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(John Arthur
Douglas) .
Blosch. (Eduard).
Blount. (Henry) .
(Thomas Pope).
IJ
(Charles).
Blouse.
Blucher. (Gebhardt Leberecht .
Bludow. (Dmitri Nicolajewitsj, graaf)
Bluhme. (Christian Albert)
Bluhme, (Friedrich), zie
Blume.
Blum. (Karl Ludwig).
1/
(Robert).
Blumauer (Aloysius).

Blume. (Friedrich) .
Blumenau
Blumenbach.
(J ohann
Friedrich).
Blumenhagen. (Philipp
Wilhelm GeorgAugust)
Blumentha. (Joseph von).
Blumenroder. (August
:Friedrich von)
Bluntschli. (Johann Kaspar)
Bluschmiddelen .
zie
Brand.
Blusschen, zie Kalk.
Blusse, (Abraham)
11
dejonge. (Abraham)
Blyenburg.(Soetenlan van)
(Cornelis van).
(Cornelis van).
(Adriaan van).
(Heiman van),
(Adriaan van).
(Adriann van).
(Adriaan van).

152
152
152
153
153
153
153
153
154
154
154
154
154
154
] 54
154
154
154
154
155
155
] 55
155
155
155
155
155
155

155

158
158

Blyenburg. (Damas van).
(Adriaan van).
(Adriaan van).
(Adriaan van).
Boa
11 constrictor
1J
(Honds-)
Boabdil. (Aboe Aboellah).
Boan, zie Bonoa.
Boanerges .
Boano, zie Bonoa.
Board.
Boas. (Eduard)
Bobadilla, zie Bovadilla.
Bober. (De) .
Boblaye. (Emile le PuilIon de)
Bobroeisk.
Bocanegra. (Don Pedro).
Boccaocino. (Boccaccio) .
11
(Camillo).
Boccaccio. (Giovenni)
Boccage. (Marie Anna Fiquet du)
(Manoel ~laria
Barbora)
Boccherini. (Luigi) .
Bochius. (Johannes) .
11
(J oannes Ascanius) .
Bochold .
11 \ Salm-), zie Bochold.
Bochoring, zie Boxhorn.
Bock. (Karl August) .
(Karl Ernst)
1J
(Frans) .
Bockelman. (Johan Frederik),
Bockenberg. (Pieter Cor

161
161
161
161
161
161
162
162
162
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163

163
164
164
164
164
164
164
164
164

0

neli~.

158
158
159

159
159

159
160
l60
160
160

160
160
160
160
161
16 I
161
161
161
161

Bockh. (Friedrich von).
(August von)
II
(Richard von)
Bocking. (Eduard).
Bockstrop , zie Buxtorf.
Bockum-DolD's. (Florens
Heinrich Gottfried von)
Bocquillon. Louis Wilhelm).
Bocskay. (Stephan) .
Boddaert. (Pietcr)
(Pieter).
J unior (Pieter)
Bodden
Bode. (De)
Bode. (J ohann Joachim
Christoph)
(Nicolaus Karl).
(Johann Elel't)
(Wilhelm Julius
Ludwig) .
(Ludwig August,
baron von)
11
(Klemens August)
Bodel. (Joachim).
Bodelschwing-Velmede.
{Ernst von) .

164
164
165
165
165
165
165
165
166
166
166
166
166
166
] 66
166
167
167
] 67
167
167

VI

RE GISTER.

BIz.
Bodem, zie Aardkorst en

Landbouw,
167
Bodemerij
169
Bodensee. (De)
Bodenstedt.
(Friedrich
169
Martin)
'169
Bodin. (Jean)
(Jean Francois) • 16~
170
11
(Felix)
Bodley. (Sir Thomas) . 170
Bodmer. (Johan Jacob) . 170
(Georg).
170
11
(Gottlieb) .
170
Bodoni. (Giambattista)
170
171
Boe. (Frans de la)
Boecharest, zie Bukarest.
171
Boecop. (Arend toe).
(Arnold ten).
171
Louis Theodoor
Johan, baron van) 171
(Cornelis Gerardus Iman , baron
van).
171
Boeddha. (de leer van). 172
Boeddhaismus
171
Boedelheschrijving, zie
onder Inventaris.
Boedjkal, zie Boochkal.
174
Boedromia
174
Boeg. (De)
Boeg. (De), eene rivier ,
zie Bug.
Boeginezen , zie BugiI

nezen.
Boegseren

174
174
Boegspriet
174
Boei.
..
Boejoekdereh , zieBujukdere.
Boekanicr.zie Buccanier.
Boekanier-eil, zie Bonaparte- archipel.
Boekarest, zie Bukarest.
Boekbinderij.
174
11
(Geschiedenis der) '. 175
Boekdrukkerij. (Letterkasten in eene). 175

(Gereedschappen op eene). 176
Boekdrukkerswerkplaats.17 5
Boekdrukkunst. (De)
175
(Geschiedenis
der) .
179
Boekdrnkpers
177
II
behoort. (Wat
er bij de)
177
Boekhandel .
186
11
(Geschiedenis
van den).
187
Boekhara.
190
(Klimaat van) 190
(De bevolking
191
van)
(Nijverheid in) 191
11
(Regering svorm
11
191
in) .

BIz.
Boekhara, Hoofdstad
Boekharije
(Klimaat van)

191
191
192

(Voortbrengse192
len van) .
(Bevolking van) 192
Boekhorst. (J ohannes de). 193
Boekowina, zie B uko11

wina,
Boekhouden .
Boekweit.
(De gewone)
(De Tartaarsche)
(Eeuwige) .

(Veen-).
Boel. (Cornelis)
II
(Pieter).
Boelens. (Nicolaus) .
(Allert) .

193
195
195
195
196
196
196
196
196
196

(Boalardus Augustinus van).

(Ayzo van)
(Ambrosius
Ayzo van).
Boelgar, zie Bulgar.
Boelgarije, zie Bulgarije,
Boelgarin , zie Bulgarin,
Boe-Maza, zie Bu-Maza.
Boeotie.
.
.
Boer, enz., zie Landbouw
enz.
Boer. (Hybo Everdes de).
Boer. (Francijntje de)
Boerun,' zie Buran.
Boeren-ooelog
Boerhaeve. (Hermannus).
Boerhanpoer, zie Boorhannpoor.
Boerjatcn, zie Barueten.
Boerkoe, zie Borgu.
Boeroe, zie Buro.
Boers.
Boers. (Frederik Willem).
11
(Carolus)
Bo~te.

196
197
197

197

197
197
197

198

198
199
199

199

200
Boetedageb .
200
Boete-kanon
Boethius.(AniciusManlius
Torquatus Severinus). 201
Boetoerlin, zie Buturlin,
201
Boet-psalmen
201
Boetzelaer
(Rutger van den)
(Rutger van den) 201
(Wessel van den) 201
(Floris van den) 201
(Rntger van den) 201
(Rutger Wessel,
baron van den). 201
(Gideon, baron
201
van den)
(Filipa Jacob,
graaf van den). 201
(Karel,
baron
201
van den)
Boewol, zie Bwool.
201
Boey. (Cornelia) .

BIz.
Bogaers. (Adrianns).
Bogaert. (Abraham) .

201
202
202
202
202

(Anthonie) .

11

Bogan8
Bogda.
Bogdancwitsj. (1ppoliet
Feodorowitsj) . 202
(Modest I waIl
nowitsj)
203
Bogdo, zie Bo3da.
Bogengang, zie onder
Arcade.
Bogerman. (Reinier)
203
1/
(Johannes) . 203
Boggio. (Pier Carlo)
203
Bogherman, zie Bogerman.
Bogislaw.
204
Bogodoechow
204
Bogomilen
204
Bogos.
204
Bogoslowskoi Sawod . 205
Bogota
205
(Hoogvlakte van). 205
11
-rivier,
205
Boguslawski. (A.dalbert). 205
11 (Palm Heinrich
Ludwig von) . 206
Boheemsche
edelgesteenten
206
Bohemen.
206
(Klimaat
en
bodem van)
206
(De inwoners
van)
207
(Fabrieknij verheid in) . . 207
(De regering in) 207
.(Het onderwijs
In) . . .
207
(Geschiedenis
11
van)
208
Bohemerwoud. . . 209
Bohemund 1. (Marcus). 211
11
I I . . . . 211
11

III..

.

.

Bohl von Faber. (Cecilia)
Bohlen. (Peter von)
.
Bohm. (Amadeus Wenzel).
11
( Johann Daniel) .
Bohme. (Jacob). . .
Bohmer. (Johann Friedrich). . .
11
(Georg Wilhelm
Rudolf)
Bohmeria • . . .
Bohoenberger. (Johann
Gottlieb Friedrich von)
Bohrer. (Anton Max
Peter 'en Fr;nz).
'
Bohtlingk. (Otto) . .
Bohtori. (Alvalid) . .
Bohtz. (August Wilhelm).
Bohus. . . . . .
Boichot. (Guillaume). .
Boieldieu.
(Francois
Adrien) .

211
212
212
213

213
213
213
214
214

214
214
2J4
215

215
215
215

215

VII

REGISTER.

BIz.
Boileau. (Despreaux Nicolas)
1/
Gilles en Jacques
Bois. (Elant du) .
(Jan du)
(Godfried du)
(Pieter Couwenburg
du) .
(Charles Marie J 0seph du)
Boisard. (Jean Jacques
Francois Marie)
II
(Jacques Francois)
Boisminart. (Willem Pieter d'Auzon de) •
Boisot. (Karel van) .
"
(Lodewijk van).
Boisseree. (Sulpice en
Melchior)
Boissieu. (Jean Jacques).
Boissonnade. (Jean Franeois) .
Boissy d' ADglas. (Franeois Antoine, graaf);
Bojaar, zie Bojar.
Bojador •
Bojana, zie Bogana.
Bojar. . . . . .
Bojardo. (Matteo Maria,
graaf van Scandiano) .
Boje. (Heinrich Christian).
" (Hendrik)
Bojenheim, zie Bohemen.
Bojers.
Bojoarii .
Bok. (Johann Michael).
Bok, zie onder Geit.
Bokkema. (Rienk)
Bokkeveld
Boksbaard
"
(Beemd-) .
11
(Preibladige)
Boktorren
Bol, zie Omwentelingsligchamen.
Bol
Bol. (Hans of Jan) .
11
(Ferdinand).
Bolabola .
Bolan.
Bolbec
Bolchow .
Bolderik .
Bolero. (De) .
Boleslaw.
"
I, de Grimmige
II, de Vrome of
de Goede .

11

216
216
216
216
216
217

217

21 7
217
217
217
217
218
218
216
218
219
219
219
219

220
220

220
220
220
221
221
221
221
221
221

221
221
222
222

222
222
222
222
222
222

222
Vorsten van Polen.
I en II
222
III, IV' en V
223

Boleyn. (Anna), zie onder
Anna.
Bolgaru .
Bolgewassen. . . .
Bolhuis. (Lambertus van).
"
(J ohan Hugo van)

223
223
223
223

Boli
Bolingbroke. Henry St.
John, viscount) .
Bolintianeanu.(Demeter)
Bolivar
Bolivar. (Simon).
Bolivia
(Gebergten en rivieren in).
(Klimaat eli voortbrengselen van) .
(De bevolking van)
(Regering , godsdienst, enz., in).
11
(Geschiedenis van)
Bollandisten .
Bollebec, zie Bolbec.
Bologna. (Provincie).
11

(Stad)
(Geschiedenis van)

(Guido da)
(Giovanni of Gian
da)
Bologne (Jean de), zie
Giov. da Bologna.
Bolsena. (Ret meer van).
Bolsjaja Rjeka .
Bolsjei
Boistra. (Melchior) .
Bolsward. (Pieter van) .
"
(Boctius van).
11
(Schelte van).
Bolte. (Amalia Charlotte
Elise Mariane)
Bolton of Bolton-le-Moors.
Bolus.
Bolwerk, zie Bastion.
Bolzano. (Bernard) .
Bom.
Bomarsond .
Bombardeergaljoot.
Bombardeerkever .
BODlbardeDlent, zie OIlder Belegering.
Bombast.
Bombax.
Bombay.
11
,hoofdstad .
Bombazijn
Bombelles. (Ludwig Philip, graaf van).
(Heinrich Franz,
graaf van)
Bomeneburg, zie Boyneburg.
Bomfin. (Jose Lucio Travassor Val~z, graaf
van) •
Bomilcar, een Carthaagsch
veldheer
, een Carthaagsch
bevelhebber
Bommel of Zalt-Bommel,
Bommel. (Cornelius Richard Anton van)
Bomvrij .
Bon

BIz.

BIz.

224

Bona.
236
Bona dea
237
Bona fides
237
Bonaire .
237
Bonald. (Louis Gabriel
Ambroise, Vicom237
te de).
(Louis
Charles
Maurice) .
237
Bonaparte
238
" (Jacopo).
238
11
(Niccolo).
238
11
(Carlo)
238
11
(Joseph).
239
II
(Napoleon), zie onder Napoleon 1.
11
(Lucien).
240
11
(Charles Lucien
Jules
Laurent,
prins).
241

224
225
225
225

227
227
227
228

228
228

229
229
230
230

231

11

(Laetitia).

(Jeanne) .
11
(Paul Marie).
11
(Louis Lucien)
11
(Pierre Napoleon).
11
(Louis)
11
(Jerome).
11
(Jerome).
11
(Jerome), prins van
Montfort.
11
Mathilde Laetitia
Wilhelmina
11
(Napoleon Joseph
Charles Paul)
11
Marie Anne Elisa).
1/
(Marie Pauline).
/1
(Maria Annonciata)
Bonaparte-archipel.
Bonasone, zie Bonasoni.
Bonasoni. (Giulio)
Bonat~a .
Bonaventura. (St.) •
11

231
231
231
231
231
231
231
231
232

232
232

232
232
233

233
233

Bonbons •

233

233

234
234
235

235

235

235
236
236
236

236
236"

236

Bonchamp. (Charles Melchior Arthur, marquis de) .
Bon-Compagni. (Carlo).
Bond. (Een) .
Bond
Bond. (Duitsche) , zie onder Duitschland,
Bond. (Willeam Cranch),
Bondam (Pieter).
11
(Rutger)
Bondgenooten
Bondgenooten-oorlog.
11 (De eerste Grieksche).
11 (11 tweede
11
).
11 (11 eerste Romeinsche)
11 (11 tweede
)
11 (11 derde
)
Bondi. (Clementi)
Bondoe, zie Bondu.
Bondowosso.
Bonds-acte , zie onder

241
241

241
241

241
242

243
243
243
243
24:~

244
244

244
244
244

244
244

245
245
245
245

246
246
247

247
247

247
247
248
248
248

248
249

250

Duitschland,
Bondsstaat .

24£)
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VIII

BIz.
Bondsvestingen .
Bondt. (Nicolaas).
(Jan) .
11
(Nicolaas).
Bondt. (Gernert de) .
(Reinier de) .

(Jacob de)
(Willem de) ·

11

Bondu.
Bone, zie Boni.
Bone. (Henry)
Boner. (Ulrich) .
Bonga. (Johan van) .
Bonheur. (Rosa).
Boni .
Bonifacio. (Destraat van)
Bonifacius, Romeinsch
veldheer
(St.) , Apostel
del' Duitschers.
I-IX (Pausen)
11
(Markgraaf)
Bonifacius-penningen .
Bonifacius-vereeniging.
Bonifazio Veneziano. .
11
Veronese .
Bonin. (Eduard von).
11
(Friedrich Karl
von) .
11
(A.dolf von) .
Bonin-eilanden .
Bonington. (RichardParkes)
Bonin-Sima-eilanden, zie
Bonin-eilanden.
Bonitz. (Hermann)
Bonkelkond , zie Bundelkund.
Bonn.
Bonn, (Andreas).
11
(AndreasCoenraad)
Bonne.
Bonner. (Edlllund)
Bonnet. (Charles de).
11
(Gijsbertus) .
Bonneval. (Claude Alexandre, comte de)
Bonneville. (Nicolas de).
Bonnivard. (Francois de)
Bonnivet.
(Guillaume
Gouffier, sieur de)
Bonny-rivier. (De) .
Bonoa.
Bonosus. (Quintus) .
11
, bisschop
Bonpland. (Aime)
Bonsem, zie Wesel.
Bonstetten. (Karl Victor
von) .
Bontekoe. (Willem IJsbrandsz.).
11

(Cornelia)

Bonthain.
Bonvicino. (Alessandro).
11
(Ambrosio).
Bonzen
Boochkal.

254

Boog. (Cirkel-)
, een wapen . .
" ,in de bouwkunde.
Bool , zie Bwool.
poom.
...
Boomkamp. (Gijsbert).
Boomkikvorsch, zie Kikvorsch.
Boomkruipers
SoomvareDs .
Boomwol, zie Katoen.
Boon.
Boon Mesch. (Adrianus
Leonardusv. d.)
(Hendrik Carel
van del')
(A. H van del')
Boon van Engelant.
(Cornelis)
BooneD. (Arnold)
(Jasper)Boonenkruid.
BooDzajer. (Cornelis)
(Cornelis Ge-

254
254

~oophaDe

250
250
250
250
251
251
251
251
251
251
251
251

251
252
252

252
252
253
253
253

254
254
254

254
255

rardus)

Qoor
Boord
Boordiamant.
Boorgraphiet
Boorhaunpoor. .
Boorkever
II
(Gewone)
Boorsohelpen

BIz.

BIz.

260
260
261

Bordone. (Paris).
274
Bordpapier, zie Papier ,
Borduren, zie Handwerken.
Boreas
274
Boreel. (Joannes),
275
(Willem).
275
(Adam)
275
(Johan)
275
(Jacob)
275
(Jonkheer vVillem
Francois).
275
Borelli. (GiovanniAlfonso) 276
Borg, zie Borgtogt.
Borger. (Elias Annes)
276
Borgesius. (Johannes)
276
If
(Joachimns). 276
Borghese . . . .
276
Borghese.(De Zwaardvechtel' van) .
277
Borghese. • . . . 277
Borghese.(Camillo Filippo
Ludovico)..
277
Borghesi. (Bartolomeo,
graaf).
277
Borgia
277
(Alfonso) .
277
(Rodrigo).
277
(Lucrezia)
278
(Francisco! . . 278
/1 of Borja. (Francesco).
278
(Alessandro)
278
(Stefano) .
287
"
Borgoe, zie Borgu.
Borgognone. (Felipe de) 279
If
,eig. Ambrogio
Fossano
279
Borgstelling.
279
Borgtogt .
279
Borgu. . . .
279
Boris-Godoenow
280
Borissoglebks
280
Borissow.
280
Borium
280
BorjessoD.
282
Borkum .
282
Bormio (Worms),
283
Born. (Bertrand de) .
282
"
(Ignaz Edler von). 283
Borne. (Ludwig).
2g3
Bornemann. (Friedrich
Wilhelm Ferdinand) 284
(J ohann Wilhelm
Jakob) .
884
Borneo
284
(Geschiedenis van) 285
, Stad
285
'1
Proper
285
Bornhauser. (Thomas). 285
Bornholm
285
Bornoe
. . . . 286
Bornschein. (Johann Ernst
Daniel).
. • 286
Bornstedt. (Adelbertvon) 286
Boro Bode, zie BoroBoedhoer.
Bol'o Boedho, zie BoroBoedhoer.

262
264
264
264
265
265
266
266
266
266
266
266
266
267
267
267
267
281
281
267
267
268
268

Boort, zie Cholera.
255
255
255
255
256
956
256
256
256
257

257
257
257

257
257
257
257
259
259
260
260
260
260
260
260

Boorzuur.

Boosheid.
Boos oog.
Boot
Boot. (Gerhard) .
(Arnold)
(Willem)
"
(Johannes Cornelis)
Bootes
Boothia Felix
Bootsman.
Booze. (Het) .
Bopp. (Franz).
Bor. (Pieter Christiaansz.)
Bora .
Bora. (Katharina von)
Boraciet .
Boraden , zie Boranen,
Boragineen .
Boranen .
Borassus .
Borax, zie Borium.
Borda. (Jean Charles de)
Bordeaux.
(Geschiedenis van)
11
(DeLandes de)
Bordeaux-wijnen
.
Bordeel, zie Prostitutie.
Bordes. (Tobie Constantijn de)
n
(Jan Philip de).
Bordeu. (I'heophile de).

280
269

269
270
269
269
270
270
270
270
270
270
270
271
271
271
271
271
272
272
272
273
273
274
274
274
274
274
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I;I

Blz.
300
200
300
80l
Borowitsjl
B orow sk . . .
288
1 (Lambert van den). 301
20l
Borowsky.(LuëwigErnst
Bosboom .(Simon)
30l
von). . . .
. 288
31 tDil
-kl. .
30l
Borrg.(GiovanniFrancesco)288
/? (Johanna)

Blz.

Blz.

Boro-Boedhoer
Borodlno.
BorouKh .

287 Bos.(Jeronimus).
287
J
? (Lambert)
287
n (
Sal0m(m).
288 ?, (Dirk) . . . .

Borrlchius.(Olaf) . 288 Bosc. (Pierro Thomines,
11
(olaadius) 288
sieurdu). . 301
v d'
Antic (Pat
ll). . 30l
Borries. (Wilhelm graaf

von) .
. 288
Borrom éïscheellanden. 289
Borroméo.(Carlo,graafl 290
1 (Feierigo,graafl 290

Borroméo.(Barmhartige
zustersvandenheiligen) 290
Borromini.(Francesco) 290
290
Borrow.(Qeorge)
Borsdorfer appels .
200
Borsig.(Johalm KarlFrie-

drich Augtlst) 20l
(At
lgustlalinsAl29l
bert) .

p

Borslnsklsch Zoutm eer.
Borslppa .
Borsna.
B orsod. . *

20l
29l
29l
29l
Borssele.(Wolfert van) 29l
1 (sYolfertvan). 292
?,

/

(Filipsvan). 292
(Hendrikvan). 292
(Frauk van).. 29:
(Wolfbrtvau) 293
tAu.
na vaa).

293

Borst.(De). .
Borstbeen. (Het)

298
293

B orstbeziën

294

.

l
t (De zwarte). . 294
(De Fransche of
Italiaansche) 294

11

''tTuouisAugus-

til,Guillaume) 201
Boscan A lm ogavar. 302
(Jl
1an) . . . 302
Bohcb, zie Houtteelt.
Bosch.(Cornelis ofCor.
Van den). 302
802
(Jacobus)
(Bernart
lus) . 302
(GerardusBaltha302
sar).
(Matthells van
Heijningeu) 302
(Bernardusde) 302
(Johanuesde) 802
(Jeronimode) 302
(Bernardasde) 303
(Pietervandea) 303
(Iman Jacob.
803
van den)
(Gualthert
ls Jacob van den).
(Hubertv. deu)
(Jan,graaf van
(
l(
m) . 303
(EngelbertusBatavdlsvandea) 304
Boschbes.(Deblaauwe). 204
??
(Derooie) 304
'1
(Dezllre) 304

Borstelgras . .
295 Boschbezle-achtigeplanBorstell. (Luëwig Georg
ten .
. . .
304
Leopol; von).
295 Boschhuysen.'
tFrauçoisv-) 304
Borstels .
. .
29s
Boschjesmannen, zie

Borsten.(Ongesteliheden
der) - .
Borstlus.(Jakob).
Borstkast. (De).
Borstklier. (Ontsteking
der) .
Borstkrulden.

29s
S97
292
29s

. 297

Borstspier.(De groote). S94
t)
(De kleiue) 294

Borstvlies .
294
Borstvlges. (Ongesteldhe-

den vau het). 297
(Ontsteking
van het). 297

Borstwaterzucht.
Borstw ering.
Borstzlekten.

299
299
300

Bory.(Gab1
-iël) . 300
BorydeSt.Vlncent.(Jeau
Baptiste).
3û0
Boryslaw . .
Borystbenes

800
300

Bosporus.

. .

.
.

307

1 (Kimmérische) 308
Bosquet.(MarieJoseph). 308
Bosra. .

Bosscha. (Herman)
?,
(Jbhannes)
(Jobannes)
1,
,
(
Johannes). .
Bosschaerts. (Willibrordus) . .
(ThomasW illebrords).
Bosse.(Frans Antoine)
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Biafra-baai (De) vormt hetdieysteen Fraœi,een beeldhoumeren schildel'teModena.
nôsteljkste gedeelteder Golfvan Gulneaen Hjwasdeleermeestervan Correygio,enover-

ligt tusschen de kapen Formûsa en Lopez. leed in 1510.
Zj bevatde eilanden Fernando doP0,Isla Francesco ./illcFzi,een uitstekend compodoPrincipe,SantaTl
lomaenNolas.Tusschen nist. Hj werd geboren te Venetië in 1744,
den mond der Noen-rivier en het Cameroens- tradheteerstopteParjsmeteeneopera,vergebergte ligt er de groote Biafra-bank. vaardigd voor den Italiaanschen schouwburg
Biala (De)isdegrensriviertusschenGali- aldaar,en begafzich in 1784 naar Milaan als
cië en Oûstenrjk; zj stort zich uit in de hof-kapèlmeester, vice-kapèlmeester in den
W eichsel. 00k eenige kleine steden dragen D0m en directeur aan La Scala. Later ging
dien naam.
hj naar Napels, om erde eerste opvoering

Bialowicz (De Heidevan)ofde Bjelow- zjneropera JCaJOMario''tebesturen,werd
//:cAePoesjtn'aiseenuitgebreidwoudgewest daarna organist in de kerk van San Marco

,

in het Europeesch-Russisch gouvernem ent te Venetië,en overleedin 1811.Hjheeftveel
Grodno;hetbeslaateeneoppervlaktevan40 (
E) kerkmuziek vervaardigd, die zich door een

geogr.mjlen.Hetiseenehoogvlaltte,diein zuiveren stjl onderscheidt.
hetnporden velemoerassenheeft,en derivieI'
riedrielt,vrl
jkeervanWïlscAï,duçta#@caren Narwa,Narewka en Bialowicza kronke- 'sllgzlzt
z,een luitenant-veldmaarschalk in 00s1en er door heen.Dit oorspronkeljk woud, tenrjkschedienst.Hi
jwerdgeborenteW eenen
voorheen het geliefkoosdjagtgebiedderP00l- 4en 2dehFebrqarj lt7lenontvingonderwjs

sche koningen, is het eenige gew est van
Europa,waar zich n0g oer-ossen ophouden.
Om deze te beveiligen is het woud in 1803
onschendbaarverklaard;nïettemin ishun aantalaan het afnemen.Daarenboven heeftmen

erberen, wolven, wilde zwjnen enz. Het
geboof
nteisermeerendeelsnaaldhout,terwjl
zich hier en daax eiken enz.verhelen.In
het midden van ditw oest gebiedligthetdorp

Bialowicza aan de Narewka,en in de nabjheid daarvan hetslotvan AltyustltsII1,den
voormaligen koning van Polen.Voortsheeft
men er n0g 6 andere dorpen,die vooraldoor

Jagt-opzienersworden bewoond.
Bialystock ofBielostock is eene arrnndissem ents-hoofdstad in het Russischedistr.
ict

Grodno.Zj ligtaan de Bialy,en men vindt

er,bellalve een slot van graafW rtzpickim et
een prachtig park,4kerken,een gymna:ium .

een hospitaal,een aanzienljken handel en

aan de genie-schoolaldaar.Reedsin 1788nam

T
hj
ura
kj
lse.
genie-oëcier deelaan den oorlogmet
ln 1792 t0t 1797 onderscheidde hi
J*

zich vooralin ltaliëdoorzjnekrjgskundige
bekwaamheid,werd alsmajoorgeplaatstbj
den staf van aartshertog Ferdinand #'.& /d
en in 1800 t0toverste,in l805t0tadludantgeneraal van den aartshertog,en in 1807tot
generaal-maloor bevorderd.Vooralbj Aspern
(1809)verwierfhj grooten roem ,en hj zag
zich weldra bekleed metden rangvanluitenant-veldmaarschalk. Hj streed In 1813 bj
L eipzig,nam deelaan den intogt der Geâlliëerden in Pari
.
js, sloeg in l815 M'
aratbj
Tolentino,en trokN apelsbinnen.D 00rFerdiz?lzld IV van Napels werd hj verheven t0t
duea de Casalanza.Nadathj in 1827Vepensioneerd was,bewoonde hj e0n bl
zitenverbljf
bj Treviso.Bj hetuitbarsten derolnwenteling te Milaan in 1848werd hjopbevelvan

meer dan 15000 inwoners.- De voormalige het voorloopig bestuur te rrreviso in hechteprorincie van dien naam , op l58 C) geogr. nis gehpuden,maar na verloop van een paar

mjlen 250()00inwonerstellende,wasgelegen maandl
ln door de komst der Oostenrjl
ters
in hetoudePodlachië,dateendeeluitmaakte bevrjd.HjoverleeddenzlstenAugustqs1855.
van Polen.Het w erd in1520 een w oiw oodFriedrécln,rr#ieerranfflscAi,eenJongeren
schap,bleefbj Polen t0t1795,vervieltoen zoon vqn den vonrgaande.Hj werd gebnreq
aan Pruissen, en werd bt) den Vrede van den 24jten November 1812,trad als onderTilsit(1807)ingeljfdin hetRussischerjk.In oëcierin Oostenrjksche dienst,wasa1sover1842 iszj aan het gotzvernement Grodnotoe- ste in garnizoen te Venetië,toen aldaar in
gevoegd.
1849derevolutieuitbarstte,streed b!jNovara,
Bianchi. Onder dezen naam vermelden voerdeàlsgeneraal-majoorhetbeveloveree>
brigf
lde in Rongarjet en werd in 1854 bewj:
kkaneesco Fdrrcrs Bianol
tij bjgenaamd il vorderd tatllzitena.nt-veldmaarschalk.
IV.

BIANCHINI-BIBARS.

Bianchini (Francesco) of Blancl
tiniu , stuk GDe Arabier,in de woestjn door den

een beroemd Italiaansch sterre-en oudheid- sapoen overvallen'',hetwelkspoedig gevolgd
kundige,werd geboren te Verona den 13den werd door de uodal'
lske te Smyrna-''Vooral

December 166:.Hj ontvingaanvankeljk 0n- werd hj de lieveling van hetpubliek door
derwjsaanhetcollegie4erJezuïetenaldaar, zjnehumoristische en satyriekestukken.In
studeerde vervolgens te Padua in de godge- 1839bezochthjmetzjneechtgenooteGroen-

leerdheid,paar legde zich tevens t0e op de
wis- en natuurkundige wetenschappen,terwi
j1hi.jzich in 1684 naar Romebegaf,waar
hi
j m et jverderegtsgeleerdheid en oudheidkunde benefende,alsmedede HebreeuwBehe,

land en Spitsbergen,om o0k dââr schetsen
te verzam elen naar de natuur;een stuk in
het stads-muséum te Leipzig dEen gevecht

meteenjsbeer''wasdaarvandevrucht.Steeds
echterkeerdeh; t0thetkomiekegenreterug

Grieksche en Franschetalen.Hierkwam hj en verwierfzich hierdoor den naam van den
in ltennis met vele uitstekende geleerden. Paul de fock der schilders.Men meent,dat
Reedste voren had hjinzjnegeboorteplaats hj in 1859,op eene reis naar Mexico,is
deGAcademiederAlethophili(waarheidsvriendenl'gesticht,- nuhieldhjzichvooralbezig
met de nasporing der Romeinsche oudheden.
PausAlexander VIIIschonk hem eenerjke
proostdj en bezorgdehem debetrekkinqvan
bibliothecaris bj zjn neef, den kardlnaal
Pilfro O/foù0zli,terwjlClemensIX hem benoem de t0t secretaris der commissie,die 0ndex het voorzitterschap Van één der kaxdinalen m et de verbetering van den kalender
wasbelast.Aan .
BLanckLniwerd opgedragenz
om in de kerk van Santa Maria degli Angell

eenemiddagljntetrekkeneneenzonnewjzer
te plaatsen,'tgeen hj,bjgestaandoorM @1-cJ#i op eene loffeljke wjze volbragt.O0k
later, bj het trekken eener middagljn te
Colorno,bleek zjneuitstekende bekwaamheid.Op eenereisnaar Parjs,Lotharingen,

omgrkomen.

Blarritz, een fraai dorp,in hetdepartement Basses Pyrenées en een uur gaans ten
zuiden van Bayonne gelegen,isberoemd we-

genszjnedrukbezochtezoebaden.00kNapoleon 111 en zjne gemalin begaven zich in
het badsaizoen derwaarts. Er zjn schoone
gebouw en verrezen,en het aantalinwoners
bedraagt er ruim 2000.

l3ias,één der 7 wjzen van Griekenland,
wasafkomstig uit Priénein Lydië,eenzoon

van Tewtam'
aselleen tjdgenootvan denLydischen koning Alyattes en van diens zoon
Croesgœ (570 vo'örChr.).Volgensdespreuken,
die aan hem worden toegeschreven en vooral
door Diôgenes van Laërte t0t 0ns gekomen

zjn, is de wjsheid het onvervreemdbaar
eigendom van den mensch en zjn teerkost

Holland, Vlaanderen en Engeland knoopte op de reis van de wieg naarhet graf:- het
hjbetrekkingenaanmetzjnemeest-beroemde goede de bewustheid,van het regtmatige,--

tjdgenooten.ClemensXIverhiefhem t0t0p- degrontsterjkdom nietstewenschen,- en
zigter Over alle oudheden en kunstschat- het werk van den wjze schade tekunnen
ten te, Rome,en zond hem daarna,als g9- aanbrengen, maar het niet te willen.Toen
schiedschrjvervan hetgezantschap,metden deinwonersvan Priénetjdensdebelegering

kardinaal Barberin,inaar Napels.lnnocellti'as dezer sta; door M azares het besluitgenom en
X 1II vereerde hem met de benoeming t0t hadden, ODA m et have en goed de stad te
huis-prelaat,en BenedietusX U I schonk hem verlaten en zich er over verwonderden dat
den eersten rang Onderdeyeschiedschrjvers Bias daartoe geenerlei aanstalten maaktej

bj het Concilie, hetwelk ln 1715 te Rome voegde hj hun toe: ?A1hetmjnedraag ik
gehoudenwerd.Bianchinizetteinmiddelszjne bj mj''.Zjnespreuken zjn doorOrelliversterrekundige w aarnemingen voortenmaakte zameld. Men zegt, dathj ook een gedicht
',verzen geschreven heeftt0t1ofvan
velenieuwebjzonderheden openbaaroverde van 200(.
ppus van marvlekken derplaneetVenus.Hj overleed op Ionië.Zjn beeld,door Lysi
den zt
1en Maart 1729, een groot aantal ge- mer vervaardigd,iste Ti
volioygedolven.
schriften,vooralvangeschiedkundigeninhoud
Bibarsisdenaam van2Egyptlschesultans,
--k:
nalatende.Indendomzjnergeboortestadwerd nam elp
een m 3rm eron gedenkteeken terzjner eere Bibars1ofBibarsDAI:AerRokn zl#dilzAboel
opgerigt.
Foefod: met den bjnaam alWozldok/crien
Bianco (Andrea),een aardrjkskundige Alsaleki.Deze was de 4de sultan uit de Ma-

leefde te Venetiëin de eerste helftder15:1 meloeken-dynastie derBabarieden.Hj werd

eeuw.Hj heeftziph beroemd gemaaktdoor als slaaf verkocht aan Ikh n,een veldheer
eene vrj naauwkeurige wereldkaart,die in derBaharieden,die hem de vrjheid schonk
1453isuityegeven en waarop Amerikareeds en bj een corpsMameloekenpl= tste,waar
voorkom t ln de gedaante van twee groote hj zich weldra onderscheidde d00r schraneilanden.Sommigen vermoedentdatColumbts derheiden dapperheid.Hjstondaanhethoofd
van den opstand tegen den sultan Koetoez,
deze kaartgekend heeft.
Biard (FrançoisAuguste),eenuitstekend bragt dezen om hetleven en beklom in 1260
Fransch genre-schilder,werd geborenteLyon den troon derMameloeken.Daarnaveroverde
den27stenJt
m j 1800,bezochtdeschilderschool hj Aleppo en Damaseas,die in de magt der
in zjne vaderstad en deed vervolgens eene Mûngolen waren gevallen.In 1264kooshj
reisdoorSpanle,Griekenland,Syrib'enEgyp- den Abasside Aeltmet tot khalif van Caïro
te, waax hj een groot aantal schetsen ver- zonder hem eenig wereldljk gezag te vervaaxdigde. Grooten roem behaalde hj op de gunnen en werd alzoo de stichter van het
Tentoonstelling te Parjs in 1823doorzjn nieuwe Khalifaat,hetwelk stand hield totdat
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Egypte eene Turksche provincie werd.Hj
was voorspgedig in den 00r10g,enonderzjn
bestuur bereikte'Egypte eenhoogen trapvan
aanzien en magt,terwjlhj zich tevensbejverde,om debinnenlandschewelvaarttebevorderen.Hj kwam in 1277 doorvergifom

Biblia pauperum ofArmenbnbelnoemt
meneenereeksvanBjbelschetafereelen,mee-

sultan Kelanoe.Eerstt0temirverheven,zag

eeuw. De bibliotheek te W olfenbiittelbezit

rendeels ontleend aan de geschiedenis vad
Jezus Wzri:fl: en afkomstig uit de 13(
1e en

l4de eeuw. Zulk een Bjbelbevatplaten in
houtsneêmetofzonderLatjnschen tekst,en
hetleven.
draagtdiennaam,omdathjdoorgaansdiende
Blbarn11 of Malek alA O#AJF:r Rokn t0tleiddraad bj hetprediken dermonniken,
ft
ftlis, de l2desultan van hetzelfde gebied. die zichmetden naam vanpauperes(armen)
Hj waseen Circassiëren een slaafvan den bestempelden.Men heeft er o0k uit de l5de

hj zich weldra geplaatst aan hethoofd der tFee armenbjbels,die40bladen grootenop
Mameloeken,en deze drongen hem in 1300, ée'ne zjdevaniederbladmeteene houtsnede
om deteugelsvanhetrjksbestuurinhanden voorzien zjn.Hierbj iseen Duitsche tekst.

tenemen.Hj regeerden0g qeen Jaar,want TeMreenen tevindtzich een exemglaarzondoorzinetroepen verlaten,vlelhjindehan. dertekst,datvermoedeljkn0gouder1s.Voorts
den van Afohammed,die helu d00r de koord
deed sterven.

heeft men er00k op de Koninkljke Bibliotheek te 'sHage.Erzjn in hetgeheelvan

Biben.Onderdezen naam vermelden wj: de Bibliotheca pauperum 6 of 7 uitgaven

Mr.IsaöcGerard Wïlep een bekwaam Ne- en 20 t0t 30 exemplaren bekend,alle zonder

derlandsch regtsgeleerde. Hj werd geboren Jaartal.
te Amsterdam den 2den September1794,stuBibliographie,eigenljkbescltrgrin.
qean
deerde aan het Athenaeum aldaar en vervol- boekentwordtgewoonljltgebruiktin debegensteLeiden,waarnahj zich in zjnege- teekenlsvan kennisfl
czboeken(biblioynosie,
boortestad vestigde a1s advocaat. In 1832 bibliologie). Zj is de wetenschap,d1e zich
werd hjerlidderregtbankvaneerstenaanleg bezig houdt metde kennisderletterkundïge
en was er tevens nuttig werkzaam in onder- voortbrengselen van verschillende volkeren

scheidene betrekkingen,terwjlzjne regts- en tjden.Zj staatderhalvein hetnaauwste

geleerde opstellen hem het lidmaatschap be- verband metde geschiedenisderletterkunde.
yorgden derMaatschappj vanNederlandsche Ilare voornaamste hulpwetenschappen zjn
letterkunde te Leiden.onder anderen schreef de kennis der Oude handschriften (palaeograhj in 1829anoniem een belangrjkwerkover phie)1 de geschiedenis der boekdrukkunst,
de afdamminy van het.IJ voorAmsterdam , de kunstgeschiedenis,vooral met betrekking
alleszinsgewlgtigbj hetontwerpen derdoor- t0t de houtgravures, de kennis der bibliograving van Hollandop zjnSma1st.Hjover- theken en de geschiedenis van den boekhanleed op den 24sten December 1888.
del.Men verdeelt de bibliographie in znirere
A braham -/ïà:l. D eze werd geboren te en toegepaste.De eerstebeschouwtdeboeken
Leiden den 16den Februarj 1798,studeerde en alle geschriften Van een zuiverletterkuner in de theologie en was achtereenvolgens dig standpnnt;zj bepaalt zich bjdeninhoud

predikant te Brandwjk en Gybeland, te dierwerken en wjstaanwatvoorhandenis.
Nieuwe Tonge en te Edam ,waarhj den De grondlegger van deze wetenschap was
26sten November1849 overleed.T0tviermaal K. Gesner, die in de lsde eeuw leefde. Na

t0e zag hj eene prjsverhandeling door de dien tjd is hetaantalboeken z0oontzettend
MaatschappjtotNutvan'tAlgemeen metgoud toegenomen, dat een beoefenaar der bibliobekroond,terwjlhjdaarenbovenonder:chei- graphie bepaalde grenzen moet stellen aan
dene populaire geschriften heeftin het licht zjn arbeid. De wjze van behandeling is
zeer verschillend: som mige bibliographische
geBi
gev
belp.
éna.Van hen,die dezen naam heb- werken zjn chronologisch, andere alghabétisch, n0g andere systematisch ingerlgt,ben gedragen,noemen wj:
Bernardo .llopïzîo da .PiSCJIJ, een Itali- somm ige bevatten slechtstitels,anderedaaraansch dichter. Hj werd geboren in 1470 , enboven eene critiek, - somm ige maken
was een tjdgenoot van Ariosto,werd door aanspraak op volledigheid, andere geven
L eo X t0t kardinaal benoemd,en overleed alleen het belangrjkste.
De toeyepaste 5ïlIio.çrJ.pAïe beschouw t de
in 1520.Hjheeftzichdoorzjntooneel-arbeid

grooten roem verworven.
boeken in verband m et hunne uitwendige
Fernando ./iICJIJ, een schilder en bouw- gestel
dheid,methunne lotqevallen,en met
kundige.Ht
jwerd geborenteBolognain 1653 andere historische omstandlgheden, en de
of1657,waseerst werkzaam aan hethofvan bibliograafkiest daarbjJuistde zoodanigey
den hertog ran P arma, daarna aan dat van wel
ke hj voor zjn doel het merkwaardigst

Karel VI te sVeenen,en keerde vervolgens acht.Hj vestigt hetopg op oorspronkeljke
naar Bologna terug, waar htiin 1743 over- of naauwkeurige uitgaven,op oude drukken
leed.Zjneschildersttlkken zjn ophetefect (incunabelen),alsmedeopzeldzameOfgrachtig
gewerkt,maar onderscheiden zich door een uitgegeven werken. Het is ligt te zlentdat
fraai koloriet en een prachtig perspectief. detoegepaste bibliographiehet moejeljkste
Hj heeft 0ok over de schoonebouwkunst en tevens het edelste gedeelte is,maar ligt
geschreven,en zjne 3zonen hebben dema- in bibliomanie kan ontaarden.
niervan hunnen vader OverItaliëen DuitschIn Frankrjk vond de liefdevoor boeken
land verspreid.
en o0k de bibliomanie van ouds jverige aan
1*
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hangers.Vooraltoen FransI zich een bescher- & de Jps-ç:,. de Naaml. van Boeken van

33- 1849, en vervolgens Naaml.enz.van
merderletterkundebetoonde,ontstonden 0j 11885
0-1862j beiden d00r C. L. Brinkvele plaatsen belangrjke bibliotheken,btln bewerkt en uitgegeven. lRevue bi
voorbeeld die van Grolier, van Majoli en ma'
-

van Diana kltzl Portiers, en later kostbare
verzamelingen van incunabelen1 perkamentdruklten,enz.van d'm Tkou,Colbertpn anderen.De hiervan geheel verschillende bibliographie werd erdoor0.A œrfipen G.de Wslr:
t0t eene wetenschap,en Brunet leverde in
zjn (tManueldu libraire et de l'amateux des

livres(1800t0t1864,vjfdeuitgave)11een m eesterstuk,w aarindekostbaarstegewrochten del.
letterktlnde van alletjden envolkerenalphabétisch zjn vermeld.Voortshebben erA.A.
Renouard,Q/
zdrlr#,Ditfof,Peùnot,enz.de
kennis der boeken ongemeen bevordercl.
Minder gunstig is de toestand der bibliographie in Engeland. W el zjn er openbare
boekerjen in menigte, m aar de Engelsche
bibliographen schjnen zich te veeltelaten
leiden d00r de zucht naar curiositeiten,om
met liefde de bibliographische wetenschap in

bliographique du royaume des Pays-bas et
de l'étranger (Brussel,1822 t0t1836)'' ?de

CatalogusvandeMaatschappjvan Nederlandsche letterkulde te Leiden'',de onlangsverschenen ucatalogus van de stedeljkebibliotheekteLeeuwarden''(d00rEekhoF).Bovenal
echter moetop hoogen prjs worden gesteld
wat F.M uller,JV.Campbell,J. Tfz-.Holtrop,

P.A.rleld,J
V.Nljlöo.f en J.L.J?eï/v',
svoor
deNederlandschebiblioqraphiehebbengedaan
en bj voortduring verrlgten.

Bibliom anie is in hetalgemeelzdezucht

om boeken te verzam elen zonder die naar

eisch te gebruiken, vool'aliszj dezucht
om Oude en zeldzamebocken bj elkanderte
brengen.D e bibliom aan koopt alle zeldzam e

boeken zonderonderseheid,en bj de keuze
van dezelaathj zichmeerleidendoorhunne

zeldzaamheid en (
1001* toevallige omstandig-

haar geheel te beoefenen. Zj staan vooral heden, dan door hunne wetenschappeljke
stil bj die werkenjwelke hetbegeerljkst waarde. Sommigen echter toonen meer verzjn voor den bibliomaan.MFj maken echter stand en verzamelen b. v. alle boeken die
eene uitzondering voor het uLowndes Biblio- bj denz
zje
nlfden
ofdrukker van de pers gekorapher's manual(
werken, die t0t een beveelverbeterd uitgeyeven m en
door 11. G. -POAI in 1864)'' hetwelk ln al- paalden tak van wetenschap behooren, of

phabêtische orde eene ljst bevat van vele andere,diedoordezeOfyeneeigenschappen
m erkwaardige, nuttige en zeldzame boeken, eene vecameling (collectle)vormen,zooals
in Groot-Brittanle en Ierland in het licht uitgaven van den Bjbel,van de werkenvan
verschenen.Voorts heeftmen er eenige be:
langrjke bibliographische werken over bepaalde gedeelten der Engelsche letterkunde.
De schepper der bibliographie in Duitsch-

Cicero,van Horatins, of o0k uitgaven der
Elzeviers enz.,ofm en verzamelt gesehriften

over bepaalde yebeuxtenissen, bjvogrbeeld

over den tachtiparigen 00rl0g,Over de Syland isErnclt,diezooweldoorzjn ?A11ge- node te Dordrecht, over de Bataafsche RemeinesRepertorium derLitteratur(1795 t0t publiek! of over bepaalde personen, zooals
1809),',alsdoorzjnuHandbuchderdeutschen over Oldenbarnevelt,de gebroeders de W iff,
Litterattlr seitderM ittedes18Jahrhunderts'' Constantqn of Clnrlstlaan W'
'
l
f.
g,
gAead, enz.
L eipzig, 1812 tot 1814, later n0g 2-maa1 V-orden zulke verzamelingen ten behoeve

uitgeqegen)veelheeftgedaan voordebiblio- der wetenschaq aangelegd, dan verandert
graphlsche w etenschap. Voorts heeft E bert
er een uAllgemein bibliographisches Lexicon
(Leipzig, l821 tot 1830)'' gegevenj en het
NAllgem eines Biicherlexicon der in D eutschland von 1700 an erschienenen Biicher''iser
door W.A'
eisdîl:beronnen en dooranderen
voortgezet. Vooral ls uK ayser'
s Biicherlexi-

de bibliomanie ln bibliopltilie.ln vroegeren

tjd waren verbodene en zeldzame boeken,

incunabelen en eerste uitgaven der classi-

sche schrjvers (editiones principes)dZeer40-

zocht, -- in onzen tjd hechten e bibltom anen m eer w aarde aan den uitwendigen
vorm der boeken, bjvoorbeeld aan fraaje
con (6 deden mettalrjkevervolgenl''en0ok platen, vooral aan eerste afdrukken van

dc J-&llgemeineBibliographiefiirDeutschland'' deze,en aan kostbare banden.In hetbjzonvan grootbelang.O0k veleandereschrjvers der in Engeland vindt m en bibliomanen,die
hebben voor die wetenschap'veel gedaan.
voorwerken,welkezj in een ofander0p-

In ltalië heeft nagenoeg elke belangrjke zigtmerkwaardig achten,verbazendeprjzen
stadharebibliographie,terwjldatlandtevens besteden.

B ibliothecaris9 luidt de titel van denbezit. In Spanjeheeftmen eene uBibliogra- genejaan wiende zorqistoevertrotzwdvoor
phiadeEspaia''eneen dBflletin bibliografco''. eene openbare boekerp. Zulk een persoon,
00k in België,Zweden,Denemarkene1lRus- zalhjnaareisch zjnebetrekkingbekleeden,
land wordendergeljkeletterkundigebulletins dient eene uitgebreide boekenkennis te beuitgegeven.In 0nsVaderlandzjnbelangrjl
te zitten,waartoe hj zich moetvoorbereiden
eene uBibliografa Italiana (Parma,t 1828)''

werken voor Nederlandsche bibliographie in
hetlichtverschenen,zooals A bkoude,N aam register van Nederd.boeken van 1660- 176l
uitgegeven,waarvjm dezedruk doorR.Arren-

dool-hetaanleeren deroudeennieuw etalen,de letterkunde, hare geschiedenis en hare

dageljksche vorderingen moeten zjne geliefkoosdestudiew ezen,--daarenboven moet
berg t0t 1787 bjgewerktis;de tdNaamljstvan hj zich onderscheiden door orde,netheid en
boelten,sederthetjaar 1790 t0t en met het smaak inhetrangschikkenderwerken,- terJaar1831inNoord-Nederlanduitgekomendoor wj1 hj eindeljk met jver zjne krachten
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moet inspainen, om de bibliotheek ,waar- op bepaalde uren van den dag geopend was

ovex hj gesteld is, aan haardoeltedoen
beantwoorden.Degeschiktheid en bekwaamheid van den bibllothecaris Openbaart zich
vooralinhetaanwjzenderwetenschappeljke

voor het leeslustiy jubliek. Ten tjde van

Avyltstns,den bloeltjd derLatjnsche letterkundet was hetaanleggen van bibliotheken
eene manie geworden,welkelangstandhield.

hulpbronnen, die de onder zjn bestuur ge- Ieder voornaam Romein had in zjnewoning
stelde bibligtheek bezit,zoodatzjvruchtbaar en op zjne villa eene boekerj,waaraan de
wordtvoor hare bezoekers,-- en voorts in noodige bedienden,afschrjversenvoorlezers

het opmaken van goede1 practische catalo- waren verbonden. A'ltqustns zelf stichtte
gussen der werken,welke in zjjne biblio- (32vöôr Chr.)eenebibliotheek in den P0rtheek aanwezig zjn.ZieverderBibliotheek- tictls Octaviae,welke in de dagen van Titus
wetensehap.
door de vlammen werd vernield. Later
B ibliotheek,afkomstig vantweeGxiek- plaatstehj eene tweede verzameling in den
sche woorden, die boek en bewaarplaats be- tempelvan Apollo opden Palatjnschen heu-

teekenen,is in het algemeen eene verzame- vel,die onder Cbmmodus desgeljksdoorhet
tolgendeKeizers
ling van boeken tot bjzonder ofalgemeen vuur werd verteerd.Ook de'
gebxuik.In de dagen der Griekschevrjheid, bejverdenzieh.debestaandeboekerjentevertoen dedenkbeelden dergeleerden in de open- rjken of nieuwe aan te leggen. In de

bare zam enkomsten der burgers w erden tweedeeeuw bezaten k
%illw%A fzlpf'z/.venPllnius
m edegedeelden besproken,vindtmennaauw e- deJonqereuitgebreidebibliotheken vooreigen

ljks eenig spgor van private bibliptheken;
slechts w orden vermeld die vallE'aclldes te

ebrt
lik,enopaanbevelingvanlantstgenoemde
Oqendekeizer Traianltneeneaanzienljke bi-

Athene en van Polqerateste Samps,terwjl bllotheek,Bibliotheca Ulpia genaamd.In de

de meening, dat PiRl%tratu.
n omstreeks het derde eeuw sphonk de dichter k%eren'unt% -p-

Jaar600vöôr Chr.deeersteopenbarebiblip- pïcl, bj uiterste wilsbeschikking 2an zjn

theek teAthenekestiphtheeft,doorsommigen

leprling Gordlanus eene boekverzam eling,

gevnexd, maar later door k%elettê'us .yïctzpzor
aan de Atheners terugcegeven.Toen de zon

bibliotheken bestonden,die door de aanzien-

woxdt in twt
lfel getrokken.Volgens de sage die 62000 rollen telde. Men vermeldt,dat
werd zj dopr Xerœesgeroofd en naax Perzië in de vierde eeuw te Rome 29 openbare

der Griekst
'he vrjheid was ondergegaan,

ljkste Romeinen drtlk werden bezocht.
Bj de uitbreiding van het Christendom

bibliotheken. Behnlve de boekeri
j van Arhflf:/f'
,
s, die door Dulla naax Rome werd gezonden en van den peripatetischen wi
lsgeer
Tâeophrastus,vinden wjdepraphtigebiblio-

werden?maartevensbejverden zich inlateren ttjd de monniken, om in hunne stille
cel door het afschrjven van demerkwaar-

werd de Grieksche beschaving naar Azië, ontstonfl wel is waar een dweepzieke i.lver
Egypte en ltalië overgebrngt,en men zocht tegen de overbljfselen derHeidenscheletterhanr te behouden door het aanleggen van kunde, zpodat vele bibliotheken vernield

digste lettervrlchten der Oudheid deze te
theek van Percamus vermeld.dot)r Eumenes beWaren V00rd0 Volgonde eeuwen Te C0n-

gestichten doorAntloehl
tsdeGrooteverrjkt, Ftantinppelwas eene aanzienljkebibliotheek

en die te Alexandrfa in het muséum aldaar, gestichtdoorConstantiusen.l'lzlian'
tt.
qtdnchhare
die blJ de verovering derstad d00r Caesar 120000 rollen wexden onder de regering van
vernietigd, vervolgens door A ntoniusm etde .Ba.
qlliscqs door de burgersinbrnndgestoken,
200000 rollen, die zich in den tempel van en men vermcldt, dat de boekerj,volgens

Derapi' bevonden,hersteld,maar in 291 bjj de sage door Zeno aldaar qnplaatst, door
sczfrïFr (7:6)is vernleld.
een oproer der Christenen gedeelteljk ,en Leo de ft
In hetW esten hebben reedsinde6deeeuw
in 641 bj de bemagtiging der stad door de

Arahieren geheelen alverbrand werd.Toen
te Rcme de lust totbeoefenin; der Grieksche letterkundeontwaakte,w erdenerbibliotheken aangelegd door A emilius .p/zzlflv.
v,

voorstanders Van de beoefening der Oude
letteren zich m etde oprigting van bibliothc-

ken bembeid zooals Casslôdorv ,4ie in het
klooster Vivarais oude en ziekeljke monniL.&?
z!!len M .Z'
lfcyllv.
v(54vôörChr.
);dievan ken m et het afschrjven V3n handschriften
laastgenoemde was 0ok voor het publiek belastte. Vooxal de mnnniken der Benedicopengesteld.D e verzameling van 8wllaw ertl tjnerorde(zie Benedicti
.
jnenjhebben daarbj

het eigendom van zijn zoon, en deze deed een grooten tjver aan den dag geleqd.Het

haarplaatsenin hetéompelanum bjPutloliy klooster te Monte Casino verkreeg hlerdoor
znodat ook Cieero daaxvan gebruik maakte. e0n0 uitgebreide boekerj.In Engelapd beHet jlan van Caesar,om eene bibliotheek stonden er reeds vroeg in de kloosters te
te stlchten, bleef wegenszjn vroegtjdigen Kantelberg (Canterbury), Cambridge,York

d00t
l onuitgevoerd. M . r:repfcf
z.
s Varro en enz. 00k vele wereldlijke vorsten bemoeiCb-cero waren ilverige verzamelaars:maarde den er zi
ch mede, en karelde Grooteverbelangrtjkste bibliotheek vandienttldwasin wierf grooten roem door het stichten van
het bezit vall T.Pomponius zfficv.
:,die aan kloosters met scholen en boekerjen.Z00een groot aantal afschrl
'
jvers bezigheid ver- doende kwamen er t0t stand te Hirschfeld,
schafte.D0 eigenljke stichter deropenbare Reichenau,Regensburg en vooralte Corvey
bibliotheken te Rome was Asinlus Pollio, in W estfalen,vanwaar de handschriften ge-

diein den tempelvan de godin derVrjheid deelteljk naardebibliotheek teW olfenbiittel
eene boekverzam eling deed plaatsen,w elke zjn overgebragt, alsmede te Fulda,waar
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Rhabanun Jlfllrl: een dozjn monniken met gesticht,die door de opheëng der klooster:

afgchrjven bezig bield en zelfsin verrelan- aanmerkeljk verrjkt en vervolgens naar

denafschriftendeed vervaardigen.- TeTours
sticlltte Alenénun eene boekverzaraeling,en
niet lang daarna verrees er eene te St.Germain des Près, welke de grondslag werd

Jena verplaatst werd. Dat vporbeeld,door

derlanden boeken koopen,en de bibl
iotheek
Van St. Gallen overtrof in die dagen alle
overige.Hetaantalkloosterbibliotheken werd
gestadig grooter, w ant nagenoeg in ieder
kloosterbevond zicheen scriptorium ofschrjfzaal. Na den aanvanp der 14de eeuW ontstonden allengs de unlversiteits-bibliotheken;

De Dertiglarige oorlog vernietiqde onder-

Awgustuavan Saksenqevglgd,gafaanleiding

t0t de opkomst der blbliotheek te Dresden.

00k in R.Katholieke lanpen,bjvoorbeeld
derlatere Koninkltjke bibliotheek.De zucht te Miinchen en te W eenen,werden bibliotheom boekerjen te stichten nam gestadig t0ej ken geopend.Te Oxford schiep r.Bodley de
meer dan de liefde t0t de wetenschap.Paus voortreFeljke Bibliotheca Bodleiana,evensylne.bter ff deed in Duitschland en de Ne- a1sBarberinitt
altome en Mazarin tlParjs.
scheidene boekverzamelingen, bljvoorbeold

die te Heidelberg, vanwaar de kostbaarste
handschriften,na de inneming der stad door
Tilly, n= r het Vaticaan te Rome werden

gezonden;toch zjn in dien tjd 0ok nieuwe

bibliotheken ontstaan, zooals de W olfenbiit-

sommige van deze zjn.ouder,zooals die te telsche.In de voornaamste hoofdsteden wer-

Parjs,Oxford en Cambridye.In1370schonk den de bibliotheken door de zorg der vor-

keizerKarelIV aan de unlversiteittePraag sten gestadig uitgebreid,en in Denemarken
de eerste 114,handschriften,en die te Hei- heeft Frederik III (1648 t0t 1670) zich
delberg verkreeg 4 Jaren na harestichting grooten roem verworven door de stichting
(1:
386) den boekenschat van Konrad ro?
z eener uitgebreide bibliotheek teKopenhagen,
Geylnkausen,die zôö toenam ,datde curato- terwjlin lateren tjd Ckrlstiaan VI de biren in 1443 tothetstichten van een afzon- bliotheek del- universiteit na een noodlottigen bran; vernieuwde. In 1752 werd door
derljk gebouw moesten besluiten.
Toen de Grieksche geleerden na den val Sir Hanu Sloane de grondslag gelegd voor
van het Byzantjnsche xtjk in Italië eene het Britsch Muséum te Londenj - czaar
wjkplaats vonden,herleefdevooralteFl0- Alex6L (1648 tot 1675) stichtte te Moskou
rence de studie der Grieksche letterkunde, de Bibliotheek der Synode, welke bj het
zoodat hare voornaam ste voortbrengselen atbranden dier sta; gedeelteljk vernietigd
metjverw erden afgeschreven en verzameld. ward, en zelfs waren er Sultans, die zich
Cosmo de M edéei had in alle landen van bejverden, om ineenigemoskeeën boekverEuropa ztjne agenten, die hem zôö ruim zamelingen aan te leggen.
voorzagen van boeken,dathj ermeerdan Vooral is het aantal openbare boeke400 tep geschenl
te gafaan hetItlooster San rjen groot in de Vereenigde Staten van
Marco,en daarenboven 3boekverzamelingen Noord-atmerika; men telter vele duizende,
aanlegde,die openstonden v00r het publiek. en terwjl de bcstaande worden uitgebreid,

Zjn kleinzoon Lorengo zette hetbegonnen verrjzen er telkens nieuwe, die bj belangwerk voort;hj koc,
ht geheele boekverzame- stellende personen krachtigen steun vinden.
lingen ,zooals die van Andronicu van ThesIn ons Vaderland hebben wj behalve
salonica, en zond geleerde mannen,zooals ta1van aanzi
enljke yarticuliereboekerjenJokannen -Ll.
çccri.v en A ngelws .polsfïlal,:, de belangrjke Konlnkljke Bibliotheek te
naar het buitenland,vanwaar zj met een 's Hage,waar zich ,behalve de talrjke geaantalkosteljke werken terugkeerden.Daar- drukte boeken,meer dan 2000 handschriften
door ontstond later de beroem de Bibliotheca bevinden,de Bibliotheek der Universiteit te
M ediceo-Laurentiana. Een dergeljke gver Leiden,desqeljksmetbelangrjkemanuscripbezielde paus Nieolaas T'', die om streeks ten,de Bibllotheek derMaatschappj van Ne5000 handschriften bjeenbragt en hiermede derlandsche letterklzl:de te Leiden. de Biden grondslay legde v0or de beroemdeBi- bliotheek van Teqler'sstichtingteHaarlemj
bliotheca Vatlcana.In Hongarje deed M at- de stedeljke bibllotheek te Amsterdam ,te
fFzil: Corvinuseenegrooteboekerj verrjzen) Haarlem,Leeuwarden enz. Bj de meeste
30 bekwame schoonsehrjvers,in Italië0n- echter ontbreken de noodige middelen t0t
derwezen, hielden zich aanhoudend bezig eenebehoorljke uitbreiding.
metharellitbreiding,en zjkosttehem meer
De Maatschappj t0tNutvan 'tAlgemeen
dan 20000 ducaten.Die schoone verzameling heeft zich sedert haar bestaan bejverd om
is door de nederlagen zjneropvolgersver- volksbibliotheken op te rigten in de depar-

strooid,.zoodat Lambeeoi'
tts in 1665 bevond, tem enten ten einde door het verschafen
dat er van de 50000 boekdeelen slechts 400 van degeljke lectuurvolksverlichting tebevorderen.Voortsgetroostenveleonderwjzers
waren Overçebleven.
xMet de ul
tvinding ;er boekdrukkunstnam der scholen van lager onderwjs zich de
een nieuw tjdperk voorde bibliotheken een moeite, om ten behoeve htmner leerlingen
aanvang.Ilare stichting werd gemakkeljkel. schoolbibliotheken aan te leggen,die door

en minder kostbaar.In den tjd derHervor- geringe bjdragen van deJeugdige lezers in
m ing vervielen vele kloosterbibliotheken aan

orde gehouden en uitgebreid worden.

burgerljke en kerkeljke gemeenten.Keur- Bibliotheek-w etenschap noemt men
vorst I'
rederik de'W o
jze van Saksen had het geheel van alle kundigheden, zoo van
reeds in 1502 te MTittenberg eene boekerj theorétischen a1s van practbchen aard,die
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tlers verpligt,om op debehoorljke inbetrekking hebben 0q de inrigting en het srtiuur
gting te letten, haar naar 4en eisch der
steeds vonruitgaande wetenschay teVerm eerderen, en haarvoor hetweetglerig ?ubl
iek
te openen.Daarin is de andere afdeellng der

bestuur eener boekerp.Zj is het eerstin
haren geheelen omvang behandeld door M .
ScArdff%
'nger in zjn tversuch einesvollstëndigen Lehrbuchs der Bibliothekwissenschaft
u.s.w.(Miinchen 1808t0t 1820).''Na hem
hebben Ebert1M olbaclt,Namur,Oonstantin,
&cA-i#/, Frledreiclt enz.beterover dat 0nderwerp geschreven. Andere %el
eerden, te
veel om te noem en, hebben zlch (
loor het
ontwerpen van catalogussen,d00rdeinrigting

bibliotheek-wetenschap - het bestunr - gelegen.omtrenthetgebouw gafreedsVit.
ruri'
uu
het voorsehrift,dathetlicht ontvangen moet
uit het oosten.Toch koos men in de kloosters doorgaans de donkerste hoeken t9t het
bewaren der handschriften,en in vele Oude

der bibliotheken,waarover ztjgesteld zjn, boekerjen heerschte eene geheimzinnige
ofdoorhet beschrjven van belangrjke bof
)- duisternis. Soms zoryt men,dat het licht
kerllen op ditgebied verdiensteljk gemaakt. door een glazen dak ln het gebouw dringe,
Volgens de door ons gegevene bepaling om zich aldaaxgeljkmatig teverdeelen.Dat
strekt de bibliotheek-wetenschap zich uit gebouw moetvansteen ofjzerwordenopget0t de inrl-qtin-q der boekerj met de rang- trokken metalde technischevoorzorgen.geschikking der boeken en tot het bestnur.In schiktom hetgevaarvan brandtevermjden4
de middeleeuwen rangschikte men de boeken hetmoetbjvoorkeurgeylaatstwordenopeene
naar het formaat. Later weifelde men tus- plek.waar wei
nig last lsvan Oprjzendestofschen eene alphabétische en eene vaksge- wolken,terwjlmenhetvan ventilatiebuizen
wil-ze rangschikking;daarna kwam de prac- voorziet,om zooveel mogeljk alle vochtigtisch-lomogene methode in zwang,terwjl heid te verbannen, daar deze niet alleen
men thans door de bemoejingen van Frled- schade doet aan het papiera maar Ook de
reic?
z en Namur t0t het wetenschappeljke ontwikkeling van gevaarljke insecten,van
stelsel is teruggekeerd. De rangschikking paddestoelen en schimmelplanten bevordert.
der boeken naar het formaat herschept de Men verwjdert de houten banden,om den
bibliotheek in eene pronkzaal, en hetv0l- houtworm niet te lokken;hetisqebl
eken
gen der alphabétische ordeisverwerpeljk, datJuehtlederen banden doorhun elgenaaromdat daarbj alle wetenschappeljke grond- digen reuk een geschikt beveiligingsmiddel
slagen ontbreken. Eene boekerj moet de ztln tegen boekwormen.De nieuwste bibliowetenschap vertegenwoordigen in hare ont- theken zjn voorts door middel van jzercn
wikkeling,in hare deelen en in haar geheel. gaanderjen zöö ingerigt,dat de bedienden
De werken, die op hetzelfde onderwerp be- gemakkeljk iederwerkkunnenbereikenzontrekking hebben, moeten dus bj elkander der gengodzaaktte zjn, draagbare trappen
gevoegd worden. Maar o0k vpor deze is ofladders te besttigen.
volgens de wetenschappeljk-homogene me- Zaleeneboekerj inderdaad dewetenschap
thode wederom eene bepaalde rangschikking behulpzaam zjn,dan moet zj aanhoudend
noodig. Men laat de inleidende geschriften vermeerderd worden. Er zjn bibliotheken,
tot een aangewezen tak van wetenschap
voorafgaan;voortsdie,welkeopdegeschiedenis van D odanigen tak betrekking hebben,
en men geeft vervolgens een tafereel van
de ontw ikkeling van zulk een vak door de
w erken in historische volgorde te rangschik-

die zich t0t één vak van wetenschap bepa-

len, bjvoorbeeld t0t de letterkunde; het
spreekt van zelf, dat daarvoor het beste
moetworden aangeschaft,datdeletterkunde

btl voortduring oplevert.Anders is het met

algem eene boekerpen, zooalsdie onzer aca-

ken.Hierbj moetechtereene rangschikking demiën.Hier dient zorg te w orden gedragen
naar het formaat toegelaten w orden, daar

voor alle vakken?en de bibliotheearis m ag

de boekenkasten doorgaans'zöö zt
jn ingerigt, zich bj de uitbreiding der bibliotheek niet
dat de onderste ruimte door folianten, de door den invloed vanzpnegeliefkoosdestudie
hoogere door kwartjnen,nog hoogere door laten leiden.H et spreektvan zelf,dat voor

octavo-deelen en de hoogste door kleinere de zoogenaamde poqulai
re littcxatuur, die
form aten w orden ingenomen.
door het groote publlek verslonden w ûrdt,
Za1 eene openbare bibliotheek aan haar voor gewone rom ans enz.geene plaats isin

doelbeantwoorden,danmoetzj van naauw- eene wetenschappeljke bibliotheek.Daarenkeurige catalogtlssen vogrzien wezen:in de tegen mogen denieuwstewetensehappeljkp
eerste plaats van een alphabétischen catalo- tjdschriften ernietontbreken.
gus,waarin denamen derschrjversinalpha- Eindeljk komen wj t0t hetgebruik van
bétische orde voorkomen metbjvoeging van de bibliotheek.Dat bepaalt zich t0t het na-

de door hen geschrevene en voorhandene Blaan der werken in de bibliotheek zelve en
werken,- dan van een wetenschappeljken in het uitleenen der boeken.In Engelani,
catalogus,waarin 4e aanwezige werkennaar Italië enz.is alleen het eerste in zwang,hunnen inhoud zjn opgenomen,- en ein- in 0ns Vaderland?althansin de academische
deljk in zeer uitgebreide bibliotheken van bibliotheken,ishet uitleenen eenegewoonte.
een plaats-catalogus,die volgens de verschil- Hierbj bestaat echter eene grens tusschen
lende zalen en kasten van het gebouw de boeken,dievoûruitleenen vatbaar zjn,en
boeken aanwjst.
andere, die alleen in het gebouw geraadDaar eene openbare boekerj de weten- pleegd mogen worden. T0t deze laatste beschap behulpzaam moet wezenjzdn debe- hnorenvooralkostbareplaatwerken,zeldzam e
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boeken , benevens handschriften. Alle werken moeten voorzien wezen van denstempel
der bibliotheekt en het uitleenen geschiedt
soms slechtsop vastgestelde dagen en steeds

werd geboren teThoirettein hetdepartement
Ain op den llden November 1771.Hj studeerde te Montpellier en vestigde zich aan-

vankeljk als arts te Lyon.Nadat hj hier
op afgifte van een ontvangbewjs doorden aan het Hôtel-Dieu was werkzaam geweest,
leener.Zulkevporzorgen zjn noodig,Om het begaf hj zich naar Parjs om eronderde
ontvreemden van boeken te voorkomen,dat leiding van Desault zjne studiën voortte
vaak in weêrwilvan dezorgvuldigstemaatre- zetten.W eldra hield hj voorlezingellover
gelen geschiedt,zooals n0gonlangsindeKei- ontleedkunde en ontving in 1800 eene aanzerljkebibliotheek tePetersbul'ggeblekenis. stelling aan het Hâtel-Dieu. Hj overleed
Bibra (Ernst, vrtjheer von), een ver- echterreedsden22.tenJulj 1802 aantyphus.
D e groote verdienste van Bickatisvoora'l
diensteljk natuurkenner en reiziger,werd
geboren teSchwabheim den gdenJunj 1806. daarin gelegen,dat hj in zjnwerk ttAnaReedsvroegverloorhjzjneoudersen werd tomie généralep appliqtlée à la physiologie
;@
P@ZP
**n 00m ,den vrjheernonSkffdp,opge- et à la médeclne (Pa1
-js,1801)''de grondvoed. Daarna bezocht hj de academie te slagen gelegd heeft van de het
lendaagsche

svûrzburg en studeerde er eerst in de reg- weefselleer en hierdoor den vooruitgang beten en vervolgens in de natuurkunde
vorderde derpathologische anatomie.Behalve

vooralin de scheikunde.Hj volbragt eene genoemd werk heefthj eenigeanderenagewetenschappeljke reis naar Brazilië en be- laten,van welke ztine uRecherches surla

çafzich om Kaap Hoorn naar Chili,dathj vie et la mort''eene derde uitgave hebben

ln allerigtingen doorkruiste.Hj heeft eene beleefd.
Bickell (Johann W ilhelm), een Duitsch
besrhrjvingen enromansuitgegeven.In1867 regtskeleerde,diezichvooraltoelegdeepde
verschenen n0g van hem uDie Schatzgrâber.'' beoefening van hetKerkeljk regt,werd gelangereeks van natuurkundige werken,reis-

Bicarbonaat is in algemeene beteekenis bpren te Marburg den zden November 1799.
ieder koolzuur zotlt,waarin de helftvan het Hj genoot onderwi
.
js aan hetpaedagogit
lm
metaaldoor waterstofis vervangen,en meer en aan de universiteit aldaar, begaf zich
'
ln hetbjzonderbedoeltmendaarmedehetzure vervolgens naar Göttingen,vestigde zich als
kpolzure natriumznut, hetwelk o.a.tot het privaat-docent in zjne geboortpstad, hield
bereiden van mousslrende dranken gebruikt er voorlezingen over regtsgeleerde onderwerw ordt.
pen en w erd er eerst totbuitengewoon en

Bicanere of .
BLcanLœ is de naam van een toen t0tgewopn hooglceraarbenoemd(I826).

onder Britsche bescherming staand gewest In 1832 bewerkte hj,dat in Keur-llessen
in Vöôr-lndië.Hetbehoortt0tdeRadsjppe- door de regering eene commissie benoemd
ten-stl
tten en telt op 842 D geogr.nljlen werd, om de beste regeling der vfarhouding
om%treeks 600000 inwoners. Het land is er van Kerk enStaatteonderzoeken.Hj werd
over het geheel d0r,woest en Ontblootvan voprts t0taanzienljke rezterljke betrekkinrivieren, maar in het noordoosten n0g nl gen te Marburg en eindeljk aan hethoofd
vruchtbaar. Ieder huisgezin hecft er een van het departement van Justitie geroepen.
regenbak. M en vindt er veelkam eelen en Zjne uiterst-conservatieve beginselenbezgrgschapen,en deze laatste leveren eene voor- den hem intusschen talri
lke tegenstanders.

treFeljke wol. De evenzoo genoemde hoofd- Hj overleed den 24ste'
1inebruarj 1848,onstad is door een aarden walom geven en be- derscheidene regtsgeleerde werkennalatende.

staat bjna geheel uit ellendige hutten,door Van deze wordt zjne uGeschichte des Kir60000 inw oners bevolkt.Toch w ordter veel chenrechts'', drlf)r Röstell voortgezet, het
m ousselin gew eventen de handelis er niet belangrjkst geacht.
onaanzienljk.
Bicker is de naam v&n een oud en aanBicêtre is de naam van een kasteelen zienltjk Amsterdamscb geslacht.Hiertoe be-

een dorp in hetFransche Seine-departement. hoorden:
Het kasteel werd in 1204door den bisschop
.Bo6
lWïcker Jaeobz.jdie reedsinhetlaatst
van W inchester gesticht en vervielin 1204 der 15deeeuw alsschepenen a1sburgemeester
aan de Fransche Kroon.Lodewiik X1II her- van Amsterdam staat vermeld.
Bchiep het in een invaliedenhuis, en tflen
Pieter Bicker een aanzienljk burgeren
Iodewl
jk XI7'rhetprats
htigeHôtelderinva- brouwer te Amsterdam , die verd.acht werd
lieden-te Parjsstichtte, veranderde hetin gehouden van medepligtigheid aan de aan-

een hospitaal of eigenljk in een armen-en slagen van 1575 op de Spaanschgezinde stad.
Hj werd dan 00k gebannen en eerstweder
toegelaten.nadathj den eed vangetrouw-

werkhuis V et 46100 slaapplaatsen vopr oude
arme mannen. Sedert de omwenteling van
1789 bevindt er zich 0ok een krankzinnigengesticht metruimte voor 7-t0t 800mannen.

Geruimen tjd (totaan 1836)bevond er zich
ock eene soort van tuchthuis (maison de
force). Men verkrjgt erhet water uit eene
bron, die ter diepte van bjna l00Ned.el
in dg rots isgeboord.

heid aan deR.
'Katholieke godsdiensten van
gehoorzaamheid aan den Kpninghadafgelegd.
Laurens Wïcker, koopman te Amsterdam.

Htlrllsttetwee schepen uiten stevendemet
verlofvan den Koning van Spanje daarmede
naar Guinéa en naar Rio de la Plata om

handel te drjven. Zjne schepen werden
Blchat(Marie François Xavier),een be- echter onverhoedsgenomen en men had plan

roemdFranschgeneesheer en natuurkundige, om hem op te brengen naar Lissabon ,waar
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jjP
** verbrand Z0u Tvorden. Inmiddels Nver; ill de Spaansche provincie Pampeluna aan
het vaartuig,waarop hj zich bevond,door de zuideljke helling derPyreneeën,kronde Nederlanders veroverd, zooda'
t hj in kelt d00r een vruchtbaar en volkrjk dal,
1600 ongedeerdbj de zjnen terugkwam.In boort zich een weg door het Cantabxisch

het laatst van dit Jaar vertrok hj met4 gebergte en storttusschen Andaja en Fuenschepen uit Zeeland naar Indië, veroverde tarabia zich uitin de Golfvan Biscaye.Zj
op deterugreiseen rjk geladen Portugeesch vormt nabj haxen mond het Faizanten-of

vaartuip, zette het voll
t op de kust van Conferentie-eiland,T7aar in 1659 de PyreBrazilie aan wa1, en bereikte in 1602 met neesche vrede gesloten werd. Vo0r kleine
zjn buitden Vaderlandschen bodem.

vaartuigen iszjt0taanBiriadonbevaarbaar.

Andries Wï
er1
16he
inc/r16
rae
ard,van
in 1Enqel
624 secnbur
hepeg.
n Biddle.Onderdezennaam vermeldenwtj
John W ltstfld of Bidellus,den stichter der
Deze werd
en in 1627 burgemeester van Amsterdam en Unitariërs in Engeland.Hj werd geboren
onderscheidde zich door zjne wjsbeid en ill 16t5 te W otton in het graafschap Gl0tlgematigdheid.M et anderen werd hj naar cester, studeerde op de academie te Oxford
Zweden en Polen gezonden,om handelsver- en werd in 1641 leeraar aan eene schoolte

dragen te slt
liten.Bj de komstvan M aréa Gloucester,waarhj doorzjnetheologische
d6 A e#ïcï verwelkomde hj deze vorstin. gevoelens, die van de algemeen gehuldigde
Laternam hjbi
jberhaling aan gezantschap- afWeken! van kctterj beschuldigd werd.
pen deel.Na den Munsterschen vrede achtte Vooral was zjn twjfelomtrentde drieëenhj een kostbaar leger onnopdig, zoodat heid daarvan de oorzaak,zooals hj dien
prins W illem 11,als gevolmagtigde derAl- uitsprak in zjne (drwell'
e argumentsagainst
gemeene Staten, den bekenden aanslag 0n- the deity ofthe holyspirit(Twaalfbewjzen
dernam op Amsterdam ; eene der voorwaar- tegendegoddeljkheidvandenheiligengeestl.''
den van het verdrag, waarmede die ondtlr- Aanvankeljk Onttrok hj zich aan een verneming eindigde, w as, dat A ptfrie,s Bieker
en diens broeder CornelisBlcker,heer van
Bwieten, uit: alle regeringsposten w erdtln

der onderzoek door het nieggen van eene

J>,lBernd Wicker,geboren te Amsterdam

de gevangenis geworpen en door Cromwell
van den dnod gered door een banvonnis

regtzinnige gelonfsbeljdenis,maar toen hj
later zjne gevoelens openljk verdedigde,
verwjderd.Zj ontvingen een eervolontslag, werd hj door eene geesteljke reg.tbank vexen Ahdries B icker overleed in 1652.
Oordeeld en in den kerker 4eB'OrP0n. In
Covnelis Wicker,beer van Stcielen, z00- l65l herkreeg hj zjne vrtjheld en stiehtte
even reeds genoemd. Hj was bj den reeds te Londen eene kleine gemeente van Univerm elden aanslag vonrzittend burgemeester tariërs, in wier midden hj ell
ten zondag
en beraamde mct Johan fi?zlydekopdr,heer optrad, om den Bjbelte verklnren en over
van M aavsereen,doelm atige plannen t0tver- godsdienstige onderwerpen te spreken.Zjn
dediging, waardoor de stad behouden blecf. hoottlbeginselwasdeeenheidvnnGpd,terwjl
Hj overleed in 1655.
hjhctervoorhield,datdeheiligegeestwel
Lambertus .flcl'er. Deze vestigde zich na een persoon,maar geen goddeljk persoon
volbragte studipn a1s geneesheer te Rotter- was.Deuitgavevan zjn Catechismushpalde
damjenmaaktezichverdiensteljkdooreenige hem wedervexvolgingen Op den hals.Zjne
geschriften werden verbrand;hj zelfwerdin
belangrjkegeschriften.
in 1746.Hj stndeerde teUtrechten vestigde-zich als advocaat in ztjne geboortestad,
waar hj tOtraad in de vroedscbap werd gekozen.Na de omwenteling van1787behoorde
hj t0t degenen,die op uitdrukkeljk verlangen van de prinses nan Orcq/eontzetmoesten w orden van hunne betreltkingen,zûodat
hj de wjk nam naar Brussel.Metdeomwenteling van 1795 in het Vaderlandterugyekeerd, werd hj lid en voorzitter der Natlo-

naar de Scilly-eilanden. Drie Jaren later
keerde hi
j vandaar terug (1658)en plaatste
zich weder aan het hoofd zjner gemeente,
maar na de herstelling van de koninkljke
regering zag hj zich ten derden male in
den kerker gewnrpen,waarbj in 1662overleed.Ztjne leerkomtbjna geheelen alOver-

een m et die der Socinianen.
Nickolas .#i##le,een beroemd Noord-Amenalevergadering.In Januarj 1798werd hj, rikaansch fnancier,w erd geboren te Philaw erkzaam als lld der com missie t0t de Bui- delphia op den 8sten Januarj 1786.Hj getenlandsche zaken, in hechtenis genom en noot eene zorgvuldigeopvoeding en wjdde
en eerstnaarW jk bj Duurstede en vervol- zich aan de studie der regtsgeleelibeid.In

gens naarLeeuwarden gebragt.In Julj bevond hj zicb wederopvrjevoeten en werd
in 1801 procureur bj hetNationaalgeregtshof.Als lid van hetstaatsbewind werd hj

1804 werd hj toegelaten t0t dc balie te
Philadelphia en inhetzelfdejaarbegafhjzich

met den Noord-Amerikaanschen gezant,ge-

neraalArmstrony,a1sBecretarisnaarParjs,

voorts met G.B ranhen en JV .Tan der God.v belastte er zich metde geldzaken van ondernaar Brussel afgevaardigd,om den Eersten sclleidene Amerikaansche handelshuizen en
Constll der Fransche Republiek aldaar te vergezelde voorts M onvoe desgeljks a1s gebegroeten. Nict lang daarna zag hj zich zantschaps-secretaris naar Londen.In 1807
door.Bonaparte begiftigd met de ordevan keerde hj naar Amerika terug, werd er
het Legioen van Eer.
w eder advocaat, gaf met Dennie een dem o-

Bidassoa is denaam van de grensrivier cratisch tjdschriftuit,en vertegenwoordigde
tusschen Frankrjk en Spanje.Zj ontspringt in 1810 t0t1811 zjne geboortestad in de
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W etgevende Vergadering van Pennsylvanië. militaire hogpitalen hier te lande, in 1694

zag hj zich beroepen t0tgewoon hoogleeraar in de genees- en ontleedkunde te Leiden,en in 1701 t0tljfartsvan Willem JTJ,
koning van Eugeland. Hj heeft de studie
OAdthe.:alspresident,directeur van de Ame- der dntleedkunde ongem een bevorderd door
rikaansche bank ,en na den d00(1van laatst- de uitgave van een vooltreFeljken anatomigenocmde m et algem eene goedkeuring t0t schen atlas. Hj overleet
l te Leiden den
In 1814 werd hj er1id van den Senaat en
bemoeide zich gedurende den oorlpg met
Engeland jverig met de verdediging des
lands. In 1819 werd hj, naast Lanydon
diens opvolger gekozen.Nu bloeidede bank

Bosten Maart 1713.

en genoot tjdens het presidentschap van Bidory ,is eene metaal-legéring,die het
M onroeen van Joltn Qt41cy Ada'
ms een 0n- eerst tjdens de Londenschetentoonstelling

beperltt vertrouwen. Toen begonnen de di- van 1851 in Europa isbekend geworden.Men
recteuren der bank zich OP eene verkeerde vervaardigt daarvan in Indië vazen,w ater-

wjze te bemoojen met de staatkundige kannen,bekers,schalen,borden enz.Zj beaangelegenheden des lands,zoodatde president Jackson de gelden opvroeg,die door
den Staat aan deBank waren toevertrouwd,
en aandezedevernieuwingvanhaarprivilôgie
weigerde. Biddle deed moeite, om haarin
eene provinciale instelling te hervormen en

staat uit koper,zink,l00d en 00k we1 uit

tin.De voorwerpen zjn gegoten,daarnaop

de draaibank bewerkt,vervolgensbeschilderd

en eindeljk met goud en zilver opgelegd.
Gedeelteljk zjn zj zwartvan kleuren deze
w ordtvoortgebragtdoorze in eeneoplossing

legde hieraan millioenen ten koste,doch zj van salmiak,salpeter,keukenzout en vitriool

moestweldrahare betalingen in geld staken. te dom pelen.
Nu trok zich Biddle uit het bestuur der
B idpaiofPilpai(ervaren geneesheer)is
zaken terug, zoodat het crediet derBank denaam van een voornaam Indischwjsgeer,
n0g meer geschokt werd en zi
j in 1840 fail- den visier van den Indischen knning Dakliet ging. Blddle werd beschuldigd van be- :J'eJ'
J- en den vervaardigervaneeneberoem de
drieyerj,mnarvrjgesproken.Daarna leefde verzamelingvan fabelenenverhalen,diesedert
hj ln afzondering o? zjn huitenverbljfin een twintigtal eeuwen in het Oosten ver-

de nabjheid van Phlladelphia,en overleetl spreidzjn en era1sdevoortbrenggelenderveraldaar in 1844.Biddleisvoorzeker een man hevenste levenswjsheid worden beschouwd.
gew eest van uitstekende talenten,al werd

Denaauwkeurigenaspodngenvan Colebrooke,

voAz, Rylnestre de Saey en Loiseleur #ed
hj op gevorderden leeftjd met hoon en Y ïl.
smaad overladen.
Lonyokampn hebben daarover veellicht verBidensL.,tandzaad.iseenplantengeslacht spreid.Zj verschjnt het eerstin de ouduitdefamilie der zaâmgegteld-bloemlyen en Indischeverzamelingvanfabelen,diedennaam
onderstt
heidtzich dooreenveelbladig,ulttwee draagt van upantsjatantra (uitgegeven door
rjenblaadje:bestaand omwindsel,doorbuis- Kosegarten te Bonn in 1848)'' dievroegerin
vormige tweeslachtige schjfbloemen en som- Jndie meermalen is gedrukt onder den titel
ttldstongvormiye,geslachtloozestraalbloemen, van GHitopadeça'' en onder den Perzischen
door ijnstekellg zaadpluis en een platten koning Noerfirwan de Groote (
looxzjn gevruchtbodem. T0t de soorten behooren .
B. neesheerBarsny
.eals GKalila en Dimna''(de
fr@cr/ifl L.(vorken,bbelmansvorken enz.
) nam en van 2 slakals,die in heteerste boek
met B-spletige bladeren, gele bloemhoofdles voorkomen) in het Perzisch is overgebragt.
en een kwaljk-riekenden stengel,in Duitsch- D eze vertaling is vel'loren gegaan,maar de
land en bj onsop moerassigeplaatsen groei- verzameling is ten tjdevankhalifAlmansor
rg#'
o (7s0) in het
Jende,- 2.eern'
l
ta L.met stengel-omvat- d00r A bdallah ebn x4lz?lo/
tep.de, lancetvormige, getand: bladeren en Arabisch vertolkt.Dezevertaling,uitgegeven
neerhangendegelebloemhoofdles.Voortsheeft door Sylrestre de &Jc,y,isde bron deroverige
men B.Jerf
zlct/olil Dec.met fraaje,gele, vertalingen en bewerkingen.Onderscheidene
groote bloemhpofdles,uitMexico afkomstig, Arabische dichters hebben ze in uitvoerige
B. Ielcrrzdf/lc W Llld.uit Midden-Amerika.B. gedichten herschapen, bjvoorbeeld Abdaï.ç
rls#i//nrl Balb.,desgeljksuitMexico,allen moemin ebn HassaninzjneJpaarlenderwjssierplanten.
heid!AboeJcclïalSlllrit
yt
zin zjnetHardBidloo. Onder dezen naam vermelden roependeenzachtsprekende(1115)''.DeOudste
wj 2 broeders?beidete Amsterdam geboren, dichterdernieuw-perzischeletterkunde,Roete w eten:
de-/ genaamd,maakteereendi
éren-épt
lsvan,
Lambert .
pïtflpo, een beroemd apotheker. en o0k in hetnieuw-perzisch prozazjn er
rscheidene bewerkingen van bekend.AlL
Hj werd seboren den BostenAugustus1633 onde
p>IdIS,hoogleeraar te Adrianopel,zetteze
en heeft zlch o0k onder de Nederlandsche T.
dichterseene plaatsverworven.Hjoverleed overin àetTurksch,en men vindtzezelfs
den 1ldenJulj 1724,en heeftonderscheidene in hetMaleisch,Mongoolsch en Afrikaanscb.
geschriften nagelaten.
In Europa vertoonde zj zich het eerstinhet
Gorart of Godefried 2C#Joo.Deze,gebo- Grieksch tegen het einde der11ëeeeuw ,honren den 12(len Maart 1649,vestigde zich na derdJaarlaterin hetHebreeuwsch,en inde
volbragte studiën in Amsterdam ,maar werd 15de eeuw in het Latjn.Nietlang daarna
in 1688 benoemd t0t lector in de Ontleed- verscheen zj in hetDuitsch pnderden titel
en heelkunde te 'sHage.Twee Jaar later dBuch der Byspelder alten W eisen'',waarwer; hj belastmethetoppertoezigtopalle van,naarmenmeldt,een exemplaaraanwezig
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is op de Koninkljke bibliotheek te Stutt- dat hj de usleutelen des Hemels''in hunne
Fart. In het Spaansch werd zj uitgegeven handen stelde.In deeersteeeuwen derChrisln het midden 4er 13ëe eeuw ,terwjl zj teljke Kerk det
len gemeenteleden,die zich
vervolgens in de meeste nieuwe talen van aan overtredingen hadden schuldig gemaaktj
Europa verscheen.
beljdenis van zonden ten aanhooro van de
Hetboek van Bidpaiisvervaardigdin den vergaderdegemeente(exomologesis,confessio).
geest van den Reinaart,maar het heeft eene De bi
echt wasinleidinr t0tde boete.Deze
eigenaardige Oosterschekleul'enisvan gpxeu- laatste werd in den beglnne vastgesteld door
ken en gem eenplaatsen doorw even.M eerma- den bisschop,doch dezehadw eldraeen ouderlen heeft men daarmede het volksboek van ling(presbyterpoenitentiarius)tothulpnoodig.
deJzevenwjzemeesters''verward,datwaar- Hoewel deze geene absolutie mogt geven,

schjnljk evenzeeruitIndiëoorpronkeljk en
vandaaronderdentitelGk
%ndbad##-eA(Het
boek van den@ wjzen Mndbadl',naarPerzië
overpebragt1S.
B 1e (De).Onderdezennaam vermeldenwj:
Joris of Gregorius 4: Bie, die in 1586 in
plaats van Jacob Weilglw# in 0ns Vaderlan;

werd hj eerlang a1seen raadsman desgewetens beschouwd, aan wieé men zjne overtrcdingen beleed.Daarbjwerden weldratwee
zaken met elkander verward,nameljk de
schuldvergiFenis van G0d,en de uitwendige
verzoening met de Kerk.
Doorhetaannemen van een gewetensraads-

debetrekking erlangde van thesaurier-gene- man ofzielsverzorgerveranderdedeopenljke
raal.Hj betoondezlch,volgenshetalgemeen beljdenisvan zonden weldra in eeneqrirate
getuigenisdergeschiedschrjvers,eenmanvan IiecAf, waarbj de geesteljke absolutle verbeproefde trolw enonomkoopbareeerlijkheid. leende.Ditgeschieddevöörhetgebruiken van
AdriaandeWï:,eenuitstekendschilder.Hj het Avondmaaltomdatde afvalligenhierdoor

Averd geboren teLierin 1594lwaseen leer- weder i1! den schoot derKerk werden opgeling van W outerZXàJ#,bezochtParjsenRome nomen. W è1 werd door Nectsriur,bisschop
en
leverde een aantal uitmuntende schilde- van Constantinopelten tjde van Tl
teodosins
@*
'Pen'- Zjnzoon CornelisheefthetGGulden- de Groote de private boete afgeschaft,zoodat
cabinet van de edele, vrje gchilderconst'' het am bt van boetpredilter verviel,maar de
geschreven.
biechtbleefbestaan en m en verleende,onder
Jacobus de2ïe,een voortreleltlk graveur, toezigtvan den bisschop,aan de priesters de
die in 1581 te Antwerpen geboren werd.Een m agt,om absolutie te geven.
gedeelte derplaten,door Coïl@ertnaarteekeIn het W esten evenwel deden de boetpreningen van M .de Vos in lletlichtgegeven, dikers bj voortduring hunne stem hopren.

is doordeWïebewerkt.Hj waseen zeer4e- Ten tjde evenwel van Leode Gropfe(440
leerd man,ongemeen ervaren in de oudheldkunde,en heeftvooraleene menigte portretten gegraveerd.
M arcusd6Wïd,een kunstschilderenleerling
van den beroemden Jakob 'pc4 der Dod:,die
vooral bedreven was in het schilderen van

t0t461)werddeopenljkebeljdenisvanzonden alsmededeopenljkeboeteafgeschaften
de geheime bekentenisvan schuldenvoorden
priester voldoende verklaard.Inmiddelsbleef

de biechteene daat
lvan den vrjen wi1,en
nergenswasvoorgeschreven,datzj voorde

schapen.Waarschjnljk z0u htjzjn meester 'communievolstrektdiende te geschieden.op
geëvenaard hebben,z0o hj nietop ligtzin- hetConcilie van Chalons(813)enlatervindt
nige wjze hetpenseelmethetzwaaxdver- menonderscheidgemaaltttusscheneeneschuldwisseld had. Van zjne hand bestaan etsen beljdenis voor God en eenevoorden priester.
naar teekeningen van P otter. In 1664 wel-d O0k de scholastieken m aken dat onderscheid
hj lid van het Genootschap van Haagsche en veroorloven in vele gevallen het hooren
Kunstschilders.
A leœander de z ie. D eze ontving in 1653
verlof van den burgem eester van Amsterdam ,om aan het Athenaeum openbare lessen te geven in de wiskunde,terwjl hj
vervolgens tot hoogleeraar aan die inrigting
w erd benoem d.

der biecht aan leeken.Toen echter hetgevoelen veld w 0n,datde priesterbeschouw d

moetwordtnalseen gevolmagtigd glaatsvervanger van God, die de bevoegdheld heeft,
Om schuldvergiFenis te verleenen,kwam de

geheime biecht,de oorbieckt (confessio auricularis), meer en meer in zwang en w erd

eindeljk in 1215 op het 4deLateraan-conci,inh
elt-Du
Oud
t
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hetwelk eenebeljdenis ofbekentenisbeteekent.Hetbeduidtechterop Kerkeljk gebied
eenebeljdenisvanzonden,doordenCllristen
ten aanhoore van een geesteljkeafgelegd,
aanvankeljk methetdoel,datde overtreder
zichweêrverzoendmogtrekenenmetdeKerk.
Zulk eene beljdenisgaat00k thansn0gveelal

vastgesteld,dat ieder R.Katholiek Christen ,

zoodra hj t0tJaren van onderscheid zou gekomen zjn, minstens eenmaal 'sJaars aan
een priesterzjnezondenbeljden moest,terwjlhjingevalvan verzuim uitdeKerkverbannen werdenvan eene Christeljkebegra-

fenis verstoken bleef.De Albigenzen W %
'ckde deelneming aan het Avondmaal vooraf, lef en M icl
taè'l rt:p. Bologna,generaalder
maarheeftbjverschillendeChristeljkeKerk- Carmelieten,verwierpen de biecht,en Ilisz
genootschappen eeneverschillende beteekenis. wenschte haren vorm gewjzigd te zien,
Volgensvelergevoelen ishetregtom schulden maar zj werd dooronderscheideneconciliën,
te vergcven door Cltris'tItsaan de Apostelen bepaaldeljk door datvan Trente (1550),betoegekend door de zinnebeeldigeuitspraak, krachtigd en nader omschreven.

BIECHT- BIMCHTGEHEIM.
Volgens datConcilie is in deR.Katholieke hj schenktreeneabsolt
ltie,daaralleenckris: vergifenls van zonden verleenen kan.
Kerk de biecht een der 1 sacramenten,Zj fl.
iseenevoorden priesterafgelegdebeljdenis De LutkerscheKerk verwerptdeoprbiecht,
van zonden,waarna de biechteling de abso- Omdat zj niet geworteld is in de Heilige
lutie ontvangt en hierdoor vergiFenis van Schrift, en toch behield Lwtlter de private
God. Men spreekt van eene generale àïec/zf, biecht,zoodatzjnegestrengevolgelingen aan
wanneerzj zich,zooalsbj de opneming in den biechtvaderhunne zonden beljden vooreen klooster,overhetgeheeleleven uitstrekt. datzjzichnaarhetAvondmaalbegeven.Het
Als een noodzakeljk bestanddeelder boete stgndechtervrjtebiechtenofniettebiechten,
wordt de Oorbiecht vereischt, nameltlk de en men liet het aan den biechteling Over,
geheime beljdenis van alle zware zonden welke zonden hj verkogs't0 belijden. In
(doodzonden, peccata mortalia), die in ge- Zweden en Denemarken is de algemeene
dachten, woorden ofwerken bedreven zjn. biecht, a1s eene stichteljke voorbereiding
De beljdenisvangeringeovertredingen(pec- voor het Avondmaal, eene gewcante. O0k
cata venalia) werd als goed,maarnieta1s in Hessen werd in 1574 de biecht inge-

noodzakeljjk beschouwd.De oorbiechtis 0n- voerd. Sedert het midden der voorgaande
misbaal'.daarzj dcn zondaarindegelegen- eeuw is in verrew eg de m eeste Luthersche
heid stelt,om de vergifenis te verwerven, landen de algemeenebiechtin gebruik gekowelke, volgens de door Jezts aan de Apos- m en,zoodat de oorbiechtop slechtsweinige
telen verleende volmagt,van den priesterte plaatsenbehoudenbleef.Lateriszjdoorvelen
bekomen is,terwjl daardoor tevens verzoe- w ederom in bescherming genom en.
11ing bewerkt w ordtvan den overtrederm et
D e algem eene biecht bestaat daarin,dat
Gods heiliye wet door berpuw ,bekeering de geesteli.jke in naam der gemeenteleden
en verbeterlng.Daarbi
vjwo
rdthj tevensver- eenq algemeene beljdenis van zonden aoegt,
m aand, gewaarschuwd, gertlst gesteld en debevestiging daarvan uithunnen m ondvergetroost;htj ziet zicb opgewektt0tverbete- neemt en daarna de absolutie uitspreekt.De

ring zjner gebreken en t0t het laten varen privatebiecht daarentegen isdeschuldbeljvan verdertbljke plannen. Indien echterde denis van e1k inhetbjzonder,voordenpriesbiechteling opzetteljk eene zware zondever- ter afgelegd. Beide snorten van biecht kunbergt.dan isde geheele biechtvan geenerlei nen m et elkander w orden verbonden.
waarde. De biet'
ht nlag alleen voor een beDe Rervormde Kerk heeft deprivatebiecht

voegdcngeesteljkeworden afgeleld,en deze niet begaald verworpen,doch hnrenoodzais steeds een gewjd priester.Reedsin de keljkheld bestreden.Immersiedervrflom en
4de eeuw beschotlwde men de 4o-daagsche geloovig Christen kan deschuldbeljdenisvan
vaste als den meest geskhikten tjd Om te zjn medechristen hooren en dezen vermanen
biechten. Ieder R. Katholiek moet eenmaal en vertrposten.W èlmpet volgens Callti
,i
n de
's@
jaars,een geesteltjke meermalcn en eene leeraartevenszjneherdérljkezorg nitstreknon maandeljksterbiechtgaan.Inzonderheid ken tntde zielen zijnergemeenteleden,maar

is het noodzakeljk te biechten bj doodsge- er mag geenerleidwang bestaan met betrekvaar,vôörhetontvangen van een sacram ent king t0t den vorm , en de Hervormde godofalsm en m eteenegrootezondeisbezwaard. geleerden zjn in hetalgemeen van diezelfde
De plaats der biecht is in den regel bj de m eening.
çctwc/d en de Sehotsch,e
.
kerk; zj moet in persoon en mondeljk ge- In de E nyelsekezlpz
.
schieden,en slccbts in enkele gevallen isde J'rd.
xll/ferzt:czk.
vc/;ekerk vindtmen geenebiecht
biecht dof
)r een gevolmagtigde ofop schrift en bj de Kloakersevenmin.Bj de Herrnkwtgeoorloofd.De biecht wordtzonder betaling ters en l)j de Docinianen is diebiechtvervanafgenomen,alzjn oOk vrjwilligegaven ge- gen ddoreene zamenspreking overdezonden
bruikelgk , en omtrent den vorm der biecht en verkeerdheden,en bj de Israëlietenvindt
zjn naat
lwkeurige bepalingen vastgesteld. men formulieren van openbare schuldbeljdeIn deGrieksclt-RatkoliekeKerkisdebiecht, nis, geljk deze nu en dan plaats heeftj
inverbandmetdeboete,desgeljkseen sacra- b
Vilvoorbeeld des avonds vsör den Grooten
ment.Zj wordtaldaar evenwelnieta1siets erzoendag. Zie voorts onder Absolutie en
noodzakeltjksvereischten hetbljftaanieder B oete.
overgelaten, ofhj vöörde communiealof Bieehtbrief (litterae dimissoriales)isde
niet biechten wil.De biecht wordt er voor naam van een bewjs,doorden bisschop af-

gegeven,waardoor de houder verlofontvangt
het altaar afgenomen.
De M onopl
tysietLsehe Jaeobieten in Syrië om naar eigen welgevallen een biechtvader
vorderen debeljdenisvan allezonden.Bjde te kiezen.
N estorianen bestaatthansdebiechtnietmeer,
Biechtyeheim of liever het zegelder

enbjdeAbessiniselzeOArï:feldavindtmeneene lydcl,f (siglllum confessionis) noemtmen de
algemeene en openljke biecht.De absolutie verpligtegeheimhouding van den geesteljke

wordt ervoor geringezonden toegekenddoor met betrekking tot allqs, wat hem in de
een zachten slag met een oljftak,- voor biecht is toevertrouw d.Tot din geheim hougrootere worden boete-doeningen gevorderd. ding vermaanden reeds de kerkvaders in de
De M aronieten en Armêniërs vragen alleen 4deen 5deeeuw ,doch eerst in'de l2deeeuw
beljdenisvan moord,echtbreuk en diefstal. heeft Innoeentlus III daarover een bepaald
Bj de Raskolnieken,eenesectederGrieksche decreetuitgevaardigd.Volgenshetcanonieke
Kerk,hoort de priester welde biecht,
regt kan een biechtvader niet gedwongen
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worden,iets te vermelden vanhetgeen hj bevoegdheid heeft, Om de nonnenkloosters
van den biechteling vernomen heeft,zelfs daaryan te voorzien.
niet door de regtbankyen isdeschennisvan
het geheim der biecht eene hoofdmisdaad ,
die met levenslange gevangenis wordt gestraft. Intusschen heeft men het gevaar,
daarin gelegen, in sommige landen verminderddoor,metbetrekking t0tcrimineelezaken,

Bledenfeld.Van de personen van dezen

naam noemen wj:
F erdinand Leopold Karl,vrjheer.
von Wï:denjeld,een Dtlitsch lbtterkundige.Hj werd
geboren te Karlsruhein l788,verlooralskind
door een noodlottig schotzjn regterarm ,stu-

vast te stellen,datde geesteljkegehouden deerde te Heidelberg en te Freiburg in de
is Om aan de overheid kennis te geven van
'tgeen hem in de biecht is toevertrouwd,
zoodra hierdoor een gevaal* dat den Staat
bedreigt, afgewend, eene misdaad verhoed
Of het nadeelig gevolg van e0n volvoerd

misdrjfvermeden kan worden.
Biechtpenning is de naam der gave,
die de biechtelingtenOFerbrengt.Hetschjnt,
dat deze t0t ill 1031 de vrjheid bezat0sa

regten en bekleedde onderscheidene aanzien-

ljke staats-ambten.In 1814 trad hj in het
huweljk meteene zangeres,waarnahj zjn

ontslag nam en een zwervend leven leidde.

Geruimen tjd bleef hj te Dresden en te
W eenen,enin laatstgenoemdestad legde hj
zichmetjvert0eopdekennisvanhettooneel.
Db stichting van een nieuwen schouwburg

teBerljn loktehem derwaarts(l824),entoen

al of niet te geven saaar datnzen vervol- Bethmanhetbestuur overdiezaak lietvaren,
gons den biechtpenning verpligtend heeft plaatstendeaandeelhoudershem aanhethoofd.
gemaakt. Daarna heeft men dien weder af- Naverlooq van eenJaar werdhjopgevol
g;

geschaft,en hetisOpmerkeljk,datLutlter
deaeafrten
h
tegetnged
en biochtpennkg behouden
,- '
envermoedeljkverklaardmoet
worden uit de kariqe bezoldiging derleer-

doorHolte%,en hj begafzich naarMaagden-

burgtom aldaa'
rhetbestuurovereennielzwen
scllouwburg op zich tenemen.Navelereizenj

gedurendewelkehj zichte Hannover,Ham-

aren. 00k na n0g ls het geven van den buxg,Stettin en Berljn ophield,nam hj met
biechtpenning in vele Luthersche landen in Pieh,lt0tin 1830 hetbestuur Opzich van den
gebraik geblevon,Omdatmen erndg geene schouw burg ta Breslau, vertoefde er eenige

middelen gevonden heeft, om de geestelj- Jarenalstooneelschrjver,troktoennaarLeipken voor het gemis daarvan schadeloos te zig en in 1835naarW eimar, waarhj zich
steeds metletterkundigen arbeid bezig hield
stellrn.
Blechtregister is eene ljst, die door en zich belasttemethettjdschriftullerElede R. K.geesteljken wordtaangehouden. gante''.Behalve zjn tooneelarbeid heefthj
Daarop worden de namen geplaatst van de eengrootaantaloorspronkeljkeen vertaalde
gemeenteleden,dienaareischeenmaal'sJaars romans en verhalen geleverd,en vooral veel

ter biecht komen ,zoodathierdoor de namen geschreven over klooster- en ridderorden,
bekend worden van hqn,dienalatig zjn in voorts over wapenkunde ooftbolzw enz.
het betrachten van dien pligt.
ErnstGMdfl'
pBenjamln vrjheerronWie#d/-

Biechtstoel,is eendoorgalnsvan voren feld,aanvoerdervanhetBadenschevolksleger
ten halve gesloteneen aan wee
-rszjden van in 1849.Hj werd geboren teKarlsraheden
traliework voorziene zetel,waarin de R.K . 2t
le.1Januarj 1792 trad alsvaandrigindienst
geesteljkeplaats.
neemtom êeprivatebiecht bj hetBadcnscheleger,en nam deelaanden
te hooren. In den aanvang der 16de eeuw veldtogt in oostenrjk (1809),aan den togt
waren zj in Duitschland n0g onbekend; naarRusland (1812)en aan den strjd in Sakeerstlaterishetgebruik van conjessionalia sen. Hj was tegenwoordig in den slag van
ofsedes confessionales uit Italië naarMid- Liitzen en Bautzen,in hetgevechtbjKönigsden-Europa Overgebragt.
briclt en verwierfin den slagbtjLeipzigden
B iechtvader noemt men den geesteljke rang van kapitein.O0k onderscheiddehj zich
in zjne betrekking t0tdebiechtkinderen, in deJaren 18I4 en 18l5 en kwam in 1817
t0t hen,wier biechthj hoort.ln den regel in garaizoen te Mannheim ,waar hj tot in
kan een gemeentclid bj één van de pastoors 1837 bleef.'
roen werd hj tntmaloorbenoemd
der gem eente naar verkiezing ter biecht en naarRastadtverplaatst.Toenhj in 1843
gaan of hem t0t biechtvader nemen. W ie zonder verhooging van rang gepensioneerd
eldersw ilbiechten2heefthiervooreenbieckt- werd.begafhj zich wrevelig en pruttelend
brief (zie onder dltwool'dl noodig.Geeste- naar OïenburgenvervolgensnaarBiihl.Toen
ljken zjn veelal vrj in de keus van een m en wegens de Oproerige bew egingenhetbebiechtvader. Deze is doorgaans krachtens sluit nam , om de landweer op de been te

zjn ambt bevoegd t0thet hoorenderbiecht, brengen,deedhjbjhetMinistérievanoorlog
ofalthansvoorzien van eenebjzondereaan- aanvrage,om daarbj in zjnvroegeren rang

stelling t0t biechtvader van w ege den bisschop of van een privilégie van den paus.
Laatstgemeld privilégie was in de middeleeuwen inzonderheid aan do Bedelmonniken
toegekend,maar w erd hun, na hevigetw is-

te w orden geplaatst, m aar kreeg geen ant-

ten,ontnomen,zoodat 0ek zj eene magtikloosters worden gewoonljk bediend door
eigene biechtvaders,terwjlde bisschop de

dat bj verzetvan zjne zjde zjn pensioen
ingetrokken en hj zelfin ht
lchtonisgenomen
zouworden Htjgehoorzaamde,endeoëcieren

ging van den bisschop m oesten hebben.D e

woord.Daarentegen Ontving hjvan deVoorloopige regering den last om het Opperbevel
op zieh te nemen over den eersten ban de'r
am bten Biihl cn Achern m et de bedreiging#

en onderoëcieren van het 3de linie-regiment
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kozenhem t0taanvûerder.HjstreedbjW ie- nieuw aan zjne hûopleeraarsbetrekking.Hj

senthal,Ubstadten Bruchsalen in Niederwald
tegen de Pruissen ,doch werdbinnen Rastadt
ingesloten en na de overgave dezer vesting
op den 9den Augustus 1849 gefusilleerd.

gaf de aGermania''mt en de upeutsche Annalen'' maar reeds de eerste aievering van
laatsgenoemde bezorgde hem eene maandgevangenigstraf.De geschiedenisderbeschamn
'g

Biederm ann (FriedrichKarl),eenbekend werdnuhethoofdonderwerpzjnerstudie,en
Duitsch letterkundige en schrjverjwerd ge- hj leverde opdatgebied veelvoortreFeljks.
boren te Leipzig den 25sten Julj 1812.Hj In 1855 werd hj redacteurvan dehalf-oëoefende zich te Dresden in de Oude talen, ciëele JW eimarerZeitung''en hj bragt00k

studeerde te Leipzig en te Heidelberg'en te W eimar onderscheidene nuttige vereenilegde zich vervolgenst0e op de staatsweten- gingen t0t stand.Hj gafeen gedenkschrift
schappen.In 1835 vestigde hj zich alspri- uit ter gelegenheid van het eeuwfeest der
vaat-docent te Leipzig en werd er in 1838 universiteit te Jena (1858),eenevnortrefebenoemd t0t buitengewoon hoogleeraar. In ljkelevensbeschrjvingvanFrederikdeGronf:

zjn eerste werken plaatste hj hetbeginsel
op den voorgrond,dat'smenschen wezen en
bestemminggelegenisin zjne ontwikkeling.
Hjbeantwoorddeeeneprjsvraag,uitgeschreven d001*de JAcadémie des sciences morales
et politiques' te Parjs; ditantwoord,behelzende eene geschiedenis derwjsbegeerte
naKant,z0u bekroondzjngeworden,lndien
hetin beterFranseh yesteld waregeweest.
Daarergeenebekroonlngplaatsgreeg,vernieuwdeBiedermannin 1840zjnepoglngom
den prjs te verwerven,doch deze ontging
hem ditmaal,omdathjderegtzinnigheid,die
inmiddelsteParjsmodewasgeworden,niet
genoeg gehuldigd had.Eene bewerkinq van
hetantwoord heefthjin 1842en1842lnhet
Duitsch uitgegeven.N a dien tjd Bpande hj
vûoralzjnekrachtenin,om devolksontwikkeling in Duitschland te bevorderen.Hiertoe
gafhj brochures uiten plaatsteopstellen in
onderscheidenetjdschriften,terwjlhjtevens
een jverig lid wasvan een aantalvereenigingen,d1e zich een dergeljk doelvoorstel-

en eentreurspel(Hendrik IF,1861),hetwelk

te W eimar en ie Leipzig werd opgevoerd.
In 1863vertrok hjwedernaarLeipzly,waar
hj deredactieder ûDet
ltscheallgemelneZeitung''op zich nam en in 1865wedert0thoogleeraar benoemd werd. Hj schreef voprts
*1og,alsesn werk overdenDertigjarigen ool
mede &Deutsehland im 18ten Jahrhundert
(1867)''enz.
Bièfve (Edouard de),een beroemd Belgisch sch'
llder, werd geboren te Brussel in

1808,ontving erzjneopleiding aan de Academie van schoone Kunsten,werkte vervolgens in het atelîer van den historieschilder

Paelinek en vestigde zich in 1821te P>rjs.
Zjne groote historiestukkenbezorgden hem
onder de hedendaagschekunstenaarseeneeer-

volleylaats,en devoornaamstekunst-acade-

miën m Frankrjk,België en Duitschlandbenoemden hem t0t honorair lid.Zjn meestgeroemd doek is eene schilderj in olieverf,
3,5 Ned.elhoog en8Ned.elbreed,deonderteekening van hetVerbond der Edelen voor-

den.Eene redevoering,in 1845 gehouden en stel
lende en aançekochtvoorhetNationaal
vervolgçns onder den titel JAn Sachsens mniéum in Belgie.Men prjst in zjne stukStânde''gedrukt,bragthem inaanrakingm et ken zoowelden rijkdom van denkbeeldenals

deregtbank;wè1werdhjvrjgesproken,maar
hj ontving tevenshetbevel,om zich voortaan van voorlezingen over staatsregterljke
onderwerpen te onthouden.Nu bepaalde hj
zich tot sociale vraagstukken en weldra verschenenzjnetdvorlesungen iiberSocialismus
und sociale Fragen(1847)'',welkehjteLeipzig en te Dresden vooreen talrjk publiek
had gehouden.In Maart1848bestuurdehjde

de meesterljke uitvoering.
Bielpfeld,eene stad, in de Pruissische
provincieW estfalen,aan weêrszjden van de
Lutter en aan den voetvan het Teutoburger

woud in eene bevalligelandstreek relegen,
is merkwaardig wegens de njverheld harer
inwoners.Deze,ten getalevan 14000,houden
zich bezig met het spinnen van vlas en het

weven van linnen,zjden en wollen stoFen;
volksbeweging teLeipzig,werdvoorts naar voorts heeft men er eene grootebleekerj,
het voorlooplg Parlement te Frankfort en eeneloojerjen een aantalanderefabrieken.
daarna door destadZwickaunaardeDuitsche Dienjverheid iservooralgebragtdoorNeNationaleVexgadering afgevaardigd.Hierbe- derlanders,die in de 16de en 174e eeuw der-

hoorde hj eerstt0thetlinker-envervolgens
tothetregter-centrum.T0taan den tjd toe,
waarop hj zjn ontslag nam ,washj eerste
vice-president dier Vergadering.Zjne rede-

waarts de wjk namen. Het hopfdartikel,
nameljk gebleektlinnen,gaatvan hierover

publikeinsche bedoelingen, vertrok hj naar
Saksen en deed zjne GErinneringen an der
Paulskirche (1849)''in het lichtverschjnen.
Hj was vervolgens a1s lid van de Tweede
Kamer der Saksische Btanden een jverige
bestri
jdervan depolitiek derregering,enna
de ontbindlng derKamerswjddehj zich op

van 3/. en eene lengte van 31/auurgaans,

Hamburg en Bremen naar alle landen der
Oade en Nieuwe wereld.

voeringen onderscheidden zich door kalmte,
Bieler AKeer (Het)ligt in hetZwitserdoor een keurigen vo1.m en doûr helderheid sche kanton Bern, niet ver van hetstadle
van voorstelling.Toen delinkerzjdedomeer- Biel,ter hoogte van ruim 400 Ned.elboven
derheid bekwam voor hare overdrevene re- de oppervlakte derzee.Hetbeefteenebreedte

terwjl zjne grootste diepte 70 Ned.el bedraagt. De Thiel, die zich vcrvolgens uitstort in de Aar, stroomt er (loorheen en is

zeervischrjk;forellenvan 10Ned.pondzjn
er geene zeldzaamheid.De omstreken zjn

er bevallig,en in het midden van het Meer
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ligt het eilandle St. Pierre, waar in 1765 versiteit en later die te Göttingen,werd in
Rousseau zjn verbljfhield.
1810 hooqleeraarin deregten te Berljn,in
Bielshol (Het) is eene grotmetstalac- l828 gehelm Justitie-raad en woondelaterte
tieten, niet ver van het Banmannzkol (zie Dresden, waar hj den 2deaMei1861overonderBaumannshöhlej,maarMndenverzjde leed. O0k hj heeft ûnderscheidene regtsgeder Bode gelegen.Hetbevat 12 t0t l5 ver- leerde werken uitgegeven.
treltken met eene gezamenljke lengte van
Bier (Het),dealgemeenevolksdrank van
ruim 200 Ned.el.I
laarin bevinden zich aller- vele Germaansche stammen, was reeds in
leimerkwaardige drtlipsteen-vormigen,waar- de dagen deroadheidbekend.BjSopltoelesen
aan men overeenkomstig hare gedaante be- Aeseltylusvinden wj hetvermeld onderden
paalde namen gegeven heeft.Zj ontleent naam van gerstenwjin.Men zegt,dat Osirln,
haren naam aan den berg Bielstein,waarin koning van Eyypte, omstreeks20 eeuwen
zj zich bevindt,en deze berg is,naar men vöör Chr.het blerbrouwen heeftuitgevondeny
zegt,alzoo genoemd ter eere van den afgod terwjlanderen die uitvinding toeschrjven
Béel, die door de oude Saksers en Thiirin- aan Gambrinus! koning van Brabant, die
gers gehuldigd Averd.Zj isin 1772 bj toe- omstreeks het Jaar 800 vöör Chr.regeerde
val ontdekt en in 1788 door OAridfils Wec- en later onder de heiligen der R.Katholieke
ker voorbezoekers toegankeljk gemaakt.
Kerk werd opgenomen.Tentjdevan Strabo
Bielski.Deze naam is gedragen door: was het bier in de noordeljke provindën
M arein Wieldki, een der Oudste Poolsche van het Romeinsc.
he rjk algemeen in gegeschiedschrjvers.Hj werd gcboren teBiala bruik, en de ontdekkersvanAmerikavonden
in 1495 en wer; op Jeugdlgen leeftjd ge- bj de bewoners van Pert
lmaïsbier,- Ja:
plu tstaan het h0fvan den woiwode Kmita. M ungo Park verhaalt,datin de binnenlanLater streed hj in den roemrjken slag bj den van Afrika eene soort van bieruit M00Obertjn (1531),en overleed in 1575.Door rengierst bereid wordt.W etten en verordehet schxjven van kronieken heeft hj een ningen getuigen, dat het bier in de 6de
belangrjken invloed geoefend op devorming eeuw en later iu D uitschland door velen
van hetPoolsch proza,enhj isdaarenboven gebruikt Averd. Tegen het einde der 15de
bekend als dichter.
eeuw brouwde men er in de kloosters 00n
Joacltim Bielskl,een zoon van den vpor- sterk bier voor de (1Patres (paterbierl'' en
gaande.Hj ontvinr onderrigtaan de acade- een zwakker bier voor de overige klûosm ie te Krakau, dlende vervolgens in het terlingen (coventbier). ln de l6'(
le eeuw
Poolsche leger,nam onder StepkanusWlf/zprï ha4 m en vooral in de Vlaamsche steden,
deel aan de veldtogten tegen Dantziq en een aanzlenljk brouwersgild, en somm ige
Rusland, werd in de eergte regeringslaren bieren, zooals hetuBranswjkermom''was
van Sigmund III koninkljk geheimschrjver beroemd.Tegenwoordig wordt op hetvaste
en in 1505 gedeputeerde bj hetTribunaal land van Europa algemeen de prjstoege-

te Lublin.Hj heeftdekronieken en gedich- kend aan hetuBejersch bier''
;trouwensde
ten Van zjn vader uitgegeven en eerstge- wjze,waarop ditbierbereid wordt?rustop
noem de Voortgezet. Daar Yader en z00n wetenschappeljke grondslagen en ls alzoo
naderhandwegensvrjzinnigegevoelensonder verreTieg de beste. 00k in ons Vaderland
de verdenking kwamen van ketterjjzjn die Tiordt in voornanae brouwerjen volgens die

werken in 1617 door den Bisschop van Kra- methode gewerkt.
kau verboden,zoodat zjtotdezeldzame boeHet bier is een onvolkomen uitgegiste
ken behûoren.
geestrjkedrank,diedooralkoholischegisting,
Bienaim é (Llligi), een beeldhouwer, zonder overhaling, uit gekiemde,zetmeeb
werd geboren te Carrara. Hj vormde zich houdende zelfstandigheden,doorgaans gerst
onder de leiding van Tkorwaldaen, w erd of tarwe, onder toevoeging van hop,wordt
professor aan de schoolvoor Beeldendekuns- bereid. Het bevat dus hoofdzakeljk de beten te Florence en in 1844 lid van tle Aca- standdeelen van hetgraan ofde stolenj uit
demie San Luca te Rome.Van zjne voor- die bestanddeelen ontstaan,zooals glycose,
treleljkekunstgewroehtelzjnBommige(loor dexidne en eiwitachtige zelfstandigheden:
kopergravures algem een bekend geworden.
alkphol, koolzuur(misschien o0k barnsteenBiener.Onderdezennaam vermeldenwj: Zqqr en glycerine),voorts onbewerktuigde
Christian Gofflos Biener,een verdienste- stoFen zooals de phosphorztlre zouten der
ljk regtsgeleerde.Hj werd geboren teZör- alkaliën en alkalische aarden,en eindeljk
e
big den loden Januarj 1748, studeerde te eenige extractiefstoFen van de hop.
W ittenberg en Leipzig, vestigde zich in
Bjdebeschrjvingderbereidingvanhetbier
laatstgenoemde stad alsprivaat-docent,werd hebben wj het00gopdeBejerschemethode.
er benoemd t0t hoogleeraar in de regten, Men brouwtin Bejeren w'
Lnter-ofscltenkbie?
alsm ede tot dom heer te M erseburg en t0t en zomer-ofligbier (Zl#dr5Jdr),
men werkt
hofraad,en overteed denl3den Octobex 1828, ernameljk van Octobert0tApr.
il,en terwjl
een aantal geschriften van regtsgeleerden hetwinterbieraanstondsgebruiktwordt,moet
inhoud nalatende.
het zomerbier geschikt wezen om t0t aan
I'riedriels H xcyy
f Blenerj een zoon van hetwal
*.'
meJaargetjdetebljven ligqen.Men
den voorgaande en desgeljl
tseen uitstekend heeftvoor debereidingvan biernoodlg:graan

regtsgeleerde. Hj werd geboren te Leipzig (0f een surrogaat van graan),h0p,gisten
den 5t
len Februarj 1787,bezochter de unl- wâter.
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Onderdegranen geeftmen de voorkellraan ontkieming te verhinderen. Immera het 0ngerst en welaan zware gerst,zoodatmenin geki
emdegraan bezitslechtsin gerinpemate

Bejerenbjvoorkeurdetweerjigegerst(H0r- de eirenschap,om hetdaarin aanwezlge zetdeum distichon)gebruikt.Hetisgebleken,dat meelln glycose(suiker)om te zetten,terwjl
dedeugdeljkheiddergersteenbelangrjkenin- die eigenschap zich krachtig ogenbaart bj
vloed heeftopdehoedanigheidvanhetbrouw- gekiemdgraan,vooralbjgerst.D1tmoetworsel.Die deugdeljkheid onderzoektmen door den toegeschrevenaaneenescheikundigewerde bepaling van hetsogrteljk gewigt,het- kingjd1e bj deontwikkelingderkiem in de
wplk gemakkeljk geschiedtdoordemqthode zaadkorrelplaatsheeft.De hoeveelheidoplosvanHabieh'
.Men laatnameljkdezaadkorrels bare bestanddeelen ill de kleefstof of het
drjven op eeneneutralechloorcalcium-oplos- planten-eiwitwordtvermeerderd,alsmedehet
sing en voegt er water bj totdat zj drj- vermoqen om hetzetmeelinoplosbareligcha-

ven, waarna men de digtheid der vloeistof men,ln dextrine en suiker,te veranderen.
T0t het bereiden van moutwordtde gerst
door middel van den aréometer van Bauml
onderzoekt.Daarenboven pastmen de kiem- i
n weekkuiyen geweekt, ten eiude daaraan
proef t0e, dat is, men onderzoekt ofalle de vochtigheld m ede tedeelen,w elket0teene

korrels even vatbaar zjn voor ontkieming. ontkieming noodig is. Die kuipen zjn van
Dit geschiedt doox ze in een stukle linnen hotlt,zandsteen,marmer ofcement;ze wûrin een bloempot met drooge aarde te leggen
en na verloop van 2etmalen deontwikkeling
der kiem en w aar te nemen.

omtl'entdeltop metharetalrjkeverscheidenheden,haren bouw en hal
'ebestanddeelen
raadplegemendatwoord.Hiervermeldenwj
slechts,dat de hoedanigheid van de h0p een
groot
nid
invl
efr
tza
op
deni;aard,de snaake
ljke
he
enoed
dehe
duu
amhe
van hetbier.
M en heef
bi
jtehoponeeesten, waar de hop kunsttemperatuur van 40O C. op
m atig
horden gedroogd wordt, waarna men ze in
waterdigte zakken perst en verzendt. De

den halfmet water gevald, waarna men de
gerst erin schudt onder gestadig omroeren.

De gezonde korrelszinken,en de drjvende

worden er afgeschept, om t0t veevoeller tti
dienen. H et water, dat eene temperatuur
heeft van 12OC.wordtin den zomer na verl0op van 8 t0t 12 en in den winter na verl00p van 24 uren ververscht, daar het uit
het'zaadhulsel bestanddeelen opneemt, die

nadeelig zjn voorhetmout.Deduurvanhet
w eeken hangt afvan den ouderdom van de
Fersten wisselt tusschen 2 t0t 7 dagen.Het
ls beter de gerst te kortdan te lang telaten

waarde van de h0p kan men gewoonljk op weeken, daar zj in het laatste gevalligt

het 00g beoordeelen ,daar de hopkegelshel- haar Ontkiemend vermogen verliest.
Na het opslorpen der vochtigheid begint
der groen of xoodachtig geelen niet Ontbladerd moeten zjn en geene ranken of sten- hetkiemen,hetwelk vergezeldgaatvan de0mgels bevatten. Daar ze spoedig hare kracht zetting van zetmeel in suiker.Ditbljftbeverliest,hebben velen de gewoonte om zete staan,alwordt0ok hetbladplaimplegedpod,
zwavelen, maar dit geschiedt 00k we1 om hetwelk alzoo ter behoorljker tjd gebeuren
aan oude hop een Jeugdig voorkomen te ge- kan.D e plaats,waar het kiem en geschiedt,
ven, 'tgeen echter dogr een scheikundig On-' heet de m outrloer; deze w ordt,om dien 0nderzoek zeel' goed te ontdekken is.Om de afhankeljk te maken van dedampkrings-temhop lang onveranderd te bewaren is door peratuur,onderden beganen grondaangelegd
R ietsck hare iltwikkeling in m otlt-zetmeel- van digt aaneensluitende marmeren platen,
stroop voorgesteld. Met 10 of15 Ned pond. zoodat er geene koxrels in reten kunnenbljheete stroop kan men aan 100Ned.?ondh0p ven en er door beschim meling het m out beeene harde, brooze korst geven,dle na de derven.Langsde wanden zjn goten,waarln
afkoeling alle gemeenschap met den damp- de vûchtige aanslag neêrdroppelt zonder het
kring afsluit. M en heeft ook welpogingen moutte bereiken.Op dien vloer brengt mezl
gedaan,Om devereischte bestanddeelen vooraf eenelaag geweekte gerst- demoutschi;f- ,
uit de hop te halen en ze te bewarell,doch en deze w ordt eerst om de 6 en vervolgens
men is daarin weiniggeslaagd,hoeweldcArl- om de 8 uren omgeschofeld,totdatdeopperder en Rautert een extrae.
t bereid hebben , vlaktedroog schjnt,waardôorhetgeljkmatig
hetwelk (
1oor velen wordt geroemd. Naar droogen bevorderd wordt.Daarbj vertoont
onschadeljke en tevens deugdeljke surro- zich de kiem als een witte punt,en dit aangaten van h0p heeft men t0t nu t0e vrueh- vankeljk kiemendraagtden naam vanoopen.
Daarna hoopt mcn de laag,die eerst l Ned.
teloos gezocht.
lm dik was, op t0t eene B-voudige dikte
Het water dient in de brouwerj t0thet pa
weeken van graall,t0t het trekken van het en men schoFelt ze niet meer 0m .De tem m out en tot het vorm eé van m out.Voor de peratuur van dien hooprijst6t0t l0Oboven
bierbereiding heeftmen zuiverenzachtwater die der omringende voorwerpen, en er ontnoodig.Isdatnietvplkomen zaiver,dan dient staateenesterkeverdamping,ztL'eetettgenoem d.
lqr, en men
het eene fltratie te ondergaan,hoewel de Hterbj ontwikkelt zich koolzt
aanw ezigheid van kalkdeelen geene schade ontwaart een aangenamen ooftgeur.D e kieming is het sterkst in het m idden der laag,
schi
Uj
nen te doen aan hetbrouwsel.
mtrent de gist zie men ondcr dit woord. w eshalve men metden schoFelhet middelste

De eerste handelwjze bj hetbrouwen is gedeelte boven en het bovenste en onderste

het bereiden van moltt.Ditgeschiedtdoorde ln het m idden brengt,'tgeen driemaalwordt
gerst te laten ontkiemen en vervolgensdeze herhaald. Daarna zkn de worteltjes reeds
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benlge Ned.strepen lang, zoodathet geheel is een groote vergaderbak van steen,cement
der laag een vetachtig voorkomen heeft.Is ofhouty maar met koperblik bekleed,voor

genoemdelengte ongeveer l1#
t maaldievan de vloeistof, die uit de beslagktlipen wegde korrel en smaakt deze zoetachtig? dan stroomt. Zulk een vergaderbak is onnoodig,
m oet de kiem gedood worden. Hetklemen waarhetbeslag onmiddelljk in debrouwpan
duurt gemiddeld 8 dagen.
Het dooden der kiemen gesehiedtdoor het
droogen en eesten. De gekeerde gerst wordt
op een droogzoldergebragt,aan luchttrekking

vloeit. Het doorwerken van het beslag geschiedt met krukken Ofdoor toestellen,door
water-,of stoomkracht bewogen. Er is,in
volumen?ruim dubbelzooveel water in de
blootgesteld en dageljks 6 of7 maalOmge- beslagkulpalsgeschrooten m out.Een en ander

roerd.Daarna worden deworteltlesverwj- wordtomgeroerd en bljft6t0t8uurstaan,
derd,door hetmotlt met houten schoenen te terwjl het water,vooropgieten noodig?in
treden en door eene werpm achine te laten de brouwqan aan hetkoken wordtgebragt.
gaan. O0k bestaan voor die afschudding en Isdatopgletengebeurd,dan scheytdebrouzuivering m outpx tsmachines,door SchIvalbe wer- bj hetvolgen vandedecoctle-methode
en Zn. te Chemnitz in gebruik gebragt.
Doorgaans moet de nfout eerst op den eest
gebragt worden. V00r slechts enkele biem
soorten gebruiktmen hetIlcAf-ovf.Ditmoet
in den regelroosten op deeestplaat,vervaardigd van doorboord metaalblik of van draadw eefsel,w erwaarts dehittevan deneesthaard

een gedeelte van het beslagen schroot in

de brouwjan en laathetaldaarvoorschenk-

bier 30 mlnuten envoorzomerbier75minuten
koken.De kokendemassa wordtwederin de
beslagkuip overgeschept, en daarnahettweede dik-beslay in de b'rouwpan overgebragt.
Dan volgthet overscheppen van hetlouter-

oprjst.Men heeftrook-enluckt-eestentnaar- beslag eneindeljkdeaanvullingderbrouwpan
mate de verbrandingsgassen van dien haard
alofniet het m outkunnen bereiken.In den

laatsten tjd heeft men veelal dubbel-eesten
aangebragt,nameljktweeeestenbovenelkaâr

e
n 1t0t2'/aNed.elvanelkanderverwjderd.
De graad van eestingverschiltvan 50tot1000

met water,zooveelalsmen voor de nabierl'erditfizl.t
/ noodig heeft.N'adat dçversuikering
is afgeloopen,tapt men het wortin denvergaderbak ofmen pompthetin de brouwpan,
en men gaatover t0t hetmaken van nabier.
Z0o brouw tm en te M iinchen.Elders volgt
m en eene m ethode,die den naam draagtvan

C.,en devoortbrengselendaarvanonderscheidt
men a1s geel, barnsteengeel en brtlin mout. op zc.
q brouwen.Hierbj wordthetschrootmet
V00r porter wordt het mout geëest t0teene koud w aterbeslagen,enhetvochtvervolgens
zeerdonkerekleur.Verlangtmen echterblank in een vergaderbak afgetayt, waarna hetbj
mo'
ut,dan verkrjgtmen datdoorzwavelig de kokende waterm assa I11 den brouwketel
zuur.Gemiddpld leveren 100 deelen gerst 92 N7ordt gevoegd.

deelenluchtmoutten ditverliestbjheteesten
een vierde van zjn yewigt.D00rdekieming
wordter eenestof(dlastase)gevormd,die0ok
na het droogen het vermogen behoudt,om
hetzetmeelin dextrine en suiker(glycose)
om te zetten.De bestanddeelen van gerstcn
van mout zjn vooral door den Nederlandschen scheikundige Oudemans metnaauw keurigheid onderzocht.
Van hetm out bereidt m en hetwort,eene
suiker e4 dextrine bevattende vloeistof,van
m out en hop afkomstig die door gisting in
bier overgaat. Hiertûe mpet men eerst het
mout8chrooten,dat is,op gew one molens of

DeLnjksie-metl
todebrengthetgebrokenmout

m et Nvater op eene temperatuur van 70 t0t
75O waarna men het vochtaftapt,ernieu.v

bjgieten deaftapping herhaalt.

Hetongehoptewortbevatglycose,dextrinej

somtjds onveranderd zetmeel, eiwitstolen,
extractiefstoFen en anorganische zouten.De

kleur dezer vloeistofisafhankeljk van het
gebruikte mout5zj is aangenaam van Teuk

en zoet van smaak. H et koken van w ort
heeft ten doel,het vocht dikker te m aken,
de h0p uit te trekken, en een gedeelte
van de eiw itstoFen te doen stollen, w aardoor het w ort geklaard w ordt. Tot het
koken bedient men zich doorgaansvan vier-

daartoe geschikte machines verbrjzelen,o0k ltan m en het m out tusschen cylinders kantekoperen- zeldenjzeren- diepebrouwkneuzen, en hieraan geeft men gewoonljk ketels of vlakke brouwpannen die ixl den
de voorkeur.Daarnaw ordthetgebroken mout brouw-oven zjn vastgemetseld.In Engeland
m et water in een beslaq veranderd en vervolgens aangemenyd. Dit geschiedt door het
motlt m et warm w ater op eene gewenschte
temperatuur te brengen, het vocht er af te

gebruikt men veelal gesloten brouwketels.

Bj hetwortvoegtmendeltop,diedoorhare

eigenaardige bestanddeelen geur en smaak
geeft aan het bierqhiertoe laat men het k0-

gieten en er bj herhaling weêr water op te kend wortdool.eene meth0p gevulde h0?gieten en af te tappen (infusie-methode) of zeefin het koelschi
p loopen.Dit laatste ls
doorhetmoutdeegtekoken(decoctie-methode). een vierkante, Ondlepe houten of m etalen

Hetbeslag-maken geschiedt in rondekuipen
ofvierkantetroggenmeteen dubbelen bodem ,
van w elke debovenstedoorboordis.Tusschen
die bodems bevindt zich eene kraan. Men

bak,die zich op eene koele,luchtige plaats
bevindt,en dientt0tafkûeling van hetw ort.

In veleBejerschebrouwerjen ishetopkoelen
in gebruik,nameljk het heete vocht wordt

laat het heete water d00<eene pjp,die van met behulp van eene krak met eene lange

den bovenrand der kuipen t0t onder den stang geklutst en geslagen. Door doelmadoorboorden bodem loopt: van onderen het tige toestellen w ordt voûr een frisschenj
moutschrootbereiken.Onderdebeslag-kuipen droogen luchtstroom boven de koelschepen
1Y.
2
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gezorgd, terwjl men t0thetnakoelen koud meermalen aanbevolen en op sûmmlge plaat-

water gebrt
zikt. Het beste middel voor af- sen in zwang.
In Engeland maaktmen de kluchtige biekoeling isjs.
Na de afkoeling ishet wortgeschiktvoor ren,die onder de nam en van porter en ale
alkoholischeg'
lstin.q,dievan zelfOntstaatof- bekend zjn.Hiertoe wordtdemout fljn gegeljk in den regelgeschiedt- doortoevoe- maakt zonder eerst bevochtigd te w ezen,en
ging van gistbevorderd wordt.De soortvan het verkregen schrootlaatmen eenige dagen
toegevoeyde gist en de temperatuurhebben rusten op eene donkere plaats; het water,
grooten lnvloed 01! deh gang der gistinr. t0t het beslag dienende,heefteene temperaHierbj kan boneng%ut gevormd worden,dle tuur van 65 t0t 760 C., en hethelderewort
zich ol
? de oppervlakte afscheidt,en onder- komtuitde kuip inden brouwketel.Heteerste
00k het eerste met het tweede wortdient
.
Fi:f,dle op den bodem van hetvattevinden Of
1s. De gisting zelve heeft drie tjdperken, voor porteren ale,en hetderdevoortafelbier.

nameljk die derhoofdgisting,dernagisting

en der stille gisting.
Nadathet wort metgistvermengd is,bemerkt men na verloop van omstreeks een
halfetmaalden aanvangderglycose-ontleding
d00r koolzuurblaasles, die een krans van

ln België- bepaaldeljk teBrussel- heeft

men geel,bruén en 'àcïf bier.De beide eerste
soorten worden in den winter gebrouwen ,
de derde vooral in den zomer.Het sterkere
bier heet er Faro: hetzwakkere naergoety

en door vermenging daarvan verkrjgtmen
schuim om den rand van hetvatvormen(het m eer soorten,zooals brasp ,lambiek enz.De
bier roomt).Een half etmaallaterontstaan moutkorrelsworden ert0tfljn meelverbrj-

er grootere massa's van dikker schuim , die zeld,m etkokend watergebroeidenin beslagzich rotsvormig verhefen en aan de Opper- kasten langzaam en aanhoudend Om geroerd.
vlakte een gekruld en gekloofd voorkomen Faro en lambiek zjnvolkûmenheldere,gele,
geven (het bier krultj.Na 2 t:t4 etmalen niet schuimende bieren enonderscheidenzich
vallen de krullen in en worden brtzin,zoodat door een zuurachtigen reuk en sm aak.

ereindeljk alleen een dt
ln bruin bekleedsel Metbetrekkiny t0tdeninvloedvanhetbier
overbljft,datvoornameljk uithars-en Olie- op 'smenschen llgchaam ,merken wj op,dat
aehtige hopbestanddeelen bestaat, terwjlde weliswaarzjnevoornaamste werkingmoet
gist naar den bodem is gezonken. D oor de

worden toegekend aan het alkohol-gehalte,

gisting verdwjnt het grootste gedeelte der
glycose uit het wortsonggveer de helftverdwjntin de gedaante van koolztlur,terwjl
de andere helft in alkoholovergaat.Hierbj
vermindevt het soorteljk gewigt Van het

maardatwj tevensnietmogenvergeten,dat

daarin hetmotlt-extract het voedelid,- het
koolztlur hetverfrisschend,- en de h0p met
de hiermede verbondene bitterstofhetopwekkend beginsel vertegenwûordigt.In bedwelmende kracht moet hetbier Onderdoen voor

wort.
Na genoem de hoofdgisting,die ruim eene denwjn envoordespiritualia,zoowelwegens
w eek duurt, noem t m en het gegiste wort het geringer alkohol-gehalte als w egens de

jony ofgroen àzer, hetwelk geschiktis,om door mout-extract en ltéolzuur gewjzigde
op het vat te worden gebragt.D e sclluim - w erking van ditlaatste.Hetbier w erktguntleelen worden voûrafvan zjneoppervlakte stig op de afseheiding van hetdarmkanaalen
w eggenomen en m en m oet zûrgen, dat er van de ni
eren;Ovel-vloediy gebmlik van bier
geen bodem gist w eder in de ligvaten w orde bevordert de volbloedigheld en verm eerdert
overgetapt.D e gist,op den bodem van het den omvang des ligchaams. Aan den geest
gistvat bestaat uit 3 lagen, van w elke de schjnt het eene zekere traagheid en zelfs
middelstedebesteis.Voorhetnayistenwordt Onverschilligheid m ede te deelen.
het bier in ligkelders gebragt,d1e zeerkoel
Bierisnadeelig,wanneerhetin Overtollige

zjn,om de nagisting langzaam tedoenplaats hoeveelheid ofop ongepastetjden gedronken
grjpen.Rotsltelderszjn de beste;zezjn in wordt, Of a1s het bepaald slecht van hoedaBejeren 12 t0t20 Ned.eldiep en meteene nigheid is. W ie aanleg heeft voor beroerte,
dikke laag aarde overdekt.Eldersmaaktmen vermjde het gebruik van bier.Zuurof zout
gebruik van js, om de koudein zulke kel- bierveroorzaaktkoliek endiarrhé.Vervalschte
ders te bevorderen.
bieren zjn dikwgls oorzaken van ongesteldIn de groote brouwerjen van Onzen tjtl heden.W ie bjbiergebruikgezondwilbljven,
gebruikt men stoom ,Om de versehillendebew erkingen te volbrengen.M en heeftdaartoe
verschillende toestellen, zooals die van D ola'
lnsky,van'
,Wanka,van Gassalter,van IIaIic/zin Noord-Amerika enz.
Door F.G .R ietselzin M oravië iseene t0t

drinkq niet meer dan een Ned.kan daags.

Voorherstellende Ofdool'vermoejenisuitge-

putte personen is het zeer nuttig.H etw are
om die reden te wenschen,datin 0nsVaderland alle belemm eringen en belastingen van
de bierbereiding verdwenen,zoodatdew erkdroog wordenst0einqedampte,gehoptebier- m an in de gelegenheid w erd gesteld,om :-001soort uitgevonden, dle onder den naam van billjken prjs goed bierte bekomen.Dan lkon
zeilltkoide(koorn-ofbiersteen)indenhandel het als volksdrank andere onheilbrengende
komt.D oo1*toevoeging van w ater kan m en spiritualia vervangen.
daarvan bier bereiden.- O0k heeftmenvof)r
HetisintusschenOnbetwistbaar,datbjhet

de bierbereiding wel eens gebruik gemaakt brouweneenaanmerkeljkdeelvanhetvoedend

van suiker en rietsuikemmelasse inplaatsvan graan verlorengaat.W èldienthetdraft0tvoedmout. De fabrikatie v:n aardappel-bier is selvoorhetveeenstrektdusmiddelljkweder
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ten gebrulke vool
*den saensch saaar uiteen dat ke daari
n aanwezige drank koelbljft.
naauwkeurig onderzoek is geblekenjdat er Die vaten staan aan de élne zjde in vernogtans een verlies bestaat voor menschen band met een toestel,waarin zich koolzuur
en dieren van 1l.derzetmeel-bestanddeelen onder eene verhoogde drakking ontwikkelt,

en 1/sder eiwitstoffen van de gerst.lnmiddels heeft men alkoholverkregen ,en in hoever deze t0t vergoediny kan strekkcn voor
hetverlorene, isn0r nlet met jlistheidbepaald.In elk gevallsheteenloàbljltwerk,

zoodathetbier zjnefrischheid behoudt,en

die drukking werktteyenskrachtig genoeg,

om hetbierte doen opstjgen in eene buis,

uitkomende in de gelagkamer en aldaar mct
eene kraan gesloten.
van het bovendeeg, hetwelk zich bj de be- Binnen hetDuitsch Tolverbond zjn ongexeiding van het m outafscheidt en veel zet- veer S0000 brouwerjen; van deze bevinden
meel en eiwitstofbevat,met eene geljke zieh om streeks 8000 in Pruissen, ruim 5000
hoeveelheid m eel en w at zout eene zeer in Bejeren, ruim 2000 in W iirtemberg enz.
goede soort van brood te bakken.
Eenige jaren geleden bragtde belasting op

W j zoudendegrenzen van 0nsbestek ver het bier in Pruissen 13/:millioen thaler op.
tebuiten gaan,indien wj de eigensehappen M en schat de hoeveelheidbier,diebinnen het
van alle biersoorten wilden vermelden en
zullen 0ns vergenoegen meteene Opsomm ing

Tolverbond vervaardigd wordt op 1500 milliûen Ned. kan, en dus 43 Ned.kan voor

der meest gebruikeljke. Hiertoe behooren ieder hoofd derbevolking.Te Miinchen zjn
hetBerlqnsck'
lcifbier,waaraan eenekleine 15 brouwerjen, die te zamen werken met
toevoeging van wjnsteen-zuur een aangena- e0n kapitaal va'n 11 t0t 12 millioen gulden
m en smaak geeft,-- het D uitsche witte en en met een jaarljkschen omzetvan 7 of8

brnine l
'nizl/erùidr,
het Miinchener Bock- millioen. Volgens W agner vervaardigt men
sïdr,
het Svlrator-bier, en de Bruns- in Groot-Brittanje 2000:in Frankrjk 220,

'
lpiker mom ,vroeger reedsgenoemd,--het in België l50, in Bejeren ruim 436,in de
K'
ttlmbaclter en hetB@m berger ôier,- voorts overige landen van het tolverbond rtlim 813,
de krachtige Engelsche soorten, porter en in Oostenrjk 580,in Zwitserland 50,en in
ale,vooralde pale tzle,die alleen te Burton, Rusland, Zweden,Nederland enz.1640 milLonden, Glasgow en Leeds bereid wordt, lioen N ed.kannen bier.

terwjldeporter-brouwerjen zich hoofdzakeljk te Londen en te Dublin bevint
len,
vervolgens de smakeljke Belgischebieren,
waarvan wj denamenreedshebbenvermeld.
00k vermelden wj hetbruineen krachtige

Bierey (Gottlieb Benediet), een compo-

nist, werd geboren te Dresden in 1772.

Eerstwashj muziek-directeurbj eenrondreizend tooneelgezelschap en bekleedde vervolgens die betreltking te Breslau.Hierwerd

Dantziger rio'*p
enbiet', dat een aange
namen hj pachter van den schotlwburg,maarlegde
zoet-specerjac-htigen'smaalten den g
eul.van in 1829datbedrjfnederen woonde vervolporter bezit. Het isin Engeland onder den gensbj afwissoling te Leipzigen teDresden,
naam van double brown dfplff zeer gezocht. waar hj in 1840 overleed.HjheeftonderGrooten roem heeft in den laatsten tjd het scheidene opera'sgecomponeerd en een werk
W eener Iïdr verltregen, - vooral na de over de generale bas geschreven.
Bierm ann (KarlEduard),een uitstekend
laatste tentoonstelling teParjs.lnEngeland
vervaardigtmen veel gember-bier,dat eigen- landschapschilder, professor en lid V2,ll de

ltgk geen bier is, daar het van gember,
saiker, honig, citroensap, citroen-olie en
watervervaardigdwordt.Dewjn derCprdillera's in Amerika is een maïs-bier,terwjl die

Academie van beeldende kunst te Berljn,

wert
laldaargqboren op den 26sten Juljl813.
Eerst legde hj zich tOe op het porselein-

en toen op het decoratie-schilderenjtotdat
drank in Atkika uit M ooren-gierstw ordt ge- hj qich ten slottebj hetlandschapschilderen
brouwen.
bepaalde.Hj verzamelde sehetsen in Tyrol,
In ons Vaderland bestonden eene eeuw Zwitserlantlen Italiëen koosdoorgaansondergeleden talrjke brouwergen,die langzamer- w erpen uithet grootsche gebied der Alpen.

hand verdwenen.Bj buitenverbljven enaan- Vooral heeft hj zich roem verwoxven door
zienljke boerderjen zelfs vond men in die een prachtigdoek ,een uAvond in het hoog-

dagen een brouwhuis, bestemd t0t het ver- gebergte''yoorstellende.
vaardigen van bier. L ater behielden enBiernacki(Aloysprosperl:eenverdienstekele steden den roem van goed bier te leve- ljk Poolsch staatsman en landbouwkundige,
ren, zooals Zwol,Deventer:Kampen,Am- werd yeboren bt
jKalischin 1778.Hjbezocht
sterdam enz. Het bierverbrulk en daarmede de unlversiteit te Frankfort aan de Oder,
l
egde
e
r
zi
ch
vool
*alt0eOpdelandbouwkunde
hetaantalbrouwerjen isechterin delaatste
Jaren wederaanmerkeljk toegenomen,en in On deed voorts belangrjke reizen.Na zjn
laatstgenoemde stad zjnzelfsvoorkorten tjd terugkeer ill het vaderland stichtte hj op

ontzettend groote brot
lwerjen van Bejersch zj1 buitenverbljf St
llislawic'
e btj Kalisch
biergesticht,hetw elk erOnderdeingezetenen eene motlel-hoeve, waarmede hj eenelanden ook eldersgrootenaftrek vindt.Tevensver- botlwschoolverbond, terwjl hj tevensgeneem tm en gedurig,datin onzevoûrnaam ste
steden nieuw e bierhuizen w orden geopend,
die in een druk bezoek een goed bestaan
vinden. Dââr bevinden zich de schenk-vaten

schriften over den landbouw in het licht

deed verschjnen.W eldra werd hj intendant

del'K roondomeinen en in 1820 lid van den
Algemeenen raad van hetpalatinaatK alisch.

in den kelder en zjn door js omgeven,zoo- In die betrelkking verzette hj zich zoo
2*
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s
terk teyen den lnvloed van Rusland,daet eenigzins beschaduwde gronden algemeen,
de regenng - maar te vergeefs- alhal'
kraehten inspande om zjne herkiezing te
beletten. Na hetuitbarsten van den opstand
te W arschau snelde hj naay Kalisth,Om

en wj geven van h>r in Gg.1 eeneafbeel-

$

t0t de ontwapening der da'âr aanwezige
Russen mede te werken, en werd daarna
voorzitter 4erRekenkamer te W arschau.In

*

Januarj 1831 werd hj erministervan Finandën. Na den va1 van Polen nam hj de
wjk naarFrankrdk.waarhj zichdesgeljks
metlandbouw en njverheid bezig hield.Hj
overleed teParjsin 1854.
Biernatzki (Johann Christoph), een
Duitsch schrjver,werd geboren teElmshorn
in Holstein op 4en l7ëen October1795.Hj

j/

bezocht het gymnasium te Altonatstudeerde
te Jena en te Kielin de theologie en in de

Q

.
1

Oostersche talen en werd yredikant op de
armoedige hallig Nordstrandlschmoor btJ
'het
eiland Nordstrand aan dewestkustvan Slees-

hj
ierrjde
wjk.lladatFe
brh
ua
18v2r5eeseljkeoverstrooming van
had bjgewoond,
w erd hj beroepen naarFriedrichsstadt,waar
hi.j den lldeu M ei 1840 overleed.Hj wordt
reroemdalseen man,diemetzelfopoFerende
llefde zjn herderljk ambt bekleedde. Van
zjne bevallig geschrevene gedichtenen n0vellen zjnsommige00k inhetNederlandsch
vertaald.zjnegezamenljkegeschriftenwerden
nazjnd00din 8deelenteAltonauitgegeven.
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Biersteqn,zieonderBier.

Bies(Sclrpus)isdenaam vaneenplanten-

geslaeht uitdefamiliederCyperaeeè'
nofcyperDe gemeene bloembies.
grassen.De stengels oftakken der 12 in ons ding op t
/
v
d
er natuurljke grootte,in a
land voorkomende bies-soorten dragen 1,2of eene bloem , 6
-maal vergroût, en in b een
meerbloem-aren en zjn met weinig ontwik- stuk van de pluim) 3-maa1vergroot. Voorts

kelde ofduideljk zigtbare bladerenvoorzien;
debloemen zjntweeslachtig en meteen krans

van korteborstels a1sbloemdek omgeven.T0t
de m eest algem eene soorten behooren o.a.

de veenbies (S. caespitosus L.
j met3stempels, eene in een z-bladig omw indsel besloteneaareneen rolronden,gestreepten halm ,-

en de mattenbles (S.lacustris L.tmeteen 2tût4-bladig omwindselen eenbjscherm met
eironde, onbehaarde aartles.D e mattenbies
beslaat in 0ns Vaderland eene belangrjke

Fig.2.
'

'%

I

T

>
/

plaats op het gebied der industrie)vooralin

de omstreken van Blokzjl, waar zj met

schepen aangevoerd.en tot het vervaardigen
van vloermatten gebezigd wordt.

T0t eene andere familie,nameljk dieder

Juneaceè'nofrusschen,behoorendebloembiezen,

Zjomvatdeeigenlqke5J0d-àCezdzlendeveldhiezep,of de geslachten Jincus en Luzula.
De bloennbLes heeft een G-deelig ,kafbladig bloem dek,3 of 6 meeldradenen een kort

stjltle met 3 gevederde stempels.Dezaaddoos is B-kleppig en B-hokkig;de bladeren

zjn rolrond en onbehaard.Hiertoebehooren
o. a. de gemeene bloembies (Juncus elusus)

zonGerblosehjven,meteenegladde.groene,
stjvebloemsteng,eenevan boven tweewerf

eï
Il
,1
.... t. - . ..
' k.
e
'
.t# :;,z
# ...'
..1 #
.

verdeelde, ingebogene pluim , lancetvormig
l)e spitse bloenlbies.
gesplitstebloemdekslippen)driem eeldraden en
eene omgekeerd-eironde, ingedrukte zaad- groeitbj onsdesentreepteIJP:-:id,
:(J.glau-

doos.Zj groeitin 0nsYaderlandopvochtige, cus) met gestreepte bloemsteng en voor't

BIES- BIGAMIE.

overigeop devoorgaandesoortgeljkenie,destompbloemige àlpe-àie:(Jaobtusiiorus)met
dNvars gelede bladen en wjd uitgespreide
pluim,- de %vater-bloembies (J.lampocarpos),
metrolronde,zamengedrukte bladen en eene
openstaande pluim ,- de mitse l!0:-ài:,
:(J.
acutiforus),tegenwoordigboscl
vbloembies(Juncussylvaticus)genoemd,metrolrûnd-zamenge-

91

Sedert 1782 heeft hj metGedike en Bedert
1721 alleen het GBerlinische Monatschrift'
uitgegeven,dat later door de tBerlinerBlâtter'' en vervolgens door het (
tNeue berliner

Monatschrift''vervangen is.Voortsheefthj
4 Zamenspraken van PlatoendeqReisvan;en
jongen Anacharsis''van Barthlllmy vertaald
en a1slid derAcademieteBerljnonderscheidrukte bladen,tweewerf-verdeelde pltlim en 6 dene belangrjke opstellen geleverd.
meeldraden(afgebeeldin;g.2op1/adernatuur- Biestkens (Nicolaas) van Diedf, welligt
ljkegrootte),- dekransrormende?lloe-àie.
ç(J. alzoo zich noemende naar een dorp in Zuiduliginosus),thanskruipendeàIoe-àïe.
:(Juncus Brabant, heeft zich beroemd gemaakt door
supinus) geheeten,meteen draadvormigen de uitgave van een nieuwen druk van den
halm,eene onregelmatige pluim en 8meeldra- geheelen Bjbel,diein 1564 in hetlichtverden,- dekopdragendeàlpelzlùie:(J.capitatus), scheen te Emden,werwaartshj vermoedeeeneéénlarigeplant,wierpluim a1suitkleine 1jk dewjk haâgenomen.DieBjbelisonQer
hoofdje:iszamengesteld,- ne.
padde-btoem- den naam van GBiestkens-Bjbel''herhaalde
àie.
s(J.bufonius)meteenweinig-getaktenhalm malen herdrukt,en wasvoorheen bj vooreene draadvormige bloemsteng eneeneuitge- keurin gebraik bj de Doopsgezinden.
rekte pluim,- de ten-gereà!pd-li::(J-tenuis)
Biet,zie Beetwortel.
met gegroefde bladeren en eene openstaande
Biezelingen (Christiaan Jan van),een
pluim ,schjnbaarzamengesteld uiteenzjdige uitstekend NederlandschportretBchilder,werd
bloemen,- dekardeIlpe-àie.
g(J.squarrosus), geboren te Delftin 1558.Nadat prins < i!dezeebloembies(J.maritimus),welkelaatsten lem Idoor Baltltasar Gerrt?: vermoordwas,
eenigzins met elkander overeenkomen ,enz. vervaardigde hj een portretvan dien vorst,
Een 20-talsoorten isbj 0nsinheemsch.
dat in geljkenis alle andere nvertrof. Dat
De neldbies (Luzula) heeft insgeltjks een werk was hem opgedragen door de StatenG-deeligjkafbladig bloemdek,dochharezaad- Generaal.Toen hj
' zich op zekeren dag met
doos is éénhokkig. Hare bladexen zjn plat vrouw en kinderen aan boord bevond van
en zachtbehaard.T0tonzeinlandschesoorten een naarSpanjebestemdschip,om erafschei;
behooren 0.a.degrootereldbies(L-maximalmet tenemen van een vriendnliethjzichzonder
gewimperde,gaveschutblaadjes,spitsebloem- moeite overreden om meetereizen.Hjvond
dekslippen en repunte zaaddoos,- debleeke te Madrid veelwerk en werd er t0thofschiltleldlied (L.alblda)meteeneB-kantige,ovalej derbenoemd.Na dend00(
1zjnerechtgenoote
gesnavelde zaaddoos,- enKèyemeenerel#ùied keerde hj echter naarhetVaderland terug,
(L. campestris) met platte bladen,t0t een vestigde zich te Middelburg en slpot een
scherm vereenigde bloemkluwens,ten getale tweedehuweljk.Hj overleedreedsin1600.
van 3-5, die overhangenq Van deze vindt
Bifrost is in de Skandinavische fabelleer
men vele verscheidenheden.
de naam van den regenboog , de trillende,
Biesboseh (De) ofhetBergsaere!# is maar sterk gebotlwde brug. waarover de
een waterplas ter grootte van 31IgL geogr. goden uit hunne hemelsche verbljven naar

mjl, qelegen tusschen de Nederlandsche degeregtsplaatsaan deUrdarbron rjden,en

provinclën Zuid-HollandenNoord-Brabant,ten waarlangs de gesneuvelde helden onder het
zuidoosten van het eiland van D ordrecht,en geleide der W alkyriën ofstrjdgûdi
nnen qpdoor hetH ollandsch diep en het H aringvliet stjgen naar W alhalla of de zaalvan O;1n.
met de Noordzee verbonden. In dien plas Op die brug houdt Heimdal de wacht,om

liggen we150 eilandles,die metrieten wa- op den glallarhoorn te blazen, zoodra e1'
terwilgen zjn begroeid,en daarlangsstroomt eenig onraad in aantogtis.Even alBIrisbj
de Nieuwe A erçnddd,diena de afsluitingvan de Grieken,z00wasde Bifrostbj deSkan-

de W erkendamsche Killen is gevormd en dinaviërs het zinnebeeld der vereeniging van
waardoor men uit de oude Merwede even het aardsche met het hemelsche.
beneden W erkendam regtstreeks het H olBigam ie bestaat in het aangaan van een
landsch Diep kan bexeiken.De Biesbosch is nieuw huweljk,vösrdatheteerste is ontontstaandooreenedjkbreukvandeMaas- den bonden. In het oosten is de bigamie, het
St.Elisabeths-vloed - op den 18ëen Novem- hebben van meerdan eene echtgenoot(poli-

berl42l,waarbj72dorpenoverstroomdwerden
van welke 24geheelverdwenenzjn)en 0mstreeks100000menschenom hetlevenkwamen.
Biester (JohannErick),eenverdiensteljk
geleerde, werd geboren te Liibeck den l7ëen
November 1749,studeerde te Göttingen in
de reyten, geschiedenis en nieuwe talen.
werd ln 1773 leeraar aan hetqaedagogium

#.-fe),veelalgeoorloofd:reeds bj de Rom einen, en vooral,na de invoering van het

çhristendom,bjalleW esterschevolkenwordt

de monûgamie (het geljktjdig slechts met
één persoon door het huwelpk
- verbonden
zjn) gehandhaafd, en de bigamie,a1s misdaad, meer of minder zwaar gestraft. In

Frankrjk, Enqeland en Zweden werd de

en privaat-docentaan de universlteitte Biit- schuldige aan blgamie eertjdsmetden d00(
l
Z0W , in 1777 secretaris op het bureau van gestraft, terwjlin Zwitserl
and de echtgeden Pruissischen Ininlster non Ze#lifz en in noot, op wien tw ee vrouwen bew ezen ge1784 bibliothecaris des Konings te Berljn, ljkeljk aanspraak tehebben,in twee stukwaar hj den zosten Februarj 1816 overleed. ken werd gesneden.T0t het wezen van de
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bigamie alsmisdrjfbehoorthetbestaanvan
een vroeger gesloten wettig huweljk. De
praejudicldele qauestiekan dusontstaan,of
heteerstvoltrokken huweljk welwettigis:

verdere werking van de burgerljke gevolgen des huweljks te doen Ophouden,zonder

het gesloten is, volgens den regtsregel:
uloc'lts re-t
/if lc/lzzè''1 d. i.: ?de vorm van
alle handelingen wordt beoordeeld naar de
wetten van het land Of de plaats, alwaar

haalde als kunstenaar grooten roem en genoot de gunstvan onderscheideneEuropéschc

eenige inbreuk te maken op de reeds ver-

kregen regten van wien het ook zj.
de w ettigheid daarvan zalbeoordeeld moeten
Bigari(Vittorio),eenuitstekendschilder,
Avorden n3ar do wetten des lands, waar werd geboren te Bologna in 1692. Hj bevorsten. Hj heeft met Orlandihet plafond

der zaal in het paleis Aldrobandini geschil-

die handelingen zjn verrigt.''Ofheteerste derd, en men vilzdt zjne ktlnstgewrochten
of het tweede htlwelijk binnen- of buiten te >aaënza: Milaan en Turjn. Hj overleed
'slandswordtaanyegaan,doett0thetwezen in 1776.
van hetmisdrjfnletsaf,alwaredebigamie Biggekruid (Hypochoeris) is de naam

in het vreemde land Ook niet door de wet van een plantengeslacht uit de familie der

verboden:want de Nederlandschewet,ye- zaamgesteld-bloemigen.Deplantgeljkteenigljk die van deoverige beschaafde natien, zins op de paardebloem.Van de soorten noehuldigt den regel adat de wetten betref- men wj:hetl
anywortelqq àùt
/ely'
d4itf(H.rafende de regten, den staat en de bevoegd- dicata)metstomp-vindeelige,rt
llgbehaardeblaheid der persgnen,de onderdanen verbinden deren en eenebjkavsnaaktebloemsteng,een
o0k wanneer zj zich buiten 'slandsbevin- geschubdenbloembodem engesteeldzaadpluis;
den''.De voltrekking van het tweede huwe- het is in Groningen bekend onder den naam
n herfst-Ofetw ei-bloemen,- en onbeltaard
ljk kan tegengegaan, gestuit worden,vol- va'
gens onze wet, door den echtgenoot,die ??i.go
t/dkrfltf (H. glabra). De eerste soort is
n0g door 'thuweljk met eenederpartjen zeer geschikt voor veevoeder.
verbonden is, mitsgaders door de kinderen
Bi6io (MarcantonioFrancia),gewoonljk
uit dit huweljk:de ambtenaar, die met Franetabiyio of I'rancia genoemd, een Italivoorkennis van het bestaan van dat htlwe- aansch schilder, w erd om streeks 1483 te
e*na geboren. Hi
ljk zjn ministérie za1verleend hebben t0t Sl*p
j Oefende zich onder (le
het voltrekken van het tweede,wordtt0t leiding van Andrea delé'
crfp en Albertinelli,

dezelfde straf(dwangarbeid vooreen tjd d.
i.tuchthuisstraf van 5--15 J*a1
*en) V0rO0rdeeld a1s de schuldige aan bigamie. De
mate van schuld, die noodig za1zjn,Om

was ongemeen vljtig en legde zich vooral
t0e op het schilderen vanhetnaakt.Zjne
meest-geroemde sttlkken zjn (
le verloving

huweljk niet op

Bignon (Lo11is Pierre Edouard,baron de),
pair van Frankrjk en lid van hetInstituut,

vanM ariainde Annunziata-kerk teFlorence,
iem and aan bigamie schuldig te verklaren, en D arid, B atltséba bespiedend,in hetK 0zal hierin m oeten bestaan: dat de bewust- ninkljk musétlm te Dresden.Hj Overleed
heid aanwezig is,
eene
ttige
wj
za
enr
ls
datwe
he
eers
ta
egoanatn- in 1525.
bonden.

Draagt de andere partj kennis van de een der m eest-beroem de Fransche geschiedmogeljkheid van hetbestaan van een huwe- kundigen van den Jongsten tjd,werd geboljk tusschen haren echtgenoot en een ander ren te Guerbaville bj Meilleraye in het
persoon ,dan is0ok dieschuldgraadvoldoend, departement Seine inférieure Op den 3denJaom haar alsmedepliglige (complice)aan bi- nuarj 1771.HjstudeerdeteParjsenwerkte
gam ie te veroordeelen.
er mede aan dedagbladen.A1svjand van de
Het tweede huweljk bestaat feiteljk a1s uiterste maatregelen der Omwenteling onder
zoodanig, en alis het op zich zelf vatbaar verdenking gebragt, trad hj in dienst a1s
voor nietigverklaring, het is niet in dien gemeen soldaat. Daar hj zich echter aan de
zin nietig, dat het voor iedereen,voor den diplomatie wenschte te wjden, wenddehj

anderen echtgenoot en alle derden,die ter zich tothet Directoire meteen bumoristisch
goeder trouw het voor wettig hielden ,als gedicht.Hjzagzjnwenschvervul
d,enwerd
nooit bestaan hebbende beschouwd wordt.
m 1797 secretaris van legatiein Zwitserland,

De nietigheid van een huweljkmoetaltjd, in 1799 in Savoye,in 1800 in Berljn;hier

en kan alléén door den regter uitgesproken werd hj gezant,envertoefdevan 1803t0t1806
worden. O0k wanneer het nietig verklaard a1sgevolmagtigdm inisteraan heth0fteCassel.

is, heeft het, evenals elk ander huweljk, Nadat de Fransche troepen Berljn waren
waarvan de nietigverklaring mogeljl
t 'is, binnengerukt,ontving hj debenoeming t0t
voorzoover de beide echtgenooten of een Keizerljk commissaris aldaar, en had het0phunner ter goeder irouw waren (matri- zigt op de domeinen en financiën in de lanmonium putatirum)alle burgeljke gevolgen, den ttlsschen de Elbe en de W eichsel.In
aan een huweljk verbonden, - votll- de 1809 werd hj gevolmagtigd minister bj
kinderen in ieder geval, en voor de echte den groot-hertog van Baden, - daarna
lieden, voor hem , die niet kwader trouw administrateur-generaalin Oostenrjk en verhandelde.D erden,die tergoeder trouw met volgens belastmet eenemoejcljke zending
de echtgenooten in aanraking komen,kun- naar '
W arschau,waar hj 3 Jaar bleef.Bj
nen door denietigheid van hethuweljk in den aanvang van den veldtogtvan 1812 w as
geen geval nadeel in hunne regten Onder- hj'Keizerljkecommissarisbjdevoorloopige
vinden. De nietigverklaring dient Om de regering te W ilna,en na den terugtogt der

BIGNON- BIHAR

22

ed,
en en in Virginië en
iRre
ni
Franschen Yzerd hj gezantte Warschau in 'Ca
rol
nategrobee/kl
enede
B.cAelpapï#e.
:L.J1.
plaats van d6 Pradt. Laterbegaf hj zich
naar het Fransche hoofdkwartierteDresden, meteenregtenstam en eenebladrjkekroon)
bleef er tOt aan de capitulatie,en meldde versierd met gele,in eindelingsche aren gebtjzjne komstte Parjs (7December1818) plaatste bloemen en in Oost-lndië te huis
den Keizer het eerst den afval van M urat. behoorende,- .B.prcci/i,
:Lodd-,eenefraaje
Gcdurende de Honderd Dagen benoemde slingerplant met yrachtige,goudgele bloeN apoleon I hem tot directeur der staatkun- m en,in Zuid-Am enka te vinden,- .B.gran-

digecorrespondentiebj hetdepartementvan tfi/blf(1uitCaraccas,metpurperroodebloement

Buitenlandsche Zaken en na den slag van en takken ter lengte Van 10 Ned.el, 0nZ.
W aterloo t0t minister van dat departement Vanlaatstgenoemde soort zien wjinbjgaanIn diebetrekkingonderteekendel1jdetweede de afbeelding een tak op zeer kleine
capitulatie van Parjs.In 1817werdhjdoor schaal. Het hout)onder den naam van wit
4 kiesdistricten t0t 1id der Kamervan Gede- ebbenhoutbekendtwordttotscheepstimmerputeerden gekozen , en gafVervolgens eene hot
ltgebruikt.Demeestesoortenzjnalleen
reeks van staatkundige geschriften in het geschikt voor groote oranjerieën, waar zj
licht,welke groot Opzien verwekten.Napo- 0Ok des winters eene warmte genieten van
leon I gafin zjn testamentden wensch te 8 tOt l20 C. Ip hetalgemeen behoorende
kennen, dat lùnon eene geschiedenis der Bégnoniaceën in de keerkringslanden van
Fransche diplomatiezou schrjven,tebegin- Amerika - vOoral in Brazilië -- te huis.
nen m et den 18den Brtlm ail'e,en B ivqnon verBigorre is een landschap in Frankrjk,
vuldedien doorf
leuitgavevanzjnetllistoire dat t0t het voormalig Gascogne behoordeen
thanseengrootgedeFrance,deyuis
le18Brum airelusdeelte uitm aakt
qu'à,la paix de
van het departement Hautes-pyTilsit(Parjs1827
'
* r
enées.Hetvormt
t0t l838,7 dln),''
e*.*
.@o
eengestshiedwerk,
eene romantische
' t///
bergstreekmetdiedathj laterheeft
g
,
? ', :
pedalen,waarbovervolgd t0t 1813
h
NNTk
..
n
Y
ven zicllde h0og(Parjs, 1828, 4
/
ste toppen (
lerPydln).IndeJuljda'
gen van 1880 bereneeunVorheflbn?
noemx
de de V00r- .
'
k ./
' (tn i: bj eene
jlyqratjjvau a ()u.
loopige l'
ejering
hem t0t m lnister
x
geveer 10 geogr.
l
$.
van Buitenland- ' .
mjlen lang. De
scheZaken,en Lohoofdstad is Tar-

A'
lnïjkPltt
llipsl'iep
hem desgeljksin

den R aad van ministers. Reeds in
Novembervandat

'

'
%%,

bes) en men heeft
..

.

jaarnam hjechter
zjn ontslag ,en n>

l

er de baden van
Bagnères,Barèges
en Cauterets. 0nderdevoortbrengselen deslandsbekleedt deBigorre-

de zegepraal der

Bignoniagranëiflora.
w/n eeneeexvolle
plaats.
schaarde hj zich in de Kamervan Gedepu- Ditlandschaq werd in ouden tjdbewoond
teerden bepaald aan de zjde der oppositie. door de Bigermonen en behgorde Onder de
In 1827 werd hj t0tpairbenoemd,en hj Rûmeinsche heerschappj tot Aquitanië en
wèl t0t Aquitania tertia. Reeds toen was
overleed op den 7den Januarj 1841.
Bignonia Of trompetbloem isdenaam van Turba (Tarbes) met het slot Bigorra de

doctrinaire yartj,

een plantengeslacht uit de familie der Bignoniaceën en onderscheidtzich dool*een s-tandigen ,ltlokvormigen kelk,eene bloemkroon
met lange buis- en klokvormigen zoom ?4

hoofdstad. Na de groote volksverhuizingen

den, onontwikkelden opmerkt, een uit S

Bihar,een Hongaarsch Comitaat,grenst

en in den tjdvan keizerLodewj;kdeVrome
(828)kwam hetonderhetbestuurvaneigene
graven,doch onder HendrikIV (1607)werd
meeldraden, waarbj men vaak n0g een 5- het vereenigd methetFransohekoningrjk.
plaatjes bestaanden stempel en gevleugeld ten noorden aan de Comitaten Szabolcs en

zaad.Het omvat meerendeelsAmerikaansche
slingerplanten, die de keerkrings-wouden
ondoordringbaal- maken. T0t de soorten behooren: .
B. cegfzizlocfitxlï,sL.metgroote gele
bloemen, uit W est-lndië en Ztlid-Amerika
afkom stig?
B . ctrylrepltxftx L., eene

Szathmar. ten oosten aan Midden-szolnok,
Krasna en aan Zevenbergen,ten zuiden aan
Arad en ten westen aa'
n Bekes en Szabolcs,
en bt,slaat eene oppervlakte van ruim 20lD

geogr.mjl. HetOosteljk gedeelte isbedekt

met uitloopers der Carpathen en dqs berg-

fraaje, altjd groene slingerplantmetbruin- achtij,terwjlin hetwesten derivieren Beachtig-scharlakenroode,van binnen gele bloe- rettyo en Körösj (1001
*eene vlaktekronkem en , uitnemend geschikt om zuilen en

len,welkehierendaarzeermoerasBig is.Hier
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i: het klimaat zeer ongezond ,en alleen in

nesten maa'
r leggen deejeren in denesten
het gebergte en in het da1derKöl
'öslge- van andere bjentwaardelarven zich zeer
niet men eenefrissche,onschadeljke lucht. snelontwikkelenenvandenaanweziqenvoorDe zomers zjn er heetmetkoele nachten, raad gebrqik maken.00k zjner.d1enesten

en de winters zeer koud.De bodem is er bouwen in muren,houtofindengrond,waar
echter zeer vruchtbaar1 en t0tde voornaam- voor elke larve eene ce1gebouwd en van de
Bte voortbrengselen behooren:overvloed van noodi
ge teerkostvoorzien wordt.
graan, vooral tarw e, maïs, peulvruchten,
W j bepalen 0nshierter'plaatsebj debe-

meloenen, ooft,tabak,hout,en veelwjn, schouwing der ltoniyb'
q (Apis mellifca L.).
waarvan sommigesoorten voortreFeljk zjn. De kenmerken van dezezjn:draadvormige,
Op deuitgestrektevlaktevanDebreczin weidt bj hettweedelid gekniktevoelhorens,eene
veelrundvee,en in debosschen bj Szalonta bjna lepelvormige bovenkaak,zeer kleine
ishetaantalzwjnen verbazend groot;daar- kaaktasters,grootelipyentastersmetzjwaarts
enboven bloejen erdepaarden- en schapen- gebogene,dunne uitelnden,enbreedevoetenfokkerj.De wouden zjn er van wild,de aan deachterpooten.Bjdehonigbjen,zooals
rivieren van visschen ruim voorzien, en de bjallegezellig levendebjen,heeftmendriejesofhommjnen leveren er goud,zilver,koper,lood, ërleivoorwerpen,nameljk mannet
veeljzerertstfraaimarm er,albast,granaten, mels,diekort,gedrongenendikenvanbjzon-

krjt,porseleln-aarde,steenkolen,jetroleum dergroote opyen voorzien zjn (;g.2),enz.Men telt er Ongeveer 600000 lnwoners, wl
jjjes of konlnginnen met een langwerpig
meerendeels W allachen , voorts Magyaren,
Rosniakeny Dtlitschers,Slawen en lsraëlieten.De V allachen,de Grieksche godsdienst
beljdend,Lewonen hetgebergte,en de Hervormde en R.Katholieke Magyaren zjn er
over de vlakte verspreid.

achterljfen eenangel,metzjwaartsgeplaatstezamengesteldeoogenenbetrekkeljkkorte
vleugels(;g.3),- en werkbl
jen ofgeslachtlooze bjen,eigenljk onontwikkeldewjries,
maar veelkleinerdandeze,metlepelvormige,
tandeloozebovenkaak,kortachterljfenbreede
Bij (De)ofltonhb'
q iseengekorvendiertje aehterpooten (fg.4).Dezeachterpooten(;g.5)
(insect),hetwelk t0tde ordedervliesvleu- hebben den volgenden vorm; hetdjbeen
geligen (Hymenoptera),waartoemen 0ok de (J) is rolxond en hetscheenbeen (5)wordt
wespen en de mieren (zie onder dpze namen) naar beneden allengsbreeder,zoodatheteene
rekent, en t0tde familieder bjen behoort. langwerpig-driehoekigegedaanteverkrjgt.De
Bj aldedieren dezerfamilieisdelipdraad- binnenste oppervlakte isbehaard en sleufvorvormig verlengd en aan de basis met twee mig uitgehold (c).Aan hetuiteinde zietmen
bj.tongen en tweetastersvoorzien.Deze1ip een breed,bjnavierkantgedeelte (#),het
vormt eene soort van snuit, waarm ede de eerstelid van den tars(e)ofvoetwortel,en
bjen hethonigsapuitdebloemenhalen.Daar- ditgedeeltekomtbjzondertepasbjhetverenboven behooren n0g t0tde deelen van den zamelenvanstuifmeel.Dewerkbjenbezitten,
mond eene kleine, schildvorm ige bovenlip, even als de koningin,een vergiftigen angel
eene haakvormige, van binnen getande of (;g.6),nameljk eengetandenpriem (é sterk

scherp-snjdende bovenkaak, en eene door- vergroot),dieuitenm eene scheede (e)gegaans sterk verlengde, zwakke, wel eens schoven kan w orden.M et deze laatste staat
sabelvormige onderkaak, aan wier zjde een giftoestelin verband,gevormddoor tw ee
zich de kleinq, meest zesledige kaaktasters buisvormige kliertles (c),die in een gemeenvertoonen. Aan den koy'ziet men aan de schappeljk kanaal uitkomen,aan welks uitvoorzjde de draadvormlge voelhorens,aan einde zich eene blaas bevindt (c),waaruit
de beide zjden de groote, zamengestelde het gifbj hetsteken in de wondewordtgeoogen en ophet voorhoofd3kleineenkelvou- spoten.De Jongste onderzoekingen leeren,
digeoogen, waarschjnljk bestemd, om in datdit gifhoofdzakeljk uit geconcentreerd
de verte te zien. In ;g. 1 is de kop der mierenztlur bestaat,zoodatm etgoed gevolg
wilde bi
j voorgesteld, in a de voelhorens, geestvan salm iak uitwendig a1s tegengifkan
iyl b de onderkaak, in c de tong,in d de w orden gebruikt.
kaaktasters,in e de bovenkaak en inJ de Omtrent de voortplantingswerktuigen der

bovenlip.Devleugelsw
derbjen,4 in getal, bjenheeftonzelandqenootSwammerdam voorzjn doorgaansOngeljk,nameljk de voorste treFeljke waarnemlngen openbaar gemaakt.
grooter dan de achterste;hetligchaam is op Hj heeft bewezen,dat de hommels t0thet
vele plaatsen behaard, en dit komt zeer te manneljk geslacht behooren,datde wjfjes
pas bj het verzamelen van stuifmeel, dat voorzienzjnvanejerstokkenenejerleiders,
gewoonljk in klompjes door sommigen aan en datdewerkbjenOnvolkomenewjf
jeszjn.
de achterpooten,door anderen aan den buik Hetisgebleken,dathetgeslachts-onderscheid
en door n0g anderen aan de borstwordtvast- zich bj delarven ofmaskersderbjenopden
6den dag openbaart.T0t op dien dagworden
gehecht.

De levenswjs van de verschillende geslachten dergroote bjen-familie iszeerverschillend.Demeestenlevenpaarsgewjs,waarbj dan hetmannetle spoedigsterften aan het
wjf
le de zorg voor de instandhouding der

zj allenmeteenevoortreFeljkespjsgevoed,
die later alleen voor de larvep van koninginnen bestemd is,terwjlaan dievan werkbjen een mengsel van stuifmeel met honig
w ordt voorgezet. Toch leggen ook som mige
soort overlaat.O0k die zorg openbaart zich werkbjen tegbn den herfst ejeren, maar
zeer verschillend:sonmligen m aken niet eens hieruit ontstaan alleen hom mels.
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De bjen doen ditgeluid ontstaan door een
sterk trillen der vleugels,waardoor zj de
ontwikkeling van w armte bevorderen. M et
diezelfdebeweging zorgen zjin den zomer
voor de ventilatie. Op heldere,warme winterdagenkomen dediertjestevoorschjn,om
eene korte vlugt te wagen,maardebjendoorgaans een korf- ,om bulten rond te houder is dan dikwjls genoodzaakt,Om de
zwerven en te paren, hetwelk in den korf door koude bevangene bjen op de sneeuw
volstrektnietschjnttegeschieden.Zj keert te verzamelen en naar den korf tertlg te
vervolgens naar den korfterug,waarin zich brengen.
3soorten van cellen bevindenjnameljkvoor
Afethetaanbreken der lentebeginnen zj
koninginnen,werkbjen en hommels,enhet regt te leven. Dan vliegen zj naarbuiten
isgebleken,datuitdebevruchteejerenwerk- om zich te reinigen van hetwintervuilenzi
j
bjen en uitde onbevruchte hommelsvoort- maken een aanvang m ethet zuiveren en verkomen.Dit is vooral gestaafd bj de invoe- beteren derraten;waterverdroord en bel'ing van ltaliaansche bjen in midden-Euro- schimmeld is,wordtafgebeten en ultdenweg
pa. Bj de paring der ltaliaansche koning- geroimd,envervolgensbejveren zj zichom
PJJrinnen met onze hommels ontstonden er bas- alle reten en voegen digttemaken met'
t
vas (propolis),datzj vooralvergaderen uit
terd-werkbjenmaar00konvermengdeNoord- '

Erkunnen zich in eenbjen-koningrjkwel
30000enmeerbjen bevinden,dieallen van
dezelfdekoningin afkomstig zjn.Laten wj
zien,h0e dit mogeljk is.
Reeds op den eersten schoonen dag nadat
zj zich t0teen volkomen insectontwikkeld
he
eft,verlaatdeJeugdige koningin hetnest
-

Europésche hommels, omdat deze hun 00r- de bladknoppen van populieren,dennen en
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Kop derbij.

De koningin.

Acllterpoot(lerwel-kbij.

sprong ontleenden aan Onbevruchte ejeren. kastanle-boomen.Voortswordtbjdeningang
In Europahebben wj geene anderehonig- eenewachtgeplaatst?die*hetalgemeenverblj'f
bjen dan tamme.Tusschen deze en dewilde tegen vreemde indringers verdedigen moet.
isechtergeen anderonderscheid,dandateerstTerwjlsommigebjen op dezewjzebuiten
genoem de in kunstmatige korven en laatst- aan hetwerk zjn,bejveren zich andereom
genoemdeinholleboomenhaarverbljfhouden. cellen te bouwen voor de ejeren.De bouwIn den winterisdebjen-staatzamengesteld stofhiervoorisgva.
g,een afscheidingsjroduct
uitdekoningin en de werkbjen.Dezelaatste der bjen.hetwelk zich in fjne schubles verhebben in den naherfst alle reten van haar tcont tusschen de achterste ringen van het
verbljfnaauwketlrig digtgemaakten 00khet achterljf, zoodra de bjen zich met honig
vlieggatvernaauwd,en zjzittenin eenehalve voeden.Hetwordt(l00rmiddelder achterste
verstjving, die echter n0g verre bljftvan pooten inden mondgebragtenhiermetspeekeene volkomene verlammingjin digte drom- se1verwerkt,waarna het waBin degedaante
men rondom de koningin. Zj gebruiken in van een weeken draad uitden mond tevoordien tjd uiterstweinig voedsel,hetwelkuit schjn komt; deze draad wordtdoor de bj

zuiveren honig bestaat,en onderhouden doo1' aangehecht, waar het noodig is.W ordt een
de ademhaling in hare woning een warmte- aanvang gemaakt met het bouwen van een
graad, die volgens Dzierzon niet beneden honigraat, hetwelk altjd geschiedtaan het

10O C.mag dalen. Bj felle koude verneemt bovenste gedeelte van het verbljf,dan mamen een hevig qegons,datop hetbruisen ken debjen eersteenehoeveelheidbouwstof
geljktvan den wlnd in eenverwjderdwoud. vast, waarin slechts hier en daar eene ce1
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wordtuitgehold.Daarnaneemtderegelmatige eiOp den bodem.Doorgaanslegtzj er2in
cellenbouw een aanvaug.Elke loodregtneer-

eene minuut,en hetaantal klimtin Meien
hangende honigraatheefttweeoppervlakten, Junj we1t0teenigehonderden daags.Is er

waarop zich de openingen der horizontale gebrek aan ledige cellen,dan legtzj 00k
cellenvertoonen.Dezeztlazeshoekigen,voor
zoover zj bestemd zjn t0tbewaarplaatsen
Van honig oft0t kweekplaatsen van werkbjen,alle even gl
'oot(;g.7).Debodem der
celiseene zeerstompe,uit8 ruîten zamengestelde pyramide,en de cellen zjn zöô ge-

wel2ejeren ineenecel,maardewerkbjen,
diehaaronophoudeljk omgeven,liefkozenen
vanvoedselvoorzien:nemen steedshettweede
ei uit de cellen weg.

Deejeren zjn langwerpig,eenigzinsnier-

rmig,blaauwachtlg witen omqevcn door
rangschikt, dat het midden van den bodem vo
2 zeer dunne vliezen,een dojervllesen een
eener cel het vereenigingspunt isvan 3 an- eivlies, en ditlaatste is door een zeshoekig
deren op detegenovergesteldezjde.Tusschen netwerk omvlochten.Na verloop van 1 t0t3
twee Opvolgende cellen is slechtséén wand, dagen komtuitheteieenewormvormigelarve
en in het algemeen is z0o weinig was ge- te vOorschjn,wiermonddeelen uit2lippen
bruikt a1s mogeljk is. In de eerste plaats en onvolkomene kaken bestaan. Nu begint
worden dool'eenige werkbjen decellen vrj de zorg voordeJongen,waarmedeeenebel'
tlw opgebouwd!daarnaec,
hte:versthjnener
andere, die ze glad en eFen maken en den paalde groep van werkbjen belastschjntte

wezen.De larve ligt op den bodem dercel,
rand in orde brengen zoodatze metdeksels doch nadert door haren groeimeer en meer

kunnen gesloten worden.Inhetvoorlaarvem t0t de opening.De voedster-bj steekthaar
Fibœ*6*
'

hoofd in de cel en brengt aan het nieuwe
schepsel zuiveren honig.Inmiddels verlaten

de andere werkbjen in menigte den kol
*l',
om hetstuifmeelderbloemen,vooralvan wilgen
en elzen ter w asbereiding 0?tezamolen
en me
t haren sntlit den honig ult de honig$

h

N

bakjesderbloemen tezuigen,dienmetspeekse1 te vermengen en t0t vulling der cellen

te gebruiken. Ziedaar der bjen werkzaamheid in den zomer: verzorging en voeding

derJongen,inzameling van wasen honigen

gestadige verm eerderingvan hetaantalcellen.
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Zoodra de w elgevoede larve zich naar be-

snelheid,omdatzjaandevruchtbarekoningin hooren ontwikkeld heeft,nameljk opdengden
gelegenheid moeten versehaFen,om hareeje- dag,spintzj zich in,en de werkbsjen slt
liren te plaatsen.Voortshouden zich dewel'k- ten de ce1 meteen deksel.Hetspinselder
bjen bezigmethetvervaardigenvangrootere larveiseenevernis-achtigebedekking,welke

cellen,die bestemd zjn voor de hommels, moejeljk weggenomen kan worden enlater
terwjleindeljk een 20-talkoninginne-cellen indece1achterbljft.A1shetspinnen volbragt
verrjzen. V00r deze laatste wordt qeene is, vultde larve met hare lengte de geruimteontzien,geen wasgespaard;ztlzjn heelecel, en haark0p bevindtzlch bj het
ei-Of Qeschvormlg,van dikke wanden v00rzien,enhebbeneenbenedenwaartsgeopenden'
ingang.Het maken van cellen wordtden geheelen zomer voortgezetq het geschiedt in
de regelmatige korven met eene verwonder-

ljkegeljkmatigheid,maarinanderevexbljven
weten zich de bjen ook zeer goed naar de
plaatseljke omstandigheden te schikken.

Metden aanvangdexlentebegintdekoning-

in ejerenteleggen.Zj steekteersthetbooff
l
in de ce1,om te Onderzoeken,ofdeze ledig
is,keert zich vervolgens om en plaatst een

deksel. Binnen 10 dagen komtuit die p0p

eenebjtevoorschjn.Daarbjwordthetvlies
derp0p bj hethoofd verschelrd,endejonge
bj knaagt lletdekselweg,waarna zj door
dewerkbjen gereinigd en van voedselv00xzien wordt.In de maanden Mei,Junj en
Julj versclljnen dageljkg honderde- we1
eens 600- longe bjen,bjna alle werkbjen,
daarhet aantalhommelsin hetgeheelslechts
6-of 700 bedraagt.De Jonge koninginnen,
komen doorga,ansuit,w anneerdeoudereedg
den korf verlaten heeft, om eene nieuw e
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kolonie te stichten. W ordt dit door slecht
Het gebeurtwel eens,datbj zulk eene
weder belet,;an rukken de werkbjen de worstellng alle koninginnen omkomen.Dan

koninginne-cellen l0s,halen de popqen er botlwendeJongewerkbjenz00spoedigmoge1jk rondom eenige werkbjen-cellen nieuwe
koninginne-cellen, oln de hierin ontstaande
larven t0tltoninginnen op tevoeclen.A1szj
daarin nietslagen,dan iservoorden bjenstaat geen uitzigt op behoud. Gelukt haar
toeleg enbezitten zj weldra eenigejeugdige
koninginnen,dan ontstaan er wedernietlwe
zorgen.Dehommelskomen 00ktevoorschjn
en de koningin maaktzich gereed om uitte
danen.Vele werkbjen vliegen op kondschap vliegen.Ditgeschiedtgewoonljk opdenBden

uit,dooden ze en werpen ze naar bulten.
Het vormen van nieuwe koloniën draagt
den naam vanzwermen.Zoodradeoude,alleenheerschende koningin de koninginne-cellen
van ejeren voorzien hqeft,maaktzich eene
onmiskenbare onrust van haarmeester.Zj
doet gedurig een eigenaaxdigen,doordringenden toon hooren, loopt heen en weder en
deelthare roerigheid mede aan alhareonder-

uit, om ergens eene plaats Op te zoeken, of 4ëen dag. De hommels,anders ltlsteloos
waar de zwerm zich vestigen kan.Hebben en traa?tzweven nu gonzenddoordel
ucht;

zjdiegevonden,danbrengenzjanderewerkbjen derwaarts,diehetnieuweverbljfschoon
maken en opknappen.
Eindeljk is hetuur van vertrek gekomen.

de konlngin verschjnt en vliegtvervolgens

metden drom dierhommelsomhoog,om daarna bevruchtin den korfterugtekeeren,dien

zj bj hetontstaan van een nieuwenzwerm

Hiertoe kiest men steedshet middaguur van weder verlaat. In gunstige zomersverlaten
een warmen, zonnigen dag.De landverhui- w el eens 4 zwerm en denzelfden korf,maar
zers
qi
nkevoor
zwezi
rmeneen
zi
a
ca
hnz
va
ienljho
kennig,
vooz
rr
oa
od
adame
te
de
en- hierdoor wordt het aantalbjen alte sterk

verdeeld.ln den herfstzjn dehommelsniet
neemt, en zj zweven meteen eigenaardig langernoodig.Dan worden zjdoordewerkgegonsom hetvliepgatvan den korf.Nadat bjenvervolgd,gebeten,gestoken,vanhunne
de helft der kolonlsten verschenen is,ver- vleugelsberoofd en eindeljk uitdenkorfgetoont zich de koningin met de ovel-igen.De worpen,waarna zj van koude en gebrek
geheele zwerm sneltnu verder,tel'wjlde Om komen.
koninginbjhetvliegen halfgedragenwordt; In den herfstvliegen dewerkbjen opgundoch daardeze vaak zeerslechtharevleugels

stige dagen n0g uit, om den honig-voorraad

gebruikenkan,zetzjzichgewoonljkspoedig te vermeerderen. Ook doen zj dan wel

nedero? eenboomtak,endewerkbjenverza- rooftogten naar andere korven,om zich hier
melen zlchtoteenklompom haarheen.Avordt metden verzamelden schatteverrjken.Als
de zwerm aldaarnietgescheptdoordenbjen- hetkouderwordt,bljven zj echter in den
houder 'tgeen doorgaansgemakkeljk gaat, korf,dien zj van alle Onreinheid ztliveren,
a1shj dekoninginslechtsweetmagtigtewor- waarna zj den ingang naauwer maken of
den en in een korfte werpen,dan begeven geheel en alsluiten en den winter doorbrenzj zich allengsnaar de plaats,die door de gen oq de wjzea1swj in den aanvangvan
kondschapsters is opgezocht. Hier gaat men dit artlkelhebben voorgesteld.
dadeljk aan hetwerk,om dereten digtte
De bjen leveren twee belangrjkevoortpleisteren:de wanden glad te maken encellen brengselentnameljk was en l
toniu
q.Daarom
tebouwen.Ogmerkeljkishet,datuitsluitend isde bjenteeltin allebeschaafdelandenalgede oude konlngin met de oude werkbjen meen verspreid.In Italië heeftmen een geel
zwermt,- en diteerstezwermenheeftplaats ras van bjen,datmen onder den naam van
vöör hetuitkomen van deJongekoninginnen Apis li-t
/z
l4dfictx ook we1als eene afzonderljke
en van de meeste homm els.

soortheeftaanqemerkt.In Egypteheeftmen

dagen eenesoortvan tusschenbestuur,dewjl
de Jonge koninginnen zich n0g in hare cellen bevinden.Eindeljk beginnen dezetevoorschjn tekomen.Deeerstesneltin denregel
dadeljk naar de cellen van hare zustersen
poogt deze, doorhet deksel heen,met een
aN elsteektedooden.Verschjnen er2koninginnen tegeljk,dan ontstaatereenstrjd op
levenendood,waarbjbeidedikwjlselkander
van het leven berooven.O0k de werkbjen
nemen weleens daelaan den strjd en wer-

heid honig te verkrjgen, en op de W estIndische eilanden de e
'énkleurige5ï/ (A.uni-

wacht bj den ingangteruggeworpen Ofvermoord.Dikwjlszwerven zj eenigen tjd bj
de korven rond en bezwjken eindeljk va'
n
gebrek,daar zj zich geen voedselwetente

valk (pernisapivorus),diegaarnedenesten
vanwildebjen,hommelsenwespenplundert;
voorts aast de honigkoekoek (Cuculus indicator)in Afrika op de larven en poppen.
De bjen hebben 00k te ljden van andere

j*nu de aandacht Op den korf, degestreepteà# (A.fasciata),dieindenherfst
Vestigen W J
die door de oude koningin m et haar gevolg metschepen langsdeNjlnaarhetzuidenwordt
verlaten is.Dâârheeftm en gedurendeeenige gebragt,om zoodoende eenedubbelehoeveel-

color),die groenen honiy levert.ïn Europa
is vooralde gearige honlgvansom migebergstreken zeer gezocht.

Debjenhebbenonderscheidenelastigerics-

den.Hetisbekend,datde bruine beerongemeen belt
1st is op honig, de wasbeer ins-

geljks,en o0k de das,de v0senz.zjn er
niet afkeerig van. onder de vogelen is de

bjen-eter(Meropsapiaster,;g.8)een groot

pen de overtollige koninginnen buiten den liet
hebber van de insecten zelve,die hj in
korf.Deze doen dan haarbest,om inandere de vlugt met zjn dunnen scherpen snavel
korven te dringen, maar worden door de weet te trehbn. O0k is er eene soort van

verschaFen.
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insecten, Men beweert wat evenwel niet
waarschjnljk is,dat de doodshoofdvlinder
(Sphinx atropos)veelvan honig houdt en in
den korfdtlrft doordringen.Zekerishet,dat
horzels en WeSpen de werkbjen dooden en

A orts meentmen,datde bnen-kever(Cle-

ruS apiari
us)alslarveindebjenkorvenwoont.

O0k de larven van meikevers leven in den

eerstentoestandalswoekerdieren opdebjen
en zjnonderdennaam vanzwartebjenluizen
uitzuigen.Gevaarljkerechterzjndemieren, bekend.Eindeljkheeftmendebruinebgenluis
die soms, in w eerw il van alle voorzorgen, j
Braulacoeca),diewelligtvoordebjenlastig
toegang t0t den korfweten tevinden en wel ls zonder veelnadeelte doen.

eens, als de magtderwerkbjen nietgroot

De bgenteelt,die het verkrjgen van beisop verschillende plaatsenzeerongeljk.In
honlgrjke streken, nameljk dââr,waar de
bjen in een overvloedvan bloemen gelegenheid hebben t0t het verzam elen van veel
honig,is de bjenteeltandersdan in honig-

genoeg isj allen honig wegrooven.00k 00r- langrjkehoeveelheden honig enwasbedoelt,

wormen (Forictlla)wagen zich we1eensin
den korft om de begeerte naar honig te bevredigen,maarboeten ditbedrjfdoorgaans
m ethun leven.
Hoogst gevaarljk is de was-mot (Tinea
cerella,;g.9en 10).DezevlinderzitgeFoonljk van Junj t0t September met zaamgevouwen vleugels rustig bj de korven.Het
wjf
jeisdunvan ligchaam ,bruinachtiggrjs,
voorzien van donkergrjze met purper bezaaidevoorvleugelsen lichtgrjzeachtervleu-

arme gewesten. In eerstgenoemde laat men

uitdenzelfdenkorfzooveelmogeljkzwermen,
waarnadenieuwekoloniën een behoorljken
voorraad Opzamelen.Is ditin den herfstvolbragt,dan worden de bjen in een groot
aantal korven gedood door middol van verFig.8,
N
h
s
w
q.
$

@ .-

NN.

NQ

N<
. xNx
h

z

Dewasmot (vliegentle).
.

jt:
kk

z'-,AM
--.

-w
j

N p
o
.
>

N7

e
(y

Dewasmot(zittenëe).

Debt-cn-eter.
gels,en veelgrooter dan hetmannetle.De stikkenden zwaveldamp,en men maakt zich
wjfles kruipen overal om de korven heen vervolgensmeestervan'tgeenzjindenzomer
en m aken van de kleinste opening gebruik, metmoeiteenvljthebben bjeengebragt.Deze
om met de leyboor hunne kleine, zachte methode behoeft geene verdere verklaring,

eitles binnen ln die korven tebrengen;- zoodatwj onsthansuitsluitend bj eene besomtjdspogenzjhetvlieggatbinnentegaan, schouwing van de bjenteelt in honig-arme

maar moeten dat waagstuk gewoonljk met gewesten kunnen bepalen.
den doO bekoopen. De klelne rupsen,uit
De woningen der bjen (de kûrven)zjn
de ejertleskruipende,boren aanstonds ope- zeer versrhillend ingerigt, - sommige z00ningenin de honigraten en delvenergangen, danig, dat zj vergroot kunnen worden,
die van buiten meteen zjde-achtig weefsel andere op zulke eene wjze,datmen erde
bedektzjn.Zj worden zoodik alBeen pen- honigraten gemakkeljk uitkan wegnemen
neschachten kunneninden korfbelangrjke enz. Somliye zjn vierkant,andere rond.
schadeaanrigten en degeheele bjen-kolonie ln ;g. 11 zlen wj een vierkant bjen-ververwoesten.De rups spinter zich in totpop, bljf, dat 72 Ned. duim hoog, 26 Ned.
,

en uit deze ontstaat na verloop van 1$dagen

duim bree; en 46 Ned. dtlim diep is.Het

de vlinder.Is de korfsterk metbjen bevolkt, is van onderen (a4 met eene lade ter verdan gelukt het deze w el eens,de rupsen te wjdering van alle onreinheid,en van boven
overweldigen en te verdrjven,maar behou- met een knopje (b) ter afsluiting van eene
den laatstgenoemde de overhand,dan is er bepaalde ruim te voorzien,en in drie verdiegeenandereuitwegvoordenbjenhouder,dan pinyen verdeeld,waarin losse ramen met
de bjen te dooden en de woekerdieren met honlgraten zjn geplaatst.Men zietditverhaar te verdelgen.
bljfaan de achterzjde,waarhet,zooalsin
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;g.12,met eene dellr kan gesloten wol'
den. hetveroorlooft verlaten debjeadenkprfom
Doorgaansechterworden de bjen-verbljvtm zich tereinigen.Hebben zj hiertoe wegens
lnstige dagen niet spoedig genoeg gelevan teenen vervaardigd en met stroo 0m- ongt

vlochten,zooalswj in ;g.13 kunnen zien. genheid,dan bezoedelen zj haarverbljf en
Debjenkoxven van hetbekendesuikerbrood- die onreinheid is de oorzaak van ziekte,die
fatsoen zjn in 0ns Vaderland algemeen in debjen doetsterven.Hetisdaarom van begebruik.
lanq,om bj geschiktwederdebjent0tdien
Dehoniybj behoorteigenljk tehtlisineen reinlgingstogt op te wekken door den korf
warmer kllmaat dan datvan midden-Europa. een w einig te sehudden.M en bevordere dan
Daarom moet men haar des winters tegen tevens de zindeljkheid, door de planken,
felle koude beveiliqen. ln datsaizoen toch Tvaarop de korven staan, schoon te m aken;
valt zj eigenljk nlet in slaap,daar zj bj hierdoorbesyaartmen aan debjenveelwerk.
vûortduring voedselnoodig heeft.Zelvestrjdt Nadienrelnigingstogthebben debjen water
zj tegen de guurheid van het weder door noodig,en men gevehaarditin denabjheid
sterkere ademhaling,doorbeweging en door van den korfop eenplatbord,maarverzuime
een vermeerderd gebruik vanvoedsel,entoch niet, gras, mos en takjes in datwaterte
gebeurthetzvaak genoeg,datzjindezewol
*- werpen,waarop debjenzich kunnen nedersteling bezwjkt.De bjenhouder wordtdus zetten zonder gevaar van te verdrinken.Zet
men er wat dun-vloeibaren honig bj,dan
Fi&
t'@'11:
worden de bjen naardie plek gelokten zj
maken er gaarne gebruik van.
Vervolgensneme men waar,oferweleene

koningin in den korfis.W anneer de bjen
t0tlaatin den avondonrustig bljven en het

aankloppen aan denkorfnietmetgegonsmaar
meteen soortvan gepiep beantwoorden,dan

mag men vermoeden,datzj nietaanwezig
is.Bepaaldeljknawarmedagenontwaartmen
hetzelfdeverschjnselbj korven,waarin zich
eene onvrachtbare kf
lninqin bevindt. Vooral
lette m en op van koninglnverstokene,zw ak
Fi3
tr*14@

Bi
jenverbli
jf.
Fig 12.

Fig.l3.

bevolkte korven, omdat deze zoo ligt eene
prooi worden van de roofzuchtvan andere

bjen.Zjn in zulk een korfdehonigratenaan
beweegbare ramen of stokjes vastgemaakt,
zoodatmen ze er uitkan nemell,dan hrenge
m en die over in andere korven.

Hebben de btjen gedul'endeden wintergeen

voorraad genoeg,dan dientm enzetevoeden

met honig ofmetkandj-suiker,waarop men
nattelapjeslegt.Menvoedertdebjen o0k wel,
om een spoedig uitkom en van het broedsel

te bevorderen, opdat bj den vroegen bloei
van sommige gew assen hetaantalhoniggaar-

Bi
jenverbli
jf.

Gevlechten korf.

dersgrootzj.Men gevehaar,behalvehoniq,

00k tarwe-,rogge-ofhavermeel,datzj ln
in hetbarreJaargetjdebedreigd methetver- plaats, van stuifmeel gebruiken. De honig
lies van honig en met den dood der bjen. wordt vloeibaar gemaakt en met kIz deel
Hj voorkomt ditdoorhet gebruik van met warm water vermengd.
koem estbestrekene en dik m etstroogedekte
Men plaatst den korf in den bjenstalop
korven,terwjldehoutenbjen-verbljvendes- eene losse plank m et eene zeer smalle gleuf
Feljksmetstroogedektmoetenworden.Reeds (;g. l4),waar wèl werkbjen maargeene
ln Januarj en voorallater dientmen te zor- koningin doorheen kunnen dringen.Is nu de
gen,datdebjen gren gebrek aanwaterheb- korfmetraten gevuld,danplaatsemendenkorf
ben,w aartoe men eenevochtigesponsin haar met losse plank op een verlengstuk van den
verblgfplaatst.Zoodra eenzaehtezonnegloed korf,opdatde bjen ruimtehebben om harea
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arbeid voort te zetten;de koningin mag er

Debjenzwerm plaatstzlch doorgaansniet
echternietkomen,omdatzj de voo1
-honig ver van den korfop een boomtak en verzabestemde cellen,metejeren vullen en alzoo melter zich toteen trosvormigenklomprondin broedcellen veranderen zou.
om de koningin. Men kan de bjen van den
Alsin hetvoorjaarde oude koningin met tak in een zak schudden en daarna in een
haren zw erm vertrokken is,doetw eldra de korfbrengen,dien men behoorljk sluit,opmeest-ontwikkelde Jonge koningin uit hare datzj alle voornemenst0teen nieuw wegbroedcel een geluid hooren,datnaar ttkw a, vliegen laten varen.Het bestis,aan den korf
kwa''zweemt.Heeft zj daarna hare celver- m etden zw erm de plaatste geven van dien,
laten, en doet eene tw eede koningin dien- waaruithjvertrokkenis;men brengedezen
zelfden toon hooren,da'n antw oord de eerste 0geene af
kelegeneplaatsenvoorziehem door
met utuut,ttlut''.W eldra verneemtmenvan mlddelvan eenvochtiglapjevan water,om
meez.koninginnen het akwa)kwa'''waarop moeitete besparen aan debjen.O0kzetmen
de vrje koningin met haar tuut,tuut,,be- hem w e1 eens op de plek van een anderen j
scheidgeeft.Zoolang deoveriyekoninginnen volkrjken korf, Om er het aantalbjen te
dithooren,bljven zj rustig ln hare cellen. doen toenemen en alzoo gelegenheidtegeven
Naverloop van 1of2dagenvertrektdevrje tot een Qinken na-zwerm.Kleinena-zwermen
koninginmeteengedeeltederwerkbjen.Dan veroorzaken niets dan moeite, daar ze toch
komt eene der ovurige koninginnen uit hare

metandere vereenigd moeten worden.Hier-

ce1te voorschjn en hetbeurtgezang begint t0e m aakt m en eene ondiepe opening in den
op niellw ,aanhoudende totdato0k dezever- bodem ; men plaatst daarop des avonds den
trokken is.Heefthet zw ermen een einde ge- eenen korf en ledigt dien dqor hem op te
er te zetten en
nomen.dan worden deoverbljvendekoning- ligten en met een schok ne-

vervolgensop den t0p teslaan.D aarnaneem t
inne-cellen .vernield.
Het zwermen geschiedt llet vroegst uit m en den ledigen korfw egenplaatstden andevolkrjke,goed van honigvoorziene,warme ren er boven en houdt alle reten digt,z00en niet zeer ruime korven.Men moetvoor dat de bjen,vanxden grond oprjzende,in
den zw erm eene llieuw e w oning in gereed- den nieuwen korfhun verbljfvestigen.Den

heidhebben.Bevinden zich bj den bjenstal volgenden ochtendisditdoorgaansreedsgegeene lage boomen en heesters,dan is het
van belang hier en daar palen te plaatsen,
die door totlw en te verbinden-en erpakjes
boûmsehors m et geurige kruiden aan op te
hangen.De zwerm valt daarop alligtneder,

schled en de overtollige koningin uitdenw eg
geruimd.Pas-opgenom enezwermen dientm en

bj ongunstig wedermetverdunden honig te
voeden.

W ileene volkrjkekolonie nietzwermen,
en alsmendanvoorzigtiyhettouw laatdalen, dan gaan de bjenhouderszelveaan hetverkan men de landverhulzers gemakkeljk in deelen.Zj plaatsen den vollen korfhet0nzjnemagtbekomen.Heeftmen bespeurd,dat derste bûven,zetten er een ledigen korf op
het zw ermen een aanvang neemt,z00 houde en beginnen dan tegen den onderstenteklopmen de wacht bj den korf en verbeide de pen, zoodat de bjen naar den ledigen korf
komstder koningin.Isdezegebrekkig in hare

w orden gedreven. M en neemt 00k w el de

vlurt,z00 kan men ze gemakkeljk vangen koningin m et een aantalbroedcellen tlitden
en m een ledigen korfplaatsen, waarna de

geheele zwerm zich bj haar voegt.Ontwaart
menbj een zwerm eenigeaarzeling en 0nr11st.
dan heeft hj de koningin verloren,en men
zal die doorgaans in de nabjheid van den
korf wedervinden.Komen bj de na-zwermen
eenetweedeen derdekoningintevoorschjn,
dan doodemendezeterstond,daarzjnadeelig
zjn voor de goede Orde.Als twee zwermen
zich tegeljkertjd uit verschillende korven
verwjderen,dan vereenigen zj zich door-

vlllen korf, Om dien in een anderen over te
brengen.
Totvermeerderingvanhbthonig-gew inw or-

den nogtweemiddelen aanqewend,nameljk

in de eerste plaatshetvernletigen der homm els. M en kan dit zeer goed doen na het

vertrek van de oude koningin; men snjdt

dan de toppen af van de hommelcellen,

waarbj tevensde poppen onthoofd worden.
Ook heeft men middelen aangewend,om de

bjen te dwingen t0t het vervaardigen van
gaans.Men zoeke danéénedertweekoning- cellen vool*werkbjen.
lnnen en bew are die,waarnam en denzw erm
in tw ee helften verdeelt en in tw ee korven
doet.'
W eldra zalmen in één van die korven
onrust en verlegenheid opmerken;dââr ontbreekt de koningin, zoodat men de gevan-

Daar het honiggâren tegen llet einde van

Juljgrootendeelsafgeloopenis,kunùenbjen,
nadientjdgeboren:denvoorraadwelverminm eortlelfol1.D aarom neem t
deren,m aarnietVel'
m en om streeksdien tjd zjnetoevlugtt0teen

gelle er bj kan voegen.O0k kan men de tweedomiddel,nameljkhetverwjderen der
gevangene koningin dooden en detweezw er- koningin,Om haar te beletten ,datzj debem en vereenigen.W ileen zwerm zichvestigen volking vermeerdere. In plaats van haar te
op eene ongeschikte plaats,zoo kan men dit verwjderen,kan men haarook in eenhiertoe
doormiddeleener glazenw asschers-spuit,w ier bestemd kooitje Opsluiten.
Is in hetmidden van Augtlstushet.honigopening van een zeeflevoorzienis,zeexgoed
beletten. Hiervan maakt men 0ok gebruik , gâren yeëi
ndigd,dan neemtmen de honigw anneereen zwerm voorgoedw ilw egvliegen, raten ultde korven weg,terwjlmendebjen
'tgeen een geoefend o0r uithethoogegeluid

derin de luchtzwevendebjen verneemt.

metzwavel-ether ofchloroform opeenespons
bedw elm ten zevervolgensin een anderenkorf
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ûverbrengt,vvaarvan saen de bevolking ver- geneigd,om elkander dood te steken,en 0ok

saeerderen wil.Bjen-korven, die men door de werkbjen doen doorgaans een aanvalop
den winterwilbrengen,wordennaauwkeurig de haar onbekende kgningin. M en dient dus
onderzocht,voûral00k metbetrekkingt0tde dezeop te zoeken en in een kooitje(flg.l5)
koningin;alsdezezwart#ankleuris,mag men in den korf te brengen;zjn de werkbjen
vaststellen,datzjnietdeugt.Detebehouden alzoo aan haar gewend, dan kan nlen ze
korven m oetellminstens 10 Ned.pond honig w eder zonder eenig gevaar loslaten.
bevatten.Bj gebrek voedemen debevolking
Debjen steken doorgaansalleenindenam etgew onen honig ofm etdik-vloeibarekan- bjheid van haren korf,en o0k n0g alleen in
dj,maar nietnletAmerikaanschen ofP001- hetgeval?dat zj verontrt1st worden.De geschenhonig.Volkrjkekorvenkomenhetbest neigdheid Om te steken openbaart zich het
door 4en winter;het ontbreekt er niet aan meestbj grootehitte,wanneermenzenadert
warmte,enzjkostenbetrekkeljkdenminsten m etruwe,harigekleedingstukkelzOfwanneer
honig.Vooreenkorfmet2000:bjenisweinig zj lasthebben van den adem.Doorgaanskan
m eer honig noodig dan voor een met10000. men ze op een afstand houden metden rook
Omtrenthetrooren merken wjhetvolgende vaneenesigaar.Bjenhoudersgebruikenvoorts
op:korven,die vankoningin beroofdofzw ak eene kap ofhuifvan draadw erk ofeeneeen.
bevolkt zjn,staan erhetmeestaan bloot. voudige bjenbril(fig.16).Tegen den angelHetismoejeljk,derooverjaltjdteOntdekken ;zietmen 'savonds,a1serinxnderekorFig.1C.
ven stilteheerscht.de bjen uit8en korfin
eene bepaalde rigting wegvliegen,dan bevat
die korf een roofstaat ofhj zelfwordtberoofd.Dit laatste ziet men gewoonljk aan
doode bjen, di0in den korfop den bod6m
liggen, w ant de roovers w orden althans in
den beginne met de wapens Ontvangen.Om

derooverj teWeren,Vernaauwemenzooveel
mogeljk hetvlieggat,ofmen verplaatseden
korf naar elders. M en raadt ()0k aan,een
w einig muskus in den korfteleggen,om dat

door dien eigenaardigen geur de bjen,die

er te htlis behooren, hare ztlsters w eten te
onderscheiden van vreemde indringsters.
Hetontbveken van eene koningin kan geen
kwaad zoolang debjenhetvooruitzigthebben, datuit de aanwezige broedcellen eene

f

nieuwetevoorschjnkomt.Isditlaatsteniet
Bi
jenbril.
het geval,dan gaat debjen-kolonie haren
ondergang te gemoet.tenzj men in haarge- steek bezigt men uitwendig koud water of
brek voorzie. O0k de onvrtlchtbaarheid der ammonia.Oudebjenhotlderszjn vaak ongekoningin Ofhare Ongeschiktheid,Om ejeren voelig v00rhetsteken derbjen.
voor werkbjen te leggen ,heeft een dergeljk
De bjenteelt heeft in onsVaderlandgeene
gevolg. Het ontbreken der koningin wordt groote mate van bloei,enm untnoch uitdoor
doordebjentekennenyegevendooreeneigen- toeneming,noch doorwetenschappeljkemeaardig gehuil,voorts zn onrust en in vjan- thode.ln alonze provinciënvindtmen intusdeljke woede.Om dat ontbreken te voorko- chenhierendaar,vooralbiJgrooteboerderjen,
m en, behoude men geene koninginnen,die s
n0g vrjbelangrjkebjen-stallen.Dezebestaan
te ot
ld zjn.Datzj nietkunnen vliegen,is doorgaans uit een Opgaanden wand met een
Fig.15.
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bjenhouder (jmker Ofimmeker)elken korf
bereiken kan.Doorgaans hebben die bjenstallen een vervallen en onoogeljk voorkomen. De ontginning derheidevelden is bj
ons niet gunstig voor de bjenteelt. ln de
butll'
t van Drontsche en OvertjaAelsche heidevelden worden evenwelnog alwatbjen
gehouden, die erharen voorraad ogzamelen
van de heide en van de boekweltvelden,
terwjl de korvent z0o mogeljk,tjdeljk
verplaatst w orden naar die oorden,waal'het

geen gebl
-ek,want na de parings-vlugt heb- koolzaad bloeit.
ben zj de vleugelsnietmeernoodig.Bjhet Bijbel,afkomstigvanhetGriekschewoord
vereenigen van twee zwermenzjmenhoogst biblia, dat boeken beteekent,is de naam der
loor de Christenen als heilig
omzigtig,wantdebeidekoninginnenzjn zeer gezamenljke (
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beschouwde geschriften, en wordt ook we1 breeuwsch geschreven ,en die des Nieuwen
ugewjde schrift''of Mwoord van God'' ge- Testaments in het Grieksch,- eenetaal,die

noemd.Heteerste en grootste deeldes Bj- bi
J* den aanvang onzerJaartelling algemeen
bels is het Oude Verbond of Testament;het
is.in hetHebreeuwsch en Chaldeeuwsch 0pgesteld en w ordt verdeeld in de < ef, de
TrO,A:J:S en deoverige geschriften.DeW et
of de Thora, vervat in de 5 boeken van

was verspreid. W él heeft men er aan ge-

twjfeld,ofniethetEvangelievan M attltaeus
oorspronkeljk in hetHebreeuwsch zou zjn
opgesteld, doch hiervoorzjn n0g geene afdoende bewjzen ontdekt. W j moeten niet
Mozes,heeft bj de Israëlieten hethoogste uit het0ogverliezen,datde schrjversvan

gezag. De Propheten worden verdeeld in de de boeken des Nieuwen Testaments Grieken
eerste en de latere. T0t de eersten rekent zjn geweest van Israëlietische afkomstj
men de boeken Jozua,Rigteren,Samuelen zoodat wj van hen geen zuiver Grieksch,

der Koningen, omdat zj in den tjd der alsdatderclassieke schrjvers,kunnen verProphe'
ten vervaardigd zjn, en de latere wachten,maar eene taal,die bj hen onder
splitst men wederom in groote. nameljk den invloed van het Hebreeuwsch en AraJesat
ias, Jeremias en Ezecltiël, en kleine,
welke laatste men zamenvat onderdennaam
van uHet 'boek der 12 Propheten.''Tot de
derde afdeeling - die der H tviograplten

meesch was'ontstaan. Daarenbûven gafGe
nieuw e leer aanleiding t0t nieuwe uitdruk-

kingen en woorden. W j moeten dusin de

taal der boeken des Nieuwen Testaments

behooren de dichterljke boeken, nameljk een Grieksch,,een H ebreeuwsckuirameesck en
Job, de Spreuken van Salomo en de Psal- een Ckristel#k
'-xerkel'
#k bestanddeel ondermen, en de 5 rollen (Megilloth),te weten scheiden.
hetHoogelied,de Prediker,Ruth,deKlaagBj het onderzoek naar het ontstaan der
liederen en Est
her,- eneindeljkdeoverige boeken desOlldenTestamentsgingmenveelal
boeken,zjnde Esra,Nehepia,de Chronle- uitvan de sayejdatEsra ten tjdevan Arft
zzdrt
rd,
: Long%man'
as te Jerusalem eene verken en D aniël.
Intusschen zjn delsraëlieten,diedeSep- gadering van 120 geleerde Israëlieten tot
tuagint gebruikten met betrekking tot de

eene groote synagogezam engeroepen en m et

volgorde der Btjbelboeken,afgeweken van hen gemelde boeken bjeengevoegd heeft.
de Israëlieten in Palaestina.De Chxistenen Het valtzeertebetwjfelen,ofwj datverhebben zich aan de rangschikking van eerstgenoenlden gehouden,en hierdoor is deverdeeling ontstaan in geschiedkundige,dichterli
jke en Prophetische boeken.

haalmogen aannemen,daar geschriften van

veel lateren tjd,zooals die van Estlter en
Daniël,in dezeverzamelingzjn opgenomen.
Meer grond, is er voor het gevoelen,dat

De geschiedkundige boeken beschrjvende die verzameling langzamerhand Ontstond,en
schepping derwereld.den Oorsprongende10t- dat men na de ballingschap zich bejverd

gevallenvanhetvroeqstemenschen-geslachtj-. heeft,om in de eerste plaatsden Pentateuch

voorts de geschiedenls van hetIsraëlietische
volk tot in het midden der 5de eeuw na de
Babylonische ballingschap. Totaan dezetoe
leveren die boeken een zamenhangend geheel. - D e prophetische boeken bevatten de
vermaningenen voorspellingen derPropheten,

zamen te voegen en er die gesehriften op
te laten volgen,w elke getuigenis gaven van

de roemrjke daden der vaderen ,

waarna

de uitspraken der Propheten en de verdere
boeken, tot Daniè'ltoe,eene plaats vonden

bj de verzameling, die in het midden der
veelal in overdragteljke voorstellingen ofin 2de eeuw vôôr Chr. gesloten werd. De 1svisioenen gekleed.Zj zjn van de9det0tde raëlieten beschouw den die boeken als inge5de eeuw vöör den aanvang onzerlaartelling geven door den Heil
igen geest,en hieruit
oygesteld,e$1 vooraldeoudereonderscheiden ls ligt te verklaren. waarom in de latere
zlchdooreenedichterljkeen krachtigetaal-- tjden derverdorvenheid geenenieuwe boeDe dichterljke boeken leveren voorbeelden ken bj de olzde,gewjdeverzamelingwerden

vandidactische,gnomischeenerotischepoëzie. gevoegd. Die verzameling heeft ook den
Hettweede en kleinere deelvan den Bj- naam ontvangen van eanon Of rigtsnoer,en
bel bevat hetNieu'
tce Verbond of Testament. hare boeken droegen dien van canonieke
M en heeft het verdeeld in het boek der boeken.
De Apostelen en in het algemeen de eerEnangeliè'
n en dat der Apostelenj t0t welk
laatste o0k de Handelingen der Apostelen en ste Christenen hebben zich bj voortduring
de Openbaring van Johannesgerekend wer- bediend van de boeken des Ouden Verbonds
den. D och Ook hier heeft m en eene andere ten behoeve van het godsdienstig onderwjs.
althans tot in
splitsing,nameljkingeschiedkundigeboeken, Immers het duurde lang
brieven en een prophetisch boek , waarna het midden der 2(1e eeuw - voordateene

men de brieven Federom verdeelt in JBrie- dergeljke verzameling van Apostolische geven van Paulns'' en GAlgemeene Zendbrie- schriften ter beschikking kwam van de geven.''Sommige valldie geschriften behooren meenten. Zulke verzamelingen w aren aan-

t0t de algemeen als echt erkende (homolo- vankeljk zeergebrekkig,maarmeerenmeer
goumena) en andere t0t de twjfelachtige begon m en het noodig te oordeelen t de
Christeljke leer op de uitspraken der Apos(antilegomena).
De boeken des OudenVerbondszjn- met telen te bouwen ofdeze ten bewjze van

uitzondering van Chaldeeuwsche stukken in laatstgemelde te doen gelden. Tegen het
DawïfI, M&ra en Jeremias - in het He- einde der 2deeepw werden de Apostelen ge-
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ljk gesteld metde Propheten en 0ok hunne gehouden,plaatste men nietalleen de Opengeschriften als ingegeven aangemerkt.Het baring en de betwjfelde brieven,maar00k
schjntj dat in diedagen degemeenten in de apocryphe boeken des Ouden Testaments
Klein-Azië,Alexandrla en W est-Afrika,aan
wier*hoofd Irenaeur, Clemens z/ealltfrissl:
en Tertullianus gesteld waren, zich in het
bezit bevonden van eene verzameling, zamengesteld uit de 4 Evangeliën,de Handelingpn der Apostelen, 13 brieven van Paw
I$f#, één van Petrns en één van Johannes.
Deze verzameling isallengs uitgebreid,en
eene Syrische vertaling uitde 3t
1e eeuw bevat reeds den briefvan Jaeobus en dienaan
de Hebreeën.Deze met de brieven van à?efrld,Jwdas en Jokannes werden reedsvroeg

in den canon, en dit werd bevestigd 400r

paus Innocent1
*1,
: I (405). Een besluitvan
494, hetw elk toegeschreven wordt aan den

Romeinschen bisschop Gelanis' A gafeene
naauwkeurige aanwjzinq van de apocrypke
geschriften, die ongeschlkt waren voor kerkeljk gebruik:enmaaktehierdooreen einde
aaliallegeschlllen overden canon.Bj synodale beslissingen zweeg de critiek,wantdeze

verkeerde n0q in de kindsheid.In dedagen

der Hervormlng werd de aandachtwe1 weder Op den canon gevestigd,maar de aana1s canonieke algemeen erkend,terwjlmen voerders dier grootsche beweging werden
vooral in het Oosten erafkeerig van was, d00rbelangrjkervraagstukken bezig gehouom de Openbaring daaronder op te nemen. den, - en 00k toen had de critiek n0g
Toch kwam men t0t laat in de 4de eeuw geenszins haren leiband weggeworpen.Zj
daaromtrent niett0tvolkomene vastheidjen dachten nietaan een onderzoek naarde echtzelfs E'
tbsebinsvan Caesarêa(f 840)k0nzich heid der Bjbelsche geschriften!maar aan
n0g nietberoepen 0q gezaghebbende schrlf
- eene zuivere opvatting der daarln beslotene
ten, weshalve hj dle des Nieuwen Testa- leer.Metbetrekking t0thetOude Testament
ments ill 3 klassen verdeelt, nameljk de herstelden zj den Israëlietischen canon in

algemeen alsechterkende(homologoumena), zjn regf met verwerping der apocryphe
te weten de 4 Evangeliën,de Handelingen, boeken!di
ezj
1 echteralsstlchteljkegeschrif14 brieven van Panl'
ts (met diçn aan de ten in den Bhbelbehielden.Ten opzlgtevan
Hebreën)jéén van Jokannesen ée
'nvanPe- het Nieuwe Testament yasten zj de critiek
frl#, - de twjfelachtige (antilegomena), enkel t0e op de voormallge antilegomena en
nameljk de brieven van Jaeobuh van Jltdas, wél op den grondslag van oude getuigenisden tweeden van a?etrns en den tweeden en
derde van Johannes,-- voorts de Handelingen van Paulns,den Pastor1de Openbaring
van Petr'us,den briefvan Barnabas, cn de
Constitutiones der Apostelen, - en einde-

sen of van den leerstelligen inhoud en den
vorm. Z00 kwamen de Lutherschen t0tde
onderscheiding van canonieke en deuterocanonieke geschriften des Nieuwen Testaments. O0k de Calvinisten kenden nietaan
ljk de ongerjmde,goddelooze geschriften, alle dezelfde waarde toe.Niettemin werd in

waartoehj een Evangelie van Petrus,van de beljdenisschriften der Engelsche,FranTkomas,van M attkae'
us enz.rekent.
sche en Belgische Protestanten de geheele
Eindeljk kwam de Kerk t0t hetbesef, canonderR.KatholiekeKerkaangenomen,terdat de schriften, die eene z00 hooge leer- wjlindesymbolischeboekenderLutherschen
stellige waarde bezaten,watnaauwkeuriger en in de meeste derHervormden devraag
van de Overige m oesten Onderscheiden w or- naar de canoniciteit der afzonderljke boe(len. Men gaf aan die, welke men als de

ken onbeantw oord w erd gelaten.Z0o bleef

zuiverste bronnen der Christeljke waarheid door de wjze omzigtigheid der Protestanten
beschouwde, den naam van canoniek, en
t0t deze behoorden alle die volgens eene
behoorljk gestaafde overlevering van de geïnspireerde Apostelen afkomstig waren.De
overige schriften gebruikte men om er uit
voor te lezen, zonder daaraan een dogm atisch gezag t0e te kennen.Alleen de apocry-

de w eg des onderzoeks open voor gun-

overgesteld.In hetmidden van de 4de eeuF
vindt men de 1 algemeene zendbrieven in

de l8de eeuw , toen de twjfelgeestin den
vorm van het rationalismus te voorschjn
trad,om den strjd metdeheerschendege-

stiger tjd.Opmerkeljk is deachteruitgang

in de 17de eeuw , omdat toen het onderscheid tuBschen de canonieke en deutero-

canonieke boeken verdween,en elke twjfel

een steen des aanstoots werd voor de regtzinnigheid; alleen de verwerping van het
yA:boeken (zie onderdezewoorden)werden dogmatisch gezag derapocryphe boekenbleef
ter zjde geschoven oftegen de canonieke gehandhaafd. N0g erger werd de reactie in
den canon opgenomen. Eerst de synode te
Laodicéa (260)nam ten behoeve derGrieksche Kerk eene bepaalde beslissing over de
canoniciteit der boeken des Nieuwen Ver-

voelens en aangenomene leerstellingen te
w agen,- vooraltoen & 8.Semler van het
standpunt der historische critiek een aanval
bonds door eene ljst dier bpeken te geven, deed Op de gevestigde meening omtrentden
waarop de apocryphe boeken desOudenVer- canon.Toen erkende de wetenschap,dat de
bonds en de Openbaring van Joltannesont- canonnietaltjddezelf
deisyeweest,gedoogde

breken.Ietsdergeljksgeschieddeeenigejaren
laterin deLatjnycheKerk.Hierbragten de
kerkvaders HLè'
rp'
lzy-l.
v en Augltstinus de
zaak t0t duideljkheid. Op de synoden te
Hippo (303) en te Carthago (397),welke
onder de leiding van laatstgenoemde werden
IV.

hetaanvoeren van inwendlgebewjzen vo
'ör

en tegen de echtheid van een boekjen ver-

wierj onderscheidene,te voren aangehaalde
getulgenissen. De gevoelens liepen uiteen
wegens de verschillende methoden en de

sublectieve oordeelvellingen dcr geleerden,
3
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hoeweldiestrgd geenerleiverandering bragt brieven van Paul'
.szjn sedertde 5(
1eeetlw
in het kerkeljk gebruik desBjbels.In de desgeljks in hoofdstukken verdeeld.EindeR. Katholieke Kerk werd op de kerkverga- 1jk kwam in het midden der l2(le eeuYi
dering te Trente de canoniciteit vastge- eene geljkvormige verdeeling van den gesteld van de Bjbelboeken,in de gemeene heelen Bjbelt0tstan; doordeZorg -- Z00Latjnschevertaling (Vulgata)opgenomenen alswjreedsvermeldhebben- vanllgçoran
ieder andersdenkende met den banvloek be- 8t. Clrp. De tegenwoordi
ge verdeellng in
dreigd.Dat besluit isdesgeljksvan kracht hoofdstukken is ingevoerd ln de l5(1e eeuw :
geworden in de Oostersche of Grieksche
Kerk,daarde patriarch PartkenLus van COnstantinopel de apocryphe boeken des ouden
Verbonds onder de canonieke deed Opnemen.
Van hun ontstaan t0t aan de uitvinding
der boekdrukkunst waren de geschriften des

en die in verzen, het eerstin de Vulgata
te vinden,is eerst in 1551 d00r Robert & epkan'
tts op den Griekschen tekst toegepast.
Hetkerkeljk gebruik vorderde evenweln0g

eene andere verdeeling,beyaaldeljk in lezingen, en wj vinden dieln deLatjnsche

Bjbelsonderworpen aan eene dubbele reeks Kerk reeds in de 5% en in de Grieksclle
van wjziginpen,- in de eerste plaatsaan in de 8ste eepw , terwp-l het ontstaan der
zoodaniqe,dleden zin deruitspraken onge- thansn0g gebruikeljke perLcopen(zie Onder
deerd lleten en voortvloeiden uit Onacht- ditwoo1'
d)n0gnietvolkomen lsopgehelderd.
zaamheid der afschl-jvers of uit ppgingen O0k de opschriften en de naschriften der
van deze,om dtlistere ylaatsen door toege- boekendesNieuwen Verbondszjn van latevoeyde Ophelderingen dtudeljk temaken,- ren tjd en hebben geene geschiedkundige
en ln de tw eede plaats aan die,w elke zich w aarde.
t0t de woorden en denkbeeldenj alzoo t0t
Devraag,ofbehalvedie wjzigingen van
hun eigenljk wezen, uitstrekten. Ovorde vorm ook veranderingen van inhoud - van
eerste handeltde geschiedenisvan den tekstvorm , - over de tweede die van den tekst
zelven.De tekst van het Oude Testamentis
t
hans
if
ners
verze
nieafgedeeld,en hetplaatsen
va
n ctj
bj d
verzen is eerst ingevoerd
in de Vulgata d00r Robert Z
S'
/&AJSSI.
: in
1548. In den Hebreeuwschen tekst vinden

woorden en denkbeelden - hebben plaats

bedoeld.In het midden der 3de eeuw verdeelde JmmonLl!s van Alexandrfa den tekst
der Evangeliën in een aantal kleine afdeelingen,en deze verdeeling isin de 4deeeuw '

ritaanschen codex, bevattende in Samaritaansch schrift de 5 boeken van M ozesm et

gehad in den tekstdesBjbels,kan nietanders dan toestemmend worden beantwoord,
wanneer wj onbevoorieeld Onze aandacht
vestigen Op den gewonen l00p derdingen.
Deoorspronkeljke ofeigenhandige geschriften der vervaardigers zjn reedsvroeg verwj die het eerst in de uitgave van den loren gegaan en thans is daarvan zelfs geen
Pentateuch doorSablnnetti (1557),enin den spoor tevinden.De boeken desBjbelswertegenwoordigen toestand eerstin de Bjbel- den vösr de uitvinding der boekdrukkunst
uitgave van Atltias (1661).De verdeeling in door afschriften vermenigvuldigd,en dit gehoofdstukken wordt aan H'ago IIJI St.i'crp schiedde nietzonder fouten,zooals trouwens
(# 1262)of00k we1aan RteplöanusZclpfppj 00k in de handschriften van classieke Laaartsbisschop van Kantelberg (Canterbury) tjnsche en Grieksche auteurs in menigte
toegeschreven (1220). Nadat zj door rabbi w orden aangetroffen.D atzulke fouten w erNatkan in zjne Concordantie(1440)en door keljk bestaan,bljktterstond,wanneerwj
DaniëlWo-àer.ç in den gedrukten Hebreeuw- deoudstehandschriften derBjbelboekenmet
schen tekstwasopgenomen,kwam zjalge- elkander vergeljken. De tekstvervalsching
meen, 00k bj de Israëlieten,in gebruik. k0n dtlor vergissing ofdoor Opzet ontstaan.
Daarenboven had men bj laatstgenoemden Vergissingen konden ligt plaats grjpenj
eene verdeeling van den Pentateuch in 54 wanneer een onduideljk geschreven boek
lezingen,dieJaarljksop even z00vele sab- m oest w orden afgeschreven:w anneer de afbath.dagen werdenvoorgedragen,- eenehan- schrjver Onachtzaam was,ofdeverkortindelwjze,diemen desgeljksvolgde metbe- gen verkeerd begreep, Ofopmerkingen,in
trekking t0t de geschriften der Propheten. het voorschrift op den rand geplaatst) in
De verdeeling van hetNieuwe Testament den tekst voegde. Opzetteljke verandering
ixlVerzen is veel ouder. E'
tbtl
talilts,diaken van den tekst k0n plaats grjpen meteen
te Alexandrla, verdeelde den inhoud'der goed doel en 00k welmet het oogmerk Om
door hem uitgegevene Handelingen en Brie- partj-meeningen te staven. Op dezewjze
ven in regels,die te zamen zooveel woorden zjn dieverseMllendeIegil,
çdz ontstaan.
bevatten, als noodig waren voor eene 1001.Het eerste tjdperk dergeschiedenisvan
lezing (stichometrie)!en die methode-werd de boeken desOuden Verbondslooptt0taan
00k op de Evangeliën toegepast.Dezever- de vaststelling van den canon inde2(1:eeuw.
deeling bleeft0t ln de 8steeeuw in gebruik. Het tweede strekt zich vervolgens uit t0t
Eene verdeeling in hoofdstukken wordt wel aan de voltoojing van den Talmud in de
bj de Kerkvaders vermeld,doch daarmede 6(
1eeeuw na Chr.Hetbelangrjkstverschjnworden waarschjnljk onbepaaldeafdeelingen sel daarin is de ontdekking van den Samaeen aantalafwjkingen.Tjdenshetontstaan
van den Talmud openbaartzich bj deIsraë-

(
l00rEnsebiusin zjne dcanonesEvangelici'' lieten het streven,om handschriften te verbewaard.In dezesde eeuw kwam eene split- zamelen en bedûrvene plaatsen in den aangesing in grootere afdeelingen in gebruik.De nomen tekstte verbeteren.Dieverbeteringen
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kwamen echter niet verder dan den rand, Deb. M ûvster (Basel 1526) voortgevlocid.
s vpoz
-alJe2deuitgave van den
maar werden bghetvporlezen gebruikt.Het Belangrjki
derdetjdperk eindigtvoortsbjdeuitvinding Bjbelvan Bomberq,bezorgd door Iae.J?:>
der boekdrukkunst.De lsraëlietische schrift- OFzg/i- (Venetië,1525en1526),omdathierin

geleerden gingen voortmethetmakep van de tekst naar de Masora,metvergeljking

kantteekenlngen van critischen, gramm ati- van Spaansche handschriften, gewjzigd is.

calen en uitlegkundigen inhoud,terwjlzj Later zjn de boeken desOt
ldenYerbondsin
tevens de opmerkzaamheid vestigden op het deoorspronkeljketaalvelemalenuitgegeven,
plaatsen der vocalen.Het geheeldieraan-en onder anderen in 0ns Vaderland door Tan
opmerkingendroegdennaamvanx ldprc(Over- der .
Ffppgl,f (Amsterdam en Utrecht,1705).
levering),endepersonen,dieerzichmedebe- De Oorzaken der tekstveranderingen in
zighielden,werdenl
metdien vanM asoreten be- het Oude Testament Tzerkten evenzeer0p
stempeld.Menvervieldaarbjt0tkleingeestig- den inhoud van hetNieuwe,en daarenboven
hedenimenteldenameljkdeverzen,dewoorden is voor de zuivere bewaring derboeken van
en de medeklinkersderverschillendeboeken, dit laatste op verre na niet z00 zorgvuldig
men bepaalde de middelste letter;men wees gewaakt. De Christenen hqbben reedsinde
opelkegrammaticaleafwjking,- Ja,menzag eerste eeuwen zonder eenlg bezwaar hier
Op elken ongew onen vorm der letters,z00- en daarwjzigingen aangebragten zelfstoedat oude schrjflbuten op eene bjgeloovige voegselen,die op de openbare eeredi'enstbewjzewerdengehandhaafd.Aanvankeljkwerd trekking hadden, in den tekst Opgenomen.

dat alles in afzonderljke boeken,en laterop VolgenshetgetuigenisderKerkvaderszjner

den rand van den tekst geplaatst.D00r de zoodoende reeds vroeg verkeerdelezingenin
meerdere of mindere volledigheid dier aan- de '
gewjde schriften ontstaan.Vandaardat
teekeningen Ontstond het Onderscheid tus- de tekst van het Nieuwe Testament,toen
schen de kleLne-tz:prc(0p den randder ge- men dien begon te drukken,zich in een zeer
drukte Bjbels), en degrootemasora (in de bedorven toestand bevond.T0teene critische
rabbjnsche Bjbelsvan Bomber.
g en Bl
tœtorl zuivering heeft de Oudheid 0ns 3 hulpmidte vinden). D00r geleerde mannen werden delen nagelaten, te weten afschriften, verde verschillende lezingen van den tekst na- talingen en aanhalingen bjandereschrjvers.
gegaan,en de Tsraëlieten hebben steeds eene De eerste,schoon doorgaansJongerdan de
ongemeene zorgvuldigheid voordezuiverheid beide laatste, vormen het beste wapen uit
van dentekstaandendag gelegd.Inmiddels het tuighuis der critiek. Men bepaalt de
zjn alle oude handschrlften, nameljk die waarde der afschriften naarhunnen ouderdom
zonder vocalen,verloren gegaan?en de oud- en getrouwheid,voorts naar dedeugdeljk-

ste,welkemeteen Jaartalvonrzlenis,werd heid van hetorigineel,waarnaarhetafschrjin hetJaar1106OnzerJaartellinggeschreven. ven is geschied.Die waardeis echterslechts
Hetaantalcodicesisintusschenzeergroot,en eene betrekkeljke, daar zj alleafkomstig
het is bekcnd dat Kennilot endeAoddiereen zjn van een tjd,waarin hetbovenvermeld

duizendtalhebbengeraadpleegdenvergeleken. verderfreeds t0t den tekst was doorgedronZj bevatten alle den tekst der Masoreten. gen. Slechtsweinige afschriften bevatten het
Demeest-beroemdehandschriftenzjndievan geheele Nieuw e Testam ent,- dem eeste enIlillel, Wdz Aselter en Ben At'zAff
z/i. De keldeEvangeliën endebrievenvanPanluht0t 0ns gekomen handschriften zjn ôf syna- sommige alleen uittreksels,t0t voorlezingen
goge-rollen, die den Thora en de Propheti- bestemd. Voorts zjn er, die behalve den
sche boeken bevatten en 0? perkamentzon- Griekschen teksteeneLatjnsche vertalinq,
der punten en accenten ln Chaldeeuwsch alsm ede uitleggingen bevatten. Eenige zjn

kwadraatschriftgeschrevenzjn,ôfhandschrif- opgerkament(codicesmembranacei)andereop
ten in verschillende vorm ,voor privaat ge- papler(codiceschartacei)geschreven,nietop
bruik bestemd,eninChaldeeuwschkwadraat- rollen, maar op bladen,die in verschillend

schrift ofRabbjnsch schrift vervat en met forsaaatgesneden en t0tzekeregetallen(qua-

vocalen enaccentenvoorzien.Indesynagoge- terniones,quinternionesenz.
) zamenrevoegd
rollen zjn de begin-woorden ofbegln-letters zjn.Deouderezjn metunciaal-,deJongere
dikwjlsrjkversierd,ennaastdenHebreeuw- m et cursief-schrift geschreven.H et 00g van
schen tekst vindt men eene afzonderljke den kenner ziet in den aard van hetschrift,
kolom met de Chaldeeuwsche verklaring,de in despellingMn in deverkortingen den tjd
Masora,Rabbjnsche uitleggingen,gebeden en de plaats der vervaardiging. De oudste
enz.- Hetlaatstetjdperkbehelstdegeschie- hebbengeeneaccentenofdiacritischeteekens,
denis van den gedrukten tekst. D e eerste

zelfsgeenetussschenruimtentusschendewoor-

gedrukte uitqaven kan men,van hetstandpunt der critlek, geljkstellen met de handschriften.W aarschjnljk isheteersthetBoek
der Psalmen in 1477 meteeneverklaring van
Kimekite Bologna gedrukt:terwjlhetj'
8heele oude Testament in 1488 te Sonclno
verscheen en noymaals gedrukt werd te
Brescia in 1404.Hleruitzjn de Rabbjnsche
Bjbels van Bomberg (1517),de uitgave van

den(scriptiocontinualy- delongerezjnstichometrisch verdeeld,en deJongstemetleesteekensvoorzien.Debelangrjkstehandschriften
zjnde Codeœa4leacatfristfd,vermoedeljk uit

Robertx
gfdz/
zcl'
lf:(1529 t0t1544) endievan

de 5de eeuw en in het Britsch Muséum aanwezig,- de 0.Vatieanl
ts met het Ot
lde en
een grootdeelvan het Nieuwe Testamenten
volgensveler oordeeluitde 4deeeuw afkomstig, en de C. t
hllïficl:,in 1859 door C.

Tischendorf uithetkloosterSt.Catharinaop
p*
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den berg Sinaï,waarhj dien in 1844 had meerwoordeljke van A
.gICIJ van Sinopeveropgespoord,naar Ruslandovergebragtenuit- drongen (in hetbegin der2(
1eeeuw),- die
gegeven, en door dien geleerde in 1869 qe- van Tlteodotion en n'ymmaeknn,- welkeverbruikt t0thetbewerken eenerEngelscheult- talingen alle Grieksche zjn,- voorts de
gave van het Nieuwe Testament met de va- Sjriseke,dePes
litogenaamd,waarin00khet
euwe Testament is opgenomen,e- tle Pl&Lrianten (verschillende lezingen) van dege- Nl
noemde3 codices;- bj deze 3 Bluiten zlch Ipzelitzcs&c/zdjop last van den bisschop PMaan: de C.zl
p/lrcï-ificv:,teParjste vin- I0zdpl# doorPolyoarp%svervaardigd,- de
den, een C.rescriptus, dat wil zeggen,dat ï-qyptisehe ofKoptischevanhetbeglnderl4de
er in lateren tjd overheen geschreven isj eeuw,- de EtltLopisel
te,desgeljksuitde4(
1e
en gedeelten uithetOude en bjna hetge- eeuw ,- de Armênisel
teuitde 5(
leeeuw (Amheele Nieuwe Testamentbevattende,terwjl sterdam,1Cs6),- de GeorgisclteofGroesinihjinouderdom metdenC.Alexandrinusschjnt scheuitde 6deeetlw,- eenige Arabische,overeen tekomen,- de C.CczlflsrWiFgzdi:, de Perzisclte,- de Gotltisnltevan Ulpltilasuit
1eeeuw'
,- eenige Latjnde Evangeliën en deHandelingen (dezemet de 2dehelftder4(
leemten) bevattende en door Beza aan de sche vertalingen,van w elke de Itala en de
universiteit te Cambridge geschonken,- de V'
tlgata het belangrjkstzjn,- de AngelC.Zcltîïcga,vmetde Handelingen,afkomstig
uit de 7de eeuw en door den aartsbisschop
Land aan de Bodleiaansche bibliotheek te
Oxford ten geschenke gegeven,de 0.Claromontan%œ, vroeger te Clermont en thans te

s/kàq
sc/ze enz.
Tegen het einde der middeleeuwen is de

q

Bjbelin demeestelevendetalenvanEuropa
overgezet.W j zullen aldievertalingen niet
opnoemen, maar vermelden slechts, datde
Parjsaanwezig,met13brieven van Paulltn eerste Nederlandsche in 1477 te Delft bj
en in de 7(
1e eeuw geschreven,enz.

Jacob Jlcpldz en M anréts Ilmandszisuitge-

Nadeuitvindingderboekdrukkunstginqen geven,en datt0t de meest-vermaardeNeder-

een paareeuwen voorbj,waarin de critlek landsche Bjbeluitgaven behooren die van
bleefBluimeren.Slechtsenkele pogingen,om LiesveldtteAntwerpen(1525),welkelatervele
eenbehoorljkentekstteverkrjgen,verdienen malen isherdrukt,- dievan Nioolaas Widdfvermelding,zooalsdie der Spaanschegeleer- kens1)tzp Diest(15s2),zondernaam derplaats,
denonderdeleidingvandenkardinaalll-dneh maar:geljk bekendis,teEmden gedrukt,
die den Comqlutensischen Bjbelbezorgden, en desgeljks velemalen uitgegeven,- en
waarin hetGrleksche Nieuwe Testamentwas
opgenom en (1514)j- de Bjbel,die bj den
boekdrukker I'roben te Baseldoor onzen beroemden landgenoot Erasmns werd uitgege-

ven(1516)meteenevertalingenverklaring,alsmede de Bjbel-uitgaven van A.
wlanuste
Venetië (1518),Simon de OoI$le#teParjs
(1534),Robertzl
.
sfïcsle ofStephan'
tbsteParjs
(1546),en Beza.Men gevoelde algemeen be-

de Staten-rertaun.q,opverzoek van deSynode

te Dordrecht (1618 en 1619)doorde Alge-

meene Staten verordendjen volbragt,wathet
OudeTestamentbetreft,doorBogerman,Ban-

darten Bueerus,welkelaatstenazjn overljdenisopgevolgddoor Tltysiu.
n,en,wathet

Nieuw e Testam ent aangaat,door W alaeus,
A b-wzïtf.
s en Rolandns, w elke laatste desgeljks vöör de voltoojing van den arbeid gehoefte aan een wèl-gewaarborgden teltst,en storven is.D eze Bjbçlisin groot en klein
Elzevier teLeiden kondigdedien aana1sbevat formaat gedrtlkt te L eiden bj Paul'
asWer/t
gz
in zjnekeurigeBjbel-uitgavevan1624.Daar- ran Atztlddfdil en uitgegeven in 1637.T0tde
na verschenen er onderscheidene uitgaven, fraajeuitgaven derStaten-vertalingbehooren
waaronderdievanBengel(Tubingen,1784)en die van KenrteD ordrecht.Eenenieuw eOver-

dievan Wetstein(Amsterdam,1751)zeermerk- zetting van den geheelen Bjbelis geleverd
waardig zjn, terwjlwj bj de opsomming door den hoogleeraar van der Palm en van
van critische uitgaven van hetNieuwe Tes- veleophelderingen voorzien;ofschoon zjeene

tam ent die van Griesbael',de Y eff:,Lûeke schier Europésche vermaardheid verkreeg,is
en Rödiger, A lffigei,Lachmann en vooral zj bj den snellen vooruitgang derBjbelsche

critiek spoedig verouderd.O0k de BjbelverW egensdeverstroojing derIsraëlieten en taling,door Lipman ten behoeve van R.Kadel'Christenen werden l'eeds vroeg rertalén- tholieken vervaardigd,laten wj nietonverel dergewjde schriften noodzakeljk. Men m eld. Eene uitmuntende vertaling van de
.ç
heeftonmiddellgkeenmiddelll
jkevertalingen, boeken desNieuwenTestamentszjn wtjvernameljk zulke,dienaarden oorspronkeljken Bchuldigdaan den jvervan Visserin.
q,D00ps-

van Mseltendorf nietmogen vergeten.

tekst en zulke,die naar andere vertalingen gezind leeraar te W ormeren Jisp en in 1869

vervaardigd zjn.Bjhetbeoordeelen derver- overleden,- eindeljk isdezerdagen Oplast
talingen bedenke men,datharevervaardigers van de Synode der Hervormde Kerk eene
dool'gaans nietmet taalkundige hulpmiddelen Nieuwe Nederlandsche vertaling in gereed-

(woordenboekenenspraakkunsten)warentoegertlst,maar enkeleen practisch doelbeoogden.DeyoornaamstevertalingenvanhetOude
Testament zjn de Hl6ztzzàtfrï/l,
sc/ze,o0k de
Septuagint genoemd,omdatzj dopr70 geleerden --bn wèlin Egypte,130 Jaren vöör
Chr.- vervaardigd is;zjgenooteentjdlang

heid gebragt.
Bipbelgenootschap isde naam vanvereeniglngen, d'
le de verspreiding des B/bels
in alle klassen der maatschappj beoogen.
Baron H ildebrand'llogzCanstein,devertrouw de
vriend van Spener,is de eerste gew eest,die

methulp van Franeke teHallezichbetiverde,
QQn groot aanzien,maar werd later door de o1n den Bjbelvooreen geringen prjsver-

BIJBELGENOOTSCHAP- BIJBELSCHE OUDHEIDKUNDE.

krggbaarte stellen.Datvoorbeeld vond hier
en dââr navolging, maar vooral heeft het
Britsche Buitenlandsche Bjbelgenootschap
çtlte srïfidA and jbreùl bible-soeietyj daarvoorveelgedaan,en datgenootschaq isn0g
altjd eene reusachtige instelling, dle hare
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Vaderland F.H alma, Reland, /t/c/zsdse en
Hamelsveld en later vooral van &p4el veel

geschrevenkBelangrjk isdiewetenschap be-

vorderd doorNiebnltr en door vele personen ,

die in hetOosten hebben gereisd.Zj ist0t
eeneJuistevoorstelling der gebeurtenissenj
werkzaamheid over alle landen der wereld in de Bjbelsehe geschiedenis medegedeel;j
uitstrekt.De leeraar Cl
tarlesuitNoordwallis volstrektnoodzakeljk.
begafzich in 1800 naar Londen,om van een

B%belsche geqehiedenis (De)isinhet

bemiddelden vriend eene bjdrage teverzoe- algemeen het gesehledkundig tafereelder geken t0tverspreiding van Bjbels,en weldra beurtenissen,die in denBjbelzjn verhaald.
bevonden zich 20000 exemplaren in de han- Zulk een tafereelkan geschetst worden met
den 'van menschen, die te voren nooit een een practisch ofopvoedkundig doel,of van

Bjbelgezien hadden.Deleden van hetZen- zuiverwetenschappeljkenaar;wezen,inwelk
delinggenootschap, reeds in 1605 t0t stand gevalde geschiedkundigestof,in den Bjbel
gekomen,besloten,om geheelBrittanlevan vervat,met aanwending 4er historische criBjbelstevoorzien,en namen weldradege- tiek volgens de regelen derhistotisohekunst
heelemenschheidop in hunplan.ln1804werd moetverwerkt worden.
het genootschap Opgerigt en het vond er in
Zj bevat aan de éône zjde meerdan de
alleoordeneenelevendige deelneming;overal geschiedcnis van het Israëlietischevolk,daar
verrezen afdeelingen dierVereenigingenwel- zj zich o0k t0thetontstaan van hetmendra beliepen hare inkomsten jaarljks onge- scheljk geslacht en t0t den oorsprong van
veer een millioen gulden.Hierdoor was zj het Christendom uitstrekt,en aan de andere
nietalleeninstaat,om Brittanleenz%nekolo- zjde minderjdaar zj oversommige tjdperniën van Bjbels tevoorzien,maar 00k om ken van die geschiedenis,bjvoûrbeeld dat,
de gewjde schriften in ongeveer een paar hetwelk de geboorte van Jezv, voorafgaat,
honderdtalen tedoen Overzettenen in allewe- het stilzwjgen bewaart.Onderde woorden
relddeelen depôts tevestigen,VanW 3ar zj bj Israëlieten en Jezunkomen wj op ditondermillioenen zjn verspreid.Naar hetvoorbeeld werp terlg, hier n0g vermeldende, datde
van het BritschezjnindemeesteChristeljke hoogleeraarran derPalm eenevoortreFeljke
statenvan Europa,inRusland,Zweden,N00r- Bjbelsche geschiedenis voor deJeugd heeft
wegen,D enem arken,Duitschland,Nederland, uitgegeven,die thans wel watverouderd isj
Frankrjk en Zwitserland,Bjbelgenootschap- zoodatdoor nan Oorten Hooykaasondertoepen ontstaan.Van deze washetRussischehet zigtvan den hoogleeraar Kuenen eennieuwe

belangl
-gkst;hetisin 1813doorPeterson en
Pinkertonopgerigt,teldebjde300afdeelingen
en vel
-spreidde in meerdan 30 talendenBjbel
onderdevolkerenderRussischeheerschaypj;
ztl Werd echter in 1826 door eene Kelzerljke ukase plotseljk opgeheven.O0k jvert
in Rusland degeesteljkheid nietsterk voor
deBjbelverspreiding.- HetNederlandsche
Bjbelgenootschap kwam t0tstandden 29sten
Junj 1814 en heeftzich vooralzeer verdiensteljk gemaakt door het tlitgeven van den
Bjbelin de Javaansche,Maleische enAlfoer-

Bjbelschegeschiedenisvoordeleurdgeleverd
wordt, waarvan de eersto aieverlngen verschehen en metgroqtepbjvalontvangenzjn.
Bllbelscheinleldlngs-w etenschap is

die,w elke 0ns de voorbereidendekennisver-

schaft,welkenoodigist0teenjuistbegripvan
de geschriften desBjbels.Zj bevatderhalve
de Bjbelscheoudheidkunde,tjdrekenkundej
aardrjksktlnde,geschiedenisen uitlegkunde.
Zj doetonderzoek naarhetontstaanvan (
len
Bjbel,naardetalen,waarin degewjdeschriften zjn opgesteld,naardevertalingen,naar

sche talen, alsm ede in die der Batta's, t0t 4en toestand van dell tekst en de middelen
welk oogmerk de geleerde N enbronner 1)Jl om hieraan de m eestezuiverheidteZeven,-

der Tl'
l
rk n0g altjd op kosten van hetGe- ditishetalgemeeneqedeelte.In haarbjzonnootschap werkzaam is.Belangrjk isvoorts der gedeelte staatzp stilbj iederboek en
de Omvang van hetAmerikaanscheBjbelye- strekthare nasporingen uit t0tden schrjverj
nootschap,hetwelk meer dan 1000 afdeelln- den ttld der vervaardiging,de echtheid en
gen telt en zich bj zjne stichting aan de zuiverheid,tot den vorm en den inhoud,t0t
begaling onderwierp,om dan eerstvoorhet hetgezag endelotgevallen vanzoodaniggebtlltenland te zorgen,wanneer de Bjbelin schmft.Belangrjkeulnleidingen''zjndievan
geen enkelhuisgezin der Vereenigde Staten Hengstenber.g, van Illty, van Credner, van
vruchteloos werd gezocht.In de R.Katho- Herbftenz.

liekelandenistleBjbelverspreidingen a'
lzoo Bkbelseheoudheidkundeofaraaeolo:ûk de deelneming aan Bjbelgenootschappen ./disdewetenschapjdie0nsbekendmaakt
verboden,- een verbodjdatdoûr paus PL%.% metden maatschappeljken tûestand,deontwikkeling,dekunstgewrochten,de zeden en
IX gehandhaafd wordt.
Bubelsche aardrijkskunde (De)0m- gewoonten van die volkeren, welke in de
vat de kennis van de landen,waarvan mel- Bjbelboeken worden voorgesteld.Zj iseene
ding wordtgemaaktin de boeken des ouden hulpwetenschap,die voor deuitlegktlndeniet
en Nieuwen Verbonds.Zj bepaaltzich dus gemist kan worden.De Hebreeuwsche 0udhoofdzakeljk t0tPalaestinametzjnebergen, heidkunde iswelhetaanzienljkstedeelvan
meren,rivieren,gewesten,stedenen dorpen. die wetenschap,maar deze strektzich tevens
Daarover hebben in vroegeren tjd in 0ns uit t0t de overige Semietische volkeren,als-
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mede t0t dezulke,waarmede de Israëlieten

en beslissendverbod,om den Bjbeltelezen#
staatkundige betrekkingen Onderhielden. Zj werd nietgegeven,maardeLatjnschetekst

omvat het staatkundig,burgerljk,huiseljk der Vulgata als de gezaghebbende aangenoen godsdienstig leven, en dlent historisch te men. ln 1080 wenschten de Slawen in B0wordenbehandeld,daardeBjbelschegeschie- hemen bjdegodsdienstoefeninghunneeigene
denis eeneaanzienljketjdruimtebevat.T0t taalte gebrulken,maar dit werd door Grehare bronnen behooren het Oude en Nieuwe .qorLus FJf afgekeurd. lnnocent'
ius III verTestament,dereschriften van Inlavl'
asJ0d6- klaarde wel is waar,dathetverlangen naar
pl
tus en van Plnlo,de Talmud en dewerken de kennis der Heilige Schrift niet moest
derRabbjnen,de Grieksehe en Romeinsche onderdrukt worden,maar toen deW aldensen
sehrjversjdeZendavestaendeKoran,- voorts oytraden, Om metden Bjbelin dehand de
deoverbljfselenderkunst,muntenenz.Onder hlêrarchie tebestrjden,verbnodt
lePaushun
harehulpmiddelenteltzj vooralreisbeschrj- het lezen van den Bjbel in de taal des

vingen,omdat de zeden in het Oosten geene lands (1199), cn dit verbod werd door de
groote verandering hebben ondergaan. Op Conciliën van Toulouse en Béziers hel-haald.
hetgebiedderBjbelsche oudheidkundeheb- De leeken mogten alleen hetBreviarium en
ben W arnekros, .pcsldrj de IJQJJe,Rosen- hetBoek der Psalmen lezen,maar niet den

mûller, Winer enz.belangrjke geschriften
geleygrd.
Bubelsche theologie o.
fBjibelsolte40:matiekisdewetenschappqljke ontwikkeling
der godsdienstige leerstellingenj welke in
den Bjbelzjn vervat.Zt
jschetsthetFeleideljk ontstaan der godsdienstige begrlppen
bj hetIsraëlietische volk,totdatdeze door

geheelen Bjbelenvooralnietin hunnemoedertaal. Het Concilie van Tarragona(1224)
verklaarde zelfs ieder voor een ketterjdie

eeneBjbelvertaling bezatenhaarnietbinnen

8 dagen aan den bisschop ter hand stelde,
om verbrand te worden. 0:k eene Synnde

te oxford (1282)veroordeelde de Bjbel-vertalingvan Wicklcea!seenketterschwerk,
hetChristendom gereinigden t0teenewereld- eneeneandere(1408)verkondigde,dathet0ngodsdienstverheven werden.De voorstelling geoorloofdwastzonderverlofvan denbisschop
derBjbelschetheologieisdoorgaanshethoofd- ofvan eene provinciale Synode eene BjbeldoelvanhetonderzoekdesBjbels;zjwenscht vertaling te vervaardigen.MTè1bleefhetlezen
daarbj alleen na te gaan,welkegodsdien- der Vulgata geoorloofd, maar de taal van
stige denkbeelden te vinden zjn bj de 1s- dezewas onverstaanbaar voorhetvolk.Toclw
rab'lieten en Christenen,diewj in denBjbel hebben velen in de R.Katholieke Kerk de
zien voorgesteld.MenverdeelthaarinBjbel- kennis des Bjbelsnietaan hetvolk willen
schetheologievan hetOudeenvanhetNieuwe onthouden,z00 alsbljktuitOnderscheidene
Testament;de eerste wordtweder gesplitst vertal
ingen,doorR.Katholiekeqodgeleerden
inhettjdperkvanhetHebraeïsmus,loopende in het licht gegeven - vooral ln de dagen
t0t aan het einde van de Babylonische Bal- der Hervorming. Het Concilie van Trente
lingschap, en in dat van het Judaeïsmus, kende uitsluitend gezag t0eaan (le Vulgata,
zich uitstrekkende tot aan de kom st van en verminderde hierdoor de w aarde de<overCltrlstns,terFjlde laatste gescheiden wordt zettingen ,m aar gaf geene voorschriften Omin de Evange-llsche en indeApostolischelee1*. trenthetlezen van denBjbel.Ditgeschiedde
Debronnen dezerwetenschap zjn deboeken echter op de eerste ljstvan verbodene boedes Ouden en Nieuwen Verbonds,benevens ken (Index libroruna prohibitorum), waarbj

deapocrypheboeken.Zjisvooralbehandeld het geven van verloftot hetlezen van BjdoorZachaviae,Ammont:.L.Tller,Kaiser, belvertalingen aan de bevoegdheid der bisBaumgarten-crusius, Cramer, Vatke, ron schoppen werd toegekend, terwjl degene,
Cölln enz.
die den Bjbelzonder vergunning laB,geene
Bijbel-verbod fs eene wetteljke be- absolutie kon bekomen vo'ördat hj dien aan
paling der R.-lfatholieke Kerk. De Bjbel den ordinariushad afgepeven.Clemens VIII
werd van den aanvang van zjn bestaan a1s bevestigdedie verordenlngen (1505),Greyode kenbron beschouwd der godsdienst,ende risf.
s X V verbood het lezen van den Bjbel
oude Kerkvaders waren ver van het denk- in devolkstaal(162Z),enClemensXIhechtte
beeld verwjderd1om dat boek voor de lee- hieraan zjn zerel in debulûunigenitus''1
ken te sluiten. Integendeel- zj herhalen Om deverspreidlng dervertalingdeslieuwen
de vermaning t0t eigen onderzoek der ge- Testamentsvan PasoltasiusQl
ledz
leltebeletwjde schriften.Nade 5ëeeeuw begon men ten (1712).Dergeljke verordeninyen werden
aan het volk de lezing van sommige boeken uitgevaardigd door Pilts VII,dle in zjne
desBjbels,vooraluithetOudeTestament, brieven aan den aartsbisschop van Gnesen en
te ontradenj daar deze ligt t0t misverstand Mohilew hetgebruik van dev PoolschenBjen misbruik aanleiding konden geven,hoewel er n0g geene sprake was van eenig
verbod. Zelfs n0g tegen het einde der 5de
eeuw veroorloofde de Rom einsche bisschop
Getasiv het lezen der apocryphe boeken,

bel verbood, hoewel deze in 1509 metver10f van Clemens VIIin het lichtverschenen

was, - door Leo XJJ, die in zgne t
dEpistola encyclica'' van 1814 het doemvonnis

over de Bjbelgenootschappen uitsprak! -

hoewel hj het gevaarljk noemde. Later en van Tivd V1II. Toch Fordthet Bjbelhield de hiérarchle het voor doelmatig, om verbodtegenwoordig geenszlnsm etgrootegehe
t onbejerkte Bjbel-lezen uitsluitend aan strengheid gehandhaafd;althans in Duitschdegeestelpkentevergunnen.Eenregtstreeksch landzjnBjbelvertalingen vanuitstekendeR.
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Katholieke godgeleerden algemeen onder de 400r afneemt behoevenwj hetb/geloofvan
pnzen ttld slechts te vergeljken met dat,
R.Kytholieke bevolking verspreid.
Bilgeloof is zoodanige dwaling desge- hetwelk eene eeuw of eene halve eeuw ge-

loofs,welke hetnatuurlkkeenbovennatuurljke met elkander vermengt en verwart,
zoodatzj nu eensvan natuurljke Oorzaken
bovennatuurljke gevolgen verwacht,en dan
wedernatuurljkegevolgenvanbovennatullrljko oorzaken afleidt. Van psychologisch
standpuntvertoontzich hetbt
jgeloofalseen
telg der verbeeldingskracht,welke bedriege-

ljlte voorstellingen vormt en dezet0teene
bron maakt der verschjnselen,ofalseene

zwakheid des verstands hetvvelk niet in
staatis om heldere, duideljkebegrippen te
vormen, zoodat het t0t valsche oordeelvellingen en besluiten'wordt gebragt en tevens
zonder nader Onderzoek alles aanneemt,wat

leden heerschappjvoerde.Despookvertellingen zjn niet alleen uit de kinderkamers,
maar het geloofaan spoken uit onze kinderen zelven verbanngn. In het algemeen

vormtde gesehiedenisvan hetbjgeloofeene
hoogstbelangrjkebjdraget0tdeOntwikkelingsyeschiedenisvan een volk.
Bkmaan is de naam van een luchtverschjnsel,datzich veelalin hetNoorden en
bj felle koude vertoont. Men zietdan gewoonljk één Ofmeerkrinren Om de maan,
en daarbj één ofmeerafsplegelingen vande
maanjW12raRX m0X d0R n2Rm Van bjmanon
gegeven heeft. Zj ontstaan doordien het
beeld van de maan teruggekaatstwordt door
de bevrozenedampen,die alskleinejsnaalden in de luchtzweven. Bl
jzonnen Ontstaan
np drrgeljke wdze.

anderen vermelden,indien hetslechtszjne
verbeeldingskracht prikkelt.Vrees en eigenbaatzjn zeerbevorderljk voorhetbjgeloof,
zie
daar zj t0teenzjdigheid leiden en hetver- Bkvoet (Artemisia vulgaris L.4,
stand bedwelmen. Het bjgeloofkan theore- Alsem.Deze plant)doorgaans g6m66no alsem
fidcA ofzgccfïdcA g'
i
;n,naargelang hetzich
enkel t0t 's menschen voorstellingen bepaalt
-y
ofook invloed heeftop zjnedaden.Hetkan
l>**.
%
'

van godsdiensfigen en van natsurkundlgen
aard wezen.Het eerste bepaalt zich t0t het
gebied der geesten en koestertvan den toeBtand van deze en van hunne betrekkingtot
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heid, vereemng van reliqulën, geloof aan
de kracht van somm ige plegtigheden en van
hetgeloofaan verschpningen en spoken.Het

door het zoodanig ln verband te brengen
met eenige Onderstellingent dat men onder
het versierselder redeneringen waarheid en
bgen haast nietmeer Onderscheiden kan.

1
l'
1

x

de zinneljke wereld denkbeelden, die in
strjd zl
jn met rede en ervaring.Hetisde
bron van afyoderj,theosoghie,werkheilignatt
lurkundig bjgeloofhechtwaardeaan de
werking van geheimzinnige teekens en verborgen natuurkrachten en heeft in zjn gevolg desterrenwigchelarj,dekaartleggerj,
hetvoorspellen van de toekomstin hetalgemeen en detooverj. Metbetrekking t0tde
geschiedenismaaktmen Onderscheidtusschen
een natuurlj;k eneen wjpgeeri
g bggeloof.Het
eerste openbaartzich overalvanzelfbjv0lkeren: die Op een zeer lagen trap van ontwikkeling staan,en hettweede kleedtzjne
dwalingen in het yewaad der wetenschap
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gvoet.
Bjgeloovige gevoelens zjn dikwjls onschadeljk en bezitten zelfs wel eens eene
dichterljke bekoorljkheid, maar vaak zjn genoemd,is in onsVaderland zeeralgemeen

zj zeer gevaarljk.Zj maken den mensch en groeit voorallangs wegen en voetpaden.
vreesachtlg? daar zj allerlei schrikbeelden Zj isdaarenboven overOnsgeheele wereldvoor den geest doen verrjzen,Onverdraag- deel, alsmede in het noorden van Azië en
zaam, omdat hj zich zjne hersenschimmen Amerikaverspreid.W jgevenhiereeneafbeeldoor geene tegenspraak willaten ûntnemen! ding van twee gedeelten derpl
antop1/.der
en somtjdsdweepziek en wreed,omdathj natuurljkegrootte,- voortsvaneenbloemalleen metgeweld zjne Ongerjmdemeenin- hoofdle (aj,viermaalvergroot,vaneened00rgen kan handhaven.Intusschen kan 00k het snedederbloem (d)achtmaalvergroot;vaneen
lngeworteld bjgeloof niet door geweldige vrouweljk randbloempje (I) en van een
maatregelen worden uitgeroeid; het moet volledig buisbloempje (c)j beide vjfmaal
langzamerhand wjken voor het licht, dat vergroot.Hetkruid en de wortelzjn in de
door 00n goe; volks-onderwjs wordt ver- apotheken te vinden, en het eerste wordt
spreid. Om te gevoelen,h0e snelhet daar- o0k welgebruikttottoekruid bj gebraad.
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Bijwerk noemtmenindebeeldendekunst voor beterschap vatbaar. Zj ontstaat 00k
alle voorwerpen, die welt0t versiering of wel door een te grooten afstand van het
verduideljking aangebragt, maar voor het netvlies. In dit geval komtzj 0ok in verhoofdonderwerp nietonmisbaarzjn.Toehis schillende graden voor,maar veelvaker in
de keus de vorm en deplaatsvan hetbj- ergen yraad dan bj te sterkewelving van
werk eene zaak van het hoogste belang en hoornvl
les of kristallens. Genoemd rebrek
het genie van den kunstenaar waardig. Het gaat doorgaans vergezeld van uitpullende
isbekend, datHogartdaarin uitmuntte.Bj ooçen en ontwikkelt zich op verschillende
het aanbrengen van bjwerk dient vooral wjzen.
eene wjzespaarzaamheidinachtgenomen te Om dekortzigtigheidteverhelpen,gebruikt
worden,daaroverladingligtsmakelooswordt, men brillen met hol-geslepene glazen,omdat
heteFectwegneemt enhoogstnadeeligwerkt deze de lichtstralen van den gewonen weg

op de yoorstelling van hethoofdonderwerp. doen afwjken en ze zoover achterwaarts

Bkz
elendheid (myopie) is een gebrek vereenigen,dat hetvereenigingspunt op het
van het gezigtszintulg, daarin bestaande, netvlies valt.Zie verderonderhetwoord àril.
dathet o0g geen zuiver beeld ontvangt van
Bvouteribön is de qemeenschappeljke
verwjderde voorwerpen en ze niet saet naam van een aantal klelne sieraden, van
scherpe omtrekken kan waarnemen.Ditge- goud, zilver, platina, jzer, staal, edelgebrek vloeit voort uit de omstandigheid,dat steenten enz.vervaardigdjbjvoorbeeld 00>
de evenwjdige lichtstralen, van die voor- bellen, broches, hals- en horologie-ketens,
werpen uitgaande, door de lichtbrekende vingerringen, armbandenj medaillons enz.
deelen van het 00g, zooals hethoornvlies, Zjn de bjouterieën van edelemetalen verde kristallens en het glasachtig ligchaam , vaardigd, z0o noemtmen ze echt,en anders
z0ô
' gebroken worden, dat zj zich niet onecht.Daarenboven onderscheidtmen groote
op een punt van hetnetvlies maar vôôr dit bjouterieën zooalstabaksdoozen,armbanden
vereenigen. De brandpuntsafstand van de enz.,en kleine,waartoe ringen,brochesenz.
oppervlakte van het 00g is hier derhalve g
erekend worden, alsmede geô'
-illeertfebi'
kleiner dan de afstand van die oppervlakte J
outerieën.Talrjkewinkelsenfabrikanten'
van
tot aan het netvlies, zoodat het voorwçrp bjot
lterieënvindtmenvooralteParjs,alsmede
dijterbj het 00g moetgebragtworden,en te MarseillejLyon,Clermont en Bordeaux.
we1 t0t dathetbrandpuntderstralenJuist O0k in 0nsVaderlandwordenin deVoornaam op het netvlies valt.
ste steden veelcantille-werk,kettingen enz.
Het kan wezen, datde bjziendhei; ver- vervaardigd'en als uitheemsche bi
jouterieën

gezeld gaatvan het behoudvanhetancommo- verkocht. ln Engeland vindt men fabrieken
datievermogen(zieoog),en o0kjdatditlaatste van dien aard te Londen en te Birmingham,
gebrekkig is of geheel en al ontbreekt.In en wat hier vervaardigd wordt, is deugdlaatstgenoemd geval kan het 0og alleen op zamer, maar minder smaakvoldan dat van
een bepaalden en weinig verwjderden af- Parjs. In Duitschland zjn ertePforzheim
in Baden en op onderscheidene andere plaatstand de voorwerpen duideljk zien.

De graden van bjziendheid zjn zeerverschillend;zj iste sterkernaarmatemeneen
voorwerp digter bj het00g moetbrengen,
om het met Juistheid waarte nemen. Men
kan het beproeven doorte onderzoeken,op
w elken afstand men een gedrukt boek m et
eene gew one letterzonderm oeite lezen kan.

Naauwkeuriger kan men den graad van àjziendheid bepalen door den bjziende hol-

sen,terwjldefabrieken teW eenenkeurige

voorwerpen leveren.00k in Noord-Amerika,

bepaaldeljk te New-York,zjn fabriekenvan
bjouterieën verrezen.Bjouterieën van jzer
worden vooralte Berljn vervaardigdjmaar
voor die van staalkomtaan Parjs de voorrang toe.Deomstandigheden van denJongsten tjd hebben den bloeivan dien tak van
industrie in dehoofdstad van Frankrjk niet

geslepene brillen te laten gebruiken en te weinig geknakt.
zien,welke hem hetmeestvoegt.H0ekleiner
Bila is de naam van een landschap op
de kromtestraal dier bril is! des te grooter D
van Sumatra,in de Battalanden.
deeobode
ostkmust
ls er vlak,moerassig en met 0nza1de bjziendheid wezen.
Bjziendheid kan in deeersteplaatsvoort- doordrinqbare wouden bedekt. Het telt een
komen uit een gebrekkigen bouw van het l000-ta1 lnwoners1 die 0V0r eenige dorpen
oog,zoodat de brandpuntsafstand te kortis, zjn verstrooid. T0t de voornaamste voortnameljk uiteenete'sterkewelving van het brengselen des lands behooren rotan,wasj

hoornvliesofvan deiristallens,envooraldoor goud, matten en benzoïn. Xene evenzoo

eeneverlengingvandenasvanhet00g.De00g- genoemde rivier vloeit er doorheen, en in
b01tochza1ligtdegedaantetwelkehjbjhet het dorp van dien naam bevond zich te
waarnemen van nabjzjndevoorwerpend00r voren eene Nederlandsche bezetting.In 1843
de drukking der spieren voor eenige oogen- is echterditgedeelte van Sumatra ontruimd.
blikken aanneemt, duurzaam behouden.Dit
Bilbao , eene der Baskische provinciën
geschiedtvooralopJeugdigen leeftjd bghet ill Spanle, werd in l833 gevormd van het
veel en aanhoudend staren op 'tgeen zich grootste gedeeltevanhetaloudeBaskischegein denabjheidbevindt,vooralbjeeneslechte w est Biscaya en van gedeelten van Alava

verlichting.De bjziendheid neemtdan lang- en Oud-castilië.Zj grenst ten noorden aan
zaam toe, maar a1s de oorzaken verwjderd de Golf van Biscayejten westen aan Sanworden,vermeerdertzj niet,- zelfsiszj tander, ten zuiden aan Vittoria en ten 00s-
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ten aan San-sebastiaan,en teltOI!bjna40 talen en letterkunde de redeneerkunde,de
D geogr. mjlen bjna 170000 lnwoners, Avjsbegeerte, de ontleed- en ziektekunde,

Men verdeelthaar in H00g-en Laag-Bilbao, het natuurregt enz.
en t0t hare voortbrengselen behooren vooral
Reeds vroeg legde hj zich t0e op de
J
i-zer, Ooft, kastanles, walnoten, Vi
J*gen, die,htkunst. Men verhaalt,dat hetvers tdGideon'' later Omgewerkt uitgegeven, door
wjn en graan.
De evenzoo genoemde koofdstad isschil- hem in 1760 vervaardigd is.In 1768 dichtte

derachtig gelegen in een heerljk dalop den
oever der bevaarbare Ansa,nietver van de
k11st Van den Atlantischen Oceaan.Zj bestaat uit eene grogte voorstad, Bilbao la
vieja (0ud-Bilba0)genaamd en opdenlinker'
oever;erriviergelegen,enuitheteigenljke
Bilbao, dat zich op den regteroever der
Ansa terrasgewjs verheft en metgemelde
vqorstad door drie bruggen verbonden is.
b
llbaoiseenezindeljkeenbevalligestadmet

hj tvjftafereelenuitJosepl
z'sleven'',welke
in 1770 buiten zjn wetenin de Vaderland-

Het handelsverkeer is er aanzienljk,want
gemiddeld vallen er Jaarljks onqeveer600
vaartuigen binnen.Deuitvoer-artlkelen zjn
erde voortbrengselen deslands,terwjlk0-

de Leidsche hooqeschool,waarhj zich aan
de regtsgeleerdheld wjdde (1780).Reedsin
1777had de Maatschappjvan Nederlandsche
LetterkundeteLeidendevolgendeprjsvraag

sche Letteroefeningen Yverden Opgenom en.
Een Jaarlaterschreefhj een zangspeltllet
Orakel''
1 dat n0g in handschrift bestaat.In

1776 behaalde hk de gouden medaille bjhet

Leidsche Dichtgenf
lotschap uKunst worf
lt
door arbeid verkregen''met een dichtstuk,
getiteld uDe invloed der dichtkunst op het

staatsbestuur'',en eenJaarlaterbj dat Ge-

een grootaantalkerken,2 prachtigew andel- nootsehap tegeljk de gouden en de tweede
plaatsen,een schouwburg,eenewaterleiding, zilveren medaille met een dichtstuk in 3
eene zeevaart-school,grootewervenenjzer- Zangon en een lierzang op de uW are liefde
gieterjen enbjnazooooinwoners.Deplaatsjes t0t het Vaderland.''
Olaveaga en Portugalete vormen dehaven
W egens zjngebrekkigen voetzag hjzich
der stad,wantBilbao zelve heeft vöôr den belet,de krjgsmansloopbaan teklezen.Hj
mond der Ansa slechts eene ondiepe anker- was eenige jaren werkzaam alsboekhouder
plaats, vanwaar de goederen met kleinere op het kantoor van zjn vader,maarzjn
vaartuigen naar de stad worden gebragt. afkeer van alle staatsambten bragt hem aan

loniale waren, Engelsche manufaduren en
Fransche galanterie-waren er worden ingevoerd.
Bilbao is in hetJaar 1300 na Chr.door
Dilgo Lopez de llaro op de plek van het
Amanum portus derOuden gesticht;de stad
ontwikkelde zich spoedig door hare gunstige
ligging en door de walvischvangst in de
Golf van Biscaya. Van de binnenlandsche

uitgeschreven:GHebben dedichtkunsten welsprekendheid verband metde wjsbegeerte?
en welk nut brengt dezelve aan de eene en

deanderet0e?''Bilderq kzag zjnantwoord
hierop met goud bekroond,en eenigebjlagenjdie hj erin 1783 aan toevoegde,werden metgrooten bjvalontvangen.
Slechts2Jaarbleefhjaan deHoogeschool
en nadienwèlbesteden tjdwerd hj,nahet

onlusten in Spanjehadzj doorgaansweinig verdedigen van 105 stellingen, t0t meester

last,maar des temeer van de oorlogen met in de beide regten bevorderd. Te 'sHage,

Frankrjk. ln 1825 is zj echter door de waar hj zich vestigde,verkreeg hj weldra
Carlisten onder aanvoering van Zumaltvcar- een grooten naam en eene uitgebreide pracrlmt
/oy belegerd, maar zj verdedigde zich tjk,en hj wjddevooralzjne krachten aan
zoo dapper? dat de vjand moest aftrekken. het verdedigen der Oranle-gezinden in dien
BilderdMk (W il1em), uitstekend Ne- woeligen tjd.
derlandsch dichter, taalkenner en geschiedIn 1784 huwdehj metRebecca f'
cfF
zlrsll
schrjver,werd geboren te Amsterdam den W oestkoven,dool'hem onder den naam van
7t
len September 1756.Zjn vaderIzaökWiI- Odildebezongen.Hj waszeergezienbjden
derdqk,te Leiden t0t doctorin de genees- Stadhoudey,en bjhetinrukkenderpruissen
kunde bevorderd,m aarlater een staatsambt in Holland (1787) vervoegde hj zich, Op
bekleedende,was een vuriy aanhangervan diens verlangen, btjhet leger van den herhet Huis van Oranle en nlet misdeeld van t0g '
van.
rrz
llê
zq
- ùk
' ,ten eindedezent0traadsdichterljken aanleg. W illem was de 4(
le m an en gids te verstrekken.D e H ertog erzjner7kinderen en gafreedsvroeg maenig- kende later,dathj den goeden uitslag van
vuldige bljken van ongemeene vlugheid en zjn togt hoofdzakeljk aan Bilderdl
jk vervatbaarheid. Op ztjn 6t
le jaar ontving hj schuldigd was. Na de Omwenteling keereone wO de aan den voet,en dit ongeval, de Bil
derdl
jk naar '
sHage terug, om er
gevolgd qoor eene langdurige sukkeling, de practjk weder op te vatten, doch hti
wasoorzaak,dathj te huisdoorzjnvader weigerdehetaieggen van den eedjwaarbj
onderwezen werd en veelalaan eigen werk- het stadhouderschap afgezworen werd. Hj

zaamheid en nadenken bleef Overgelaten. leverde hierover e0n bezwaarschrift in aan
Tevens echter ontwikkelden zich daardoor de Provisioneele Representanten van hetvolk
de wreveligheid en ongezelligheid,die hem van Holland, - een stuk, dat aldaar z0a
later minder aangenaam deden zjn voor(
le groote verontwaardiging verwekte,dat den

zamenleving.Hetûnderwjs,dathj genoot, steller werd gelast,om binnen een etmaal

wa
s even vqortrsfeljk als veelomvattend 'sHage en blnnen acht dagen Holland te
en strekte zlch mt t0tde Oude en Nieuwe

verlaten.In de provincie Zeelan; werd ver-
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boden, BLlderdj;k eene schuilplaats tever- het Athenaeum in zjne gcboortestad. De
leenen.De balling vertrok,metachterlating Koning beloofde hem dien zaaar Nvas door
van zjne boeken en papieren, eerst naar tegenwerking van de curatore/ en van de
Groningen:waarhem desgeljkseerlang het Amsterdamsche regerin:, uit beduchtheid
egaanden aard,buiverbljf werd ontzegd,en begafzichvoorts wegens zjn weinig meover Hamburg naar Portsmouth en van hier ten staat, om deze belofte te houden.Dit
naar Hamptoncourt,waarhj de betrekking was vool'den man dienaar eigen schatting
met den verdreven Stadhouder onderhield. reeds z00 onbedenkeljk veel geleden had,

Vervolgensvestigde hj zich teLonden,waar eenegrievendeteleurstelling.In1817begafhj
hj onderwjsFafin Onderscheidenevakken. zichwedernaarLeiden,waarhjjverigwerltte,
T0tzjneleerllngen behoordeKatkarLna 1J5!- en waar de Engelsche dichter Soutltey ten
helmina z
gcF
zf
zl
eikAcr#fj de dochter van een zjnen hui
ze een qastvrj onthaalvond.Tien
begaafden kunstschilder, en met deze trad Jaren later verwlsselde hj die woonplaats

hj, zjne eerste vrouw overleden zjnde, met Haarlemj waar in 1820 zjnegeliefde
in het huweljk op den 18ëen Mei 1797. levensgezellin hem Ontviel en waarhjzelf
Engeland bevielhem echternieten zjne 0y den l8den December 1821 overleed.Van
lessen leverden geen ruim bestaan OP:Z00- zpn talrjk krpost pverleefde hem slechts
dathj reeds voornemenswas,om naarDe- eenedochter uitzjn eerste huweljk,in den
merary te vertrekken,toen W illem V hem echt verbonden met den geneesheer W .F.
den raad gaf,om naarBrunswjk teverhui- B'
ttrcklt@rdt,en een zoon - Lodewqk JFïIzen,waar de vroeger vermelde Hertog hem lem - uithettweede.Laatstgenoemde werd
ongetwjfeld bjstand z0u bieden.Hj spoedde oëcier bj het Nederlandsche leger en is
zieh derwaarts en ontving er een klein pen- thans gepensioneerd.
sioen,zoodathj alwederdoor vermoejende Het stoffeljk oversehotvan Bilderdj;k is
lessen in een hoogstkommerljk onderhoud in de Groote Kerk te Haarlem ter aarde
zaoest voorzien.
besteldj en dealoude rederjkerskamer GDe
Nadathj een tientalJaren in ballinrschap W jngaardranken''plaatste in l832 op zjn
had rondgezworven,begon men er ln zjn grafeen gedenksteen,waaropenkelzjnnaam
Vaderland aan te denken, om den rjk be- geteekend staat.
gaafden man, den beroemden dichter terug
Als dichter,taal
kenneren çeschiedschrjte roepen en hem eene eervolle betrekking verheeft Bilderdl
jk zich in zjn Vaderland
te bezorgen.Het bleef echter bj denken, een Onvergankeljken roem verworven.Er
en eerstln hetvoorlaarvan 1806,nadathj is seene dlchtsoort,van de eenvoudiye verdoor den prinsran OrJ>J'e van alle verbind- telllng t0thetheldendicht,waaraan hj zjne
tenissen ontslagen was, betrad hj weder krachten niet heeft beyroefd en - wat
den Yaderlandschen bodem ,en werf
ler door meer is - waarin hj nletgelukkig isgezjne vrienden metvreugde begroet.
slaagd. In zjne werken vindtmen zoowel
Hj vestigde zich te Leiden en vervol- hetl0s en bevallig verhaalals hetgrootsche
gens toen de stad in 1807 door hetsprin- heldendicht, zoowel de scherpe satyre als
gen van een kruidschip gedeelteljk was de zwellende ode, zoowel het geestlg geleverwoest - te 'sHage. Hiertoe werd hj genheidsversje als het deftig treurspel. A1
vooral aangespoord door koùing Lodewj;k die gedichten zonder onderscheid getuigen
Napoleon, die van hem onderwks
' begeerde van eene onuitputteljke verbeeldingskracht,
in de Nederlandsehe taal- en letterkunde. die tallooze vormen opleverde voor zjne
In 1808vertrok hjevenwelnaarAmsterdam , stof, en bovenal van eene verwonderljke
ODà er deel te nemen aan de w erkzaamheden heexschappj over de taal. Zjne vroegste
van het Koninkljk Nederlandsch Instituut. gedichten en dichtbundels,behalve de reeds
Hj genootvan laatstgenoemden Koningeene vermelde1zjn GElius'',eeneromance(1778),
Jaarljksche toelagevan 6000gulden,welke de vertaling van twee treurspelen van k% verviel, toen hetkoningrjk Hollandbj het z/zpc/e,
q (Jltoning Edipus''en JDe dood van
Fransche Keizerrjk werd ingeljfd.Hierdoor Edipus,1779''),uverlustiging(1779)''Jodilde
verviel hj weder t0t hoogst bekrompene (1784, 1808)'' en JBloempjens(1785).''Teromstandigheden.
wj1hjin denvreemdevertoefde,verschenen
Nadeomwenteling van 1813,diehjdoor dMengelpoëzy (Amsterdam 1799)'
: tMengezjne Vaderlandsche zangennietweinig be- lingen (Amsterdam,1804-1808)''en Kpoëzy
vorderd had, zag Ailderdl
benoe
md
jk zich
(1803-1807).''Hj gafin zjn GBuitenleven''
t0t auditeur-militair te Amsterdam. Hi
j be- eene fraaje bewerking van llu'
hommedes
kleedde diebetrekking metjver en naauw- champs''van Delille. Na zjn terugkeer in
gezetheidjmaareen onoverwinneljkeafkeer hetVaderlanddroeg hj zjne uNieuwemenvan dergeljkeambten s#oordehem aanjom gelingen (Amsterdam,1806)''op aan Lodeze na verloop van w elnige m aanden neder '
l
n'
jk Napoleon,dichtte vervolgensde prachtr leggen.leeldra werd hem van wege Ko- tige dzlekte der geleerden (Amsterdam en
nlng W illem I de vraag voorgelegd,wathii 'sHage,1807)''en zgnetreurspelen (FlorisV,
begeerde als schadeloosstelllng voor zjne W illem van Holland enz.). Daarna leverde
ballingschap?Hierop gafhj metbescheiden- hj de GLofzangen van Kallimaelt%œ'' tDe
heid te kennen, dat hj gaarneden nieuw Mensch''naarPope,benevens onderscheidene
op te rigten leersjoel in de Nederlandsche bundels,zooals GNalaarsbladen(1808-1809)'',
geschied- en letterkunde bekleeGen z0u aan iYerspreide gedichten (1800),en BWinter-
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bloemen (1811).''DebevrjdingvanNederland, bekend gemaakt als eene begaafde dichteres.
in 1811 in zjn JAfscheid''voorspeld,ver- Zj werd geboren te 'sHage den 3den Julj
heerljkte hj in vurigeliederen,onder den 1777 en wasvan Duitschenoorsprong.Nadat
na
am van JllollandsVerlossiny(1812- 1814)'' zj eenigen tjd teDelfthad gewoond,ververeenigd, in de hymne JW lllem Frederik , trok zjmetharen vader,den kunstschilder
Koning derNederlanden (1815)' in den ?W a- DehweiokhardtnaarLonden(l786l,waarlaatstpenkreet'', en in de Jvaderlandsche uitboe- genoemde,in zjne verwachtingen teleurgezemingen (1815).''Voortsverschenen UAFO- steld, den 8sten Julj 1797overleed.In den
dillen (Haarlem ,1814)''
, Jyleuweuitspruit- vreemdelegde zj zich t0e op de kennisder
sels (1817)''
jS
iW it en lood (1818)'' ttNietlwe Engelsche letterkunde.H are afkom st en gedichtschakeering (1819), het fragment van boorteplaats waren oorzaak,datzj zich de
een heldendicht tdDe ondergang der eerste Hoogduitsche en Nederlandsche talen had
wareld(1820)'' Jpoëzy (1820)''ksprokkelin- eigen gemaakt,en zjoefende zich daarengen (1821)'', JKrekelzangen (1852- 1823)''
1 boven in het Fransch, Spaansch en ItaliuBjdragen totdetooneelpoëzy(l823)''juRots- aansch. Het bljkt,dat zj reeds vöörden
galmen (1824)''
,tlçavonkeling (1826)''
,?0p- tjd van hare kennismaking metBilderdz
jk
rakeling (1826)'' JGedichten (1827)'' Jver- een treurspelvervaardigd heeft in Engelsche
making (1828)''
1 uschemerschjn (1829)''1en verzen, alsmede de romance ttElvire'' die
JNasprokkeling (1830)''
,terwjl 00k na zjn zjlaterinhetNederlandschheeftovergebragt.
dood Onderscheidene gedichten van hem zjn
Toey Bilderdl
jk als advocaat te '
sHage
uitgegeven.
gevestlgdwas,verkeerdehjreedsten huize
Op het gebied der Vaderlandsehe letter- van den schilder, en hj werd laterdoor
kunde heeft hj zich verdiensteljk yemaakt dezen teLondenmetdemeesteharteljkheid
door eeneuitgave van den lspiegelhlstoriael en gastvrjheid ontvangen.Nadathj vervolvan Maerlant (1812)''
1 van de uGedichten gens met Katkarina M'ilAdlzzlipg door den
van P. C.AbV/ (1822)'',van de dlforen- echteljken band vereenigd was,legdedeze
bloemen van R nyyens (1824- 1825)''en van zich metjvert0e Op deNederlandschedichtde uGedichten van Antonides van der Goe,
q kunst, en vele fraaje verzen, in de door
(1827 enz.
).' Totzjnetaalkundigegeschrif- haren man uitgegeven upoëzy''met de lette behooren ttverhandeling overdegeslachten ters C. W . S. of K. W . B. onderteekend,
der naamwoorden (1805)r'
, G'
raal- en dicht- zjnvan haarafkomstig.

kundigeverscheidenheden(1820- 1823)''1?Ne- N0g vöörden doodvanharenvadervolqde
derlandsche Spraakleer(1826)''en Jvertoog zj haren echtgenoot naar Brunswjk.Nlet
o
vheirede
de
wo
osrd
vode
rsr
cl
hainng
sc
nis
de
Va
ds,'1terwjlzjne JGe- alleen muntte zj uitdooruitgebreide taal-

ischen kenni
,inaristocrat
s en wetenschappeljke beschaving,
en anti-revolutionairen geest geschreven en maar 00k door eene groote bedrevenheid ln
nazjn d00ddoorden hoogleeraarIydemante de toon-en schilderkunst en in allerleivrou-

Leiden in12 deelen uitgegeven(1832-1880),
later in een dertiende deelvan register enz.
voorzien,velevoortreffeljkegedeeltenbevat.
Brieven vanBilderdl
jkzjn na zjn overljden
bj M esscltertteRotterdam in5deeleninhet
lichtverschenen en vormen eenebelangrjke
bron voor de kennis zjner gevoelens.
Bj den verbazenden schat van kennis,
dien Bilderdi
jk had opgegaard --v en hj had
er slag van,in korten tjd grondigen veel
te leeren - bleef hj een Oorspronkeljk geleerde.B$Jflnheid van gevoelen keurigheid
van smaak bezathj echter een vasthoudendheid in opgevatte m eeningen,die zich dikwjls in onverdraagzaamheid openbaarde.
Zjn ziekeljke toestand en zjne rampen
hadden een Ongunstigen invloed Opzjne gemoedsgesteldheid, en door al te zeer den
tetlgelte vieren aan zjnehartstogten,was
hj evenzeer een toonbeeld van menscheljke
zwakheid a1svan menscheljke kracht.
Velo van zjne gedichten en dichtbundels
zjn bj herhaling uitgegeven, en zjn leer-

weljke handwerken.

Hare gedichtcn Onderscheiden zich zoowel

door het fjne gevoel,hetwelk daaruit0ns
tegenwaait,als dooreen aangenamentvloeijenden vorm ,en zj bekleedtdeeereplaats
onder de Nederlandsche dichteressen.Veelal
vinden wj de uitmuntende voortbrengselen
van haren geest met die van haren echtgenoot in dezelfde bundels vereeùigd. Zj le-

verde keurige vertalingen uithet Fransch,
Engelsch en D uitsch - in 1808'zag een

oorspronkeljk treursp1
elJElfrie'' van haar
hetlicht,en in 1809 Gligenia in Aulis''naar

Racine, in laatstqenoemdJaarverscheen
Ook ?De overstroomlng'' een treurzang bj
de watervloeden,dieN ederlandteisterden,voorts gafzj een bundeltje aGedichtenvoor
kinderen''uit,en leverdebjdragen in (
tHo1-

lands verlossing'', in de Gvaderlandsche uitboezemingen'' en GW it en r00d.''In 1818
verschenen van hare hand twee trellrspelen
dRamiro'' en dDargo''1 en treFende verzen

zjn te vinden in haar bundeltle d'
rerge-

ling en vurige vereerder da &0dfl heeft dachtenisvanJuliusW illem Bilderdjk(1819).''
eene nieuwe uitgave bezorgd van den ton- ln 1820 gaf zj een afzonderljken bundel
ditrgang der eerste Wareld.''Van zjne qe- Gpoëzy'' ln hetlicht,in 1827 en 1829 door

zamenljkedichtwerkeniseenegoedkoopeultgave,desgelijksondertoezigtvan dafp
'
odfl,
bj A.C.Kruseman in hetlichtverschenen.
Zjne tweedeechtgenoote Katkarina FGIkelmina Agc/zfzleick/zt
xrt
ff heeft zich dcsgeljks

uGedichten''enMNieuwe gedichten''gevolrd.

O0k heeft zj onderden titelvan GRodrlgo

de Goth''een dichtstuk van k
îoutltey in Nederlandsche verzen overgebragt,alsmedevele

Jaarboekles methare dichtluweelen versierd.
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In 1816 behaalde z/ den eereprjsbj de aan, zoodat hj meer werk kreeg dan hiJ*
KoninkljkeMaatschappg van SchooneKuns- volbrengen kon. Nu vestigde hj zich te
ten en letterkunde te Gent door eene can- Leeuwarden 0n legde zich tevens t0e 0p
tate Op den tveldslag van W aterloo'',en de het herstellen van zak-uurwerken.Toevallig
Koninkljke Maatschappj van vaderlandsche kwam hj in hetbezitvan werktuigen,die
taal- en letterkunde te Brujge benoemde behoord hadden t0t eene spiegelmakerj,en
haar in 1828 t0t eerelid. Zp overleed te hj Opende met goed gevolg te Leeuwarden
Haarlem den l6(1en April l820.
een spiegelwinkel.In 1742 vertrok hjnaar
Aan een beknopt bestek gebonden,heb- Franeker, waar hj door den invloed van
ben wj slechtsdebelangrjkste lotgevallen W illem ZPrJ, buitengewoon hoogleeraar in
en de voprnaamste geschriften van hetdich, de wiskunde,aangesteld werd t0t bewaarder
terljk echtpaar opgenoemd.W j hebben niet van de natuurkundige instrumenten der acaeens gewag gemaakt van beiderbekendhei; demie. Een Engelsche telescoop, waaraan
met de Oostersche talen!van hunne conser- iets te herstellen was, bragt hem op het
vatief-religieuse rigting,van den arbeid van denkbeeld, om zelf zulk een werktuig te

Bilderdj;k ophetgebied derregtsgeleerdheid) vervaardigen,en schoon hj aanvankeljk bj
op dat der delfstofkunde,op dat der bouw- het sljpen van den spiegel velemoejeljkkunde enz. W ie daarvan meer verlangt te heden ontmoette en zelfs den Engelschen
weten,raadplegedevolledireljstzjnerwer- kjker aanvankeljk in den grond bedierf,
ken,bj I'
rederLk A '
MIJ:rmtgegeven,en de was hj weldra zoover gekomen, datzjne
spiegels, vooral wegens den donkeren tint,
onderscheidenelevensberigten van Bilderdl
jh vee
l beter waren dan de Engelsche. LorJ
welke na zjn overljden verschenen zjn.
Bildt(Het)iseene gemeente- tevoren zond hem metzjneverrekjkersen een aaneenegrietenj- inhetFrieschekwartierW es- bevelingsbrief naar Amsterdam, waar het
tergo.Zj beslaat den sedert 1400 digtge- bleek,dat zjn werktuig zelfsdebeste Enslibden m ond der voormalige M iddelzee.H et gelsche ver overtrof.Hj ontving erondergrootste of zuideljke deel, hetOudeBildt scheidene bestellingen en wjdde zich nu
genaamd,isingedjktin 1505,en hetnoor- geheel en al aan het vervaardigen van teledeljk gedeelteofhetNieuwe Bildtin 1600. scopen.Ieder stond er verbaasd over, dat
Daarenboven zjn in 1715 en 1754 de Oude een eenvoudige Friesche werkman het z00
en Nieuwe Bildt-pollen ingepolderd en aan ver gebragt had,en weldra moest hj de
de oudere deelen toegevoegd.De eerste in- Vaderlandschehoogescholen van zjnewerkdjkingen zjn door eene Hollandsche maat- tuigen voorzien.Zjnebeidezonen,J@n en
schappj t0tstand gebragt,en debeveiligde Lubartl
u, legden zich insgeljks t0e op de
gronden werden door Hollandsche landbou- vaderljke kunst, maar konden de hoogte
wers bevolkt, zoodat er thans nog eene van hunnen vader niet bereiken.Deze overtaal gesproken wordt,die aanmerkeljk van leed te Franeker den 27sten April 1791.
de Friesche verschilt. Men vindt er 3 aanBaltke Aï.s-g ran der .Pïl#f,een kleinzoon
zienlgke dorpen en een aantal groote en van den voorgaande en een uitstekend verschoone boerderjen.Meerdan eldersin Fries- vaardiger van telescopen en natuurkundige
landzjn delandgebruikers er eigenaarsvan instrumenten. Geboren te Franeker den
den grond: en dit heeft er gunstig Op de 4den October 1753, werd hj de leerling
volkj-ontwlkkeling gewerkt.
van zjn grootvader en bemoeidezich aanankeljk vooral met hetherstellen van hoBlldt (Van der).Onderdezennaam ver- v
rologiën en klokken.In 1787 begaf hj zich
melden w1j:
Jan '
pcgz der .
Pïl#f, eigenljk Jan Tie- wegens de staatkundige w oelingen van dien
tersz, een beroemd vervaardiger van verre- tjd naar Hollan; en woonde veleJaren te
kjkers. Hj werd geboren den 25sten Octo- Buiksloot. Later echter keerde hj naar
ber 1709 te Lieve-vrouwe-parochie in de Fri
esland terug en werd in 1806 penoemd
Frieschegrietenj HetBildt.Zjn vader was t0t amanuënsis bj den hoogleeraar in de
timmerman a'
ldaar, en de zoon legde zich natuur- en sterrekunde te Franeker. Hier
t0e op hetzelfde bedrjf.Oneenigheden met verwierfhj zich eene Ongemeene Lekwaameene stiefmoedernoopten hem ,deouderljke heid in hetmaken en herstellen van natuurwoning te verlaten en elders werk te zoe- kundige instrumenten,terwjlhj tevenseen
ken,maar in 1732huwde hj metde doch- grootaantalgewone telescojen en achromater van een landbouwer in zjne geboorte- tische kjkers aieverde, d1e hem grooten
plaats en vestigde zich hier als timmerman. roem bezorgden.O0k zjnebrilglazen waren
Op zekeren dag geraykte de huisklok van zeer gezocht.Hj overleedteFraneker op
streekjen meerdan ée
'n klokkenmaker deed den 24sten April 1821. Opmerkeljk fs het,
vruchteloos moeite om haar weder in orde dat hj a1sschaatsenrjder,kolveren schutte brengen. Toen onderzocht Jan Tïdferdz ter doo1'weinigen overtroflbn werd.
zelf het uurwerk , ontdekte het gebrek en
Bileam of Balaöm', een beroemd waarwist dit teverhelgen.Ditwerd weldra be- zegger en toovenaar te Pethor aan de E ukend,en de dorpellngen begonnen hem z00- phraat in M esopotam ië en een zoon van
veel gebrekkige klokken te brengen, dat Beor, werd volgens 4 Mozes XXII-XXIV
hj zjn timmermansbedrjflietvaren.Na ver- opgeroepen door Balak,koning van Moab,
l00p v= korten tjdvervaardigdehjnieuwe om t0t hem te komen en een vloek uitte
klokken en hj bragt daarin verbeteringen spreken over de voortrukkende lsraëlieten.
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Van hooger hand gewaarschuwd,antwoordde waarna hii zich naarHalle begaf,om dien
hileam metçene weigering.Toen de Koning meester zelven te hooren.In 1721werd hj

evenwel belangrjke aanbiedingen deed,gaf benoemd t0tbuitenyewoonhoogleeraarinde
Bileam t0e onder voorwaarde,dathj Over wjsbegeerte te Tiiblngen en in 1724zaghj

de lsraëlieten niets anders z0u uitspreken
dan '
t!een de godheid hem voorschreef.
Toen hpopW egwasnaarden Koning,plaatste
zich een engeltegenover de ezelin,w aarop

zich tevens bekleed met het professoraat in

dewiskunde aldaar.Inttlsschen had hj veel
te vexduren van zjne regtzinnige ambtqenooten,die hem vooreen godloochenaar ultde toovenaarzat.Zj wildezjwaartswjken kreten. D00r tusschenkomst van Wolf bemaar werd geslagen door haren meester, riep P eter de Groote hem in 1725 als hoogdie den engelniet zag.Eindeljk vielzj Op leeraar in de wjsbegeerte en natuurkunde
de knieën : en toen Zileam haar wederom en als lid der Academie van W etenschappen
sloeg,begon zj te spreken en zich Over de te Petersburg, maar reeds in 1721 keerde
wreedheid van haren meester te beklagen. hj a1s hoogleeraar in de godgeleerdheid en
Toen zag 00k deze den engel; hj wilde als superintendent naar Tiibingen terugy
terugkeeren, maar ontving bevelom verder werd geheimraad in 1737,bekleedde hooge
te reizen. Bj Balak gekomen,vernam hj kerkeljke waardigheden,maakte gich zeer
den wilder godheid,en degewenschtevloek verdiensteljk jegenshetonderwjs,en Overwerd een drievoudige zegen, waarna de leed op den l8den Februarj 1750. Hj heeft
Onderscheidene geleerde werkenjvoo1'
alvan
Koninq hem terugzond.
Hetlszeerwaarschjnlgk,datdeMoabieten wjsyeerigen inhoud,nagelaten.
hunne toevlugt hebben genomen t0tde t00Bllguer (PaulRudolfvon)yeenberoem;
verkunst, om de lsraëlieten te verslaan,en schaakspeler, werd geboren ln 1808. Zelf
vermoedeljk is dit feit door demythevan de zoon van een Mecklenburgsch Oëcier,
de sprekende ezelin Oygesierd. Volgens 4 trad hj in 1833in Pruissische dienst,werd
Mozes XXXI: 8 en 16 ls Bileam later naar eersteluitenantbjdeGardeteBerljn,maar
de Moabieten en Midianieten teruggekeerd m oest Wegens zwakheid van ligchaam zjn
en metde Midianietische vorsten gesnetweld, ontslag nemen.Hj vestigdezich te Berljn
nadat hj den raad gegeven had, om de Is- en wjdde zjne dagen aan het schaakspel
raëlieten d00r Alidianietische vrouwen t0tde en aan de letterkunde. Over genoemd spel
afgoderj van Baöl-peor teverleiden,zoodat heeft hj eenige belangrjke werken in het
de vertoornde Jeltona hen niet langer wilde licht gegeven.
Bilin , Belln ofByzna is eene Boheembeschermen.ln de geschriften derRabbjnen
vindtmen talrjke fabelen Omtrent Bileam. sche stad en badplaats,ten noordwesten van

Biledoelgoyid,eigenljk Belad-el-dfeeid Praag in een keteldal en aan de Biela ge-

of Dadelland, ls een Noord-Afrikaansch gewest aan den zoom der Sahara,ten zuiden
en westen van Tunis,waartoe hetgerekend
wordt.Een weelderige plantengroeiheerscht
er alleen aan de Oevers der steppenrivieren,

legen.Zj behoort t0thetgebied van vorst
Lobkowitz,en het water van harezurebronnen wordt algemeen gezocht. Het schjnt
vooraleen gunstigen invloed te hebben op
de spjsvertering.

die hetbesproejen.Devoornaamste voort- Biline is volgens Berzelinr, JflI#dr en
brengselen zjn erdadels.Ditland,hetwelk anderen het eigenaardig bestanddeelvan de
in (
le dagen derOudheid en in den bloeitjd gal. Volgens de naauwkeurige proeven van
van het Khalifaat door eene zeer ontw ik- Streqkfr schjntzj echterniette bestaan.
kelde bevolking was bewoond en talrjke
Blllayt, afkomstig van het Fransche
burgten benevens groote steden droeg, is woprd bIlle (ba1). Onder de spelen,die tot
thans m eerendeels w oest en arm. Alleen te afwisseling moeten dienen voorvermoejende
Tailet, het middelpunt van den karavaan- beroepsbezigheden,bekkedtongetwjfeldhet
handel,ontw aart men eenige w elvaart.
billartspelmethetverouderde ofmindergeBilevelt (Anthonis), een Nederlandsch bruikeljke maliën,kolven,kegelenenz.een
schilder, werd geboren te Maastricht,naar hoûgen rang,omdathetnietalleenbeweging
men meent in 1576. Hj hield meestal in desligchaam s,m aaro0k eenegrootematevan
Italië zjn verbljf, genoot te Florencehet overleg en behendigheidvereischt.Geenwononderwjsvan Cigolien bepaalde erzich bj der derhalve,dat het algem een is verspreid
geschiedkundige onderwerpen. Hj onder- en dat koëlhuis- en logementhotlderszich
scheidde zich door eeneedeleteekening,eene gaarnedeaanzienljke kosten van een goed
bevallige groepéring en een schoon koloriet. billartgetroosten,wèlwetende,datheteene
Eenige stukken van dezen meester zjn te hoo4e rente Oplevert.Het iste betreuren,
Florencetevinden.Hjoverleedin1644of1666 datln den regelalleen mannen het voorregt
Bilfinger (Georg Bernhard) of eigenljk genieten van hetbiljartspel,daar het even.Bûl
m nger (Twaalfvinger),Omdat het bezit zeer geschikt is voor het schoone geslacht.
van 6 vingers aan iedere hand erfeljk was Nietsis gemakkeljker te verkrjyen dan
in zjn geslacht,waseen uitstekendwjsgeer de kennis der regelen van het billartspel.
en w erd geboren te K annstadt in W iirtem- Hetisnietmoejeljk te begrjpen,h0emen
berg op den Szsten Januarj 1692. Hj stu- de ballen moetvoortstuwen,Om dezeineene
deerde te Tûbingen in de godgeleerdheid en bepaalde rigting te doen voortloopen. Men
legde zich tevens met jvert0e 0p'dewis- is echter eerst na eene langdurige oefening
kunde en 0p de wjsbegeerte van Wol
f, in staat,om die regelen in practjk tebren.
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gen, om de kennis, die men nmtrent de
beweging der ballen bezit, naar behooren
t0e te passen. Het spreekwoord zegt, dat
men eerst na het verlies van een hoedvol

dan springen de armen van een.Het voortstuwen der ballen geschiedt met eene queue

àfregten stok,(
lie van onderen vrj dik en

zwaar is en, naar boven allengs dunner
Avordende,aan den t0p meteen veerkrachtig

kwartguldens een redeljk bllartspeler kan
w orden. W j zullen dus hier geene breedvoerige aanwjzingen geven van iets, dat
doorde practjk moetgeleerd wprden,maar

dopje ofpommeransvoorzien is.Bj hetge-

bruiken daarvan lert men gewoonljk de
linkerhand op het blllart en doetde holte

enkel de natuurkundige regels beBpreken, tusschen duim en wjsvinger totsteun dievolgens welke zieh de ballen in versehillen- n0n V00r de queue, ter:vjl maen met de
regterhand den stoot toebrengt.Ligt de ba1
de Omstandiqheden bewegen.

De inrigtmg van het billart is bekend. vervan den speler,dan kan hj den bok t0t
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Hetbestaatgewconljkuiteenlangwerpigvier- Bteun gebruiken. Men neemt 00k wel de
kant,volkomen waterpasgelegen,met laken qtleue l0sin de hand,eene wjzevanv00z't-

bekleed bladj omzoomd door.veerkrachtige stuwen ,die den naam draagtvan ê pistolet.
band4yn:waarop de ballen afbtuiten,diean- De wetten, die op den sehnk van veerdel's van het blad zouden rollen.De ballen krachtige ligchamen betrekking hebben,ztln
zjn van ivoor, eene uiterst veerkrachtige zeereenvoudig,enwjkunnenze,metbetrekstof,waarop een schok of stont Blechts een kingt0tdebiljartballen,op deze wjzevoorcogenblik een indruk kan maken,daar de stellen:TrefteenbalA (fg.1)eenstilliggen-

bal aanstonds zjn ronden vorm herneemt. denB vangeljkemassavolgensdeljn,diebeiMen bemerkt dit a1s men in elke hand een der middelpunten verbindt,dan is Ge Bchok ot
bilartbalhoudten dezetegenelkanderslaat; stoot een eentrale of regte, en het gevolg

BILJART.
er Van is dat

dadeljk vsôr .
D bljft
liggen en ztne beweging op lezen baloverbrengt, zoodat 2 naax B ? voortrolt, raakt de bal a (qg.2)den volkomen elen
en veerkrachtigen band B, dan wordt htl
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de za'
k O jedoubleel'
d worden, dan diene

men hem z(
50 te treffen,dathoek a = hoek b

wordt.Ditismoejeljkerdansnjden,omdat
het00g nu een vastpuntmist.Hierbj kan
men eehter de verbeelding te hulp roepen:
door dezen Onder denzelfden hpek en met men denke naast het bil
jartI n0g een andezelfde snelheid teruggeworpen,waarmede der 11,en nu behpeftmen A slechth zöö te
hj den bandbexeikte,zont
lata= bena'= bt Bpelen ,alsofmen hem in de hoekzak D wil
is,- treftA (;g.0)denstilliggenden bal.
# snjden. De bil
jartballen volgenbjhetterugniet volgens de ljn,die de middelpunten kaatsen dezelfde wetten a1s het licht,- a1s
vcreenigt,maart0rzjde,danwordtB voort- de band E .F een spiegel was,z0u menhet
gestqwd in de rigting der ljn o b, die de spiegelbegld van C op deplaatswaarnemenj
middelpunten der ballen op het oogenblik

die men ln het00g z0u moetrn hûudenjom

van den Bchok verbindt,terwjlA zoodanig den bal A naar C te doubleren. Men kan
O/
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Fig.7.
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Fig.8.

Fig.9.

teruggeworpen wûrdt alspfhillangs(
le ljn zleh hiexvan vergewisBen (b ox eene BchutC op een veerkrachtigen band stuittejduB tersproef:A .P (;g.6) zj de eFene opperin de rigtingl van d. Hieruit vûlgen deze vlakte van een vrj breeden stroom. Bj C
regels:

bevindtzichdeBchutterenbj B de 8chjfS.
1.Omtrenthctnnl
jden.W ilmendenba1A W anneer men nu tlit C deze laatste met
(Qg.4) van B in den hoekzakD spelen,dan 00n ricochetschot trelen wil, dan behoeft
denke men uit hetm idden der opening van
den zak door het middelpunt van A eene

men slechts het geweer te rigten op de
plek Ct waar zich het spiegelbeeld 8.van

regte ljn, en men zoeke B zoodanig v00r- de schjfin hetwatrrvertoont.
waarts te stuwenjdathj A in b - in het Omtrent het triple'ren ofg'ttadruplêeen.Een
getripleerde ba1 treft tweemaal en een geuiteinde dier1jn - treft.
2. Omtrenthetdoublêren.MoetA (;g.5) quadrupleerde driemaalden bandvöôrdat hj

door de veerkxacht van den band E F naar het doel bereikt. Volgens eenvoudige wis-
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kunstige regelen moet, op grond der reeds in het geheugen te prentenja1s men geene
vermélde wetten van de botsing der veer- pogingen t0t tripléren of quadrupléren wil
krachtige ligchamen,bj hettripléren(;g.7) doen, waar het d00r de onuitvoerbaarheid

het derde gedeelte van den weg (c d)steeds
evenwjdig wezen aan het eerste (a 5)jen
bj hetquadrtlpléren (;g.8)hetderde (c#)
evenwjdlg aan heteerste(a b)enhetvierde
(d e) evenwjdig aan hettweede (bc).De
ervaring leert, h0e men door tripléren en
quadruyléren zjn doelbereiken kan,- t0t

verboden wordt. Dat snjden gemakkeljker
is dan doubléren,ditlaatste gemakkeljker

dan tripléren enz-, leert de ervaring zeer
spoedig. De oorzaak daarvan laat zich ligt
doorgronden. Een blik op ;g.9 leert0ns,
dat de kans om het doelte treFen geringer
wordt naarmate de bal vooraf metmeerbantoelichtlng diene intusschen het volgende: den in aanraking komt.Alsdebala aanden

geljk men bj hetdoubléren zich twee bilJarten voersteltmetdezjden naastelkander
geplaatst, z00 verbeeldt men zich bj het
tripléren twee billarten, die elkander met
hunne hoeken aanraken,- en bj hetqua-

band A 2 het punt b treft,volgthj met

herhaalde botsingen den weg a 5 e d e.

Maakt men eene kleine foyt, dan volgthj
de gebrokeneljn af .
ç7
z1.W j zien, dat

de overeenkomstige punten der doorloopene
drupléren n0g een derde naast dit tweede wegen zich na elke botsing meer van elkangeplaatst?waarna men viseert op den Over- derverwjderen;deaf
standJ bbovenaanden
eenkomstlgen (in de verbeelding bestaanden) bandisveelkleinerdandieonderaan den band
zak.W i1men nu den bala (;g.7) gedou- e 6. Is een ba1nietvolkomenjuistgetroFen,
bleerd in b Op den band A W en getrlpleerd z0o kan bj hetsnjden eeneruime zakopein c Op den band B C naar d brengen, dan ning hulp bieden,maarbj doubléren enz-j
visére men zôö,alsof men a wil snjden wordt de foutzsö groot,dat 00k zulk eene
naar de plek p van een aan den hoek aan- gunstige Omstandigheid geen baat geeft.

sluitend tweede bilart. Hj volgt dan den
weg,die doordeljnenisaangewezen.Hierdoorbljkt,datde ljn om eenegrensljnis,
wantterregterzjde van dezekan geen ba1
op deaangeduidewjze worden getripleerd;
dat is alleen mogeljk voor ballen,tusschen
dieljn en den hoek A gelegen.Deljn om
loopt niet door den hoek,maardoordeplek,
waar de band afgerond is, om de opening
voor den zak te vormen. De bal i,in de
rigting van o voortgestuwd,z0u de ronding
treFen, en dus niet aan den regel beant-

W j komen thanst0teen ander,zeerge-

wigtig punt,raarop men naauwkeurig letten moet, indlen men goed wi1spelenjnameljk op de draajing derballen gedtlrende
hun 100p. W anneer men een bal over het
biljartvoortstuwt,100pthj gewoonljk v00rwaarts als hetrad van een wagen en komt
na eene omwenteling.zoo vervooruit alseen
gropte cirkelvan den ba1 lang is.Ditiseen

gevolg der wrjving, die hj op hetbilartzou hj er overheen gljden als eene slede
woorden.Dqbalr,n0g verdernaardezjde over het js. Deze wrjving is00k oorzaak
van & yelegen,z0u den band A .
# in het van het versehjnsel, dat men een balj
laken ondervindt; bestond deze niet, dan

geheelnlet meer treffen en kan dusopvoor- door hem eene bepaalde draajing mede te
schrevene wjze nietnaar d getripleerdwor- deelen.voorw aarts kan doen loopen,hoew el

den!wèlechter,z00 hj eerstden bandB C hj geene voortstuwing naar dien kantontmag raken en dan A W.A1smen dan weder vangen heeft. Zjne rigting is dan afhankehet 0og vestigt op o, zalde ba1r volgens 1jk van de gedwongene omwenteling.Geeft
de getrokkene ljnen r .
: tfd het doelberei- men bjvoorbeeld aan den balA (flg.l0)in
ken.V0Or dit tripléren iso ndegrensljn. de rigting van de pjl a met de hand een
Om een bal naar den hoek D te tripléren, slag van boven naarbeneden,dan draaithj
mikke m en op den hoekzak o'van het ver- rond in de rigting van de pjl&en roltweg
beeldingsbillart, dan raakthj in Fzen .
qde in de rigting van c. Bj eenetegenovergebanden en komtter bestemder plaatm Bjhet stelde omwenteling (A') snelt hj naar de
quadrupléren volgtmen eene dergeljkeme- andere zjde.EenedergeljkeOmdraajing nu
thode. fn fg.8 zien wj, h0e wj 0nsde deeltmen bjna elken balmedejalsmenhem
beide toegevoegde biljarten moeten voorstel- treft met de queue, terwjldezeniethorilen, Om het quadrupléren in snjden te ver- zontaal en op het middelpunt van den bal
anderen. Om bjvoorbeeld a naar e te bren- gerigt is. W ordt hj boven hetmiddelpunt
gen,viseert m 0n naar o.De1jn om is00k getroFen (;g. ll),dan snelthj voorwaarts
hier Tveder degrensljn;de ballen,naar de met eene omwentelingj door de rigting van
zjde van C gelegen,zjn temaken,en de de pj1 aangewezen. Daar de omwenteling
overige niet. Om g naar de hoek O te qua- hier geschiedtin de rigting van hetdoelwit,
druplere
' n, ture men naar den hoekzak o' ontvangt de bal daardoor de grootste snelvan het tweede verbeeldingsbilart, en de heid, e1l men geeft aan zulk een stootden
bal doorloopt den weg q l %v z C.
naam van doorscl
tieten.Bj hettrekkenraakt
Ishetdoubléren reedsmoejelgk,nogveel men den bal beneden het middelpunt met
lastiger is het tripléren en quadrnplèren,en een zooveelmogeljk seheefgehoudene queue

er zjn weinig syelers,die fàntazle en oefe- (;g.12).W anneerdezegoed metkrjtaangening genoeg bezltten,om zich in de ruimte
Of welligt door meubels en muren heen een

streken en de stoot snei en sterk is,kan
men aan den bal eene achterwaartsche..bepunt te denken, waarop zj het00g vesti- weging geven. Daarenboven kan men den
gen. Toch ishetvan belang ,om dezeregels bal 00k n0g ter zjde van hetmiddelpunt
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raken, zooals in de ;g.13 en 14 isaange- hebben (;g.15 en 16),datzulke ballen de

wezen.In ditgevalverkrjgtdeba1tevens neiging bezitten om langs den band te
eenebeweging om zjneloodregteas,diezich loopenj zal de terugkaatslng hier niet volmet de rollendeomwentelingt0teenescheeve komen zuiver zjn.Die foutza1te grooter
om eene hellende as vereenigt. De uitwer- wezen naarmate de draajing sterker was,
king van zulke gewjzigde stooten komt, en dithanpt afvan de krachtderbotsing,
indien de aangewende kraçht groot genoeg alzoo van dle van den stoot. Om die reden
is,dan eerst tevoorschjn,wanneerde ba1 mag een doublé niet te sterk gespeel; worden band ot
'een anderen bal raakt. Onder- den.In deiguur zien wj,datdewareweg
stellen wjbjvoorbeeld,datdeba1a(;g.15) der ballen c i en c'L' is. H0e voller men
dooreen schuinsenstootopderegterzjdev0l- spe
Hlieer
nika
n,deste geringerisde fout.
gensabnaardenbandwordtgestuwden gedun ligt 00k de oorzaak van het verxende zjn l00p om de asc wentelt,dusin schjnsel,dattriplé'sen quadruplé'sn0gwel
derigting van de pjl - hetgeen langsden eensgemaaktworden,hoewelzj volgensde
geheelen weg t0t in b geschiedt.In b geko- boven aangewezene 'regelen onuitvoerbaar

men,Ondergaat hj bjdeterugkaatsingeene
wrjving,waardoordiezjdelingschedraajing
zich duideljk vertoont,wantnu za1de ba1
door die wrjving gedwongen woxden om

schjnen.Z00 zal in ;g.8 debalk,buiten
de grensljn gelegen, nog naar e snellen,
w anneer de ba1p van den speler dien be-

hoorljk aan de zjde raakt; dan springtk

eenigzins langs den band te rollen. De rig- in de rigting k r s r e terug en bereikt zöö
ting? waarin dit geschiedt, wordt 400r die zjn doel.Wanneerzulke stooten gelukken,
der omwenteling bepaald. In het gegeven geschiedt zulks meest toevallig, tenzj de

geval loopthj naarf.Hierwerktalzoo op speler zôô ervaren is,dathj naauwkeurig
den baleene kracht,diehem naarf zoekt de vereischte kracht weet aan te wenden
te stuwen,maar eene tweede kracht dringt en de gevorderde rigting te kiezen. Een
hem om zich naar e A te spoeden.De wer- middelmatige spvler zaldan alleen zich wakeljke rigting, dien ht
l volgen zal,isdus gen aan triyle
''s en qtladruplé's, wanneer
afhankeljk van hetbetrekkeljk bedrag dier hj gelegenheld heeft,om den bal.
vrj v0l
t
e
r
a
ke
n
.
beide krachten. Is de draajing in verhouding t0t den stoot gering,dan zal 00k de
Eene andere oorzaak van hetverschjnsel,
kracht, die hem naarf voortstuwt, in ver- dat de ba1btjeen doublé we1eenseen gehouding van die,welke hem naarA drjft, heelanderen 100p neemt,dan men verwacht,
zeer klein wezen,en hj zalde rigting e# is gelegen in de middelljn der ballen.Tn
volgen. Is de draajing'-sterk,bjvoorbeeld ;g. 18 m oet a door b naar den hoekzak e
zoo groot, dat zj, bj b te voorschjn tre- gedoubleerd worden. Volgens den d001*ons
dende, den baltot k (;g.16) kan voortstu- gestelden regel zaR men het 00g vestigen
wen, terwjlde stootslechtszwak is,dan op 0,' dan l'aakt de balin m den band en
volgt de balden w eg e -.H ierdoorkan men sneltvan hier naar e.Doch neen - daar de
den dikwjls zonderlingen loop verklaren van ba1 eene zekere dikte bezit, loopt hj niet
ballen, die niet in het middelpunt getrof- tot m ,maar komtreedsbtlm'metden band
in j
'aanraking en roltderhalve naarr.D aarom
fen zjn.
D e uitw erking van het doorschieten en ziet men een doublédikwjlsmislukken.Het
trekken openbaartzich vooral, wanneer de is alsof de band zooveel naar voren w are
ballen elkander raken. W j hebben gezien, pebragt als de middelljn van den ballang
dat de voortgestuFde ba1bj een stoot in 1s.Daarom moet melteigenljk nietnaaro
het middelpunt tlâa'r bljft liggen,waarhj maarnaaro'viséren,ofnaareenpunt,datdubden anderen ba'
lraakt(fg.1).Ditheeftech- be1z00 vervan e verwjdertlisals hetpunt
tcr zelden plaats, want men geeft(l0or de 1h)da'
n raakta in m'
'den bant
len verdwdnt
queue bjkans altjd aan den ba1eenewen- vervolgens in den hoekzak. Is de doublé
telendebeweging,diehj na de botsing met niet het gevolg van een vollen stopt,mpar
den tw eeden bal behoudt. D 00r te trekken van een schuinsen, dan verkrjgt a daar(beneden hetmiddelpuntte raken)kan men enboven eene wenteling,diedesgeljkswerkt,
echter dat doel bereiken, maar slechts ge- om zjn loop korter te maken Lm':).Die
oefende spelers zjn in staat,om dierug- twee Omstandigheden vereenigen zich d:s
waartsche om wenteling z0o sterk te m akenj om een stoot te doen mislukken, die voor
dat zj na de botsing voortduurt, zoodat de 'toverige met vaardigheid was uitgevoerd.
De fout wordt te grooter naarmate de balO(Q twee botsende ballen deelen elkander 1en meer om vang hebben en naarmate de
doorgaans eene omwenteling meëe, die t0t dollblé minder v01 gespeeld moet worden.
bal terugkeert.

vele schjnbare onregelmatigheden aanleiding
geeft. In fg.17 zien wj een doublé naar
den hoekzak e, en een anderen naar den
hoekzak e'.Beide zjn geene rollemaarsnjh
dovô!J.
:,btj welke de ba1 (b :')niet in de

Een veelvuldig voorkomend verschjnsel
is het klotsen (;g.19). Wanneer men een
bal a? die zich digtbj den band bevindt,

naar den benedenhoek wi1doubléren en hem
te vol raakt, dan kom en de beide ballen,
rigting van het middelpunt maar iets ter nadat a van den band is teruggekeerd,nogzjde moet geraakt worden. Hierdoox ont- maals m et elkander in aanraking. Ziedaar
vangen de beide ballen eene omwenteling watmen klotsen noemt.Debeit
letjdperken

in de rigting derpjlen,en daar wj gezien van zulk een voorval zjn op onze iguur
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afzonderljk voorgegteld:c;/is op den terugtogt en b' desgeljks.Daar echter de hal
veelvan zjne snelheidverloren heefh wordt
hj door den ander, dieop weg is naaro,

De bal b heeftnt1in den regel slecht: eene
zeer gpringe snelheid van den oorspronkeljken schok overgehouden en zaldushoofdzakeljk de rigting van den nieuwen schok
ingehaald. Door de botsing aan b' ontvangt volgen.D eze beweging bestaatechter,vooral

dan wanneer de balsterk aan de zjde geraakt wordt,in eenedraajing,welkehem
volgens eene kromme ljn verder stuwt,z00dat het soms gebeurt, dat hj tegeljk
met den gemaakten bal,m aar in den ande-

renhoekzakverdwjnt.Deonregtmatigebljdschap van den sgeler wegenseenvoordeelig
klotsen wordt hlerdoorwe1eens verbitterd.
De wenteling, die twee ballen bj hunne
ontmoeting elkander mededeeleny is vooral
van belang bj hetcarambole-pel,waarbjde
spelermetzjnbaldebeideoverlge,ophetbilJartaanwezigeballenrakenmoet.In;g.3hebbenwjdeterugkaatsingindenzuiverstenvorm
voorqesteld,maar bj hetbiljartspelmogen
wj nletrekenen op eene volkomene toepas-
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sing der wetten, die de botsing van veerkrachtige ligchamen beheerscht. Door den

excentrischen (buiten het middelpuntaangebragten) stoot kan de geoefende speler be-

wpnderenswaardige caramboles maken. 5Vj

hebben 0< in ;g.20 en 21 voorgesteld.De
spelel. m oet metb den bal a in den middelzak brengen en met c caramboléren.Treft

men b bj het stooten in hetmiddelpunt,
dan behoeft men aan geene carambole te
denken,wanthj zalzich na de botsing bj
a in de rigting van d verwjderen; maar
wanneermen nu b sclluinsraakt,zoodathj

Fig.20.
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eene wenteling aanneemt in de rigting van

de pjl, dan olltvangt hj doorde wrjving
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m et a eene kracht, die hem in de rigting
van e zoekt voort te stuwen.Geeftmen tevens eFect aan den balb door te trekken,
dap wordt de beweging in de rigting van d
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anders isde uitwerking van hetdoorschieten;
dan behotldt b na de botsing m et a de neiging om in de oorspronkeljke rigting voort
te loopen.D oor handigheid in hetdoprschieten w ordt m enige carambole gem aakt.E en
merkwaardig geval is voorgesteld in ;g.21.
M en geeft aan a een zachten stoot om doo1*
te schieten,dall wordt& langzaam voortgeschoven in de rigting 5 e,en a loopt niet?
zooals m en verwachten z0u, naar d,m aar
naar e en raakt c op dezen togt.

'x.N* xs

door het rerloopen vermjden.Moet m (;g.
2l) van n zonder te verloopen in den hoek-
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hzak gesneden worden, dan schiet men door,
zoodat n zich beweegt langs de gebrokene
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ljn r.
vt1.Bjmindersterkedraajing volgt
hj de xigting '
?
r r œ en kan op die wjzl!
n0g caram bolere
' n.
Het bil
jart is in 0ns Vaderland in den
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regel vierkant en met groen laken bekleed.

hj een nieuwen schok in de rigting a een
ziet nt
l, door twee krachten voortgestuwd,
zjne oorspronkeljke rigting aanmerkeljk
Fewjzigd,- en dezewpziging isweleens

De meesten zjn van 4 hoek-en f
?middelzakken voorzien,terwjl deze laatste 00k
w el eens ontbreken. M eer en m eer komen

intusschen billarten in gebrtlik zonder zak-

ln staat om a naar den hoekzak te brengen. ken ,derhalveuitsluitend voorhetcarambole4*
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spelbestemd.Menheeftaanhetbillartweleens behoevevan bjzondere personen ofcorporaeen anderen vorm gegeven; daarvan schjnt tiën. b.v.naturalisatie;verlofom openbare
de zeskantige hetbestte voldoen.Hetaantal w erken aan teleggen qerkenningalsregtsperballen,bjhetspelgebruikeljk,isdoorgaans soon. Een lid van hetparlement dient deze
3,nameljk 1roode en 3 witte. De queuën door eene upetition''ter beoordeeling aan de
moeten volkomen regt en aandent0p metzeer vergaderinq aan.

v
eerkrachtigedo)jj,edat
svoowi
rz1iezeggen
nzjn.Ge
woonljk
speelt m en partl
,tweeper.

sonen zoeken,elk metzjn balom beurten
spelende, de twee anderesballen te maken
of daarmede te caramboléren; het maken

van den baldextegenpartj geldtvoortwee,
van den rooden bal voor 3 en van eene carambole voor twee punten.Verloopen kost
2 of 3 punten - naar mate men bi
jhet
spelen Op deù w itten ofroodenbalverloopt
en hetmissen vanden beoogden bal1puntaan
den Ongelllkkigen speler. W ie het eerst 50

PublécIIJI:zjnwetsvoordragtenoveropenbareaangelegenheden.Zjworden schrifteljk
aan het parlement ingediend,nadat hiertoe
vooraf,opmondelingeaanvrage,bjumoti
on''7
aan den voorsteller verl
oflsyegeven.Eertjds Tverden de voorstellen, ln den vorm
van bede- of verzoekschriften,ter beoordeeling aan ;en Koning aangeboden,alswer-

keljkegeschriftenvanbezwarenenwenschen
(libelligravaminum etdesideriorum),waarin

alleen de leidendegedachten,de beginselen,

waren uitgedrukt,terwjl eropen plaatsen
punten verkrjgt,is de winner,mits het (blanks)gelaten werden voorbepalingenvan
laatste punt Of de 2 laatste punten door eene feiteljken aard,alsde vaststelling van somcarambole verworven zjn. Dikwjls spelen men,termjhen en dergeljke.

twee personen enkel earambole.
Na de indiening wordt de bill voor de
Hetpotspelwordt doo1-een onbepaald aan- eerste maal gelezen;het parlement beraadtal personen m et 2 ballen gespeeld.Ieder slaagtdan voornameljk Overhetwenschespeler krjgt zjne beurtin eene dook het ljke van het al ofnietaannemen van het

toeval bepaalde volgorde en doetzjn best voorstelin zjn geheel.Na bekomen verlof
om metzjn balden tweeden ba1in eender volgt de tweede lezing;eenecommissie, 0f,
zakken te stuwen.Gelukt dit,dan Ontvangt in aangelegenheden van bjzondel'grootbezjn voorganger een streepje,endezeisb'
d lang,het geheele parlement,in Comité ver3of4 streepjesdood.Delangstoverbljvende gaderd.treedtnu in nadere discussie cr Over,
ontvangt den inzet.Aangenamer is het,met enbrengtde gewenschtewjzigingen enverjeltes te spelen. Elke spelerkooptbjvoor- beteringen (amendements) aan, waarbj (le
beeld 5 fches,en aldieflcheskom en in een spreker?voorsteller?zjn stoelbezet,en een
gemeenschappeljken pot. Het spel neemt ander 11d t0tvoorzltter (chairman)gekozen
een aanvang, en ieder die eene carambole wordt.De gewjzigde bill wordtnu weder
maakt,ontvangteen ichelhetw elk het gel- door dezen aan hetHuisin zjn geheelaandeljk bedrag vertegenwoordigt, daarvoor geboden om verw orpen of aangenomen te
bepaald.Op deze wjze bl/ven allen tOt het w orden; stem tde m eexderheid voor de aannem ing,dan wordtde billm etgroote letters
laatstt0e aan hetsyeldeelnemen.
Hetcaroline-Of elgenljk clrt
xpzùplïzld-spel, in het net op perkamentgeschreven (engroshetw elk door 2 personen m et 5 ballen ge- sed), en t0t de derde lezing er van overspeeldwordteneenegrootekllnstvaardiyheid gegaan.
vereischt,is minder algemeen in gebrm k.
Bjvoegingen,nu n0g gelnaakt,wordenop
Het vervaardigen van biljarten en van een afzonderljk stuk perkament (rider)gealles, wat daartoe behoort,isin onzen tjë schreven en dit aan 't Oorspronkeljk stuk
een belangrjke tak van njverheid,dienmen vastgehecht.Volgt nu weder de aanneming,
in ons werelddeel bjna in geene stad van dan isde bill in het Lagerhuis voorgesteld,
en een der leden w ordt belastm etde Overeenig belang vruchtelooszoekt.
Blljoen, afkomstig van het Fransehe brenging ervan naar Jthe Bar Ofthe house
woord billon,is in het alyemeen de naam of Lords'' waar zjj volgens dezelfde vorvan goud en zilver van gerlng gehalte,be- men n0g eensbehandeld wordt (behalve het
pa
aldeljhet
k wa
neermdi
t beneden 2/? is van op schrlft brengen), om daarna den Koning
,tgeen
wn
ezen
oet
. Zu
lk biboenjuit ter goedkeuriny voorgelegd te worden, die
zilver en koperbestaande,w ordtin som mige doorzjnesanctlehaart0tuAct''verheft.O0k
landen gebruikt t0t het vervaardigen van in het Hoogerhuis zjn nog bgvoegingen en
pasm unt.
veranderingen mogeljk,waarover dan conBill (billa,misschien van libellus,boekje) ferentiën tusschen commissiën uit de beide
noemt men in Engeland de voordragt t0t
eene w et in het parlement.Een bill ondelu
scheidt zich hierdoor van eene (tmotion'')
dat deze slechts eene voorbereiding, eene
votlrlûopige aankondiging van, of een verzoek om verlof t0t het indienen van een

Huizen, Of tusschen de lluizen zelve moeten plaats hebben. K tlnnen deze zich daarover nietvereenigen,dan is de billgevallen

Prinate àf!J# behelzen beschikkingen ten

w ordt voorgelezen. D e daarvoor nog ge-

(dropped), en bljfthet voorstelduszonder
gevolg, evenals wanneer de Koninkljke
sanctie achterwege bljft.De Koning geeft
billis,ofeen mondelin6voorstelofverzoek van het verleenen of weigeren dersanctie
tothet doen eener enquete,t0thetindienen kennis aan het Hoogerhuls,öfin persoon ,
van een-adres aan den Koning, ofiets der- öf bj boodschap Onder het grootzegel van
den staat,die door den seeretaris van staat
geljks.
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bruikeljke formulieren zjn in 0ud Fransch- deze verbannen. lnoen begaf hg zich naar
Normandische taal en stjl gesteld, en in Parjs(1785),Averd eradvocaat,huvzdexaet
zeer beleefde vormen ingekleed. Het onthouden van de sanctie aan billsjvroegerniet
ongewoon, komt thans weinig meer vool-.
Koningin Elisabetl
t weigerde in ééne zitting
de bekrachtiging van 48 bills. D e laatste
weigering is die van W illem III,in 1692,
bi
j gelegenheid van de bill over driejarige
parlem enten,waarvan in 1694 de bekrachtiging door hem toch volgde.D eparlementaire
gewoonte brengt thans mede, dat de regering zich van eene meerderheid in hetparlement verzekert,zooda'
thetgebruik maken
van het regt van dtveto''overbodig wordt.
ll heeft in de Engelsche taaloverigens
.Bi
debeteekenis van een papier: een geschrift,

de onechte dochter van een pachter-generaal
en verwierf zich hierdooreenig aanzien en

vermogen.Bj hetuitbarsten der Omwenteling stond hj in devoorhoede en gafdehevigste brochuren in hetlicht,onderanderen
ttlue despotismedesministresdeFrange(De
dwingelandj der Fransche Ministersl.'' In
1791werd h!jbenoemd t0tregter in het4(le
arrondissementteParjs;daarna verbond hj
zich met Danton, M arat en kobespierre,
plaatste zich aan het hoofd derJacobjnen
en werd de aanlegger van den opstand van
10 Augusttls 1702. Vervolgens verordende

hj metDanton devreeseljke menschenslagterj van September;door 200 beulen liethj

datt0tbewjsvan een regtdlent,ofwaarin in ééne week 10000 menschen onlhetleven
een regtisvervat.Metonderscheiden zamen- brengen.'
W eldra washjlidvan deNationale
stellingen Yvordt het aldus gebruikt, als: Conventie, waar hj met krachtdeteregtdtbill of complaint'' schrifteljke klagt;ttbill stelling van den Koning vorderde. Later
ofdivorce'' aanvraag in regten tptechtschei- zocht hj de Gifondjnen te doen vallen)en
ding; ttbill of exchange'') wisselbrief; tdbill tben de Bergpartj de overhand behouden
of ladiny'', cognossement of vmchtbrief. had,werdhj ervoorzitter,waarnahjzorj=
Bekend ls de ttbill Ofrigths'',eene verklaring betreFende de ware,Oude,onaantastbare regten des volks, welke den lstlen
Februarj 1688 door hetparlement aan den
Prinsen dePrinses van Oranjewerd overhandigd,en door hen alskoning en koningin
erkend en vastgesteld.

de,dat de Hertog ran Orleans,de Koningln
en vele anderen voor de revolutionaire l-egtbank werdengesleept.ToenOpzjnaandringen
het (Ccomitê de salutpublic''benoemd was,

deed hj zjn best,Om aan dittienmanschap
hetgezag teverschafen,zoodathj meteene
aanklagt tegen Robespierre optrad. Na den

n het Schrikbewind werd hj Op den
Bieen
llardpl
iant
éraenges
Smit
ltht
enkr
gelfami
isdleienade
amr v1ast1envaAp
van
lac
tllten
de
ril1795 t0tdeportatie naar Cayenne
Pittosporeaceën en onderscheidt zich door
een s-deeligen, gekleurden kelk ,door eene
bloemkroon,die uit 5 holle bloembladen bestaat, door een z-lobbigen stempelen door
eene z-hokkige, veelzadige bes.Het Omvat
een aantalNieuw-Hollandsche heestergewassen,van w elke somm ige alssierplantenw orden gekweekt, zooals .B..
scc/
z
lt
fez/.
sSm.(W.

veroordeeld. Geene amnestie viel hem ten

deel; hj toefde er'20 jaren en hield zich
bezig met het tam maken en afrigten van
papegaajen.ln 1816kwam hj teNew-York,
maar de algemeene verachting, die hj er
Ondervond,noopte hem tom de wjk tenemen naar St.Domingo.Hj overleed erte
Port au Prince den 3denJulj 1819,eenige
canariensis W endl.)metw
gewondene takken, geschriften nalatende.
witachtig gele bloem en en blaauwe, eetbare
Billault (Ad0l#1e Marie),een Fransch
bessen, - .
B.yk.
sUbrplsx Labill.(&oJJyl ke- staatsman, w erd geboren te Vannes, den
lzd
en N ovember 1805, sttldeerde te Rennes
Jez.t
?
yl/
zt
f
/dltxLindl.
qmetfraajehemelsblaauwe
aarvormig geplaatste bloem en,- .B. ltlzl.#i- in de regten, vestigde zfch te Nantes a1s
jora Labill.met een gewonden stengelen advocaat en verw ierf zich w eldxa een begroenachtig gele bloemen, - B .vfxfclilï.
: roemden naam.Nietalleen werd hj e1'voo1Ralisb.desgeljksmeteen gewonden stengel zittervan de Orde van advocaten,maar o0k
en blaauwe bessen, die allengs purperrood lid van den gem eenteraad en van het deparworden enz.De vruchten dezer planten zjn tementaal bestuur. Hj schreefeenige vlugdoorraans nog sierljker dan harebloemell. schriften Over de vl-agen van den dag en
Blllaud-vareynes (Jean Nicolas),een werdin 1837door3kiescollegiën afgevaardigd
van de bloeddorstlgste monsters der groote naar de Kamer van Gedeputeerden. Zjne
Fransche Omwenteling, werd geboren den eersteredevoeringenm aakten w einig opgang,
lo0r âjne bekwaaluheid in debehanzssten April 1756 te LaRochelle.lIj was maar (
de zoon van een advocaat en leidde alspoe- deling derzaken wisthjzichspoediginvloed
dig een loszinnig leven. Toen hj pas de te verschafen.Eerst voegdehj zich bjde
hoogeschool verlaten had! schaaktehj een partj Van Tltievs en bem oeide zich vool'al
jong meisle en voegde zlch vervolgens bj met de vraagstukken omtrenthandelen nj.
een tooneelgezelschap.sveldra echterkeerde verheid.M'eldrawerdhjbenoemdt0traadgehj naar zjne geboortestad terug,waarhj vendregtsgeleerde vandenhertogvan Altmale
zich door zjnehekeldichten en vooraldoor en vervolgens(1840) t0tonder-staatssecretazjn bljspel (
tlua femme comme iln'
y en a z'
is in hetministérie Tltiers.Hj verdedigde
zParjs en slooteen hanplus (De vrouw zooals er niet meer gevon- de versterking val
den wordenl'''
velervjandschap op den hals delsverdrag met Nederland.Na den va1van
haalde.Hj moestLaRochelleverlaten,trat
l het Ministérie (October 1840) werd hj 1id
in eene geesteljke orde,maar wer; 00k uit van de Balie te Parjs, terwjl hj in de
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Kamer zich in de gelederen der oppositie niet 1et op al die omstandigheden , waarop

schaarde.In 1846 werd hj herkozen, en men, wilde men de billjkhei; betrachten,
hoewel hj zjne stem metkrachttegen de z0u behooren te letten.
Justinianus noemde onderde drie hoofdbestaande misbruiken verhief,nam hj geen
deel aan de staatkundige banketten.Na de beginselen desregtsdebilljkheid.Menmoet:
Februarj-omwenteling vertegenwoordigdehj deerljk leven (honeste vivsrel'';uniemand
in de Constituérende Vergadering het depam beleedigen (neminem laederel'';en Jiederhet
tementLoire inférieul'een nam erplaatsbj zjnetoekennen,(suum cuique tribtlerel''.
de gematigd-democratischepartj;hj stemde ln den zin van dezen laatsten regel is
zoowel voo1- de verbanning van tle familie billjkheid synoniem metregt:later ontstaat
Orllans als tegen het stelselvan twee Ka- er tusschen deze beide begrippen zelfs eene

mers. Daar hi
j bj de keuzevan Lodewqk
Napoleon t0t voorzitter n0g meer t0t de
linkerzjde naderde, werd hj nietgekozen
ill het svetgevend Ligchaam.Hj wasdus
Tvederadvocaatbj hetgeregtshofte Parjst
bleef getrouw aan de volkszaak en jverde
in 1850 tegen de beperkingvanhetkiesreqt.
Ookverdedigde hj metgoed gevolqhettkdschrifttdl'Exénement.''Bjdewedennvoering
van het algemeen kiesregi en bjde daar-

tegenstelling.W anneerherhaaldeljkondergeljksoortigeomstandighedenidentiekegevallen
zich voordoen,dienaarhetbegripvanbilljkheid,datin de menschen leeften zichontwikkelt,beoordeeld enbeslistworden,dan wordt

juist daardoor eenegewûonte gevormd,die
aldadeljk,zondervoorafgaand naderspeci-

;ek onderzoek, vaststelt, w atvoor uregt''
raoet gehouden w orden,wat Gregt''is.
llaarmate die gevallen zich vaker voor-

doen, wordt die gewoontevaster:het?4ewoonteregt''wordtdeGobjectieve''billjkheld,
de billjkheidindoorsnede.Destrjdtusschen
deze en de asublectieve''(deeigenljke)bil2 December 1851en nadathj wederom t0t ljkheid,dieelk gevalin eoncreto regelt,is
afgevaardigde gekozen was,werd hj voor- nu reedsontstaan.Eenebelanyrjkeschreie
zitter van het W etgevend Ligchaam en een op de baan van de ontwikkellng des regts
jverig bevorderaar der herstelling van het is het positief worden des regts, het op
keizerschap.Den 23stenJulj 1854 werd hj schriftbrengen,het vaststellen van hetregt

mede verbondenekabinetsveranderingenwerd
jjP**meermalen genoemd onder degenen, aan
wie eene portefeuille zou w orden toevertrouwd ; doch eerst na den coup d'étatvan

de opvolger van Persiyny als minister van in de wet.
Binnenlandsche Zaken en in December van
W etgeving en regtspraak,vroeger jn e
*o#ne
datJaarlid Van den Senaat.Na den aanslag hand, w orden nu gescheiden;ieder voorkovan 13 Januarj 1854 moesthj eenigen tjd mend geval moet nu getoetstworden aan de
de portefeuille afstaan aan den generaalAd- regelen desregts,die in de wetvervatzjn.

pinasse,maarhj verving dienstweeden 0p- In regten is dusvoordebilljkheid,a1szelfvolger! den hertog van Pad'
ua, reeds op

standlge bron van regt,geene plaats meer.

den 3den November1859.In 1860 werd hj
minister zonderportefeuille en w istde staatkunde desKeizersop eene uitstekende wjze
te verdedigen. Hj overleed onverwachtste
Nantesgp dep 13denOctober 1863.

Integendeeldeweten debilljkheid kunnen
nu tot uitspraken kom en,die met elkander
in ljnregten strjd zjn. JRegt''moeter gesproken worden volgens dç wet,alis het:
ulex dura, sed ita scripta'', d.i.:alip de

Billkkheld heet,inhetdageljkschleven, wet hard,zj staat zöögeschreven.Datis
het streven van iemand, om in handelen een onvermjdeljk gevol
g van hetvogr het
wandel, in zjn syreken en in zjn doen, overige voor de maatschappj z00 hellzame
met zachtmoedigheld en regtvaardigheid te
oordeelen en te handelen. D e eischen van

positief worden van het regt,- een gevolg,
dat we1getemperd,maarnimmergeheelwegregt en van zedeljkheid worden dan niet genom en kan w orden.
De gehechtheid der Romeinen aan de gevoo1'e1k gevalin concretoabsoluutzo0 hoog
gesteld,als slechts mogeljk islm>ar in het schrevene letter der wet was groot,evenals
oordeelen,en hetnemen van watmen krj- hun eerbied voor den Sfmm't,en alwat van
gen kan, en in het geven aan anderen van dezen uitging.
w at aan deze als hun deel toekomt, geDe regtshandelingen onder deeigenljke
brtzikt men in elk gegeven geval zekere burgers van den Staat werden gesnoerd in
matiging, die haren grond vindt in de ()m- harde,strenge vormen,die bj hetaangaan
standigheden, waaronder iederpersoon ver- van overeenkomsten en bcschikkingen niet
keert,of waaronder e1k gevalzich voordoet. strafeloos verwaarloosd konden worden.

De billjkheid is eene deugd, die dikwjls Heeft dit iets belemmetends voor de vrje
hoogst moejeljk valt in de tlitoefening; ontwikkeling des regts, het ltan niet ont-

niet alleen, omdat de eïgenbaat vaak m et kend worden, dat het heilzaam is voor de
haar in openbaren ytrjd komt, Omdat bj algemeene zekerheid van een ieders regten.
een ieder in meerdere ofmindere mate de Deontwikkelingvan'
tmaatschappeljkleven,
neiging bestaat,om , w aar het op verdeelen de aanraking m et vreem den doen evenwel
aankom t, zich ten koste van een ander te de behoefte ontstaan aan eene mildere toe-

verrjken, - maar o0k , omdateen onont- passing des regts;deoude,stjve regtsvorwikkelde toestand van hetverstand en van

men geraken versleten en passen niet meer

de zedeljkheid het00g doetsluiten voorde voor alle nieuwe toestanden.Daarom kom t
billjkheid, zoodatmen willensofonwillens de praetor metzjn edict,en spreektregt,
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nietalléén meernaarhetdfricfl- jus(strenge dierovereenkomsten,doordebilljikkeid,het
regt),maarook volgensde aequitas(billtjk- gebruik of de wet wordt gevorderd.''
heid). Het strenge regt wordt nu onder In e1k geval,o0k zonderdeze bepalinguit
zekerewjziging,aangegeven doordebilljk- het O0g te verliezen,moetbj 0nsderegter

heid, met het 0og op de bepaalde omstan- regtspreken volgens de wet.
digheden van zekere zaak ,toegepast.Regt
Achten partjen,bj de beslissing van be-

spreken naar de billjkheid isdusgeenszins staande ofmogeljke toekomstige geschillen,

ongemotiveerd eene uitspraak doen in een den waarborg van het Opvolgen der strenge
geschil naar de inspraak desharten op een regtsvormcn niet noodigjdan staathet haar
gegeven oogenblik, met een onbepaald be- 00k vrj,om arbîterntebenoemen,aanwier
roep op de billjkheidenhetzedeljk gevoel. uitspraak zj zich dan zullen moeten houden.
Deobjedieve regtsregelen moeten weldege- Het compromis kan aan dezen de magt toeljk in het 00g gehouden worden en a1s kennen om ôfregttesprekennaarderegelen
norma van beslissinq dienen. De scherpe desregts, öfhun de bevoegdheid opdragen,
kanten van het positleve,onbuigbare regt om alsgoedemannennaarbilljkheid te 00rworden in die uitsprakenalléén watgeslepen, deelln.

wat afgerond.Partjen zoekenvrjwilligdie Blllington (Elisabeth),eeneuitmuntende
regtspraak uit een gevoel van billjkheid. zangeres en tûoneelspeelster,geboren teL0n'tzelfde doen in Engeland de tcourts of den in 1760, was de dochter van den Duitequity ,volgens de ttlaw ofequity-''
schen muziekliefhebber W elchsel.Haarvader
'tonderscheid in 'tproces voor die courts deed haar les geven in hetklaviersyeldoor
en de eigenljke regtbanken,lcourtsoflaw ,'' Tltomas ./ïlliu fol,die het waagde ln 1786
bestaat vooralin het toelaten van ruimerbe- zjne leerling te schaken.Te Dublin betrad

wjsmiddelen,in hetbeoordeelen derkracht zj, d0ol'den nood gedrongen,hettooneel
en in hetaanvoeren van de bewjsmiddelen en Oogsttez00 grootenbjval?dathaarvader
(vergeljk Bewl
b.
) Het regtkan in deeens haar verriflbnisschonk en zj eerlang in de

aangenomen en eeuwenlang behouden vor- gelegenheldwerdgesteld,om aan den schouwmen a1s het ware verstjven, verouderen. burg van Corent Garden te Londen hare
Naast het geschreven regtOntstaat daninde gaven ten toon te spreiden.Hare opleiding

maatschappj,waarinzichvoortdurendniellwe werd te Parjs doorhetonderrigtvan Saetoestanden opdoen en andere ideeën over c/zilïvoltooid.Toen zj te Londenwasterugregten onregt,regten zedeljkheid geboren gekeerd, behoorde zj erweldra t0t delieworden , een ander,een nieuwer,een ver- vel
ingen van hetqubliek.Van 1794t0t1801
hevener regt, dat het regt in de wet in reisde zj in Itallë en huwde er,na den
ontwikkeling voortlit is.Is de eerbied ende dood van haren eersten man,meteen zekegehechthrid aan het otlde, eens bestaande ren Inlorissent uit Lyon.Nadatzj in 1809
regt) zôo
' groot,dat men hetnietafschalen hettooneelhad vaarwelgezegd,woonde zj
endoorbetere,nieuwewetten vervangen wi1, eerstteLonden en daarna op eene villa bj
zooals in Engeland,dan worclthetbestaan Venetië.waar zj den 26stcn Augustus 1818
van ucourts of equity''noodzakeljk.Bljft overleed.Deze kunstenaresmunttenietalleen
de wetgever daarentegen op de hoogte van uit door voortreleljke gaven des geeszjn tjd;zûrgthj,dathetgeschreveneregt tes,maar 00k door zeldzame schoonheid en
inovereenstemmingbljftmethetlevenderept, door eene onge111eollwelluidende stem.M en
dan kan tjdige wetsherziening dergeljke 1n- verhaalt daarentegen, dat haargedray niet
stellingen overbodig m aken, en dan w ordt onberispeljk was. Hare uGedenkschrlften''
er even goed, z0o niet beter gezorgd,dat zjn in 1798 in ltetlichtversehenen.
degaping tusschen die twee (destrpd tus- Billioen (Een)is een getal,dateenmilschen regtenbilljkheid)niettegrootworde. lioen maal een millioen aanduidt en alzoo
O0k de overeenkomsten,die voor de par- uitgedrukt wordt door de eenheid,gevolgd
tjen,welkezehebbenaangegaan,alswetgel- van 12 nllllen,of door 1012.
den,werden in hetRomeinscherertOnder- Billiton of Bliton.q is de naam van een
scheiden in (tcontractus stricti jurls (over- eiland in den Soenda-Arehipel,tusschen Sueenkomstennaarhetstrenge regtl'' en (tC0n- m atra en Borneo, ten w esten d001*straat
tractusbonaefldei (overeenkomsten,aange- Gaspar van Banka gescheiden, ten zuiden
gaan tergoedertrouwl''.Deeersten werden door de Java-zde bespoeld ,ten oosten grengesloten met in achtneming der strenge vor- zende aan straat Karimata en ten noorden
men,en hadden de met grootenaauwkeurig- aan deChinéschezee.DePiekbjhetnoordheid omschreven actiën ten gevolge4deover- oostpunt ligt Op 3013/Z.B.en op 1080 7?
eenkomsten del'tweede soort werden beoor- 0. L. van Ferro. llet is verdeeld in 1 disdeeld, uitgelegd en uitgevoerd volgens de tricten en telt op ll9 (
a geogr.mjlen ombedoeling der partjen, met het 00g Op de streeks 13000 inwoners. Het klimaat is er

billjkheid bj de booordeeling van deregten bj dag zeerwalm ,maarde nachten zjn er
en de pligten,die er voo1'haaruitvoortvloei- koel.Het land is in het noorden heuvelachden. ln de nieuwere wetgeving is de regel tig, en de voornaamsteberg,de Tadjem ,
opgenomen, 00k in 0ns regt bekend, t
ddat is er 1000 Ned. elhopg,het strand is bar
de overeenkomsten niet alleen verbinden t0t en mettalrjke klippen bezet,en men vindt
datgene,dat uitdxukkeljk daarin isbepaald, de beste reede bj dehoofdplaatsTandjong
zaaar 00k total hetgeen,dat,naarden aard Pandan.Het dierenrjk is er ruim voorzien
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van buFels, paarden , runderen, schapen, dien strjd deelgenomen.Zjne gezamenljke
geiten,varkens enz.en tothet wild behoo- werken zjn in 1692 te Amsterdam in 4to
ren er herten,steenbokken,apen,lujaards, uitgegeven.
wilde geiten,tjgerkatten en talrjke voge- Bilston is de naam van eene stad inhet
len,terwjlhetstrand ertripang.en eetbare Engelsche graafschap Stafford nietver van
vogelnestles Oplevert De bosschen bevatten Birminrham gelegen. Zj telt omstreeks
er uitmuntend timmerhout,enmen verbouwt 25000 lnwoners, aan wie de uitgestrekte
er boomvruchten ,peper:klappernoten,n0. kolem 'en jzermjnen in haren Omtrek ruim-

temuskaat enz. Het belangrjkstechterzjn
er de voortbrengselen uit'hetrjk der delfstoFen,nameljk jzer en tin - vooraldit
laatste.Het tin wordt er,evenals 0p,Banka,
in de mjnenopgedolven,versmolten en naar
Nederland verzonden.
W eleerstond BillitonOnderdeheerschappj
van den Sultan van Palembang en werd
den l7den Mei1812 doorhem aan Brittanje
afgestaan. Daar het in hetverdrag van 1814
met Nederland niet uitdrukkeljk genoemd
was, wilden de Britsche gezaghebbers het
niet begrjpen onder den afstand van Banka.

schoots bezigheid verschaFen, terwjl zj
daargnboven elnigebloejendefabriekenbezit.
Bllzenkruld (Hyoscyamus L.
) is de
naam van een plantengeslacht,hetwelk t0t
de familie der Solaneën behoort,welke eene
menigtevergifplantenomvat.Hetonderscheidt
zich door een buisvormigen , s-spletigen
kelk,door eene trechtervormige bloemkroon
m et een s-lobbigen, onregelm atigen Z00m ,
dool'een kopvormigen stempel,endooreene
eironde, aan weêrskanten zamengedrukte,
m et een dekselkruisvormig openspringende

zaaddoos.D:meestesooxten zjn kruiden met

Het werd echter in 1821 door 0ns in bezit kleverige haren. De voornaamste soort is
genom en en is doorhetLondensch tractaat zwart Iilzezlkrlïd (H. niger J$.) met gevan 17 Mei1824 als eene Nederlandsche be- steelde, vindeelig gegolfde wortelbladeren,
zitting erkend.
terwjlde hooger qeplaatste bladeren half8111r0th tlollann Gustav Friedrich),een stengelomvattend zpn. De wortel is lichtervaren godgeleerde en wjsgeer,werd ge- bruin Of geel en geljkt bj zwareplanten
boren te Liibeck den lldenFebruarj 1808, we1iets op mangelwortels.De stengelwordt
ontving op hetgymnasium zjnergeboorte- ongeveer 6 Ned. palm hoog. In de oksels
stad de eerstewetenschappeljke opleiding, der bovenste bladeren staan dekortgesteelde

en wjddezich 0? deuniversiteiten teGreifs- bloemen aan éénezjde der ylant.Debloewald en te Lelpzig aan letterkundige en men zjn geeloforanle-kleurlg, van binnen
godgeleerde studlën. Nadat hj te Dresden metpaarscheaderenvoorzien.1+jzienin;g.l
een jaar alshuisonderwjzer waswerkzaam eenstengelOp1/qdernatuurljkegrootte,ina
geweest,vestigdehj zich alsprivaat-docent een geopendenkelk metvruchtinnatuurljke
te Leipzig en werd in 1834 als buitenge- grootte, i
n b een zaadje 6-maa1vergroot,
.

woon hcogleeraarindewjsbegeerteteHalle
beroepen, waarhj reeds den 28stenMaart
1886 overleed. Hj was een aanhanger der
Hegeliaansche wjsbegeerte, hetwelk duideljl
t uitkomt in zjn '
ïlfommentar zu den
Briefen desPaulusandie Korinther(1833).''
Hj heeftzich voortsverdiensteljk gemaakt

ln c dit laatste in overlangsche doorsnede.
Deze plant groeitin een grootgedeelte van
Europa,- ook in onsVaderland,waarm en

haar bj de huizent vooral in de nabjheid
van mesthoopen,aantreft.Zj bloeitvan het

begin van den zom er t0t laatin den herfst
en is zeer veryiftig; het hoofdbestanddeel
door geschriften over de kerkmuziek,over van dat vergif ls hyoscyamine, verbonden
wjsgeerige godsdienstleer,en vooral d001- met appelznur. Dit alkaloïde i8 vlugtig en
eene Latjnsche syntaxis en eene Latjngche wordt ontleed, wanneer men het met amspraakkunst voor schoolgebruik,w elke laat- moni
a verwaxmt;het lost çemakkeljk op

in alkohol en ether,maar nletgelnakkeljk
!11y (CasparRobles,heervan),zieRobles. in water.
Blls(Lodewjkde)heervanCoppersdamme, In de apotheek gebruikt men van deze

steBpjherhalingisuitgegeven.

/oz?dzl enz.,een Amsterdammer van geboor- plant de bladeren en het zaad,het extract,
te, was niet voor de studie bestemd,maar detinctuur en de olie.Dew erkingdezerm id.

legde zich van zjn 13deJaar afmetjver delengeljkteenigzinsopdievan opium ,maar
t0e op de Ontleedkunde.Omstreeks1663was zj hebben nietzulk een sterkslaapwekkend
hj hoogleeraar te Leuven,*in 1669 baljuw en jjnstillendvermogen.Eenovervioedig4evan Aardenbt
lrg en vervolgens hoogleeraar brulk veroorzaakt verwjdi
ny der pupll,
in de ontleedkunde aan hetAthenaeum te hoofdpjn, duizeligheid, walglng,braking,
'
sHertojenbosch,waarhj in 1671 overleed. slaapzucht, jlhoofdigheid, stuiptrekkingen
De gevoelens over de verdiensten van en den dood. ln geringegiften werken zj
Bils a1s ontleedkundige liepen reeds in die pjnstillend, vooralbj maagkramp, aangedagen zeer uiteen. Sommigen prezen hem zigtspjn,tandpjn enz.- IL yA#.
:JJpi#&.
:L.,
hemelhoog en beweerden: dat hj nieuwe eene andere soort,groeit in Siberiëen wordt
ontdekkingen gedaan had Op dat gebied, ergebruiktal
sbedwqlmendmiddel.No4eene
bepaaldeljk) dat hj een middelhad uitge- andere soort,dool-L%nnaeus H .Scopol%a gevonden om de praeparaten in volkomene naamd, behoort thans Onder den naam van
frischheid te bewaren,- anderen beschouw- Scopolia cfrtl
zpided Sa ult. t0t een ander
den hem als een kwakzalver.Bils zelfheeft geslacht. Deze plant draagt koperkleurige
in onderscheideneLatjnsche geschriften aan bloem en en groeit in de wouden van Kraïn,
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Hongarje,Croatië en Silézië.Zjismetden
wortel (J) in fg.2 voorgesteld op l/qder
natuurljkegrootte;in bzien wjvoortseene
rjpe zaaddoos in natuurljke grootte,in e

hetmetaalkalium zuurstofbevat(Ka,
z0),-

aluinaarde, zamengesteld uit aluminium en

z
uurstof(A1z0a)verbindingendereersteorde.
Volgens de binaire theorle worden dan ge-

een doorgesneden stamper insgeljks in na- w oon zwavelzuur S Oa, HzO ; zlavelzuur
tuurljkegrootte,en in d een meeldraad een kalium S Oa,Kaz O ;zwavelzure aluinaarde
w einig vergroot.
S 0. A1a Oa,alle verbindingen der tweede
Bim a is de naam van een ltoningrjk Op Orde, Het watervrje aluin wordteene ver-

de oostkust van heteiland Soembawa,aan binding der derde orde SO:,KaaO + 3 S Oa,
de straat Sapi. H et staat onder het gezag Aly Ox. Van de vierde orde wordt het gevan een Sultan, die uitsluitend aan Neder- kmstalllseerde aluin S Oa,Kaz O -> 3 S 0a

land den handelin zjne Staten veroorlooft. Ala Oa + 24.I'
1a 0.
Er is eene bevolking van Omstreeks 100000
zielen.H et land is er meerendeels w oest en

Binaire verbz'zl#igwds noemt men in de
scheikunde 00k welstolen)die uit slechts
onbebouwd enleverter rjst,sandelhout,ka- twee elem enten bestaan.

toenysuiker,opium ,maïs,was,vogelnestjesj Binairkies,door W erner speer-enkamzout enz.Daarenboven vindtmen erfraaje kies, door Halnmann waterkies,door H ai-

paarden.De handel is er zeer levendig.
De hoofdplaats draagt er denzelfden naam
en isaan eeneevenzoogenoemde baaigelegen
Op 80 26'Z.B.en 117046/0.L .van Ferro.

dlper markasietj en door Gloeker graaqw-

jzerkies genaamd,iseen zwavelmetaaluit
de afdeellng kies en mgrkwaardig als een
der eerste voorbeelden van dimorphismgls
F)
*g.2.

Fig.1.
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Hier woont de Sultan en 00k de Nederland- (zie Onderdit w001'
d)van scheikundige verschebewindvoerder.Erzjntweemarktplaat- bindingen.Hetheeftdezelfdebestanddeelen als
sen; tevensiser een onderwjzer, die door zwavelkiesjm aar een 4eheelanderen kristal-

ons
B gourernementbezoldigd wordt.
Bina%
lyal
r beteekentletterljk tweeaantwee.
re o./ dwali
g
ntlstlze fAeorïenoemtmen in
de scheikunde eenenu bjnaverouderde beschouwing van dewjze,waarop de zamengestelde stoFen uithareelementen zjn 0p-

gebouwd. Men
tel
tzi
dieel
thmor
ierV00r
elemesnt
en
zch
ichinmet
kande
verj
dat tw ee
binden t0t 00n0 verbinding Van de eerste
orde; zamengestelde sto#en Yan de eerste
crde verbinden zich t0t stofen van detweede
orde;vereenigen zichdan verbindingen van de
tweede orde wedermetelkander,dan ontstaat
er eene verbinding van de derde orde,enz.

vorm.Zjn grondvoxm ls eenerhombischezuil
van 1060.Hetlevertdikwjlstweelingskristallen
op, die een kamvormig voorkomen hebben.
Het binairkies is vezelig en digttzeer vat-

baar voor verweering, geel of grjs van

kleur en heeftde hardheid van zwavelkies,
dus van kwarts. Men gebruikthet t0t het

bereiden van jzervitrioolen zwavelzuur.

Biqek (Jac0b), een uitstekend graveur

en Bchllder,werd in 1490 of1504 te Neurenberg of te lfeulen geboren en oefende zich
onder de leiding van denberoemden Albreckt

lllrer.Hj heefteen grootaantalplaten ge-

.

graveerd,en waBin 1546 alsportretschilder

Z00 ztjn water,bestaande uitwaterstofen In dienst van koning Cltristiaan I1I van
zuurstof (Ha O), - watervrj zwavelzuur, Denemarken, terwjl hertog Albreeht '
pt
xl
gevormd uit de verbinding van zwavel en Pruonen hem in 1549naar le Nederlanden
zuurstof (S O,),- kaliumoxyde,dat met zondj om er de oprigting eener graftombe
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vooz'zjnegemalintebesturen.W aarschjnljk
is hj in 1560 te Königsberg overleden.Het
praalgraf t
ler echtgenoote van I'
rederék I
van Denemarken ls te Sleeswjk naar zjn
ui
t
gevoer
d
,
voor
t
s
vi
ndt m en
ontw erp
van hem zjn eigen portretin hetKeizerljk

versterking uit het Vaderlan; en werd kapitein Tlöomas Tob'
ias met 3 schepen en 400
m an te hulp gezonden raaar deze kYzasa.te
laat.D'Estréen wierp bommen in het tbxt,één daarvan drong doort0tden kruidkelder,
waarna de geheele versehansing in de lucht

steljkepersonen te Kopenhagen en in den
d0m te Königsberg.O0k heefthj eenaantal
keurige gravures nagelaten.
Binckes.onderdezennaam vermeldenwd:
Jakob Bénekes, Binkes ofAenckes, een
der dapperste Nederlandsche zee-oëcieren
uitden tjd van de Ruyter.Hjwasdezoon

bevelhebber van het krjgsvolk Jhr.Pieter
deApzlfùzly de Glaryeskwamen daarbj om

muséum te W eenenj en portretten van vor- vloog (l2 December 1677). Bénckes en de

van Bincke N zlcke::burgemeester van Stavoren, werd geboren te Koudum en trad
reeds vroeg in dienst der Admiraliteit van
Amsterdam. In den slag van 4 Augustus

1666 was hj gezagvoerdervan de Gveree-

nigde Provinciën'' met 48 stukken,behoorende t0t het eskader van Tromp.ln 1667

nam hj pp hetschip uEssen''met50 stukken deel aan de zegepraal op de Theems.
In 1670 werd hj begiftigd meteen gouden
keten en gedenkpennlng wegenshet vernielen van kaperschepen,- voortsbeschermde

hj de koopvaart in de Middellandschezee
en streed op het schip JW oerden''met70
stukken in den slag bj Solebay (7Junj,
1672).In 1673 werd hjmet4 schepen naar
W est-lndië gezonden, waar hj zich vereenigde metden vlootvoogd Cornelinf'
perf&en de e
Tp>#e.Zamen deden zj erdeFran-

het leven. De schans werd verovert
l; een
deel der bezetting nasa de vlugt, een ander
deel gaf zich over, onze schepen vielen in

handen van den vjand,en Tabagowasvoor
0ns verloren.
JanWilckedof.BLnkes,desgeljkseenbekend
Nederlandsch zee-oëcier en in 1779 schout
bj nacht ter Admiraliteit van Holland.In
1781 beschuldigd, dat hj zich nietgenoeg
bejverd hadom een doordeEngelschen genomen schip tehernemen,werdhj in 1782
voordrieJaren in zjnebetrekkingreschorst.
Mmon Wilc/re: of lLnkes. een ultstekend
Friesch regtsgeleerde.Hj werdgeboren te
Staveren, waar zjn vader secretariswas,
in 1731.In 1749 werdhj studentteFranekerenwoondeerdelessenbjvanValckenaar,
Sc/
zrl#er,Baïek en Trotz en legdezich met
jver t0e Op de regtsgeleerdheid.Hj promoveerde in 1753 en verkreeg hetsecretariaat

iq zjne geboortestad. Vervolqens werd hj
lid van hetstedeljk bestuur,lldderStaten,
raadsheer in het Provinciaal H0f,secretaris
van 'sLands Rekenkamer en afgevM rdigde

schen en Engelschen veel afbreuk en her- t0t regel
inr van dequota vobr de verschiloverden Nieuw-Nederlandin Noord-Amerika. lende provlnciën. Hp Overleed den zssten
Eerst in Julj 1674 keerden zj in het September 1786.
Vaderlandterug,waar- zonderlinggenoegDeze Binckesvoegde bj grootegaven des
hetgedrag van Erertsenin Zeelan; afgeketlrd geestes eene buitengewone geleerdheid.Hj
en dat van Binckes te A msterdam geprezen werd als advocaatin de belangrjkste zaken
en beloond w erd. Na een togt naar Dene- geraadpleegd. Daarenboven heeft hj zich
marken begaf hj zich in 1676 met elfsche- veel moeite gegeven t0thet verzam elen van
pen weder naar W est-lndië en veroverde er oude Friesche oirkonden, zooals kbkkwartzenCayenne,Marie Galante en St.Martin.Hj àdr.g in devoorrede van zjn S
tcharterboek''

maakte te St. Dominro zich meester van vermeldt. O0k heeft hj een paar belangrjkewerken geschreven van regtsgeleerden
en zeilde najr Tabago, waar hj zich ver- inhoud.
schanste.lnmlddelsvernam hj!datCayenne Bindalang of Poeloe Doewa is de naam

een Fransch oorlogschlp en 5 koopvaarders

door den Franschen vice-admiraal d'Estrêes van een koraal-eilandje in de Indisc.he zee,
hernomen was en datdeze koers zette naar ten westèn van Sumatra.Hetbehoortt0t de
Tabago. In de baai en aan land aldaar had Zeven-eilanden-groep , is met kokosboop en
een vreeseljkgevechtplaats;vanbeidezjien begroeid en met een gering aantal inwoners
werden onderscheidene schepen vernield. bevolkt.
Eenige van den vjand sprongen in de lucht, Bindtouw is eene betrekkeljk dunne
alsmede hetNederlandscheschipdeJBescher- soortvan touw)die door den touwslagervan
Ker'' van 56 stukken, onder kapitein Roe- vlas ofhennep vervaardigd wordt.Hj spint
mer T'llcg. De geheele baai was eene zee eerst een draad,waarvan 1)et uiteinde vervan vuur,en ten laatstewaren slechtsenkele bonden ismeteen snelomdraajend rad.Na
het spinnen van den eersten draad worden
veaado
t
rtuei
genD'aEs
antrYi
dehazdjde
ns
taa
e
nst
n.
een
1n
00i
0
ma
nto
am
andi
wa
l de volgende in gereedheid gebragt, t0t 5
gezet en de sterkte met geweld aangegrepen, draden t0e, en elke draad wordt met een

maartevergeefs.Nogmaals deed hj haar0p- vochtiren doek vd
qlf
ad gemaakt; eindeljk
draden t0ç een bindeischen en zag zich eindeljk genoodzaakt, vereenlgt hj de
touw door ze aan afzonderljke haken van
de baai te verlaten.
De vtjand gunde zich echter geene rust. het voorrad en metdegezamenljke uitein-

Een eskader van 12 schepen werd onder den aan één haak van het achterrad vast
het bevelvan d'Estrlesgesteld,en dezever- te binden,endan debeideraden naardenzelfscheen in Dçcember 1677 meteenegeduchte denkant om tedraajen.Hetbindtouw wordt
overmagt vö0'r Tabago.W e1ontving Binckes daarna een uur in water gelegdjdan strak
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uitgespannen en vervolgens met een paar- bindweefsel met elkander vereenigd zjn,
deharen doek en een 0ud vischnet afge- is de toestand van dit laatgte afhankeljk;
W reven.
het kan l0s ofvast,viltachtig ofvliesachtig
Bindvlies (conjunctiva),zie Ooq.
wezen. De l
twid (zie onder ditwoord)be-

Bindweefsel. De ontleedkundtge geeft staathoofdzakeljkuiteendigtbindweefsel,-

dezen naam aan eeneveelvuldig voorkomende
en in het ligchaam van menschen en dieren
aanw ezige min ofm eer vezelachtige stofen
heeft dien ontleend aan de omstandigheid,
dat het de verschillende Organen ofdedeelen

eene zeer losse.laag daarentegen vereenigt
de huid met de daaronder liggende deelen,
en die losse laag is oorzaak van het feit,

dat men de htlid ploojen en verschuiven

kan.Het losse bindweefselis tevensdevoor-

van dezeverbindt.Daarenboven bewjsthet raadschuur van het vet:hetwelk zichinden
n0g andere bel
anyrjke diensten.Hetbind- vorm van ronde blaasles(;g.1)tusschen (le
weefsel vertoont zlch Onder den microscoop vezels plaatst.O0k is hetvaak eene ziekealszamengesteldtlitfjne,bundelvormendeve- ljke verzamelplaats van vloeistolen, die
zels (;g. 1). Daarbj bevinden zich eenige zich uithetbloed afscheiden ofbj hetverdikkerevezels,welkein kronkelingendoordie scheuren van bloedvatentevoorschtlnkomen.
bundels loopen ofer zich omheen strengelen. ln hetbindweefselderledematen bevindtzich
Fig.1.

bj waterzuchtdikwjlseeneMnzienljkehoe-

)
t
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-

1

a

y
.y
,
y
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Zj dragen den naam van '
teerkraohtlge'
pdzel: veelheid vocht. De zamenhangende holten,
en ontspringen uit holle, van 2 ofmeer

staarten voorziene ligchaamyles(cellen)(;g.
2,a en b),wierlangwerplge)holleuitloopers zich met elkander vereenigenjzoodat
zj aanvankeljk een net van fjne buizen
vormen (cen d),waarbj men hier en daar

waaruit het. bindw eefsel bestaat, hebben
hieraan ook w e1den naam bezorgd van eel-

?
/
z,
84#:1 of liever celaeltti.
q'
lnee/del, hoewel
men dan bj het woord cel(zieonderdien
naam)aan geheeliets anders moet denken,
dan aan de mi
croscopisch ëne, van alle
vernaauwde cellen met tle celkernen kan kanten gesloteneblaasjes,waaruitalleweefwaarnemen. Deze buizen kunnen allengs selshunnen oorsprong nemen.O0k deslljmhare holheid verliezen en in vaste draden mliezda bestaan voornameljk uitbindweefselveranderen,maar zoolang zj h0lzjnjbie- bundelsmetveerkrachtigevezels,en zj zjn
den zj wegen aan voorden0ml00pvan flne insgeljksdooreene losserelaag aan de 0msappen, en hetiswaarschjnljk,datzj in ringende deelen vastgehecht. Het omsluit
verband staan met (I0 watervaten en vloei- onderscheidene organen alseen l0somhulsel,
stoFen uit hetbindweefselderwaarts voeren. vult de ruimten tusschen de deelen van zaYan de wjze, waarop de bundels van het mengesteldeorganen,bjvoorbeel;vanklieren
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en spieren, en baant den weg voor vaten

fiir das katholische Deutschland''
,- daaren-

en zenuw en.

boven heeft hj een aantalboeken en vlug-

Als vastere massa vinden wj hetbindw eefsel in de pezen en gewrichtsbanden,
welke uit evenwjdig voortloopende bindweefsel-bundels met veerkrachtige vezels
bestaan.Hun glansontleenen zj aan de re-

schriften uitgegeven van geschied- én letter-

kundigen en godgeleerden inhoud.Zjn geschrift GDerProtestantismusin seinerSelbst-

auiösung (1843 en 1846):' heeft veel 0p-

schudding verwekt en tegenspraak uitgelokt.
gelmatige golving der bindweefseldraden ,
Bineau (Jean Martial),een Fransch inwaardoor de oppervlakte metmicroscopisch genieur en staatsman, werd geboren in l805
kleine dwarsstrepen wordt bedekt.Met de te Lennes in hetdepartementMaineetLoire,

pezen zjn peesachtige vliezen verbonden, legde zich t0e op het mjnwezen:werd in
die alsspierbindweefselafzonderljkespieren 1830 ingenieur, reisde van 1824 t0t 1838
ofproepen van dezealsin eenescheedebe- door België en Engeland om zjne kennis

slmten! - voorts in het algemeen alle ve- omtrent de spoorwegen te vermeerderen,
zelachtlge vliezen, welke den naam dragen en werd eerstt0thoofdingenieurdermjnen,
van hetligchaamsdeel,hetwelk zjomvatten. later t0t inspecteur-generaalder spoorwegen
Digte vliezen van bindweefsel-bundels 0m- benoemd.NadeFebruarj-omwentelingwerd
geven de beenderen,het kraakbeen, de ze- hj hoogleeraar aan hetCollége de France,
nuw takken, de hersenen, het rtlggemerg, vervolgenslid van de Nationale Vergadering,
het 00g, de nieren, de milt enz.Dunner, daarna van 31 October1849 t0t22 Januarj
doqr elkaâr gevlochten bindweefselvormtde 1852 minister van Openbare W erken, en
we%nliezen, zooals die, welke de buik- en eindeljk minister van Financiën en lid van
borstholte bekleeden,benevensdehierin aan- den Senaat.Bvegensongesteldheid legdehj
we
zigeorganen.Hiermedeisdebeteekenisvan in November 1854 de portefeuille neder en
hetblndweefseln0ggeenszinsgeheelaangewe- overleed in Septezaber desvolgenden Jaars,
zen )maar het aangevoerdeis toereikend,om 00n belangrjk Nverk over deEngelschespoor0nsvan hethooge belang van hetbindweefgel weggn nalatende.

teovertuigen.Hetisbj gezonde schepselen
Blngelkruid (Mercurialis L.4 is eene
de zetelvan veelwerking,en bj ongesteld- plant,'
die t0tdefamilie der'
wol
fsmelkael
ttiheden in den regel de verzamelplaats van .gezl(Et
lphorbiaceae)behoorten t0tdeklasse
ziekeljkeafscheidingen.
der tweelnltLziyen.ln de mànneljke bloem is
Binder. onder dezen naam kennen w i
J-: hetbloemdek3-deelig;zj heeftgeene bloemJosepk ./ltfer, een uitstekend historie-en kroonmaar9of12meeldraden,terwjlmenin
portretschilder van onzen tjd.1Ij werd ge- devrouweljkebloem 2gegafeldestjltlesaanboren te W eenen in 1803 en ontving aldaar treft. De vrucht is z-hokkig en z-zadig.
en te Miinchen onderwjs. Zjne beelden De m eest-bekende soort? o0k op vochtige,
zjn volwaarheid en leven;zjgett
ligen van beschaduwde plaatsen ln 0ns Vaderland
smaak en kunstvaardigheid.TOt zjnemeest groejende,isheteenjarigJlz.
çelkr,
lïd (M.anberoemde stukken behooren: ?De sehakiny nua)meteen kruidachtigen stengel,langwer-

vanPsyche(1832)''2?deEngelenracht(1836)

pige, onbehaal-de bladeren en aarvorm ende

men van hem GSt.Etlstachius methet hert''
en ttRomulus en Remus.''
W ill
telm C/
zridfïglzl Binder een Dt
litsch
schrjver. Hj werd geboren te W einsberg
in W iirtemberg op den 16(
1en April 1810,ge-

dom Hessen, en welln deprovincie RjnHessen, op de linkeroevervan de Rjn en

en de JDrie Konlngen (1846). ln hetmu- manneljke bloemen.Zjwordtvoorvergiftig
séum van het Belvedèrebj W eenen vindt gehoyden.

Blngen , eene stad! in h0t groothertûg-

aan den mond der Nahe zich verheibnd,
over w elke laatste rivier de oude D rususnootonderwjs te Ludwigsburg,werdin 1824 brug is gespannen, onderscheidt zich dool'
opgenomen op het voorbereidend sem inari- eene hoogst bekoorljke ligging.Totdebeum Van het klooster Schönthal en begaf langrjkste gebouwen behoort er de Oude
zich ill 1826 naar het gymnasium te Stutt- St. Martinus-kerk. Menig overbljfsel der
gart.In 1828 als studentnaar Tubi
nrenver- Oudheid herinnert er n0g aan Druslts,den
trokken, hield hj zich aldaar bezlg met vermoedeljken stichter van een kasteelop
godqeleerde, letterkundige en historische de plaats van het hedendaagsche Bingen,
stlldlën,aanvaardde in 1831 eene benoeming want behalve genoemde brug vindt men er
t0t professor ïn de Duitsche yeschiedenis de Drusus-poort, de Drusus-bron en den
e
n letteryunde aan hetgymnaslum teBiel Drusus-toren.Deze laatste isde voornaamste
in het canton Bern,maar gevoelde er zich toren der ruïne van het slot Klopp aan de
wegens zjne behoudende rigting niet op helling van den Rochusberg,waardeJschar-

zjne plaats,weshalve hj in 1823 eene be- lachberger''groeit.Aan de overzjde van de
treklking aannam aan de staatskanselarj te Nahe verheft er zich de Rupertsberg met de
W eeden met den titel van professor.Nadat bouwvallen van een klooster, waar in de
hem in 1841 op zjn verzoek een eervol lzde eeuw de heiligeH ildegarde/003Sponheim

ontslaq wastoegestaan,vestigdehj zich te haarverbljfhield - tegenoverBingen ont-

Ludwlgsburg en ging den 23sten December waart men de welige wjnbergen van Riides1845 totde R.Katholieke kerk over.Sedert heim en verder links, aan den ingang van
Januarj 1846 bestuurthj,teAugsburg wo- hetRjndal,hetschilderachtig slotRhelnfels.
nende, de redactie der tdReal-encyklopM ie Beneden de stad heeft men het beruchte

BINGEN- BINNIET.

61

mnnerloclt,datvoprheen zeergevaarljkwas echter wasde teleurstelling,wantllnger,te
voren een uitstekend kunstenaar,bleefbbneden het middelmatige.W j was doofgeworden en had dàorsterken drank zjn ligchaam
verwoest.ln1842ginghjwedernaarLonden,
waarhj overleed.

.

voor de schepen;midden in den bruisenden
stroom verhefter zich de Mnoentoren,waar
volgens de sage de aartsbisschop Hatto 11
van Mainz door de muizen is verslonden.
De Romeinen hebben er reeds rOtsen doen
springen,om de rivier bevaarbaarte m aken,
en dit werk is later vûortgezet door de Merovingische vorsten, door Karelde Groote
doorde oude Rjngraven, in de lsdeen 17:1
eeuw door de Franschen en Zweden, en

eindeljk is het in 1834 zoover gekomen,
date1
-voorde scheepvaartallegevaren zjn
we
Bqg
eno
n. de onder den naam van Fiwlnge
nme
behoor
cnm ofB ln-qium inedentjdderRomeinent0t

H elman Wivx
ger,een beoefenaar der dichtkunst,is geboren te Amsterdam den 28sten

Maart 1824en hield zich aanvankeljk bezig

met de studie der geneeskunde.Die studi@e

strookte echter zo0 weinig met zjne nelgingen, dat hj ze liet varen en zich op
den boekhandel toelegde.Als uitgever en
drukker heeft hj (in vereeniging metzjn
broederIzaök),onderanderendewerkenvan

Vondel,toegelichtdoorvan Lennep ,uitgegeBelgisch Gallië en was eene stad der Van- ven,en alsdichterheefthjzich bekend gegionen.DeRomeinscheveldheerDrltsusbouw- maaktdoorgeestigeversjes,diemeerendeels

deerwaarschjnljkindehetjaar13vöôrChr. in oyzejaarboekjeszjn verspreid.
een kasteel en eene brug over (le Nahe;de
Blngley (W ard),een uitstekend Nedertegenwoordige,naarden naam van dienveld- landsch tooneelspeler,werd geboren te Rotheer genoemd,isintusschen van veellateren terdam in 1755.TOt eene handelsfamilie be-

tjd. ln de dagen van Ansoni'
n (4deeeuw) hoorende,washjbestemdvoorhetkantoor,
werdde stad va'
n nieuwe muren voorzien,en

maar eene onweêrstaanbare zucht dreefhem

J'
tlianus diehaarbj zjntogtteren de A1e- naarhettooneel.Hj betrad ditlaatsteop18.
mannen bezette,herstelde de vestlngwerken. Jarigenleeftjdonderdeleiding van denverD e stad w as reeds vroeg eene bezitting der diensteljkenCorrer.ZjndebuutteAmsterdam
Frankische K oningen,die haaraanhetaartsbisdom Mainz ten gesehenke gaven,- eene
schenking, die in 983 door keizer Otto 11
bevestigd werd. In het kasteelKlopp werd

in 1779 mislukte ten gevolge vaneenkabaal,

maarkortdaarna werd hj in detitelrolvan
den Ackillesuitbundig toegejuicht.Hjschitterde voorts in de rollen van den CLd en van

keizerHendrik IV in 115doorzjn zoon ge- Hamlet en wist 00k in komische rollen de

vangen gehouden.ln de lsdeeeuw w aren de
ridders van Rndeslteim burgheerenvan Klopp,
en in de l4de degraven van Sponkeim enz.
ln 1301 belegerdeK oningA lbreeh,tdiesterkte

algemeene goedkeuring te verwerven.In den
Franschen schouwburg en indeFranschetaal

vertoonde hj in 1811 Pltiloetetesen koning
Lear, en hj verklaarde zich bereid, om

tevergeefs,maarzj werdomstreekshetmid- laatstgemelde r0l 00k in het Engelsch te
den der l7deeeuw bj herhaling ingenomen; vervullen.
eindeljk deden de Franschen in 1680 haar
In 1706verliethj hetAmsterdamschet00-

met een gedeelte van de brug over de Nahe neelenbestqurdeeen eigentooneelgezelschap,

in deluchtvliegen.O0k Bingen werdbjdie waarmede hj het Nederduitsche tooneelte
gelegenheid eene prooidervlammen.Hetkas- Rotterdam stichtte.ln devoornaamstesteden
teelislaterw ederbewoonbaargemaakt,maar deslandstradhjmetbjvalop,endoorzjne
in 1713 voor goed verlaten en na 4ien tjd volharding en z:n onbesproken wandelbragt
t0t een puinhoop vervallen.Doorden Vxede hj hetzeerver.Menigetooneelvertooning gaf
van Cam po Formio vervielBingen met den hj ten voordeele van rampspoedigen,en dit
linkerRjn-oeveraanFrankrjk,maarzjwerd haalde hem in 1813 de vervolging opden hals
in 1814 aan den Overheerscher ontrukten in van het Fransche Bewind.
1815 aan het groothertogdom Hessen toegeBingleyhadeenaangenaam voorkom en ,een

sprekend en bewegeljk gelaat, eene welluiBinger.Onderdezennaam vermeldenwj: dende stem en eene grondige kennis van de
GersonLery Pïzwer,eenNederlandsch toon- kunst.Niet lang vôôrzjn 400d speeldehj
kunstenaar.Hj werd geboren teAmsterdam metdeberoemdetooneelspeelster W attierZïein 1774 en onderscheidde zich reeds in zjne neni,gin hettreurspel uMaria van Lalain''en
kindsheid door z00 schitterende muzikale vervuldemetgrootenbjvalder01vanFarnese.
gaven, dathj zich in zjn 7dejaaraan het Hj Overleed te'sHage op den 26stenJunj
H0fte 'sHage k0n laten hooren.Metvrucht 1818.Zjnzoon Willem Wizl
#/eypoogdeinzjn
zette hj zjne oefeningen voorten vertrok v
d
o
e
t
s
p
o
o
r
t
e
t
r
e
d
e
n
,
e
n
z
jne dochterwerd
in zjn l6t
lelaarnaarIfamburg,waarhj groo- eechtget
lootevandenverdlensteljkenacteur
H
oe
dt
.
ten bjval- vooral van beroemde kun8teW ezen.

naars- inoogstte.O0k te Mannheim en elders

deed hj zich hooren,keerde toen naar Amsterdam terug,huw de aldaar,envertrok naar
Londen, waar hj gedurende meer dan 20
Jaar een zeer ongeregeld leven leidde.In
de diepste armoede kwam hj wederin zjne
geboortestad en trad er Op in een concertin
den H oogduitsehen sehouw burg; algemeen

Binniet, 00k Dnfresnoysietgenaamd,is

een zwavelm etaaluitde familie der glanzen.
H et kristalliseertin granatoëders met leucitoëders, is levendig metaalglanzendj staal-

grjs met eene roodachtiy-bruine streek,en

bezit een soorteljk gewlgtvan 5,5.Het is

eene verbinding van zwavellood en zwavelarsenik en wordtin Opper-W allisgevnnden.
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Hetsmeltligtonderontwikkelingvanarsenik- metuitzonderingvanwildezwjnen.Erwoont
en zwaveldampen en levert in 4en kolf een een onderkoning die gevolmajtigde isvan
r00d sublimaat.
.
den Sultan van Lingga! terwpltevens het
Nederlandsch gezagertenvollewordterkend.
Binoclq,zie Tooneelkqker.
Binom lum van N ew ton. Het woord
Bintango is een eiland aan Sumatra'
s
binomiumbeteekenttmeeledigenrpr-.W jkun- westkust, ten zuiden van het Padanghoofd
nen dezen voorstellen doora + b.Vermenig- in de Sétansbaai.Het is over het algemeen
vuldigt men dien metzich zelven,dan heeft hoog en met kokosboomen bedekt.
m en :
Bintaoena ,Blntonoeanq
ntonaisde
. of Bi

(a + b)2= a2+ 2 ab + b2.

Herhaalt men die vermenigvuldiging met

a+ b,z00 komt er:
(a + b)'= a3-k3a2b + 3ab2+ b3.

naam van een rjkle op Celébesjen wélop
de noordkust,in deresidentieMenado.Debevolkfngbedxaagtercmstreeks1000zielen;zj
wordtbestyurddoorden Radjavan Soewawa.
Binterlm (AntonJoseph),een schrander

Doet men ditnogmaals,danisdetlitkomst: R. Katholiek godgeleerde,werd geboren te
(a + b)#= a:+ 4a3b+ 6a2b2+ 4ab'+ b4. Diisseldorf den 9den September1779,voegde

Hieruiiisreedsoptemerken,datmen in zich in 1796bj deFranciscaneroxdeen studeerdena hetverstrjken van zjn noviciaat
teDi
iren in dewjsbegeerteennatuurkunde,
n
n(n-1)
te Aken ill de theologie.In
- au
- :b2 en vervolgenspas
(;+ b)n= :1+ - an-lb+
1805 werd hj toor van Bilh,in de voor1
1x 2
stad van Diisseldod ,en hj bekleeddedieben
(n-1) (n-2)
n(n-1)(n-2)(n-3) trekkinq t0t aan zjn dood?den l7denMei
- +
an-3b3+
1855.Hpheefteen grootaantalgeschriften nahet algemeen hebben zal:

1X 2 X 3
an- 4b4 + enz.

IX 2 X 3X 4

gelaten van godgeleerden inhoud.

Binuë ofBenoeè'isde naam eenerzjrivier

Tan de

Niger.Zj ontspringtin hetbinnenvolgenswelkeiederetweeledigegrootheidzon- land van Afrika,waarschjnljk nietvervan
der veelmoeite t0t eene bepaalde magt kan den evenaar,loopt van het zuiden naar het
ontwikkeld worden.Zj wasreedsvöörNew- noorden doorhetlandschapAdamaoea,neemt
ton bekend,ma'
tr dezeheeftaangewezen,dat bj Gewe de Mayo-lfebbiin zich op en verW jhebbenhierduseeneanalytischereeks,

zj niet alleen doorgaatvoorgeheele,maar eenigtzichvervolgensmetdewaterrjkeFaro.
o0k voorgebrokene exponenten;dezegewig- Deze is hier 900 en de Binuë 1200 schreden
tige ontdekking isoorzaak ,dathetbinomium breed.NahetdoorloopenvanAdamaoeawendt
naar zjn naam isgenoemd.Defactorender de rivier zich westwaarts en vormtde grenreeks,dievandeexponentenafhankeljkzjn, zen van S0c0t0,stroomt door een breed da1

dragen den naam van binomiaal-coy ciënten, envaltmetdennaam van Baki-n-xoea(Zwarte-

en voor deze geldt de regel,datde s0m der water) op 7046'N.B.in de Niger.Zj isin
coëëeiënten van tw ee opvolgendetermender 1851doorB artn en in 1854doorEdnard Voyel

eerstemagtgeljk isaan denbinomiaal-eoBë- ontdektenaanvankeljktenonregtedeTsladda
Baikie is de eerste,diehaarin 1854
ciëntvan den volgenden term ,die in magt genoemd.
een rang hooger 1s. M en kan zich van dat en in 1857 en 1858 met een stoomschip t0t
binomium nietalleen bedienen om demagten digtbj de grenzen van Adamaoea heeftbete vinden van twee-en meerledige vormen, varen.Haar oorsprongligt37Ned.elbovende
m aar ook om de w ortels te zoeken uitbe- oppervlakteder zee,enm enschatharelengte

be
dery
ln
g.
De
pana
alde
ro
oth
eden,hetzjvolkomen,hetzjbj op l60 geogr.millen.Daar zj doorvruchtbinomiaal-formule staat uit- bare l
anden vloeii,zalzj ongetwjfeld voor
gehouwen op het grafteeken van N ewton in hetvervoer van suiker,katoenenz.van groot
de svestminster-abtdj.Anderegrootewiskun- belang w orden.
digen,zooalsLeibnitz,Euler,Layranuqe enz.,
Biographie,zie Leeensbesohrl
jnlhq.

hebben zich desgeljksmeteenebeschoqwing

Biologle isdeleer van hetleven,geljk

van het binomium bezig gehouden.
hetzich ln talloozeverrigtingenenverschjnBintang is een eiland in den Riouw-ar- selen in debewerktuigdescheppingopenbaart.

e'
hipel,aan de straatvan Singaporeybj den W j zullen daaroverhandelen in hetartikel

mond der straatMalakka.Het heefteene 0p- Physiologie.- Men geeftden naam van biolo-

pervlakte van 21(D geogr.mjlen en is door ./d00k aan een aantalzonderlinge verschjneen groot aantal klippen en kleine eilanden selen op hetgebiedvanhetzenuwleven;hiernmgordeld.De bodem is er over het geheel overraadplegemen Eleetro-biologie.
laag en wordt door 5 rivieren besproeid.D e

Biom etrte is den naam ,dien men geeft

Zadelbergverrjstert0teenehoogtevan450 aan de berekening van 'sm enschen gem iddelNed.el.Men heeft er vele veengronden,die den levensduur,- ietsdatvoo1*dem aatschapweinig geschiktzjn voorcultuur;daarenboven pjen van levensverzellering eene zaak isvan
w ordt er de landbouw verwaarloosd,zoodat grogt belang.
Bion.Onderdezen naam kennen wj:
het eiland betrekkelj: weinig belangrjke
voortbrengsblenoplevert.Gambier,peper,speBion,den vervaardigervan Grieksche hereerjen en vruchten worden er uitgevoerd. dersdichten,den tjdgenoot van M oschns.Hj
W egens gebrek aan weilanden houdtmen er werd geboren te Smyrna of in (le nabtlheid
weinig vee, - zelfs het wild is er schaars, dierstad enhield zjn verbljfin Oroot-Grie-

BION- BIOT.

kenlandofop Sidlië(217- volgensanderen
l70 - vöôr Chr.).Van zbnegedichten,4ie
t0t0ns zjn gekomen (2grootereen 11kleinere) is de tdTreurzang bj den d00d van

Adonis''hetmerkwaardigst.Deoverige,waarvan slechts fragmenten overbleven, onderscheiden zich meer d00r keurigheid van taal
en teederheid van gevoel,dan door die eenvoudigheid,welkemeninherdersdichtenzoekt.

6:

Griekenland en Egypte gezonden.Hjvertrok
in 1776 naar Constantinopel, leerde er de
Turkkche taal en begafzich vervolgens naar

Salonichi,waarhjin 1779aan depestoverleed.Eenehoogstmerkwaardige beschrjving
Van zjne rek
zen,medegedeeld ink
brievenaan
een vrienfl,is door dezen na den dood van
Biornstalin het licht gegeven.

Biot.Onderdezen naam vermelden wi
j:
Jean .
/t
qfs.
vf:Biot,een beroemd Fransch
die van Tlteoeritus opgenomen; k%tepltanns natuurkundlge.Hj werd geboren te Parjs
heeftzedaarvan gescheiden.Zjzjnheteerst den zlsten April1774.Hj ontving onderwjs
uitgegevendoornanM eetkerke(Bragge,1565). aan het C0l1e'ge Louis le Grand,nam dienst
en hebben later in verschillende landen een bj deartillerieenbezochtvervolgensdeP01ygroot aantaluitgaven beleefd.
technische school(1794).Na den studietjd
Bion '
tl11 Borystltenes,0ok Borystenite'ge- aanvaardde hj eene leeraarsbetrekking aan
naamd,dusuitScythiëafkomstig.Hj leefde de Ecole Centrale te Beauvais, en werd
omstreekshetJaar276vôörChr-,was aan- in 1800 benoemd t0thoogleeraar aanhetC0lvankeljkeenAcademischwjsgeereneenleer- lége de France. Reedsop z8-larigen leeftjd
lingvan Crates,vervolgenseenCynischwjs- werdhjlidvandeAcadémievanW etenschapIn oudeuitgaven zjn deze gedichten onder

4
eer,gt
oen een discipelvan den atheïstTl
t6- pen en later secretaris voor levenslang van
odorn.
,en daarnavan Tlteopltrastus,vanwien die instelllng.Toen de Eerste Consulin 1804
hj de kunstafzag,om dewjsbegeertemet
bloemen te bestroojen.Hj was een gunsteling van AntLgonws,koning van Macedonië,
leetze aan diens H0f en onderscheidde zich
vooral door zjn bjtenden spot.Cieero,Plntarehns enDiôgenesZc:,
rfe,
çdeelenonderscheivan hem mede.Zjn
d
e
ne
qe
e
s
t
i
ge
ge
z
e
gd
e
n
leven ls beschreven door Hoogrliet(Leiden,
1821).M oseltn.
gheefteen fraaigedichtopzjn
afsterven gemaakt, hetwelk door Nienmland
op eene voortref
lbltlke wjze in hetNederlandsch is vertaald.
Bion (Jean),aalmoezenierdergalei?LeSt
1perbe-''Hj werd geboren te Djon in 1660.

aan de Académie eenvotum voordevestiging
Van het Keizerschap wilde ontlokken.antwoordde Wïpf met eene weigering en haalde
00k zjnemedeleden over, om aan die politieke opwekking geen gevolg te geven.O0k
in 1815bleefhj onzjdig;hj w as geen verklaarderepublikein,zooalszjnvriendA rago,
maar een grootvoorstandervanstaatkundige

onafhankeljkheid.Nadat hj in 1804 op het
observatorium teParjseene betrekkingverkregen had bj hetBl
lreau des longitudesy
zettehj metAragodereeds,
d00rBorda be-

gonnen proefnemingen voortover debreking
der door gassen heenschietende lichtstralen.

Getrofendoordestandvastigheid,waarmeêde In Augustusvan datJaarvergezeldehjoay-

Protestanten de vreeseljkstemartelingenver- .rf
tdq
vlcbjdienseersteluchtvaarten bereikte
duurden,omhelsdehjht
ln geloof,begafzich daarbj eene ontzettende hoogte,bjnageljk

eerstnaarGenève,toennaarHolland enEnge- staande met die van den t0p van den Montlan;en vestigdezichtenlaatsteteAmsterdam ; blanc.lnhetbeginvan1806begafhjzichmet

hj gafeenebeschrjvingvan 'tgeenhj opde
galejen gezien had, en hield zich bezig met
het yertalen van Engelsche werken.
Blpndo (Xichele Angelo)of Blondqs,een

AragonaarSpanje,om aldaartenbehoevevan

hetniellwe stelselvan maten engewigtenhet
opm eten van den m eridiaan te bevordereny

maarhetoverljdenvanM lcl
tainwasoorzaak,

Venetiaansch geneesheer, werd geboren in dathetwerk werd gestaal
tt.liot,in Frankrjk
1497,vestigde zich te Napels en ondervond teruggekeerd, snelde echter spoedig weder
dool-eene booze w ederhelftalde rampenvan naarValencia,om erzichbjArayotevoegenen
het huweljksleven. Hj heeftdaarover zjne zichmetdezen tervoltoojing van denarbeid
denkbeelden m edegedeeld in het zeldzame naarFormentera tebegeven.In 1808 bevond

boekle?Le tre furiedelmondo(Dedriefariën hj zieh weder te Parjs,waar hj aan de
der wereldl''. Hj verbond zich vervolgens Universiteitcollégie rafoverdesterrekunde.
m et den beruchten Aretlno enbegafzichnaal, Om eenige twjfelachtlge sterrekundigewaarRome,waarhj zich doorzjne gaven g1
'oo- nemingen tet zekerheid te brengen,bezocht
ten roem verwierf.De dood zjner echtge- hj in 1817 deOrkney-eilanden.Hj overleed
noote,door een val llit een venster veroor- te Parjsop den 3denFebruarj l8C2.
zaakt,verbrakzjnkluister,maarhj smeedde
De wetenschaypeljke opstellen van Blot
zich die op nieuw,en overleed teVenetiëin zjn gedeelteljk ln tjdschriftenverspreid.Hj
1565.Er bestaateeneljstvan 35 werken, schreefeene verhandeling overhetintegl-éren

door hem nitgereven; zj zgll meerendeels van vergeljkingen,voortsverschillendeartivan geneesknndlgen inhoud.
kelen over optlsche en astrondmische onderBiornstal(JacobJonas),een Zweedsch werpen in het ulouzmal de l'école pplytechgeleerde, werd geboren in 1731 in de pro- nique-'' Hj nam metPouillet proeven over
vincie Sudermanland, studeerde te Upsala, gekleurde ringen en diFractie,- m et Arayo
volbragtm et den zoon vandenbaronRodbenk overdekleurverschjnselen bj hetvallenvan
eene reis door Engeland,Frankrjk,Italië, lichtstralen door kristallen van dubbele breDuitschland en N ederland,en w erd m etden king,enz.BjdezittingenderAcadémieleverde
titelvan hoogleeraardoor GnstaafIIInaar hjonderscheidenebelangrjkerapporten)voor-
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aleene overdeuitvindingvan Dagùerre.O0k

zjn onderscheilenestukken vanhem opgehomen in het Jlournal des Savants'' Tiaarvan
hetwiskundig gedeelteaanzjneredactiewas
toevertrouwd.Daarenboven heefthj onderscheidene afzonderljke werken in hetlicht
Fegeven,allevan natuur-en sterrekundigen
lnhoud.Wj noemen daarvanzjnuT1
wtlé1ementaired'
astronomie physique'',dieherhaalde malen 0.a.in1850in6deelenmeteen atlas

is uitgegeven,en zjn drraitôdephysique
expérimentale etmathématique'',welkelaatstealszjnhoofdwerkmoetwordenbeschotlwd.
Edward Ct
l/
3q
sflzlfïzlBiot,eenberoemdbeoefenaarder Chinéschetaal.Hj waseen zoon
van den voorgaandeenwerdgeborenteParjs
den zden Julj 1803.Nadat hj hetCollége
Louis le Grand en de Polyteehnische school
had bezocht, deed hj met zjn vadereene
wetenschappeljkereisnaarItalië.Daarnawas
hjwerkzaamaandenspoorwegvanSt.Etienne

Lombardje aan Oostenrjk ten deelviel,behield Bira-jo zjn plaatsa1sadjudantenleer-

a
ar;eerstln 1816 werd hj bj eenrejiment
infanterie geplaatst en toeqevoegd aan het
militair georraphisch i
nstltuut te Milaan,
W aarna
hj zlch t0tin 1821metterrein-op-

m etingen in LombardjeenParmabezighield.
Hierna Tverd hi
j benoemd t0t onder-oëcier
en instructeur aan de school van het corps
pionniers te M ilaan. Reeds in 1825 maakte
hj hetplan bekend van de doo1-hem uitgevondene loopbrug,en in 1826 zag hj zich
bevorderd t0t eerste.'luitenantbjden gene-

ralen stafj terwjl zjne brug bj hetleger
werd ingevoerd.Met den rang van kapitein

washj van 1830 t0t 1835werkzaam bj het
bevestigen van Linz ,en begat'zich toen op
verlangen van den hertog van Jfo#elc naar
Brescello 0sa er de brug over de P0 te be-

vestigen.In 1836voegdehj zich alsmaloor
van den generalen stafwederbj hetcorps
naarLyon enschreefoverspoorwegeneeniye pionniersen zondeen paarbelangrjkekrjgsbelangrpke opstellen. W egens ongesteldheld

nam hj zjn ontslag en leyde zich metjver
t0e op dekennisderChineschetaàl.Ditgesehiedde aanvankeljk met het doel om de
bereidinysrjzeVan scheiklmdigepraeparaten
bjdeChlnezenteleerenkennen,maarweldra
wektedemaatschappeljke toestand inChina
zjnebelanqstelliny.Hj waslidvan deAcadémie des lnscriptlons,schreef, behalve een
werk overdeafschaëngderslavernj:onderscheidenebelangrjkewerken OverChlna,en
overleed in Maart 1850.

l3ir,een arabisch Tvoord,dat bron betee-

kundige werken - e'én ovel. het bouwen
van militaire bruggen - in het licht. In

1839 legde hj, op verzoek van den hertog
ranM odenazulk eenebrugbjBrescelloover
de P0, en zjn werk Overtrofdestoutlte
verwachtingen.In het volgendeJaarverzamelde hj bouwstoFen voor eenekaartvan
Italië,en in hetzelfdeJaarwerd een groote
bruggentrein naar zjn stelsel vervaardigd,
waarna de pontonniers in de hierbj behoorende manoeuvres onder zjn bevelwerden
geoefend.InAugustuszaghjzichbevorderd
t0t overste bj het regimentProhaska.Uit
bjna allelanden reisden oëcieren naarW ee-

kent,Ofo0k Biredqiik isde naam van eene
Turksch-Aziatische stad in Syrië.Zi
jligt12 nen,om den nieuwen bruggenbouw teleeren
geogr.mjlen ten noordoosten van Aleppo, kennen. M en benoem de hem vervolgens tot
aan den karavanen-w eg van deze stad naar

eersten wachtmeester der adelljke garde in

Oerfa,en tevensaan deEuphraat,terplaatse, het Lombardiesch-venetiA nsch Koningrjk,

waar men over deze rivier trekt.Zj'is om en in l844 werd htl belastmethetcommando
die reden hoogst belangrjk voorden handel. over het vereenigd pionnier- en pontonnierHet aantal inw oners bedraagt er ongeveer corps. D00r overmatige inspanning had hj
10000. D e ouden noem den haar Birtha, en echterzjnligchaam ondermjnd;deverdienstein hare nabjheid verheft zich het zonder- ljke man overleed op den zostenDecember
linge en zeer antieke kasteelK aila-B eda.
1845.
Bira isde naam van een regentschap op
Bireh-pfeiFer(Ckarlottej,eeneDuitsche
Celébes,en wélop denzuideljkstenuithoek, tooneelkunstenares en schrjfster van vele
'aan de baaivan Boni.Het strektzich langs
de rivier Balnpang oostwaarts uit.De grond
is er d0r en rotsachtig en telt er ongeveer
3000 zielen, die Onder den naam ttLêmo-

dramatische stukken,werd geboren te Sttlttgart in 1800. Haar talent Ontwikkelde zich

dat naar hem genoemd is,werd geborenden

de leiding van Z'
uccarini m eer in de kunst

reeds vroeg,doordien zj haren Wztder,0pperkrjgsraad te Miinchen, t0t voorlezeres
Lêm0'' eene afzonderljke kaste Vormell, verstrekte.Hare neiging tot hettooneelwas
zeer gezochtm andwerk vervaardigen en een zöösterk,datzjnaeen hardnekkigen strjd
levendigen handel drjven. Een dorp in dit m et hare ouders, die zich met haar verlangen niet konden vereenigen,reeds op haar
regentschap heetdesgeljksBira.
Birago (Kar1, vrjheervan),een uitste- 13deJaarin den hof-schouwburg teMi
inchen
kend Oostenrjksch militairingenieuren de optrad.Zj Oogstte een Ongemeenen bjval,
uitvinder van een stelsel van bruggenbouw , en deze nam t0e naarmatezj zich Onder
24stenApril1792 te Cascina d'O1m0bj Mi- volmaakte. Na 1818 werden haar de hoofd-

laet
h
an.sem
Hjlnari
onum
tvingtezj
neeersteopleiding op rollen in treurspelen toevertrouwd; in de
Castello en vervolgens Jaren 1822 en 1823 deed zj kunstreizen en
leerde te Hamburg D r. Cltristian WïrcA uit
te Monza,studeerde tePavia onder Bordoni

in de wiskunde,werd a1s landmeter bj het Kopenhagen kennen: met wien zj in 1825
kadaster geplaatst, voorts in 1812 aan de in het huweljk trad, waarna hj eene vaste
militaire school te Pavia en er in 1813 aanstelling ontving bj den hof-schotlwburg
t0t onder-oëcier en adludantbenoemd.Toen te M iinchen.Hare kunstreizen strekten zich
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nu uitvan Amsterdam t0tPetersburg,en te

Miinchcn vervulde zj slqchtsgastrollen.In
1837 nam zj het bestuvr op zich van den
schouwburg te Ziirich ep kweet zichmet
groote bekwaamheid yan hare taak. Nadat
zj die betrekking neergelegd en nop eene
kunstreisvolbragthad,verbond zj zlchaan
den Koninkljken schotlwburg te Berljn.Zj
overleed aldaar den 27sten Augustns 1868.
In haren bloeitjd vond zp
- wegensden
gloed van haar spelen (l00rdedichterljke
opvatting der rollen algemeenen bjval,terwjllater eene zekere gezetheid desierljkheid van harebewegingen belemmerde.Daar-

entegen verwierfztJ
'grooten roem dooreene

reeks van tooneelspelen,die vooralvan kennis van het tooneel getuigen en welwatop

het efect geschreven zjn,maar tevensde
bljken leveren van aanleg voorde dramatische kunst.De lange reeks vanharetooneel-

spelen,van welkesommige bjna overalzjn
opgevoerd, werd in 1847 verzamdd en te

Berljn uitgegeven.T0t de meest bekende

be
horo
end
n u
pf
l''W
'a
tti
dsie
evGu
stlwo
ingo
ed
'',;
GDo
fru
St
ae
dfe
t'rrö
Js
deie
0nnLo

en Gdie Grille''.Daarenboven heeftzj een

aantalromans en verhalen in hetlicht doen

versghjnen.
Blrd (Robert Montgomery),een Amerikaansch novellisten treurspelschrjver,werd
geboren in 1802 te Newcastla in den Staat
Delaware,en studeerdetePhil
adeljhia,waar
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kungen gepjeegd,heeftechtereene onuit-

wischbare vlek op zjn karaktergeworpen.
Hetgeslachidiermannen,aan hem vermaagschapt,ston; tegen hem op,entoen hjhen
uitgenoodig4 had t0teene vreedzamebjeenkomst, ten 'einde eene schikking t0t stand
*
te brengen,dee; hj die ongewapenden j)I.J
Herrewodsbrug in W estermanland door zjne

handlangersvermoorden (1251).Hj overlee;
den lsten Octoberl:C0 teHialmbolund nadat
hj* schopn met koninkljk gezag bekleed,
ill de laatste Jaren den titelvanhertoggedragen had.
Birger JJ,koning van Zweden.Hj r0geerd) van 1200 t0t 1319 en wasdeZ00R
enopvolgervan Magnu 1.Aanvankeljk bevond hj zich onder voogdjschap van den
wjzen TorknlIzlf4fq
:d/?s,maarin 1303wilde
hj zelfreg/ren,waarna hj in een strjd,
door zjne broedersveroorzaakt,hetonderspitmoestdelven en hetrjksgebied,volgens
hetverdrag van Helsingborg (l210)jmethen
deelen. Toen hj pogingen aanwendde,om
zich door sluipmoord van hen te ontslaan,
Joeg de verpntwaardiging des volkshem in
1221overdegrenzen,nadatzjnzoonMaynun
reeds een Jaar te voren ophetschavothad
geboetyoordemisdaden van den vader.
Birgltta-orde is de naam eener k100ster-orde, door de heilige Birgittaj eene

adelljke Zweedsche dame uit hetgeslacht
de WrJAJ in hetklooster W adstena tusschen

hj zich vervolgens als arts vestlgde.Zjne 1344 en 1363 gesticht en door paus Urbaeerste letterkundige proeven werden opge- wl.
çF in 1370bekrachtigd.Zj werd btl0mnomen in het MMonthly Magazine'.Daarop zetting veelalBrigilta-orde genaamd en bevolgdendetreurspelen (
tr
l'heGladiator'' Jora- vatte eene vereeniging van nonnen en monloosa''en urhe brokerofBogota''!vanwelke niken in een dtlbbelklooster, afgescheideny
vooral het eerste een grûoten bdval vond. maar onder hetzelfde dak. Deze orde verNadien tjdheefthj eengrootaantalromans spreidde zich overDenemarken,Noorwegenj
geschreven, waarvan de stofaan de Ameri- Engeland,Nederland,Duitschland,Portugal,
kaanschegeschiedenisisontleend.Hjwoonde Italië enz. In den aanvang der 15(le eeuw

eenigen tjdop eene landhoevein Delaware,
werdvervolgenstl847)redaeteurvandedNorth
A merican Gazette''tePhiladelphia,en overleed aldaarden 22stenJanuarj 1854.
Birger.Onderdezennaam vermeldenwj:
l ir-qer J,den zwagervandenZweedschen
koning Ericl
n XI.Hj werd in 1246 ter hulp
gezonden naar Liibeck ,welke stad door de
Denen beleger; was,- voorts woondehj
in 1248 de belangrjke synodete Skenninga
bj en behield Finland,hetwelk zich onafhankeljk wilde verklaren,voordeZweedsche K1'oon. Na den d00d van Ericlö XI
(1250)washjvoogdoverdiensminderlarigen
zoon,en hield met kracht en omzigtigheid
de teugels van het rjksbestuur in handen.
Terstond bragthj eeneverzoening t0tstand
met Hakon, koning van Noorwegen, door
zjne dpchter Rioltina aan diens zoon,()ok
Hakon genaamd,ten huweljk tegevon.Om
zich tegen Rusland te beveiligen,deed hj
vestingwerken verrgzenaan hetM'
âlar-meer,
en hieruitontstond hetvorsteljk Stokholm.
Hj verbeterde de wegen, wjzigde verou-

leverde een Augustjnermonnik,Jokannesgenaamd,zjnbeklaginbjpausMartinunF over
deongeregeldheden,waartoediezamenwoning

aanleiding g&f, en genoem de kerkvorstbelastte in 1428 een kardinaalmethet onder-

zoek derkloostersin de Noordeljke gewesten. Ten tjde der Hervorming is deze orde
nagenoeg geheel en alverdwenen,behalve

in het Zuiden van Europa,waarzj t0tin

de 17de eeuw bestond.
Biribiisdenaam van een hazardspel,uit

Italië afltomatig enin delaatsteJaren sterk in
zwang.Het hestaat uit een bord met36 genommerde vakken,en men heeftdaarbj 36
kaarten,met de nommers 1 t0t36 voorzien.
Eén der spelers is bankier,- de Overigen

zjn pointeurs.Deze laatstekunnen hun inzet plaatsen op één ofmeer vakken,op de

ljn tusschen 2 vakken,op de kruisljn van
4 vakken,ofop ééne der 4 zjden van een

vak. Als de bankier de kaart met het nommer van zulk een vak omkeert,wintdepointeur in het eerstegevalhet32-,inhettweede
het 16-,in het derde het8-en in het vierde

derde wetten, bevorderde kunst en weten- hetz-voudige van zjn inzet.Ishetnommer
schap en steldeperken aan de aanmatigingen der omgeslagen kaart niet bezet,dan isalles
der bisschoppen. Het verraad, aan de F01- voorden bankier,wienskansopwinst6-maal
IY
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z0ogro6tisalsdie van den pointeur.Minder
gl
m stig is die kans,wanneer het bord in 70
genommerde vakken is verdeeld,zooals in
Italië en Frankrjk.
Birioesga isde naam van eene rivierin
hetdistrictNishné-oedinsk,t0thetRussischAziatisch gouvernementIrkoetsk behoorende.
Aan hare oevers woontdekwervende volksstanz der z?irioessen die in tenten wonen .
zich mAetde veeteeltbezig houden,en hunne
sch
Bal
tr
ti
ngaan Ruslan; methuiden betalen.
ken (Sigmund von) ofBefulé'lts,een
Duitseh dichterder l7ëeeeuw ,w erd geboren
teW ildensteinbjEgerden 25stenApril1626.

Zjn vaderwasaldaarjredikant,maarmoest
wegqns religie-vervolglngen de wjk nemen
naarFranken en Jenaywaarvon Wir/
re/eerst
in de regten studeerde en vervolgens in de

godgeleerdheid.In 1646werd hj belastmet
hetonderwjs derprinsen Ulrielten R'
ttdol.
f
van Brunswjk-W olfenbuttel;maarhj begaf
zich in 1648 naar Neurenberg, Om er de

kenfeld, weleer de zetel der hertogen van
de Pfalz-Birkenfeld.
Voorheen behoorde het gebied van dit
vorstendom aanverschillendenaburige Staten.

Bj den vrede van Luneville (1802)verviel
het aan Frankrjk,maar door het congrès
te W eenen is het toegekend aan den hertog
van Oldenbur.g,en dezetoewjzing.bevestigd

door een staatsverdrag met PruissenjOnderteekend te Frankfort aan (
le Main op den
gden April 18l7.
B irkenhead is de naam van eene bloei-

Jendestad in hetEngelsche graafschap Cheshire.Zj ligtaan de Mersey te> noverLiverp00l bn is het vereenigingspunt van onderscheiùsnespoorwegen.lnhareregte,breede
strateitverhefenzlchprachtigegebouwen,en
zjbezituitmuntendehavensenruimedoks.Er
iseen levendigehandelen veelfabrieknjver-.
heid,en dezeplaats,in 1823een dorpje van
300zielen,teltthansongeveer40000inwoners.
'
Birma, 00k het .
ll4k der Xrll-c.
çen
hetR4k t)JsAnagenoemd,iseenuitgestrekt

feestelt
lkheden te regelen,die tergelegenheid van het sluiten van den Munsterschen Aziatisch gebied, hetwelk voorheen geheel
vrede zouden gevierd Tvoxden.Hj Tierd in het westen van Achter-lndië Omvatte,maar
1654 in den adelstand opgenomen en t0t thans,nadatde kustlanden Arrakan,TenasKeizerljk poëet verheven.Hj vervaardigde serim en Pegoe aan Groot-Brittanle zjn afeen aantaldramatische stukken,vele lofdlch- gestaan,nagenoey in een bi
nnenlandschen
ten terverheerljkingvanhetOostenrjksche Staat herschapen 1s.Daartoe behoort in het
vorstenhuis, benevens eene menigte geeste- al
gemeen hetland,dat,door deIraraddy,
ljkeliederen.Zjnevoortbrengselen getuiren de Salhoeën en de Sitang besproeld, ten
van zjne geleerdheid en van eenejverlge oosten begrensd wordtdoor China en Siam ,
studie der classieken.Hj overleed te Neu- ten westen (loor de bergketen van Arrakan
0n de Britsche kustlanden, ten noorden
renbrrg den 12(
1en Junj 1681.
Blrkenfeld (Hetvorstendom)iseenet0t door onafhankeljke gewesten,en ten zui-

het groothertoqdom Oldenburg behoorende, den door de parallel van 10O 27t Men
maar0?Pruisslsch gebied gelegene enclave. schat (le oppervlakte des lands Op 7500 D
Men vlndt het op den linkeroever van de geogr.mjlen. Men splitst het in 3deelen,
Rjn tussehen de Rjn,de Saar en de A;0e- nameljk: B'
Igenlj;k .
fïr-t
:, 2100 1 geogr.
zel, en het grenst Over eene kl
eineuitge- mjlen groot,met de tegenw oordige hoofdstrektheidaan Hessen-Homburg (Meisenhelm) statlMandalay,voorheenAva(Ratnaqoera)en
en voor 'tOverige aan Rjn-pruissen. Het vôôrdientjdAmerapoeray
- Fbprtf-zlg-cmet
telt op ruim 9 (
n geogr.mjlen bjna 36000 destad B'
hamo,- en de schatpligtige Rjaninwoners.De bodem is erbergachtig en het dfcfdzl in hetOosten m et de plaatsen Kiangklimaat in het algemeen guur.De bestand- Hong en Kiang-rrong. In het noorden verdeelen derbergen zjn erleisteen,steenko- hefter zich hetPatkoi-gebergte met toppen
1en, trap-, amandel- en zandsteen, waarin van 4000 t0t 4500 Ned.el.Ten oosten van
lood-,koper-en jzerertsen worden gevon- de Irawaddy loopt een breede keten,G0eden. O0k heeft men er eenige geneeskrach- lansigonggenaamd,vanhetLangtan-gebergte
tige bronnen.Aan den voet van den Peters- naar het zuiden,en verder westwaarts verberg Ontspringterde eenigerivier deslands, rjsteene anderebergketen, de Sjwedong-

nameljk de Nahe,terwjltalrjkederwaarts
vloejendebeken erden botlem mildbesproeiJen.Delandbouw is ergering;hierendaar
vindt men n0g alveelvlas,en in hoogere
streken enkelaardappelen en haver,terwjl
de gelegenheit
l er 00k nietguustig isvoor
(
len wknbouw.Daarentegen maaktmen er
veel werk Van de veeteelt, vooralvan de
schapenfokkerj.Debosschen bestaanermeerendeelsuitloofhout.UithetdelfstoFen-rjk
haalt men er daklei, jzer en agaat. Het
sljpen van laatstgenoemden steen vorm t er
een belangrjken tak van njverheid.
De evenzoo genoemde hoofdplaatsvan het
vorstendom ligt aan de Nahe en telt ongeveer 2500 inw oners.E en halfqur gaansvan

daar ligt op een berg hetoude kasteelBir-

Gji tusschen de Irawaddy en hare zjrivier

de Thalawaddy. Tusschen die bergketens
vindt men uitgestrekte vlakten,door kronkelende stroomen vruchtbaar gemaakt.
Men kenter sl
echts 3Jaargetjden,nameljk een koud saizoen van November t0t
Maart,waarin de thermometer des ochtends

daaltt0t401- een hierop onmiddelljk v01gend heetJaargetjde t0taan heteindevan
Julj,- en een regentjd van Augustus t0t
Odober. T0t de voortbrenpselen van den
bodem behooren er goud (ln de rivier-beddingen)! zilver, jzer, koper, tin, 100d,
antlm onlum ,steenkool,petroleum ,salpeter,
natronj zout, kalkj voortrefeljk marmer,
veel barnsteen en een aantaledelgesteenten.
Het plantenrjk komt er overeen met dat

BIRMA.

67

der andere gewesten van Achter-lndië; de 00k het tooneelspel valt er sterk in den
bosschen zjn er voorzien van uitmuntend smaak.De voornaamste feesten vallen er zahout, vooralvan teak-hout,- voorts vindt men met nieuwe en volle maan en metde
men er meloenen, bananen, ananassen,in- kwartierstanden. Zj worden gevier; met

digo, granen,heerljke keerkringsvruchten
en specerjen. T0t het dierenrjk behooren
erdeolifant,derhinoceros,dekoningstjger,
de panter,deluipaard,hetwildezwjn,de
antilope, het muskusdier, benevens eene

ropte m/nigte vogels,slangen enz.
De bevolking des lands wordt geschatop

wedstrjden, optogten,muziek en gezang.
De ljken deraanzienljken worden er verbrand, - die ;er behoeftigen begraven of
in het water geworpen,- en die van vors-

teljkepersonengebalsemdententoongesteld.
Deregeringsvorm isereen onbeperktdespo-

tismus,en hetopperhoofd desrjks,de B0ar

raagtden titelvan tlleer van hetleven en
3 of3'/a millioen zielen, van welke ruim d
het derde deel t0t de eigenljke Birmanen van den eigendom der onderdanen.'' T0t
behoort,terwjl daarnaast een aantalandere zjne hoogwaal
-digheids-bekleeders behooren
stammen gevonden wordt.DeBirmanen zjn deschatmeester,deKpninkljkewapendrayer
welgemaakt, bruin maar niet donkerbruin en de opziener der olifanten.In de provlnvan huid,en zj hebben stjfzwarthaar en ciën heeft hj zjne gouverneursen verdere
watmeerbaard dan de Siamézen.Zjonder- ambtenaren. Deze ontvangen geene vaste
scheiden zich door e0n0 groote mate Van bezoldiging, maar gedeelten van het land
levendigheid, - 00k zjn zj Jegensvreem- met de daaro? aanwezigeinwoners,zoodat
delingen vriendeljk en gastvrj,hoewelzj er een verfoeleljk stelselvan afpersing in
geen vertrouwen verdienen. Beide geslach- zwang is.De regtsbedeeling is er door 0mten kleeden zich met den sarong, en bj ltooperjdiepbedorven,endepolideevenzeer.
feesteljke gelegenheden versieren zj zich De Birmanen zjn verdeeld in 7 standeny
met een kleedvanwitmousselienmetnaauwe nameljk, de Koninkljke familie, dehooge
m 01lW 0n. De mannen binden het haar 0P

ambtenaren,de priesters,de rjken,deland-

den schedel t0t een ltnoop.en de vrollwen bouwers en njverheidsmannen, de slaven,
laten het l0s hangen. N0g altjd is erhet en de bannelingen ofverworpelingen.Ieder
tatoeëren derdjen in gebruik,terwjlhet man uit ééne dezer klassen metuitzondezwart m aken der tanden er m eer en meer ring van de beide laatste,heeft a'
anspraak
wordt nagelaten. Het voornaamste voedsel op de aanzienljkstebetrekk'
ingen.Erfeljke

is er rjst - vooxts tarwej maïs, ujen,
boonen, hagedissen, mieren-ejeren enz.De
Birmanen zjn beljders van Boeddlta,maar
hunnetempelszjnopeeneeigenaardigewjze
gebouwd. Zj verhefen zich eerstmetvier-

waardigheden zjn eronbekendqdekinderen

van een hooggeplaatst ambtenaar keeren ,
na den dood des vaders,.,t0t diens voormaligen stand terug. De rang der ambtenaren
wordt er aangeduid door vergulden ketens,
kante en vervolgens met kloltvormige ve1*- die van den linker schouderafOver de borst
diepingen , die, ten getale van 6 of7,a1- worden gedragen.De laagsteambtenaarheeft
lengs kleiner worden en in eene zuiluitloo- er 2, en de leden der Koninkljke familie
pen, w aarop e0n0 klok van jzerblik is zjn zel
fsmet24 ketensbehanqen. Daarengestulpt, welke men aan den rand van boven vertoont zich die rang ln een aantal
schelletlesheeftvoorzien,wierklepelsdoor andere voorwerpen,in de oorringen,in het
denwindinbewegingwordengebragt.Rondom hoofdbedeksel, in de teugels der paarden,
den hoofd-tempel bouw tm en een aantalklei- in de kleuren van het zonnescherm enz.
nere - weleens t0t 100 toe.Verkondiging D e priesters, in hooge en lage onderscheivan het Christendom wordt er niet toege- den, leven er van vrtlwillige gaven. Zj
laten.De taal der Birmanen is één-letter- doen de gelofte van kuisehheid en matigheid

grepig, en hunne schrjiettershebben mee- en wjden zich in de kloosters aan het 0n-

rendeels eene ronde gedaante.Hunnew eten- derwjs derJeugd.Deboeren zjn bezitters
schap bestaat in de kennisder godsdienstige van hun grond,m aar tevens slaven van den

boeken,die in de Pali-taalgeschreven zjn, Koning.De slaven zjn in den regelpandein deastroloyie,in dekennisvan hun eigen lingen:die voorschuld arbeiden,ofkrjgslandenineenlgeverwardebegriqpen vanhet gevangenen, en tot de verworpelingen bebuitenland,- voorts in de geschledenisoflie- hporen gebrandmerkte of verminkte misdaverindesagen van Hindostan,in eenigeregts- digers,ljfeigenen dertempels,ligtevrouwen

geleerdheid(hetwetboekvanMenoe)enineen
weinigkennisvan de geneeskunst.Zj schrjven OppalmbladenmetjzerengriFels.Ht
mne
boeken bestaan uit dunne bladen van ivoor.
Zj rekenen naar maanlaren,maar hebben
op 1sJaar 5schrikkeljaren,die eene maand
langer zjn; het Jaar begint er met April.
De kloosters zjn er de eenige inrigtingen
van onderwjs,en scholen voormeisleszjn
er in het geheel niet. 00k de kunst heeft
cr zich t0t zekere hoogte ontwikkeld,z00als men zien kan in de groote beelden van
Boeddâa en in hunne muziek-instrumenten;

en melaatschen;zj mogen nietwonenbinnen
de muren der steden en den drempel van

fatsoenljke ingezetenen niet Overschrjden.
De inkomsten desKonings vloejen vooral
voortuit het monopolie van sommige artike-

len, alsinede uit grondlasten. De inrigting

van het leger laat er veelte wenschen over.

W èl heeft zich de njverheid onder de
Birmanen krachtig; ontwikkeld, maar zj
staat er op veel lageren trap dan bj de
Chinézen en de Hindoe's. De rjkdommen
van den bodem bljven ernagenoeg onaangeroerd bedolven, en eene mjnontgeai*nning
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door vreemden is niet geoorloofd.Kostbare nu werden eronderhandelingen aangeknoopt,
e
delgesteentqn worden er alle naar het pa- die den vrede op den 24sten Februarj 1826
leis desKonlngs gebragt.O0k de landbouw t0t stand bragten. De Birmanen beloofden,

staat er op lagen trap,hoewelerveelrjst dat zj zich met de noordeljke Staten der
en katoen wordt verbouwd.Daar de gods- bergstreek nietzouden bemoejen,stonden4
dienst erhet gebruik van vleesch verbiedt, provinciën af, nameljk Arrakan t9t aan de
is er de veeteelt van geringe beteekenis. Oosteljkebergketen vanAvametdeeilanden
Men vervaardigtervoorts klokken,gouden RamrienChedoeba,hetzuideljkgelegen Ye,
en zilveren sieraden, aardewerk,wapens, Tavoy en Tenasserim ,betaalden 12 millioen

messen, allerlei soort van snj-envlecht- gulden,veroorloofden belangrtjke vrjheden
werk,katoenen en zjden stofen,papierenz. aan den handel en ontvingen een Britschen
Er is een belangrjke karavaanhandelmet gezant te Ava.
China,terwjllangsde rivieren vooralteak- De nieuweKoning Tâarawaddy,(liein 1882
hout wordt uitgevoerd.
zjn broeder van den troon stiet,om zichvan
De geschiedenis van Birma ligt,watden hetgezag meester temaken,deed vervolgens
aanvang betreft, in nevelen gehuld. Het allepersonen,t0tdevoormaligehofpartjbeschjnt, dat dit rjk vooral gebloei; heeft hoorende, om het leven bm ngen en strafte
van de 7de t0tde 9de eeuw na Chr., > oals de deelnemers aan eene zamenzwering ten
bljkt uit de overbljfselen der prachtige gunstevan denwettigentroonopvolgeropeene
tempels van die dagen.Verschillende dynas- bloediyewt
lze.Dewreedheid,waaraanhjzich
tiënbekleedden erachtereenvolgensdentroon, schuldlg maakteJegens'deaanzienljken des
en er w erden oorlogen gevoerd met Pegoe rjks.gafaanleidingt0teenerevolutie(1845)j
en Siam.Meermalen poogden de ingezetenen die zjn Jongsten zoon Slbaodangementha ten
zich onafhankeljk te maken van hetdespo- troon verhief.Inmiddels had men reeds lang
tismus. ln 1750 verhief een landbouwer, metverbeten woede deBrittengadegeslagen,
wiens naam door de Engelschen in dienvan en terwjlten gevolgevanhethandelsverdrag
Alompra is versmeed, in Birma de banier hetaantal Britsche kooplieden aanmerkeljk
van den opstand. Hjbehaaldede overwin- wastoegenomen,schonddeBirmaanschestadning, wert
l nu zelf despoot,veroverde de houderteRangoonplotseljkdegemaakteovernaburige landen en Overleed in 1761, in eenkomst. In December 1851 verscheen de
zjn testamentbepalende,datzjne 7 zonen Britsche commodore Lambert voor laatsgebeurt Om beurt zouden regeren,- 'tgeen
aanleiding gaf t0t veel onrust en verwarring.
De eerste Europeanen,metwelke de Birm anen in aanraking kwamen,waren Portugézen,die in hetmidden der lsdeeeuw fac-

noemde stad,om handhaving vanhettractaat
en schadevergoeding voor de verliezen der

kocplieden tevorderen.DeKoninggafschjnbaax t0e:hj riep den stadhouderterug en

zonbdienvanPromederwaarts,om deklagten
der Britsche kooplieden te onderzoeken en

torjen stichtten opdekust,maarhunnenhan- eeneregtm atigeschadevergoedingteverleenen.
lleen om tjd te windelaanmerkeljk benadeelden doorzich tebe- Dit geschiedde echter a'
moejen met de aangelegenheden des rjks. nen,wantin Birma maakte men zich gereed
Toen de magtderPortugézen in Indiëbegon tenstrjde,zoodatweldraeenlegervan150000
tekwjnen,werdenzjweldraoygevolgddoor man aan de Irawaddy zam entrok.Toen op
deFranschen en Engelschen,(
heeenigentjd den lstenApril1852eeneEngelschestoomboot

om den voorrang streden,totdatlaatstgenoem - naar Rangoon stevende, om een beslissend
den de overwinning hadden behaald. Het antwoord te halen,werd zj metkanonvuur
Britsch bestuur wilde vriendschappeljke be- ontvangen,en de oorlog nam een aanvang.
trekkingen m etBirm a aanknoopen,en kapi- D e Engelsche vloot onderLamberthad 10000
tein Symes toog m et een gezantschap naar man landingstroepen aan boordondergeneraal
Ava,waal
'hj bj den Koning ten gehoore Godwin.W eldra werden Martaban,Rangoon,
werd toegelaten.De uitkomst beantwoordde Promeenlater00k Pegoeingenomenenlaatstechter weinig aan de verwachtingen:de En- genoemd gewest door eene proclamatie van

gelsche kooplieden hadden bj voortduring
veelteljden,entenlaatstehaddenzjslechts
4 handelshuizen teRangoon en teAva.Later
wildendeBirmanendeEngelscheheerschappj
in Indië vernietigen!zj waren reedsvoortgeruktt0tTsjittagong,toenl0rdAmkerstden
oorlog verklaarde en Rangoondeedveroveren
(1824).De Birmaanschetroepen hielden nergens stand,en w eldra w aren de havens van
Mergoei, Tavoy en Martaban in de handen

20December1852inhetBritsch-lndischerjk
ingeljfd.Hoezeerde Birmanen,wegenseen
geljktjdigen oorlog metSiam #zich 00k in

deengtebevonden,tochbleefdeKoninghardnekklg vasthouden aan hetbeginsel,datpeen
grondgebied moest worden afgestaan.Elnde-

ljk werd hj door eene paleis-revolutie verwjderd,endenieuweKoning,Mendoeltn-Min,
deed de Birmaansche troepen terugtrekken
en den Britschen bevelhebberden vredeaan-

t
ler Britten, die nu de Irawaddy opvoeren bieden,waarbj hj echterzjnebezwaren0pen Promededen bukken (1825).Te vergeefs perde tegen de voorgestelde grensljn. Toen
zochtdeKoning van Birmahulpbj Cochin- hetEngelsch Bestuur in dit opzigtgeene in-

China,Siam,Chinaenz.,terwjlhjdoorge- schikkeljkheidbetoonde,weigerdedegezant
veinsde onderhandelingen het voortrukken

van Birma elken afstand van grondgebie;,

zjnery/anden zocht tevertragen.Hetv01- en alle onderhandelingen werdenafgebroken.
gentlezaar bereikten de Britten Yant
labo,en In Junj 1853 keerie hj echter terug en
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stcmdet0e,datdeMiaday als grensljn z0u heefthierhareeiqenewerklieden.Dewaarde
worden beschouwd en dat de vaartop de derwaren,die hlerinéénJaarworden verIrawaddy vrj z0u wezen.Daarna werddo vaardigd,is grooterdan 50 millioen glzlden,
vrede geteekend,de blokkade der rivier 0p- terwjl de waarde derverbruikte grondstof
geheven en de gemeenschap metAva her- zeer weinig beteekent. Men is er in staat
steld. Toch bleef in Pegoe veiligheidshalve om elken 4ag 1000 geweren te leveren.Meeene Britsche krjgsmagtvan 18000man in talen knoopen en gespen worden er van
bezetting. Het bleef er onrustig,wantver- ol
lds vervaardigd, - vooral echter maakt
metelepartjgangersmaakten hetland onvei- m en er vele voorw erpen van brons,zooals
lig.Een gezant van Bilm a vorderde in 1854 lampen, gaskroonen enz., alsook spelden,
van de Britten de teruggave van hetinge- stalen veêren enz.Het spreekt van zelf,dat
nomen grondgebied, maar Tierd m et eene v00r die litgebreide njverheid honderde
weigering beantwoord.Een Engelschgezant- Btoomwerktuigen metdqizendepaardenkracht
schap metmajoor Psagreaan hethoofd zag in bgweging zjn.
zich den lst
len September 1855bj den K0- BlqnbFym (Johann MichaëlFranz)jgening toegelaten,maar het gelukte niet,een heim Justltle-raad en hoogleeraar in de reguniversiteit te Gieszen , werd
hanielsverdrag t0tstan;tebrengen.Daar- tgeenboraeann tde
e Bamberg den loden September
entejen vertrok in 1856 een gezantschap
uit Birma naar den Keizer van Frankrjk 1792. Hj studeerde eerst te Erlangen en
en Averd door dezen in een plegtig ge- toen te Landshutin de regten en was ver-

hoor ontvangen.Het is duideljk,datdeze volgens werkzaam alsonderwjzervan den
gebeurtenis niet weinig heeft medegewerkt Graaf van W estfalen. Aanyetrokken door
t0t de vestiging der Franschen in Cochin- dedichtkunst,schreefhjeenlgetooneelstukChina.
Men geeft den naam van Britsch Birma
aan de kustgewestenvan Achter-lndië,welke
aan het koningrjk Birma ontrukt en ill
1862 t0t eene provincie vereenigd zjn,welke
t0t hetpresidentschap Bengalen behoort.Zj
teldein laatstgenoemd laar Op 4228 L geogr.

mjlen bjna2millioen inwoners,waaronder
zich n0g geen 2600 Europeanen bevonden.
Zj Tiordtverdeeld in de districten Arrakan,
Pegoemet Martaban,en Tenasserim.

Birm ingham , eene stad in hetEngel-

sche graafschap W arwick,is na Manchester

de grootste fabriekstad der wereld.Zj ligt
ongeveer in het midden van Engeland aan
de riviertjesdeTame en de Rea,in de nabjheid van uitgestrektejzer-en steenkolenmjnen en op hetvereenigingspuntvan een
aantal kanalen en spoorwegen.Zj teldein
1870 ruim 360000 zielen. Zj heeft wegens

ken ,die op onderscheidene plaatsen werden
opgevoerd en Zag zich daarna benoemd t0t
hoogleeraar in de regten aan de universiteit

te Leuven.Hj droeg niet weinig bj t0t
den roem dezerschoolen stichtte metzjne
ambtgenooten Holti'
t
bs en W arnköniy het
tjdschrift GBibliothéque dtl Jurisconsulte'-,
hetwelk later mett
drhemis''1teParjsverschjnendejvereenigdwerd.Nahetuitbarsten
4er omwenteling (1880) ontvinghj,geljk
de meeste Duitsche hoogleeraren,zjn ontsla4, waarop hj zich naarBonn begafen
alhler voorlezingen hield over regtsgeleerde
onderwerpen.In 1835 werdhjberoepen t0t
gewoon hoogleeraar in de regtenteUtrechtj
en in 1840 vertrok hj in die betrekking
naar Gieszen. Hj heeft eenige belangrjke
regtlgeleerde werken uitgegeven.
Blron.Onderdezen naam vcrmeldenwj:
Jrmand de Gontaut,baron de Wirol,een
Fransch veldheer en staatsman.Hj werd

hare hooge, walmende schoorsteenen geen
aangenaam voorkomen, en merkwaardige geboren in 1524 en diende onder den m aargebouw en zoekt m en er te vergeefs,- a1- schalk de Wrl.
scc en in Piémont.Men hield
thansw anneerm en het indrukw ekkend stad- hem verdachtvan Protestantsche gevoelens,
huisen hetfraajegymnasium uitzondert.Er maar hj ontkwam in den Bartholomaeus-

zjnoverdel40kerkenen bedehuizen,enhet nacht aan hetdreigend gevaardoordien hj

aantalscholen iserverbazendgroot:menheeft metmoed en beradenheidstukken deedplaat-

ereeneKoninkljkeschoolvoorgeneeskunde, sen voor hetrebouw ,dathj alsbevelhebkunsten en werktuigkunde, eene polytech- ber der artillerle bewoonde.Gedurende den

nischeschogl:een R.Katholiek seminarium, burgeroorlog streed hj voor hetH0fin de
eene academle voor schoone kunst, enz. veldslagen van Dreux, St. Denis en M0nTalrjk zjn er 00k de instellingen van wel- contour en nam deelaan onderscheidene be-

dadigheid.De inwonersder stad onderschei- legeringen,weshalve hj door KarelIX t0t
den zich doorspaarzaamheid en vindingrjk- Opperbevelhebber der artillerie en doorRenheid;onderhenbevindenzichvelewelgestelde tèrik III t0tmaarschalk benoemd werd.Toen
personen,maarzeerweinige,diegrooteschat- laatstgenoemde Koning viel door den dolk
ten bezitten,zooalserteLonden,Manchester van Clement,bevond Biron zich bjhetleger
en Liverpool vele worden gevonden. Het en zjn invloed droeg nietTieinig bj t0tde
arbeidsloon is er hoog,maar de ophooping trocnsverheëng Van llendrLk TTD Nadathj
van arbeidersveroorzaakter dikwjlsOnrus- ixl 7 veldslagen bevel gevoerd en wonden
tige bewegingen. Allerlei metalen voorwer- ontvangen had en bj de belegering van
pen worden er vervaardigd,van de kleinste Epernay eene verkenning deed, rukte een
versierselen af t0t reusachtige werktuigen kanonskogel hem het hoofd van den romp.
toe.Die arbeid teltalthans200 verschillende Dit gachiedde op den 26sten Julj 1592.
takken,enelkesoortvanspjkersenschroeven Biron was een uitsteken; veldheer, een
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schrander staatsman en een vriend derW0tenschappen.
Cl
tarles d6 Gontaut, #lc de Wlrpgz, den
oudsten zoon van den voorgaande.Hj werd
geboren in 1562 en in de Hervormde gods-

0P verraad en spande zamen met den graaf
van W/lïl/ol 0n den hertog rJp Aunergne.

dienst opgevoed,welke hj echter volgens
den wensch van zjn vadermetde R.Katholieke verwisselde.Hj tro in dienst bj
het corpsvan zjn vader en onderscheidde

handen testellenvan den Koning.H endrikIV

Toen hj later een zekeren baron de .
r$=
naarMilaan zond,nam de gekrenkte LaF1
wraak doorde overeenkomstmetSpanje in

poogdenllléron,die zich te Djon bevond,
aan zjn h0f telokken doorhem bj herhalilz11 eene uitnoodiging te doen toekomen.
zich d00rreeds
bekwaamheid en zaoed Zoozeer, Zonder zich aan de waarschuwingen zjner
dat hi
J*
op ls-larigen leeftjd in staat vrienden te storen, verscheen Bivon den
was, om het commando gedurende eenigen l3den.Junj 1602 teFontainebleau en werd
tj4 op zich tenemen.In 1589 werd hj ge- voor het 00g door den Koning zeer vrienneraalen streed in degevechten bj Arques, '
deljk Ontvangen. Te vergeefs poogdeHenJury, Aumale en bj de bdegeringen vaa drik IV hem t0t eene beljdenis van 4it
Parjsen Rouaan metz00grootedapperheid, nieuwe verraad tebewegen,terwjlhj den
4at men hem den uBliksem van Frankrjk schuldige voorafde verzekering schonk van
(Fulmen Galliael''noemde.Naden doot
lztlns zjnevergifenis.liron vermoeddenietsvan
vaders werd hj benoemd t0tadmiraalvan hetverraadvanLaY nenbleefhardnekkigontFrankrjk!hj moest echterweldravan deze kennen.DevertoorndeKoninydeedhierophem
waardigheid afstand doen en werd lliervoor en den jraafranH'
Mreru
çzlem hechtenis nesehadeloos gesteld door den maarschalksstaf men en ln deBastill
e Opsluiten.Biron werd
en eene s0m van 420000 livres. Hj was voor de regtbank gebragtjschuldig bevonden
echter daardoor zöö gekrenkt,dathtjmet aan hoogverraad en eenstemmig ter d004
de vjanden desKonings,den graafd'Eper- veroordeeld met verlies van waardigheden
s0sen den graafvanAunergne,begonteheulen. en goederen.IIj Tverd op hetplein der BasHendrik JF zochthem dooreerbewjzingen tille onthoofd den 31sten Julj 1602,doch de
aan zich te verbinden:hj gafhem het0p- Koning deedzjnebezittingen toewjzen aan
pexbevel btidebelegering van Amièns,be- een broeder. De graaf van Hlreroçzle en de

noemde hem t0t stadhoudervan Bourgondië, baron de Zl2 ontvingen genade.
en in 1508t0thertogen pairvanFrankrjk, Armand Ztlslid d6 Gpzzfglf,duo de 210s j
en zon; hem naar Brussel om er uit de tevoren A cdeZtxlzvzl,eenachterneefvan den
handen Van den aartshertog Albrecltt 'pl?l voorgaande. Hj werd geboren teParjsin
Oostenr%
jk debevestiging van hetvredesver- 1753,trad vroeg in militaire dienstenleefde
dl.
ag van Vervins te ontvangen. Dit alles zöô loszinnig, dathj weldra nagenoeg zjn
was echter niet in staat om den wrok van geheele vermogen had doorgebragten zjne

Biron te bevredigen.Toen Spanlehem v00r
zjne afvalligheid van Frankrjk uitgestrekte landen aanboûd, hem daarbtj het uitzigt openende op een huweljk met eene
prinsesvan Oostenrjk ofSavoye,toonde hj
zich niet afkeerig van onderhandelinyen.
Hoewel de Koning van Frankrjk eenlgen
argwaan koesterde,belastte hj hem toch,
bjhetuitbarsten van denoorlogmetSavoye,
met hetoyperbevelin Bresse.Terwjlzjne
trqepen hlermet gned gevolg streden,sloot
B'
%ron door middel van zjn vertrouweling
La .Fïl metden Spaanschenstadhoudergraaf
I'
uëntesteMilaaneen verdrag,waarbj hem

goederen tegen eeneljfrenteaan den prins
Gulmenêe moest afstaan.In 1778 volgde hj
Lqfayette naar Noord-Amerika,om eronder

de vaan van W asM ngton voor de onafhan-

keljkheid testrjden.Na verloop van 5Jaar
keerde hj in zjn vaderland terug,werd er
chef van een regim ent huzaren ,voerde na
den dood van zjn 00m den naazavanBiron
en Tierd bevorderd t0tveldmaarschalk.Als
een getrouw vriend van den hertog nan

Orllans verdedigdehj dezcn in de eerste
hj zich naarhetDepartement du Nord beNationale vergadering, na wier Ontbinding

gaf, Om er Onder hetopperbevel van den
de hand werd toegezeg; der derde dochter maarschalk Roeltambeau aan het hoofd te
van den hertog van Savoye,aan welke de staan eener divisie. In 1702 werd hj met

Koning van Spanle zjne regten Op Bour- Talleqrand en Cltaurelin naar Londen afgegondibz0u overdragenjterwjlzjtevensa1s vaardlgdj waar een zjnerFransche schuldhuweljksgift omstreeks 1 millioen gulden eischers hem in hechtenis deed nemen.Na

benevens Franche-comté z0u ontvangen.De zjnebevrjding keerde hj naarzjnedivisie
vredej die weldra tusschen Frankrjk en terug en rukte Op naar Mons (Bergen).
Savoye gesloten werd,belette de uitvoering Nadat hj vergeefsche pogingen had aangevan dit plan jen onbekendebeweegredenen wend,Om den generaal Beaulien uit eene

noopten Biron,om zelfzjne verraderljke
voornemens - z0o hct scheen, met diep
berouw - aan den Koning tebeljden.Eendrik IV sehnnk hem niet alleen vergiFenis,
maar zond hem n0g in datzelfdeJaar a1s ge-

vaste jositie bj Jemappes te verdringen,
zag hj zich den volgenden dag doo1
'dezen
aangetast en k0n hj devlugtzjnerdivisie

naar Valenciënnesniet verhinderen.Inweêrw il van dezen ram pspoed w erd B iron na
zant naar het h0f van koningin Elisabeth het vertrek van Rochambean tFeede bevelvan Engeland en vervolgens naar Zwitser- hebbervan het Noorderlegeren in Julj zelfs

land. Terwjl hj in die betrekking grooten opperbevelhebbervan hetRjnleger,inwelke
roem verwierfalsstaatsman,zOnhjalweder betrekking C'
l
ufile hem vervlng, terwjl
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llron belast werd met het commandement loofde.zich te Jaroslaw .
- schoon n0g steeds
overhetlegeraandeVarywaarnahjdegebrek- als balling - te vestigen.Te vergeefs zocht

kige krjgstucht verbeterde en weldra het A'tt-qustnsJJJ,koningvan Polenjdevrjheid
graafschap Nizza veroverde. Na de gevan. te verwerven voorzjn vasal;hetRussische
genneming van den hertog van Orleanswerd h0fdrong er Op aan,dat een nieuwe hertog
hj naardeVendéeverplaatst.Hierzveroverde van K oerland z0u verkozen w orden ,en prins
hj Saumur en Paetkenay,maardegeneraals Karel 'pcs Saksen, de zoon van An-gustus,
Rossùnolen Westermanwarenzjnevjanden! werd metdie waardigheid bekleed.Na eene
zj beschuldigden hem van valschheid en ballingschapvanzzjarenwerdeindeljkliron
verdrukking des volks. Biron spoedde zich door Peter III teruggeroepen (1762), en
naar Parjs om zich te regtvaardigen,doch Catltavina 11 stelde hem weder in hetbezit
hj werd terstond in hechtenisgenomen en van Koerland.Biron werd als een geweten;00r de revolutionaire regtbank ter d00d loozedespootd00rzjneoriderdanengevrees;
veroordeeld.Hj beklom hetschavotop den en gehaat.Hj overleed opden 28stenDecember 1772.
lsten Januarj 1704.
Den naam m ron of Biren werd 0ok gePeter,rjksgraaf%an Wirpl, hertog van
dragen d00r:
Koerland en Sagan,deoudste zoon van den
Ernst Johann, graaf %an M rpp, hertog voorgaande.Hj werd geboren te Mitau den
van Koerland. Hj was de zoon van den 15denFebruarj 1724,deeldegedurendezjne
stalmeester van den prins Aleœander rJs Jeugd in de ballingschap zjns vaders,maar
Koerland, later luitenant-generaal in PO01- werd in 1762 door Peter I1I t0t generaalschedienst,KarlWïerds(Biirenj,- werdge- maloordercavaleriebenoemd.Onderzjnbeboren in 1687,studeerde te Kb'nigsberg en stuur vertoonde de wrevel der standen zich
werd vervolgenskamerjonkerbj Annaft
cc- onverbloemd(1769t0t1795);hjwerd tePenowna,hertogin-weduwe van Koerland,eene

tersburgaangeklaagden hj zag zichgenood-

nicht van Peter de Groote.W eldrawaBhj zaaktom tegen eeneaanzienljke schadeverde vertrouwde vriend van zjne gebiedster, goeding afstand tedoen van zjn hertogdom.
en toen deze in 1730 den Russischen troon Hj behield echterWartenberg en Sagan in
beklom ,volgde hj haar naar Moskou en Silézië en Nachodin Bohemen.Hj overleed
Petelsburg. De gunsteling der Keizerin , den lzden Januarj 1800.
met'
welkehj volgensvelergevoelen in het Gustar Cllïzfl:,vorstBiron,een broedersgeheim gehuwd was, klom allengs hooger zoon van den voorgaande.Hj werdgeboren
in rang:hj werd benoemd t0topperkamer- in 1780,en vcrkreeg in 1802deheerljkheid
heer, t0t rt
lksgraaf en was de magtigste W artenberg en tevens van Aleœazder 1 een
m an ill Rusland, zpodat onder zjn toezi
gt aanzienljk Jaargeld metden titelvan vorst.
M'
itnnLcls en Ostermann den Staat in oorlog Hj waseerstofficierderljfwachtenkameren vrede bestuurden.In 1737 werdhj door heer bj Catl
tarina fJ,ging toen over in
den invloed van Anna t0t hertog van Koer- Pruissischedienst,woonde develdtogtenbtj
va
n
1813
e
n
1814
en bekleeddedenl'ang van
land gekozen en in 1730 door Polen met
dat hertogdom beleend,hoewelhj zich bj oversteen daarnavan generaal-majoorbjhet
voortduring ophield in denabjheidderKei- leger.Hj Overleed alsluitenant-generaalen
zerin. Deze benoemde hem kort voo1' ha- gollvernollr van Glatz den zosten Junj 1821
ren d00d t0t voog; Over haren minderla- teEms.
rigen opvolger Iwan en alzoo tot regent
Biscaye is eene der oude Baskische provinciën en thansgrootendeelsin deprovincie
desrjks.
Heerschzucht en eigenbaat waren karak- Bil
bao (zie onderditwoord)oprenomen.
tertrekken van Biron.Meerdan 20000 yer- Biscaye (DeGolfvan),00kdlevanHglit
ani
è'en door de Franschen die van Gaseogne
sonen heefthj doen Ombrengenofinballlngschag verwezen.Geheelegeslachtenvanden genoemd, is een gedeelte van den Atl>ntiR usslschen adel,zo0 alsdeDol-joroeki'
sheeft schen Oceaan,gelegen tusschen dewestkust
hj naarhetschavot ofnaar Slbêrië gezon- van Frankrjk endenoordkustvanSpanie.Zj
den , en de kabinetsminister W olinsky,een ontvangtdew ateren derBidassoa,derBilbao,
bezwaarschrift tegen hem bj de Keizerin der Adour,van het Cantabrisch gebergte en
inleverende,moestdezedaadboetenmetzjn de Pyreneeën afdalende,en diederGaronne,
hoofd. Daarbj had hj Ontzettend veelgeld d00r Frankrjk stroomende.
Biscaino (Bartolomeo): een uitsteken;
noodig; zjne levenswjs was ongemeen
weelderig en bj zjn huweljk met eene schilder en graveur,w asdeoudste zoon van
der hofdames van Anna werden feesten gevierdjdie de verbazing wekten van geheel
Europa.
De Keizerin overleed den 17den october
1740 maar hetregentschap van Biron was
van korten duur.De moedor van Iwan deed
hem in hechtenisnemen,te Sleutelburg door
eene buitengewone regtbank veroordeelen en

4en landschapschilder Joltannesa4VIIrJJ: .
BLsclippen werdin 1623 teGenuageboren,waar

hj in 1657d00rdepestwerdweggerukt.Hj
oefende zich in dekunst onder deleidingvan

zjnvaderenvervolgensonderdievanCastelli,
zoodathj weldra t0t de uitmuntf
mde historieschildersvan dien tjdyerekendwerd.In
hetMuspum teDresden bevlndenzich3fraaje
metzjn geheelegezinnaarSibériëbrengen. stukken van dezen meester.Hj wastevens
Deze welverdiende strafwerd dpor keizerin een geoefendgraveurten zjneetsen worden
E lisabetlb verzacht, daar deze hem V0r00r- duur betaald.
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Biseeglia ofBoceylie is eene stad in de van het Fransche gouvernement,te Erfurt,

Zuid-ltaliaanscheprovincieTerra diBari.Zj zoodat hj den titel ontving van Keizerljk
ligt op eene rots aan den oever der Adria- directeur der muziek.Een muziekfeest,door
tische Zee,tenzuidoosten van Tranijen heeft hem den zosten en zlstcnJunj 1810teFraneene kleine haven eneenvuurtoren.Eriseen kenhausen gehouden, gaf aanleiding t0t een
seminarium ,cen schouwburgenz.,en hetaan- grootaantalandere,enbj velevandezewas
talinwonersbedraagterbjna 20000.Inden aan hem de directie toevertrouwd.TeHildesJ* eene zang-académie en
omtrek groejen vele amandelen en Oljven. heim stichtte hi
Zj ishetYigiliae derOuden en volgensde vereenigde hj een zangkoor. Slechts ensage 422 Jaarouderdan Rome.ln hetJaar kele compositiën van hem zjn in druk verl81 na Chr.stierfdebisschop M aurunerden gchenen.
marteldood. Toen in 1450 Otranto door de
Cl
tristoplnJfdslrïc: Ernstzzdc/
zo.#',eenuitTurken wer; ingenomen,zochten de bewo- stekendgeneesheer.Hj werdgeborenteHannersderbloejende dorpen rondom Bisceglia noverin 1780,wjddezich aan hetbeoefenen
eene wjkplaatg in destad,wiermuren zj der geneeskunde en werdartste Barmen bj
versterkten en wierpoorten zj op ééne na Elberfeld. In 1813 werd hj oëcier van gedigtyetselden.
zondheid bj den generalen stafvan het6de
Blschof(KarlGustav),eenberoemdaard- legercorps,en in 1819hoogleeraarin de geen scheikundige, werd geboren te Neuren- neeskunde aan de universlteitte Bonn.Hj
berg den 18denJanuarj 1702.Hj ontvinghet overleed den 4(len Maart 1861,eengrootaaneersteonderwjsvan zjn vaderKarlHlq
zsl,
gf talgeschriften over zjn vak nalatend.
Lebreeltt.
TN,
:cAnJ,die zich doorzjnewis-en Ignaz 2.#oJ/'Bischo-f,een uitsteken; genatuurkundige geschriften heeft bekend ge- nees- en heelkundigeqHj werd geboren te
maakt en in 1814 te Mllnchen overleed,en Kremsmiinster den 15deh Augustus 1784jbebegafzich in 1810 naar de universiteitteEr- zochthetgymnasium zjnergeboorteatad,stulangen, waarhj zich op de wis-en sterre- deerde te W eenen,en hadaldaaralsartseene
kunde toelegde, alsmede Op de natuur- en uitgebreidepractjkjtoen hj in 1812a1sproscheikunde.Hj vestigde er zich voortsals fessortePraag beroepen werd.W egenszjne
privaat-docent,verkreegnahetoverljdenvan grooteverdiensten zaghjzich metden titel
Hildebrandthethoogleqraarsambtindeschei- JEdler v0n Altenstern''in den adelstand opkunde en schreefhetvervolg op diensJluehr- genomen.In 1849werdhem op zjn verzoek
btlch der Chemie.''Zelf gafhj een Glaehr- pensioenverleend,enhjoverleedopden15den
buchderStöchiometrie(18l9)''uit,enbewerkte Julj 1850.Hj heeftzich vf
aoralverdienstemetNees'
pppf,sezlldckenRotlteftDieEntwicke- ljkgemaaktdoorzjnegeschriftenoverzent
lwltlng der Pianzensubstanz (1819):'.In 1822 koorts en koeyok-inenting.
werd hj a1shoogleeraarindechemieentech- Gottlieb <1IAd!- Bisoho
y',een beroemd
nologienaarBonn beroepen,waarhjtevens kruidkundige.Hj werd geboren in 1797 te
zjnekrac,
hten wjddeaan degeologie.Reeds Dûrckhei
maandeHaardjbezochterdeLatjnvroeger had hg zjneervaringen opdatgebied sche school en begaf zlch vervolgens naar
opgenomen in zjneJphysikalisc,
h-statistische Kaiserslautern,waarhj zichonderdeleiding
BeschreibtlngdesFichtelgebirres(1817)'',en van Koelt,den schrjverderGFlora Deutschhetschjnt,datzjneaardkundlgestt
ldiëneen lands'',in dekruidkunde oefende.Zjneneibeletselopleverden tegen hetvoortzettenvan ging t0t de schilderkunst bragthem in 1819
zjn uLehrbuchderrelnenChemie(1824)''.Hj aan de Academie voor Beeldende Kunst te
bepaalde zich nam eljk schier uitsluitend t0t Miinchen,maarhj zagzjnevoornem ensdoor
de geologie,en gafdaarover eene reeksvan eene oogziekte vexjdeld. In 1821begafhj
geschriften uit,waaronderzjnuluehrbuchder zich naar de universiteitte Erlangen, w aar
chemischen und physikalischen Geologie''- hj zic.
h metjvertoelegde Op de studie der
een uitstekend w erk - den eersten rang schei- en krtlidkunde.Yervolgenskwam hj
bekleedt.O0k heeft hj populaire opstellen in betrtikking met von M artius,den bekenover de natuurkundige w etenschap in het den reiziger en begafzich naarM iinchen om
lichtgeqeven,en metScltweigqer redigeerde hem bj het uitgeven zjner botanische gehj gerulmen tjd het ulournalfur Chemie schriften behulpzaam te wezen, waarvoor
undPhysik''.Hj overleedteBonn densosten Biscl
tof de teekeningen vervaardigde.Nadat
November 1870.
hj zelfeenige geschriften hetlichthaddoen
BischoF.Onder dezen naam vermelden zien,vestigde hj zich
.teHeidelbea'
g,waar
wd:
hjin 1833t0tbuitengewoon en in 1829 t0t
Geor.fFrïdt
lric: liselto
yjden grondlegger gewoon hoogleeraar en t0t directeur van
;erDultsche muziekfeesten. Hj werd gebo- den Botanischen tuin werd aangesteld.Hj
ren te Ellrich in het graafschap Hohenstein overleed den lsten September 1854, eene
bt
jhetHarzgebergte,bezochthetgymnasium lange reeks van kruidkundige werken achte Nordhausen ,studeerde te JenaenteLeipzig,werd in 1803 benoemdt0tcantorenleeraaraan hetlycéum teFrankenhausen,in 1816
a1smuziekdirecteurnaarHildesheim beroepen,
enoverleedopden 7t
lenSeptember1841.Reeds

terlatend.

Frïet
frîc: Wélkelm WlcAoFjeenuitstekend
regtsqeleerde.Hj werd geboren teHalberstadtln 1804jstudeerde in deregtenteHalle
enteBerljn,bekleeddehoogeregterljkeamb-

in 1804 regelde hj te Frankenhausen een ten en vervolgens eene betrekklngbjhetMimuziekfeest,en hjherhaaldehetlater,oplast nisterie van Justitiejwelke hem gelegenheid
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gafom bjdeherziening vanhetwetboekvan delingen metVenetië.ln 1785 werd hjaangtrafvordering en ter verbetering van de gevangenissen metvruchtwerkzaam te W eZ0n.
Hj overlee; in het begin van Julj 1857.
TlteodorZvtszni.qWil
ltelm Wi:cAp#,eenzoon

van CltristoplnSellrïcàErnstWidcApF.Deze
verdiensteljke ontleedkundige werd geboren
teHannoverden 28stenOctûber1807.Hjontving onderwjs op de gymnasiën teDiisseldorf,Bonn en Gotha en studeerdevervolgens
te Bonn en te Heidelberg in de natuur-en

geneeskunde. Daarna werd hj assistent in
de kraamzalenderuniversiteitteBerljn,en
vestigdezichin1837teBonna1sprivaat-docent.
In 1835 werd hj docentin devergeljkende
ontleedkunde te Heidelberg en in 1836buitengewoon hoogleeraaraldaar.Vooralwjddehj
zjne aandachtaan de ontwikkelinrsgeschiedenis der zoogdieren,en onderscheldene belangrjke geschriften van zjuehand hebben
daarop betrekking.In 1842werdhjbenoemd
totgeqoon hoogleeraar,maarweldravertrok
hj in d1ebetrekkingnaarGieszen enin1854
naar Miinchen. De ontwikkeling van het ei
bj onderscheidene zoogdieren heefthj met
veel talent beschreven.
BischoA erder (Johann Rudolfvon),
generaalenministervan Frie#rîcA W illteïm 11
van Prui
ssten,
was
prui
ui
Saks
en.de
Hjswe
rdtvan een adelljk
geslacht
geborenin 1738,
stt
ldeerdeteHalle)maartradbj(
lenaanvang
van den 7jarigen 00r10g in krjgsdienst.Na
hetsluiten van den vrede nam hj zjn ontslag,waarnahjkamerheerwerd aan heth0f
van Keur-saksen en stalmeester van hertûg
Karel'
pJ4Koeoland.In1778verliethjheth0f,
rigtteeenJagercorpsopbjhetlegervanprins
H eLnrlrlövan Pruissen,enwerdachtereenvolgensmaloor,luitenant-kolonelenvleugel-adjudantvan I'
riedtlek TF'
ilAel- II,wien hj aanhoudendvergezelde.In1789werdhjadjudant-

gesteld t0t raad en thesallrier-generaal der
Unie en in 1788 t0traadsheerin den Hoogen
raad van Holland,Zeeland en W est-Friesland.

Toen in 1795 de Hooge raadwerdafgeschaft,

ging htjnaarLeiden en wjddezich hieraan
deopvoeding zjnerkinderen,terwjlhjvervolgenszelfs de aanzienljkste betrekkingen
van dehandwees.Nietteminliethjzichoverhalen om eenigen tjd hetambtvan hoofdschout en vervolgens dat van burgemeester
teLeiden waarte nemen.Hj overleed den
8stenApril1814.Hj was1id derMaatschappj
van W etenschappen te Haarlem en van de
Maatschappj van Nederlandsche letterkunde
te L eiden.
Biset (Karel Emanuël), een uitmunten;
schilderjwerd geboren te Mechelen in 1623.

Hjonderscheiddezichzooweldooreenprachtig kolorictalsdoorgeestigbjwerk!enschilderde vooralvelekleine stukjes,d1egezelschappen voorstelden en een zeeraangenamen
indruk maakten. T0t zjne beste stukken
rekentmenvgftafereelenuitdegeschiedenis
van den Verloren zf
lon.
Bisetschilderde geruimen tjdteParjsen
keerdevervolgensnaarzjn vaderland terug,
waar hj hofschilder werdvan den graafde
M ontery, gouverneur der Spaansche Nederlanden.Daarnawashjdirecteurderschilderacademie te Antwerpen, en vestigde zich
eindeljk te Breda, waar hj Op 8o.jarigen
ouderdom overleed, na een zeer loszinnig
leven te hebben geleid. .
- Ztjn zoon Jan
Wtzzflf Biset was een uitstekend meester
in hrtportret-en historie-schilderen.
Blskara of Biskra is eene sta; in het
oosteljk gedeelte der Sahara Van Algérie.
Zj* ligt op eene door de W adi-Biskra wèlbesproeide OaS0 en is zoowel de hoofdstad

van een arrondissement der yrovincie C0n-

generaal en af
gezantvoorPruissen naarhet stantinealseen belangrjkemilltairepost.Als
congrèsvan Szlstowo,envervolgensgeneraal- een gewigtig station der karavanen levert

majoor. Hj was een grootvoorstander van zj vele aangenaamheden op voor den reizide herstelling der Bourbons.Na dendoodvan ger, zoodat men haar Tvel eens het apargs
Inriedria <ïI7
le'4 11 overhandigde hj aan der woestjn''heeftgenoemd.Zj telt ongediens opvolger de teekenen der Koninkljke Veer 3000 inwoners en bevindt zich sedert
waardigheid;weldra echter ontving hj zijn 1844 in de m agt der Franschen.

ontslag en overleed op een buitenverbljfi)j

Bijmarck (FriedriehW ilhelm ,rraafvon),

Berljn in 1803.W egens zjne mystieke en een ultmuntendschrjver overmilitalrezaken,
ultra-conservatieve gevoelenshadhj een on- werd geboren teW indheim in W estfalen den
gunstigen invloedopdegezindheden en daden 28sten Julj 1783.Hj wa'
s de telg van een
van koning I'riedréck 1F'
ïIAdI- II.
adelljkenstam enkoosdekrjgsmansloopbaan,
Bisdom (Dirk RudolphW jckerheld),een waarophjgoedevorderingenmaakte.ln 1808
Nederlandsch regtsgeleerde,werd geboren te onderscheiddehj zich alsritmeesterinW iirDelft den 27sten Junj 1740, studeerde te tembergsche dienst in den veldtogt tegen
Utrecht,werd aldaar bevorderd t0t meester Oostenrjk,voorts in 1812 in den slag aan
in de regten,en lietzich te'BHageinschrj- de Moskowa, en na den overtogt Over tle
ven als advocaat voor het H0f van Holland. Beresina werd hj belastmet de taak,om
W eldra had hi
.je
enebelangrjke yractjk en deoverbljfbelenvanhetW iirtembergsche1ewerd eerst aangesteld bj de Admlraliteitop gerwederhuiswaartstevoeren.Hjstreed$n
de Maas,toen t0t Secretarisvan Rotterdam , den slag bj Bautzen en werd bj Leipziggeen vervolgenst0traadenadvocaat-iscaalbj vangen genomen,maarherkreegweldrazjne
gemeldeAdmiraliteit(1780).Zjnjverenbe- vrijheid,daarW '
lirtemberg zich bj de Ge>1kwaamheid bezorgden hem grooten roem.De liëerden voegde.Hjwerd bevorderd t0tchef
prins-Erfstadhouder benoemdehem t0tlidvan vandengeneralenstafentoognaarFrankrjk,
het 4epartement van Marine en tevens van terwjl hj inmiddels opklom t0toverste en
de Commissie tot het voeren van onderhan- t0tvleugel-adludantdesKonings.Nazjnterug-
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keerin hetvaderlandwerdhj t0tgraafver- gebreid, geljk in dat Jaar in Qen 00r10g
heven en aan het hûofd geplaatst der W iir- met Oostenrjk de krjgsroem van Pruissen
tembergsche cavalerie,- een corps, dat 0n- met zeldzamen glans heeft geblonken,en
derzjn bevelaanmerkeljk verbeterd werd. ditlaatste kan men evenzeerverzekeren met
In 1819 werd hj benoemd t0tgeneraal-ma- het00g'op den bloedigen strjd tegenFrankJ00rjin 1820t0tlidvan hetHuisderHeeren rjk in 1870 en 1871,waardoordeElzas en
voor levenslanpy en in 1830 t0t luitenant- een gedeelte van Lotharingen weder aan
generaal.Gerulmen tjd washj ambassadeur Pruissen zjn toegevoegd. In alle staatkunaandehoventeBerltjn,HannoverenDresden; dige onderhandelingen is Ton Wl-lrck de
in 1826 organiseerde hjhetDeenscheleger, man9diehetvolkomen vertrouwen van zjn
en in 1824 werd hj door keizer NLeolaas Koning bezit;teregt,want hj isbegaafd
van Rusland uitgenoodigd om te Petersburg met eene ongemeene schranderheid, eene
insjectietehouden overdeRussische cava- loleljkeopregtheiden yenerusteloozevoortlerle. In 1848 ontving hj zjn pensioen,en varendheid.Men moge ln beginselen hemelshj overleedteConstanzden l8denJulj 1860. breed van den Rjkskanselier verschillen,Hj had 18 qroote veldslagen en 82 kleine toch zal men erkennen,dathj een man is
gevechten bjgewoond, en van zjne hand uitéén stuk,een man die weetwathj wil
heeftmen onderscheidenebelangrjkewerken en zjn doel niet uit het00g verliest.Na
over de dienstder cavalerie.
het eindigen van den strjd in Frankrjk is
Bism arck-schönhausen (Ottozlt
fycrfl hem detitel van Fiirsten a1sdotatiehetaanLeopold,jraafen laterFiirstnonj,rjkskan- zienljk landgoed Schwarzenbeck toegekend.
selier, mlnister van Buitenlandsche zaken Eerst de geschiedschrjver van lateren tjd,
en voorzitter van hetMinisteriein Pruissen, die het verband der hedendaagsche gebeurTrerd geboren op het familie-kasteelSchön- tcnissen met Juistheid dooryrondt,zal Over
hausen in de Altmark bj Maaydenburg,den den prins von Wïy-crck, dle in e1k geval
lsten April 1815,en studeerde ln deregten te t0t de uitstekendste personen Onzer eeuw
Göttinqen en te Berljn.W egenszjnebezit- behoort, een regtvaardig oordeel kunnen
tingen ln deprovinde Saksen werdhjerlid vellen.
van den Landdag en toonde zich steeds een
Bismuth (marcasita,bismuthum),aanjverig voorstanderderOnbeperktemonarchie. gedtlid d00r het scheikundig teeken ./6,is
ln 1849 werd hj lid der Tweede Kamer een der zoogenaamde elementen of enkelin Prtlissen en was 0ok hier in dienzelfden voudige ligchamen en behoort t0t de zware
geest werkzaam. In 1852 zag hj zich be- metalen.Het komt in de natuur veelalvoor
noemd t0teersten secretarisvan legatie bj in een gedegen toestand,maarnietin groote
het Pruissische gezantschap Op de Bûnds- hoeveelheid. Men vindt het in gangen of
vergadering,en klom vervolgens op t0t ge- aders in het oorspronkeljk gesteente en
zant ter gezegde vergadering.Niettemin nam overgangsgesteente, vooral in graniet en
hj voor Brandenburg zitting in de Tweede leisteen, verm engd m et kobalt-,nikkel- en
Kamer en werd in laatstgemeld Jaar belast zilvererts. Z0o w ordt het aangetroFen in

met eene diplomatieke zendlng naarW eenen. het Saksische Ertsgebergte, in Bohemenj
In Mei 1852 en van November 1852 t0t 3 Baden,W iirtemberg,Hessen,Zweden,N00rFebruarj 1853 was hj voorloopig bekleed wegen en vooralin Engeland.Ook in Zuidm et het voorzittersehap in de Bondsverga- At
lstralië aan de Golf van Spencer zjn be-

dering.Daarna washj gezant tePetersburg
en in 1862 te Parjs. In datzelfde Jaar
kwa'
m hj aan hethoofd van hetministérie
in Pruissen en openbaarde gestadig zjn afkeer van alles w atnaar volksgezag zweemde,terwjlhj zich bejverdeom Duitschland
t0teenmagtigrjktevormen,waarinPruissen
den eersten rang bekleeden zou.Hj ontzag
zich niet om in strjd metdegrondwetde
vrjheid der drukpers te beperken,om de

langrjke bismuth-lagen ontdekt.Ditmetaal
kristalliseert in rhomboëders,m aar de kristallen zjn doorgaansonvolkomen en onduideljk.Hetiszachtennietrekbaar,roodachtig
zilverwit van kleur en 00k w el eens geel,
rood, bruin Of bont.Hetsmelt ligt voor de
blaasbuis; Op kolen verdampt het en geeft

een citroengeel beslag. Men verkrjgt het
d00r uitsmelten, nameljk door hetertsin
schuins liggende gegoten jzeren buizen te

beslissing over de staatsbegrooting naar het verhi
tten,zoodathetbismuth smelten weyHuis der Heeren over te brengen,om de vloeit.om het voorts te zuiveren van al
-se-

vrjheid van spreken dervolksvertegenwoor- nicum,jzer enz.,wordthetmeteen weinig
digers te beteugelen enz. Het spreekt van

salpeter of soda en zwavel in gesmolten

zelf, dat de vrjzinnigen in Pruissen zeer toestand Omgeroerd.Hetheefteen soortrljk
weinig met de conservatieve denkbeelden gewigt van ruim 9,9. Doorgaans kan men
van den graafvon .
fidlpceck waren ingeno- hetgemakkeljk t0tpoederwrjven,maarin
men. Toch heeft hj voor het bevorderen een volkomen zuiveren toestand is heteenigvan de grootheid van Pruissen en van de zins sm eedbaar. H et smelt n0g ligter dan
magtvan D uitschland vooralin den laatsten 1
00d en Btolt bj 2640C.jverdamytbj een
tjd zooveel gedaan, dat hj t0tde meest- hoogen warmtegraad, oxydeert nlet in de
populairemannen van zjn vaderlandbehoort. lucht,maarverbrandtbj çloeihittemeteene
Door de annexatie der Elbe-hertogdommen, blaauwe vlam tot geel blsmuth-oxyde.Het
en vooral d00r die yan 1866 heefthj het w ordt door zoutzuur sterk aangetastj grondgebied van Prmssen aanmerkeljk uit- warm geconcentreerd zwavelzuur verandert
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hetin zwavelzuur oxyde,terwjlhetin sal- oxyde-zout driedubbelzuur watervrj zout,en
peterzuur gemakkeljk oplost.Hetverbindt dubbelkoolzure kali een dergeljk waterhouzich met 1 verbindingsgewigt zuurstof t0t
pxydule;2verbindingsgewigten bismuth vormen met3 verbindingsgewigten zuurstofeen
basisch oxyde en met5 hetanhydrid van het

bismuthzuur.Hetoxyduleisgrjsachtigzwart,

verandertligtin Oxyde en wordtdoar sterke
zuren in het metaal en het oxyde ontleed.

vert
hit
ing
nrkr
zj
alpn
ete
hreztuur
zuiverstdoor
He
otxy
deva
ve
jngtsme
zout; het
vormt een geelpoeder,datqemakkeljk t0t
eene bruine massa smeltj dle bj afkoeling
wedergeelwordt.Bj vermenging metkali-

t-ozydeiseen
dend zout.Pltospltorzuur bismutl
witte neêrslag. Bismuthzuur vertoont zich
in de gedaante van een 1*004 poeder, wanneermen natbereideoxydein kali-loogbrengt,
er chloordoo1-heen leidt,hetroodepoedermet
verdund zwavelzuur digereerten metkokend
water uitwascht.Kali-loog lost slechts weinig van het bismuthzt
lur op ! wat onopge-

lost achterbljft,is een zuur zout.Bevatde
oplossing van een bismuth-oxyde-zout vrj

chloor, dan ontstaat daarin dnor kalieen
gele neêrslag, het hydraat van een interl00g daalt uit eene bismuth-oplossing een mediairen oxydatie-trap.Zwlbrel-blsmgttls,Overwithldroxyde 0? denbodem,datbjverwar- eenkomend met het oxyde, vindt men als
mingln de alkallschevloeistofin geeloxyde bLsmutk-glans in de nattlur en komt a1s eene
verandert.Zjne zouten zjn kleurloos,indlen loodkleurige, bladerig-kristalljne massa te
het zuur kleurloos is, en lossen dan alleen voorschjn,wanneermen bismuth en zwavel
ill A7ater Op,Wannoer dit met 00n sterk in de vereisGhte verhouding te zamen laat
zuur vermengd is.In die Oplossing ontstaat smelten. Uit de oplossing van een bismuthdoor alkaliën en koolztlre alkaliën een witte zout slaat het d00r zwavelwaterstof neêr

neêrslag en deze lost niet Op in kaliloog,-

meteene zwarte kleur,verliesthj een hoodoorbloedloogzoutdesgeljkseen wittenêer- gen warmtegraad zjn zwavel bjna geheel

slag, en zwavelwaterstof doet bruinaehtig en a1,en kan in elke verhoudingmetbismuth
zwart zwave1bismtlth bezinken datniet 0p- worden zamengesmolten.Bismntlt-cltloride is
lost ill zwavel-ammonium. Iodkalium geeft vlugtig,evenalsantimoniumchlorideen wordt
e
en geelachtig-bruinen neêrslag,die bj toe- verkregen door bismuth in chloor te vervoeglng van water geelachtig-rood wordt. warmen;het vormt eene witte,l
irtsmeltChroomzuur kali levert daarentegen een ge- baremassa (bismuth-boter),lostop In wjnge
e
s
t
,
ve
r
d
a
mpt
i
n
de
l
uc
ht
,
e
n
kan door
len neêrslag,die in kali-loog onoplosbaar is.
Verdampt men eene oplossing van bismuth rater zôô worden ont
leed,datalhetchloin zwavelzuur,danverkrjgtmeneenbasisch rlde alsOxychlorideneêrslaat.Gietmeneene
zout,datuit het normale ontstaatdoor ver- oplossing Van bismuth-oxyde in zoutzuur in
er, of eene oplossing van salpeterzuur
liesvan 2/avan het zuur.Een anderbasiseh wbisat
muth-oxyde in eene oplossing van keukenz
o
u
t
d
a
t
s
l
e
c
h
t
s1
/
a
v
a
n
he
t
z
u
ur
h
e
e
f
t
ve
r
l
o
r
e
n
slaat d00r zwavelzuur neêr uit eene zure zout, dan daalter bisoxychloride neder in
oplossing van salpeterzuur zotlt,maarwordt de gedaante van een blinkend witpoeder,
door water Ontbonden. Het neutrale zout hetwelk a1s blanketselwordtgebruikt Lblane
kent men alleen in verbinding met zwavel- g'zltv tx.gzle,blano deperlej.Met dechloriden
zuur kali, waarin hetachterbljft,wanneer der alkali-metalen geefthet bismuthchloride
men de geconcentreerde oplossing van sal- kri
stalvormige dubbelchloriden. Verwarmt
peterzuur zout met zwavelzuur kali neêr- men ammonlak-bismuthchloride in waterstof,
slaat. Het wordt desgeljks door water Ont- dan verliest het amm onia en zoutzuur en
leed.
laat eene massa achter, die bj afkoeling
Salpeterzltur szd-zlfA-oawt!: kristalliseert bruin wordt en bismnth-ehlornre bevat.Dit

uit de oplossing van bismuth in salyeter- laatste ontstaat zuiver bj het verwarmen
van bismuth met kwikzilverchlorure;hetis
zeer hygroscopisch en wordt gemakkeljk

zuurmet9moleculen'kristalwater;hetlsbjtend, smeltligt en verliestreedsbj 800 C.
water en zuur, zoodat een basisch zout
achterbljft, hetwelk eene warmte van 2600
C. verdragen kap.W ater ontbindthet zout
en geeft a1s neerslag eene basische verbinding! w elke als nitras bismuthicus basicus

(maglsterium bismuthi)indeapotheekbekend
is. Naar gelang men deoylossing koud Of
warm ontleedt en den neerslag langer Of
korter met de zure vloeistof in aanraking

laat bljven of dien zorgvuldiger wascht.
ontstaan er verschillende praeparaten. Driedubbelzllur zout ontstaat,wanneer men het

ontleed. Bismntlt-iodide sublimeert bj het

verwarm en van zw avelbism utb m et iodium 4
het is bestand tegen den invloed der lucht
en wordt eerst door water ontleed wanneer
dit in kokenden toestand verkeert.M en verkrjgt het O0k,Wanneer men d0n neêrslagj
die door salpeterzuur bismuthoxyde in i04kalium ontstaat,in ioodwaterstofzuur oplost,
en de oplossing metwater verdunt.
Legeeringen van bismuth met tin en 100d
Onderscheidenzich dooreeneongemeenesmeltbaarheid.HetAp#d-metaalbestaatuit2deelen
bismuth,1 deel 100d en 1 deeltin en smelt

neutraalzout met water tot een brj wrjft
en in koud water brengt. De kaasachtige bj933/.00.Woodnelefgt:lbevat8deelenloodj
neêrslag verandert weldra in ilne, parel- 15 deelen bismuth,4 deelen tin en 3 deelen
moerglanzendeschubben.Dergeljkeschui
lben cadmium ,en smeltreedsbj ruim 6800.jslaan dooram monia neeruit de moederloog. hetisbjnazilverwit,zeerglansrjk,ijnkorreNeutralekoolzurekaliçeeftuiteenezooveel lig en eenigzins buigzaam. Hetis zeer gemogeljkneutraleoplosslng van een bismuth- schikt t0t soldeerselen wordt gebruikt met
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warm water,datmet een paardroppelszout- hen van hunneweilanden berooften metkruitl
zuur vermengd'is.Eenelegeeringvan 6deelen en 100d bestookt. De bison heeft een woest
bismuth,3 deelen tin en 13 deelen 100dsmelt en schrikwekken;voorkomen,hetwelk vooral
insgeljkszeerspoedig enkan,daarhetzeer ontstaatdoordeonevenredigeverhoudingvan
hard en niet broos is, t0t het afgieten het voorste en achterste gedeelte zjnsligVan allerlei VoorWerpen dienen,-- on eene chaams.Zjn grootek0pisvoorzien van een
van 3 deelen 100d,2 deelen tin en 5 deelen dikken baard en eenegroote kuif,van kortej
sterke, S-vormig gebogene horens en Van
bismuth,die bj 91'/a0C.smelt,komtuitne- kl
eine fonkelende oogen met roode randen:
mend tepast0thetvervaatdigen van clichés
van houtgravuren.Plaatjesvan een dergeljk zjn breedeborstismet lange manen bedekt;
mengsel worden in Openingen van stoomke- zjnebeenen zjn kort,enzjnachterljfisdun
tels aangebragt, daar zj bj eenebepaalde en mager en met gla; en kort hM r bezet;
spanningjwelke met gevaar bedreigt, smel- zjn kortestaarteindigtin een knoest.Zjne
ten en den stoom laten ontsnappen.
huid is losser dan die van het tamme rund
Bismnthglans,znkprismatiscl
zài:Ipl/A,zwa- ennietgeschiktvoorzoolleder,maarwe1voor
edlùid-s
kfA en bi.
îmutina genaamdjiseenezel- Jagtbuizen,v00rbovenleer,voorriemenenz.
den vporkomende delfstof, die in lange,ge- De grootste stieren zjn wel eens 10 Ned.
streepte,rhombischezuilenen naalden kristal- centenaars zwaar;z0o een isvoorgesteld in
liseert,welkevolgensdekortstediagonaalligt bjgaandeafbeelding.
spljten,00k we1eens een korrelig-bladerig De stierenleven een grootgedeeltedesjaars
ofeen vezelachtig voorkomeu hebben en bj in afzonderljke troepen,maar er bevinden
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Debixn.

dehardheidvanklipzouteensoorteljkgewigt zich toch bj elke kuddekoejen en kalveren
bezitten van 61/:. Hetis zacht,loodkleumg eenige oude stieren,die t0tbew akersdienen.
e
n bevat 19of20% zwavel.Voorde blaas- In hetvoorlaarstrjdendestierenmetvreesebuis smelt hetrondgpattend en wordt vlug- ljkewoedeom hetbezitderkoejen. Voo1*
tig, een gelen aanslag op de k00l achterla- deJagersnemen zjin overhaastingdevlugt,
tend. Men vindt het in het Ertsgebergte, steedsbjelkanderbljvende,enweedengene,
in Hessen, in het Schwarzwald, in H0n- die zich Op hunnen weg bevindtzonder te

arje illEngeland, ill Zweden en N00r- kunnen Ontwjken,- hj wordtdoor duizen-

wegenenz.
den verpletterd!Destierdurftdenstrjdtegen
Bismutlt-qoud of bismuth-aurietis eene ligt den wolf en den beer zeer goed aanvaarden

smeltende en bj afkoeling kristallisérende en bljft gewoonljk overwinnaar.Komt er

verbinding van bismuth metgoud en kristal- eene bende van deze roofdieren opzetten,

ljn zilver.
dan plaatsen de koejen zich in een kringj
Bison,(B0samericanusGm.)isdenaam van waarin zich de kalveren bevinden,terwjlde
den Amerikaanschen buFel.In de onafzien- stieren daarbuiten als tirailleurs werltzaam
bare Prairieën en Savannen vanNoord-Ame- zjn.Isdebison gewond,dan komthj met
rika,Mexico en Texast0tbjkansaanCanada blinde woede af op man en paard,en strjdt
(690 NB.)zwerven zulke dieren in hetwil;, met de uiterste w raakzucht en ve bittering.
w el eens in kudden van 20000stuks,en w or- Het is t0t ntlt0e niet gelukt, den bison te
den er gelaagd doorIndianen en Blanken, temm en.
doorberen enwolven,terwjlzjachterwaarts Doorgaanszoektmen zichdoorlistvanden

wjken voor de toenemende kolonisatie,die bison meestertemaken.De Jagersvermom-

BISON- BISSCHOP.
men zich op de zonderlingBte w/ze,zoodat
de wachthebbende bulhen metverbazingaangaapt.Zeer in zwang is o0kdeparforcelagt
te paard en met honden;men zoekteenige
dieren van de kuddetescheideé,waarnadeze
voorden kogel,de lans of den lasso moeten

27

hoogere Faardigheid toegekend.DeOuderlingen vormden eeteberaadslagendevergadering,

enhetisnietonwaarschjnljk,datdevoorzitter
van dezebj uitnemendheiddebisschop werd
genoemd. N0g langen tjdbleefde herinnexing aan devoormaligegeljkheidvan ouder-

bezwjken.Hetiste voorzien,datdebisons lingen en opzieners levendig in de gemeenevenzeer in Amezika zullen worden uitge- ten,maar de verandering van dien toestand
roeid,a1s de oer-ossen in Europa.
isvooralveroorzaaktdoorCypriannstçjunjveriHet vleesch van den bison is veelgrover gen strgder v00r het bisschoppeljk gezag.
en taajer dan datvan hettamme rund,en Debisschoppen zjn volgens hem plaatsverhetdaarvan vervaardigdepemmikan(strooken vangersvan Christusen opvolgers derApostevleesch, die in den rook zôö gedroogd en len en bezitten, volgens eene goddeljke
geiord zjn,dat zj qlngewreven kunnen instelling, de hoogste magt in de Kerk, ofworden) is een gebrekkig voedsel, schoon schoon zj in belangrjkegevallen gehouden
het a1s teerkost den reiziger d00r de uit- zjn,deouderlingen teraadplegen,diedesgegestrekte prairieën zeer te stade komt. De ljksmetdeEvangelie-verkondigingen(
lehergerooktetongvan denbisonisingeheelN00rd- derljkezorg voordegemeentezjnbelast.De
Amerika algemeen gezocht(zie voortsonder bisschoppen alleen mogen hetvormseltoedienen endewjdingverleenen aan personenen
Buyelt.
Bissao-eilanden(De)of.
fsdq
vcip-eilanden kerken. Van alle twisten en verdeeldheden
vormen eene groep vulkanische eilanden,aan onderde gemeenteleden zjn zjdenatutlrljke

de Portugézen toebehoorend en aan de west- scheidsregters;0ok het bestuur der gemeenzi
jde van Senegambië tusschen de R00d- teljke eigendommen isin hunnehanden.De

kaap en kaapVergagelegen.Zjzjndoorvele bissehoppenworden doordegezamenljkebis-

schoppen van een gewest met toestemming
der gemeente geltozen en doorhandoplegging
zgn erkatoen,indigo,rljst,wasen huiden. hunner ambtsbroeders bevestigd.Daarmen de
Er woonteene aanzienljkebevolking,maar betrekkingvandenbissehoptotzjnegemeente
voor Europeanen is het er zeer Ongezond. alseeneheiligeverbindtenisbeschouwde,was
Op sommige eilanden bevinden zich Portugé- erin denregelgeenesprake van verplaatsing.
scheforten en factorjen.Deinboorlingenzjn De bisschoppen derlandgemeentenwaren van
klippen omgeven , zeer fraai en ongem een
vruchtbaar.De voornaamste voortbrengselen

Negers; zj zjn strjdzuchtig en zeer goede
zeelieden.Hetgrootsteeiland,Bissaogenaamd,
heefteen omtrek van 80 geogr.mjlen,eene
uitmuntende haven,en wordt bewoond door
600vrjenen800slaven.Anderegrooteeilanden
dezergroepzjnBoelama Cazegoet,Camonaj
GaliyhasjCanyabak en orango.
Blssayas (De),00kPintados-eilanden4enaamd,vormen eenarchipel,diet0tdePhillppjnsche eilanden behoorten onder de heerschappj staatvan Spanle.Zj liggentusschen
Luzon en Mindanao en zjn in 8 provinciën
verdeeld.De belangrjkste dier eilanden zjn
Mindoroj Samar, Leyte, Panay, Negros
en Zeboe. De kustbewoners houden zich

vooral met de vischvangst bezig, terwjl
de Feinig bekende binnenlanden door Negrito's worden bewoond (zieverderPlûlipy'
t/ldcF
z:eilandenj

den beginneafhankeljk van de stedeljkebisschoppen.Dezelaatste ontvingen allengsgroo-

tergezag dan hunnebroedersvan hetylatte
land.Debisschop bewoog zich inzjnblsdom
met eene volkomene vrjheiden wasverantwoordeljk aan G0d alleen.Zôö washetin
de dagen van Cyprianu.

De bisschoppeljkewaardigheidkwam meer

en meer in aanzien in de Kerkjmaarondervond 00k weder beperking door de instelling

van het synodaal,patriarchaalen pauseljk

bewind.D e zegepraalvan het episcopaat bevorderde w elis waar de eenheid en de orde
in de gem eenten, maar de Christenen,t0t
vrjeontwikkelinggeroepen,hebben zich nooit
algemeen en volkomenmetdenpriesterdwang
kunnen vereenigen. O0k het ontstaan van
eenebevoorregtepriester-aristocratie,hetwelk
m et de ontwikkeling van het episcopaat in
hetnaauw ste verband stontl,vond steedstal-

Bisschop iseen naam ,afkomstigvanhet
Grieksche woord eplseopos,hetwelk opziener rjkebestrjders.De kerkgeschiedenis levert
beteekent.Men geeft dien naam als titel aan dan 00k doorslaandebewjzen,datbjdebishoogepeesteljken,die overeenbepaaldge- schoppen maar alte vaak Onzuivere bedoe-

bied(blsdom)gesteldzjn.Toen onderdelei- lingen en tjdeljkebelangenopdenvoorgrond
ding derAposteleneenaantalChristeljkever- waren geplaatst, dat vooral in het Oosten
eenigingen ontstond,zorgden diemannen,dat vele verdeeldheden doorden najvervan bisdeze gesteld werden onder oltdsten ofouder- schoppen en patriarchen Ontstonden, en dat
!ïs#:zl(presbuteroi)of onder opzieners (epi- in hetW esten hetkerkeljk opzigtder bisscopoi).Beidenamen haddenaanvankeljkde- schoppen weldrain een wereldljkbestuurontzelfdebeteekenis,zooalsbljktuitHand.XX : aardde,zoodatdebisschoppeljkewaardigheid
17,28;Tit.T :5;Phil.I:1;Tim.III:1en8. bjkansuitsluitendaandeaanzienljksten,zelfs
Zj hadden hetopperbestuurin degemeente, aan de koningszonen,werdopgedragen.Onzo
terwjlzjhetleeraars-ambtmetanderendeel- Vaderlandsche geschiedenis deelt ons mede,
den.Langzamerhand echterverhievenzichde welke twisten er ontstonden over hetbekleebisschoppen boven de ouderlingen,en reeds den van den bisschopszetelte Utrecht,h00
în 4en aanvang der 2ëe eeuw werd hun eene er de leden van den ouden aiel Qfpersonea
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van vorsteljken bloede,zoûalseenDaçld 1
lJ> dat de bisschûp een inlander moestzi
ln en

Bourgondië, t0tdie waardigheid werden ge- aangenaam aan den bestuurder desl
anis.Op
kozenjen h0e er vele onderdie kerkvorsten het Concilie van Trente werd aangenom en,
qaren,diehetzwaard beterwisten tehan- datdebisschoplyn doctoren oflicentiaten i
,n
teren dandepen.Intusschenismetveleandere de godgeleerdheld moesten zjn ofalthanshe
t
middeleetlwsche instellingen het wereldljk getuigschrift leveren van eene der universi-

episcopaatinOnzentjdreedslangverdwenen. teiten,datzj degeschiktheid bezatenom het
Kerkeljk gezag.
gewoonljk van hen,datzjeenacadémischen

Thanshebben de bisschoppen uitsluitend een leeraarsambt te bekleeden.Thans vergtmen

In de R.Katholieke Kerk wordt het bis- graad bezitten.
Debisschoppen werden aanvankeljkgekpa1sde voortzetting van het gezagendenlast, zen
door de geheele gemeente,doch alspoedoor Cltristu aan zjne Apostelent0taande dig berustte hetkiesregt bj de geesteljken
voleinding derwereld opgedragen.De magt, en vervol
gens bj de yorsten.00k daaromin debisschoypeljkewaardigheldgelegen,is trent heeft het Condlle van Trente eenige
dusvan Chnstusafkomstig!zj isnietgege- bepalingen vastgesteld.ln het algemeen worven aan een enkelpersoon,maar aan hetge- den de bisschoppend00rdekapittelsgekozen;
heelderbisschoppeljkeinstelling:enhieraan waar het hoofd van den Staat de R.Kathoontleenen haar deafzonderljke blsschoppen, lieke godsdienst beljdt,bezithj veelalhet
diedusslechtszoolanghetbisschopsambtregt- regt,Om bisschoppen te benoemen,zooalsin

schoppeljk ambtin hetalgemeen beschouwd

matig bekleeden, a1s zj t0tdatgeheelbehooren. Ieder bisschop is de vertegenwoordigervanhetgçesteljk gezagin zpn bisdom
(parochie,dioce
'se).Zjne waardigheidbelast
hem met eene drievoudige taak.In de eerste
plaats moet hj zorgen voor de handhaving
en verkondiging der leer in zjnbisdom (jura
M l.çsdfegï
i),- vervolgens moethj deheilige
plegtigheden verrigten fjura oKtfiz3id), van
welkesommige00k aan depriesterszjntoevertrouwd (jnra cpzzl-lzlig) en andere uitsluitend aan den bisschop toekomen (jwra
zro,'
rïtz),t0twelkelaatstedetoediening van
hetvormsel,dewjdingdergeesteljken,die

oostenrjk en Bejeren.Degekozene ofbenoemde heeftdan slechtsdekerkeljkegoedkeuring en dewjding noodig.Voortswashet
reeds vroeg de gew oonte,datereen naauw keurig onderzoek werd gedaan naar de bekwaamheden van den gekozene en naar de

geldigheid der verkiezing (proeessu.
giaq/br-c-

fï'
t
lzl,
:en proeenus&Jpif1lJ).Heteerste ge-

Bchiedtter woonstede van den gekozene (ïl
partLbus :lecfi)dooreen gevolmagtigde van

den Paus.W anneur dit onderzoek gunstig is

afgeloopen en o0k de stukken betrekkeljk
deverkiezing door de kardinalen zjn nage-

zien,volgtdebevestigingdoordenPaus.Hierder bisschoppen,de zalving derkoningen,de door ontvangt de gekozene alsepocopws:rpinzegening van abten en abtdissen,deberei- mofasbepaalderegten,terwjlhjinhetvolle
ding van hetchrisma,dewjding van kerken bezitzjnermagttreedtdoordewjding,die
en altaren en de inzegening van kerkhoven binnen 3 maanden na de bevestiging door
en gewjde vaten behooren,- en eindeljk althans 3 bisschoppen ofdoor 1 bisschop en
moetdebisschop in zjn bisdom o0k alsbe- 2 praelatenvolgt.D ezeplegtigheid'neem teen
stuurder w erkzaam wezen en als zoodanig aanvang m ethetzw erenvangetrouw heidaan

voorschriften geven in geesteljkezaken,dispensatie vexleenen,toezigthouden op kerkeljke instellingen,de gemeenten van geesteljke hulp voorzien en over een behoorljk
gebruik derkerkeljkegoederen waken.Aan
de bisschoypeljke waardigheid zjn eervolle
ondexscheidlngen verbpnden,zooalsdetroon,
depontiicalekleedj,dewaardigheidsteekenen
en de titel.Hetambtsgewaad en de waardigheidsteekenen zjn afkomstiguitden tjd van
Constantj;ndeGrppfeenbestaanuitdenmjter
(mitra),den herdersstaf,den gouden ringa1s
hetzinnebeeld van 'sbisschops verloving met
de Kerk , het kxuis op de borst,de dalmatica, de tunicella,het rochetum , de mozzetta,het pallium ,de handschoenen en het
voetschoeisel. De vereischten, om eene bis-

schoppeljkewaardigheid tekunnen aanvaarden,zjn in deeersteplaatsdievandengeesteljken stand in hetalgemeen;daarenboven
moeteen bisschop gewjd worden,en hj is

denPaus;daarnaqeschiedtdeonderteekening
dergeloofsbeljdenls,voortsdeovergavevan
de verschillende w aardigheidsteekenen envan
depauseljkebullen en breven,dan detroon
verheëng en eindeljk hetuitsprekenvanden
zegen door den pas.gewjde.Volgenseen0ud
gebruik leggen de bisschoppen in sommige

landen daarna den eed van getrourheid af
aan hethoofd van den Staat.In Dultschland
gaatditlaatste vooraf.

De tall
slte bezigheden, waarmedevooral
in vroegeren tjd de bisschop overstelpt
werd, noodzaakten hem om zich helpers te

verschaffen. Deze staan hem bj in hetverrigten der heilige plegtigheden , zooals de
archipresbytermethet presbyterium ,laterde

deken met het kapittel,alsmede de rdbisschop (eqiseopusfïfllcrï.
çofinFlrJi5l,
:%njde1i'
l
f-),d1e hem in alle bisschoppeljkehandelingen vervangen kan,- ofin hetbesturen
van zjn bisdom,zooalsde aartspriestersop

tevens aan eenige andere bepalingen onder- het platteland (decani rurales), alsmede de
worpen.Hiertoebehoortdeleeftjd,dienmen archidiakenen,in wier plaatsthansbepaalde

eerst op 50,toen op 35 en eindeljk op 30 commissarissen (oëcialesforanei)ofbepaalde
jaa'
r heeftbepaald,terwjlin bjzondere ge- collégiën (oëeialaten)zjngesteld,enbepaalvallen dispengatievan diebepaling kan wor- de
ljk de bisschoppeljkevlcaris-generaal,die
den verleend.00k heeftmen welvastgesteld, in bjna alleopzlgten voorden bisschopkan
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X JJJjkoning
optreden.Isdeze0ud ofziekeljk,danwordt vorming te huldigen.Gntaal '
van Zweden,deed in 1531 Laurenn.
pefez,
spl
hem een coadjutortoegevoegd.
00k in de Grieksch-Katholieke Kerk staat wjden als den eersten Protestantschen bisde bisschop, die uit de monniken en door- schop van Upsala.Nadien tjd isde aartsgaans uit de archimandrieten enhegoumenen bisschop van Upsala primaat des rjksen
(kloosterabten en priors)gekozenwordt,aan
hethoofd van het geesteljk bestuur eener
parochie of eparchie.Hj ishetmiddelpunt,
vanwaardeoverigegewldebedieningen uitgaan.In Rusland heeftdebisscho? bj zjne

wordt op een d00r den Koning bepaalden

d
ag doordeconsistoriënpekozen.Zjnewerkzaamheid bepaalt zich ln de eerste plaats

t0t het aartsbisdom Upsala,'Raar hi
J- benoemt o0k de rectoren en conrectoren aan
kerk een protopope en een protodlaken,die de scholen te Stokholm ,zalftden Koning,
de bezigheden vanden voormaligen archipres- verrigtbj de Koninkljkefamilieallekerl
tebyter en archidiaken volbrengen.T0t hand- ljkehandel
ingen,bevestiqtde bisschoppen,

svoorzitteroptleconcilien en op denRjkshaving van hetgezaq iserhetconsistorium i
ingesteld, hetwelk u1t 2 medeleden (archi- dag, zonder hiertoe gekozen te wezen ,de
mandrieten hegoumenen ofprotopopen) be- vertegenwoordiger der geesteljkheid. In
staat.In het koningrjk Griekenland is in weêrwilvan dezevoorregten wordthjonder
ieder bisdom een protosyncellus als raads- de bisschoppen beschouwd als de eerste
heer en een archidiakonus a1s eerste secre- Onder zjns geljken.De stifts-bisschoppen,
taris aan den bissehop toegevoegd.De werk- aan het hoofd der geesteljkheid van htln
kring der bisschoppen is intusschen in de
Oostersche en W estersche Kerk nagenoeg
dezelfde.
In onderscheidene Protestantschelanden is

stift geplaatst,worden door den Koning uit
eene voordragt van 2 personen benoemd;

zj examinéren de kandidatenj bevestigen
hen in hun ambt,wjden kerken,u pellen

zelfs bj de Hervorming de bissehoppeljke en kerlkhoven, beleggen synoden , benoewaardigheid behouden gebleven,hoeweltus- m 0n de domproosten en houden toezigt op
schen de R. Katholieke en Protestantsche de Kerkeljke goederen. Zj zjn desgeljks
bisschoppen goene andere overeenkomst be- leden van den Rjksdag en dragen een v0lstaat dan de naam. Alleen in Engeland, 0f- komen bisschoppeljk Ornaat, nameljk den
schoon de Koning alhier de plaats van den mantel, den herdersstaf, den myter en het
Paus bekleedt, Niordt aan de bisschoppen kruis Op de borst.Zjn zj nietvan adel,
eenehooge geesteljke waardigheid en m agt dan worden zjen hllnnekinderen doorgaans
toegekend.DeBisschûppeljkekerk inEnge- d00r den Koning in den adelstand 0Pg0n0land heeft2 aartsbissclloppen en 26 bisschop- men. Men heeft erin Zweden,behalve den
pen, 1ie aan het hoofd staan der Engelsche aartsbisschop, een elftal,en in Noorwegen

geesteljkheid4Ierland bezit2aartsbisschoppen en 12 bisschoppen.Zj beschikken over
geesteljke ambten en hebben,alsdezedoor
andqren begeven worden,hetregtvan bevestlging. Zj schenken de wjding aan de

slechts 5, waarbj n0g één bisschop komt,
die, met betrekking t0tde Seraphine-orde,

een afzonderljken werkkrinq heeft.

ln Denemarken werden ln plaâts van de

R.Katholieke bisschoppen,op bevelvanden

leeraren, bezoeken hunne bisdommen en

Koning en van den Rjl
tsdag in 1527,Pr0onderhoorige geesteljken;ztldoen dltalles gezegend. Zj behielden echter naauweljks
op eigen gezag en niet in den naam des eene schaduw van de magthunner voorganKonings. Zj zjn tevens pairs en hebben gers en voerden alleen den naam van biszitting en stem in het H ooger Huis.M oord, schoppen, omdat het volk daaraan gewend
aan een .bisschop gepleegd, wordt er als was.Zj zjn 11in getal,en hebben een gevadermoord gestraft. Sommigen van hen neralen superintendent.
hebben een Jaarljksch inkomen van 100000 In de R.KatholiekelandpnvanDuitsehland
gulden. De aartsbisschop van Canterbury werd debisschoppeljke magtin R.KathotKantelberg) staat aan het hoofd van 21 lieken zin overgebragtop de souvereinen des
bisschoppen en volgt,a1sprimaatdesRjks, lands,en alleen in naam verbleefzj hieren
in rang op deKonlnkljkefamilie.Hjkroont daaraan de geesteljkheid.IndeProtestant-

straflbn,waarzj zulksnoodiqachten!hunne testantsche gekozen en door Bugenhagen in-

den K oning, verleent dispensatie, geeftde

sche gew esten heeftm en,in plaats van de

qjding aan debisschoppen en roeptdepro- bisschoppen,consistoriën,superintendentenvlnciale synoden te zamen.Op hem volqt generaalensuperintendenten.Tweebisscllopin rang tle aartsbisschop van York,die ln pen, die t0t de Hervorming Overgingen ,
rang boven alle hertogen staat,welke niet behielden ern0glangentjd hunne waardigvan Koninkljken blgede zjn;hj kroontde heid,nameljk die van Osnabriick en van
Koningin en heeft ln zjn aartsbisdom de- Liibeck;zj volbragten echterr enekerkezelfde regten a1sde bisschop van Canterbury ljke handelingenj maar gedroegen zich alg
wereldljke vorsten, hoewelzj niet d00r
in hetzjne.
ln de Skandinavische ri
lken bezaten de regt van erfopvolging,maar door keuze t0t
en rang Opklommen.De secularisatie van
bisschogpen vôôr den tjd der Hervorming di
eene ultgebreide magt; zj kwamen echter 1803 heeft aan dien zonderlingen toestand
vruchteloos tegen den tjdgeestin verzeten eell'einde gemaakt.Z0o zjn 00k elders in
zagen zich genoodzaakt, t0t behoud hun- Duitschlan; de bisschoppen langzamerhand
ner bedieningenjom de beginselen derHer- verdwenen.Eerst bj het Vrede- en Kr0:-
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heim (1844)''' dMinona(1844)'''
ningsfeestvan 18 Januarj 18t6 beslootFrie- (1842)''ttWald
, u
dricFz Wilkelm II1 2 protestantschebisschop- ulwan (1844)'
, D0n ManoëlGodoy (1845),,j
Pen te benoemen Om m 00r aanzien teg0V0n GLucretiaTornabuona (1846)9'kRalmerW idaan de lterk.De hofpredikeren consistoriaal- drik unddieDithmarseninJahre1500(1847)''
raad kSaek te Berljn en desuperintendent- enz.Voorts heef
tzj qedichten geleverd en
generaal Borowsky te Königsberg waren de opstrll
en in lqtterkundlge tjdschrlften.
eersten, die met gemelden titel prjkten. Blster, butre, bruin Id,k en cltemlsck
Laterzjn 0okandereverdiensteljkemannen, 5:$11 is de naam van eene bruine verf,die
zooals Eylert, Rihekl, Neander,Drt
ïq
çdkd? als waterverf,maar nietals olieverfgebruikt
Roszenz.,metdie waardigheid bekleed.Zj- wordt.Men vervaardigt het van glinsteren;
s is aangeslahebben intt
lsschen in Pruissen geenbepaalden roet, hetwelk in digte massa'
werkkring, maar eene eerste plaats in den gen aanschoorsteenen,waarinderookvanbeuconsistorialen raad.Hun ambtsgewaad iseen kenhout oprjst.Men wrjftdatroetflln en
zift het;daarna wordt hetgeziftepoedermet
zjden talaarmeteen gotlden kruis.

In Nederland zjn in 1852 ten behoeve
der R.katholieken een aartsbisschop (van
Utrecht)en vierbisschoppen benoemd,diej
ieder illzjn bisdom ,toezigthouden op de
geesteljkezaken.BjdeProtestantschekerkgenootschappen iserdebisschoppeljkewaar-

zuiver water vermengd, terwjl men het

Bissel
toppell
jke Clerezie (zie onder Jansewiyfes).
Bissen (Hermann Wilhelm),eenberoem;
beeldhouwer,werd geborente Sleeswjkdçn
12ëeR October1798.Hj genootonderrigtin

1jk de uitgewasschene massa in een hoog

maarbepaaldezichweldrabjhetbeeldhouwen.
Nadathj in 1823 de grootegouden medaille
verworven had, ging hj in datzelfdeJaar
naar Rome, waarhjzich oefendeonderde

gaandeverkrjgtmentelkensflnere soorten.
De verschillende bezinksels worden nu met
flne Arabischeg0m gewreven,t0tbroodles
gevûrmden gedroogd.Zj geven eene fraaje
bruine kleur.
MLneraal àzq
vfdr (mangaanbruin) is niets
anders dan natuurljk Ofkunstmatig bereid,
waterhoudendmangaan-oxyde.Hetnatuurljk

menysel gestadig omroert met een glazen

staaf
le. Nadat het poeder bezonken is,giet
men het water er voorzigtig af, en men
herhaalt dit totdat alle oplosbare deelen en

de zouten van het roet verdwenen zjn.

Hierna scheidt men de flnere deelen van
digheid geheel en alverdwenen.
Voorts heeft men er de bisschoppen der het poeder van de grovere.Men doetname-

glas, giet erwater op en laat haar zoolang
staan totdat de grovere deelen bezonken
zjn.De vloeistofgietmen daarna af in een
ander glas,en men laat haareenige minuten

de schilderkt
m st aan de Acade
'mie van met rust, waarbj deënere deelen zich op
Schoone Kunsten te Kopenhagen in 1816, denbodem verzamelen.Op dezewjzevoort-

leiding van Tltorwaldsen en weldra t0t de
meest uitstekende leerlingen van dezen be-

hoorde.Van zjne kunstwerken noemen wj
zjne(
tBloemenverkoopster''zjnetW alkyrië''
zjh öorestes'' zjn uphiloctetes'' en zjn mangaanbruin komtvoorin de gedaante van
uTogt van Ceres en Bacchus''- een fries ligte, aardaehtige, roodbruine m assa's. Op
ter lengte van ruim 40 Ned.elmet meer kunstmatige w jze wordthet verkregen uit
dan 300 fguren in de ridderzaal van den het overbljfselvan chloorbereidingen;het is
ChristiaansburgteKopenhagen- ,voortszjn chloormangaan, hetwelk mrn iltreert en
erslaat, waarna
reusachtigen uleeuw'',zjn GMozesalswetge- met kali- of natronloog never'' en de 18standbeelden,meerdan levensgroot,Op deKoningstrap vanlaatstgenoemden
burg. O0k de ?Ap0110 Musagetes' en de
dAlinerva''in hetvoorportaalder universiteit
te Kopenhagen hebben hem grootenroem be-

men het bezinksel verzameltjuitwascht en
aan '
de luchtblootstelt,totdat hetgeheelen
albruin is.Kunstmatig mangaan-superoxyde

verkrjgt men uit dezelfde vloeistof, d00r

denneerslagteveroorzaken meteenechloqr-

zorgd. Zjne kunstgewrochten onderscheiden kalk-oylossing en kalkwater,totdatdeneerzich door ernst,kalmte en grootschheid van slag nletmeer verandertvan kleur,waarna
ljnen.Thorwaldsen belasttehem inzjnuiter- men dien iltreert en eerst metverdun; salsten wil met het opzigt overzjn musôum peterzuur en daarna met water uitwascht
endevoltoojing zjneraangevangenwerken, en droogt.
en Bissen heeft met de meeste naauwgezetBistouri is de naam van een snjden;
heid aan dien lastvoldaan.Hj isvoortsin werktuig, hetwelk de gedaante heeft van
1830 benoemd t0tdirecteur van deAcadêmie een knipmes en door de heelkundigen gevan Schoone Kunstèn teKopenhage.
bruikt wordt t0t hetopenen van gezwellen
nz.Debistouriheeftvoor verschillende qpeBissiyg (Henriëtte von),geboren Kroân, e
eene Dmtsche schxjfster, werd geboren te ratiën eene verschillende gedaante,is e'e'nW orm in Mecklenburg den 3lstenJanuarj oftreesnjdend,geknoptofspits,enz.
1708.Zj huwde met den luitenaut.Bissing Blstritz is de naam van een districtin
en volgde dezen Op zjne krjgstogten en Siebenbiirgen. Het heeft eene oppervlakte
naarzjne garnizoensplaatsen,totdat hj in van 13 I
D geogr. mjlen en is bedekt met
1837 als luitenant-ltolonel zjn ontslag nam uitloopers van de Carpathen - 'tgeen er
en zich te Nienburg aan de W eservestigde. voor de vruchtbaarheid van den bodem niet

Ophareneerstenroman,GW erner(Hannover, zeerbevorderljk is.O0k demjn-ontginning
1840)''getiteld,volgden JDieFamilie Stein- verliester haren voormaligen bloei,ofschoon
fels oder 4ie Kreolin j1841)'') ttvictorine ern0gveelgoud,zilver,jzeren100dwordt
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n 1704 methjnevrouw in hechtenisYeX0oN(
pgedolven. De hoofdpla@kt00k Bistritz i
me'n en eerst!na den valvan
osen, Nosenstadt, Beszjerze) genaanïd,
Robepierreop
ligt in een bekoorljk dalaép de Bistritza, vrjevoetengpsteld.lnhetvolgendelaarwerd
is door een muur met bastions entorens hj erlid vaa hetInstituut,en hj overleed
omringd,bevateenige merl
tsaardigegebou- op den zzsten'
,November 1808.Behalve eene

wen en telt ongeveer 600)zielen.Zjwas
i

Fransche vertalingder werken van Ilomêrus,
n de eerste helft der l6(
leMetzw eene bloei- heefthj o0k eene geleverd van Gllermann
Jendekoopstadmet22000 inw
'Oners.In hare und Dorothea''van Götlte.Tevensschreefhj
nabjheid liggen de indruk#ekkendebouw- onder anderen tGuillaume de Nassau''(Amvallen van hetslotFlestentym*mj den v00r- sterdam 1773,later onderdentitelJlzesBatamaligen zetelder familie Hqnyades.
VeS11 ook in het Nederlandsch vertaaldl''.
Blstritza isde naam eenpr rivier in M01- Zjn bestewerkwasaloseph,poèmeenprose
davië.Zj ontspringt in Boekowina, vloeit (Parjsj1786)''.Degezamenljkewerkenvan
zuid-oostw aarts, en stort ztch beneden Ba- Bétal
tblzjn verschenen in 9deelen.
ken uit in de Sereth na eqn lo0p Van 40
B iterolf, een oud-Hoogduitsch gedicht,

geogr. mi
jlen.ln het zan: harer bedding in korte tweelingsverzen en doorden dichvindtmen goud.

ter van het JNibeltlngenlied'' geschreven,

Bisutoen,BisoetoenofBeihtoenksdenaam alzoo van het einde der l2de eeuw afkomvan eenberg in dePerzischpprovincieKoer- stig, bevat 16 avonturen in 13405 verzen.
distan,nabj den weg van Bagdad naarHa- Bj Biterolf,koningvanTolet,wiensvrouw

madan,bj het evenzoo geùoemdedorp ten Dletlinde hem een zoon bietlieb geschonken
zuiden van Kirmandsla. Di4 berg ismerk- had, komt een pelgrim , die hem zooveel

wa
ardig doordeopschriften tn
spjkcrschrift, verhaalt van de magtvan Etzel en van de
die er zich bevinden Op een t
loodregten rots-

zachtheid van Helken,dat de Knning het
wand ter hoogte van ruim 500 Ned.el.Daar- besluit neemt om naar hetland der Hunnen

door wordtdezegepraalvan parlusI,koning

te trekken.ionder iemand met het doel

der Perzen, over deopstankelingen in zjn zjner reisbekend temaken,verwjderthj
rjk verkondigd.Aan debeidèzjdendierop- zich van huis,komtbj Etzel,bljt
'
teren
schriften vindt men reliqfs van reusachtige strjdt er onder de ridders, terwjl zjn

afmetingen.Eéne groep stelskoning Darlus' naam en rang verborgen bljven.Intusschen
voor,vergezeld d00rtweekt'
jgsknechten en maakt Dietlieb, 'hoewel n0g jeugdig van
den voetzettendeop een ma!,diedehanden Jaren, zich op, om zjn vadertezoeken;
smeekendnaarhem uitstrekt.Volgenshetbj- 00k hj komtaan heth0fvan Etzelen ontschrift in deze laatste detooyenaar Gomates, moeterzjn vaderzonderhem teherkennen
bekendonderdennaam vandm '
valseh'
enSmer- voordat zj met elkandergestreden hebben.
des.Achter den Koning bevipden zich 9 per- Nadatallesisopgehelderd,bljven vaderen
sonen,die,op elkaâr volgeyde metgebon- zoon op eenevoorspoedigewjzehetzwaard
den handen,geleideljk toenemen in grootte. voeren voor Etzel,zoodatdeze hun het land
Zj hebben'
koordenom denhalsenzjnbloots- Steyer(Stiermarken)ten keschenkegeeft.hoofds)uitgezonderd delaatste,dieeeneptln- Hetgedichtisvermoedeljk eene omwerking
tigem utsdraagt,enstellen 9Qproerigekonin- van een ouder stuk.Buitenlandsche sagen,
gen voor, die door Darlus overwonnen en vooralEngelsche,zjn erin vermengd met
gedood zjn.Boven de groepgweefteenegod- de Duitsche. Een handschrift van den Biteheid, die den K oning zegeat en hem eene rolfis teW eenen,en m en vindthetgedrukt
kroon aanbiedt.Grotejendhedftheteerstbe- in het JHeldenbuch'' van van der AJO//eAIen

proefd,voljenscopieën,doorlNiebultr mede- Prémisser (Bezqjn,1820).

gebragt,dle opschriften te Merklaren,maar Bithynië was in de dagen der Oudheid
zj zjn eerst volkomen ontdjferd doorden *denaam vane6n landschapinhetnoordw esten

Britschen overste Rawlinson. De omstreken van Klein-Azil,aan de Propontis,de Thravan Bisutoen vormen hetoudqBagistan,waar cische Bosyorus en de PontusEuxi
nus,tusAleœando'de Groote met zt
ln legereenige schen de mvieren Rhyndacus en Parthenius,

wekenvertoefde)voordathjverdertroknaar terwjlhetten zuiden grensdl
)aan Phrlgië,
Ecbatana.
Galatië en Mysië,ten westen aan Mysie en
Bitaubé (Paul Jeremie), een Fransch ten oosten aan Paphlagonië.Hetland waser
schrjveren lid derAcadémie,werdgeboren metboschrjke,bergen bedekt,en onderdeze
te Königsberg in Pruissen deq 24sten Novem- wasde olympusvan Mysiëdeaanzienljkste.
ber1782.Hj wasde telg eenerfamilie van De rivieren Sâ,ngarius,Hypius,Elaeus,BilFransche emigrttnten,studeeM e teFrankfort laeus enz.besproeiden er den bodem.In het
aan deOderaanvankeljkind:regten,daarna binnenland vond men er de meren Ascania

in de godgeleerdheid,wjddegich vervolqens en Apolloniates, en aan de kustdebaajen
geheelen alaandefraajelett4renenvestlgde Cianus en Astacus. Als voornaamste voortbre
ng
se
lasnti
ds
werh
de
nltv:ermeld;marmerj
d001-zjnevertaling van Ilbmlrusdeaandacht kr
is
tal
,lenscdheesep
mme
ct
op zich van Frederik deGrplfd,diehem het
gerst. tarwe,
lidmaatschapbezorgdederAca4émieteBerljn, peulvruchten,vjgen,wjn en heerljkekaas.
en hem in gelegenheid steldel om zich naar De voornaamste steden waren Bithynium ,
Parjstebegevenen aldaarzjn werk tev0l- Nicomedia(thanslsmid),Nicaea(lsnik),Prutoojen.Hoewelhj te Parjsanabteloosen in sa (Br0essa),,Chalcedon,Astacus,Prusias,
vnlkomene afzondering leefdejTverd hj toch Myrtea (Apamea),Heraclea:Tios enz. Het
JV
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binnenland werd e1'bewoond d00rBithyniër: zachte sluimering,waaruitzjnietwederont(Strymoniërs)en hetnoorteljkekustgewest w aakten.
doorThyners,beide afkomstig van deStry- Bitonto iseene stad in de Napelschepr0mon, en uit andere gedeelten van Thrade, vincie Terra diBari,op eenuurafstandsvan

trlwjltenoostenvandeSangariusdeMarian- de zee,in eene heerltjkevlaltte. Men verdllnen yevestigd waren,dievermoedeljk t0t deelthaarin eede oudeenNieuwestad.Zj
de Syriërs behoorden.Overalbloeiden erhan- is de zetel van een bisschop,heeft eenige
delenkunstvljt.- lnnogvroegerentjdwoon- merkwaardiregebouwen en telt25000zielen.
den in Bithynië de Bebryces, Caucones en Zj ishetBltuntum (Butuntum,Bodruntum)

Mygdones, waarnaar het land 00k we1 genoemd werd. Men zegt, dat het den naam
Bithynië ontvangen heeft van m tlöynns,een
zoon van Zeus en Thraee, of van Bifhys,
een zoon van Ares en Seta. Het land bleef

derouden en werd in 075 doordeSaxacénen
veroverd.In de middeleeuwen bloeide er de
uAccademia degl'infammati''en er was een

talrjke adelgevestigd.Den z7stenMei1734
had er een veldslag plaats tusschen de Spanonafhankeljk totdat hetonderworpen wexd jaarden onder den graaf de M ontemar en
aan de Lydiërs.Naden valvan hetrjk van 9000 OostenrjkersOnderden graafViseonti,
Lydië,kwam het onderdeheerschappj der waarin laatstgenoemden het onderspitmoesPerzen en vormde een deel van de Satrapie ten delven.
Phrygië.LaterwerdBithyniëwederOnafhanBitseh,00k Bitsolöe en Kaltenkausen gekeljk onder.BasofBias,diezichzelfstegen naamd,is eene stad in het voormalige AI0eAleœander de Grootestaande hield.Nietmin- zel-departem entm eteene vesting,die in den

dervoorspoedig streed zjn zoon en opvolger jonysten 00r10g t0taanhetsluitendervredesZi
poëtes tegen Lyslmacknsen Antloelt'
î
nk
sbfdr. prêllminairen t0e heeftstand gehouden tegen
Ophem volgdezjnzoonNicomedesI,diemet de Duitsche troepen.Destadzelveligtaan de
zjn broeder en met ântloclöu.
gSpfer oorlog Schwalbe en aan den voetder Vogésen in

voerde? zjn rjk uitbreidde en den koninkljkentltelaannam (f245vôôrChr.).Zjnzoon
en opvolger ZelasofZeilas sneuveldein een
strjdtegen deGalatiërs.ophenvolgdePru:ig# I en diens zoon Prusias Jf,Kynegos(de
HondenleiderofJager),diezeervoorspoedig

een bosehrjk oord,enbestaatuitslechtsééne
straat. De vesting, op eene hooge l'otsgebouwd,isvoorzien van bomvrjekazematten
en behoort door hare ligging t0tde sterkste
plaatsen van 0ns wexelddeel. Bitsch was

aanvankeljkeengraafschap,dataandegraven

oorloogde tegen de koningen van Pergamus Van den Elzas en Vlaanderen toebehoorde,
en doorde Romeinen t0tden vrede werd ge- maar in 1458 aan Lotharingen en in 1738

dwongen.Zjn zoon,moordenaaren opvolger aan Frankrjk werd toegevoegd. Bitsch is

Nicomedes11 was een wreed vorst,die,naax thans metvesting en omstreken aanDuitschmen meldt,om het leven werd gebragt door l
and afgestayn (1871).

zjn onwettigen zoon en OpvolgerNieomedes

Bitsjoerln (metden kloosternaam Jakint

1II TFzïllwlfpr.Deze werd door M itltrLdates of Hyacinth), een uitstekend beoefenaar der
' he taal,w erd geboren in R usland in
tweemaalverjaagd en doorzjnbroederRocra- Chinese
fd#Clnrestosvervangen,m aardoordeRomeinen 1778. Hj verwierf, gedurende een verbljf

in zjngezag hersteld.Bjzjndoodschonkhj Van veleJaren in China en in zjne betrekbj uiterste wilsbeschikking zjn rjk aan de king van directeur der zendelingen aldaar:

Romeinen,(lie erzich staande hielden tegen eene grondige kennis van genoemde taal en
M itl
tridates en het eerst met de provincie leverde in 1828 en later eene reeks van beA zië en vervolgens m etPontusvereenigden. langrjke geschriften overChina,Mongolië,
Ten tjdevan A'
uu
qustnswasBithyniëeenwin- Tibet en Toerkestan,meestaluit Chinésche
gewest,door een proconsulbesttlurd,en ver- bronnen geput, onder anderen eene uitvoedeeld in Bithynië en Pontus. Tlteodosius 11 rige beschrjving van Peking metden platscheidde die deelen en gafaan Pontus den ten grond dezer stad.Oûk vervaardigde hj
naam Honorias, terwpl Bithynië 4en naam eeneChinêschespraakkunqten een Chineeschontving van Pontica prima.In hetJaar 260 Russiseh woordenboek,benevens eene ?Gena Chx.txokken er de Gothen verwoestend sc,
hiedenis der Mandsjoeren tot aan hunne
door het land.In de middeleeuwen viel dit komstin China.''Eindeljk heefthj metden
gedeeltevan hetByzantjnscherjk indehan- geleerden archimandrietDanlël Slylillpfzleene
den der Osmanen,zoodathetthansdeeluit- beschrjving uitgegeven derten westen van

maaktvan hetTurksche rjk.

China gelegen rjken,de beste welke wj
Hj Overleed Op den z3stenMei1853.
Bitter noemt eene vloeistof, dienende
om aan denJenevergeuren smaaktegeven
en in Nederland algemeen in gebrt
lik. Het
bestaat gewoonljk uit spiritus,diemen op
citroen- of oranjeschillen of op anderearomatische kruiden heeft laten trekken. D e
soorten van bitter zjn zeer talxjk en ontleenen gedeelteljk haren naam aan de grondstof, waarvan zj vervaardigd zjn, zooals
oranle-bitter,kina-bitterenz.,engedeelteljk

Biton en Clqqbis waren zonen van C;- van die nagenoeg onbekende landen bezitten.

dszzd,eene Arglvlsche priesteres van Juno.
Toen deze zich op zekeren feestdag naarden
tempelder Goden moestbegeven en detrek-

dieren nietten behoorljkentjdaanwezigwaren,trokken dieJongelingenzelvedenwagen
overeen afstan; A-an 45 stadiën.Demoeder,
door deze kinderljke toegenegenheid diepgetroFen,smeekteden goden,om aanharebeide
zonen het beste te schenken,w at de goden
aan stervelingen konden verleenen.Toenvie1en Biton eq Cleobinin den tempelin eene
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aan de uitvinders, zopals Catz-bitter enz. stikstofvrje bittqrstofen, die uit koolstof,
Bitterheid is een eigengardig,onaange- waterstofe4 zuurstofbestaan.
naam gevoel van de smaakwerktuigen, dat
Laatstgenoemde,bj wierbeschouwing wj
zich vooralbj deachterste gedeelten van de 0ns hier tir plaatse bepalen,zjn eerstin

tong en bj hetgehemelte openbaart,nogal den laatsten tj4 in zuiveren taestand verlang duurten eenigzinstegeneenandergevoel kregen, en sommige zjn reeds zeer nuttig
vandensmaak overstaat,hetwelkwjzoetnoe- op het gebied der njverheid.Doorgaansis
men.Die bittere smaak kan volkomen zuiver hethoogstmoejeljk diestofen in een zuiveof0ok d00rbjmengselen,zooalszoet,zut
lr ren toestan; te bekomen daarzj zichsaet

e
nz.gewjzipd wezen. De bitterheid eener groote hardnekkigheid aanharsvastklemmen,
stofgeeft hleraan geenszins,zooals de zure en eerst dan, wanneer zj hiervan bevrjd
smaak , een bepaald scheiltundig karakter3 zjn,in kleurloozekristallen zichvertoonen.
wjst ook niet op een bepaald bestanddeel, Deze lossen zich moejeljk op in water,
en staat in geenerlei verband met den vorm wat gemakkeljker in alkohol,en zjn in
en deoverigeeigenschappenvan eenligchaam . ether slechts gedeelteljk oplosbaar. Zj beMen vindt dien bitteren smaak vooralin het zitten de eigensbhap: dat zj door versch
plantenrjk, en men heeft zelfs aan onder- gegloeide dierljke k001 ligt worden oprescheidene plantenstofen den naam gegeven slorpt, zoodat men eene oplossing der krlstallen van haren bitteren smaak berooven
van bitterstof (zie onderditwoord).
Bitterlteid wordt echter vooral gebruikt kan,wanneermen zeomschudtmetdierljke

in Overdragteljken zin , om de onaange- k00l. Scheidt men vervolgens de 1t00l van
name gewaarwording aan te duiden, door de vloeistof, waqcht men ze met water en
de rampen des levens of door de belege- kooktmen ze daarna met alkohol,dan staat
ning van anderen in het gemoed van velen zj aandezen harebitterstofaf,diehiertlitdoor
kristallisatie gemakkeltjk verkregen wordt.
opgerekt.
Bltterkers (Lepidium sativum L.),00k Op deze wjze kan men 00k eene verdachte
tuinkers genaamd, eene plant, t0tde familie
derkruisbloemigen behoorende,wordta1seen
der vroegste toekruiden veel in de tuinen
verbouwd. Het bitterkers wordt raauw met
suiker op een stukje brood gegeten en
zelfs door sommigen, Wegens den aangonam en 1 specerjacht
igen smaak, met aardbeziën vergeleken.Eeneverscheidenheid met
gekroesde bladeren is minder krachtig dan
de gewone.

vloeistofonderzoeken.
over de scheiktlndige zamenstelling der
bitterstoFen is n0g weinig bekend.Metzuren

Vormon zj zouten, en vele van haar kan

men door zuren Ontleden in eene eigenaardige stof en suiker. De bitterstofvan den
wilgenbast, salieéne genaamd, geeft met
zoutzuur, Onder opneming van water,sali-

genine en suiker. Tets dergeljks geschiedt
met vele andere bitterstoFen;men vereenigt

Bitterkruid (Picris L.
4isde naam van haar daarom met andere stofen, die op deeen plantengeslacht uit de familie der zaâm- zelfde wjze suiker geven, t0t êéne groep,
gesteldbloemigen en onderscheidt zich door diederglucosiden.Degeneeskrachtvanvel
e
een ruigen stengel,ruigestengelbladen,een gewassen schjntJuistln de bitterstoffengenaakten vruchtbodem :dwars-gestreeptezaden legen tezjn;wj vermelden slechtsded'
%.
#en gevederd zaadpluls Hetruwbladi
g Iif/er- fllizle of de bitterstof van het vingerhoedskrmd (P. hieracioides)!tweejarig,met een kruid (Digitalis purpllrea) en de lupnline of
regtstandigen,ruwen,wdd-uitgespreidensten- dievandehpp(Humulusl.velebitterstofenzjn
gel. stengelomvattende, lancetvormige en vergiftig,bjvoorbeeld depierotoœine uit de
getandebladerenenttlilvormendebloemhoofd- kokkelkorrels (Xenispermum Cocculus), de
Jes, komt in ons Vaderland langs lkorenak- antiarlneofhetpjlgif(uitUpasantiar) der
kers en w egen,alsmede in de dainen,dik- Javanen enz.
T0t de bitterstoFen, die door zoutzuur
wjls voor.
Bitterstof De bittere smaak van vele
planten en plantendeelen werd te voren toegeschreven aan eene eigenaardige bittere
stof,waarvan men echter w einig m eer w ist

suiker geven en om die reden ook den
van gïyooniden dragen, behooren de
saliclne en popullne uitden bastvan w ilgen
naam

en populieren, uit het bevergeil (zie on-

te zegçen dan van de extactief-stoFen.Men der Bever) en uit de knoppen der spiraea,
rangschlkte onderdiebenamingeenegeheele de pltloridlize uit de wortels van onderklasse van stoFen!welke men op zlch zelf scheidene ooftboomen,depltyllirine uit den
irea,de aeseuiineuitdenbast
niet kende.Thans ls door een meer naauw- bastvan Phyll
keurig onderzoek gebleken, dat de bittere van den paarde-kaBtanjeen van andereb00.

smaak 4er planten dopr zeer verschillende men (esschen,sandelboomen enz.),waarvan
zel
f
standigheden kan ontstaan,zooalsharsen, de oplossing zich bj doorvallend licht geel
@
ol@l@en
, kleurstofl'en en eigenaardige planten- en bj teruggekaatst lichtblaauw vertoont,
Zllren. Zjn echter i
n eene bittere plantder- de pinipierine uit de naalden en den bastder
geljke stoffen niet aanwezig, z0o kan er pjnboomen? de datkscineuitDatisca cannaslechtssgraak wezen van twee groepenvan bina, wier wortels en bladeren in O0st-

zelfstandlgheden, nameljk stikstofhotldende Indiè' en Frankrjk t0t het bereiden van
eg
uelre
er
ic
tus
rinetinc
uitalkaloïden, waartoe de hevigste plantenver- e
deene
n bg
ae
st
leva
ve
nrde
fBt
not
'
ve
dr
ie
vnt
ers
,-ed
ik
(Ql
giften behooren (strychnine,nicotine,morphine, voorts chinine enz.
), en eigenljke toria)in Noord-Amerika enz.
6*
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Men heeft opgemerkt, dat o0k andere stoppingheefthetveelaleenegunstigewerking,
bitterstoffen uit twee bestanddeelen bestaan, terwjlhetbj eongestienaarhethoofd eene
maar zj leveren geen suiker.Daartoebe- doelmatige aieiding verschaft. Groot is het
hooren de olirine uit den oljfboom ,de ee- aantal fabrieken, waar het bitterwater op
frlrizl: uit het llslandsch m0s, het atha- kunstmatige wjzewordtbereid.
m antlne enz.
Bittjrzoet (Solanum Dulcamara L.4,t0t
Het assamar%m ofroostbitter,ontstaande de famllie der Solaneën behoorende: is
doo1*het roosten van bewerktuigde stoffen, eene heesterachtige plant met een windenis de oorzaak van den bitteren smrtak van den stengel, hal't- of spiesvol'
m ige bladeaangebrande zelfstandighecen. Alle bitter- ren, paarse bloemen en roode bessen.Zj
stoFen zjnstikstofvrjeternaireverbindingen,' wordt tqsschen kreupelhout en op vochtige

meestal van kristalljnen vorm, maar o0k plaatsen dikwjlsgevonden.De jonge loten

we1 amorph.

Bitterw ater is de naam eener afdeeling

w orden in tle apotheek gebruikt.

Bitum en isdealgemeenenaam vaneenige
wezig en meestalin denabjheidvan steen-

van mineralewateren,waarbj men eenaanzienljk gehalteaantreftvan zwavelzqurnatron (glauberzout) en zwavelzure magnésia
(bitterzout)jwaaraan datwatereen bitteren
smaak ontleent.Hetiskleurloosofsomtjds
wegens bjkomende bewerktuigde stoFen

brandbare stoFen,dle in den aardbodem aan-

Hetisnietalgemeen verspreidenonderscheidt
zich geenszins door een grooten overvloed
van bestanddeelen.Het meestalgemeen bekend is het bitterwatex van Epsom in Engeland. In Duitschland vindt men het in
Bohemen, vooral te Piillna, Sedlitz,Seidschi
itz en Steinwasser.Het bitterwatervan
Friedrichshallen Kissingen wordtverkregen
uitzoutgroeven,waarinzich magnésia-zouten
bevinden.Ander bitterwater,zooalshetveel
gebruikte Boheemschet komt nietuitbronnen , m aar Tço
ver
kxegen
door
brdt
odem.
Bj
Sedlit
z enuitlooSeidgen Van den
schiitz graaft men gaten in den grond,die
langzamerhand met water worden gevuld.
D e m ergelvan dien bodem bestaat volgens

baar of zelfs taai, zooals bergteer, en n0g
andere vast, maar niet zeer hard, zooals
aardpek en aardltars.- Deze drie vormen
gaan als 'tware in elkander over, zoodat
men hunne grenzen nietnaauwkeurig bepa1en kan; aardteer is een m engsel van aardolie en aardhars en is te dikker naarmate

kolen- en bruinkolenlagen te vinden zjn.
Zj onderscheiden zich door eene Iûin of
meer donkere kleur (bruingeelt0tzwart)en
dooreen eigenaardigen,teerachtiyen reuk.
eenigzins geelqook heeft het geen xeuk en Sommige zjn dun-vloeibaar en olle-achtig,
kom t alleen voor in een kouden toestand. zooalsaard-olie(petröleum),anderedik vloei-

er meer hars in aanwezig is, terwjldie
teer bj hetindroogen (dgor verdamping of
d00r oxydatie der olie) geheel en al in
aardharsverandert.Somtjdszjn degesteen-

ten van bitum en doordrongen en dragen den
naam van bitumineuse .gedfdep,fezl. Bitumen
wordt op verschillende plaatsen in de oude
en Nieuwe wereld gevonden.Tot het aardhars behoort vooral het asphalt,- voorts
Rtrnne uit 54,5 9
(
'
?kiezelzuur,7,44 O/aaluin- het elateriet of veêrkrachtig aardpek, het
aal-de, 5,9 % pzeroxyde, 55,74 o/: kotj
l. retiniet enz.Zie voort Onder A ardhars.
zuren kalk, 0,
ges isdenaam van een aanzienlj26 O/o zwavelzuren kalk, kenBitvuri
olksstam in het Oude Gallië, onder
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kali en 1,24 0,
/0 natron.Het onderzoek van Bellores'
as naar ltalië trekkende.D e achter-

den grond bj èiillnaleverdeeenedergeljke geblevenen vormden tweeafzonderljkestam-

uitkomst 0p.Hierdoor kwam k%trnre t0t het
besluitj dat die m ergel een m engselis van
basalt,kw artszand en kool-en zw avelzuren
kalk. D eze mergel is de grondstofvoor de
vorming van bitterw ater,en dezeheeftplaats,
zoodra de bodem doortrokken wordtmethet
water des dampkrings.M en kan het bitter-

men, nameljk de Bitltriqes Cubi met de
hoofdstad Bitaricum , het hedendaagsche

Bourges,en door de Liger (L0ire) van de

Aeduers en andere stammen yescheidenten

de Bituriges T7lcsciaan de belde oevers der

Garonne met de hoofdstad Burdigala (B0rdeaux)en een aanzienljkenwjnbouw.Kerk-

water dus o0k Op kunstmatige wjze ver- vergaderingen,te Bourges gehouden,dragen
den naam van Bituricensische conciliën.
krjgen.
Het bitterwater van Friedrichshall OnderBitzius (Albert),zichverbergende Onder
scheidtzichvanhetBoheemschehoofdzakeljk den pseudoniem Jeremias GtlffAdl./',een zeer
dooreen veelgrootergehalte van zwavelzuur populair schrjver,werd geboren den 4t
len
natron en door meerchloornatrium (keuken- October 1707 te Murten in het Zwitsersche
zout),terwjl dit laatstein hetbitterwater Kanton Freiburg,waar zjn vader het ambt
van Piillna en Seidschiitz Ontbreekt en er van godsdienstleeraarbekleedde.Hj ontving
door eene grootere hoeveelheid zwavelzure aanvankeljk onderwjsin de ouderljke w0magnésia vervangen wordt. Men verzendt ning en bezochteerstop l6-jariqen leeftjd
het bitterwaterin kruiken.Eerstdrinktmen

hetgymnasium te Bern,om er zleh voor te

daarvan een yaar wjnglazen vol, en men bereiden voor de studie der godgeleerdheid,

vermeerdert dlehoeveelheid totdat men op- waaraan hj zich vervolgens wjd
'de zoowel
merkt, dat zj de ontlasting bevordert.Het aan de universiteit aldaar als later aan die
werktm et eene zachte,w eldadigeprikkeling tr Göttingen. Na zjn terugkeer was hj
op de organen dersyjsvertering envermeer- eerst als hulpprediker w erkzaam en w exd
dert er de afscheidlng.Bja onderbuiksver- toen leeraar te Liitzeliiih in het Emmen-
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thal (1822). Hj nam er jverigdeelaan de beken en Mpoten groeit.Degroûte bladeren,
staatkundige aangelegenheden van het kan- aanlangeittl
enbevestigd,zjn langwerpigt0n en verzette zich metde liberalepartj eirond,puktig,hartvormig aan den voet en
tegen de familie-regering van de aristocratie op beidevlaktenfmbehaard.Defraajebloemen

te Bern.Toen echter de radicalen dehanden vormen eindttandige bloemschermen metr0uitstaken naar het uitsluitend gezag, ver- zenroode kelken en bloemkroonen. Uit de
zette hj zich niet minder krachtig tegen eivormige zaden,ter grootte van eene erwt,
n: verkregen.
hen zonderzjnevroegerebeginselen tever- wordt eene verfstûf, het Orlea'
loochenen.Hj overleed den 22sten october Die boom wordt als sierplant in losse,vette
1854.
tuinaarde met zand.aangekweekt; hj verHetgebied,waarop hj sedert1827 werk- eischt schaduw ,veelwarmte en veelwater.
zaam was, is dat der populaire verhalen. M8n kan hem d00r stekken, aqeggers en

Hj heeft die uit het volksleven gegrepen zaad vermenigvuldigen,maarhj bloeitniet
ligt in een vreemd klimaat.
DefamiliederBixaceën OfBixineënomvat
geschilderd; zj zjn tevens voor hetvolk
bestemd en alzoo volksverhalen in elkebe- tropische bûomen en struikenmetafwisselend
teekenis. Zi
J* boei
jen den lezer door een geplaatste,gaafrandige,somtjdsgestippelde
aangenamen humor, door eene belangwek- bladeren en spoedig-afvallendebjbladen,met
en dit laatste met Ongemeene getrouwheid

kende intrigue , door eenvoudigheid der een 4-t0t 7-bladigen kelk en eene s-bladige
motieven en door een dichterljken geest. bloemkroon, met een groot aantal op den

Daarenboven hebben zj alle de strekking vruchtbodem of op eene afzonderljke schjf
om verlichting en beschaving, deugd en
goede zeden te bevorderen,en vooral00k

geplaatste helmdraden met z-hokkige helmknoppen en eene eenhokkige, veelzadige
om verderfeljke volksgebreken metdonkere doos- ofbesvrucht.
kleuren te schetsen. onderscheidene daarB ixio.Onderdezen naam vermeldenwj:
van,zooals tdulider Knecht''?UliderPachNino ofeigenljk Girolamo Wlip,na Gater''enz.,zjn in hetNederlandsch vertaald. gïàcl#i de meest-gevierde hel; uit den Italn het algemeen vonden zjne geschriften liaansche vr/heidsoorlog,het l2(1ekind Van
bj hun verschjnen een wjden kring van een weinig-bemiddelden goudsmid.Hj werd
lezers.Eeneuitgavevan zjnegezamenljke geboren ill 182l te Chiavari,nietver van
werken is in 1856 en 1857 in 12 deelen te Genua. Zjneleergierigheid wasaanvankeljk

Berljn verschenen.Zjn d
tBernerKalender' nietgrootenhjwerdreedsvroegalsscheepsvan 1840 t0t 1846 uitgegeven krioelde,van jongen geplaatstbj deSardi
nischemarine.Hj
scherpe uitvallen en geestige zetten en had klom op t0tdenrangvan oëcier,msarverliet
grooten invloed Op het staatkundig leven toen zjn fregatom kapitein van een koopdesyolks.
vaardjschip te worden. In die betrekking
Blvouac, een lnransch woord,van het volbragt htl groote reizent maar leed o0k
Nederlandsche buwaeltt(bivac)ontleend,be- eenmaal schipbreuk in de wateren van Suteekent de plaats, waar militairen in tjd matra, waarbj hj op eene avontuurljke
Van

oorlog rondom vuren hun verbljf hou- wjze werd gered. Toen in 1847 zich de

den,zondergebruik te maken van tenten of voorboden eener naderende omwenteling in
hutten. Het bivouac was in vroeger dagen Italië begonnen te vertoonen en Genua zieh

demeestgewonewjzevankampéren.Inden bejverde, om van Karel a#lldrf eene conm rtigjarigen corlog hadden in den regel stitutie te verkrjgen, stond hj aan het
alleen de hoofdoëcieren tenten,en zj ge- hoofkl der groote volksdemonstratie,terwjl
bruikten deze meer voor hunne paarden dan Gioryio Dpric den adel vertegenwoordigde.
voor henzelven.Eerst bj een vermoedeljk Iù 1848 bevond zich Biaâo onderde vrjmeerlangdurigverbljfbouwdemen evenwel scharen, die vruchtelooze pogingen deden
voor troepen en paarden veelal hutten van om in Tyroldoorte dringen,en toen na den
stroo of barakken. In de l8de eeuw kwa- verloren veldslag bj Novara Venetië de
men,bjeene betere regeling vanhetkrjgs- laatste wjkplaatswerd der Italiaansche 0nW ezen ,o0k detenten in ZWang,m aarW erden afhankeljkheid,spoedde hj zich derwaarts,

bj het uitbarsten der revolutie-oorlogen in om er kraehtig werkzaam te wezen bj de
het laatst der voorgaande eeuw w eder afge- verdediging derstad.Daarna bevond hj zich
schaft. Dit voorbeeld werd door de tegen- te Rome waar GaribaïdLhem hetbeveltoestandersenlaterebondgenootenvanFrankrjk vertrouwde pver een bataljon van zjn legivrtjalgemeen gevolgd,behalve door Groot- oen.Aanhethoofd daarvan wisthj bj den
Brittanje.Vervolgenszjn in Pruissen enn0k eersten vergpefschen aanval der Franschen
bj 0ns de tenten wederom ingevoerd.Het het 80ste batal
jon van linie aftesnjden,
bivouac met hutten geeftbezigheid aan de zoodat het zich moest overgeven.Bj een
soldaten , verschaft meer bevelliging tegen uitvalwerd hj gevaarljk gewond, zoodat
regen en koude en wordtbj hetopbreken hj bj de verovering der ueeuwige stad''
eenvoudig achtergelaten.
een werkeloos toeschouwer moest bljven.
Bixa Z., een plantengeslacht uit de fa- Hj spoedde zich voortsnaar Genua en toen
milie derBixaceën ofBixireën,Omvateenige naar Turjn, waar hj zich metjver op de
Zuid-Amerikaansche boomen van gemiddelde krggskunst toelegde.Bj hetuitbarsten van
hoogte. Onder deze bevindt zich de orleans- den oorlog van 1859 werdhj commandant
boom (B.Orellana),die eraan den zoom van van een bataljonalpenjagersenverwierfdoor
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zjne dapperheid het oëcierskruis,de dapperheidsmedaille en den rang van overste.
Na den vredevan Villafranca werd hj aan
het hoofd geplaatstvan een pas-gevormd regiment, maar hj nam zjn nntslag wegens

cnernigheid metden generaalI'ant1
'.De expedltie van Garibaldk naar Sicilië opende

nieuw veld voor zjne werkzaamheid.
Hj volgde met het schi
p uLombardo'' de
ePn

upiemonte'' waarop Gar%baldibevelvoerde.
Beide stapten den llden Mei voorspoedig te
Marsala aan wal, en eerstop den l5den en

16denMeivielenergevechten voorbj Calataqmi, waarbj Bixio zich met degrootste
onverschrokkenheid aan hethoofd der troepen plaatste.Als aanvoerdervan eenige ge-

bouw en koophandel,t0t het eerste kabinet
van den president Napoleon. Daarna heeft

hj a1slidvan hetW etgevendLigchaam 'met
volharding , maar tevens met gematigdheid
zjne krachten dienstbaar gemaakt aan de
maatschappeljke vrjheid in Frankrjk. Bj
den coup d'état van 2 December 1851 werd
hj in hechtenis genomen, doch weldra in
vri
jheid gesteld. Na dien ttjd bleefhj verwjderd van het gebied der staatkunde, om
zich met wetenschappeljken arbeid bezig
te houden, alsmedemethet bestuurvan een
boekhandel, terwjlhj vooralwerken Over
den landbouw uitgaf, door hem en Barcal
geschreven. Van ouds washj bevriend met
Isaöc en EmilePereire,zoodathjmetjver
deelnam aan het bekende t
'Credit mobilien''
HjOverleedteParjsdensdenDecember1865,
en daar,volgenszjnebeschikking,bjzjne
begrafenisgeenekerkeljkeplegtighedenplaats

brekkig qewapende guérilla's,picciottigenaamd,dle bj den aanval op Palermo
de voorhoede vortden,werd hj z00 zwaar
gewond, dat het gerucht van zjn dood al%emeen verspreid werden zelfs RoggLo,een grepen,werd hj doordedemocratischeqexs
l1d van hetParlement,eeneljkredeophem hoog geprezen,- 'tgeen verontwaardiglng
schreef, die vervolgens gedrukt werd.W e1- der kerkeljke bladen opwekte.
dra echter was hj hersteld en nam het B izar is een woord afgeleidvanhetItali-

commando op zich overeene brigade,welke aansch en zonderling beteekenend-Degene,
aanvankeljk uit slechts 200 man bestond, dien menbizarnoemt,Jaagtnaarhetvreemde
maar weldra dool-vrjwilligersversterkten en ongewone, datixl het 00g van den gegoed geoefend werd. llj behoorde t0tde wonen mensch bespotteljk en ongerjmd is;

eersten,die Calabriëbereikten;00k nam hj
Reggio in, waarbj hj een schot in den
arm Ontving. In den slag aan de Volturno
moest hj met de Lombardjscheen Siciliaanschevrjwi
lligersdebelangrjk:yositievan
Madelonaverdedigen;hjhielderzlchstaande

hj boogt op oorspronkeljkheid en wjktaf
van den algemeenen regel. Zulke eene gekunstelde,onnatuurljkewjzevandoendraagt
den naam van bézarrerie en verschilthemelsbreed van geestigheid en humor.Een bizarre
smaak op hetgebied der kunst verwerpt de

tuurljke voorschriflen derschoonheid;hj
enLat
ont
nanam
m deBi
nv
janzi
dtttiwe
ukkIt
eal
nlgaansc
eschu
t. na
er
mo
nge
inst
het
he
is niet alleen eigenzinnig en wispelturig,

Parlement,w=rhj doorzjnevredelievende
bemoejingen verhinderde, dat de verwjdering van Canour en Garibaldiin vtjandschap Ontaardde. Hj woonde den slag van
Lissa bj in 1856,enbehoordeOnderhen,die

maar tevensbrginselloos en gewonnljk een
verkgndiger van hetvervalderkunst.
Blelala (De)ofBel@jaiseeneaanzienljke

rivier in hetRussische gouvernement Oren-

burg. Zj ontspringtbj den berg lremelin

in 1870 Rome binnentrokken.
hetOeralgeberyte;eerstlooptzjzuidwest-,
Jaeopo Alessandro Wïaîo,!enbroedervan dan noord-enelndeljknoordwestwaarts,ontden voorgaande, die zich ln Frankrjk op vangtaan deregterzjdedeInzermetdeSim ,
staatkundlggebiednog alnaam gemaaktheeft. de Oefa en d
. e Ta
nys,en aan de linkerzjde

Hj werd geboren te Chiavari den 20sten de Oersjak endeDpoma enstort,naeenfoop
November 1808j studeerde te Parjsin de van l40 mjlen,zlch uitin de Kama.Van

geneeskunde, en werd vervolgens dagblad- haren mond,die eene breedte heeft van 700

schrjver. Hj behoorde t0tde redactie van
den JNational'',diedoorzjnehevigeartikelen nietweiniy medewerkte t0tden valvan
Lodewn,k PAiI1'.
ç.Gedurende de Februarjrevolutie vervulde hj in het lodearrondissement te Parjs eene zonderlinge r0l;hj

Ned.el,t0taan Sterlitamakiszjbevaarbaar.
ln hetvoorjaarkanzjhoogzwellen,enhare
vischrjkewateren stroomendooreenvruchtbaar dal.

Bjelew ofBelegciseenestadinhetRus-

sische gouvernementToela,aan de Oka.Zj

verzette zich tegen de afkondiging der re- is omringd door een aarden wal en door
publiek ,maartoen dezetocht0tstandkwam, eene gracht, bezit 17 kerken,een monniaarzelde hj nietom a1schefvan hetkabi- kenklooster met een seminarium ,een nonnet en a1s buitengewoon gezant te Turjn nenklooster,10000 inwonersen een aanzienhetRepublikeinsch Bewindzjnediensten te ljken handel.
bewjzen. Als vertegenwoordiger Van het
Bjelii,isdehoofdstad vanhetarrondissedepartement Doubs nam hj zitting in de mentBjelsk in hetRt
lssische gouvernement
Constituérende Vergadering. Hj nam deel Smolensk.Zj ligtaandeObsla,eenezjrivier
aan den strjd in Junj en w erd zw aar ge- der Duna, en bezit 6 kerken, 8000 inw o-

wond, zoodat hj aanvankeljk de zittingen ners, talrjke inrigtingen van njverheid en
der Vergadering niet k0n bjwonen, doch veelhapdel- vooralop Riga.
vervolgens t0tvice-presidentwerd benoemd.

Bjellnskii(Wissarion Grigorjewitsl),een

ln December 1848 behoorde hj, hoewel man,diezjnekrachten wjddeaandesociale
slechts weinige dagen)a1s minister van land- nntwikkeling van Rusland,werd geboren in

BJELINSKII- BLAAREE.
1812 en studeerde aan de universiteitteM0skou.Met groote belangstelling hoorde hj er
delessen vanNadesltdln,waardoorhjbekend
Averd saetde bespi
egelende wjsbegeertevan
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GByhistorier(Stadsverhalenl'',dieonderscheideneuitgaven beleefden.Björnson is een be!aafd en oorspronkeljk dichter,4iezichbepvertom in zjnevoortbrengselen heteigen-

Duitschland,bepaaldeljk metdie vank%chel- aardige van de Noorweegsche taal en van
12/1.:.Toch had hj meer Bympathie voordie het Noorweegsehe volksleven krachtig en
van Hegel.Reeds vroeg washj werkzaam duidgljk tedoen uitkomen.
op hetgebied derletterkunde,nameljk van
Blörnstjerna (MagnusFriedrich rer4i-

1834 t0t 1836 a1smedewerkeraan den ?M0s- nané,graafvan), een Zweedsch generaal,
kouschen teleskoop''en later a1s mede-uitge- staatsman enschrjver,werdgeborenteDres-

vervan den ttMoskot
lschen waarnemer''.Hj
bejverdezich om den bestaanden toestandtè
toetsen aan debeginselen der maatschapyeljkevrjheiden op diewjzedeOntwikkellng
van hetRussischevolk tebevorderen.ln 1840
begafhj zich naar Petersbtlrqen schreefer

den den l01en October1779.Zi
jn vader be-

kleeddealdaardebetrekkingvangezantschapssecretaris,zoodatdezooninDaitschland wer;
opgevoed en eerstin 1793 in Zweden kwam ,
om er dienst te nemen in hetleger.In Fin-

land onderscheidde hj zich doorzjne dap-

de û
dvaderlandsche gedenkschrlften'',die een perheid, en werd weldra bevordel'
d t0t
uitgebreiden kring van lezersvonden.In dat majoor.In April 1809 werd hj alsbuitentjdschriftverschenen de romans van Dosto- gewoon gezant afgevaardigd naarNapoleonT,
J'
dlndkiïen Herzen,waarin de gesteldheid der en hj ontmoette dezen daagsvôörden slag
Russische zamenlevingin haretreurigenaakt- bj Eckmiihl.In 1812 onderhandelde hj te
heidwerdtentoongesteld.Krajenski'
i,dever- Londen over den verkoop van het eiland

antwoordeljkeredacteurderuvaderlandsche Guadeloupe,en in 1813trok hj als overste
gedenkschriften''vond weldra bezwaar in de

met het Zweedsche leger naar Duitsch-

stoute opstellen van Bjelinskii.zûodatdeze
in 1847zjneartikelsin een anderblad deed
plaatsen. HetJaar 1848 maakte echtereen
eindeaan zjnewerkzaamheid.Bjdewoelin-

land,om erHamburg enz.teverdedigen.Hj
moest echter naar de noorder-armee terlgtrekkenen streed bj Groszbeeren en Dennewitz.BjhetvoorwaartsrukkennaardeElbe
trok hj heteerstoverdierivier?vatte post
bj W örlitz,maarmoestdiepositleverlaten ,
waarnahj destadDessaustormenderhandinnam ;twed paarden Tierden hem toen onder
hetljfdoodgesehoten, een kanonskogelbe-

gen,diezichoverEt
lropaverbreidden,meende
de regering gestrenge maatregelen temoeten

nemenmetbetrekking t0tdepers.ljelinskii
werd metgevangenisenverbanningbedreigd,
maar vôôrdat het zoover kwam, overleed

hj tePetersburg den 7denJunj 1848.Zjne zorgde hem eenegeweldigekneuzing,en toch
pezamenljke werken zjn in 1859t0t 1862 streed hj in den slag bj Leipzig.Daarna
m 12 deelen in het licht verschenen.
onderhandelde hj omtrent de overgave van
Björnson (Björnsterne),eenNoorweegsch Liibeck en Maastricht,streed na deilvalvan
dichtervanonzentjd,werdgeborenden8sten Parjsin Holstein en daarna in Noorwegen,
December 1832 te Kvikne in oesterdalen, en sloot eindeljk metprins Christiaan Frein een woestebergstreekgelegen.Zjnvader, derlk eene overeenkomst2waardoor Noorwediealdaarhetambt van godsdienstleeraarbe- gen en Zweden op den 20sten october 1814
kleedde, werd later Overgeplaatst naar het werden vereenigd.In 1815 werd hj bevorbekoorljkeRomsdal,waarnadezoondescho- derdt0tadyudant-generaalen t0tvrjheerjin
1en te M olde en vervolgens de universiteit 1820totl
uitenant-generaal,in1826t0tgraaf,
te Christiania bezocht.Hj studeerde in de en in 1828 tot 1846 was hj ambassadeuraan
letteren,maarwerd ongemeen aangetrokken heth0fvan Groot-Brittanle.Van hierkeerde
doorhettooneel,zoodathjeentreurspelver- hj naarStokholm terug,en overleed aldaar
vaardigde,doch latervernietiqde.Vcortswas den 6den October1847.Hj heeftonderscheihj correspondentvan provinclaledagbladen, denegeschriftenuitgegeven,vooraloverstaatsschreefrecensiën en schouwburqverslagenen inanciën,over het vertegenwoordigend stelvervaardigde kleine schetsen u1thetvolks- sel,overde Britsche Koloniënin Indie,enz.,
leven.Nadathj gedurende2jaren directeur en hj betoontzich daarin eenmanvan vrjwas gew eest van den schouwburgteBergen, zinnige beginselen.
w erd hem de redactie Opgedragen van een
Blaar (Eene)iseeneophooping vanweigrootstaatkundig blad teChristiania.Deaan- achtig vochtuitdebloedvaten,datzich onder
vallen,die hj erwegens zjne critiek ver- de opperhuid verzamelt en dezeopligt.Zj
duren moest,dreven hem spoedignaarelders; ontstaat doorverbranding en 0ok do0rblaarjjP
** begaf zich in 1858 eerst naar Hamburg trekkende middelen,alsmede bj ontsteking
en vervolgensnaar Kogenhagen.Hierkwam derhuidbj bepaaldeongesteldheden,bjvoorhj t0t kalmte,verkwlktezich tevensd00r beeld bj belroos.De kleineblaren,die zich
den omgang metgeleerde mannen,en schreef bj vele huidziekten vertoonen,dragen den
erzjneeerstegedichten,diemeteenonjewo- naam van blaasjen.
Blaartrekkende-i##eIes (epispastica,vesinenbjvalwerden ontvangen.Dezegedlchten
behelsden Noorweegsche dorpsverhalen '
en cantia)zjn prikkelendezelfstandigheden,Gie
idyllen?en wierden gevolgd dooreen aantal op de huid worden gelegd en tût aieiding
dramatlsche stukken.Hj aanvaardde daarna dienen.Van diemiddelen isdeSpaanschevlieg
de betrekking van directetlrvan denschouw- het meest in gebruik.
Blaarer (Ambrosius)ofBlaurer,een ;er
burgteChristiania.Merkwaardigzjnookzjne
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Hervormers in het zuidenvan Zwaben en in

Zwitserland,waseentjdgenootenvriendvan
Melanel
tton.Hj werd yeboren te Constanz
in 1492,vertoefde eenlgen tjd als monnik
in een kloostervan Benedictjnen teAlpirs-

bevindt, waar de trillingen ontstaan.Dpor
eene reeks van openingen, die naar verkie-

zinq kunnen gesloten worden,ismen der-

halve in staat, om eene reeks van verschillende toonen voort te brengen.Dit gebach in het Schwarzwald,maakte zich be- schiedt doordien men door het sluiten der
kend met de geschriften van Lwtl
ter en zag openi
ng aan detrillendeluchtkolom indebuis
zich weldra ;00r den raad van Constanz be- verschlllende lengten geeft.Op ditbeginsel
roepen alsprediker(1524).Hj verwierfzich xusthetzamenstelvandedwarsiluit,hetoctaafzoozeerhetalgemeen vertrouwen,datonder- qqitje,de fageolet, de fagot,deklarillet,
scheidenesteden van Zwaben bj hetinvoe- de klephoorn enz.Deopeningenworden daar-

ren der Hervorming methem raadyleegden. bij metde vingertoppen ofmetkleppen geZelfsreisde hj rond,om deverspreldingvan sloten.

de Hervormde leer te bevorderen, waarna
Isdelengte derbuisin verhoudingt0thare
hertog Ulrich e.> W ûrtemberg hem uitnoo- wjdte zeeraanzienljk,dan valthetmoejedigde,om de Hervorming bjzjneonderda- ljk,deluchtkélom daarintedoentrillen.Deze
nen te regelen (1534).Hj stond er eenigen verdeeltzich dan in een aantalkleinekolomme
,j
di
eDe
d00r knoopen van elkandergescheitjd aan hethoofd derkerkeljkezaken,maar d
ennz
n.
plaatsen inhetmidden tusschen
zag zich eindeljk gedwongen om ,wegens
pneenigheden met de gestrenge volgelingen 2 knoopen gelegen, waar de slingerende bevan Lutlter,die hem a1s 0en aanhangervan wegi
ngderluehtdeeltjeshrtsterkstis,noemt
Z'
œin-qlL beschouwden naar Constanz terug men debniken.Bj aanweerszjopenebuizen

te keeren. Hier vertoefde hj t0tin 1548, zjn deOpeningenderuiteindensteedsbuiken.
waarna hj in onderscheidenekleinegemeen- Bj hettoenemenvan hetaantalknoopenrjst

ten vooral in Thurgau , werkzaam was, de toon. Verdeelt zich de luchtkolom in
en den 6den December 1564 te W interthur een aantal knoopen,dan vormen de toonen
door pest werd weggerukt.
dier deelen de harmonische bovenreeks van
Blaas (vesica)isin hetalgemeen in het den grondtoon.
dierljkligchaam eenvliezigezak,waarinzich Vele blaas-instrumenten hebben,invergede eene Ofandere vloeistofbevindt,zooals ljking met de wjdte, eene aanmerkeljke
de pisblaas, degalblaas,de zwemblaas der lengte,zooals de waldhoorn!de trompet,de

visschen(zieonderdezewoorden)enz.Kleine bazuin enz.Hunnebuizen zjn veelalom het
blaasjesvertoonen zich,in de gedaantevan gemak der behandeling en om hetsierljke
uit
Bl
slag,bj Onderscheideneongesteldheden. van den vorm op versehillendewjzen geboaas-lnstrum enten noemt men alle gen, hetwelk nagenoeg geen invloed heeft

muzikale toestellen1 die zsö zjn ingerigt, op den toon.Om aan zulke instrumenten een
dat de toonen door een luchtstroom worden bepaalden toon teontlokkenjmoeten zj met
voortgebragt.In dien algemeenen zin z0uhet
orgel en de aeölusharp o0k tot de blaas-instrumenten behooren,maar in meerbeperkte
beteekenis noemtmen blaas-instrumentenz00danige, waarin de toonen door het blazen
met den mond ontstaan, zoA ls de iuiten,
trompetten enz.De gedaante dierinstrumenten is zeerverschillenden gedurendeden l00p

del'tjden aanmerkeljk gewjzigd.

eene bcpaalde kracht worden aangeblazen,

waarbj zich de daarin aanwezigeluchtkolom
verdeelt,zoodatzjnooitdengrondtoongeven,
die aan de trilling der geheele kolom beantwoordt,maar een der toonen van de harmo-

nischebovenreeks.Hetisonmogeljkom zonder aanwending van hulpmiddelen eene 4eregelde opvolging van toonen met zulke 1nstrum enten voort te brengen. T0tde hulp-

W anneerdeluchtineenerolrondeofhoekige, middelenbehoorenhettrechtervormigverwjaan beide uiteinden 0Pen0 buis,w ier lengte den der onderste opening,om den toon te

15-t0t20-maalde wjdte bedraagt1in eene doen rjzen,en hetplaatsen van dehandin
trillendebeweging wordtgebragt,danzalzj dezelaatste,om dientoon tedoendalen.Hierbj eene voldoend snelle opvolging dertril- van wordt steeds gebruik gemaakt bj het
lingen een muzikalen toon voortbrengen.Be- blazen van den waldhoorn.Daarenbovenheet'
t
draagthetaantaltrillingen16in eeneseconde, men bj zulke instrumenten beugelsaangedan heeftelkegeluidgolfeenelengtevan 20,78 bragtofyewondenebui
zen vanversehillende
Ned.el (C4 voet).Isde buis10,20Ned.e1 lengte,dle erzoodanig medezjnverbonden,
(32voet)lang,dan doetzjdenlaagstentoon datmennaarwillekeureenelangereofkortere
hooren,welke d00r 'smensehen o0rkanwor-

den waarpenomen.Nagenoeg in hetmidden
der buis ls de lucht in rust, en men noemt
zulk eeneplaatBeen knoop;4ieluchtdeeltleB
aan beidezjdenvanden knoopbezitteneene
slingerende beweging,die te grpoterisnaar

mate ztl zich digter bj de opene uiteinden
bevinden. De toon wordt hooger naarmate
deafmetingen derbuiskleinerzjn.Dooreene
opening te maken in den zjwand derbuis
doetm en den toon rjzenenwe1temeernaarmate die opening zich digter.bjhetuiteinde

luchtkolom in trilling kan brengen.Dit4e-

schiedtbj debazuin oftrombonedoorcoullssen of holle,in elkaâr schuivende stangen.
Bj hetuithalen dierstangen wordtnameljk
de luchtkolom langer.
Het verdeelen (lex luchtkolom in een aanta1deelen wordt door hetaanblazen verkregen.Vooralde cornetà pistons is onder de

blaas-instrumenten op eenevernuftige wjze

ingerigt.Ditinstrumentheeft geenlossebeugels, zooals de waldhoorn,maar vaste,en
iezekunnen doordenbespelernaarwillekeur
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worden geopend en gesloten.Bj de fagot, ken#btjde afwezigheid van zuurstof,reduklarinetenz.geschiedthetverlengen enver- cérend)daarzj bj eene lloogetemperatuur

korten der luchtkolom door het sluiten en

op kosten van de verwarmde stofpogen te

openen dergaatles doormiddelvan de vin- verbranden.Bjlichtgevendevlammenbevatde
gers ofvan kleppen.
reductie-vlam onverbrande,gloejendedeeltjes
De lucht wordt in de blaas-instrumenten koolstof.Brengt men nu van terzjde een
op dezelfdewjze inbeweging gebragtalsin ijnen luchtstroom in de vlam ,dan volgtzj
depjpwerken en detongwerken derorgels. de rigting van dien stroom en erheeftwegens
T0t de eersten behooren de iageolet en de de zuurstofderingeblazen luchteene hevige
dwarsiuit, en t0t de laatsten de pboe,de verbranding plaats,waarbj dehitteaanmerklarinet)de fagot,de hoorn,de bazuin enz. keljkkli
mt.Naargelanymendeblaasyjptegen
Bj de eersten'wordt geblazen tegen een den voet der vlam oflets hooger rlgt,naar
scherpen kant van eene insnjding derbuis gelang men ze hooger ofdieper in de vlam
Oftegen den bovenrand deropening,en bj houdten zachter ofharder blaast,verkrjgt
de laatsten wordt een ofander veêrkrachtig men eenereductie-ofeeneoxydatie-vlam.Aan
ligchaam van het mondstuk in beweging ge- de puntvan den binnensten kegelder blaas-

bragt,hetwelk zjne trillingen aan delucht- buisvlam bevindtzich dewarmste?lek;dàâr
kolom mededeelt.
h
plaatstmendemoejeljk-smeltbarellgchamen,
Men heeft hout- en metaal-instrumenten. terwjlmen stoA n,die men Oxyde
'ren wil,
Veledaarvanhebbeneenbepaaldengrondtoon, viör de puntder vlam houdt,opdathetniet
waarnaarzj genoemd zjn. De muziek van aan zuurstofvoordeverbranding moqeontblaas-instrumenten is vooral in eene kleine breken.T0thetverkrjgen de<Ox/datle-vl
am
zaaldoorgaansveeltesterk;zj klinkthet gebruiktmen gewoonljk eeneklelnespiritusaangenaamstin de open lucht, en wèlwan- lamp,terwjlvoorfleredtlctie-vlam dieeener
neerzjuiteenwoud,waardeweêrgalm kracht olie-lamp met eenedikke pitbeterpast.V00r
bjzetaan detoonen,0ns overhetwaterte beide oogmerken is gas, uitstekend, dat
uit eene platte buis stroomt en aangestoken
gemoet ruischt.
Blaaskruid (Utricularia)isdenaam van wordt.
een plantengeslachtuitdenatuurljkefamilie Men blaastmetdewangspierenen niotmet
derLentibulariën.Desoortenvan ditgeslacht de longen,en men dient er zich aan te geleven in hetwateren onderscheidenzichdoor wennen Om inmiddels de ademhaling rustig
hare bladeren,die de gedaante hebben van voort te zetten.Doorgaans oefent men zich
kleineblaasjes.Doordiendezezichvullenmet, door eene afwisselende oxydatie en reductie

lucht,drjftdeplantgedurendeharenbloeitjd van een stukletin.
op de oypervlakte van hetwater,om nade DestoFen,diemenvoordeblaasbuisOnder-

bevruchtlng wedernaardenbodem aftedalen. zoeken wil,legtmen op hqutskool,wanneer
In 0ns Vaderland vindt men onder anderen men ze smelten of xeduce'ren wil.Vlugtige
gemeen llt
yct
vkz'
llit
s(U. vulgarisL.)metgaf- metalen verdampen in de reductie-vlam 4de
felvormigen stengel en in de Oksels geplaat- dampen oxydérenterwjlzjdoorhetbuitenste

ste, ongesteelde blaadjes, klein l!Jt>7
Jr1Ii# hulseldervlam dringen,en hetOxydebljft
(U. minor L.) met een gekield honigbakje als een beslag opdehoutskoolachter.W egens

en uitgeronde bovenlip der bloemkroon enz. het gering warmtegeleidend vermogen van
Blaasp%p ofBlaasb%ds.Ditwerktuig is houtskool kan men hierop de stoFen sterker
voor goud-en zilversm eden ,instrum entma- verhitten dan op eeneanderezelfstandigheid;
kers en vooral voor den schei- en delfstof- wegenshareporeusheid scheidtzjsmeltbare
kundigeOnmisbaar.H etbestaatuiteenekegel- van onsmeltbare stof
ïen? en zj werkt eindevormig toeloopendepjpofbui
svangeelkoper ljk zelvereducérend.Bjoxydatie-proevenof.
ter lengte van ongeveer 24 Ned.duim ,ter- bj hetzamensmelten van eenestofmeteen
wjl zjne wjdte aan het dikke uiteinde 7 vloeimiddelgebruikt men platina-draadofeen
en aan het dunne 1 t0t 45 Ned.streep be- platina-schaaltje.Zulk eenplatina-draadbuigt
draagt.Op 4Ned.duim afstandvan hetdunste men aan het einde om tot een oogje,beuiteinde is het onder een regten hoek omge- vochti
ythetmetwater,dompelthetin het

bogen, zoodatmen ergemakkeljk devlam

vloeimlddelenlaatditsmeltent0teendropyel,

eener lamp m ede brengen kan op de m etaal- dieaanhetoogjebljfthangen.Nadeafkoellng
stukkendiemensoldérenofopdevoorwerpen, bevochtigt men dit wederom en men brengt
die men smelten ofonderzoekenwil.Deblaas- daarin de zelfstandigheid,welke men Onderpjp is zöö ingerigt.dathetvocht,bj het zoeken wilen nu in deoxydatie-en reductieblazen in de buis aanlandende,er eene ver- vlam plaatsen kan. De blaasbtlis-analyse is
gaderplaatsvindt;voortsiszjdoorgaansvoor- voor den scheikundige vanhethoogstebelang
zien van een hoornen ofhouten mondstuken wegenshare oogenblikkeljkeuitkomsten.a'
an het dunne uiteindemeteeneplatina-punt. De blaasbuisist0tscheikundigonderzoekhet
Me
gasnvlage
m,
bru
bi
jkt haar bj deolie-,spiritus-en eerst gebruiktin 1728 doprAnton '/loozswab,
welke men de rednetie en de eenZweedschenberyraad.Hetgebruikvandit
oxLdatie-vlam onderscheidt;dezelaatsteishet werktuig op hetgebledderchemieenminerabultenstegedeelte dervlanl,waarineenev01- logie is vooral door Berzelius in een uit-

komene verbrandingplaatsgrjpt.lnhetbin- muntend geschrift ill 00n duideljk licht

nenste gedeelte dervlam bevinden zichdaar- gesteld.
entegen n0gonverbrandegassen)endezew erBlaasruimten of blaasnormùe rsipzfezz
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in gesteenten zjn ledige,ronde holten,die het vuur wordt geleid.Gaat de zuiger 0mmen in de vulkanische gesteenten aantreft. hoog? dan wordtde lucht onder den zuiger

Zjontstaan doorgassen,diein degloejend- jler, en de buitenlucht dringt e1
*door de
vloeibaremassaoprjzen engeenekrachtge- binnenwaarts opengaande kleppen binnen,
noeg hebben, om t0t hare cppervlakte door
te dringen. Beweegt zich zulk eene massa
langs een hellend vlak,dan erlangen zoodanige ruimten eene langwerpige gedaante.
Blaastoestellen , dienende om in een
luchtstroom zuurstof aan te voeren t0t bevor4ering der verbranding of t0t Oxydatie

terwjl de buitenwaartsopengaande kleppen

er door de meerdere drukking van bulten
worden gesloten.Boven den opgaanden zuiger heeft het omgekeerde plaats: de lucht
wordt er zamengeperst, zoodat de naarbinnen opengaande kleppen gesloten worden ,

0n zj door de naarbuiten Oyengaandekl
eppen en door de kleineçbuizenlndealgemeene
va
n
hi
e
r
t
oe
y
e
s
c
h
i
kt
e
s
t
o
f
f
e
n
,
h
eb
be
n
v
e
r
schillende inrlgtingen en vormen;de voor-

buis wordt gedreven en alzoo naar buiten

naamste zjn gewoneblaasbalgen,cylinder- gedrongen.De luchtstroom isechternietgeen kastblaasbalgen,hydrostatische ofw ater- heelonafgebroken;erzjnoogenblikken van
blaastoestellen en windrad-blaastoestellen.
stilstand, wanneer de zuiger zich bj het

Onzerewonekeukenblaasbal.
qbestaatdoor- boven-ofondervlak vanden cylinderbevindt.
gaans u1t twee hartvormige bladen, die, Men heeft dit gebrek weggenomen doorhet
behoudensnadertenoemen openingen,lucht- geljktjdig aanwenden vantweezulkecylindigtdoorledermetelkanderverbonden zjn, ders, en we1 zôö,dat de zuigers op ongeen welzoodanig,datdeverbindendestrooken ljke tjdstippen de boven-en ondervlakken
eene 3-hoekige gedaante hebben en van het bereiken.Zulke blaastoestellen worden veelal
midden van het bovenste gedeelte der hart- bj hoog-ovens gebruikt en door stoom of
vormige bladen naarde punt allengs smaller water in beweging gebragt.
worden. De beide bladen kunnen dus van
De water-blaastoestellen bestaan uit een
elkander verwjderd worden,en die verwj- luchtdigt,omgekeerd vat,hetwelk met den
dering,aan de punt = 0,is aan het boven- benedenrand ln het w ater staat! uit eene
gedeeltehetaanzienljkst.Nuisaan depunt buis, waardoor water en lucht ln het vat
een klein gaatle, en in é!n derbladen een dringt en eene andere buis, waarlangs de
grooter gat, hetwelk van binnen gedekt is lucht,door hetvallende waterzamengeperst,
met eene luchtdigt sluitende klep, welke het vat verlaat.Doorgaans heeftmen twee
door een veertle op die opening wordtge- ofdrie zulketoestellen bjeen, wierluchtdrukt.
stroombuizen zich t0t ééne enkele buis verZoodra men de bladen van elkander ver- eenigen. Eene verbetering van dien tocstel

wjdert,hetgeen door een paar handvatsels is de keten- of paternoster-blaastoestel; bj

geschieden kan, ontstaat daartusschen een
luchtledig,hetwelk aangevuld wordtdoorhet
laatstgenoemde gat doordien de buitenlucht
de klep naar binnen drukt. Is de ruim te

dezen loopt door de waterbuis een keten

zonder einde, waaraan schjven bevestigd
zjn, die nagenoeg in debuispassen.Het
water valt in de buis op de schjven en

tusschen de van elkaâr verwjderde bladen doet de keten dalen,die niet alleen water,
metlucht geguld,dan kan de toestel dienst maar ook de tusschen de schjven besloten

doen a1s blaasbalp.Men doet nameljk de luchtin den toestelbrengt.- D e B aadescke
bladen door drukklng t0t elkander naderen;
de geperste lucht der tusschenruimte sluit
de klep in het blad en stroomt met kracht
uitde kleine opening aan depqnt Doordeze
laatste naar het vuur te rigten kan men

Avater-blaastoestel bestaat in een vat m et
w ater,waarin een kleiner vat Omgekeerd is
geplaatst. Door den bodem van het eerste
vat gaan twee buizen, die zich t0tboven
de oppervlakte van het waterverhelen;de
hieraan eene aanzienljkehoeveelheid zuur- eene: m et eene binnenwaarts opengaande
stof bezorgen.
klep voorzien, heeft gemeenscha? met de
Hierdoor verkrjgt men een afgebroken buitenlucht,en de tweede,eenebultenwaarts
luchtstroom.Om dezenaanhoudendtemaken, opengaande klep bezittende,dientt0tafvoer
heeftmen een tweeden balg bj den eersten van den zaâmgepersten luchtstroom. Deze

gevoegd, waarin deze zjne zaâmgeperste ontstaat,geljk iedergemakkeljk begrjpen

lucht brengtt welke a1s een onafgebroken zal, wanneer het bovcnste vat,zonder ooit
stroom naarhet vuur wordtgeleid.Op deze met den benedenrand bove,n het water te
wjze zjn de blaasbalgen ïl de d-e#erïjep komen, 0y en neder Tvordt bewogen.
ingerigt.
Merkwaardlg is 00k de sehroef-blaastoestel
De eyllnder- en kast-blaastoestellen komen van Ca-qniard la Tblr, naar den uitvinder
sterk met elkander overeen.ln een staanden ook wel cagniardelle genoemd. Hj bestaat
of liggenden cylinder wordt een luchtdigt uit eene as met 4 of 5 schroefgangen,die
sluitende zuiger op en neêr bewogen.Aan luchtdigtsluiten in een cylindrischen mantel;
het boven- en ondervlak van den cylinder van hetbovenvlak van den cyli
nderzjn3/:
zjn buizen geplaatst; de helft van deze, gesloten, het ondereinde heeft den vorm

gemeenschap hebbende metde bllitenlucht, van een afgeknotten kegel, en hj ismet
lsmetbinnenwaarts-opengaande kleppen gesloten,terwjldeoverigebuizen,metvanbuitenwaarts opengaandekleppen voorzien,zich
vereenigen t0t ééne enkele buis, die naar

zoodanige helling in een bak metwater geplaatst, dat het benedenvlak geheelen het

bovenvlak half onder wateris.Bj hetomdraajen dringtwater en luchtin den cylin-

BLAASTOESTELLEN.
-BLAAUW SEL.

91

der, en die lucht Tvordt tusschen de schroef- ming om doordeFegeringaanhetParl
ement
bladen zamengeperst en naar beneden ge- te worden overgèlegd.Zj ontleenen dien

drongen,totdatzjaldaareeneopeningvindt, naam van hunnellaauwe omslagen.
waardoor zj Ontsnapt en de plaats harer Blaauwe gro$,zie capri.
bestemm ing bereikt.
Blaauwe kleùrstoFen.Deze word,en
W indrad.blaastoestellen zjn zamengesteld vooral bereid van!kobalt,koper,indigo en

uit eene as)die van windvleugels voorzien een aantalandere plantaardige stolen,zooen in eene kastgeplaatstis.Dooreenesnelle a1s van vele soorten van bessen.Eeneeigen-

ozadraajing derasNvordtdeluchtnaar den aardige blaauwe kleurstofheeftmen ontdekt
Nvand der kast gedrongen,zazaengeperst en

in de ruwe olie van het katoenboomzaad.

eft men prachtige blaauwe anillnei
n de afvoer-buis qedreven, terAvjl het O0kMrehe
verlies 400r de bultenlucht Tvordt aan- Irle/
zl (zie onder dit woord) zooals het
gevuld.
Parjsch blaauw jhetMi
ilhauser blaauw,enz.

Blaauw e m aandag is de naam vanz00Blaasw crm en .zie Ingewandswormen.
Blaauw is met xood en geelééne der 3 danige maandageh , die vooral in vroeger
hoofdkleuren ; het staat tegenoverde roode dagen door vele handwerksgezellen in ledigkleur en vormt met rood het paars en

heid werden doprgebragt. Dit strekte hier

met geelhet groen.Tn den regenboog heeft en daart0tvergoedingvandenzondag-morgen,
men Z schake
'ringen van blaauw ,nameljk waarop zj gehoui
den waren te werken.De
licht- en donkerblaauw , tusschen groen en sporen van den blaauwen maandag zjn 00k

paars. Behalve in het paars (violet),het- in ons Vaderland n0g niet geheel en alverwelk men eigenljk t0t het blaauw reke- dwenen, hoewelhetwerkeloos doorbrengen
ken kan: wordt in laatstgenoemde kleur
het licht het sterkst gebroken, en in het
rood het minst. Men heeft eene menigte
tinten vanblaauw ,en dezeonderscheidenzich
door bepaaldenamen)zooals hemelsblaauw ,
korenblaauw enz.

van den maandag aldaaren in geheelEtlropa

eene zeldzaamheid is geworden.
Blaauw kous is de naam,dien men we1
eensgeeftaan lastig-geleerde dames.Zjisin
Engeland ontstaan, waar zich te Londen in
1780 eenige heeren en dames t0tcene let-

Blaauwbaard isde naam van denhoofd- terkundige club vereenigden.De zieldezer

PerBoon van een volksverhaal.Dit laatste is
van Franschen oorsprong en vermeldt, dat
ridder Raoul,op reisgaande,aan zjne gemalin den gouden sleutel van een vertrek
toevertrouwde met het bevel, om er geen
gebruik van te maken. l)00r nieuN7sgierig-

hei; gedreven, ontsloot zj die kamer en
liet,daarzj ersporen van moordopmerkte,
van schrik den sleutel in een bloedplas vallen.Vruchteloos bejvert zj zich, om den
sleutel van bloedvlekken te zuiveren.Haar
echtgenootmerktdaardoorop!bj zjnterugkeer,dat zj ongehoorzaam lsgeweest,en
brengthaarom hetleven.Vjfandere vrou-

vereeniglng was Dtillinyyeet, en daardeze
altjd blaauwekocsen droeg,werden 00k de

overige leden metden titelvan tdblue stoc-

kings(blaauwkousenl''bestempeld.lnDuitschland heeft het woord ttBlaustrtlmpf'' eene

dergeljke beteekenis.
Blaauw sel,bijhetdoorhalen van witte

geMreven stofenj voorts als toevoegselvoo1'
den kalk waarmede de muren gewit worden,algemeen ill gebruik, is i'
Jn-gem alen
blaauw glas, dat in de blaauwselfabrieken

bereid wordt.Ztjn kleurend bestanddeelis
kali-kobaltoxydule-silicaat (Co Sia Ov ->
Kz S1a 0,). Geen metaaloxyde isin staat,

wen zjn evenmin tegen de proefbestanden glas zoo sterk te kleuren a1skobalt-oxydule,

ondergaan hetzelfde lot. D e w reedaard w il daar l deeldaarvan n0g eene blaauwe kleur
eindeljk o0k zjne zevende vrouw wegens geeft aan 250 deelen glas. De verkregene
dezelfde overtreding vermoorden,doch hare stof draagt naar gelang van hare fjnheid
broeders snellen haartehulpen doenBlaa'
um- verschillende namen, zooals blaquw zlzl#,
baard sneven. Grltry heeft daaraan het 0n- kleur en blaanwsel,en ieder van deze heeft
derwerp ontleend van zjne opera RRa0ul''1 in den handel wederom onderscheidende
en o0k anderen hebben deze stofop eene merken.
Ter bereiding van blaauwselw ordtkobaltdic
Bl
hte
aa
rlj
uw
keewjze bewerkt.
bergen. Onder dezen naam erts in roost-ovens gezuiverd,m etkw arts,
kennenwjeenNoord-Amerikaanschgebergte, potasch en arsénikmeelvermengd en in glaseen gedeelte der Alleghanies, - de GBlue ovens t0t eene dunne vloeistof gesmolten.
Mountains''in hetzuiden vanNieuw-Hllland Men laatde gesmoltene massa afkoelen,en
en zich verheFende t0t eene hoogte van deze bestaat daarna uit twee lagen;de b01100 Ned el, - eene bergketen in het venste is bleekblaauw gekleurd,bestaat uit
oosteljk gedeelte van Jamaïca met een zw avelzure kali, chloorkalium en wat kiet0p ter hoogte van 2400 Ned.el,- en een zelzure kali,en wordtmeteenest
anyweggedeelte dernoordeljkeJura-keten tusschen genom en, w aarna de tweede laag,dle van
de Ill en den benedenloop van de Birs en het blaauwe kobaltglas, zich vertoont.Dit
laatste wordt nu ijn-gestampt,gezeefd en
verrjzendeterhoogte van 800 Ned.el.
Blaauw e boeken (Blue books)noemt op molens tusschen steenen van graniet gem 0n

ill Groot-Britanle de boeken,waarin malen.Uithetflnepoederbezinktin groote

verslagen van diplomatische onderhandelin- waschvaten eerst het strooiblaauw , dan de
gen, rapporten Over bepaalde Onderwerpen, kleur, en eindeljk hetblaauwnel;kleur en
nota's enz. opgenomen zjn metdebestem- blaauwsel, uit de vaten gestoken, worden
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gedroogd, gewreven en gezeefd.Het is ge-

bleken,datgoed blaauwsel70,86 Tokiezelaarde,6,40 0/:kobalt-oxydule,21,41 % kali
en natron en 0,42 % aluinaardebevat,be-

T0thetblaauwverven van katoenenllnnen,
en welvoor e1k 5-ta1Ned.ponden,neemtmen

voor hemelsblaauw 21/: 0ns salpeterzuur
jzeroxyde in 10 t0t 25 pond water t0t

nevens kleine hoeveelheden jzeroxydule,. bjtmiddel.Naverloop van 20 minuten perst
kalk,nikkel-oxydule, arsénigzuur,koolzuur men de stolen uit, haalt ze door water,
dan dooreene oplossing van l 0nsbloedloogen Fater.

Blaauwververij.Hiertoe gebruiktmen zout in 10 t0t25pond wateren een wjn-

vooral indigo (vaak tegeljk metmeekrapb,
Berljnsch blaauw en campêche-hout, en
slechts zdden neemt men zjne toevlugtt0t
de bessen van eene Afrikaanschenachtschade
(Solanum guinense) t0t ligusterbessen,
zwarte moerbeziën,vlierbessen,boschbessen
enz.Over hetrerren in het algem een zullen

glas v0lzwavelzuur.Na 15 minuten wringt
men ze uit wascht ze metwater,waarin

eenig aluin ls opqelost, en droogtze.H0e

dunner de oplosslngen zjn, des te lichter
wordtde kleur;men maaktdezedonkerdoor

een herhaaldverven5- voorParqsek ofFJoleons-blaauw neemt men 5 ons salpeterzuur

wj handelen Onderdatwoord,- hierwen- pzer oxyde en l ons tinzout met 10 t0t 25
schen wj slechts eenigebjzonderheden aan pondwateralsbjtmiddelvoordestoflbn;deze

te stippen, die bepaald Op het Jlcclo-ver- worden na verloop van een halfuur uitgeWrongon en terstond in eene :ûet zoutzuur
ven betrekking hebben.

Debelangrjkstekleurstofhiertoeisindigo
(zie onder dit woord),dat bj eene goede
methode aan w0len zjdeduurzame kleuren
geeft.
Heteampêclte-hout (zie onder dezen naam)
Feefteene blaauwe kleur,dienietzeerecht
ls;het Niordt niettemin vool*w0l,katoen,
zjdeen linnen gebruikt,vooralom goederen,
die in de indigo-kuip lichtblaauw zjn geworden,veeldonkerder te maken.Bjlinnen
en katoen gebruiktmen azjnzurealuinaarde
ofazjnzuqrkoperoxyde a1sbjtmiddelenmen
dompelt het in een afkooksel van campêchehout.V00r 50 Ned.pond katoen make men
eçn a,
fkookselvan 10 t0t 12 Ned.pondcampa
eche-houten men bewerke hetkatoengedurende een uur in het heete afkooksel.Men
n0m 0 het er vervolgens uit en wringe het

b
ezwangerde, verdunde oplossing van 2'/z
0nsgeelbloedloogzotltgelegdenna15minuten
in aluinhoudend water opgespoeld; &-oor
koninysblaaltw neemt men dezelfde stoffen in

devolgendeverhouding:1pondoggelostjzeroxyde, 5 0ns zoutzuur,l 0nstlnzotlt en 4

0nsgeelbloedloogzoutmeteen wjnglaszout-

Zllllr en even Z00Ve0l zWavelzullr.
T0thetblaauwverven van 'wolneem tm en,
voorliemelsblaauw dezelfde bestanddeelen a1s

bj hetblaauwverven van katoen;maarde
verschillende bewerkingen moeten bj kookhittegeschieden;dezekleurisechternietbtjzonderfraai,zoodatzjgeeneaanbevelingverdient;- voor blen de Frczlcegebruiktmen 5
pondzoutzuur(van 22OB.)en lpondwitEngelschzwavelzuur,waarinmen11/zpondroestvrjjzervjlseloplost,datmenvoorafmetver-

droog;daarna voege men bj hetafkooksel dund zwavelzuur wasschen moet, om elk
eeneoplossingvan 21/aNed.onsSpaanchgroen spoorvan roestteverwjderen.Daarbjvoegt

e
n l1/vNed.0nsaluin,dompelehetkatoener men 8 pond kokend water en laat hetm engweder in en bew erke hetw ederom een uur se1bezinken. W il men methet verven een

'

lang. Als men vervolgens de gedroogde stof aanvang maken, dan lost men Ongeveer 1//4
opkookt in water, waarin 5 Ned.0ns zeep of l
/z 0ns geel bloedloog-zout op in eene
is opgelost en daarna weder droog maakt, genoegzamehoeveelheidw ater;menverwarm t
dan heeft zj eene fraaje donker-blaauwe die Oplossing t0t 50O of 600, legt er 5 ons
kleur,maardeze isnietduurzaam.Devloei- w 0lin en voegt er dan zooveel zwavelzuur
stofkan daarna n0g weder gebruiktworden, bj, dat de oplossing een zuren smaak vel
*om aan anderkatoeneenelicht-blaauwekleur krkg
't. Nadat de w0l er 10 minuten in geTveest is, brengt men dien in het boven
te geven.

HetBerll
jnsck 5JJJl?
.
t)wordtöfvoorafvervoorschjngeroepen.Inheteerstegevalwordt
azjnztlre aluin-aardealsbjtmiddelgebruikt
vaardigd öfOp de te verven stofen zelve te

vermeld jzer-bjtmiddel! waaraan men op

l'/2pond 1/at0t1 onstlnzouten 1t
/.t0t 'j
'
,
0ns zwavelzuur toevoegt, totdat het bad

helderis.Hierinbljftdestofeenigeminuten,

en de stofin eene verdunde compositie ge- waarna men ze 4- of 5-maa1 in zwavelzuur
bragt, die men bereid heeft dpor 4 deelen water uitspoelt en ze eindeljk in een bad
rpokend zoutzuur op l deelParjsch blaauw van r00d bloedloog-zout brengt. Na verloop
te laten werken.De kleur,hierdoorverkre- van weinige uren heeftzjdan eepe schoone
gen, is fraa'
i en zacht.In het tweede geval blaauwekleurmeteenpaarsen weerschjn;
gebruikt men een jzeroxyde-oplossing als het kali-blaaqv), een schoon blaauw , dat

bjtmiddel,waarnamen destoFen uitwascht men 00k zonder jzerzouten uit1.oodbloeden verft in eene metzwavelzuur vermengde loogzotlt verkrjgen kan,maakt men op

oplossing van geel bloedloogzout. Hierbj de volgende wjze:men bereidt eerst een
wordtzeer verschillend gehandeld,daarsom- blaauw sap door 5 ons rood bloedloogzout
m igen rûod bloedloogzout en anderen ver- en even zooveelpinkzoutieder afzonderljk
schillendejzerzoutenalsbjtmiddelgebruiken. in water op te lossen , de Oplossingen te
Ieder volgt daarbj de lessen zjner onder- verm engen en t0t Op 25OB.te verdunnen.
vinding4 in het algemeen kan men zich aan
de volgende voorschriften houden:

Van dit mengselbrengtmen 1 pond in 100

pond watervoege er'/.0nszwavelzuurbj,

BLAAUWVERVERIJ-BLAAUWZUCVT.
leggedewollen stoferin,verwarmehetvocht op 100 deelen w ter)kookten daarna met
allengs t0t kookhitte en d0e deze voortdu- kokend wateruit ascht.Eindeljk vertoont

ren ondergeleideljkebjvoeging vanzwavel- zicheenefraajeblAuwekleurstof,enom deze
zuurtotdatdegew enschtekleurzichvertoont. te gebruiken,be deftmen ze slechts in geVolgens een ander voorschrift slaat men de concentreerdazjn ùur-alkoholofhoutgeestop
w ollen stof door een Sap, bestaande uit 5
0ns rood bloedloogzout, evenzooveel ZWavelzuuren ruim zooveelaluin;datsapbrengt
men allengs aan de kook en voegterinmid-

te lossen en de

lossingen in eene behoor-

ljkehoeveelheid Aterteverdunnen.Dezout-

zure vloeistofdû t:men neêrslaan metalkali
en men zuivert e verkregene aniline door
dels eenig tinzout bj.Hetkoken moet1/z distillatie.lntussc en bevindtzichhetblaauwuur aanhouden en de w0lnagespoeld worden verven metanilie n0galtjd Opden eersten
in een bad van 5 ons tinzout,l2'
/upond trap van ontwik eling en gaàt eene belang-

rjketoekomstte moet.A1deaniline-kleuren
or eene groote dtlurTothetblaauwverven van zè
jde.Men geeft onderscheiden ziti
Ih do

zwavelzuur en l6% pond aluin.

hieraan eene donkere en duurzame blaatlwe
kleur, blen Raymond genaamd,wanneermen

voor k'h yond zjde 1 pond salpeterzut
lr
jzeroxyje ln kotld water verdunt!daarna
l
onstznzouten 21/a0nszoutzuurln 5 0ns

zaamheid,alsmedtdaardoordatzjbjkunst-

v
It
ins
tt
a
a
nne
me
n
.
j
l
b
i
c
e
h
n
t
y
l
n
e
e
n
d
i
t
g
r
a
o
r
e
t
n
i
k
e
p
l
e
e
d
s
N
e
d
e
r
auask
jhg
eb
nwigt bedoeld.

BlAauwzuch (cyanosis,morbus coeru-

water oplost,datmetde jzeroplossing ver- leus)lseigenljk geeneafzonderljkeziekte,
m engt en de vooraf met zeep gewasschen maarslechtseenv rschjnselvanverschillende
zjden stof er 1/a uur in laat liggen De ongesteldheden? aardoor belangrjke onresterk uitgew rongen stof brengtm en daarna
in een bafl van 8 l00d zw avelzuuren 2 0ns
geel bloedloogzout, en men wascht ze na
verloop van 15 minuten in w ater,dat2100d

gelmatigheden ln l
den bloedsomloop ontstaan

Of00kvanjongsay.zichvertoonen.Doorzulke
belemmeringenonàvangensommigeligchaamsdeelen,vooral dje,welke meteenedun'
ne

aluin bevat. om eene meer donkere kleur huidbedektzjn,peneblaauwekleur,- vante verkrjgen,herhaaltmen,vôôrhetwas- daar de naam. Qn heeft niet alleen eene
schen met aluin, de eerste bewerking,en algemeeneblaauw ucht,diezich uitstrektover
men voegtvervolgensbjhetbadn0g 6100d het gelaat met e lippen, den neus en de
bloedloogzout.V00r zwavt-blaauw legge men sljmvliezen van en mond,overde handen

de Rajmond-bl
nvooraloverdelvingertoppenennagelsjja,
aauwe zjde l uu
jzr
ervi
latnry
looi
l
n, e
in m eerdere ofm ipderemate overdegeheele
een bptmiddel van g1/:
' 0nS
wassehe haar ill koud water, legge haar huid,maar ook teneplaat
seliike,die,jy,jj.

1/? uur in een afkookselvan lpond cam- wel de eerste m #er bepaald den naam van
peche-hout, voege een jzer-bjtmiddel bj bl
aauwzuchtdraajt,veelvakerwordtwadairhet sap, hale er haar tien minuten lang genom en,- en *e
j elken toestand, e
I 1b
doorheen,wassche haar enlatehaardroogen. door plaatseljkeIbelemmeringen van aru
Hoogst belangrjk voor het blaauwverven bloedsomloop w0r4tvoortgebragt-zj bepaalt
is in de laatste Jaren de anilLne geworden; zich natuurljk to dedeelen,welkr ynunaru
hiermede verft m en rood, purper, paars zoodanige bel
em erinr gelegen zjn,bjvoor'
,

en blaauw.onderhet woord aniline hebben

beeld t0tden Ond rbt
llk en debeenenbjaan-

wi
J* daarover gehandeld.Hiervoegen wj er merkel
jkeonderbkiksgezwellenenz.Deblaaueen en

ander bj over het aniline-blaaww, wekl
euriseenjewjs,datdebelemmering

Lautln heeft het aniline-rood het eerstm et vooralbetrekking'heeftopdeaderen (venae);
tinzout behandeld, waarna het eerst paars in deze is daare boven de kracht van den
w erd en toen in blaauw veranderde, - het bloedstroom gerin ,zoodathjreedsdooreene
is hem nameljk gelukt,eene oplossing van kleine hindernis ordt gestuit.
fuchsine, anileïne Of een ander aniline-rood
DeOorzakenvayblaauwzuchtzjnzeerver-

in zwavelzuur door aldehyd bj een bad van schillend;zj zjnvooralgelegeninOngesteldonderscheidene uren en door een latere neutralisatie met soda in een prachtig blaauw
te herscheppen.D itblaauw isvoordeblaauwververj en den katoendruk uitmuntend en

heden der ademh lingswerktuigen,zoowelin

tinten. Girard vermengt gezuiverd gewoon
aniline-rood m et evenzooveel aniline, verw armt het m engsel gedurende 5 of 6 uur
t0t 155- 1800 C.,liefst t0t l65O,kookt dan
een gedeelte dezer zelfstandigheid met 10
t0t 12 deelen zeer verdund zoutzuur1 totdat
alle aniline en aniline-rood Opgelost is en
slechts aniline-paars overbljft, hetwelk,
ill azjnzuur, alkohol of houtgeest 0Pgelost en verdtlnd, t0t het verven kan wor-

d
itwoord),kra/p van destemspleetenz.,
alsmede in eeneIgebrekkige uitzettiug der

dievan ontstekin achtiyenaard,zooalslongOntsteking, keel tsteklng, aandoening van
de luchtpj?,kin hoestenz., alsin die van
lwachtlgen a rd,zooalsasthma(zieonder
geeftop zjde,wOlen katoen zeerlevendige zent
longblaasjes!zoolateen gedeelte derlongen

werkelûosbljft.Ohkgezwellen,dievanbuiten
o
pdekeeldrukyl
en,ofdigtsnoering,waardoor de ademhalihg belemmerd wordt,kunnen blaauwzuchtldoen ontstaan,zooalsmen
bj gehangeneofy'erstiktepersonen opmerkt.
Andere oorzakenlzjn gebreken inhetbloedvatenstelsel, en We1gewoonljk in hethart

den gebruikt. Uitditaniline-paarsverkrjgt of in de groote faten.HierdoorOntstaatde
men aniline-blaauw twanneer men het bj ziekte, welke môn van oudsmetden naam
herhaling met verdund zoutzuur (l0 deelen vanblaauwzuchtW stempeldheeft.Menmeende
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te voren,dateene vermenging van aderljk

Het blaauwzuur komt in de natuur niet

vereeniging van twee hartkamers d00r het
opengebleven eironde gat,de oorzaak isvan
blaauwzucht,doch diemeeningisin denregel
eene dwaling. Doorgaans is die oorzaak te
zoelten in een gebrekkigen toestand van het

groote hoeveelheli,wanneer men dekernen
van kersen-,pruimen-,abrikozen- en perzi-

ierljk v0or2maar vertoontzich in vrj
en slagaderljk bloed,ten gevolge van eene afzont

kenpittenenvanbittereamandelenënstampt
enmetwatervermengt,alsmedewanneermen
de bladeren en spruiten van laurierkers(Pru-

haxtzelf!zoodathetaderljkbloedverhinderd nusLauro-cerasus)ofdenbastvanvogelpruim

wordt,zlch-daarin uit te storten en debloed- (PrunusPadus) en andere plantendeelen uit

vaten overmatig gevuld bljven. Gewoonljk de familiënderamygdaleën,pomaceën envele
toch zjn,bj een gebrekkigen toestand van spiraeën kneust en distilleert. Men heeft te

het hart,00k de wanden van het hartende voren hieruit de gevoltrekking opgemaakt,
groote vaten in een gebrekkigenstaat,name- dat in die gewassen blaauwzûur aanwezig
ljk vernaauwd ofwe1eensbjna geheelen is,maarm en moest die meeninglaten varen,
algesloten,zoodat hetbloed genoodzaaktis toen hetbleek,datmen bj droog-gekneusde
om andere,buitengewone wegen te zoeken. offjngewrevenebittereamandelengeenspoor
De graad van blaauwzucht is zeer verschil- van den reuk van blaauw zuurbespeurt,terlendtsomtjdsoiltwaartmen haarterstondna wj1 men dien aanstonds ontdekt zoodra er
de geboorte, somtjdso0k vertoontzj zich waterbjgevoegd wordt.Hetwatermoetdus
veellater;somtjdsmerktmen zelfsop,dat een eigenaardigen invloed hebben op de vorzj alleen nabepaaldegemoedsbewegingente mingvanhetblaauwzuur.Daarvangaven eerst
voorschjntreedt.Doorgaansbljvenpersonen, Boutron-ckarlard en Robiguet eene verkla-

diefaanleg hebben voorblaauwzucht,achter- ring,toen zj de amypdallneontdekten,een
ljk in hunne ontwikkeling!O0k hunnevoe- stikstofhoudend en krlstalljnbestanddeelvan
ding isgebrekkig,en hunne warmte veelge- amandelen, kersen- en praimenpitten enz.,
xingerdan dievangezondepersonen,Ja?men hetwelk men metalkoholdaaruitverkrjgen
heeft opgemerkt,dat de thermometer ln de kan,waarnade amandelen,daarvan beroofd,
hand van een blaauwzuchtige t0t 261/:0C. zelfsniethet geringstespoorvan blaauwzuur
daalde.Hun ligchaam bljftzwak,waterzuch- ontwikkelen, alworden zj 00k metwater

tig en aan vele Ongesteldheden onderworpen. inaanrakinggebragt.Devormingvan blaauwBlaauwzuchtOntstaat00k dikwjlsalsgevolg zuur staat derhalvemetdeamygdalinein vervan hartziel
tten,bjvoorbeeld van uitzetting band, en W öhler en L iebig ontdekten niet
van hethartw egensden gebrekkigen toestand lang daarna,dat zich zoowelin zoete a1s in
derklapvliezen voorts van vernaauW ingder bittere amandelen eene ei
genaardiye eiwitaorta en van ontsteking der in-ofuitw en- achtige stofbevindt,deemulsine,dle zoodra
dige bekleedselen van het hart.
zj in eene waterachtige oplossing deamygDebehandelingderblaauwzuchtregeltzich dal
ine ontmoet.devorminq van blaauwzuur
naarhare Oorzalsen.Bj aangeborene gebre- veroorzaakt.M en k0nemulslneuitzoeteamanken van het vaatstelsel bestaat natuurljk dels bereiden en haar op amygdalineuitbitweinig hoop op herstel.Zulkeljdorsmoeten tere amandels laten werken,en hierbj gem et de m eeste zorgvuldigheidverpleegdwor- beurde hetzelfde als in het geval,dat de
den, warme kleederen dragen en alles ver- bittere amandels metwaterwareijngemaakt.

mjden,wateene vermeerderde snelheidvan Deamygdalineontbindtzichhierbjzoodanig,

den bloedsomloop bevordert.Het genotvan dat hare elem enten n0g de elem enten van 2
frissche,zuurstofhoudendeluchten vankrach- m oleculen water Opnem en en l molecule
tig,ligtverteerbaarvoedselzj hun tendrin- bittere amandelolie,1.'m olecule blaauwzuur
gendste aanbevolen.O0k warme baden, het en 1 molecule druivensuiker vormen.W j

wrjven met warme doeken en prikkeling mogen onderstellenjdat bj het ontstaan

der huid hebben in vele gevallen baat >an blaauw zuur uitplanten steeds iets dergebragt.
geljks geschiedt,hoewelmen n0g nietbeBlaauwzuurofeyanwaterstofzunr(acidum slissend ontkennen kan,datin zeersapjige
hydrocyanictlm) werd in 1782heteerstdoor deelen van somm ige gewassen ecne gerlnge
Rclteeleverkregen uitBerljnsch blaauw ,het- hoeveelheid blaauwzuur en bittere amandelwelk DlerbackteBerljn in den aanvang der olie aanwezig is.Daarenboven Ontstaat het

18dceeuw bjtoevalgevondenhad.Reedsvsör blaauwzuurbjdrooge distillatievanstikstofSeheele had Bergman het kleurend beginsel houdende stoFen ofbj de werking van salinhetBerljnschblaauw a1sBerljnsch blaauw- peterzuur op sommigeorganischebestanddeeztlul' vermeld. M ornean noemde het later len,Of00k doorhetgloejen van mierenzure
uacideprtlssique(acidum borussicum OfPruis- ammonia met water.Regtstreeks kan men
sisch zuurl'' en anderen gaven daaraan den cyan en waterstof niet verbinden.
naam van uzpötischzuur (acidum zooticuml'' Waterrrl
jllclvfz
lzz
?f
xrverkrjgtmenvolgens
en van t
dblaalwzqur.''Zjnezamenstelling is Gay-Lussac door distillatie van cyankwikheteerstOpgespoord door B erlltollet,diem et zilver m et geconcentreerd chloorwaterstofregtverltlaarde,dathet uitkoolstof,stikstof ztlur,waarbj men de dampeneerstovermaren waterstofbestaat.Gay-Lu sactoonde aan m er en dan over chloorcalcium leidt en het
in 1815tdatzjeen waterstofzuurisvan het distillaatin een koelglasopvangt, ofvolzamengestelde radie,
aal cyan C2 N , en dus gens Val
tjl
gelLn door ontbinding van drooj
cyankwikzllvermetzwavelwaterstof,w aarbg
HC2N.
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m en de dampen lelden m oet over koolzuur
loodoxyde,om ze van dezw avelw aterstofte

zuivercyankalium met 36 deelan wjnsteenztlur, beide opgelost in 480 deelen w ater.
bevrjden.Trautweindistilleertlsdeelenbloed- Hierbj scheidtzich zure wjnsteenzure kali
loogzout, 9 deelen zw avelzuur en 9 deelen af, en de vloeistof bevatj behalve geringe
w ater, verzadigt het distillaatm et chloor- hoeveelheden van dit zout,1,50/:watervrj

caldqm en schept het blaauw zuur van deze
oplossing af,'w aarna het met chloorcalcium
behandeld en gerectifceerd w ordt. W öltler
distilleert 10 deelen bloedloogzouty7 deelen
zwavelzuur en 14 deelen water,plaatsttus-

blaauwzuur.- O0k kan men eyanzilverdour
eene bepaalde hoeveelheid zoutzuur ontleden
en het chloorzilver door fltréren ver-

wjderen.
Hetwatçrhoudend blaauwzuurkomtinzjne
schen den ontvanqer*
en retort eeneUor- eigenschappen methet watervrj blaauwzuur
y v
m ig gebogene buls, vult deze halt met overeen,maarisveelduurzamerdanditlaatste,
chloorcalcium ,half (naar de retortzjde) met hetwelk zich onder den invloed van hetlicht
cyankalium en zorgt voor eene 'goede af- en vanammoniakw eldraontbindt.Dezeontbinkoeling. Daarna plaatst hj gemeldebuis in ding bedreigt o0k het w aterhoudend blaauwwater van 300 C.en den ontvangerin tjs.- zuur,indien hetgeheelen alvrj isvan mineHet watervrj blaauwzuur is helder, riekt rale zuren;eene kleine hoeveelheid zwavel-

naar bittere am andel-olie,smaakt bitter en zuur maakthetduurzaam ,indien het slechts
scherp, en is zöô vlugtig,dat een droppel, bevei
ligd bljft voor hetlicht.Geringetoeop eene glasplaat gelegd,bj de verdamping voegselen van alkaliën of van ammonlak bespoedi
gen daarentegen de ontleding. G econin js verandert.Hct klenrt lakmoes slechts
Eaauw rood en voor korten tjd,vermengt centreerde zuren, zooals zwavelzuur,zoutzich in elke verhoudlng metwater en wjn- zuur ofsalpeterzuur vorm en m etblaauwzuur

geest, kristalliseert in dunne,zjde-achtige
naaldenbj - l50C.,kookt bj 26,50C.,- en
heeft een soorteljk gewigt van 0,696 bj
180 C.
W aterkoudend s/cglf
zlzvlr isgemakkeljker
te bekomen, en wel het gemakkeljkst uit
bloedloogzout, ofschoon bj zjne ontleding

mierenzuur en ammoniak;o0k wordthetbj

eene hoogetemperatuurdooralkaliën ontleed.
M etsalpeterzuurzilveroxydevormthetblaatlw zuur cyanzilver,datin salpeterzuuronoplosbaarisjm aarinamm oniakoplost.Nadeneutra-

lisatie met kaligeven jzeroxydule-en jzer-

oxyde-zout een neêrslag met blaauwzuur,
d00r zwavelzuur slechts de helft van het waaraan men met zoutzuur hetjzeroxyduledaarin aanwezige eyan totde vorming van oxyde ontnemen kan,waarna erzuiver Ber-

cyanwaterstofzuur verbruikt wordt, terwjl ljnseh blaauw achterbljft.Laat menblaauw-

alhetcyanjzerbenevensl//evanheteyankalium onontleed bljft.Het bloedloogzout is
eehter zöö goedkoop en de bew erking zöö
eenvoudig,dat qeeneandere methodemeer

zuur met zwavel-amm onium verdampen,tot
dathetlaatstgenoem de geheelverdwenen is,

dan bljft er zwavelcyan-ammonium achter,
w aarvan men deaanwezigheidaantoonen kan
aanbeveling verdlent. Men kan zich hierbj door de bloedroode kleur,zelfswanneerzjne
houden aan het voorschrift van W öltler om- hoeveelhei
dl/qxastedeelderoplossinj bedraagt
trentde bereidingvan watervrj blaa,
uwzuur, dieontstaatdoortoevoegingvaneenpzeroxydem aar men laat de U -vormige buis weg en zet zout.zoowelhetwatervrjzuuralsdedampverdaarvoor een afkoelingstoestelin plaats,en brandtmet eene bloedroodevlam ;isdiedamp
wel zöö,dat zjn uiteinde slqchtseven onder m et 5volumen zuurstof verm engt,dan doet
het w ater van den ontvanger gedompeld is, eene electrische vonk hem ontploffen.Voorts
4ien men goed afkoelt.Bj eene geljkmatige merken wjnogop,datmen bjhetvermengen
warmte is aan deze distillatie geenerlei ge- van watervrj blaauwzuurmetwatereenevervaar verbonden, en m en maaktereen einde laging van den warmtegraadontwaart,- dat
aan,wanneer zich in het uiteinde der koel- watervrj blaauwzuur en zjne oplossingen
slang geene olie-achtige strepen m eer ver- nietw erken op gepolariseerd licht,- en dat
toonen. De bereidingswjze van blaauwzuur waterhoudendblaauw zuurkw ikzilverchlorure
is intusschen in verschillendelandeqverschil- ontleedtin chloride en kw ikzilver.
Men onderzoektdeaanw ezigheidvan minelend; w èl w ordt het overal verkregen uit
bloedloogzout, m aar somm igen gebraiken rale zuren in blaauwzuur door cyankwikzildaartoephosphorzuurenanderen zw avelzuur. ver-iodkalium ;ditmag geen rooden neêrslag
Eene toevoeging van alkoholis aftekeuren, vanklikzilver-iodidegeven,tenzjhetblaauwomdat daardoor hetkûokpuntverlaagd en de zuurwjngeestbevat.Zwavelzuurontdektmen
ontleding verhinderd w ordt.Hetbedrag van d00rchloorbarium ,- en zoutzuur,w anneer

watervrj blaauwzuur in het distillaatis in men chloorvrjen borax met blaauwzuur laat
de pharmacopoeën van verschillende landen verdampen en zachtgloejen.Deoplossingmag
op verre na nietgeljk.
dan met salqeterzuur zilver geen lleêr-

Tot de hoogst eenvoudige m ethoden,om slag geven.Mlerenzuurhoudend blaauwzuur
blaauw zuur te bereiden behoortin de eerste scheidt het kwikzilver uitkw ikzilveroxyde
plaats die van Fawquelin.D eze lost l deel zouten.Anderebjmcngselen ontwaartnien op

cyankwikzilver op in 8 deelen Fater,doet de bekende wjzen.- Hetgehalte aan water-

hetkw ik m etzwavelw aterstofneerslaan,ver- vrj blaauwzuur ontdekt men in het waterwjdert het overige van deze laatste door houdende blaauw zuurdoorvolgensderegelen
digestiem etkoolzuur lood-oxydeen gaatver- der kunst een neêrslag te vormen metsalvolgens Nltréren ;- Clark ontbindt16deelen peterzuur zilver, dien uit te w asschen, tq
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droogen en te wegen. 4,06 deelen cyanzilver komen Overeen met1deelblaauwzuur;
0ok fltreertmen het blaauwzuur volgensde
methode van Liebig,welkeberust op de 0plosbaarheid van hetdubbelzoutvan cyanzilver
met cyankalium.
Men ontdekthetblaauwzuurdoorgaansreeds
aan den l'et
lk,wanneer hetin geringe hoe-

t

werking van blaauwzuurop hetdierl/k ligchaam zjn proeven genomen,diebewjzen,
dat zj zich plaatselpk t0tde zenuwen uit-

strekt.Het is door Krimev in hetbloed,alsmede in den adem der daarmede vergiftigde
dieren gevonden,'tgèen pleitvoorde absorbtie van het vergif. Deze wordt tevens bewezen door hetfeit:datde werking van het
veelheidaanwezigis,voortsdoorbjdeheldere blaauwzuur evenredlg is aan het opslorpend
vloeistofeenige droppels eener Oplossing van vermogen del'deelen,w aarmede hetin aan-

jzervitrioolte voegen,die in de open lucht rakiny wordtgebragt,terwjldewerkinggeheeftgestaan,zoodaterjzeroxyde-zoutge- ring ls0y die plaatsen,waardebloedsomboren w erd. Daarna m oet zoolang kaliloog loop weinlg beteekent.Deverschjnselenvan
bj de vloeistofgedaan worden totdatrood vergiftiging zjn het hevigstj w anneer het
lakmoespapier er eeneblaauwekleurvan ont- blaauwzuur gebragtw ordt op de tong en in
vangt,en vervolgensm oetm en ze m etzoutzuur ruimschoots verzadigen. Een blaauwe
neêrslag verraadt alsdan de geringste sporen
van blaauwzuur.TroebelevloeistoFen,zooals
amandelmelk,likeuren enz.,moetmen in de
eerste plaats distilléren, en daarna aan die
proefOnderwerpen.Bevatten de vloeistofen
tevenszoutzuur,danmoetdedistillatieplaats

de maag, waar vele zenuwen zich vertak-

ken.Nietallephysiologenzjnhetechtereens
omtrentdeverlklaringdierverschjnselen.Na
hetherhaald gebrt
lik van kleinehoeveelheden

blaauwzuur vertoonen zich aanvankeljk de
volgendeverschjnselen:belemmerdeademha-

ling,duizeling,glinsterendeoogen,een starre
blik,en beklemdheid van het hart;dan v0lgrjpen over koolzuren kalk ofoverborax, gen stuiptrekkingen! krampen in het strotwaarin hetzoutzt
lur achterbljft.overbljfse- tenhoofd en in de blaas,een luid gekerm,
len van spjzen,uitwerpselen dermaag enz. een naar blaauwzuur riekende adem ,onwildistilleert men voorzigtig,nadatmenze,z0o leketlrigeontlasting,verlamming,hetverdwjnoodig,metwaterverdundenmetwjnsteen- nenderpols,slaapzucht,verslappingderspiezuur Qaauw zuurgem aaktheeft,en men 0n- ren,een langzaam verminderen der ademhaderzoekthetdistillaatvolgensdebeschrevene ling en der hartbew eging, eene sterke ver-

methoden,daarbj in achtnemende,dater wjding der pupillen, speekselvloed en de
ook zoutzuur in aanwezig kan zjn.Isdit dood.Die verschjnselen volgen elkanderop

laatste niet aanwezig,dan is salpeterzuur in den tjd van % t0t 1 uur. Bljft de
zilver het eenvoudigste en zekerste rea- blaauw zuurgebruiker 10 of lZ uur leven,

gens. Een belangxjk reagens Op blaauw- dan ishj het gevaar te boven en spoedig
zuurisvoortspicrine-zuur,inS50deelenw ater hersteld.Bj hetinnemen van eene aanmerOpgelost. M en neutraliseert met kali,voegt keljke hoeveelheid blaauwzuur volgt doorhetpicrine-zuur erbj enbrengthetmengsel gaans de dood schier oogenblikkeljk,of de
totkookhitte.Is erblaauwzuurin aanw ezig,
dan w ordt de vloeistof donker bloedroodten
gevolge van het ontstaan van picrocyaninezuur.Zeer verdunde oplosssingen maaktmen
m et picrine-zuur slechts even geel, waarna
m en ze laat koken en afkoelen. De roode

vergiftigde ontw aartvooraf walging,speekselvloed, hoofdpjn, benaauwdheid, belemm erde adem haling en kramp,en w ordt eindeljk bewusteloos en gevoelloos.De ljk-

oyeninglevertdoorgaahsgeenemerkwaardiye
ultkomsten 0p.W asde gebruiktehoeveelhel;

kleur vertoont zich bj zeer geringesporen aanzienljk,dan ontwaart men in alle holten
van blaauw zuur eerstna verloop van een vrj desligchaam s den reuk van blaauw zuur.In
hetweefselvan den geheelen spjsvertéringslangen tjd.
H et blaauw ztlur w erd het eerst in de ge- toestel ontwaart men naauweljks eenige
neeskunde ingevoerd doordeItaliaanschege- verandering. De maag is somtjds slap en
neesheeren Borda,BrqmnatellienR tuorL,ter- somtjds zamengetrokken,en haarsljmvlies
wjlIttner heteerstmeteenigeJuistheidde op de plaats, waar hetmetblaauwzuur in
werking van datmiddelheeftaangewezen.In aanraking kwam ,eenigzins r00d.De aderen
genoegzame hoeveelheid werkt het blaauw- der darmen zjn overvolvan dun-vloeibaar,
zuur a1s een der hevigste vergiften, zoowel
voor planten als voor dieren. Plantenstengels verliezen in blaauwzuur hunne stevigheid, en zaden hun ontkiemend vermogen.

donker bloed. Het bloed van de lever is
donker-kersrood gekleurd. Het hart is in
den regel gevuld met donker bloed,datin
de lucht lichter wordt,en de hersenen heb-

Nietminderschadeljk werkthetophetdier- ben gewoonljk geeneveranderingondergaan.
ljk ligchaam,en bjna alleschepselenbezwj- Over het geheel geljken deverschjnselen,
ken voor zjne kracht.De d00d volgt,zeer die men bj hetljk opmerkt,zeerveelop

snel op eenige stuiptrekkingen, gevoel- die,welke men na eene verstikkingaantreft.

loosheidenverstjving.Toch verzekertmen, D e vergiftiging met blaauw zuur openbaart
datdelarvenvanhetgeslachtM usca(vliegen) zich hetduideljkstdoorden reuk van bittere
2 of 3 dagen in blaauwzuur kunnen liggen amandelen,dien men bj de uit-ademing ontzonderte sterven.Hetblaauw zuurw erkthet w aart.D e snellew erkingvanhetblaauwzuur
snelst,w anneer het in den vorm van damp vereischt eene spoedige hulp.M en kittele de

ingeademd (watervrj blaauwzuur)of in de keelvan den ljdermeteen veertle,om hem
aderen gespoten wordt.Omtrent denaard4er

te doen braken en alzoo eengedeeltevanhet

BLAAUW ZUUR- BLACK.

97

vergiftlithetllgchaam teverw/deren;voorts belangen aan hem overliet.In 1814 ging hj
legge men koude Omslagen Om hethoofd en metden Koning naarParjs,werd erbevorverordene het drinken van koud w ater en (
lertl t0tminister van Staat en na den (1004
het zetten van koude lavem enten.M et het van d'A rara.f de eeni
gevertrouweling des
nathouden dier om slagen ga m en voorttot- Monarchs, d1e zich bj Napoleons terugkeer
dat de veryiftigde het gevaar te boven of van Elba,volgens den raad van Blaetu niet
bezweken 1s. Aderlatingen zjn nietaan te naar Engeland, maar naar Ostende en verbevelen ,en de wekaens zeer geroemde in- volgensnaar Gentbegaf.Intusschen hadzich
ademing van ammonia en chloor schjnt na- Blacas, die a1s hethpofd der conservatieve

deelig te w erken.M en bevordere daarentegen de inadem ing van zuurstofrjke lucht en
verhindere haar niet d001* andere dampen ,
die zelve vel*giftig zjn.
A1s geneesmiddel wordt het blaauwzuur
zeldzamer dan te voren, m aar w elligt n0g
steeds te veel aangewend. Heeft het weleens verrassende uitkom sten opgeleverd, er

staattegenover,dathetyebruikvanblaatlwzuur hoogst gevaarljk lswegens demoeiJeljkheid, de Juiste hoeveelheid te be-

camarilla aan hetH0fwerd beschouwd,vele

vjanden gemaakt, zoodat de Koning hem
na zjn terugkeer nietwederin hetministérie opnam , maar hem als buitengewoon
gezant naar Napels afvaardigde: om koning

I'
erd'
lnandgeluk tewenschen bjzjnekomst
in de hoofdstad. Bj die gelegenheid bra.
gt
hj het hl
lweljk t0t stand van den hertog
ran Wdrri met eene Napelsche prinses.In
181G wer; hj gezantte Rome en onderteekende er in 1817 het bertlchte concordaat.
ln 1820 keerde hj naarParjsterug,werd
er eerste kamerheer des Konings,w oonde
hetcongres te Laibach bj en wasbjafwisseling gezant te Rome en teNapels. Hj

palen van zulk een zwaar vergif.Immers
zelfs het blaauwzuur, dat naar hetzelfde
voorschrift bereid wordt, heeft niet altjd
hetzelfde gehalte. Het behoort voor 'toverige t0t de krampstillende m iddelen 0n genoot voortshetonbeperktvertrouwen van
werkt'0p dergeljke wjze als anderever- Karel X , maar men kan hem niet beschuldoovende zelfstandigheden. Dat het minder digen,dathjrertstreeksheef
tmedegewerkt
verstoppend werkt dan opitlm ,is voorzeker t0t het uitvaardlgen der noodlottige o1'
doneene goede eigenschap, die evenwel door nantiën van 25 Julj 1830. Intusschen weiandere goede eigenschappen van opium ruim- gerde hj,den eed van getrouwheid afte
schoots wordt Opgewogen.M en gebruikt het l
eggen aan Louie.P#i//.
p:,zoodatzjn naam
blaauwzuur thans het meest in bitteraman- o
pdeljstderyairswerddoorgehaald,waal
ma

delwatex (Aq'
a@ tzzpwt
ptftzltvl- amararnm),
en wèlbepaaldvoorkinderen alskramystillend middel. O0k bj uitwendiy gebrulk is
het geschikt om tand-en aangezlgtspjn weg

hj Karel X ln zjne ballingschap volgdo.
N a den dood van dezen in 1836 be-

toonde hj dezelfde trouw aan den hertog en
de hertogin ran a4rCt
?ZIJt
IVI:en vertoefdebj
hen op het slot Klrcllberg in Oostenrt
jk,
Op het gebied der njverheid wordthet waaxhj den l7denNovember 1839Overleed.
blaauw zuur ni
et yebruikt,hoewel het er z?lacas had een aanzienljk vermogen verZeor te PaS kom t In onderscheidene verbin- worven en bezatte Parjsverzameli
ngenvan
dingen en zouten,zooalscyan-kalinm,bloed- m erkwaardigekunstgew rochten,inzonderheid
loogzout enz., w aarover wj Onder die woor- eene van Oostersche medailles.(
l00x Reinaud
den zullen handelen.
in 2 deelen beschreven (Parjs,1848).Zjne
Blacas d'Aulps (Pierre Louis,ducde) nalatenschap w erd op 11 millioen francs geeen bekend Fransch staatsman vö6r de schat, waarvan hj tweo millinen, die hj
Jlzlj-omwenteling en een getrouw aanhanger van LodewokX VIIItengeschenkebekomen
der Bourbons, werd geboren den l2(len Ja- had 1toewees aan den hcrtog van W ortfemsfa',
nuarj 1771 op hetkasteelVérignonbjAulps en het overige aan zjne 3 zonen.Labonïaye
in Provence. Als de spruit van een Oud- heeft eene levensbeschrjving van hem uitadelljk maar weinig-bemiddeld geslacht 0m- gogeven.
helsde hj reeds vroeg dekrjgsdienst?was Black (Joseph), een beroem d Britsch
bj het uitbarsten derrevolutie kapiteln bj scheikundige,werd in 1728 te Bordeaux uit
hetregimentKoninkljke dragonders,verliet een Schotsch geslachtgeboren,en studeerde
het land en voegde zich bj het legervan te Glasgow ,waarde voorlezingen van C'
ullen
Condê, terwjl hj later in de Vendée de hem aanspoorden tot de beoefening der cllekoningsgezinden Ondersteunde.Daarnavolgde mie,terwjl hj zich tevens aldaar en later
hj Lodewi
jk XVIII naarVeronaen werd te Edinburg toelegde op de geneeskunde.
door dezen a1s ambassadeur naar Petersburg In 1756 werd hj te Glasgow de opvolger
gezonden, om voordeBotlrbonseenewjk- van Cnllen in de geneeskunde cn later te
plaats in Rusland te verkrjgen,- 'tgeen Edinburg in de scheikunde.Hj verwierfzo0
hem 0ok geltlkte. Onder Slmvarow nam hj grooten roem t dat de Fransche Academie
te nemen.

in 1709 deelaan den veldtogt in ltalië,ver- hem t0t êén van hare 8buitenlandsche leden
gezelde in 1800, toen keizer Paulaan de benoemde: en overleed te Edinburg op den

Bourbons het verbljfin zjn rjk verbood,
Lodetv'
qk XVIII naar Engeland en bleef
aan zjne zgdet0tin 1814.Aldien tjd genoothjhetvollevertrouwen vandienvorst,

16ëen November1799.- Bj zjn onderzoek

naar de eigenschappen van magnésia,kallt

eq andere alkaliën ontdektehj eene ludzt-

vormige vloeistof, door hem Sx'e Jyc/
lfge-

zoodat deze de behartiging der gew igtigste naamd,en legde hierdoor den grondslag voor

JY.
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de leer der gassen,wel
ke vervolgensdoor Black W arriorisdenaam vaneenerivier
Carendisk,Prientley en Laroinier ls ontwik- in den Noord-Amerikaansche StaatAlabama.
keld.Voorts verrjkte hj dewetensehapmet Zj ontstaatuiteen paarandereriviertlesen
debelangrjkeleerdergebondene oflatente stort zich uit in de Tombigbee.Over eene
warmte,waardoor W attzich in de gelegen- aanzienljke lengte is zj voorstoombooten
heidzaggesteld,om belangrjkeverbeteringen bevaarbaar.

aan hetstoomwerktuigaan te brengen.Zjn
Blackwell(Alexander),eenschrjverover
uLeeturesontheelementsofc.
hemistry''zjn landhuishoudkundige aapgelegenheden ,werd

doorRobinson in 1803 met eene levensschets geboren te Aberdeen in Schotlandinden aanvan denvervaardigerteEdinburguitgegeven. vang der 18de eeuw.Eerstwas hj geneesBlackburn is eene aanzienljke stad in heerte Londen,toen corrector in eeneboekhet Engelsche graafschap Lancaster.aan de drukkerjtlater zelfboekhandelaar,maarhj

Derwent, waarover 4 steenen braggen zjn

ing in 11
=34 bankroet en geraakte in gjze-

gelegd, en aan het kanaalvan Leeds naar llng,TiaaruithjbevrjdNzerddoorden jver

Liverpool. Zj is onregelmatig gebouwd, van zjne vrouw.Daarna legdehj zich toe
telt 14 kerken)maar w e1 5-of 6-m aalz00- op den landbouw ,werd te Stokholm ljfarts
veel katoenfabrieken en digt bj de 70000 van koning Frederik, maar aldaar in 1747
inwoners.T0tdebelangrjkstegebouwenbe- wegensstaatkundige bemoejingen onthoofd.
hoorenerhetstadhuis,de Latjnsche school Hjheefteen belangrjkwerkgeschrevenover
en de lakenhal.Zj bezit voorts een fraai de ontginning van woeste gronden en over
park,en in harenabjhei;bevinden zich uit- het droog-leggen van moerassen.- Zjne begaafde echtgenoote wiqt door het vervaardigestrekte steenkolenmjnen.

B lackfeet-lndianen .zieZmartroet-ln- gen van teekeningen en gravuresvanplanten
uit den kruidtuin teChelseaendoorhetuitgeJ2J,e9$.
Blaek-River of Zwarte J?irser is de V0n van botanische werken eene voldoende
n3am Van onderscheidene Amerikaansche s0m bieen te brengen, Om haren man stroomen.Debelangrjkstevandezeontspringt zooals wj reeds gezegd hebben - uit den
in den Staat New-York en stort zich uitin kerker to verlossen.
de Black-Riverbaaiaan het uiteinde van het
Blad.W anneerwjvan een bladspreken,
Ontario-meer,nadat hj in het graafschap weet ieder,TvatT;j daarmede bedoelen,en
Lewis een watervalheeftgevormdterhoogte toch is het nietgemakkeljk,daarvan eene
van 20 Ned.e1.Zjne oeverszjn indelage Juiste bepaling te geven.Men moetzich het
streken zeer vruchtbaal'en digtbevolkt.Van blad voorstellen in tegenstelling van de as?
genoemden watervalt0t aan hetErie-kanaal welke laatste zich bj haren verderen groel
strekt het Black-River-Kanaal zich uit.
steeds aan haren t0p verlengt,terwjl het
B lackstone is de naam van eene rivier blad,bj zjneontwikkeling,steedsaanzjnen
der Vereenigde Staten,die in Massachusetts voet voortgroeit.In vele gevallen is hetver-

jf geontspringten zich in VermontbjProvidence breedegedeelte van het blad,bladsckl

uitstortin de Narraganset-baai.Ztlisdoorhet naam d,regtstreeksm et de as,waardoor het
Blackstone-kanaal van Providence t0tW 0r- gedragenwordt,vereenigd.Bladeren,waarbj
chester bevaarbaar gem aakt.

dithet geva'
l is,noemt men zittende of on-

Blackstone(W illiam),eenderuitstekend- yesteelde bladeren.Doorgaansisde bladschjf.
ste Engelsche regtsgeleerden,w erd geboren

doormiddelvan eenversmalddeel,bladsteelge-

assessor van het dcommon law''en van het
t
dcollege of all souls'',in 1758 hoogleeraar,
in 1761 lid van het Parlementvoor Hindon
in W iltshire en Principal ofNewlen Hallte
Oxford:en in 1763 sollicitor-general van de

andere kleurstofen, kristallen, enz.gevuld.
De oppervlakte is veelalgevormd door een
weefselvan cellen zonderbladgroen,en men

teLonden den lodenJulj 1723.Hjstudeerde heeten,metde asverbonden.Omvatde steel
te Oxford en werd in 1746 advocaat,maar de as! rlan is hj scheedevormig, ofschoon
kreeg weinig practjk , omdat hem de gaaf 00k,behalvedeschjfensteel,n0geengootder welsprekendheid ontbrak. Om die reden vormig gedeeltebj een bladkanvoorkomen,
zette hj zjnestudiemetjvervoort, werd bladscheede genaam d.Hetbladweefselbestaat
in 1750 doctorin hetbuxgerljk regt,later uitparenchym ,m etbladgroen of00k w elm et

Koningln enbjzittervan denMiddle-Temple.
Nadathjin 1768voorMrestburginW iltshire
op nieuw in het Parlement gekozen was,
zag hj zich in 1770 benoemi t0tregter in
het Koninkljk geregtshot'?ofthe common
pleas'',enhjoverleed opden14denFebruarj
1780jdassieke werken vanregtsgeleerdeninhoud - waarondex zjne dcommentaries On
the laws of England''1die er nog gelden als
autoriteit in alle constitutionéle vraarstllk-

vindtdaarin spleetopeningen ofhuidmondles;
zulk weefselheetdeopperhuid.Voortsloopen
reeksenvanlangwerpigecellenenvaten(vaatbundels),alsaderen ofnerven,d00rdebladschjfheen.Deduurzaamheid derbladerenis
zeerongeljk;dievansommigebepaaltzicht0t
weinigeweken,dievananderetOtlangeretjdperken.Bladeren dienen voordezoogenaamde
ademhalingder plantentwelkemetdevoeding
in naauw verband staat,00k voorwaterver-

damping enz.Gewoonljkzjn zjgekleurdmet

verschillende sehakéringen van groen,hoew el
ken,en w aarvan in 1854 eene Q3ste ultgave gele,roode en brtline bladeren geenszinsontverscheen- ,benevens eenige gedichten na- breken.D e bladeren w enden de bovenvlakte

latende.- Ook zjn zoon Henry Blackstone der schjf zooveel mogeljk naar het licht;
wordt hun dit laatste onthouden, dan verheeftzich alsschrjver bekend gemaakt.

BLAD.

keerenzj weldraineenkwjnendentoestand.
Erzjn er,diezichbjzonneschjn bewegen,
en andere,die zirh zamenploojen,zoodra
de hemelmetdonkere wolken bedektwordt.
De meeste bladschjven zjn vlak,en men
onderscheidt bj hen den rand, den top en
den voet(;g.l).Omtrentdeverbinding van
gesteelde bladeren met de asvaltnietsbjzonders Op te merken.Anders is hetmet de
aanhechting van ongesteeldebladeren(;g.2):
hierbj kan debladschjft0tbeneden hetaanhechtingspunt neêrloopen (c) ofden stengel
gekeel Lb) of hav opiz
plffdl,terwjlo0k de
geheele voet van het blad den stengelom sluiten kan (doorboordblad,c),oftweetegenOverstaande bladeren (# en e) aan den voet
zamengeyroeid kunnen zjn. De stand der
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lsde rand (;g.7)derbladschjfnietgaaf

(g), dan heeft hj insnjdinren.Loopen zj
van den rand t0t in het mldden der bladschjf dan is deze gedeeld (ù); loopen zj
minder Ver9 dan is hj genpleten(c)- en
loopen zj n0g minder ver,dan is hj gelobd
(t
f).De rand kan voortsgezaagd(:),getand
(X ,aewimperd (X ,aqk
-arteld (A)engeseltul
pt
(i)wezen,voorts bo.
#1
.: (k),nitgevreten (J),
en dubbel.çezJJ## (-).
De zamengestelde bladeren (fl:.8)onderscheiden zich daardoor van de enkelvou-

dige bladeren, dat hunne bladschi
jf zoo
diep is ingedeeld, dat de indeelingen zich
Fig.2.

bladeren is meestalwaterpas en slechts zelden loodregt.
De gedaante van het blad staat in ver-

band met den 100q der aderen of nerven
(;g.3).De eenvoudlgste l00p is deze, dat
de vaatbundel zich van den voet t0t den
top onverdeeld uitstrekt(a), waardoor het
êlnnerriy blad ontstaat. Loopen de aderen
van den voet af uitéén, evenals de vingers van eene hand, dan noemt men zulk
(Fig.1.

)

l
) .
*
y
z

Yerdeeling van het blad.

een blad âandnerrig (1).Ziet lnen bj den
voet van het blad twee hoofdtakkenjvan
welke aan de eene zjde nieuw e takken uitgaan, dan is het blad roetnerri.q (c).Ziet
m en van den voet naar alle zjden nerven

C

voortgaan, dan heeft men een ncl
nildnerri.q

blad (#);zeer algemeen zjn echterde verfgkf-perz
psoçe bladeren (e), waarbj aan beide
Z:
van de middelnerven zjnerven ontspringen,die wederom takles uitzenden.Eindeljk heeftmenregt-enkromnerri
gebladeren,
die in .f eng zjn voorgesteld.
Demeest-gewone gedaanten derbladschjf
(;g.4)zjn de navolgende:rond(J)ofcirkelvormig.- eitormLg (à),- omgekeerd-einor-f.g(r),- ovaalofeirond(*,- enellipsvormiy
(
:),.voortsnpatelrormig (/),- rnitrormiy(#),
laneetvormi.q (#),- en ll
jnrormig ('
J).
De voet (fig. 5) iszeer verschillend;htl
kan hartvormig (c),nierrormiy (5),spiesl,
pr-ig (c), enpqlrormiq (#),- voortsaï#erozl/ (e),en spits(/)wezen.
De tOp tfg.6)kaneindigen meteen inspringendenhoektcenb)enisdanuitgesnedenoflifgerond,- hj kan 0okafgeknot(c)ofafgerond
(#)wezen.Voortsnoemtmen hem ntomp (e)
ofmitn(X ,of0ok wel#e.
:zsfyf (p).

Aanhechting van ongesteeldebladeren.

geheel voordoen als afzonderljke bladeren;
deze laatsten noemt men,h0e groot,
zj o0k

zjn zaogen,ttblaadjes''.Dezeblaadleszjn al
ot'niet gesteeld. Bj den citroenboom isde
bladjchjf door eene geleding met den verbreedenbladsteelverbonden(J).ZjndeblaadJesa1sstralen om een middelpuntgeplaatst,
danheeftmen 2-,3-of4-tallige bladerenLb,c,
d);er komen 00k zulke geringerde bladeren
voor, met 5, 7 of 9 blaadjes. Staan de
blaadles aan weêrszjden van eene as,dan
noemt men het blad gerind (.
/'
-i) hierbj

kunnen deblaadleste.
qenorerstaand (.fen .
g)
ofaf.
lvinselend (#)zjn.Staat er een blaadle
7*
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aan 4en t0p, dan iB het blad oneren .ge- deltavormig,z.à:I-en fpl-ç,
ppr-i
.g,enz.Naar

vind (# en A), - ontbreekt er zulk een den graaë der stevigheid, onderscheidt men
blaadje, dan is het eten .
geriAz: (J). Het n0g vliezivge,lederacktiyeen rleeziyebladeren.
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Veet;er bladeren.

topblaadje is 0ok wel eens doar een rank 00k willen wj n0g eenigemindergewone
vervangen (i).
vormen vanbladeren (;g.9)vermelden;men
Bevinden zich op denzelfden steeltwee of heeft er onderscheidene,die de gedaante van
meer zamengestelde bladeren, dan kunnen kruiken of bekers hebben. T0t tlie bekerFig.6.
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T0p (ler blaëeren.

deze dubbel 2-fJJIù (I)en zelfsn-roltdi.
q.
ç:llizld (>) wezen. Bevindt zieh onder een
dubbelz.talligbladnogéénpaarblaadles,dan
noemenwjhetblad drierowdig-tlveetalll.
q(kj.

planten behooren Nepenthen Jtzdtl
iq
ç,N.ampullacea en N..
/tx
-Fedîlzlcjwaarvan wj in
a,b en cbladeren hebben afgebeeld op 1/.
der natut
lrljke grootte.In dezelfde verhou-

Fig.7.
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Nietalle bladeren zjn vlak;Bommige ont- ding geven wj 00k eene afbeelding van het
wikkelen zich in dedikte.Men heefter,die blad van Sarraeenia .
Drw--09l#i(#).
de namen dragen van rolrond,priemrormig,

Vele bladeren hebben hetvoorkomen alsof
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Zamengesteltle blaëeren.
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zj doorboord ofstukgevreten waren (fig.10),
bjvoorbeeld die van onderscheidene aronskelkenj zooals Monstera ollïgsfts (c, op 1/k
der natuurljke grootte).Bekendishetkeurige bladderkantplantvan Madagascar(Olrirandray'
el:.
sfrclï,
s (b Op 1/ader natutlrljke
grootte).
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stenyel-ofloolbladeren,dielangsdenBtengel
zjn verspreid,en s'
cltutbladen,diemen aan
den voet der bloemen ofbloemstelen vindt
(zie verderonderbladplaatsinytlIt
z#,I0p1
J
/Jl.
g
en plantj.
Bladgeel (xanthophyl).W e weten, dat
tegenden herfstdemeestegroenebladerengeel
wordenenafvallen!maarmenvindterook,die

aan destengelsbljven en nietafvallen,vöôr
dat nieuwe gevormd zjn.De oorzaak van

deze kleurverwisseling staatzekerin verband
met de veranderingen, die de ademhaling
en voeding der planten gedllrende den loop
des Jaars ondergaat.De naaste oorzaak is
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Gescheurd:bladschi
jf.
Eindeljk vindt men wel eens gevallen,
waarin de bladschjfzich niet ofnagenoeg
niet ontwikkelt,zoodat zich alleen een Verbreede bladsteel vertoont. Zulke bladeren?
pltyllodiè'
n genaamd, komen 0. a. ûol'bj
onderscheidene Acacia-soorten van vNi
euw-

ongetwjfeld gelegen in hetfeit,datin den
terwjl de blaauwe kleurstot'van hetaanherfstgeen nieuw bladgroen gevormd wordtj
wezige bladgroen in het zonlicht verbleekt.
omtrent den scheikundigen aard van het
bladgeelis weinig bekendqmen weetechter,
dat het harsachtig is en onoplosbaar in celvocht,maar oplosbaarin alkoholen aether.

Bladgoud ,zie onder Goud.

Bladgroen (Chl0r0pl1y1)ist
le kleurstof,
waaraan plantenhunneqroenekleurverschuldigd zjn.Hetbevindtzlch vooralin diedeelen,welkeaan hetlichtblootgesteldzjn en

zuurstof uitademen,en slechts zelden in de
inwendige deelen der planten.Het ontstaan
Van

bladgroen schjntbovenalafhankeljk te

wezen van het licht, daar planten, die in

het dtlister opgroejen geelzjn,en vaak

ontstaat in deze eene bittere ofzelfs vergiftigezelfstandigheid,die menin dezelfde plan-

ten,alszj hetvereischtelichtgenieten,niet

aantreft. ln de witte,kletlrlooze aardappeluitloopersbevindtzich hetvergiftigesolanine,
Toch vindt men 0ok welbladgroen opplaatHolland (;g.11).ln deteelteningishetzeld- sen,waar geen licht kan doordringen,bjFig.l1-

/
t
) ,

y
'
X
.
'
xy)

voorbeeld in hetbinnenste van zaden en bj
grassen,dieindonkere klovengroejen,inde
schorsjinhetzeerlongehoutvansommigeb00men,en zelfsin de zaadlobbenvandenpjnboom (PinusPicea),zelfsa1sdeze n0g onder
den grpnd bedolven en door hetzaadbekleedse1omsloten zjn.Bj planten,dieeeneopperhuid hebben,ontstaathet bladgroen in eene
laag onder deze.Hetbevindtzich Onopgelost
en in korrels ofvormloos in de cellen.Het

eigenljk groene kleurgevendbestanddeelisin

de gewassen in zöögeringehoeveelheidvoorhanden, dat de bladeren van een geheelen

/s

boom vaak ontoereikendzjn,om zich genoeg

.

fraaje groenekleurin aether,alkohol,kali,

/
Phyllolliën.

zuiverbladgroen vool*een scheikundig onderzoek te verschaffen. Het lost Op met eene
zoutzuur en zwavelzuur,maarnietin water.

Btj het oplossen van bladgroen in alkohol
bljven korreltjesachter,dieuiteeneeiwitachtige stof,was ofzetmeelbestaan enmeteigen-

ljk bladgroen omringd zjn.lshetvan die

zame geval voorgesteld, dat zich aan den stoFen gezuiverd,dan vormt het eene dont0p van een phyllodillm een tweetallig ge- kergroene, vormlooze massa, die een grasvindebladschjfontwikkelt,voorkomendebj groen poeder oplevert,harsachtig maar niet
Acaoia lteteropltylla.
smeltbaar is, en zich ontbindtbj een h00Met betrekking totde plaatsing der blade- geren w armtegraad. Het is nietbestand teren , onderscheidt men wortelbladeren, die qen hetli
chtzen zjnealkoholischeenaethenabi
J den wortel ofwortelstok ontspringen, rlsche oplosslng worden weldra geelach-
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tig,waarbj waarschjnljk h'
et bladgeel (zie
onder dit woord) ontstaat. Hetwordt d001.
salpeterzuurgeelgekleurd;hetisstikstofvrj,
maarschjntjzertebevatten,daarhetzichzonderditlaatstenietvormen kan,zooalsbljkt,
wanneermen aan eeneplantjzeronthoudt.
Over de scheikundige bestanddeelen van

het bladgroen is in delaatste jaren eenig

meer licht verspreid. Volgens Saeh,g bevat
het plasma van die plantendeelen ,welke ge-

kleurstof,hetphyllocyanine,hetwelk dool'het
zoutzuur wordt Opgenomen,en in eene gele
kleurstof,hetphylloxanthine,datinaetherop-

lost.Voegt men vervolgens alkohûl bj het

mengsel,dan vereenigen zich de beide vloeibare lagen ,en hierdoorkeertdegroenekleur
terug.Deverwantschap derbeidekleurstoFen
t0t aluinaarde-hydraat is verschillend. De
blaauwe kleurstof wordt ligt ontleed, verliestonderverschillende omstandighedenhaar

schiktzjn om groen teworden,aanvankeljk blaauw en krjrthet o0k wedertertlg,ter-

een kleurloos chlorophyl, chromogeen, dat wj1 het geenszlns,zooals indigo,doorrehj metden naam van leueopltylbestempelt; ducérendemiddelen vernietigd wordt.Alkaliën
die stof heeft reeds de eigenschappen van veranderen hetin eene schoongelekleur,dat
het bladgroen,en behoeftslechtsde werking den naam draagt van phylloxantheïne en in

der zuurstofom ,geljl
tdechromogenen der alkohol gemakkeljk oplost.D00r zuren en

kletlrstoFeninhetalgemeen,ingroenekleurstof vooraldool-zoutzuurwordtdeblaauwekleurover te gaan.V00r de aanwezigheid dierstof stofdaartlitwedertevoorschjngeroepen.Gele
pleitde snelle vorming van bladgroen in de planten, waaraan de groene kleurstof ontbleeke planten,welke in de dulsterniszjn breekt,worden groen door zure dampen,en
opgegroeid,zoodradezenameljkaanhetzon- alkohol ontneemt daaraan de gele kleurstof,
licht worden blootgesteld, - alsmede de welke door ontkleuring van het bladgroen
ontkleuring van eene zout- of zwavelzure ontstaat. Het phylloxantheïne bevindt zich
bladgroen-oplossing bj toevoeging van zink, dus in de gele planten en gaat de vorming
en de terugkeer derkleur,zoodra de 0p10B- der groene zelfstandigheden vooraf.Hetphyl-

sing in de open luchtgedeelteljk verdampt. locyanine kan men daaruit:bjafsluiting der
Volgens zMhlder ontwikkelt zich het bladg1'00n als eene zuurstofrjke verbinding!
terwjlin de groene deelen zt
lurstof vrj
wordt,zoodatergeenszinszuurstofvrjwordt,

dampskringlucht,doormiddelvan onderschei-

dene zuren te voorschjn roepen,en destoffen waaruithetontstaat,zjn oplosbaarin
alkohol en aether en derhalve geene eiwit-

omdat de bedoelde deelen yroen zjn. Om- stoFen)die Onder den invloed van zuurstof
dat bj afslt
liting van hetllchtde ontwik- doo1'zoutzuurinsgeljksblaauw gekleurdwor-

keling van zuurstof ophoudt, kan in de den.De gele herfstbladeren bevatten geen
duisternis geen chlorophyl ontstaan;vandaar phyllocyanine en 00k geen phylloxantheïne.
dat plantendeelen, onder den grond,Onder
Men heeft proeven genomen,om hetblad-

bedekking ofin donkerekeldersgroejende, groen teqebruiken t0tverfstofvoorkatoen,
er bleek uitzien en daarenboven week en w0len zjde,endeuitkomstwasnietonbesappig zjn,zooalsaspergies,andjvie,bloem- vredigend.Menlaat*1deelen versch,gekneusd
ras eerst op 113 deelen warm ,iaauw alkaozon, alsm ede door geconcentreerd zwavel- llsch water trekken; daarna giet men het
zuur in bladgroen omgezet.D e groenekleur vocht er a'
fen digereerthetachterbljvend
van de m eeste planten, vooralvan tabak en gedeeltem et 113 deelen eenernatronloogvan
maïs,schjnt doo1*het zonlicht gedeelteljk 120 C.Na verloop van een etmaalgietmen
vernietigd te w orden; dit geschiedt door de deze afen voegterzoolangzoutzuurbj,tot-

kool enz.Hetleucophyl(bladwit)wordtdoor

blaauwe en vermoedeljk dooralle scheikun- dat zj aan lakmoespapier eene roode kleur
tlig werkende stralen,terwglde gele,root
le Feeft.Hierbj scheidt het bladgroen zich af
en groene stralen, als ook de duisternis de
groene kleur herstellen. Raclts onderscheidt
2 bestanddeelen van hetbladgroen;volgens
hem Ontstaathet ééne in de schaduw ,nadat
de plant in het licht heeft gestaan, en het
andere door de blaauwe stralen.Het eerste
kan door de blaauwe stralen vernietigd wor-

ln vlûkken, w aarna het verzameld,gew asschen en gedroogd kan worden.Voegt men

azjnzurealuinaarde bj eenealkoholischeoplossing van blqdgroen,dan ontstaat e1-een
fraai-groene neerslag,- eenelakverf,die0ok

te voorschjn komt,wanneer men eeneOplossing van bladgroen in kali-loog met aluin

den.Datuithetbladgroen doorhetverdwj- vermengt.
nen van het water hetblaauw der bloemen
Bladkevers.(Chrysomelida) noemt men
(anthocyan) geboren wordt en d00r opne- eenetalrjke familievan keversuitdeafdeeming van watel
. het bladgeel,is een aardige ling dervierledigen (Tetramera)metdev0lmaar onbewezen theorie van M arguart!men gende kenmerken:devoelhorenszjn draad-

heeft haar echter laten varen even a1s die ofborstelvormig Ofkegelvormig,zeldenzaagvan Decandolleen Scltûbler,datuit hetblad- vormig,meestalkorterdan dehalveligchaams-

groen door oxydatie eene reeksvan gele en lengte, zelden langer.De derde qeleding is
doo1'desoxydatle eenevanblaauw een hieraan
grenzende kleuren ontstaat. Trewesvond,dat
m en bladgroen in eene blaatlw eengelekleurstnfontleden kan.Onzuiver bladgroen,door
middelvan alkoholuitde groeneplantendee1en getrokken en metaetherenverdtlndzot
ltzuuromgeschud,verdeeltzichineeneblaauwe

m qestal z-lobbig.Deze fam ilie bezlt een gedrongen, kort, m eestal sterk gew elfd ligchaam ,en dit isgewoonljk licht of glansrjk gekleurd.De donker-ofbontgekleurde
larven , m eest lancetvorm ig van gedaante
en met lange beenen voorzien,voeden zich,
even als de volkomen kevers, met frissche

BLADKEVERS- BLADLUIZEN.
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'7 dagen aan andere het leven
bladeren. Daarom vindt men hen meer 0P loop vau 6 ot
krt
liden dan 0P boomen , en vele soorten sehenken.Dit kan welz00 voortgaan t0t 15
doen groote schade aan akkersen tuinen.Men of 20 geslachten toe,zonderdatdaarbjman-

kan ze van het hout verwjderen doorde
boomen te schtldden,vooralinMeienJunj,
voordatdewjfjesejeren gelegd hebben,terwj1men lage gewassen ervanbevrjdenkan
door ze met tabaksnat te besproejen.De
larven van den blaauwen elzenkever(Agelastica alniCher.
jrieken naaramandelen eq
zjn:volgenssommigenjeen uitmuntendmiddeltegen tandpjn.
Bladluizen (Aphis)vormeneenuitqebreid

netlesworden opgemerkt,zoodatmen opeen
aypelbladongevleugelde,gevleugeldeenweinlg ontwikkelde voedsters aantreft. Eerst
tegenden herfstkomengevletlgeldemannetjes
en ejerleggendewjfjestevoorschjn.Degevleugelde voedsters,diegedurendedenzomer
geboren worden, schjnen bestemd, om op

men zenietvindt,dochlnharelevensreschiedenisvindtmen n0g veeltwjfelachtlgs.
Het zjn in het algemeen plompe,trage
diertjesmeteen smallen k0p)eenedrievoudig geringde, vaak bulterige borst,en een
dik,Qeschvormig aehterljf,aan welkseinde

(AphisrosaeL.j,dekersenbladlz
b'
ls(A.cerasiL4.,
de perzikenbladluis (A.persicae S?
x/z.) enz.

andere planten volkplantingen te stichten.
Eene bevrtzchting isderhalvenietnoodigvoor

hetterwereld brengen van levendejongen,

geslacht Ot'eene groote familie der zulgende maarwelvool
-hetleggen van ejeren.
snuitkevers uit de orde der halfvleugeligen
Op de appelbladltlis geljken,metbetrekng t0t levenswjs en gedaante)demeeste
(Hemiptera),waartoekrekels:wandluizenenz. ki
behooren. Er is bjna Feenepl
ant,waarop andere bladluizen, zooals de rozenbladluis
Deze leven alle Op bladeren en sprt
liten.Er
zjn o0k soorten,die geene honigbuizen be-

zitten,maar wel vlet
lyels en korte,dikke
pooten,terwjlzj op ultwassen van planten

n , bjvoorbeeld op de bladstelen der
t
wene,re
gtstandige honig-of sapbuisles(l#n lpeove
pulieren enz.;voortszjn eronderaardsche
staa'
waaruit het suikersap te voorscht
komt.Somtjdsvindtmen inplaatsvan deze
buisjes slechts een paar verhevenheden met
een stjlvormig staartaanhangsel,Devoelhorens zjn draad-Ofborstelvormig,0y bultjes

l*

/+

'X-,

geplaatst en vaak langer dan het llgchaam ,

en deOogen (b4klein.Aan de benedenzjde
van denltopbevindtzichdeB-ledigesnuit(c),
die in den rusttjd achterwaartsgebogen is,
maarzich bjhetzuigenvoorwaartsuitstrekt.
Heeftde bladluisvleugels,dan teltzjer4
(A,i),van welkedevoorstezeerlang,teeder en glasachtig zjn,terwjlzjin denrusttjd over het achterltjf worden gelegd.De
pooten (d,e,/)zjn lang endun.Deze dieren zitten meestalintroepjesbjeenopgroene
plantendeelen,terwjlzj metden snuithet
stlikersap uit de weefsels zuigen, om dit
daarna aa'
n deachterzjde van hetligchaam
drojpelsgewpswederom teontlasten.Demannebes ztl
'n bjna altjd van vleugelsvoorzien;
men vindt deze ook wel btj wjfles, maar
nooit bj onontwikkelde larven.
Laten wj onsthansbepalen bj degeschiedenis van de meest bekende sool'
t)nameljk
van de,yroeneappelbladluis(aphismali),waarvanwjeenesterkvergrooteafbeeldinggeven;
zj woont Op appel-,pere- en kweeboomen.

,4
l /11
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e

Deappelblallluistdpài:mali)sterk vergroot.
soorten,die geen vleugelshebben enzichm et
de w ortels tler gew assen voeden.

De bladluizen zjn schadeljkediertles voor
deplantenqzjnemenhetsaikersapweleensin
z0o grootehoeveelheid in zich op,dat hetin

hlloozedroppels,alseen fjne regen,op de
plantenligt(honigdauw):zoodatdezedooruitputting beginnen tekwjnen.De spruiten en
bladeren, waarop die schepseltjes in groote
ln September en October ontwaart men hoopen aanwezig zjn,krommen zichentrek-

een klein getal gevleugelde,slanke,bruin- ken zich zamen. Bloemen en vruchten kullachtigemannetles,die meteen veelgrooter nen aan zulke loten niett0t genoegzameont-

aantalwjtjesparen.Daarnalergen deze3Of wikkelingkomen.Demierenzjnharegrootste

4betrekkeljk grooteejeren,dleeerstgroen, vrienden, zoodat men slechts d0n gang der
daarna bruin zjn en aan den stam bljven mieren behoeft te bespieden,om de bladlui-

vastkleven.De eerste felle winterkoude doet zen op te sporen. D e m ieren streelen haar
nu alle mannetles en vrollwtjessneven,en met de voelhorens totdat de bladluizen haar
alleep de ejeren bljven over.ln hetv00r- suikersapuitwerpen ,waarvaneerstgenoemden
Jaar komen daaruit ongevleugelde wjfjes zich aanstonds meester maken.

te voorschjn,diewj voedsterszullen noe-

Hetaantalvjanden der bladluizen isver-

men;dezevervellen een Paarmaal en bren- bazend groot.Nietalleen worden zj doordc
gen dan levende jongen ter wereld, na- insecten-etendevogelsverslonden)zooalsmus-

meljlc dageljks om de 2 of*3uur één t0t schen,roodstaartjes,vinkenenz.!maarvele
een 40-ta1 toe.Deze Jongen zjn wederom kevers en 00k velelarven van vlleyen (k
%yrvoedsters,wierlevendeJongen wedernaver- PA'
M:en Hemerobius) voeden zich ultsluitend

BLADLUIZEN- BLA DPLAATSING.
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met bladluizen. Men kan ze zeer goed verdelgen, wanneer men van de h0p de larven schudtvan kleine kevertjes(Coccionella)
die daarop leven en ze op de planten overbrengt,welkelasthebben vanbladluizen.00k

zoekt men deze dieren teverwjderen door
ze dnod te drukken,weg te schujeren,te
zwavelen, met eenig scherp vocht te begproeien enz.,doch eene volkomene verdelging iszeermoejeljk.
Blydm ossen of Loo
fmossen zjn bedektbloejendeplanten metstengelsenbladerenen
meteigenaardigezaaddoosleg.Dezezjn doorgaans geplaatstop een steelen springen open

meteen stomp,kegelvormiy ofsnavelvormig

dekseltle,hetwelkomgevenlsdooreenvliezig
kapje, de hnik genaamd,waarna zj eene
ronde opening vertocnen, met eene enkelvoudige of dubbele rj van 4,8,16 of32
tanden, of met een dun vlies voorzien.Zulk
een zaaddoosle bevat sporen en in hetmidden een zuiltle,dataanvankeljk verbonden
is met het dekseltje.De bladmossen onderscheiden zich van de levermossenj doordien
hare zaaddoozen niet met vrje kleppen en

B ladplaatsing of Bladstand.De plaats
aan den stengel waar een blad ontspruit,
noem t men een knoop,en van ouds hebben
de kruidkundigen het geval onderscheiden,

waarinaldebladeren bjverschillendeknoopen ontstaanjen dat,waarin onderscheidene

bladeren om denzelfden knoop zjn gerang-

schikt.Het eenvoudigst is de stand der bladeren,wanneer twee van deze zich in hetselfde vlak bevinden: men heeftdan tegen-

overstaande bladeren.Daarbj staatdikwjls
het volgende yaar oost-west,wanneer het
eerstenoord-zuld staat(fg.l).Aldebladeren
bevindenzichdusin4rjenlangsdenstam ,'
tgeen men aanduidt door('/,)'/..De bladeren van denzelfden knoop vormen een gestrekten en de bladeren der afzonderltl
'ke
rjen eenregten hoek.Zjndebladerenechter
zöö geplaatst,dat eersthet 4;e en niet het
3de bladerpaar boven het eerste staat,dan

wordt dit aangewezen d00r ('/,)'/s,en er
bevinden zich 6 rjen bladeren langs den
stam.Staan om elken knoop 3 bladeren,z0o

wjstmen ditaan door(;g.2)('/a)'/oen die
bladeren zjn â60/ of120*van elkanderverFig.6.
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Blaëplaatging.

desporennietmetspringdradenvoorzienzjn, wgderd. W isselen de bladkransen zöö af,
en van de korstmossen, doordien laatstge- dat de bladeren van den ztlen die van den
noemde geen afzonderljke bladeren en sten- eersten dekken dan hebben wj de formule
gels bezitten en vruchten van gansch ande- ('
/:)'/6en de afstandderrjen is60@,- die
ren Vorm .
der bladeren 120* (;g.3).Het aantalbladeD e bladm ossen zjn in velerlei vormen ren van denzelfden bladkranskan zeer groot
overal verspreid vooralin de koude lucht- worden,enalszj dandigtbjelkanderstaan,
streken en op vochtige,beschaduwdeplaatsen. wordtdejuistebepaling derbladplaatsingwel
Deze planten groejen te zamen op t0tuit- eensmoejeljk.
gestrekte,kussenvormige zoden,die den l0sAnders is de gesteldheid,wanneer zich in
eengrond,de rotsen en vaak de boomstam men hetzelfde hprizontale vlak slechts één blad

bedekken.Zj nemen eenegrootehoeveelheid bevindt-lnvroegeren tjd noemdemen in dit
vochtigheid op en beletten daardoorvaak bj geval de bladeren rerspreid. doch vooralde

regenvlagenin de gebergt
staan van waarnemingen van Bonnet hebben aanleiding
.en het ont
verwoestende stroomen.De meeste bladmos- gegeven,om 00k daarbj eene zekere regelsen zjn klein; in onsVaderland heeftmen matigheid op te merken. W anneer men om
ruim 250 verschillende soorten gevonden.
de as een draad trekt langs den voet van
Bladneuzen is de naam van eengeslacht al de bladeren, z00 vormt die draad eene
uit de orde der Handvleugelige zoogdieren spiraal. Op die spiraal neemtmen een blad

(Ckiropteraj.Zj hebben een neus,diewegens en zoekt het eerstvolqende, dat loodregt
eene huidplooioy een blad geljkt,een kor- boven dateerste staat;hlerbj krjgtmeneen
ten,stompen snult,eeneongespletenonderlip bepaald volgnommer en een bepaald aantal
en eene tong metzuigwratles.Talrjkes00r- rjen langs den stam.W j vinden bj den
ten van dit geslacht,t0twelke 00k devam- beukenboom ,den hazelnoot, den wjnstok
pyr behoort, vindt men in Zuid-Amerika.
enz.twee rjen bladeren, zoodathetderde

BLADPLAATSING BLADROLLERS.

blad steeds boven het eerste staat(fg.4),-- rupsen vandezefamiliein opgeroldebladeren;
'tgeen uitgedrtlktwordtdoordeformuleA/z. vele wonen in vruchtbeginsels,in den bastof
A1s wj daarentegen de aandacht op het zelfsin hethout.T0tdeschadeljkstebehoort
cypergras vestigen,dan vinden wj 3rjen de drnirenbladroller (T.uvana,;g.l en 2,
bladeren, zoodat het 4(
1e boven het eerste twee totdriemaalvergroot),diedewjngaars
t
a
a
t
(
f
i
g.
5
)
;
me
n
wjs
t
ditaan door %.De denvan Zuid-Duitschlanden noordeljkItalië
bladeren van de roos, van vele leliën enz. teistert.Hetrtlpsjeisaanvankeljkroodachtig
bevinden zich2
n een st
/siq
and,die aangeduid bruin en later vleeschkleurig en leeftin den
wordt door
hierbj komt eerst het 6(le

bladbovenheteerstetestaan(;g.6),endeljn,
langs deze bladeren loopende, slingert zich
z-maal om de as.W j zouden 0nsbestek te
buiten gaan,z00 wjmeer voorbeelden aan-

voerden,en vermelden slechts:datmenvoor
de bladplaatsing eene reeks heeft gevonden,

)

De rupsvan (len druivenbladroller.

bestaande uitdevolgende breuken,1,
t,1/a?
'
/
s
,
3
/
a
,
5
/
1
a
,
'
/
z
.
,
'
3
/
a
.
,
z
'
/
s
s
e
n
z
,
wa
arbk
de s0m der tw ee voorgaande tellers en die beginne van druivenbloesems.Hetspintzich

der 2 voorgaande noemers den telleren noe- vast aan latwerk, schtlttingen enz. in een
t zakje,en hieruitkomtna verlooq van
mer van den volgenden term levert. De wi

4 dagen een vlinder te voorschjn,dle bj
moejeljkheidvan hetbepalen derbladplaat- 1
sing neemt t0e naarmate het aantal blade- dag stllbljftzitten,maardengeheelen nacht
le plaatstnu methare
ren van een kring grooter is en de stengel- rondiaddert. Hetwjt
egboprhare kleine,witte eitjesin de dxuigedeelten,waaraan zj zich vasthechten)klei- l
ven zelvetbepaaldeljkindezachtstesoorten.
nerzi
jn.

Bladplooking noemt de kruidkt
lndige

Fib
tr*3*

den zaâmgevouwen of opgerolden toestand

derbladschjven in den knop.Die toestand
is bj verschillende gewassen zeerverschillend, zooals bj doorsnjding derbladknoppen bljken kan.
Bladpooten (Phyll0p0da)isdenaam van
eene ordeuit deklassederschaaldieren (Crustacea).De dieren dezerordehebben borstels
of zw embladen aan het achterljf en vele
pooten met platte eindleden.Bj deleden
van het geslacht bladpoot (Apusk%eop.q,is
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Deappelbladrcller.(Tpr/rizpomaêta).
De daaruitvoortkomende kleine rupsen dnen
zich te goed aan de drtliven en bederven
alz00 geàeeletrossen.Hierdoorisonderande-

ren in W iirtemberg enopheteilandReichenau
het ligchaam van boven dooreen grootkop- grûote schade aangerigt.
schild bedekt. w aaronder de zachte ringen
Eene andere soort(T.reliquana)verwoest
van het borststuk gelegen zjn. Zulk een de wjngaarden in Oostenxtjk.
dier heeft 60 paar kieuwpooten.
Eene zeer schadeljke rups)tot de blad-

Bladrollers (Tortricida).Bjkansop alle
planten vindt men des zomersblaadles,die
a1shetdekblad eener sigaar zam engesteld en
(
100xdraadlesomsponnen zjn.W anneermen
zulkeenblaadleloswikkelt,vindtmeneen weini
behaar
dj,e,
pogoti
g rups
slakvormig zamengerold!tien-
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De rupsvan den appelblatlroller.
N

De(lruivenbladroller(Tortrixuvana).
bewegen en zich aan een draad opden grond

nederlaat.Uit zulke rupsen ontstaan groene
ofgelenachtvlinders,die Opmottengeljken,

xollers behoorende,is voorzeker die van den

jzen knoproller(T.cynosbana).De vlinder
Fri
1s grljs en heeft een blaauwen weêrsohjn,
alsmede een wit en zwart gestreepten band
op devoorvleugels;hj vliegtin MeienJunj
en legt ejeren in de knoppen van appel-,
pere-en drnivenboomen.Hetrupsle is grljs-

.

maarvoorzienzjnvankorterligchaam ,draadvormige voelhorens, van voren boogvormig
toeloopende voorvleugelsen metfranjesge- achtig groen,heefteenzwarten k0peneenige
zoomde achtervleugels. Toch leven nietalle

witte haren;het dringtterston; door in den
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knop, spint de box
venstebladeren aan elkaâr bladwem ('
1q. rosarum)j wier groene, van
en verteert nu Op zjn gemak alwatdââr boven geelachtig bruine, met 5 paar buikbeneden is: zoodat ztllk een knop vernielfl pooten voorziene rups de rozebladeren afwordt en nlets oplevert.
knaagt,--degvit
pootiyebladwesp(T.albipes),
Eenederqeljkerups,dieroodvankleuren wier rups een brtline kop, een groen, met
kleineris,vlndtmen opappelboomen (T.ocel- lange haren bezet ligchaam en 6 paar buik-

lana)en op pruimeboomen (T.pruniana).
De hateljkste zjn die,welke in het ooft
leven en bjvoorbeeld de appels onrjp,als

(I!A1*a
t'..
().

wormstekig, doen afvallen.Hiertoe behoort
de rupsvan den appelbladroller (T.pomana,

;g.3 en 4 in natuurljke grootte).Devlindervliegtrondvan Meit0tJulj;hj isklein
en heeft donkere vôôr- en lichtere achtervleugelsen legtejeren op de vrqchten,bj
voorl
teur in het bovenste kelkkransje.De
rups dringtvervolgens door in het klokhuis
en vult zjne loopgraafmet drekstof. O0k
gaatzj we1van de eene vrucht in de andere over,a1s deze elkander aanraken.Eindeljk verlaat zj haarverbljfen spintzich
in aan de schors,waarde p0p bljftzitten
t0tin hetvoorjaar.In datsaizoen komtuit
het zjden zakje weldra een vlindertl
,e te
voorse,
hjn.
De 1oode prqimenbladloikkelaar (T.nigricana)leeften werktop dezelfdewjze.
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Dekoolblatlwesp

Larvcderkoolblaëwesp.
(lïntâredoé'zihlcrîf/x).
pooten heeft,en op kersenbladeren aast,-

de kr'
ulsbessen'
tvem (T.ventricosa), die met

haar 20 pooten en zwarte en gele haren op
de bessenstruiken te vinden is, - de koolzlctlù/clnped.p (T. spinarum , ;g. l iets vem

Bladrpod (erythrophyl)isderoodekleum
stof,die ln den herfst in vele bladeren ont- grooten ;g.2in natuurljke grootte),wier
staat, vooral bj zulke planten, die roode

vruchten dragen.De roode kleurstof van de
opperhtlid der vrue,
hten bezit dan 0()k doorgaansdezelfdeeigenschappen alshetbladrood.

OmtrentzjnOntstaan kunnenwjslechtsvermelden, dat het zonlicht daarop een be-

langrjkpn invloed heeften dathetnietuit

hetbladgroengeborenwordt.Doorqaansvindt
men het in opgelosten toestand ln liet cel-
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bladgroen bevatten.In aether is het blad-
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l
'ood onoploslaar;daarentegen losthetgemakkeljk opln watereninalkohol.W anneer
bljft eene bruine stof achter, die 0ok bj

t

*

vocht,bepaaldeljk in zulke cellen,die geen

m en dew aterachtigeOplossinglaatverdampen,

Fig.4.

N N

Depruimenblaiwesp

p:javve(
urpvuiullmblatlwesp

(l'
entâredoXflricprz
lid).
.
hetverrotten van vochtige bladeren ontstaat.
r
ups
met
gl
i
ns
t
er
end
zwar
te
n
k0p
op
het
Het wordt door alkaliën niet blaauw ,maar
lzaad te gast gaat, -- tle kersenbladwesp
groen gekleurd;hierbj echterontstaatgeen koo
(T. cerasi), wier kleine rupsop eene slak
bladgroen.

geljkten vooralden kersenboom totverbljf

Bladw espen (Tenthredinetas.Serrifera), iest,- depruimenbladtvesp (T.tklvicornis,
00k welzaaywespen qenaamd,zjn insecten, k
die eene groote famllie vormen uit de orde ;g.2 en 4,Op dedubbelegrootte),diehare
der vliesvleugeligen. Zj onderscheiden zich

d00r een grooten k0p,die meer breedtedan
lengte heeft en met groote, uitpuilende,
zamengestelde oogen voorzien is,door een

131
*g.5.

plomy ligchaam ,en doorgaansdooreene insnoemng tusschen hetachterljfen deborst.
De wjf
jes hebben eene korte legboor en

een zaagvormig getanden angel.M et dezen
maken zi
J* openingen in de opperhuid der
bladeren en plaatsen daarin hare ejeren, Deperenblatlwesp(Lydapirï). Derugstlcrpcrenblaëwesp.
waaruitdelarven tevoorschjn komen.Deze
laatstedoen door harevraatztlchtveelalgroot ejeren in de bloesems legt en wier rups
nadeel aan de boomen. De Y7eSP0n zelve roodachtig wit isj een gelen kop en korte
Eadderen op de bloemen rond en voeden pooten heeft,in de pruim leet'
t en later in
zich met honigsap.
den grond in eene p0p verandert.

Tothetgeslachtderbladwespen(Tenthredo)

De rupsen derwefselrormendeslt
zdzne,
swes

met 9-1ed1ge voelhorens behooren de rogen- (Lyda)maken weefsels,waarin zj gezamen-

BLADW ESPEN- BLAINVILLE,
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ljk hulsvesten.Hiertoe behooren de peren- deSlotkerk teBerljn,eeneBorussiavoorhet
lll#'
lt
leeeg
z (L.piri,flg.5 en 6 in natutlm Mtlsétlm aldaar,een bronzen standbeeld van
ljke grootte),welke zeer vraatzuchtig zjn, den burgemeester I'rancke te Maagdenburg,
geheele boom en met haar w eefselbedekken, standbeelden van zandsteen van Jeremias,
maargemakkeljk verwjderdkunnenworden. Danlè'l en Xarel de Grppfe voor de VredeDe ltalmtvespen (Cephus)hebben eenbree- kerk te Potsdam ,de vier groote Italiaansche
Fig.7.
-
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Deknrenwesp (lkpltus,y#zzlc:'
?4:).

dichters voo1*den Charlotte-tuin te Potsdam 1
een reusachtig l-uiterstandbeeld van Frt
ledricls
'cil#elvlIV,alsmedeeen bronzenruiterstandbeeld van Friedrich '
r ïlledz
4 111,beidevool*

Keulen.Daarenbovenheefthjeengrootaantal
borstbeelden enz.geleverd.N0g altjd ishj
a1sprofessor teBerljn werkzaam.
Blaeu.Onderdezennaam vermeldenwj:
W illem J'
f
zldzppl Blaew,een aanzienljk
boekhandelaarteAmsterdam.Hj werdgeboren te Alkmaar in 1571 en schjntzich in
1605 te Amsterdam tehebben gevestigd.Niet

den k0p en een slank ligchaam.De rt
lpsen

alleendeedhtjbelangrjkewerkeninhetlicht
van de korenhalmwesp (C.pygmaeus,;g.7 verschjnen,maarzelflegdehjzich o0kmet
op dubbele grootte) zjn zeerklein enleven jvert0eopdewis-en natuurkundigeweteninhetmerg van sommigegraansoorten.- Zj schappen,waarin hjdoorll
ych,
o.
/rt:/IJonderhebben in Engeland we1 eens groote ver- wezen was. Daarenboven kende hj de Lawoestingen aangerigt.
tjnsche,Franscheen Hoogduitschetalen.Hj
Bladzuigers(Psyllida)Ofralsel
teJJt
:IIJSIC- overleed den l8den October 1638.
qen iBde naam vaneeneinsedengroep,welke
Men vermeldtvanhem,dathjdegeleerden
t0tde ordederhalfvleugeligen ent0tdefami- opeeneonbekromgenewjzebeloonde,voorde
lie der bladlwizen (zie onder ditwoord)ge- slerljkheid der ultgaven metbelangstelling
rekendwordt.Zjonderscheidenzichvandeze zorgde,sterrekundige waarnemingen deeden
door lkortero voelhorens2 die van boven ge- eene opmeting van den meridiaan volbragt
spleten zjn, en doordlkkere,t0tsprinren van den mond der Maas t0t aan Texel.De
ingerigte achterpootenqook dragen mannetles geschriften,daaropbetreltkeljk,zjnvermoeen wjfjes beide vleugels.Forsterbeschri
jft deljk in 1672 eeneprooidervlammen gemeer dan 60 soorten van hetgeslachtPsylla, worden.Blae'
tbheeft onderscheidene werken
die in Duitschlan; worden gevonden.Daartoe voor de zeevaart gesehreven,een atlas(3
behoorendeelzenbladzqiger(P.alni),diegroen dln f0*))in hetlicht gezonden en 00k hem elen van achteren geelis,- ç
jeperenbladzviger en aardgloben vervaardigd.
(P.piri),dieoppereboomen,en(
1eappelblad- Joan z /cdy,00k w el Jokannes 'llzril/d-,çz.
zls-çdr(P.mali),dieopappelboomenleeft,enz. B laeu genoem d, den oudsten zoon van den
Blyeser(Gustav),eenbekwaam beeldhou- voorgaande,diens Opvolger in den boekhanwer,lsde zoon van eenkoopman uitKeulen. de1en tevens een bekwaam regtsgeleerde.ln
Toen zjne Oudersin 1812 toevallig in Dtls- 1651 werd hj schepen en raad van Amsterseldorfvertoefden,aanschouwde hjaldaarop dam. Hi
j behaalde grooten roem door eene
den gden Mei het levenslicht.Nadathtjdoor nieuwe uitgavevan den uAtlas''zjnsvaders,
M engelberg onderwezen wasin hetteekenen die zich onder zjne b:werking, met den
kwam hjonderdeleidingvandenbeeldhouwer, titel(tAtlasmatiors.cosmographiablauiana'',t0t
StepkanteKeulen enlatervank%ckollteMainz, 14 folio-deelen uitbreidde.Voortsgafhj een
van waar hj zich naar het atelier begafvan uGroot stedenboek der Vereenigde Nederlan-

AczlcA te Berljn.Htjtrok heteerstdeaan- den(oorspronkeljkinhetLatjnl''inhetlicht,
dachtdoor eene statuettevandeK eizerin van benevens een aantalandere belangrjke werRusland,die hj elfmaal in brons moest uit- ken.Hjverwierfzich zOo grootenroem ?dat
voeren voorhet Russischeen Pruissischehnf. G%staafd:t
)4
/van Zwedenhem t0tzjndrukGedurendede1 Jaren,diehjbjRauchd00r- kerbenoemde.Trouwenszjnedrukkerj,te
bragt,nam hj deelaan de voltoojing van Am sterdam eerstop (le Bloemgrachten later
hoogstbelangrjkekunstgewrochten.Zjneigen achter de Nieuwe Kerk geplaatst, telde 9
ontwerp van een stalldbeeld voor Beetlöoren persen,naar de 9muzen renoemd.Zjwerd
te Bonn (1842) Tverd bekroond, door eene verw oestdoor een noodlottlgen brand Op den
vereeniging van kunstvrienden aangekochten 22sten Febrtlarj l672,waarbj een grootgeverloot.In 1845 begafhj zich naarRome, deelte van den JAtlas'' en van de Jstededoch hj keerde weldra naarBerljn terug, boeken'' alsmede van de koperen platenver-

waarhem deuitvoering van eenedergroepen loren ying.Hetweinige,datgered werd,is
opdeKschloszbriicke''werdopgedragen.Deze later ln handen gekomen van den Amstergroep:een krtjgsmanvoorstellende,dieonder damschen boekhandelaar Gerard S'z
lfldf r@n
de hoede van 3finerraeen aanvaldoet,wordt Kenlen..SJtZ.. overleedOP den 28sten Decemonder defraaiste gerekend.T0tzjnelatere ber 1673.
kunstgewrochten behooren: een standbeeld
Blainville(HenriMarieDucrotayde),een
van den apostelM atthae'ts voor de kerk te uitstekend Fransch dier- en ontleedkundige,

Jldsingfors,een van denpropheetDqniè'lvoor gebûren te Argues bj Dieppe op den 12deq
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September 1718,stt
ldeerde te Parjsin de syoedig tegen Tromp en deAvt
yfdr.Na het
elndigen van dezen 00rl0g stevende hj naar
1812 benoemd t0tadjunct-hoogleeraarin de de Middellandsche Zee, om aldaar de eer

natuur- en geneeskunde, en w erd er in

vergeljkende dier-en ontleedkunde en phy- der Engelsche vlag tehandhaven;hj tuch-

siologie,en tevens t0thoogleeraarin de Na- tigde in 1655 de zeeroovers van Algiers en
tuurljkehistorieaan hetAthenaeum.In1832 Tunis, bombardeerde die beide steden,verwerd hj hoogleeraarin devergeljkendeont- brandde 9 Turksche schepen, stapte met
leedkundeaan hetmuséum voorNatuurljke 1200 man aan land en versloeg 2000 Turken.

historie!enhjoverleedden lsten Mei1850op
eene rels van ParjsnaarRouaan.Veleverhandelingen van Blainrillezjn geplaatstin
het tlournalde physique'' waarva'
n hj van
1817t0t1825hoofdredacteurwasidaarenboven
heeft hj een aantal grootere w erken over
dierkunde tlitgegeven.
Blair (Htlgh),een Schotsch geestelgkeen
schrjver,werdgeboren teEdinburgdenCden
Apxil1718.Nadathjoponderscheideneplaatsen hetleeraarsambthad bekleed,werd hj

Nadathj vervolgensmetVenetiëenToscane
voordeelige verdragen gesloten had, zeilde
hj naar St.Domingo,maaktezich meester
van Jamaïca en stevende naar Cadix ,waar
hj een gedeelte der Spaansche zilvervloot
veroverde.In April 1657 ondernam hj een

hj wegensgevorderden leeftjd zjn ontslag
uitdie betrekking,en overleed op den 8sten
Januïrj 1801.Hjverwierfalskanselredenaar
grooten roem ,en hj had doorzjneschoone
wjsgeerige redevoeringen een belangrjken
invloedop zjnetjdgenooten.T0tzjnemerkwaardigste geschriften behooren usermons
(Londen,1777, 5 dln)'' en uLectures on
composition (Londen,1783,2dln)''.Hj was

n0g eenigen tjd op de hoogte van Cadix
gekruist had, keerde hj in ziekeljken toe-

togt naar de Canarische eilanden om er de
Spaansche retour-vloot uitPera af te wachten. Daar echter de Spaansche bevelhebber

zjne vloot xaet Ongesaeene omzigtigheid in

de haven van Santa-cruz deed toeven,zaoest
in 1761 hoogleeraar in de welsprekendheid q?l@ke zich vergenoegen raethet verbranden
en fraajeletteren teEdinburg.In 1782nam Van eenige Sl
taansche galjoenen.Nadathj
stand naar Engeland terug, maar overleed

nietvervan Plymouth 0? den 17denAugustus 1657. Cromwell huldlgde den held door
eeneprachtigebegrafenis en doorhetbjzetten van het ljk in de W estminster-abtdj,
vanwaar het echter, na de herstelling der
kîtuart
s, naar het St. Margaretha-kerkhof

in 1755 de stichter van de JEdinburgh re- werd overgebragt.Blake heeft zöö jverig
view'',en verdedigde m etkrachtde echtheid voor de Britsche marine gewerkt, dathj
der uzangen van Ossian'' doorM aeqlberson beschouwd kan worden a1s de grondlegger
uitgegeven,'tgeen trouw ens niet plelt voor van Engelandsheerschappj terzee.
W illiam Wllke,een Engelsch schilder,die
zjnescherpzinnigheid.
Blairia L. is de naam van een planten- in 1758 geboren werd en in 1828 overleed.
geslacht tlitde familie der Ericeën en alzoo Hj waseen zonderling man,dienietalleen
genoemd naar den Engelschen nattlur-onder- dweepte m et de otzde Duitsche en ItaliaanzoekerBla'
lr(# 1728).Hetonderscheidtzich sche kunst,maar 0ok zonderlinge visioenen

d00reen 4-spletigen kelk en eene dergeljke had.Hj heefteenigedichterljke werken op
bloemkroon door op den vruchtbodem ge- eeneuitstekende wjzegeïllustreerd.
plaatste m eeldraden metz-hokkige,S-spletlge
Joacltim Wlyke, een Spaansch generaal.
helmknopjes,dooreene4-hokkige,veelzadige Hj werd geboren te Malaga in 1760,trad
zaaddoos en altjd groene bladeren.T0tde in 1773 als cadetin dienst en werd weldra
sierplanten behooren B. crfïcllcfc L.met hoofd-oëcier.Bj den inval der Franschen
vleeschkleurigebloemen,B.bracteata W endl. in 1808 washj chefvan den generalen staf,
met rozeroode steunblaadles, W.cricoi- en later voerde hj bevelOver de armée van

'

#e.
9 L. m et buisvorm ige, bleekroode bloe- Estramadura, Galicië en Leon.Met C'
t
nesta
m en, - .B.z?f
zr.psfrdtxmet purpe$rroode bloe- werd hj bj Rio Seco door Benières gesla-

gen,waarnahjnaarBilbaoterugtrok.Later
B lake.Onderdezen naam vermelden wj: dolfhj nogmaalshetonderspitbj Espinosa,
Robert Wltx/rd, een der meest-beroemde zoodat hj het opperbevel nederlegde. Nlz
Aragonië
Britsche zeehelden,geboren in 1599 te Brid- werd hj kapiNavar
tein-gener
re,aal
en sVan
choon hem biJ?
gewater in Somersetshire, waar zjn vader Catalonië en
koopman was.Hj studeerdete Oxford,maar Belchite eene nieuwe nederlaag werd toede verdeeldheid van Koning en Parlem ent gebragt, zag hj zich toch alsraad van het
deed hem dekrjgsmansloopbaan kiezen.In Regentschap belast met het bevelder armee
1640 werd hj gekozen t0tlid van hetPar- van het centrum. Niet weinig droeg hj bj
lement en verwierf zich, a1sstrjdervoor t0tde overwinning bjAlbuèra,en hj werd
de nationale vrjheid, z0o groote achting, vervolgens gouvernetlr van Valenda, van
dat hj in 1649 t0t comm andant der vloot waar hj Madrid z0u aanvallen.Intusschen
w erd benoemd. ln die betrekking spreidde werd hj door x
vlcAef in Valencia omringd
hj groote militaire talenten ten toon;overal en ingesloten,zoodat hj in 1810 capituléren
bragt hj aan de koningsgezinden de neder- moest. Men voerde hem naar Frankrjk,
laagt0e,en hj verschafteaanhetParlement waar men hem krjgsgevangen hield t0taan
d
de heerschappj ter zee. Na het uitbarsten 1814,bj zjn terugkeer benoemde Ferdinan,
dervjandeljkheden metonsVaderlandstreed VII hem tot directeur-generaal dez' genie.
m 0n j enz.

hj met roem ,schoon nietaltjd even voor- Na de Spaansche revolutie van 1820 werd

BLAKE- BLANC.

hj 114 van den staatsraad,bleefna deres- aan heth0fvan JosepltWpplpt
zrf:,en zjne
tauratie van alle vervolging verschoond,en
overleed te Valladolid in 1827.

moeder uit de famille Pozno #i Borgo van
Corsica gesproten.op dit eiland sleet Blanc

Blakea Rob. Wr. is de naam van een

zjne jeugdige jaren en begafzich in 1820

plantengeslachtuitdefamiliederLythrarieën.
H et onderscheidt zich door een klokvormigen, G-spletigen kelk met even zOo vele
bloembladen en dooreene gekroonde,6-h0kkige.besmethoekige zaden.HetbevatAmerikaansche struiken en boomen met lederachtige en van onderen viltige bladeren en
groote, alleenstaande, rozeroode bloemen.
T0t de merkwaardigste soorten behooren
B.ytsrl.
sifïcg Don in Guyana,eene woekerplant 0P de stammen van groote boomen,
met klimmende stengels hartvormige blade-

naar eene schoolte Rhodez.DevalderBour-

bpnsberoofde zjn vadervan deJaarljksche
inkomsten,en toen B lanc zich in 1830 m et
zjn broedernaarParjsbegaf had hjgroote
moeite,om zich eene ondergeschikte betrekking teverschaFenalsschrjverbj deFIgxgergues,den vroegeren voorzitter der Kamer
van Gedeputeerden; deze was zjn gids op
het gebied der staatkunde en poogde hem te

leiden in derigting van Benjamin Cosdfclf.
W eldraechtergeraaktedelevendigejongeman
op een geheel ander standpunt en omhelsde

ren en roodebloemen,- .
B.gipylelerri. openljk dedemocratischepartj.Hj werd nu
a4uI
I., desgeljks in Guyana te huls behoo- geplaatstalshuisonderwjzerin Arrasenwas
rende,alsmede in Brazill-ë in vochtige wou- er werkzaam aan den upropagateur du Pas
den, met een stanl ter hoogte van 4 Ned. de Calais.'' In 1834 keerde hj terug naar
el,puntig-ovale,glanzige bladeren en witte Parjs,werd ermedearbeideraan den ?B0n
en roode bloemen,enz.De bessen dier soor- Sens'' en werd hiervan redacteur in 1836,
ten zjn zoetvansmaakenwordengegeten,- terwjlhj tevensandere tjdschriften onderde bloemen hebben een aangenamen geur.
steunde.Toen de nieuwe eigenaars van den
Blanc.Onderdezen naam vermeldenwj: demoeratischen uB0n Sens'' in 1828 de rigLudwiq
f-frîed Blane,hoogleeraar aan ting van ditgeschriftwilden wjzigen,legde
. Gof
de Universiteit te Halle.Hj werdgeboren Blanc de redactie nederen stichttede uRevue
te Berljn den lot
len September 1781.Als du progrès politique, social et littéraire'',
van Fransche afkomst,bezochthj de Fran- terwjltevens(1840)zjnemerkwaardige ?Orsche school en hethiermede verbonden god- ganisation du travail'in hetlicht verscheen.
geleerd seminarium,en zag zich in 1806 be- In laatstgenoemd geschriftschreefhj de elnoemdt0ttweedenpredikantbjdeHervormde lende der arbeidendeklasset0eaan de overFransche gemeente te Halle, - voorts in matige concurrentie,die zichdoorlagewerk1809t0tderden predikantbj de Vereenigde loonen wilstaandehouden,enhjverlangde,
(Duitsch- en Fransch-Hervormde)gemeente datde Staat2alsdegrootstekapitalist,deproaldaar. Van deelneming verdachtaan eene ductiedernjverheidregelenenhetbedragder
zamenzwering tegen de regéring van W est- arbeidsloonen bepalen zou. Als democratisch
fàlen.werd hj in 1811in hechtenisgenomen geschiedschrjver verwierfhj zich grooten
en naar Casselgebragt.waar de komst van roeza doorzjne JRévolution Française;hisRussisch cor
eeen
d
ps onder Czernits
je'
tvhem toire de dix ans 1830- 1840 (Parjs 1841 t0t
n 28sten september 1813 de vrjheldweder- 1845, 5 dln)''. Daarin wordt de staatkunde
gaf.Hj toog naar Berljn,ontving er eene van Lodeœz
jk TAiJY.
:ontleed enveroordeeld.
aanstelling t0t veldprediker, woonde den Minder opgang maakte zjne Gllistoire de la
oorlog tegen Fœankrjk bj en keerde na révolution franoaise'',dietegeljkeenesociale
het sluiten van den vrede naar Halleen naar geschiedenis der l8(
le eeuw z0u wezen.Bj
zjnevoormaligebetrekking teruq.Hierwerd hetuitbarsten der Februarj-revolutiespeelde
hj in 1822 tot buitenqewoon,ln 1833 t0t hj eenemerkwaardige rol,daar hjt0tsecregew oon hoogleeraar en ln 1838 tottw eeden tarisen vervolgenstot1idvanhet Voorloopig
predikant aan de domkerk benoemd. 11j Bewindwerd benoemd.Nuwashjindegelehield collêgie over de Fransche, Italiaan- genhei
d, om zjne socialistische ylannen in
sche en Spaansche taal-en letterkunde,en toepassing te brengen;hj zag zlch belast
vooral had hj zich toegelegd op dekennis m et de portefeuille voor de zaken der arbeider w erken van Dante en van de geschrif- dersen droeg nietweinig bj totdeoprujing
ten,die hierop betrekking hebben.Nietlang derwerkli
eden,diehetsocialistischyrogramma
vöör zjn dood,dieden 18den April1866 te w ilden zien uitgevoerd.D eR egerlngplaatste
Halle voorviel,heefthj eenevertaling der hem toen aan het hoofd van eene talrjke
uDivina commedia'' ill rjmelooze jamben Commissie ten behoevevanden arbeid,welke
uitgegeven en vele donkere plaatsen in dat over de belangen der werklieden beraadsladichtstuk op eeneschranderewjzeverklaard. gen zou.Hjwerd toen zo0nietdeschepper,
Daarenboven heeft hi
j 00n0 Italiaansche dan toch de zielvan deuNationalewerkplaats
pr
a
a
kku
ns
t
e
n
e
e
ni
g
e
a
nderewerkenin het sen (Ateliersnatiolpuxl'',waartegen vasten
llcht gezonden,en onderscheidene artikelen ho0ql00nzul
kslechtenz00weinigwerkwerd
geleverd in de GEncyklopaedie''van Ersolö verrlgt,dat die instelling- door vele Rateen Grûber.
liersnationaux (Nationale vreetplaatsen)geJean 'Jb,:v A Lowis zlcsc, een Fransch noemd - zeer sgoedi
g begraven werd.Gesocialist en geschiedschrjver, geboren te melde beraadslaglngen werden afgebroken
Madrid den 28stenOctober1813.Zjn vader door den opstand van 15 Mei,waarbj alwas aldu r inspecteur-generaalvan inanciën thans de naam van Lou'
is W/t-c t0t leul

BLANC- BLANCHARD.
diende,en reeds toen werd in de Nationale

Blanea eenedochtervan Jan,koningvan

Vergadering,waarinhtjzelfzittinghad,eene Aragon.Zj huwdein 1440metIlendrik '
pt
zs

aanklagt tegen hem ingebragt,maal'te ver- Astnrië, later koning van Castilië maar

geefs.Eerst na (len Junj-opstand,toen de scheidde weldra van haren gemaalen keerde
partjen vjandeljk tegenover elkanderston- naar haren vader tertlg. Na den dood van
den,nam cle Vergadering in Augustus daam haren broeder Karel (l4s2) werd zj erfgeaanvolgendehetbesluit,opvoordragtvan den name van Navarre, doch haar vader nam
procureur-generaal Corne, om eene geregte- haar gevangen en leverde haar uit aan hare

ljkevervolging tegen Loui.
nWlcocin testel- kwaljkgezinde zusterEleonorq, gravin van
len,ofschoon hj zich op eenewelsprekende Foix.Twee jaren bleef zj in hechtenis en
wjze verdedigde.Htj onttrok zieh door de kwam in 1464 Op het kasteel orthez door

vlugt aan een veroordeelend vonnis en begaf vergif om het leven.
zich Ovel'Gent naar Londen.In het buitenBlanchard. Onder dezen naam vermel-

land heefthjmeerdan eenmerkwaardiyge- den wj:

schriftoverdeFebruarj-omwentelingultge- Jaques Blanckard,een historieschilder en
geven.Hj vond ereen gastvrj verbljftot- eell van Frankrjks bestecoloristent zoodat
datdevalvan hetKeizerrjkhem wedernaar hj de Fransche Tifïllz
zwerd genoemd.Hj
Parjs bragt, Om er zich op nieuw aan te werd geboren te Parjsen genoothetOndersluiten aan de voorstanders der republiek. wjs van Nieeolo.Pt
llldrien Horaee .
reùlclc.
Thans is hj aldaar, als lid derNationale Geruimen tjd werkte hj te Rome en te
Vergadering?jverig werkzaam.Mrj voegen Venetië , schilderde vopr den hertog van
er n0g bj, dat hj zjne ddllistoire de la Savoye teTurjn 8 grootestukken,vestigde
révolution Française''in 1866heeft voltooid. zich ln zjn vaderland eerstteLyon en verzlswvdfeAlezandreCltavles.
DJJ/C,eenjon- volgens te Parjs, waar hj 13 schilderjen
gerebroeder van den voorgaande.Hj werd vervaardigde metmythologische fgtlren voor
geboren te Castres den l7denNovember1815, de ./zlflDpzz, werd er lid van deAcademie,en
oefendezich aanvankeljk in degraveerkunst overleeflreeds in 1638.
Nieolan Frclçpc.
v Blaneltard, een van de
en verwierfzichlaterd00rzjnekunstcritiek

in de darbladen,die doorzjn broeder wer- eerste luchtschipjers.Hj werd geboren in
dengeredlgeerd,eengevestigden naam.Nade 1738teAndel
ysln hetFranschedepartement
omwenteling van 1848 werd hj belastmet Eure,legde zlch reeds vroeg t0e opdewerkhet oppexbcstuur der zaken van beeldende
kunst, en bleefin die betrekkingt0tin 1852.
Daarna maakte l1t1zich vooral bekend door
zjne (tHistoire des peintres de toutes les

tuigkunde en vond Op lsjarigen leeftjd een
kunstigen wagen uitywaarmede htjeen af-

duurd heeft.
llanca 'tltxzs Castillë,de schoone,geestige

moedigheid met een geschenk van.12000 en

stand van 7 uren qaans k0n aieggen;hj
verbeterde dt,ze uitvlnding en Werd hierdoor

écoles'',een praehtwerk,datin maandeljk- bekend aan het H0fte Versailles.Toen hj
sche aoeveringen verseheen.Voortsheefthj 19 Jaar Oud was,vervaardigde hj een Vereen aantal andere belangrjkewerken Over nuftig uitgedachtw aterwerktuig,maartevens
sclAilderkunsthetlicht doen zien.
hield hj zich onvermoeid bezigmetztlnlieveLoltis .r/tzzlc,een uitstekend schilder,die lingsdenkbeeld,nameljk hetvliegen.Hj beteBerljn geboren werd,aldaar het onder- dachteen vliegend schip,hetw elk zich door
wjs van Rûbner genooten een aantalvoor- een tegenwigt van 3 Ned.pond6'/zNed el
treflbljkedoekenleverde,died00rsteendruk- boven den aardbodem verhief.Geen wonder
kenalgemeen bekendzjngeworden.Hjonder- derhalve.datde uitvindingvan deltlchtballon
scheidtzich doordeeigenaardigeuitdrukking, door de gebroeders M ontuqo@er en hare verdie hj aan zjnepersonen weettegeven,en betering door Charles in hoûge mate ztine
door een fraai coloriet.
belangstellingwekten-Nadathtjden4t
lenMaart
Blanca.Onderdezenaam vermeldenwj: 1784 de eerste luehtreis volbragt had,vloog
D e H eili-ge ./gltzzlctzj eene slavin te L yon, hj op den7ëenJanuarj1785metDr.Jqferies
dieten tjdevan J
Varcnszl/
relï'
?
4:hetChris- over het kanaalvan Dover naar Calais.De
tendom aangenomen en den marteldood ver- Koning van Frankrjk beloonde zjne stouteenejaarweddevan 1200 francs.Inhetzelfde

en standvastiredochtervan koning Alfonsns jaar Ondernam hj te Londen eene nieuwe
IX van Castllië.Zj werd geboren in 1187 ltlchtreis,waarbj hj zich van hetdoorhem
en huwde in 1200 metLodewjik TVJJ van of door E tienne A pzlf-gpt/ler uitgevondene

Frankrjk,Overwienzjeenevolkomeneheer- valscherm bediende.Voorts bragthjdeluchtschappj voel'
de.Na zjn dood waszj voog- scheepvaart over naar de Nieuwe wereld,
desvanLodel
vi;kIX t0taan1236.Zjoverleed waarhj den 9denJanuarj 1793 tePhiladelte Melun in 1252.
phia Opsteeg, waarbj Onderscheidene vrotlBlanea,eene dochtervan Otto JF,graaf wen hem vergezelden. Gedurende eene reis
van Bourgondië. Zj was gehuwd met Karel door Duitsehlandin laatstgenoemdJaarwerd
f@e kbkkoone,graafvan La M arche?latcrKarel hj wegenszjnerevolutionairetaalinhechtenis
JT'',koning van Frankrjk.Zj lelddeeenl0s- penomen en op devesting Kufstein inTyrol
bandig leven,werd van echtbretlk overtuigd, ln de gevangenis geworpen; hj verkreeg
in de gevangenis gew orpen en van haren echter weldra zjne vrjheid. In 1796 deed
echtgenoot gestheiden,en ging in een kloos- hj te New-York zjne 46steluchtreis,en in
1erteMaubuisson,waarzjin 1326overleed. 1798 steeg hj teRouaan met16personen in

BLANC-BLANDRATA.
een groot luchtschip omhoog en bereikte op
een afstand van 6 uren gaans den vasten
grond. In het jaar 1807 heeft hy 66 luchtreizen zonder eenigen rampspoed volbragt.
By noemde zich aeronaut der beide halfronden, burger van de voornaamste steden der
Oude en Nieuwe wereld, lid van buitenlandsche AcademU:;n en pensionaris van het Keizerrijk, en overleed den 7den Maart 1809.Zijne echtgenoote, geboren in 1774, zette
het luchtreizen voort, maar kwam daarbij
op eene noodlottige wijze om het leven. Den
6den Junij 1809 steeg zij voor de 67ste maal
te Tivoli bij Parijs omhoog, doch de ballon
geraakte in brand door het vuurwerk, hetwelk zij medegenomen had en zij stortte
neder op eene der huizen van Parijs.
Blanche (Augustus), een Zweedsch dichter, werd geboren in 1811, studeerde te Upsala in de regten en aanvaardde een staatsainbt, maar nam weldra zijn ontslag, om zich
onverdeeld te wijden aan de beoefening der
fraaije letteren. Hij schreef een aantal tooneelspelen, die met grooten bijval werden ontvangen. Voorts is hij een zeer vruchtbaar en
zeer gevierd romanschrijver. Zijne romans zijn
meest alle in het Hoogduitsch vertaald. Gedurende zijne laatste levensjaren heeft hij zich
vooral onderscheiden als vrijzinnig volksvertegenwoordiger. Hij had een belangrijk aandeel
aan de hervorming van het Zweedsche staatsbestuur in 1865, toen de voormalige 4 Standen
door 2 Kamers werden vervangen. Hij was lid
der Tweede Kamer in de jaren 1867 en 1868 en
overleed den 30sten November van laatstgenoemd jaar , weinige oogenblikken nadat hij bij
de onthulling van het standbeeld van Karel
XII te Stokholm eene treffende feestrede had
uitgesproken. Na zijn dood is een aanvang gemaakt met de uitgave zijner gezamenlijke werken, terwijl zijne vrienden een prachtig gedenkteeken op zijn graf deden verrijzen.
Blanckhof (Jan Teunis), een Nederlandsch schilder, werd geboren te Alkmaar
en ontving onderwijs in de kunst van Oesar
van Everdingen en Gerrit de Jong. Later begaf hij zich bij herhaling naar Rome, waar
hU den naam ontving van Jan Maat. Hij
schilderde vooral stormen, onweders en strandgezigten, en zijne stukken zijn zeer gezocht.
De sehilder zelf leidde een zeer los leven
en was zeer wispelturig van aard. In 1669
beyond hij zich op de vloot van den graaf
van Waldeck, naar Candia bestemd, en in
1674 toefde hij te Hamburg. Vermoedelijk is
hij kort daarna overleden.
Blanc-manger is de naam van een geregt, hetwelk doorgaans van room, suiker,
amandelen, oranje-water of citroen-olie en
vischlijm vervaardigd, in vormen gedaan en
koud gegeten wordt.
.
Blanco beteekent: ledig, opengelaten,
oningevuld. In wisselzaken wordt het woord
veel gebruikt, als: in blanco trekken, uat
is, een wissel op iemand afgeven, zonde
dat men iets van hem te vorderen heeft, of
zonder dat de som in den wissel vermeid
vooraf gedeponeerd is. V66r den vervaltij d
van den wissel zal er nn in den regel voor het
IV.

lla

aanwezig zijn van fonds tot dekking moeten
gezorgd worden. Eene acceptatie v66r de ontvangst van dat fonds is eene blanco-acceptatie.
Blanco-wissels zijn ook weI die wissels,
waarin de wisselsom niet dadelijk door den
trekker l_'ordt ingevuld, maar deze die invulling overlaat aan den nemer, - 't geen vooral
bij reiswissels te pas kan komen. In blanco
bij iemand te boek staan beteeken t : bij iemand
in voorschot zijn. Blanco-crediet geven is
aan iemand onbepaaid bevoegdheid geven,
om des noods, tot zeker vastgesteld bedrag,
wissels of ander handelspapier af te geven.
Blanco-endosseren is het endosseren van
een wissel zonder het zoogenaamd volledig
endossement op de rugzijde van het stuk te
plaatsen, maar door alleen de handteekening
er ·op te zetten. De endossant behoeft nu
niet den naam van den geendosseerde in te
vullen, dien hij welligt nog niet kent; de
erkenning van genoten waarde wordt gerekend in de naamteekening opgesioten te liggen,
en de eigendom van den wissel gaat er volledig door over. Blanco's in polissen en andere
stukken zijn onbeschreven plaatsen, die later ingevuld of gebiffeerd zullen of kunnen worden.
In koopmansboeken zijn blanco-posten zulke
posten, waarin de bedragen in geld niet terstond in de kolommen, daarvoor bestemd, ingeschreven worden; dit komt voor b. v.
bij het toezenden van wisseis of ander papier,
dat binnen kort voor rekening van den inzender verkocht of ingecasseerd moet worden.
Blanco (Kaap) of het Witte Voor,qebergte
vormt de punt eener landtong aan de westkust van Afrika en werd in 1441 door de
P ortugezen ontdekt.
Blandfordia Smith, een plantengeslacht
uit de familie der Hemerocallideen, onderscheidt zich door een buisvormig bloemdek met ~-lobbigen rand, door aan den
voet uitgeholde meeldraden en door eene 3hokkigezaaddoos met zachtharige zaden. Van
dit geslacht, dat in Nieuw-Holland groeit,
kennen wij als sierplanten B. grandijlora R.
Br. met een bloemsteel ter lengte van 1
Ned. el, aan den top voorzien van een neerhangenden bloemtros, - en B. nobilis Sm. met
lijnvormige bladeren en geel-scharlakenroode
.bioemen. Men brengt ze bij eene warmte van 6
tot 10° door den winter en plaatst ze des zomers op een zonnig plekje in de vensterbank.
Blandrata (Georg), de stichter van de
secten der UnitarH~rs in Polen en Siebenbiirgen, werd geboren te Saluzzo in Italie,
was geneesheer te Pavia, moest wegens vrijzinnige denkbeelden omtrent de godsdienst
zijn vaderland verlaten en werd eerst een aanhanger der leerstellingen van Luther en later
van die van Oalvijn. Daar hij echter de goddelijkheid van Christus in twijfel .trok, was
laatstgenoemde hervormer weldra zijn hevige
tegenstander, zoodat hij in 1558 de wijk nam
naar Polen, waar hij leeraar en senior der
Protestanten werd. Wegens zijne unitarische
gevoelens zag hij zich genoodzaakt, ook dat
land vaarwel te zeggen, en hij begaf zich
naar Siebenbiirgen, naar vorst Johann Sigis'mund, die hem tot zijn lijfarts benoemde.
8
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BLANDRATA- BLANKEN.

HierverspreiddehjhetSocianismusenzorgde,
dat deUnitariërservrjheid van godsdienst
verwierven.W eldra werd hj bekleed met
de waardigheid van geheimraadjen zjn in-

Graaf aan hetverdedigbaarmakenvanonze

kust.Bj hetin staatvan tegenweerstellen

van de grenzen derRepubliek in den winter

van 1784 op 1785kweethj zich z0puitste-

vloed breidde zich uit, maar tusschen Qe kend,dat de directeur-generaalvan fortifcaJaren1585en1592werdhj400reenneef,wel- tiën Dnmoulkn aan den stadhouder W illem F
kenhj wegensdienshardnekki%
e
=vasthouden voorstelde, 0Dl Blanken met den rang van
aan de R.Katholieke godsdienst wilie ont- eerste luitenant te plaatsen bj het corps
erven,indenslaapvermoord.Slechtsweinige ingenieurs. De Stadhouder benoemde hem
echter den 5ëen Augustqs 1785t0t luitenant
geschriftep heefthj achtergelaten.

Blanglni(GiuseppeMarcoMariaFelice), bj deartillerie.VjfJarenlaterzag Blanken
zjne antwoorden op eene prjsvraag bj 4e
opera'sen liederen,werd geboren te Turjn Maatschappjvan W etenschappen teHaarlem
in 1781, oefende zich onder de leiding van en bj hetBataafsch Genootschap van proefOtfanL, was achtereenvolgens kapelmeester ondervindeljke wjsbegeerte met goud bevan den Keurvorstvan Pfalz-Bejerenenvan kxoond. Bj den inval van Dumowriez verkoning Jerôme te Cassel en woonde daar- sterktehjZeelandopzöôdoelmatigewjze,dat
na te Parjs,waar hj in 1841 overleed. hj in1704aanvankeljkt0teersteluitenanten
een uitstekend ltaliaansch componist van

Vooral de keurige melodieën der liederen

vervolgenst0tkapitein werdbenoemd.Vonrts

naam van dltaliaanschen Anacreon.''
Blank (Joseph Bonavita), 0en ervaren

redouten tusschen de Lek en de oude

vonden grooten bjvalen bezorgden hem den belastte men hem met het aanleggen van

Rjn. en hj voerde er het bevel over de
dedigd en gecapituleerd had,wildehj zjn
ontslag nemen uitde dienst?maar hj werd
benoemd t0t lid eener commlssie van toezigt
0P de zeedjken onder het voorzitterschap
van den inspectelm generaal van den waterstaat Brnnings. Nu bepaalde hj zich totdit
vak.ln 1800 werdhjt0tinspedeurvan4en
waterstaat benoemd. Inmiddels had hj eene

kunstkenner en natuurkundige,werd gebo- artillerie en genie.Nadathj oudewaterver-

ren teW iirzburg in 1740.In 1789 werdhj
overstein hetkloosterderMinorieteninzjne
geboortestad en was er voorts profbssor in
de wjsbegeerte en natuurljke historie en
directellr van het muséum der universiteit.
Zelfsteldehj zich in hetbezitvaneeneaanzienljkekunstverzameling,diehjaandeho0gesvhoolaldaarnaliet,toenhjin1827pverleed.
Hj heeftonderscheidene werken uitgegeven verhandeling geschreven overhetiAanleggen
over natuurljke historie en overkunst. en maken van drooge dokken in de HollandBlankaart(Nikolaas)SbîNieolaas.
#IolcJr- sche zeehavens,''in 1796 door het Bataafsch
#>,
ç,een Nederlandsch geleerde,geboren te Genootschap te Rotterdam uitgegeven.Hj
Leiden den 27sten December 16:4 uiteenaan- volbragt in 1797: op last van hetBewind,
zienljk geslacht,genootaan de universiteit eenebuitenlandsche reis,om belangrjke waaldaar hetonderwjsin de Arabische enPem terstaatsw erken in oogenschouw te nem en,
zische talen van Jacobwn Gpliv,:en in de ge- en werd den l8den Julj 1798 benoemd t0t
schiedenis van M arewsZllrïl: van ./ozFzprl, directeur bi
j het bouwen Van eene groote
terwtllhj zich in den gemeenzamen omgang zeesluis enâ. te Hellevoetsluis. Ook verbemet Claudi'
as .
9J!-Jdi'
:dmogtverbljden.W e1- terde hj hetstoûmwerktuig van Boulton en
?
dra was hj beroemd wegens zjne geleerd- W att, zoodat m en daarm ede 9 pompen in
heid,w erd in 1650 t0thoogleeraarin dege- beweging kon brengen.Hj reisdevervolgens
schied- en oudheidkunde benoem d aan het naarH am burg,en werd in 1800commissarisgymnasium te M iddelbm'g, prom oveerde te inspecteur van den waterstaat dex departe-

Harderwjk in de geneeskunde en vestigde menten van deRjn,de Scheldeen deMaas.
zich a1s geneesheer te Heerenveen. Daarna Bj den gevaarljken toestand van de oevers
lk cl.
sïwzir, van de Lek bj den jsgang van 1807 wer;
werd hj gouverneur van H endr'
denzoon van wjlendenFrieschen stadhouder Blanken geraadpleegd;hj wist het gevaar
W illem Freo rïk,en in 1669 Hoogleeraarin af te wenden en werd in datJaarbenoemd
de Grieksche taal en in de geschiedenis aan t0tluitenant-kolonel.Na deoorlogsverklaring
de hoogeschoolte Franeker.Hjnam in1690 van Engeland (1804) werd hj met di2 en
zjn ontslag en overleed den l5denMei1702. Jaeobson afgevaardigd naar den Eersten C0nHjheefteenereeksvan werken uitgegeven sql,om ophelderingen te geven omtrent de
in de Latjnsche taal.- Zjn zoon Sfeees ligging der zee-armen,en maakte voorts een
Blqnkaart,geboren te Middelburg den 24ste1 plan t0tverdediging van den Helder.ln 1811
0d0berls50enoverledenalsgeneesheerteAm- nam Napoleon die uitgevoerde werken in

sterdam den23stenFebruaxj1702,heeftonder- oogensehouw en wasbjzondervoldaan,zooscheidene,vooralartsenjmengkundigewerken djthj aan Blanken opdroeg,om aldaareene
geschreven en tevens dedichtkunstbeoefend. nleuwe zeestad.te bouwen. Dit werk,met
Blanken , een uitstekend Nederlandsch kracht aangevat,werd tengevolge der omw aterbouw kundige, w erd geboren te Bexg- wenteling ln 1813 gestaakt, maar een Jaar
Ambacht den 15t
len November 1755 en op lateroplastvanden Souvereinen vorsthervat.
zolarigen leeftdd aangesteld toteersten or- Inmiddels had koning Lodewj;k den 16den
dinarisopzigterop de eilanden Voorne,G0e- Julj1806hem benoem; totdirecteur-generaal
dereede en Over-Flakkee. Geiurende ;en der m aritieme w erken en vervolgens begifooxlog met Engelan; (1779- 1783) werkte tigd met de versierselen van de Orde der

hj on4er 4en generaal 4er genie 0.J.de Unie.Den 21:tenMaart1808 werdhj inspec-
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teur-generaalvan den waterstaaten den 4den o geogr.mjl,is zeerbergaehtig en bosch-

Meivan datJaar1id van hetKoninkljl
t In- rjk en wordt besproeid
oor deBode,de
' d
stituut,terwjlde Maatschappj van W eten- Zorge, enz. Men vindt4 er omstreeks 25000

schappen te Haarlem hem de dubbele gouden inwoners.Het bestaat qithet oude vorstenmedaille gchonk vooreene Yverhandelingover dom Blankenburg en hetstiftW alkenried.
het verdiepen van hetIJ vôôr Amsterdam.'' De evenzoo genoemde hoofdstad is aller-

Omtrent dien tjd gafhj in hetlichteen bekoorljkst gelegen aan den noordeltjken

ltNieuw ontwerp t0t bouwen van min kost- zoom van den Beneden-Harz en aan denvoet
bare sluizen met waajerdeuren,''eene uit- van den Blankenstein, waarop hetkasteel
<nding? waarvan hem de eer betwistwerd van dien naam zichverheft.Zjteltongeveer

door zkn ambtgenootA. r Gondrylcl.xaa 4000 inwoners, en in hare nabjheid heeft

Blanken werd echter het octrooi verleend. men den dTeufelsmauer''?den ttRegenstein''
lljbood deRegering eenylanaanvangroote de JBaumanns-enBiels-höhle,,, deau0sztrapl
Nvater&ierken langs de rivler de Linge,het- pe''endergeljkemerkwaardige punten.

welk onderzjn toezigtwerd ten uitvoergebragt,en hj maakte vervolgenseenontwerp
t0t verlenging derLinge t0taanden Steenen
hoek. In 1810 was hj 1id der Commissie,
die te Parjs vergaderde om de waterstaatsbelangen van Nederland te regelen.DenZden

Februarj 1811 Nverd hj*door Napoleon be-

noemd t0tinspedeax-generaalvan hetKeizerl
tjk corpsder bruggen en wegen en versierd
metde Orde van hetLegioen van eer,in 1812

werd hj riddervan de Keizerljke orde van

de Réunie.In 1815,onderhetNederlandsche

s
taatsbestuur,werdhj geraadpleeqd overde
haven te Middelburg en bouwde hp 5 groote
inundatie-sluizen tusschen de Lek en den

Blankenburg (ChristianFriedrich von),
een verdiensteljk Duitsch schrjver, werd
geboren bj Kolberg op den 28stenJanuarj
1744.In 1759trad hj in diensten woonde
als adjudant bj een regiment dragonders
onderscheidene veldslagen bj.W egensongesteldheid nam hj in 1777 alskapitein zjn
ontslag envestigdezich nabjLeipzig,waar
hj veel omging met Weisze en Zollikofer.
Hj overleed den 4denMei1796,onderanderen een voortreffeljk werk nalatendej
getiteld uzus:tze zu Sulzers Theorie der
schönen Kiinste (Leipzig,170s- 1708).''
Blanketsel noemt men , zooals Poppe
zegt. Jeene fjne kleurstof,die velevrouwen gebruiken t0t verfraajing van haar

Biesbosch,en in de hierop volgendeJaren
washjwerkzaam bjdegrensregelingtusschen verwelkt en lederachtig gelaat,vooral aan
0nsLandenPruissen,alsmedebjdeindjking het Hofen op het tooneel.''Zulk eeneroode
van hetKoegras.T0tzjnelaatstebelangrjke en witte kleurstof wordt vooral vervaardigd
werken behoort de aanleg van het N00rd- teParjs Hethoofdbestanddeelvan ;jnr00d
Hollandsche Kanaal.
blanketsel is karmjn of saëoer. T0t de
Blanken was een ongemeen werkzaam en karmjn-blanketsels behoort het urouge de
ordeljk man,die zoolang hj leefdemetzjn Paris'' een mengselvan 1 deelkarmjn met
tjd en zjnetalenten wistt,
e woekeren.Zjne 2deelenijngeslibdetalk,mettragacanth-sljm
verdiensten werden van verschillende zjden t0teeneljvigemassavereenigd.Hetsaëoererkend,zooalsbljktuitzjnebenoemingt0t blanketsel ltomt v0or in zeer verschillende
ridder der orde van den Nederlandschen vormen. Hçt bestaat uit karthamine-zuur,
erslaat uit een dool- eene sodalee w en van den Rooden adelaar van Pruis- hetwelk nesen, alsm ede tot staatsraad in buitengew one oplossing bereid aftrekselvan saëoerbloem en

dienst.Hj overleed op den huize Yjverlast na b/voeging van citroenzuur; zoo ontstaat
bj Vianen den lCdenJulj 18382nogaleenaan- het (trouge en feuilles''en het urouye en

talverhandelingen en memonën over w ater- assiettes'' alsm ede het arouge en écallles''.
E en m engsel van talkpoeder metsaë oer-pigbouwkundige onderw erpen nalatende.
Zjn broeder Arie .
plllkes, geboren te ment levert het ttrouge végétal,''ook (trouge

Haastrechtden lldenJulj 1766,isdesgeljks d'Es?agne''en JrougedePortugal'genaamd.
op hetgebied van denNederlandschenwater- Vloelbaarroodblanketselofurougeengol1ttesx'
staatmetroem werkzaam geweest.Hj heeft is eenealkalische oplossing van saë ûer-rood,
met W illem Fretfdrik Conrad hetKanaalvan

en w ordt 0ok welvan cochenille-poeder m et

Katwjkgegraven,wasonderKoningLodewi
jk xozen-azjnvervaardigd.Moethetroodeblanlidvanhetcentraal-comitévanden waterstaat, ketselkrachtig zjn,dan maaktmen gebruik
zag zich in 18l6 benoemd t0thoofd.ingenieur van vermiljoen en menie.
T0t wit blanketseldienen onderscheidene
vanZuid-Hollandmetdenrangvan inspecteur:
ontvingin 1823pensioen,en OverleedteGouda zelfstandigheden uithetrjk derplanten en
den 4denMei1824.Hjwas1idvan deEerste delfstoffen,zooalszetmeel,rjstmeel,boonenklasse van hetKoninkljk NederlandscheIn- m eel,geprepareerde talk,- voorts oplossinstituuten van andere geleerde genûotschap- gen van neêrgeslagenkoolzurenkalk?waarbj
pen, en heeft eenige waterbouwkundige ge- we1 eens zinkwit gevoegd wordt,paxelwit
schriften nagelaten.
(basisch chloorbismuth)en Spaansch wit(baBlankenburg is de naam vaneenarron- sisch salpeterzuur bismuthoxyde).Alsvloeidissement van hethertogdom Brunswjk en baar wit blanltetselgebruiktm eneenm engsel
ligt,afgezonderd van de overigeBrunswjk- van 1 deelSpaansch witen 4deelen oranlesche gewesten,in hetzuidoosteljk gedeelte bloesem-w ater,alsm edevan loodwit en rozevan den Harz tusschen de Pruissische en water.MenheeftOok blaauw blanketsel(fard
voormalig Hannoversche gedeelten van den bleu d'
azur),dat uit geljke deelen ultramaHarz. Het heeft eene oppervlakte van 8,66 rjn en talkpoedcrmet wat tragacanth-sljm
8*
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bestaat.op hettooneelwordt00kgeel(oker), vangelzisstraf
'veroordeeld.Htlverduurdediein
de vestingBelle-isleen vervûlgensteCorteop
zwarten grjsblanketselgebruikt.
Hetaanwenden van blanketselishoogstna- Corsica,totdat de groote amnestie van 1859
deeligvoordehui;;hetmaaktdezerimpeligen hem veroorloofde,naarParjBterugtekeeren.
leeljk,zoodathetiederwordtafgeraden,die ln Junj 1861 werdhjalwederwegensdemoin eenefrisychegelaatskleurbelang stelt.
cratische woelingen v001
'den tjdvan4jaren
Blanqul.onderdezennaamvermeldenwj: naar 4enkerkerverwezen.Na hetafkondigen
Jerome 2#0!,Ae Blanqui, een der uitste- derrepubliek teParjsopden4denSeptember
kendsteFransche staathuishoudkundigen.Hj 1870hervattehjzjnwerkterbevorderingder
werd geboren te Nizza den 28stenNovember rooderepubliek.Hjwasergedurendedebele1798,bezochtin 1809 hetgymnasium zjner gering l'edacteur van het blad uLa patrieen
geboorteplaats en begaf zich in 1814 naar danger'',nam er na deopheëngvanhetbeleg
Parjst0tvoltûojing zjnerstudiën.Reedsin deel aan den communalistischen npstand,en
1818maaktehj eenebrochure openbaarover werd bj deverovering van Parjs (:3t0t29
het concoxdaat,en deze baardeveelopschud- Mei1871)d00rdetroependerRegeringgevanding.Na hetverlaten der hoogeschoolvoor- gen genomen.
Blasche (Bernard Heinrich), een verzag hj in zjnebehoeftendoûrhetgeven van
ûnderwjs,aanvaarddeeeneleeraarsbetrekking diensteljk Duitsch opvoedkundige,werd gebj het Glnstitut M%sin''en legdezich t0e boren te Jena den 9den April1766.Hj beop de talen,de genees-en scheikunde.HtJ zochtaldaardeLatjnsche schoolen vervolkwam in kennismet Dat; deze bragt hem gens de universiteit,om erzich tewjden
totde studie derstaathulshoudkunde,en hj aan godgeleerde en wjsgeerige studiën.In
ontving voorts in 1825, Op aanbeveling van 1796 werd hj leeraar aan hetopvoedingsgedien geleerde,een hoogleeraarsambt aan de stichtkan S@lzmannteSchnepfenthal,enbleef
Handelsschool te Parjs.Nu hiel; hj staat. erwerkzaam totinlslo.Daarnawoondehjachhuishoudkundige voorlezingen, werkte in tereenvolgens op onderscheidene plaatsen.dagbladen en tjdschriften en deed belang- hetlaatstteW altexshausen,waarhjden26kten
rjkereizen doorEuropa.ln1820werdhjaan November1822overleed,eenelangereeksvan

het hoofd der Handelsschool geplaatst, na opvoedkundige geschriften achterlatend.
den d00d van Say t0t hoogleeraar benoemd
Blasius.Onderdezennaam vermeldenwj:
aan het Conservatoiredes artsetmétiers,en
Den keili.jen Wlldiz
/d,bisschop te Sebaste
hj nam tevens de redadie op zich van de in Cappadoclë,dieOnderLieini'
us(216)den
GDictionnaire de l'industrie manufacturière, martel
dood heeft onderqaan.Daar hj een

commerdale et agricole.''In 1888werd hj
1id van de kAcadémie des sdences morales
et politiques''en hj begafzieh voortsnaar
Corsica,Algiersen Turkje om erden maatschappeljken toestan; gade te slaan.Uiteerbied voorM icltel CAerclier weeshj dehoogleeraars-betrekking aan hetCollégedeFrance
van de hand.Hj overleed teParjsna eene
langduriyeongesteldheid0ydeng8stenJanuarj
1854.Hp heeft onderscheldenehoogstbelangrjke werken over staathuishoudkunde geschreven,vaF welke wj Opnoemen Jprécis
élémentaired'éconqmie politiqueetc.(1826)'',
en d
tHistoire de 11e
'conqmie politique en Europe etc.(1837,1838):'.
Lonis x4zy-çsdfe .
Blanq'
ai, een broeder van
den voorgaande,maar alsjverig communist
een tegenstandervan dezenlaatste.Hjwerd

knaapydie bjkans gestlktwaswegenseen
graatm dekeel,aanstondshielp,wordthj
door het volk beschouwd als de besthermheilige tegen keelpjn.Zjn herinneringsdag
valt op 4en 3ëen Februarj. Een beroemd
klooster, aan dezen Heilige gewjd,verhief
zich weleer in Oostenrjksch Breisgau,in een
eng dal van het Schwarzwald en tusschen
hooge bergen.Dat klooster,in de 6deeeuw
door kluizenaars ontstaan en begiftigd m et
860 reliquiën van den hliligen B lasi'
la , is
in 1807 opgeheven en thans herschapen in

eene katoenspinnerj.

Gerardun 2Ic:6$I
.
: Of Gerr d Blaes, een

Nederlandsch geneeskundige.Hj werd gebo-

ren te Oostvliet in het land van Kadzand
in het begin 4er l7de eeuw , studeerde te
Kopenhagen en te Leiden, vestigde zich
geboren te Nizza in 1805, nam reeds vroeg a1s geneesheerte'Amsterdam en werdereerst
deel aan geheime genontschappen, en was buitengewoonentoen gewoonhoogleexaaraan
weldra doordrongen van communistische be- hetAthenaeum (1666).Hjwaslidvan deKei-

ginselenjdiehj gedurendedeJulj-omwenteling in een aantalvlugschriften verdedigde.
Nadathj in 1832 wegensstaatkundigewoelingen voor de Jury ha4 teregt gestaan,
plaatste hj zich den lzdenen 13denMei1839

zerljk Russische Aeademie van Natuur en

Kunstjgafeen aantalgeneeskundige werken
uit,en overlee; '
0p den 25sten Maart 1692.
Joltannes2Il:6>d ofJoan Wlcd.
s,een broe-

der van den voorgaande.Hj wasadvocaat

metBarbès en M artin .
/erllrtfaan hethoof; teAmsterdam en heefteen aantalbljspelen
van den opstand. Het Hof;er Pairs veroor- beneven: andere gediehten uitgegeven.
deeldehem den BlstenJanuarj 1840terdQod, Abrakam .#IJH- ,een zoon van Gerardus.
m aar de straf werd in deportatie veranderd. Hj was desgeljksgeneesheerte Amsterdam

Hj bleefin hechtenisop den MontSt.Michel
totdatdeFebruarj-omwentelinghem in vrjheid stelde. Te Parjs vormde hj een dub
van radieale reyublikeinen,waarmede hj in
Mei het stadhuls bezette.Na het beteugelen
57:11 dien opstand Nverd hj t:t lo-jarige ge-

en heefteen Latjnsch werk van geneeskun-

digen inhoud geschreven.
Ernnt2I.:ild,een uitstekendheelkundige.

borenteBerljndenZostenNovemHjweCd
z,gebezoc
ht er het gymnasium en de
ber 18

geneeskundige schooljwerd vervolgens 0ë-
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der van gezondheid en vestigdezich in 1827 uitstekend Friesch regtggeleerde,geboren in
eerst te Berljn en vervolgens als privaat- 1616 en in 1637 ingeschreven als advocaat

docent (1829) aan de universiteit te Halle. bi
J*hetHofvan Friesland.Hj werd achterIn 1830 werd hj er benoemd t0tbtlitenge- eenvolgens benoemd tot pensionaris der stewoon hoogleeraar in de geneeskunde en in
1834 tot gew oon hoogleeraar en t0tdirecteur

den Leeuwarden en Harlingen, tot landsthaps-advocaat,tot raad in de vroedsehap
derdiniek.Totzjne belangrjksteyeschrif- van L eeuw arden en t0t volmagtten Lands-

ten behooren dHandbuch der Akiurgle (1830
tot 1832, 3 dln, 2(
1e uitgave 1841- 1844)''
meteen atlas,ttlzehrbuch der Akiurgie (Berljn 1835, 1846 zt
le uitgave),en ullandwörterbuch der gesammte Chirurgie und Augenheilkunde (Berljn,1836- 1839,4 dln)''.

dage. Hj was tevens een goed Latjnschen

dichter,enoverleeddenl3ëenDecember1672.
H iéronymlts de z lcv, een kleinzoon van

den voorgaande. Hj studeerde in de regten

te Groningen en te Franeker,werd burgemeester te Leeuwarden, daarna te Sneek,
Blasphep ie beteekentin hetalgemeen: en overleed in 1753.
eerroovlng,ln meer bepaalden zin:GodslasQniryn de ./145'
11,een zoûn van den voor-

tering.In het aristocratische Byzantjnsche gaande en een voortrefeljk regtsgeleerde.
keizerrjk qerd hetook genomen in den zin Hj werd geboren te Bergum den zosten
van majeste%tsehenno.
Augt
lstus 1756 en op lzlarlgen leeftjd geIn het K anonieke regt was de Godslaste- kozen tot seeretaris van de stad Sneek. Na
ring, het vloeken en zw eren strafbaar ge- de voleindiging zjner studiën werd htlpensteld;m en w erd daarvoor vervolgd doorden sionaris van de stad Leeuwarden, van de
geestelijken regter.Evenzoo doen sommige stad W orkum ,van de Provinciale rekenkaoudere en nieuw ere w etboeken in landen, meren van de stad H inloopen,- voortsl'
aad
waar de grens tusschen zedeljkheid en regt ordinaris in den H ove van Friesland, en
nietstreng getrokken en volgehouden w ordt. overleed op den l6den December 1780.
W aar de Staat zich nog geroepen gevoelt,
Tlteodorns z rzgzzdlheltl de .PJJI, een zopn

om zich metde godsdienst te bemoejen,en
om toe te zien opdemoraliteit,de denkwjze
in het privaatleven der onderdanen, dââr
vinden we nog dergelgke misdrjven in het

van den voorlaatste. Hj werd geboren te

kring derzedeljkheid,die doorzjnekracht,
zelfsm etregtsdwang,gehandhaafd m oetw orden, binnen zoo eng mogeljke grenzen,en
brengt zooveel doenljk de ongeoorloofde
daden op het gebied derzedeljkheid terugy
waarieder overtreder alléén met zjn gewe-

den 17dex Januarj 1815.
Blautopf is de naam van eene aanzienljke waterkom bj Blaubeuren in W iirtemberg digt bj den ml
lllr van het klooster,

Leeuwarden den 23stenDecember 1.729,studeerde te Franeker enteU trechtin de godgeleerdheidj nam het leeraarsambtwaar te
strafwetboek a1s de blasphemie. D e Staat, Oudeschoot,te Amersfoort en te Groningen,
volgensdenieuwere begrippen,beperkt den gaf eenige leerredenen uit,en overleed op

aan den voetvan een steilen rotsw and,ruim
500 Ned. el boven de oppervlakte der zee

ten heeft af te rekenen. In Pruissen is de gelegen.Zj neemtdeAach op,en uitharen
blasphem ie nog strafbaar.
schootontsptingtdeBlau.zjheefteenemiddelBlassière (Jean Jaques), een bekwaam ljn van 40 en eenedieptevan 23Ned.el.Het
Nederlandsch wiskundige, w erd geboren te w aterheefteeneblaauwachtig-groenekleuren

'sHage in 1736, genoot het onderwjs van begint bj hetsmelten van de sneeuw of na

â'
amnel Koenig en w as zelf de leerm eester regenvlagen doorgaanstew oelen en tekoken.
van Jan H endrik ran &s'
?.#Jbzztfdzz.In 1768werd
Blavet is de naam van eene rivier in

hj derhalve bevorderd totdoctorin de wtjs- Frankrjk.Zj ontspringtin debergstreek van
otesduN 0<d,stroom teerst
begeerte;ook washj lid van onderscheidene hetdepartement Cgeleerde genootschappen. Hj overleed te Oost- dan zuidwaarts en stortna een loop
'sllageden8stenDecember1791,onderscheide- van 18 geogr. mjlen bj Port Louis zich
ne w erken van wiskunstigen inhoudnalatend. uitin den Atlantischen Oceaan.In genoemd
Blau (El'
nstOttoFriedrich Hermann),een departement verdwjnt zj over een afstand
beoefenaarder Oostersche letterkunde en be- van 600 Ned.elonder de rotsen.
Blaye is eene arondissements-hoofdstadin
kend door zjne reizen en wetenschappeljke
geschriften,w erd geboren teN ordhausenden

het Fransche departement Girondejop den

zlstenApril1828.HjbezochtdeUniversiteitte regteroever der rivier van dezen naam .D e
Halleen werdlaterattachébjhetgezantschap bovenstad is door vestingw erken en grachten
teConstantinopel.Voortsdeedhj belangrjke omgeven.en debenedenstadligtonbeschermd

togten in hetOosten,werdin 1858Pruissisch aan den stroom , in Fiens midden zich op
consulteTrapezuntenin 1870Pruissisch con- eene rots het fort Pate'en aan wiens oversul-generaalvoor Bosnië en Herzegowina.In zjde zich het fortMédocverheft.Hetaantal
laatstyemeldJaarontvinghj eenebetrekking inwoners bedraagt n0g geen 5000,maar er
bjBultenlandscheZakenteBerljn-lljstichtte is veel handel in wjn,brandewjn enz.In
er het(tcentralnachw eisebureau''voorgewon- den tjd der Romeinen heette zj Blania of
de en ziekesoldaten.enkeerdevervolgensin B laratnm. Uitgestrekte m oerassen in hare

zjne voormalige waardigheid naar Serajewo nabjheid zjn door Hendrik IV in vruchtbaar
terug. Hj heeft onderscheidene belangrjke land herschapen.
w erken uitgegeven.
Blaze (Henri),baron de Wf
zry,een geesBlau (De).Onderdezennaam vermeldenwtj: tig Fransch schrjveren een gelukkigbeoetbJeronimqs of Iliêronymns de WJJ'II, een

naar der Dtlitsche letterkunde,w erd geboren
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BLAZE- BLEEKEN.

te Avignon den l9;en Mei 1818,studeerde
op het collége van Sainte Barbe te Parjs
en plaatste in 1839 een gedichtinde JRevue
desdeux mondes,'datweldradoorveleandere

werd gevolgd.Hj leverde onderden naam

H ans W erner en H enri 2.pnderscheidene
opstellen over Duitsche letterktlnde in ge-

noemd tjdschrift,vertoefdegeruimen tjd in

Duitsehland en vervaardigde eene vertaling
vanden aFaust''van Göthe.00k in ltaliëhield

hj eenigen tjd zjn verbljf,en overde 10tgevallen van datlandschreefhj in 1850een
opstelin de uRevue 4esdeux mondes''.Hj
is de eerste, die in eenwerkje dTue comte
de Chambord'' gewezen heeft op het wenscheljke van eene vereeniging van de beide
takken der Bourbons.
Blazen noemtmenholten,diebjhetvervaardigenvanglasofbjhetgietenvangeschut
ontstaan.Zie Gesekutyieterl.len GlasblazerI
j.
Blazoen ,zie W apenkunde.
Bleek.Onderdezen naam vermelden wtj:

/ic/ztvtsBleek,geboren te 'sHage in 1670.

.

trekking te aanvaarden, die hem door den

gouverneurwerd aangeboden,enhjhadtoen
de gelegenheid, om zjneopmerkingen aangaande de Afrikaansche talen te rangschikken.Devruchtvan dezen arbeidiszjnmerkwaardig werk dsir George Grey's Library
(Capetown,1858en 1859,2deelenl''.ln1859
keerdehj t0therstelzjnergezondheid naar
Etlropa terug en sleet er den winter in het
zuiden van Frankrjk.O0k nadien tj4heeft
hjonderscheidenegeschriftenuitgegevenover
de Afrikaansche, Nieuw-llollandsche en P0-

lynésische talen, alsmede eene Latjnsche
spraakkunst(1863).
Bleeken (Het)heefttendoel,spinvezelsj
nameljk vlas, hennep,Jute,katoen,wol,
alpaca, zjde enz.,benevens stroo, alsook
hiervan vervaardigde stofl'en, zoeals garens,
weefsels enz., van vreemde kleurende zelf-

standigheden te bevrjden en t0teen witten
toestand te brengen.De plantaardige vezel
(celstof)biedtweerstand aan veleoxydérende
middelen,terwjldekleurendestoFenhierdoor
veelalvernieldworden.Bjw0l,dierljkhaaren
zjde volgtmen echtereene andere methode.
In de bleekerj worden scheikundige en
werktuigeljke middelen aangewend.Brengt

Hj z0u tot tooneelspeler worden opgeleid,
maar oefende zieh metjverin de schilderkunst,en begafzicllvervolgensgedurignaar
Londen,waarhj veleportretten schilderde.
In 1605 of1696 werd het vaartuig,W aarop men het gebruik van alkalische loogen,hethi
j zich bevond d0o1-een Franschen kaper welk steedsvoorafgaat?nietin rekening,dan
in den grond geboorden hj-zelfna langdu- behooren de scheikundlge bleekmiddelen t0t

rig rondzwemmen envergeefschesmeekingen de ozfm-bevattende of ozon-vormende en t0t
ten laatstedoorden vjandgered.Arm enbe- de toepassing van zwavelig zuur.
Zoowel de veld- als de chloorbleek Tan
rooidkeerde hj derhalveterug,maarweldra
ging hj op nieuw naarEngeland eneindeljk linnen en katoenen stoFen iseene ozon-bleek ,

vestigde hj erzich metzjn huisgezin.Zjn waarbtjdekleurendestoFen geoxydeerdwor-

zoon Pieter .#J:ek, een bekwaam portret- den d00r den invloed der actieve zuurstof.
schilder en graveur, woonde desgeljkste De middelen, door den bleeker gebruikt,
Londen,en overleed aldaarin 1764.
zjn,behalveozon-houdendedamykringslucht,
Friedrich zleekjeen ervarenuitlegkundige ehloor, onderehlorigzuur, ferrldcyankalium

en eriticus.Hj werd geboren te Arembök ln (rood bloedloogzout)enwaterstofsuperoxyde.
Holstein op den 4den Junj 1793,studeerde Deze zjn dealkalipatiseke.T0tde acid%paeerstte Klelen vervolgens teBerljn in de flcl,e behooren het overmangaanzuur, de

godgeleerdheid , vestigde zich in laatstge- jzeroxydeoplossing en het chroomzuur.Al
noem de stad a1s privaat-docent en werd er die mlddelen werken door de vorming van
in 1823 buitengewoon hoogleeraarin detheo- ozon (zie onder dit w00rd).
loqie.Toen Lûeke in 1828 van Bonn naar Het bleeken d00r zwaveligzuur verbergt
Gottingen vertrok,werdBleekzjnopvolger, doorgaans de kleurstof; zelden wordt deze
en deze overleed aldaar op den 27steu Fe- er door vernietigd. De pigmenten van vele
bruarj 1859.Hjheeftondel'scheidenewerken blaauwe en roode bloemen en vruchten vorgeschreven van godgeleerden inhoud.
men met zwaveligzuur kleurloozeverbindinW ilhelm A'
dipricA Immanuël Wleeà, een gen,maarde ooxspronkeljkekleurkanmen
verdiensteljk taalkundige en een zoon van d00r verdunde zuren herstellen.

den voorgaande.Hj werdgeboren teBerljn

Men bleektnietaltjd doorhetvernietigen

den 8sten Maart 1827,bezochthetgymnasium derkleurstoFen,maaro0k we1doorhetwjte Bonn en legde zich aldaaraan de univer- zigen van de oppervlakte der stoFen,want
siteit en later aan die te Berljn metjver vele kleuren zjn afhankeljk van dewerking
t0e op de Oude letteren.Hj Btrekte zjne Van het licht.
studiën vervolgens uit t0t de Afrikaansche
Onder de methoden om te bleeken isvop1.
talen en begafzich in 1855 naar PortNatal, zekerdie de beste?welkede kleurstolenz00

waarhj in den bisschop colensoeengetrou- veelmogeljk wegneemten devoorwerpen,
wenraadsman en beschermervond.Hjreisde voorde bleek bestemd,zoomin mogeljk beer l1/z jaar in het binnenland en vertoefde nadeelt.Voordat heteigenljke bleeken een
som s maanden aaneen in de hutten der in- aanvang neem t, m oeten vaak andere zelfboorlingentom zich met den toestand en de standigheden , zooals hars en vet, uit de
taalvan deze bekend te maken. In Novem- stoFen verwjderd worden.

ber1856 bezochthj de Kaapstad,waarhj

W j vestigen het eerst de aandacht op de

door de Engelschen gouverneur sir George Teldbleek of de werlting van lueht,licht en
Greymetdemeestevoorkomendheidbejègend h
water oy linnen, hennep en katoen. D eze
werd. Bleek was dan ook bereid, eene be- andelwpze isvan oudsgebruikeljk.Destof-

BLEEK EN.
fen w orden vochtig gehouden en aan den
invloed van lucht en lichtblootgesteld,die
de kleurstoFen tot zoodanige verbindingen

brengen,welke oplosbaar zjn in water.De
veldbleek vereischt een langen tjd en werkt
om die reden nadeelig op hetlinnen,zooals
uit het gewigtsverlies bljkt.Zj is derhalve
niet aan te bevelen, wanneer ergens gelegenheid tot de kunstmatige bleekerj bestaat.
Volgens de oude m ethode w eekte men de
stoFen eerst in kokend water ofin zwakke
loog,men lietze in heteerste2indetw eede
3 of4 etmalen liggen ,kookte ze gedurende
5 uren,waschte ze daarna en legde ze ein-
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ontstaat op die wjzeeene kleurlooze zelfstandigheid, die in de stof achterbljft, -

3O. De kleurstoFen worden vernietigd doordien een gedeelte van de koolstofofwaterstof of van beide door de zuurstofder lucht

verbrand wordt, waarbj koolzuur en water
ontstaan,terwjlhet achterbljvend gedeelte
dan door water kan verwjderd worden.Er
heeft alzoo eene verrotting plaats,die terstond op de kleurstofw erkt en 0ok de ve-

zels zou aanyrjpen,zo0men haren voortgang nietverhlnderde.D ezeverklaringw ordt
door vele scheikundigen bezegeld, - 4O.
Het bleeken geschiedt niet door den invloed
der lucht, m aar door dien van het water.

deljk 2 of 3 weken op hetveld.Dan werden
zj weder met loog behandeld en gebleekt, Dit laatste wordt daarbj ontleed,en zi
x
jne
en men zette zulks voort totdatzj een v0l- elem enten,oféên van deze!verbinden zich

doenden graad van witheidverkregen hadden. m et de kleurstoffen en vernletigen deze.
Daarna legde men de stoFen 2 of 3 w eken
De kunst- of ekloorbleek is heteerst in
inzuremelk,enlaterb'
getmaalinverdundzwa- Engeland door W att in gebruik gebragt.
velzuur.Nadatdit3of4maalherhaaldwas,had Eerst werkte m en met geconcentreerd,later
men hetbleeken volbragt, hetwelk een tjd m etverdundchloorwater.Toenm enopm erkte,
vereisehte van 6 weken t0t3m aanden.Daar- dat de stofen vaak geel werden,waschte
om kostteeenehalveeeuw geledenhetbleeken men ze m et alkaliën en z0o kwam Javelle
evenveelals de vervaardiging der stolen.
bj Parjs tothet gebruik van OnderchlorigM et betrekking tot de veldbleek m erken zure alkaliën. Tennant te Glasgow verving

wj nog op,dathetbleekveld een zandgrond deze (1798) door chloorkalk.Verbonden met
of een grasgrond kan w ezen, en dat lang kalk dient ook nu n0g het chloor op de
grasalligtvlekken geeftaan de stofen,zoo- groote bleekerjen tothetbereiden vanbleekdat m en deze m etpinnen dientuit te span- w ater. Niet alleen hieraap hebben de blee-

nen. Zj mogen niet met lederof met jzer kerjen veelte danken,maarvooral0ok aande

in aanraking komen,en hetwater,datm en

uitm untende machines,die heteerst in 1828

jebruikt,moet zacht, helder en vrj van doorBentley te Pendleton ingevoerd en door

pzer wezen.Op vele plaatsen heeft men de Jokn GrtZAJ- aanmerkeljk verbeterd zjn.
gewoonte,om de stoFen niette bevochtigen,
De werkzaamheden van den bleeker zjn:
en men geeft hieraan den naam van drooge hetm erken en zamenvoegen der stofen,bleek.Btjhet bleeken van linnen weektmen het zengen,- hetinvochten en eerstewasdit eerst 8 dagen in koud w ater,hetw elk sehen, - het loogen in kalkwater,- het
ieder etmaalvernieuwd w ordt,w aarna m en leggen in zuren en uitwasschen, - het
de stof uitspant op het bleekveld,gedurig loogen metbjtende loog,- hetwasschenym et w ater begiet en eerst 3 dagen aan de het behandelen m et bleekw ater, - hetlegel
b
eneen dan 3dagenaandeanderezjdejaat gen in zuren, - hetw asschen,hetloogen

eekçn.Danwordtzjopgespoeldengeloogd,
voorts bj herhaling gebleekt en geloogd,en
eindeljk metzeep gewasschen,in frischwater
uitgespoeld,uitgewrongen en gedroogd.
Het loogen geschiedt Op verschillende wj-

met koolzuur Ot
'bjtend natron ,- hetleg-

gen in zuren,- het wasschen en uitw ringen,- hetrollen,- -hetpappen en droogenyhetklanderen,vouw en en stempelen.
Van het merken en nonwen valt niets te
zen.Veelal legtmen eenstuk linnen opye- zeggen.H et zengen gcschiedt met een rûodvouwen in de loogkuip; daarover spreldt gloejend jzer ofeene gasvlam , waardoor
men een laken en m en legthierop eenehoe- deuitstekendevezeltlesweggenomen worden.
veelheid houtasch, waarna m en er laauw terwjl het weefselongedeerd bljft.Daarna
water opgiet: en de loog telkens onderuit kom tde stofin w ater van 50 t0t 600C.en
de kuip aftapt en erw eder van boven laat bljft daarin 36 uren.Hierdoor ontstaatwel-

inloopen. Is eindeljk de kuip gevuld en dra eene gisting,die de kleefstofverwjdert.
goed w arm , dan laat m en haareen etm aal
staan.D aarna neemt men hetlinnen er uit,
haalt het voorzigtig door het water heen,
zoodat hetm et loog bezwangerd w ordt,en
brengt het vervolgens op hetbleekveld.In
plaats van hout-asch kan m en ook soda of
pot-asch gebruiken. Vlasvezels w orden op
de veldbleek niet spoedig witen verliezen

Heteersteqoassclten moetmetzorgvuldiqheid
gebeurenenismeteenwaschradgewoonljkin
10m inutenvolbragt.D oorhetloogenverwpdert
men denharsenhetvet;daartûeyebruiktmen

er330/Ovan hun gewigt.

de vloeistofgedom peld w ezen,daar de kalk
anders koolzuuropneem ten hetlinnenbroos
w ordt.Ditis ook het geval,wanneerdekalk
na hetkoken nietaanstonds dooruitspoeling

D e theorie der veldbleek is nog nietm et
volkom ene zekerheid bepaald.M enheeftdaaromtrentde volgendemeeningen:lO.Dekleum
stofverbindtzic,
h m et de zuurstofder'lucht
en vormt eene kleurlooze zelfstandigheid.

thansongebluschten kalk enhetlsgebleken,
dat de stof een paar uur in kalkwater kan
gekookt worden zonderhiervan eenig nadeel

te ondervinden.Zj moetechtervolkomen in

verwjderd wordt.De ketels voor hetloogen
worden thans in de groote bleekerjen met
die door water verwjderd wordt,- 2O.Er stoom verhit.In kleinebleekerjen zjn die
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ketels er ingerigt,dat (
le onderin deze ver- is.1: de stofdan n0g niet wit genoeg,dan
warmde l00g in buizen oprjsten boven op herhaalt men ie voorgaanie bewerkingen.
de stofnederdaalt.De hoeveelheid kalk is 3
Onder de verschillende methoden ondert0t1% vanhetgewlgt4erlinnen stof.S0m- scheidt zich die van Grean;deze kooktde
mige bleekersgebruiken soda en kalk.Benner stoFen metsodavoordatzj in hetzurebad
neemt op 1400 Ned.pond te bleeken stof20 komen, zoodathet onderchlorigzuurvanden
Ned.pond kalk, t0t kalkmelk gebluscht en kalk aan hetnatron wordtafgestaan. A i5eIvoegt er water bj, tntdatditeenehoogte tovn en Balley zochten hetloogen metheete
van 3palm boven destofbereiktheeft.Daarna l
00ç te vermjden en bedienden zich van 0p-

voegt hj er 15 Ned.pond gebranden,met lossmgen mettinnxyde.Hetznut,datzj4e-

54 Ned.pond water gebluschten en met7,5 bruiken,wordtbereid van 1/:Ned.pondtlnNed.pond melasse (1n 28 Ned.pond watgr chloride: datmet water t0t 9 of IOOB.ver-

aangeroerd)vermengdenkalkbjtsluitdekulp dund en met koolzuur natron verzadigd
luchtdigt en brengtden inhoud ln 2 uren t0t is.Zi
j werken op de volgendewjze:Degeven stolen worden l0.in laauw water12
kookhitte bj eene drukking van 11/zatmo- we
spheer.Na 8 uren kokensrasehthj deBtof uren geweekt,- 2o.gewasschen,- 3o.twee
uit en herhaalt de bewerklng met 15 Ned. urenlanggeweektin eenevloeistofmetbovenpondbjtenden kallten 5Ned.pondmelasse, gemeld zout en bjtendenatron,- 40.uitwaarqp eene herhaalde wassching en eene gewrongen,- 5o. een half uur in verdund
plaatslng der stof in een zuurbad volgen zwavelzuur gelegd,- 60.gewasschen,- 70.
moet.- M etz heefteen anderen toestel uit- ineenezwakkechloorkalk-oplossinggelegd,gevonden Nvaarin de stofniet kookt,raaar 8o.drieuurgeweektinverdundzwavelzuur!aan eene sterkeverjlingofdrukkingderltlcht 00.gewasschen,- 100.in eenesoda-oplosBlng
blootgesteldwordt,waarbjzjminderteljden gedurende3uurgekookt,- llo.gewasschenyl:n.vier uurin eene chloorkalk-oplossing geheeftdan bj hetkoken.
Na hetloogen worden de stoFen inwasch- weekt,- 120.drieuurlangin zwavelzuurgemachinesgewassekenen daarbjgeslagen,z00- legd,en- 140.gewasschen.lnplaatsvanzwadatalle onzuiverheden verdwjnen.D00rhet velzuuxwoxdtthansveelalzoutzuurgebruikt,
leggen il =renworden dekalkzeepenenkalk- want de chloorzure kalk,in den chloorkalk
harsverbindingen vernietigd.Zuren van 6 of aanwezig,levertmetzoutzuuraanmerkeljke
70/n tasten de stolen nietaan,zoodatmen hoeveelheden chloor.Clauszendompeltdestofdie gerustgebruiken kan.DestoFen bljven fen na hetzuiveren eerst in koolzure natron
4 uren in zulk een bad,worden daarna ge- en dan in bleekwater.V00rstofl'
en,die verwasschen en dan in bjtend natron geloogd. volgens Turksch r00d moeten gekleurd worD eze 100g bevatZ t0t4% koolzuurnatron; den, gebruikt men geen chloorkalk, maar
men gebruikt00k weleene oplossing van 10 Onderchlorigzure magnésia metbitterzout en
deelen gecalcineerdgsoda,met4deelenhars verdund zwavelzuur.
gekookten t0t50a100deelen verdund.Zjn Mousselineslaatmen bj 40- 500C.36uur
den zjnogmaalsgewasschen,enhiermedezjn 3 t0t 31/zNed.pond parel-asch,lNed.pond
de stofendaarin8of9uren gekookt,danwor- gisten, loogt ze vervolgens 6 uur lang m et

de voorbereidende werkzaamheden voor het zachte zeep en 1800 Ned.pond water op 56
bleeken afgeloopen.Destofisvanalleonrein- Ned.ponds*f4daarnawordtdezegewasschen,

heden bevrjd,enalleendekleurstofmoetn0g dan n0geensgeloogdmet11/aNed-pondparelmethetbleekwater worden weggenomen.
asch en 1 Ned.pond zachte zeep,vervolgens
Hetbleekwater,nameljk de oplossingvan in bleekwater gedompeld, na verloop van 6
chloorkalk ,bereidtmen in steenen bakken, t0t 12 in een zuur bad gelegd,en hiernanogdie met watergevuld en zôö ingerigtzjn, maals geloog; en gewasschen en in verdund
dat een vat,tendeele er ingedompeld, zich zwavelzuurgebragt.Daarnaworden demousaldaarom eene regtstandige asbewegenkan. selines met blaauwsel behandeld, gestevenj
Ditvat,aan dezjden metgaatjesvoorzien, uitgewrongen en gedroogd.T0t het droogen
ismet chloorkalk gevult en bevatdaarenbo- gebruiktmendenhydroextractorvanApA/dyven eenige kiezelsteenen,die den kalk ;Jn eene centrifugaalmachine,die hetwater ver-

maken en de oplojsing besyoedigen.Daarna
laat men de vloelstofbezlnken, zoodatzj
helder wordt:haar graad van sterkte wordt
afhankeljk gesteld vandeEjnheidderweef-

wjdert.Daarna worden de stolen tusschen
zware cylinders geperst,welke de vochtighcid gelp
-kmatig verdeelen en alle ploojen
gladstrjken.Eindeljk wordenzjgeklanderd,
sels.Deze worden gedurende 6 of8 uren in waàrdoorzjvoorden koopereenaangenaam
die vloeistof gedompeld,en de temperatuur voorkoslen verkrjgen.
svorden op bovengemeldewjzekatoenen
van hetbleekwater mag nietlagerzjn dan

20 of25OC.Mcethetbleekenbespoedigdwor- stofen gebleekt, het bleeken van linnen en
den, dan gebruikt men sterker bleekwater. hennep geschiedtOngeveerop dezelfdemanierj
Daarna worden de stoFen in een zuur bad maarvereischtn0g grootere zorgmetbetrekgelegd,datgewoonljk 71/!0/:Engelsch zwa- king t0thetwegnemen deronreinheden.Het
velzuur bevat. Hierin bljven ztl 4 uren en bleeken zelfkost daarna weinig moeite.Dit
worden daarna in eenegrootekuipm etwater geschiedtsomtjdsmetensomtjdszonderaangewasschen.Om eindeljkallesporenvanzuur wending derveldbleek.Van de beide handelweg te nemen kooktmen destofen gedurende wjzen geven wj hierdenavolgendebeschrj8 uren in eene oplossing van gecalcineerde ving,daarbj onderstellendejdatzj zichuitsoda,died00rbjtenden kalkbjtendgemaakt strekt t0t 360 stukken stof,van welke ieder

BLMEKEN.

121

48Rjnlandscheellen lang is.Bjhetbleeken stofen worden 1o.twee uur oflangerin eene
zonder tleld:ldek w ordt de stof 1o.36 uur in oplossing van bjtende nat#on gekookt,eene zwak-alkalische loog te weeken gelegd 2o.ineeneoplossingvanbitterzoutgew eekt,en dan gewasschen,- 2o.in eene oplossing 30.in eene soda-oplossing gelegd,- 4o.in

van,30 Ned.pond bjtende soda en 4500Ned. een bad van zwavelzuur gebragt,- 5o.ge-

pond w ater 6 uren lang geloog; en daarna wasschen,- 6o.i
neenewarmesoàa-oplosslng
gewasschen,- 3o.15 uur lang in bleekw ater geweekt,- 1o.in eene chloormagne'sia-opgedompeld,- 4o.6 uur lang in een bad van lossing gelegd,- 8o.in eene soda-ûplossing
zoutzuur of zwavelzuur gelegd en gçwas- geplaatst,- 9o.door een zwavelbad gehaald,
schen,- 5o.4uurlang in eenebjtendesoda- - 100.gew>sschen,- llo.een halfuur met
loog yeplaatsten gewasschen,- 60.10 uur harszeep gekookt,- 120.in bleekw ater van
lang ln een zuur ba; gedompeld en gew as- chloormagnésia gelegd,- 130.in eenbadvan
schen,- 7o.op eene plank metgroene zeep zw avelzuutgedompeld,en - 140.gewasschen.

ingewreven engewasschen.- Bjhetbleeken
Ant
lersisdemethode bj hetbleeken van
metdeedl#:leeàhebben devolgende omstan- mol en zqde.Deze Gierltjke vezelstûFen ondigheden plaats, 1o. gisting ln eene zw ak- derseheiden zich door haar stikstofgehalte,
alkalischeloog gedurende36uren,- 2o.koken zjn veelvatbaardèrvoorontbindingenmoemet30 Ned.pond ongebluschtenkalk eù wasschen,- 3o.koken m et 25 N ed.pond ongebluschten kalk en w asschen,- 4o.een zuqrbad van 11 Ned.pond zwavelzuur en 1500
Ned.pond water en wassehen,- 5o.een 5maalherhaald koken m et 30 Ned.pondsotla,
w asschen en telkens 3 of4 dagen uitspreiden op de veldbleek,- 6o.een ztlurbadvan
9 N ed.pond vitriool-olie op 1500 Ned.pond
water en wasschen,- 7o.koken met25Ned.
pond soda en w asschen en 3 of4 dagen uitleggen op de veldbleek,- 8o.een bad van
bleekWater,- 9o.tweemaalkokenmet25Ned.
pohdsoda,w asschenen3tot4dagenopdevel4bleek,- 100.een bad in bleekw ater en w asschen,- 110.koken m et25Ned.pon;sodaen
w asschen,- 120.een ba; vanbleekw ater en
wasschen,-- 130.een zuurbad van 18 Ned.
pond vitriool-olie op 1500Ned.pondwater,140.behàndeling m et zeep en w asschen.
Ook aan linnen en katoen,dat door het
gebruik geelgew orden is,kanm endoorehloorkalk of eau de Javelle en door het vervolgensin een zuurbad te leggen de voormalige
helderheid teruggeven.M en legge de stofen
daarin- na genoegzaam verdundtew ezen tew eekenen late zedan zorgvuldigw assehen.
M etbetrekking tot hetbleeken vanyc.pber-

ten dus met groote voorzigtigheid behandeld

worden.O0k hierbj moetdezuiveriùg het
eigenljke bleeken voorafgaan. Bepalen wj
ons in de eerste plaatsb'
d dewol.Deze is
in een ruw en toestand vettig,en deze vettigheid is eene soortvan zeep,diein water

oplost.Men kan ze àusdoorwasschen çrootendeelsverwjieren,maarmengebruiktllever
kxachtiger miM elen. nameljk een bad van
1 deelverrotte urine en 5 4eelen water bj
een warmtegraad van 30 t0t 500 C.De w0l
w ordt in een net gepakt en met steenen
bezwaard, om ze onder de oppervlakte der

vloeistof te houden. ls zj van deze ;00rtrokken,dan laatmen ze afdruiyen,waarna
m en ze,zonderhaar te roerenjm stroomend
w ater uitw ascht.D e koolzure am m oniak van
detlrine vormt met hetvetvan de woleene
soort van emulsie, en m en kan hetzelfde

bad bj herhaling gebruikenjomdatbj verdexe verxotting gedurig nieuw e amm oniak
ontstaat. W at overbljft,kan totmestdie-

nen. M en heeft den am m oniak door soda
w illen vervangen? doch dit trofgeen doel,

terwjl het gebrmken van soda en zeep tot
beterp uitkomsten leiM e.Men moet daarbj
letten op twee zaken ,nameljk datde temperatuur niette hoog zj,en dat dç wollen

brj;wjzen wj op het artikelpapier en ver- stolen niet gevouw en in hetbad geleg;woxmelden hier sleehts,dat m en voorgekleurde den. M en moet ze over rollen doorhet bad
lompen ruim dubbelzooveelchloorkalk no:dig laten gaan,omdat zj zich anders ongeljkheeft a1s voor witte,en datmen de werking m atig zam entrekken en veelvanharew aarde
daarvan doorzoutzuurversterkt.D aarnam oet verliezen.Clawszen wascht de wo1koud met

men naauwkeurig zorgen voor de verwjde- bjtende soda totdatalhet vet verzeept is,

xing der kalkzouten,omdathetpapieranders en daarna laat htj ze eerst t
loor een sodalichtbruin wordt.Vooralheeftmen omjezien bad en dan door een zuurbad gaan,en ein-

naarmiddelen,om desurroqaten vanlompen deljk in Tvater uitspoelen.
goed te kunnen bleeken. D lt doet Clannzen
Na deze zuivering w ordt de w olgebleekt.
metbetrekking t0thetvlas op de volgende Dit geschiedt echter geenszins met chloor,
manier:hj zulvert het ruwe vlasop mecha- m aarmetzwavelig zuur:omdatchloordew0l
nisehewjze,verminderthierdoorhetvolumen
en gebruikt den afvaltot voedsel voor het
vee. Dan behandelt hj hetvlas met stoom
of warm water,of hg kookt het 2 of3 uur
in eeneoplossingvanbjtendesodaenweekt
het vervolkenseerstin%itterzout,daninsôda

en dan in zw avelzuur,om hetdaarnatewasschen.D e w eefsels,uitdit vlasbereid,ver-

liezen bj hetbleeken niet330/0maarslechts
1/z0/o,- ook ztln zj veelflneren beterdan
bj eede gewone vlas-berei4ing.Het bleeken
geschiedt daarna op devolgende wjze:de

sterk aantast en geelm aakt.M engeeftaanm e
bew erking den naam van zwavelen; het zuur
Avordt in gasvorm igen toestand gebruikt of
izl Tiater opgelost.Slechts in enkele geval1en neemt men een zout te baat?te wet
en
onderzwaveligzuur natton of antichlook..H et
bleeken met gasvormig zwaveligzuur geschiedt in het klein in een vatjwaarin men
de voehtige wolin een netophangt,waarna
menopdenbodem vanhetvatzwavelinbrand
steekt. M en dient echter te zorgenjdat de
w0l niette warm worde. In het grootge-
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schiedt hetzelfde in eene luchtdigt geslo- velig zuurin eene sterk verdunde oplosBing,
tene kamer!waarin dew0laan horizontale omdat00k hetztlur de zj4eaantast.clauzzen
latten isoygehangen.De zwavelverbrandt brengt de volgende bewerkingen in toepast0t zwavellg zuur, en dit wordt door de Bing:lo.koken in een ba4 van bnterzeep genat
te jl
wer,
01 opgesl
l
ucht
oqt. Hierdoor Niordt de durende 3 of4 uren,- 20.weeken in eene
en naar blnnen opengaandelucht- oplossingvankoolzuurnatronofammoniak,kleppen geven gelegenheid t0tnieuwenaan- 3o.een zuurbad vanverdundzwavel-ofzout-

voer van zuurstof,terwjleindeljk een ge- zuur.Tothetbleeken van zjdedient:1o.een
deelte van de zwavelvlugtig wordt en in
de gedaante van bloem van zwavel op de
w 0l nederdaalt.Men laat de w01 n0g een

bad van koolzuur natron Ofammoniak,- 20.
een Lad van zwavelig zuur of zwavelen in
eene kamer.De eigenaardigekleurgeeftmen

etmaalin datgeslotenvertrekbljven,waarna aan gebleekte zjde voor ublane de Chine''

men, z0o noodig, de bewerking herhaalt. door een zeep-bad met een weinig Orleans,
Veelgeljkmatigerechter bleektmen wol, en voor uazuurwit,zilverwitenz.''doorlakvolgens O'Reilly,in eene verzadigde oplos- moes of indigo.
sing in w ater van zw avelig zuur,w aarin
Omtrent het bleeken van stroo vermelden
m en de stof4 uurlaatliggen.Men jereidt wjhetvolgende:inToscane'
,waarhetfjnste
t0t dit oogmerk het zwavelig zuurhet ge- stroo gewonnen wordt,bleektmen hetin de
makkeljkst door gecalcineerd jzervitriool eerste plaats op het veld,waarna men het
met zwavelin eene retortte verhitten,het behandelt met waterdamp om een gedeelte
gas in een met m0s gevulden ontvanger te van de kleurstofWeg te nemen en ten slotte
lei4en en eindeljk in een metwatergevul- met zwavelig zuur, om het overige te verden bak, boven welken zich een toren be- wjderen.In Engeland kookt men hetBtroo
vindt met grint, waar hetwater doorheen metbjtendealkaliën,waarnahetzorgvuldig
droppelt, om de absorbsie z0û volkomen met water afgewasschen,gezwaveld en met
mogeljk temaken.Eenvolumenwaterneemt kalk behandeldwordt.DoorKurrerwordteene
bj een gewonen warmtegraad 40volumens afwisselendebehandeling aanbevolen van het
gas 0p. Daar men echter de oplossing het stroom etw arm waterenverdundalkali,voorts
best gebruikenkan bj eene warmte van 25 m et bleekkalk en gasvormig zwavelig zuur.
tot 300 (J.,moetmen de verzadigde oplos- Hierdoorwordthetstroo bevrjdvanhetver-

sing zooveelverdunnen,datzj bj dietem- nis,dateeneoorzaak isvan zjnebroosheiG.

?eratuur geen gasmeer afstaat.De stoFen, Hetbleeken van sponzengebeurtmetonder1à dit bad gebleekt,worden ten slotte met zwaveligzure natron,waaruitmendoorzoutAvater of zaet soda, zee? en wat
ergewas- zutlrzwaveligzuurdoetoprjzen.Fjne,zachte
schen. Met 40 stukken,leder van 60 of70 sponzen wascht men in zuiver water,perst
Rjnlandsche ellen,handelt men op de v01- zeuitenlegtzein eenbadvan1deelzoutzuur
gendewjze:10.nadatzjgezengdzjn,worden en 6 deelen water.Nadatzj hierin eenige
zj 2-of3-maa1in een bad gelegd van40OC., uren gelegen hebben,brengt m en ze in verbestaande uit 1S Ned.pond gekristalliseerde dund zoutzuur,dat 60/
0 onderzwaveliyzuur
soda,3 Ned. pond zee? en 6-of7()0 Ned. natron bevat,hetwelk voorafin w aterlsoppond watert en in elk nleuw bad wordtn0g gelost.Hetvat wordtgoed gedekten bljft
2 of3 Ned.0ns zeep gevoegd,- 2o.twee- een etmaal staan.Daarna zjn ilne,zachte
maal in zuiver water van dezelfde tempera- sponzen sneeuw wit,en moeten nu nog van
tuur gew asschen,- 3o.wederom 3-maa1in eenig zwavelgezuiverd worden.Grove sponhet vroeger vermelde bad gebragt,waarbj zen m oetm endaarnam eteenesoda-oplossing
vervolgens met zoutzuur behandelen.
me
nnaheteerstebad 2% onssodavoegt,- enVan
4*. een half etmaalmet 12 Ned.pond zw ade rederM moet ook eerst de vettigvelgezwaveld,- 5o.driemaalin een badvan heid worden weggenomen, 'tgeen geschiedt
15Ned.pond sodaen6-tot700pondwaterge- in een bad van witte zeep en regenw atervan
dompeldbj50BC.,21/,onssodabj e1k nieuw een warmtegraad van 500C.Deze bewerking
bad voegende,- 60.gezwaveld, 7o.in het- wordtt0t 4-maa1toe herhaald,enhetbleeken
zelfde bad gebragta1s de laatste maal,- 8o. geschiedtvervolgensm etzwaveligzuur,eventweemaalin watervan 30* C.gewasschen,- alshetbleeken vanwol,of00k welmetversch
90.twaalfuur gezwaveld,- 100.tweemaalin chloorwater.Daarna worden de vederen uitlaau:i en eens in koud water gewasschen, gespoeld en met indigo-karmjn eenigzins
en - 110.in blaauwselwater doorgehaald.
blaauw gemaakt.
Zl
jde behandelt men op dergeljke wjze,
maarzjvereischtn0gmeervoorzigtigheid.De
ruwe zjde wordt eerst ontschaald (zie
onderZl
jdej.Om voortsgeweven zjdenstoffen te bleeken, legt men ze eerst eenigen
tjG in rivierwater,en men kooktze vooxts
een uur in een bad m et xeep en zemelen,
waarna m en de stoFen eerstm et w ater van
50OC.en verkolgens metkoud water wascht.
Langdurig koken isvolgens de ervaring van

Tl
teorierlp ltetbleeken -:fzwareli
p zllr.

Vroegermeende men,dathet zwavehg zuur
met de kleurstoFen kleurlooze permanente
verbindingen vormde, die in de stofen bleven,maar d00r sterkere zuren dan zwavelig
zuur weder ontbonden werden en zich dan

weder in deoorspronkeljkekleurvertoonden.
Reldtig echtert0tanderegevoelensgekomen.

Hjzegt:droog zwavelig zuurwerktnietop
droogekleurstqFen,- om tewerkeniswater
Roard nadeelig voor de zjden stof,hoewel volstrektnoodlg.Deplantenkleuren worden
het bj een tjdsbestek van 3 of4 uurgeen niet alle doorzw avellg zuur bleek gemaakt;
sehade doet.Het bleeken geschiedtmet zwa- deroode en bruinroodekleuren zjn daarte-
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gen bestani, doch andere kleuren niet. De heid 00k bi
J*mannon niet zeldzaam is.Zj
voorwerpen, d00r zwavelig zutlr gebleekt, is eene slepende ziekte, welke zich open-

herkrjgenhunnekleurdooreensterkerzuur. baart in eene nngemeen bleeke, somtjds
00k aetherische oliën,aether,kreosot,boter- groenachtiy-gele,wasachtige kleurderhuid.
zuur,benzineenz.brengendeoorspronkeljke en bleekheld van de lippen en van hettandkleurterug,maar ditgebeurttengevolgevan vleesch, hoewel deze vopr korten tjd rpod
verwjdering van wateruitdegebleektevoor- kunnen worden. Daarbj voegt zich vaak
werpen.Z00 werken0ok dedampenvanzout- waterzuchtaan de enkels,aan hetgelaaten
zuur,salpeterzuur,chloor,bromium eniodi- bepaaldeljk aan de oagleden.De ljderBgeum.De kleurloozeverbindingen vanzwavelig voelen zieh doorgaans huiverigy zwak,slazuurmetdekleurstofworden desgeljksver- perig,vermoeid en geneigd t0tonmagt;zj
nietigddoorfellehitteen koude.Droogchloor- bevinden zich veelal in eene droefgeestige
caldum ontneemtwateraandegebleektestof gemoedsgesteldheid. Somtjds worden zj geen vernietigt hierdoor deverbiùding;zwavel- kweld door krampachtige toevallen, door
koolstofverdringthet water,en in beidege- hotlfid-en tandpjn,oorsuizing enz.Depols
vallen keertde oorsponkeljke kleurterug. is zwak en traag,maar tevens zeer prikkelZiedaar de werkingvanhetzwavelig zuur; baar.Geringe gemoedsbewegingen vexoprzageelwordt er niet dnor aangetast,0ok geen ken reeds hartklppping en werken zo0 sterk

dierljk geel, zooals de kleur dervederen oy de beweging van hethart,datzj hartvan kanarievogels.Toch bleektmen gelew0l zlekten kunnendoen ontstaan.De spjsvertemet zwavelig zuur, alsmede stroo,- maar ring is doorgaans gestoord,en de eetlust gehierbj is het verloop geheelanders.Heldt xing;dikwjlsbestaater afkeervan vleesch
onderscheidtverschjnselen van uitzettingen en trek naar oneetbare dingen.Vaak gevoevan zamentrekking,zonder dathierbj eene len de ljderspjn in de maagstreek en gaat
moleculaireveranderingplaatsheeft.Deeerste Opgezetheidvan den bvik meteene trageontzjn de gewonevolumen-veranderingen,door asting gepaard. De ademhaliny is belemvochtigheid veroorzaakt,en de laatste w or- l
rd, vooralbj eenige inspannlng.Bj een
den vooraldoorzuren tevoorschjnge1'oepen. me
ergeren graad van bleekzucht zjn 0(
)k de
Dezewerkeninalle3afmetingenzeergeljk- maandeljksche regels verstoord,zoodat zj
matigofmetgeljkekracht,enbjhetuitzetten geheel wegbljven of zich op eene onreverandertdekleur,zoodatdeyezwolleneplan- gelmatige, vaak pjnljke wjze vertoonen,
tenvezels wit zjn,en bj dle uitzetting de terwjlvervolgenswitte vloed achterbljft.
oppervlakte glad wordten de eigenschapontNietaltjdworden genoemdeverschjnselen
vangt, dat zj alle lichtstralen even goed duideljk waargenomen.Velen,dieaanbleekterugkaatst en zich a'
lzoo wit vertoont.00k zuchtljden,hebben wellastvan vermoeidhoutkan door zwavelzuur gebleektworden, heid en hartklopping! maar gevoelen zich
wanneerzjne oppervlakte vatbaarheid heeft voor 'toverige zeerw e1
',doch die ziekte kan
om zichuittezetten.Hoorn,darmsnaren enz. zich,vooral bj koortBen,zeerspoedig ontkunneninsgeljksmetzurengebleektwûrden. wikkelen.De oorzaken van dieongesteldheid
Men heeft alzoo: 10. vloeistoFen, die de kunnen zeer verschillend wezen,maarhetis

dierljkeen plantaardigevezelsdoen opzwel1en,zoodatde oppervlakte glad wordtenwit
lichtweêrkaatsj,- 20.vloeistoFen,die zamentrekkend werken,zooalsgeconcentreerde
mineralezuren en a'
lcohol,diehetqaterdoen

boven allen twjfel verheven,datmen haar
voornameljk aantreft bj hetvrouweljk ge-

gem een een tlitzettenden invloedhebben zonder eene duurzame m oleculaire verandering
te veroorzaken,zocals aether,zeerverdunde
alkaliën en w ater.
z?leeken zqdfozon en osfozpp.Toen dekrachtig-oxydérende werking van het ozon ontdokt was, lag het voor de hand,daarvan

slechts zelden vxoegéroflater.De aanleg tot
die ziekte w ordt ontwikkeld door eene zit-

slacht.Onder 1s0,die aan bleekzuchtleden,
telde Cagin 18mannen en l42 vrouw en.M en
vindt haar het m eest tusschen het 15de en

verdwjnen,- 3o.vloeistoffen,die m het a1- 20ste en voortstusschenhèt20eteen25steJaar,

tende levenswjstqebrek aan frisschelucht,
slechtvoedsel,hevlge gemoedsbewegingenen

overmatige inspanning.Bj ltjdersaan bleekzuchtheeftmen eene sterkeverminderingder
bloedligchaampleswaargenomen;dievermin-

gebruik te maken ten behoeve derbleekerj. xing kan de helft en zelfs2/a van de gewone
MenheeftditOpverschillendewjzenbeproefd, hoeveelheidbedragen.Tevens
lshetbloedmeer
maar t0t nu t0e metweinig gunstig gevolg , waterachtig, zoodat het de noodigehoeveelhoewelmen gerust kan vnorspellen,dat het heid zuurstofnietkanopnemen,en devoeding
ozon metbetrekking tothet bleeken eenmaal der zenuwen,spieren enz.gebrekkig wordt.

eene belangrjker0lzalvervullen.
Bj het behandelen der bleekzqchtmoet
Bleekert noemtnoemtmen eene uitmtln- men dus in de eerste plaats pogingen aantendesoortvan Rjnwjn,dieinhetAhrthal wenden om den toestand van het bloed te
op den linkeroevervan deRjngroeitenzich verbetexen. Bovenal worde eene krachti-

door eene licht-roode kleur onderscheidt.De ge voeding en daartoe het gebruik van
beste bleekert noemt men Ahrweiler,Alte- vleesch aanbevolen,voorts wjn,goed bier
nahr en B'allporzheimer.
en fri8schemelk.Men zoeke verderdenljder

Bleekzucht (chlorosis) is eenq ziekte,
welke bj het vrouweljk geslacht tegen
het einde der kinderjaren dikwjls voorkomt) hoewel eene dergeltjke ongesteld-

te brengen t0teenegereçelde ontlasting en
schrjvehem eenedoelmatlgebeweging voor

in de Open lucht, - men zende hem uit
de stad naar àet lan; en late hem eene
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krachtige berg- of zeelucht inademen. 00k
zeebaden en kotlde baden in het algemeen
hebben wel eens eene goede uitwerking.
Daarenboven mag de zorg voor den geest

werd hj, op aanbeveling van den Erfstad-

houderjgroptzegelbewaarder,stadhouder en
registermeester van de leenen van Holland
en W est-Friesland.
niet verwaarloosd worden, en men dient
Eerst een vriend van den Erfstadhouder

jongemeisjes,dieaan bleekzuchtljden,van en van den hertog 1lJl Brunswi
jk,heefthj
alle sterke inspanning te ontslaan, het veel zich vervolgens van hen verwjderd, en

lezen te ontraden en haar t0t opgeruimd- tpen in 1787 de Pruissen naderden,zoodat
heid te stemmen.
men de Staten-vergadering van 'sHage naar
Onderdegeneesmiddelenbekleedthetjzer Amsterdam wilde overbrengen en o0k Bleoeene eerste plaats,daar hetde vorming van lcgckaanhetinpakkenging,wert
lhjdoor4
roode bloedligchaamples sterk begunstigt. Btaten-boden bewaakt, daar men vreesde,
Het wordt in den vorm van poeder,pillen dathj dezegelsz0umeênemen naarAmsteren droppels en verder onderden naam van dam.Weldra Werd hj uitzjnebetrekkingen
staalwjn enz.gebruikt.Somtjdsworden er, ontslagen meteen pensioen van 4000 gulden.

ten behoeveder'
spjsvertering,bitteremidde- Hj behield echterden postvan curatorder
,20sten
len,vooralkina,bjgevoegd.Veelalkanreeds Leidsche hoogeschool,en overleed den'
een doelmatige leefregel herstelverschafen. Oetober 1790.
Bleesw erk noemt men eene soort va'
n
lleiswjickwaseenzeergeleerd,maartevens
ri
lswerk, langsde rivier-oevers aangelegd, een zwak en buigzaam man.Als beoefenaar
om deze tegen inscharing te beveiligen.Het derfraake letteren verwierfhj hoogen lof.
bestaat uit lagen rjs, metwiepen erover Hj wasdirecteur van de Hollandsche Maaten palen er doorheen en met grintbelast. schaypj van wetenschappen teHaarlem ,en
T0thetzelfde eindegebruiktmen eldersrjs- het ls bekend,dat hj eenekostbareboekberm en en pakbermen.
verzameling heeft nagelaten.
Bleibtreu (Ge0rg),een Duitsc.
h schilder Blekingeis de naam van een landscha?
van oorlogstooneelen,werd geboren te Xan- in Zwedenjdat zich uitstrekt over het zulten den 27stenMaart1828,ontvingonderwjs deljke kustgewest in hetoosteljk gedeelte
aan deschilder-academieteDusseldorfenwerk- van Schonen.Hettel
tOp 521/:(
:)geogr.mj1
tevervolgensinhetateliervan Tlt.Hildebrandt. omstreeks 120000 inwoners.Het iseen fraai

In 1840zondhjeeneteekeninginkleurenvan en vruchtbaargewestmetboschrjkebergen,
het gevecht bj Bau in Sleeswilk naar de mildbesproei,de weiden, bevallige meren,
tentoonstelling, en dit stuk was het eerste woeste beken en rustige dorpen.Langs de
van eene reeks van tafereelen uit den eer- kustzietmen honderde steenhoopen,degrasten Deenschen 00rl0g. Later verheerljkte ven der Vikingen ofzeeroovers.Deinwoners

hj op zjnedoekenvooralvrjheids-oorlogen, des lands zjn grootvan gestalte,levendig
zooals den slag bj Groszbeeren,den slag van aard en zeerstrjdvaardig;00k hebben
aan de Katzbach,den slagbj W aterlooenz. zjeeneeigenaardigedragt,diedeschoonheid

In 1858 gaf hj GDeutschlands Kampf-und der vrouwen voordeelig doet uitkomen.D e
Freiheitslieder''uit, die t0t 4-maa1toe w er- voornaamste middelen van bestaan zjn erde
den gedrt
lkt. In 1864 schilderde hj t00- veeteelt en hetvellen van hout.
neelen uitden laatsten D eenschen oorlog en
Blende of zinkblende,een zwavelmetaal
later(1866)uitdenstrjd inBohemen.Vooral uit de orde der blenden,isin zuiveren toewordt zjn Jslag bj Königgrëtz'',datzich stand eene verbinding van 330/0zwavelen
in 1870 op de tentoonstelllngteBerljn be- 67*/0 zink; doorgaansechtervindtmen het
vond,ongemeen geroemd.
verm engd m et ZWaV0ljZer,ZWavelkoperen

Bleiswijck (Van) 'of Bleismjik.Onder zwavelkadmium.H etkristalliseertregelmatig,

vooralin granatoëders en teerlingen,verbondezen naam vermelden wj:
Dlrkf
lt
z'zBleolvnek,desgruitvaneenaan- den zaetden octaëderenvormtdikwjlstweezienljk Delftsch geslacht.Hdwerdgeborenin lingskristallen.Blendeisbroosenharehardheid

1640,legde zich metjvert0e 0y de fraaje ligttusschen die van kalk en vloeispaat,terletteren,bezocht alle merkwaardlgeplaatsen wjlhaar soprteljk gewi
qt4bedraagt.Zj is
des Vaderlands, en schreefeene aBeschrj- doorschjnend t0tdoorzigtlgheidtoeendraagt
vinge derstad Delft''diezooweldoornaauw- allerleikleuren.V00ydeblaasbuisspringtz'
d
keurigheid als door uitvoerigheid uitmunt.
knetterend uit elkaar, smelt alleen aan de
Hendrik '
pgs BleLswl
jck,desgeljksin 1640 dunne uiteinden engeeftopdekoolheteigente Delft geboren en t0t 5-maaltoe burge- aardigzi
nkbeslag.ZjlostopinzoutzuurOnder
meestervan zjne geboortestad.In 1700 was ontwlkkelingvanzwavelwaterstofgas.Zjkan
.

hj li; derVergadering van de Staten-Gene- bladerig?bruin,zwart en vezelachtig wezen.
raal, - voorts curator der Leidsche acade- Zelden ls zj ergeng in groote hoeveelheid

mie, bewindhebber der Oost-lndische C0m- voorhanden,maarmen vindthaar doorgaans
pagnie en een vljtig beoefenaarderVader- alsbegeleidstervanlood-,zilver-en kopererts.
landsche geschied-en oudheidkunde.
Blenker (Ludwig), een Noord-Ameri-

Pieter '
t
lt- BleLswjiek, een Nederlândsch kaanschgeneraal,diendeaanvankeljkinGriestaastman.Hj werdgeboren teDelftin1724, kenland en was vervolgens wjnkooper te
studeerde in de regten aan de hooge school W orms,waarhjbankroetging.NadeFebrute Leiden en werd eerst pensionaris van arj-wnelingen van 1848werdhj pverBtevan
zjne geboortestad en vervnlgens(1772)raad- de burgerwacht te W orms en nam in 1849
pensionaris van Holland. Twee Jaar later deelaan deomwentelingindePfalz(Baden),
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waarzjne vrouw hem vergezelde.Alsaan- schingen eene heilzame werking.Bestaat er
voerderde<Vrjscharen maaktehjzichmees- reeds bloed-armoede, dan geve men ljzerter van Ludwigsbafen,bezetteW orms,maar praeparaten.In den laatsten tjdheeftmen
verlietdeze stad weder en deed een vruchte- zamentrekkende middelen?zooalsoplossingen
loozen aanvalop Landau.Hj begafzich ten van helschen steen,zwavelzuur zink ,kopertweeden male naar W orms,streed tegen de vitriool, aluin en looistofmet goed gevolg
Pruissen bj Bobenheim en stond aan het regtstreeks met een penseel op het aangehoof; van den landstorm ûm Karlsruhe te taste sl
jmvlies gebragt.Somtjdsishetqedekken en de troepen van M ieroslawskite
ondersteunen. Gedurende de gevechten aan

bruik van helschen steen,om hetsljmvlles
tebranden,onvermjdeljk;zelë heeftmenwe1
deMurgverdedigdehjmeteenegeringemagt eenszjnetoevlugtgenomentotgloejendjzer.
debelangrjkestellingvan Gernsbach entrok
Bles (Henride)ofHendrik-:fde./1::,
vervolgensnaarSinzheim terug.Hj zag zich alzoo genoem d wegens eene witte haarvlok
voorts genoodzaakt om naar Zwitserland de op het voorhoofd,werd geboren in 1480 te

wjk te nemen, en begafzich in 1849 met
zjnevrouw naarNoord-Amerika.Bj hetuitbarsten van den bllrgeroorlog aldaar nam hj
dienstbj de Geiinieerden,en onderscheidde
zich in den slag bj Bulls-run,daarhj den

BovineB bj Dinant en sleet een grootgedeelte van zjn leven te Amsterdam.00k
toefdehj eenigen tjd in Italiëen schilderde
landschappen te Venetië en een stuk voor
de kerk te Brescia,waarnahj in 1550te
zegevierenden vjand tegenhlel; en het Luik overleed. Van zjne talrjke stukken
Bondsleger voor vernietiglng bewaarde.Be- bevinëen er zich in ie musôums te Kopennoemd t0t qeneraal, werd hj in 1862 met hagen,Berljn,Dresden,W eenen,Baselen
zjne divisie lngedeeldbj hetlegervan Fre- Munchen.ln ltalië noemde men hem clvetta,
montin W est-virginia.Hjonderscheiddezich omdat hj op zjne doeken doorgaans een
door dapperheid en beradenheid, maar werd ui1 plaatste en die zôô wist te verbergen,
n0g in laatstgenoemd Jaar van pligtverzuim dat men er lang naar moest zoeken.
in de administratie besehuldigd en van zjne Van de thanslevende Nederlandsche schilbetrekking ontheven.Hjwjddedaarna zjne ders,diedennaam vanBlesdragen?deelenwj
krachten aan den landbouw ,en overleed op Blechtsmede,datéénvan hen,Davbd W!e,
:,als
den 31steu October 1863.De omstandigheid, geestig genre-schilder een Européschen naam

dathj geen vermogen naliet,strektten bewjzej datde onregelmatigheden in zjn bestuur niet zjn voortgesyroten uitzelfzucht.
Blennorrhoe of slùmvloed noemt men
eene buitengewoon sterke afscheidiny van
sljm doorde sljmvliezenenklieren.D1e 0n-

ve
rworvenheeft?daarvoor'toveriqe hunné
levensgeschiedenls 0ns niet bekend 1s.
Blessington (Marguerite gravin van),
eene beroemde Engelsche schrjfster,wer;
geboren te Curragheen in het lersche graafschap W aterford opden lstenSeptember1789.

yesteldheidkan voorkomenindeverschillende Van haar zelve heette zj Powers,huwde
lljchaamsdeelen,waar zich sljmvliezen be- op ls-jarigenleeftjd metden kapitein Leyervlnden, zooals aan de oogleden, de longen, Flr-e en later (1818),toen zj weduwe
de geslachtsdeelen. den endeldarm enz.Het was geworden,met CkarlesJ'
OAS Gardiner,
sljm kan zeer verschillend van gesteldheid graafvan .
/l-,
viyfps,diehaarin de groote
en in hetalgemeen goed-Ofboosaardig zjn. wereld binnenleldde. Zj deed methem beHetsljm van blennorrhoe bj de oogziekte langrjkereizen op hetvaste land,leerdete
van Jonggeborenen en bj de Egyptische Genua lord Byron kennen,en bleef t0t aan
oogziekte kan die ziekten op gezonden den dood van haren echtgenoot (1829) te
overbrengen, en ook de druiper is zeer be- Parjs,waar zj zich in een kring van uitsmetteljk. Daarentegen heeft men 0ok een stekende geleerien bewoog.Laterleefde zj
goedaardigen sljmvloe;, die volstrekt niet in Engeland op het buitenverbljfGorehouse
aanstekendis.Blennorrhoekomtbjvrouwen in Kensington, Hare soirées werden door
dikwjlsvoorOnderdennaam vanwittenvloed Bnlwer, Déckens en vooral doorberoemde
(Quoralbus),waarbj dewittekleurOntstaat vreemdelingen druk bpzocht. Intusschen
door de vele opperhuid-cellen,die tevens af- maakte zj groote schulden,en nam in den
geseheiden wordcn.Een langdurige blennorrhoe tast het sljmvlies aan en verslapt
dat z00 sterk, dat men alleen herstelverwachten kan dooreene zorgvuldige behandeling.Als de afschei
dinq van sljm nietgroot
is,gevoelt de ljderwelnig hinder,maarbj
hare sterke vermeerdering NFordt het ligchaam uitgeput. Hier dient m en derhalve
perk testellen aan de kwaal,diedool'slechte
woningen,gebrek aan frissehe lucht,ontoereikend voedsel, zorg en kommer sterk be-

vorderd wordt.Men zoekedusdieongpnstige

omstandipheden met betere te verwisselen,
dan zal ln vele gevallen de genezing volgen.

Voor 'toverige hebben bj sljmvloed koude

kaden,vooral zeebaden,alsmede koudewas-

aanvang van 1849 met haren schoonzoon de

vlugt naar Parjs, waar zj den 4den Junj

daaraanvolgende overleed.H aar schoonzoolz,
de graaf d'Orsay,isdecarricaturenteekenaar
N. 2. op haar eenzaam kasteel gafRoyer,
de meester der Fransche kookkunst, zjn
astmaal tjdens de Londensche tentoonstelllng van 1851. De gravin ran Rlessinyton
heeft een groot aantal romans geschreven,

en vele van deze zjn in andere talen,sommige o0k in het Nederlandsch, overgebragt.
Blesson (Johann Ludwig Urban),een
bekend schrjverOvermilitaire zkken,werd
geborenteBerljn denS7stenMei1790,wjdde
zich aanvankeljk aan demjn-ontginning en
trad in 1813 alsvrjwilligerin dienstbj het
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corpsingenicurs.ln 1815 werd hj adludant
bj het corps,dat bestemd was om bj de
belegering dernoordeljke vestingen te dienen.Na het sluiten van den vrede ging hj
a1s kapitein-ingenieurnaar Berljn,werd er
leeraax aan de M ilitaire school,en nam in
1829 a1smaloor zjn ontslag.Hj heeftzich
doordeuitgavevan eenaantalvoortreffeljke
werken zeer verdiensteljk gemaakt Jegens
het Pruissische leger, alsmede door de redactie van de uMilitârliteratur-zeitung''en
van het uzeitschrift fiirKunst,W issenschaft
und Geschichte des Kriegs.''

derderOrde van den Nederlandschen leeuvz.

Blicheq (Sten Stensen),een uitstekend

Deensch dlchter en novellen-schrjver,werd
geboren in 1782 in een dorp van het stift

Niborg.Hj waszöözwak van ligchaam ,dat
hj zjnetheologischestudiënnietk0n voortzetten,doch nadathjin 1801alshuis-onderwjzer geplaatstwasop heteiland Falster,
werdhj allengssterker,zoodathj zjneacademische loopbaan k0n voleindigenjwaarna

hj van 1807t0t1809in deouderljkewoning
vertoefde en zjn vadera1shulpprediker ter
zjdestond.In1819 ontving hjeenezelfstanBletia Aliz ef Tle.is de naam van een dige leeraaabetrekking, welke hj in 1825
plantengeslacht uit de familie der standel- meteenebetereverwisselde.Zjneerstewerk
kruiden,hetwelk zich onderscheidtdooreene waseenegnedgeslaagdevertalinyderzangen
ian;hieropvolgden tweedlchtbundels,
uitgeholde,somtjdsgespoordelip,dooreenbe- van Os,
weegbaren,afvallendenmeeldraadensgescheidene dekblad-slippen.Het groeit in Mexico,
Zuid-Amerika en China en levert een groot
aantalsierplanten,diemet rozenroodebloem-

diegetuigenisgaven vaneenuitstekendtalent,

en zjn roem steep ten t0p bj deuitgavevan

het dichterljk Jaarboekle Jsneeklokken.''
Voortszjnvanhem velegedichtenennovellen

trossen zjn versierd:zooals.B.clpïfcf.R. in het lichtverschenen en door het publiek
-Pr
.,B.Jlpri#g R.Br.,-8.F
zylcisfFzis.R.Br. metyrooten bjvalontvangen.
enz.In het algemeen houden deze gewassen
veel van eene beschaduw de standplaats en

Blldah is de hoofdstad van e0n arrondissement en van eene militaire divisie in
deyrovincieAlgiersaan den zoom dervlakte

van eene behoorljke hoeveelheid waterin
den tjd van hun groei.
Metldsla en aan den noordeljken voetvan
Bleuland (Jan),een uitstekend Neder- den Atlas, 6'/a geogr. mjl ten zuid-zuidlandsch ontleedkundige en hoogleeraar te westen van de stad Algiers en met deze
Utrecht, werd geboren te Gouda den 20sten d00r een spoorweg verbonden.Zj is door
Julj 1756. Nadat hj aldaar de Latjnsche vruchtbare akkers, boomgaarden en bloemschool bezocht en te Amsterdam zich 0q de tuinen Omgeven, in 1825 doar eene aardbeartsenjkunde toegelegd had,studeerdehjte ving geheelen alverwoest,maarop dezelfde
Leiden in de genees-,heel-en verloskundè plaats wederopgebouwd.Bj den Vredevan
e
n ontvinr er den doctorsgraad in 1780.Hj Tafna (30 Mei1827)iszj aan Frankrjk afvestigdezlch teGoudaalsgeneesheerenonder- gestaan. ln hare nabjheid zjn dedorpen
scheiddezich zpoweld00rzjnebekwaamheid Montpensier en Joinville ontstaan. De stad
als doorzjne onvermoeide hulpvaardigheid, heeft zich ongemeen voorspoedigontwikkeld,

terwjl hj tevens met den meesten jver een
grootaantal ontleedkundige voorwerpen vervaardigde.In 1791werdhjbenoemdt0thoogleeraar in de ontleed-, heel-en verloskunde
aan d0 academie te Harderwjk en in 1795

a1s het middelpunt der handelsbeweging tusschen Algiers, M edeah, M iliana, Boufarik

deHollandscheridderorde,enhjwerdtegeljk
met Dandifortconstlltérend.heelmeesterdes
Konings.Bjherhaling washjrectormagnifcusderhoogeschool,en in 1826 bekwam hj
op Cojarigen leeftjd zjn emeritaat.Zjn belangrjk kabinetvan ontleedkundigevoorwer-

Bligh (W illiam), een Britseh zeeman,

kocht,endegrjzehoogleeraarhieldzichbezig
methetleveren eener naauwkeurige van platen voorziene beschrjving.00k onderscheideneanderewerken- allevanontleed-en geneeskundigeninhoud- zjndoorhem uitgegeven.Hj overleed opden8stenNovember1838.
Blewland was een jverig voorstanderder
schoone kunsten en bezat eene belangrjke
verzameling van schilderjen, terwjl hj er
groot behagen in vond,tot de vorming van
Jeugdigekunstenaarsmedetewerken.Hjwas

boot geworpen,waarmede hj Batavia bereikte, terwjl de overigen met hetschip
gedeelteljk naar Otaheite terugkeerden en
qedeelteljk zich op heteiland Pitcairn ves-

en Fondoek. Er zjn vele fraaje huizenj
sierljke wandelplaatsen en ongeveer 10000

inwoners.M en vindt er eene Fransch-Arabit0t dezelfde betrekking aan die te Utrecht. siheen eene Protestantsche schoolen onderIn 1809versierdeKoningLodewj;khem met scheidene kerken en m oskeeën.

geboren omstreeks hetJaar I750,vergezelde
Cook op zjn reisOm deaarde.A1skapitein
van het schip Bounty had hj in last,den
broodboom van Otaheite naar W est-lndië
over te brengen,maar werd op reisdoorhet
pen werd ten behoeve der academie aange- oproerige scheepsvolk met 18 man in eene

tlgden. In 1787 onderzocht Bli-qlnde noordw estkust van Amerika en werd in 1792
gouverneur van Nieuw-zuidwallis.O0k hier

maakte hj zich bj zjne onderhebbenden

z00 gehaat, dat de luitenant-kolonel John-

ston er op aandrong, dat hj zjn ontslag

nem en en naar Engeland terugkeeren zou.
directeurvan hetProvinciaalUtrechtsch ge- Johnston volgde hem in 18ll,trad als zjn
nootschap van Kunsten en W etenschappen, beschuldiger op en zorgde dat B ligln uit

lid van de Hollandsche Maatschappj van zjne betrekking ontslagen werd.LaatstgeW etenschappen te Haarlem , alsmede van noem de w erd echter later tot admiraalbeeen aantal andere genootschappen, en rid- noemd,en overleedomstreekshetJaar1820.
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$j.I
r tnet'kleine hoeveelheden protwee regtstandige palen geplaatst en draai- pion-zuur. 'asina wordt het dunblik op aa
baar om het steunpunt.Nadatm#n den klei- wrjfbank :el
Bchuutd,in eene pan mettalk
nen arm geweldig bezwaard had,haaldemen gestoken,waarin heteen uurbljven moet,
m et

den grooten naar beneden en plaatste op

zjn lepelvormig uiteinde het projectiel-

endanineelsgiet'
l
jzerenketelmetgesmolten

tin, waarin men het 11/! uur laatbljven.

doorgaans een zwaren steen. Nu lietmen Daarna legt men de vertlnde platen op een
den ketting, waarmede de lange arm naar jzeren roosterom een gedeeltevanhetover-

beneden wasgehaald,plotseljk l0s;diearm tollige tin er te laten afvloejen en voorts

afwasschen te verv
loog omhoog,raim 'h cirkelbeschrjvende een ander gedeelte doobrrengt
en slingerde den steen door de lucht.De
men de platen

wjderen.Vervolgens
bljde is 00k na deuitvinding van hetbus- ill eene Qjn-tinpan, men borstelt ze aan
kruid n0g in gebruik gebleven,wantin 1585 beide zjden,dompelt ze nogmaalsin eene
werd hertog XlùrdcAf nan Slk,
-l en Li
ine- ijntinpan en Qlndeljk in detalkyan.Hierna
àxr.gbj debelegering van hetkmteelRiek- wordt de drt
lijrand doorafsmeltlng verwjlingey doorden steen eenerbljde gedood. derd,en hetblik komtin denwitwaschbak,
waarin het met een Inengsel van krjten
Bhjspel,zie Tooneelspel.
Blik is in het algemeen een stuk metaal, zemelen afgewreven wprdt.Vervolgensveegt
Yfaarvandedikte,invergeljkingmetdelengte men het afmet lappen en het wordt gesoren breedte zeer gering is.Men verkrjgthet teerd en in kisten verpakt.De gebreken van
400r hamer-ofpletwerk en onderscheidtdien hetgewoon vextinselvan blik,nameljkzjne
ten gevolgegeslagenen gepletblik.Heteerste grooteweekheidenBmeltbaarheid,kunnendoor
geplette messing-blik werd in 1791in Oosten- eene legeering met eene geringe hoeveelheid

rjk d00r een Engelschman vervyardigd,en nikOkelverhejeM worden.
de eerstepletwerken voorjzerbtlk zjn van
m kopèllik temaken,wordtgesmolten
hetjaar1820.Ilzerenstaal.gedeelteljkkoper, kopert0t4jNken p'laten gegoten en in r00dWordenin eengloejendentoestanàverwerkt, gloejehdenipestaad onder den hameruitgezink bj eenetemperatuurvan10ût0tl50OC.,
de overige metalen koud.
T0thetmaken van '
qzerbllkgebruiktmen
zacht,rekbaaren zuiverjzer,datinplinten
of stukken van bepaalde lengte gesneden

smeed oftuischen rollen geplet.Hetkoper
wordto0k welkocd tasschen xollen gebragt.
Het dunste kpperblik draagt den naam van
rolblik. Vûorts heeftmen goot-of dakbllk,
nlang- en monnterbllk, sekeepsblik enz.Het
.

wordt.Deplintenbrengtmennaverwarminj wordtook welgeplateerdofmeteenedunne
doorhameren op dubbele breedtejwaarnazp laag gcqd nf
1àllvçr bedekt en dan t0thet
in hetmidden ZamengevollWen en devouwen vervaardigèn #ànpleetyerkengebrui
kt;thans
ylatgehamerdworden.Debeidehelftenmogen echter wotdt de zilverlaag doorgaans op

lntusschennietzamenw ellen,- 'tgeenm enver- nieuw-zilver gelegd.

Het messqngbl'
ik (latoen) wordtop dergehindertdoorzeindenzoogenaamdenhanenbrj
(een mengsel van water,klei,krjten kool- ljke wjze vervaardigd a1s het koperblik,
poeder)te dompelen.Men voegtzooveelplin- maar altjd langs den kouden weg.De platen zamen# dat zj een gezamenljk gewigt ten worden 4oor een bjtmiddel gezuiverd
hebben van 50 Ned.pond,waarna men dit en 4an geschaafd.Sommige soorten worden
pak verwarmt en hamert totdat het blik de tusschen r4llen geheel en al in gereedheid
vereischte dikte heeft.Hetvervmardigen van v
gv
eebrr
kt
agt
. ,114
qp
9 andere onder snelhamers afgeblik geschieGt echter veelgemakkeljkerdoor
Idvnste messingblik draagt den
hetgebruik van krachtigepletrollen,diemen naam vanI
l/khrgout
l.
m eer en m eer tot elkander doet naderen,
Mnblik bhl
ssaat uit dunne bladen tin,die

waarna men hetjzerertelkenstusschendoor gewoonljk t/foelie of stanniool genoemd
doet gaan ,totdathet gereed is.

worden.Zj beBtaaa uitBanka-tin,metl0/o

Hetjzerblik bljftz'
œartùlik (stort)jofhet koper gelegperd.Men heeftEunne foelie t0t
wordtvertind en draagtdan den naam van wit hetinpakken vanfjnewarenendikket0thet
àlik.lndenhandelonderscheidtmendevolgende beleggen vt
o lspiegels.Zulkeplaten worden gesoorten van zwartblik :nlotblikvoorQesschen, woonljkgthàmerd-Menheeft00ktinfoelie,dat

sloten,zoutpannen enz.,- krztL.
qbllk,de dik- van binnenlùit het goedkoopere loodbestaat.
ste platen,- randblik,- envetermakersblikq
ZLnkblik Wordt alleen door middel van
voorts heeftmen n0gmonteer-blil
c,Ift
zt
f-ï/zer, pletrollen vetvaardigd.
en bodemblik.Goed zwart blikmoetmenheen
In den Mat4ten tjd ismen erin geslaagd,
en weêrkunnenbuigen zonderhettescheuren. om verbazpv; dun blik te vervaardigen.H al-

Men kan hetnietOp dezelfdewjzesoldéren lam and ($m,.in Engeland hebben blikken
als wit blik.
platen geljkerd, die ten getale van 4800
De vervaardiging van '
mif blik heeft aan- eene gezaëqnljke diktehebbenvan een En1p1.Zeer gezocht i:het Bessemer
vankeljk op dezelfde wjzeplaatsalsdievan gelschen 4lyzwartblik,doch deplinten zjn daarbjkleiner. llik weg:nt zjne ongemeene taaihei; eq
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rekbaarheid,zoodatmen uiteene gchjfvan fen, vooral Wannoer er zouten of zuren in
dat blik allerleivoorwerpen kan slaan.
opgelost zjn, en in hetalgemeen vochtige
Het blik beslaat op het gebied der indus- zelfstandigheden.Totdenietgeleidendeligchatrie eene belangrjke jlaats.Nietalleen ge- men behooren vooralglas,hars, drpog hotlt,
schiedt de vervaardiglng van blik metjze- ivoor, drooge wol, ztjde en drooge lucht.
ren cylinders,het snjden van blik meteene W ordt een geleidend ligchaam meteen elecdoorstoom in beweyinggebragteschaarenz. trisch ligchaam in aanraking gebragt, z00
op eenemerkwaardlge wjze,maarhetblik neemt hetaanstondseene zekere hoeveelheid
zelfwordtt0tde vervaardiging van duizende electridteitoyer,welke zich 0Ve< zjne 0ppervlakte verspreidt en over alle geleidende
nuttiye en fraaje voorwerpen çebruikt.
Bllksem (De)iseen prachtlgenindmzk- ligchamen:die hiermede verbonden zjn.ls
wekkend,Ja,somtjdshuiveringwekkendlucht- het echter door niet-geleiders omgeven, dan
verschjnsel,dat de menschen van oudsmet bljftdeelectridteitop de oppervlakte opgeontzagenbewondering heeftvervuld. Alles vereenigt zich t1*ouw ens om het gem oed van den
Nvaarnenaer te

hoogt en verd

>

B

+

J

+

A

ziet de schitterende stralen

5
.

is niet altjd
noodzakeljk;de

4

plotseljk verschjnen en verdwjnen,- hj
aanschouwtdien
verblindenden
glans te midden
van de ontzettende duisternis
deronweêrswol-

eledrischevloeistofkan00kwerken op een af.- 1

=

-

ken, hj ont-

waart vaak de
verw oestingen,
diedaardoorplot-

seljk

delljke aanraking van hetgeleidend ligchaam

/I

schokken: hj

spreldtzich niet
verder.Zulk een
geleiderisgeïsoleerd.D eonmid-

worden

aangerigt,en ge-

voelt zjne magteloosheidbjhet
dreigend gevaar.
Intusschenw e-

tenwjthans,dat

debliksem t0tde
electrische ver-

schjnselen behoort. Om deze
te verklaren,
heeftm enhetbestaan aangenomen van 2 verschillende electrische vloeistoffen, die in vele

oyzigten tegenovergesteldeeigenschappenbezltten. Een ligchaam wordt electrisch genoemd, wanneer het slechts ééne van die

.
=.

stand.lsA(fg.1)
eenmetalen b0lj
op eene glazen
stang geplaatst,
m et positieve
electriciteitgeladen,en zetmen
dien naast een

eïsoleerden cï-

llnder CB , dle
nietelectrischis,
dan zaldeze,z0o
m en ze niet te
ver van elkander verwjderd
houdt!aanstonds
electrlsch wor-

den,zooalsbljkt
kurkballetjes,die
uit de kleine
aandunnedraden

daaxaan zjn opgehangen. Deze
toch ontvangen

dangeljknamige
electriciteit en
stooten elkanëer
af. Die afstooting is aan de uiteinden het sterkst en in
het midden zeer gering.De electriciteit bj*
B en C isverschillend,zooals men opm erkt,
wanneer m en m et eene gew revene lakstang

tweevloeistofen bezit.Bj deniet-eledrische
ligchamen zjn beidein een vereenigden toe- de balletlesbj B en C nadert4menzietdan,
stand aanwezig.De geljknamigeelectricitei- datdeze door de lakstang bj B afgestooten
ten- men heeftnameljk de eene eledrisehe en bj C aangetrokken worden.De cylinder
vloeistof positief en de andere negatief ge- is dus- daar lak negatieve electridtelt ontnoem d--stooten elkander af,en de ongelpk- wikkelt- bj B met negatieve en bj C met
namige trekken elkander aan.
De ligchamen worden,met betrekking t0t
de eledridteit:verdeel; in geleidende en
niet-geleidende. Tot de eerste klasse behooren de metalen, benevens sommige vloeistof-

positieve electriciteit geladen.Dit verandert
echter zoodra men den b0lA wegneemt.Na-

tuurljk zjn zulke verschjnselen alleen mogeljk bj geleidende ligchamen.
W anneer men zulk een ligehaam twaarop
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de electrlciteit doo1*den invlced an buiten Men kan (
le lading alzûpbeBchûuwen alseene
verdeeld is, met een geleider in aanraking laag van meerdere dikte, die de oppervlakte
brengt. dan verliest het een ge eelte van bedekt.00k kan men het bedrag der lading

zjne electriciteit, welke op de geleider aanmerken alsafhankeljkvandedigtheidder
overgaat, - en wèl die,
laag,en men geeft daaraan
Welke geljknamig ismetde
Fig.3.
4en naam van electriseâe
electriclteit van hetelectrisôrendligchaam ,daarde0n-

-

geljknamiged00rdezelaat-

kz

ste vastgehouden Ofgebonden wordt.Daar 'smenschen
ligchaam t0tdegeleidersbeh
oort,is hetvoldoende,het
uiteinde C met den vinger
aan te raken, om de elec-

.--:=--

-

' --

k
-

.

goeden geleider eene zekere hoeveelheid electriciteit opgehoopt is, welke
geene gelogenheid heeft om
zich van dââ'r te verwjderen. Drooge lucht is geen

geleider en verhindert dus

deren.Men bemerktditdoor
het zamenvallen der kurk-

elkander aantrekkende electriciteiten om zich te ver-

-

:
'-'
=

ven.Men bereikt hetzelfde
(
lpel, wanneer men C door
eene metalen keten metden
aaxdbodem verbindt.Infg.2

men waar)wanneer op een

'

triciteitvan daarteverwjballetjes,terwjl die bj B
van elkanderverwjderdblj-

wanniny.
Zulk eene spanning neemt

-

= .-

-

eenigen,- doch devereenfgingheeftniettemin plaats,

' ---

wanneer de spanning' der
electriciteiten dentegenstand
der lucht overtreft. D an geschiedt de ontlading of de

isop den cylinderalleen negatieve electrici- vereenigingderelectriciteiten Onderverschjnteit aanwezig, en als men,nahetwegne- selenvanlicht(deelectrischevonk).Ditgeval

men der keten den bolA verwjdert,bljft kan ylaats grjpen door vermeerdering der

op den cylinder denegatieve vloeistofachter eledrlsche spanning,en *0k door vermindeen verdeelt
ring van den
zich over (
1:
Fig.4.
afstand der
geheele 0ptwee electripervlakte.
citeit-voerenDan zjn de
deligchamen.

kurkballetjes

W jontwaren
ditb!
jdeelec-

alle m et negatieve electriciteit geladen en V0r-

.>

-

wjderenzich
van elkander2
zooals wtl

zien in ;g.3.
In het algem een hebben

q
x .%

t.

N
.<

;g
j
l
k

middelljke

Fig.5.

triseermachi-

n0, W al3noer
m en pell m e-

talen staafbj
den conductor
brengt, zO0j

..
,yxl
j'$ m
w.x-

getoond, dat

electrlschkan
Aiorden Z011der m et een
electrisch ligchaam in on-

-*'-

-'''

+

-

wj dt
ls aan-

een Feleider

3
'

als in ;g. 4
geschiedt.De
positieveelectriciteit, die

df
lor de wrt
jving dergla-

zen schjfonophoudeljk

Op den conductor wordt
opgehoopt,
vereenigtzich
dan m et de
negatieve,die
doorharen inN
''N
e '
vloed aan het
..;
),,# . uiteinde van
.t
.. .; l
.
rj
.uja
ua.
,hj,t
j,, (''j.: j1-1y1,
ay

aanraking te
kom en,--en
u.
> - .tevens opge= .J,
A
merkt,datde
*.. ,
ophooping
derbeideelec,
trische vloeistaa
stoFen plaats
z@meu,waa.rheeft a3n de
bj devonken
uiteinden. Zulk eene ophppping noemtmen in gebroken Btralen overspringen.Is de meeene lading, en deze lading is te'sterker talen staafmeteenepuntvoorzien,dan ontn
aarmate het electrisérend ligchaay sterker waart men geene vonken,en reeds Op veel
werkt.Is het geleidend ligchaam nlet geïso- çrpoteren afstand heef
teenekalmeuitwisseleel'
d,dan kan slechts ééne soort van elec- llng van electrisclle vloeistoFen plaats;in het
triciteitzich aan zjncoppervlaktcophoopen. donkerechtcr zietmen aan depuntderstaaf
lV,
0
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eene uitstrooming van licht?zooalsin fg.5 poeleny meren, rivieren en zeeën hangen ,
is voorgesteld.Isdedampknng vochtig,dan negatief-electrisch zjn.

wordtzj geleidend en verhindertde ophoo-

pingvan electrische vloeistolenaan de oppervlakte van geleidende ligchamen.
De uitwisseling der eledridteiten onder
ontwikkeling van lichtnoemtmeneendc/zpk;
deze heeft eene mechanische, chemische en
physiologische werking en roept licht en

De wolken bevinden zich dusaltjdin een
op verre na nietaltj; dooreene ontlading
achtervolgd wordt. Immers somtids is de
spapning nietgrootgenoeg,en somtjds00k
wordt de opyehoopte electridteit afgeleid

toestand van electrische Bpanningjdie echter

door de vochtlgheid des dampkrings. Daar

warmte te voorschjn.Met zulk een schok deze des zomers veel water4amp verdragen
kan men een ve1 papier,een (
hn plankle kan en dus ligt aanleiding vindt t0t het
en zelfs eene ruit doorboren en ontvlambare vormen van wolken,en tevensbetrekkeljk
stolen in brand steken. Zulk een schok kan in een droogen toestand verkeert, is het
zelfsbjgeleidingplaatshebbenywanneerdeze natuuxljk,dateralsdanmeeronweder:plaats
nietsterk genoey is,ofde vloeistofbj aan- hebben dan in den winter.
De grootte der onweêrswolken, waaruit
merkeljkespannlng00kn0geenanderenweg
vindtter ontlading.
debliksemvonk tevoorschjntreedt,kanzeer
Deze beschouwlng was t0t een goed be- verschillend wezen ,zoodat hare oppervlakte
eenige Ned.bunders of0ok eenige Ea geogr.
grip van den bliksem onvermjdeljk.
Eerst Franklin heeft aangetoond, dat de mjlen bedraagt.Haregedaante iszeer verbliksem niets anders is a1s een eledrische schilleAi. In den glans van het zonneli
fht
vonk en wel op de volgende gronden:beide vertoonen zj zich helder wit,maaralszj
schitteren,- hebben dezelfde kleur,- too- de z0n bedekken,zjn zj zwart,omdat zj
nen zieh in gebroken ljnen,- verdwjnen weinig licht doorlaten. W anneer twee met
terstond,- hebben metalen t0tgeleiders,- verschil
lende electridteit qeladene wolken
veroorzaken een gekraak of geknetter bj t0t elkander naderen, sprlngt eindeljk de
hetoverspringen,- dringen400rdeligchamen vonk over!hierdoor wordt de toestan; dier
heen,diezjophune eg ontmoeteny- dooden Nvolken veranderd en tevensdie van andere,
dieren, e- doenmetalensmeltenj- doenont- daarmede in betrekking staande wolken,z0ovlambarestoFen ontbranden,- enverspreiden dat00k deze schier te geljker tj4 vûnken
een zwavelachtigenreuk.Franklinzettezjn uitzenden en ontvangen.
onderzoek voort door middelvaneenvlieger,
Men onderscheidt volgens Arago 3 sooren zjne waarnemingen bevestigden zjn ge- ten van bliksemstralen.De eerste vertoont
voelen. De proef met den vlieger werd in zich a1s een naauwkeurig begrensde lichtFrankrjk door Romasop eene grooteschaal straal; hj is wit, purperrood, paars of
herhaald, en men behoefde niet langer aan blaauwachtig en vormt steeds eene gebrode overeenkomst van den bliksem met de kene ljn. Deze is de eigenljke bllksemstraal, die doprgaans van eene w olk op
electrische vonk te twjfelen.
Intusschen is m en n0g w einig te w eten aardschevoorwerpen overspringten zichwelgek
n omtrentdebronnen derdampkrings- eensin drie verschillende stralen splitst.. ome
eléetriciteit en de Oorzaken van hare 0ph00- De tweede soort komt vaker voor:hetlicht
ping. W j yeven daaromtrent de volgende van deze bliksemvonk is niet tot een straal
beknopte inhchtingen :
vereenigd,m aar verspreidt zich langs den
Bj helderen hemelisde dampkring posi- hemel. Hare kleur is doorgaans rood,m aar
tief-electrisch,- de reflen hiervoor is echter somtjds 00k blaauw en paars. Nu eens
onbekend.Die electridteitwerktverdeelend verlichtzj alleen de zoomen der w olken en
op die des aardbodems,zoodathier de voor- dan w eder het gansche wolkgespan.Tot de
werpen negatief-electriseh zjn.Isdehemel derde soort rekent Arago de bolvormige
daarentegen bewolkt, 4an neemt die regel- bliksemvonken,die door zeer weinige onder-

matige toestan; een einde.De wolken zjn zoekerszjn waargenomen.

nueenspositief-,danwedernegatid-eledrisch;
De duur van eenbliksemvonk isverbazend
wanneer in eene positieve luchtlaag water- kort en bedraagt volgens W heatstone geen
blaasjes ontstaan,worden 0ok dezepositief, duizendste deel eener secon4e.
en a1s zj zich t:t eene wolk vereenigen, Op de bliksemvonken dereerstesoortvolgt
zoodatdeeleetrieiteitvanaldiewaterblaasjes steeds de donder. Doorloopt die vonk een
zich aan de oppervlakte verzamelt,dan kan afstand van een paarmjlen,dan komthet
de electrische spanning .
der wolk zeer groot geratel van den donder, schoon nagenoeg
worden.Ontstaatinharenabjheideeneandere op hetzelfde nogenblik ontstaan,eerst langwelk ,dan werkt haar invloed op de electri- zaam ternoren van den waarnemer,daar het
scheresteldheidvan deze.Denegatieveelec- geluid Blechts 340 Ned.el in eene seconde

tridteltdernieuwewolk wordtdoordeyosi- doorloopt.Uitden tj4 vanhetzien dervonk
tievedereerstegebonden,terwjldeyositleve tot aan 4en aanvang van het geluid kan

der tweede ligteljk wegvloeit.Z0o zletmen, men derhalve den afstand 4er vonk,en uit
hoehetmogeljk is,daterwolken ontstaan den duurvan tlen donderslag eenigel-m ate de
m et negatieve eled riciteit. Ook bohqefthet lengtevan den wegdiervonk berekenen(zie
nu geene verdere verklaring, dat zlch aan voortsOnwederj.Opdebliksemvonltenvande
de hellingen der bergen negatieve wolken tweedesoortvolgtgeenerleigedruisch,enwj
vormen, en dat o0k de nevelen,die boven

bestempelen ze met4en naam van %oeêrlLcl
nt.
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sFj kunnen 0ns nu voorstellen,h0ehet rin radicaledagbladen.ln Februarj 1848
ilulaan Van den bliksem pluts grjpt.De ke
m hj deelaan de beweging in Karlsruhe,
meteledridteit geladene donderwolk werkt na
voegde zich bj devrjscharen van Strwve en
0? deoppervlaktederaarde en veroorzaakt wa
s lid van de republikeinsche regering. Bj
hler eene ophooping van tegenovergestelde Stau#en streed hj op de barricade en we
rd
electriciteit.Op hetlaatstwordtde spanning met Str%tre in het dorp W ehr door den landzôö groot, dat de vonk overspringt. Deze storm gevangen genomen.Beide zagen zich

treftdehoogste gedeelten 0y deoppervlakte
der aarde en de beste gelelders.Zj dringt
door de daken, verbrjzelt ml
lren,doetde
krachtigste boomen spljten en doot
ltmenschen en dieren.00k looptzj weleens langs
geleidende stoFen zonder eenige schade te
veroorzaken en verdwjntin dengrond.Deze

veroordeel; t0teenekerkerstrafvan 8 jaar.
Eerstmoesten zj diete Rastadten todn te
Bruchsalondergaan,maar werden hier doo1.

geweld uit de gevangenis bevrjd. Donr
Brentano naar Parjs gezonden om erhplp

vpor Baden te zoeken,werd Blind00k da'âr
in hechtenis gehouden en vervolgens ver-

omstandigheid heeft aanleiding gegeven t0t bannen. Toen vertrok hj naarBrusselen

het plaatsen van ayeidees, waarover wj vervolgensnaarLonden,waarhj steedsgeonderditwoord hebben gesyroken.
meenschap onderhield metdeaanvoerdersder
Bliksembyizen (fulgurleten) Ontstaan, democratie in Etzropa en gedurig als redewanneer de bllksemstraalin het zand slaat, naar in volksvergaderingen optrad. Zjnstiefhet kiezel doet smelten en er eene vergla- zoon, 4ie zjn naam had aangenomen,maar
zing veroorzaakt. Die buizen zjn h01 en

eigenljk Ferdin@nd Colten heette, maakte
somtjds in verschillenderigtingen gebogen, den 6den Mei 1865 zich te Berljn schuldig
we1eens 30 Ned.ellang en doorgaanszeer aan een moord-aanslag op den graafvon21dun.Zj zjn we1eens ln tweetakken ver- marck en bragt zich in de gevangenis om
deeld en van kleineretakjesvûorzien.Van hetlsven.
buiten zjn zj ruw en onefen.Debinnenste (ziBl
mdu
(C0
ecda
um)
Te
edlende
fguudar
r)de
llne
rm.(
J)rplaatsewaar
holte is verglaasd,metronde verhevenheden
in dendikken

bedekt en van eene soort van emailvoor-

zien.Dezemassaiszôôhard,datztlglaskrast
en onder het staal vonken geeft.W anneer

3

na verloop van tjt
lhetdrooge zand om die
buizen wegwaait, dan verheFen zj zich
boven den grond ofzj brokkelen af.Alsde

l

bliksemstraal op vast gesteente sluit,loopt

hj erveelallangs.Datdebliksembuizen op
deze wjze ontstaan, is duideljk gebleken

door proeven, die men met krachtige elec-

trische batterjen genomen heeft.Men heeft
de vonk van deze door massa's ;Jn zand
geleid en dergeljkebuizen verkregen.

Bliksem poeder.De kleinesporen ofantheridiën vanhetplantengeslachtLyeopodium

(W olfsklaauw),in hetvuurgeworpen,ver-

/

w

branden m et een helder licht en een sissend

NNNk
'Q
X

NN
-N
xZU

gelui4; zj hebben om die reden den naam

vanbliksem poederontvangen.D itlaatstekomt
weleens te pas op het tooneel. Hetzelfde
poederwordtonderden naam vanemetpoeder

gebruikt,om ontvellingen bjzeerkleinekinderen te genezen; m en noemt het 00k w e1

d
Blintle(larm.

heksenmeelofduifpoeder.

Blikvuur is de naam van een vuurwerk , darm (à) overgaat, vormt laatstgenoemde
eene zakvormige uitsttllpingydebllnde darm

dat aan boord van schepen wordtafgestoken
t0thetdoen van signalen.Een houten koker
of stang draagt eene komvormige holte,en
hierin wordt een sterk lichtgevend mengsel,
de sas,gedaan en doo1'm iddelvan een slag-

genaamd (c),meteenewormvormige voortzetting (#).Deze deelen worden weleens
(
bor gevaarljke ontstekingen aangetast,4ie
men typklétisnoemt(van tupltlor, 111#)en
hoedleOntstoken.Hetverbrandenduurteenige peritypklito,wanneer o0k hetomringendcelminuten, en gedurendedien tjd houdtmen achtig weefselisaangedaan.Zjontstaand00:de stjng in de hand.
tuberculeuseoftlpheusezweren,en vooral
Bllnd (Karl),een volksleiderin Baden, dûor eene ophooplng van onverteerbare zelfwerd geboren te Mannheim in 1826.Reeds standigheden in die deelen. Het is ligt te

a1s student te Heidelberg nam hj deelaan begrjpen, datzulkestoFen aldaarligtverdemocratische woelingeny en in Auyustus harden.De verschjnselen dierongesteldheid
1847 werd hj wegens een vlugschrlft in openbaren zich in pjn in den buik, verhechtenis genomen,maar kort daarnaweder stppping, eene beslagene tong, braking,
op vrje voeten gesteld.Hj vestigdezich te dorst,donker-gekleurdeurine en veelal eene
Mannheim en was er een jverig medewer- voelbare opzw elling in de streek van den
9*

BLINDE DARM- BLINDHEID.
blinden darm.Zulk een tpeBtand is zeerg0vaarljk en vereischt ten spoedigste oene
zorgvt
lldige behandeling, die zoûwel strekken moet om de verharde Btofen te verwj-

vende vrjmctselaars gestichten vopr blinde

til eld in achtte nemen.

hetlageronderwjs,voortsoverhandwerken

kinderen geopend.Later werd het meèr en
meer uitgebreid.O0k isteAmsterdam in 1843
een asyl gesticht voor volwassen blinden.
deren als om de ontsteking zooveelmogeljk Daarenboven heeft men een opvoedingsgeperk te stellen.Zelfsbjaanvankeljke her- sticht voor blinde kinderen van de R.Kastelling dient de ljder,metbetrekking t0t tholiekegodsdienstteLaren.HetOnderwjste
hetqebruik van Bpjzen,degrootstevoorzig- Amsterdam Btrekt zichuitoverdevakkenvan

Bhndenverzorging. Deze geschiedt en muziek,en voor de hoogere klassen over
vooral door een 3-tal verschillende inrigtin- algebra,meetkunde,algemeene geschiedenis,
gen,nameljkdoorhospitalenvoorblinden,- beginselen der natuurkundej Hoogduitsch
door inrigtingen t0t verpleging van onhçr- en Fransch.
stclbare blinden,- endoorinstituten,waarin
De blinden lezen metde vingers,dat wil
vooral blinde kinderen opgevoed en onder- zeggen,zj laten devingertoppenloopenover
wezen worden.Het oudste blinden-instituut reli'
efschrift of, zooals thans algemeen ge-

werd in 1260 naden kruistogtvan Lodewj;k
d6A'
eilùeteParjsgesticht,en hierin vonden vooralkrggslieden eene wjkplaats,die
in Egypte blind waren geworden. Na de
Duitsche bevrjdings-oorlogen werden er 5

bruikeljk i!,over pril
tschrift.Men heeftnameljk de letters vervangen door punten,
en hetverschil tusschen de letters door het
aantalen de plaatsing derpunten duideljk

gemaakt. Om je leeren schrjven heefthet

werkhuizen voor blinde soldaten gesticht, blinde kind een houten blad, waarin de
en dit voorbeeld is in de voornaamsteBteden vorm der letters is uitgesneden; het kan

va
n Europa nagevoljd.Inrigtingen voor0p- dien vorm met zjn griFel nagaan en vervoeding en onderwps van blinde kinderen
volgens op de leioverbrengen.Rélièfl
taar-

zjn eerstin de tweede helftdervoorgaande ten doen uitmuntende dienst bj het 0neeuw verrezen. Reeds veelvroeger werden derwi;sin deaardrjkskunde,en hetrekenen
middelen aangewend,om aan blinden onder- geschiedt meestaluithethoofd.Vool'
alwordt
rigt te geven, doch eerst in den laatsten veel werk gemaakt van het Onderrigt in de

tjd ishetblinden-onderwjs een tak van de muziek, omdat deze troostrjk isvoor den
paedagogie geworden.Sommige blinden heb- blinde en henltevens in degelegenheidstelt,
ben zelve rekenborden, lees- en schrjfma- om in zjn onderhoudtevoorzien.Belangrjk
chines enz. uitgevonden. Eene zekere Juf- istevenshetonderwjsinverschillendehandvrouw Paradies te Aveenen bedacht een werkenj zooals spinnen, brejen, hetververnuftigen toestel t0t lezen en schrjven vaardi
ren van matten, van manden en van
en m aakte groote vorderingen in het orgel- allerlel voorwerpen op de draaibank. Men
spel.Zj stond in 1784 den edelen Valentin heeft voorbeelden van blinden,die zich bui/fl$I,,den broedervan den vermaarden delf- tengew oon hebben ontwikkeld.Tothen behoorden Sannderson,hoogleeraar in de wiskunde te Cambridge, Thomas .
flt
'cl.ltlck,
ten Als de abt de l'Epeevoordoofstommen had doctor in de godgeleerdheid en een geliefd
gegrbndvest.Zjne pogingen gelukten.Voor kanselredenaar, Joltann Xlie, die zonder
hetlezen gebruiktehj verheven lettersvan eenig geleide eene reisd00rDuitschland onme
taal waarmede tevensûp japier gedrukt dernam enz.
k0n w orden,- voorhet schrpven een raam
Blindheid (coecitas)iseigenljk een volmet draden,om de noodige ruimte tusschen kom en ontbreken van het gezigtsverm ogen,
.

st
d
ofkundige,jverigterzjde,toendezeeene
ergeljke inrlgting vcor blinden wilde stich-

deregelstehouden,- envoor de aardrjks- hoewel men een toestand,waarin men n0g

kunde kaarten ,w aarop de bergen,rivieren, w e1voorw erpen zien ,m aar nietonderschelsteden enz. geprikt waren. Reeds in 1791 den kan: ook w e1 m et dien naam bestem-

werë de inrigting eene Koninkltjke en met pelt.Zj lsaangebpren oflaterontstaan.De

het Instituut V00r doofstommen vereenigd. eerste wordt in den regel veroorzaakt d00r
Bonaparte voegde later de inrigtinr van eene gebrekkige ontwikkeling van het oog,

Hauybjhetblinden-hospitaalJoqinzevlngts'', doch zelden ontdekt zaen dezebj de beide
maar ditwerkte z00 Ongunstig op dejetlg- oogen tegeljk.Treurigerishetgesteld met
dige kweekelingen, dat Hauy zich daaraan de later ontstaande blindheid,daar deze gennttrûk en eerst eene bjzondere inriqting woonljk de beide oogen aantast.Het geverrjzen deed,maarin 1806op uitnoodlging zigtsvermogen gaat vaak verloren door 00gvan Aleœander I naar Petersburg vertrok,
om aldaar een blinden-instituut te stichten.
Na de restauratie (1816)werd hetblindem
instituut te Pari
Js wedervan hethospitaal
gescheiden en onder het opzigt van den beA'oemden artsGIîIICJ geplaatst.Ookinandere

ontsteking, door vlekken op de vliezen,
d00r het troebelworden van de kristallens

(catarad ,graauwestaar),doorongevoeligheid
der gezigtszenuw , d00r eene zlekeljke gesteldheid der hersenen enz.D egraauw estaar
kan door eene handigekunstbew erkingwor-

steden van Frankrjk bevinden zich thans den verwjderd; doch dezwarte staar,die
dergeljke inrigtingen, voorts in de hoofd- haren oorsprong heeft in de hersenen, is

steden van 0ns werelddeel, - en in 0ns V00r geene herstelling vatbaar. Arbeiders,
Vaderland te Amsterdam en te Rûtterdam.
die aan eene hbvige w erking van vuur en
Htt voorlaatste is in 1808 doormensehlie- lichtblootgesteld zjnjworden ligtblind.In
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het algemeen vindt men in de warme landen hoekige, schler Byiesvprmige bl
aderen en
meer blinden dan in de koude;in Egypte aarvormende,eindellngschebloemhoofdjesjen
1
bl
i
nde
teltPen
op l00 zienden.
den okselbloel
jenden ,
slykelk (B.virgatum L.j

Bllndslang (De) ofhazelwoem (Anguis met verspreide zjdelingsche bloemhoofdjes,
fragilis L.), een bruin en onschadeljk krni- die uitde blad-okselsoprjzen,en metdonpenddier,t0tdeordederhagedissen(Saurii) kerroode,op aardbeziëngeljkendevruchten.
behoorende, sluipt 00k in 0ns Vaderland
langs velden en hagen en wordt nietlanger
dan eene halve Ned.el en zo0 dik als een
vinger.Hetligchaam van dit dier is rolrond
en metgladde,glinsterende schubben bedekt.

Zjn k0p is zonder hals aan den romp gevoegd,en zjn mond klein en metlange,
scherpe, binnenwaarts gebogene tanden gewapend.Zjn staartisz00 lang alsderomp,
maar breekt zeer ligt af. Van ledematen
ontdektmen geen spoor.Hetgeljktderhalve
op eene slang, maar wordt wegens zjn
ligchaamsbouw teregt onder de hagedissen
gerekend.De wjfesleggen ejeren,enhieruit komen Jongèn te voorschjn, die z00
geelzjn als stroo en z00 dik alseenepenneschacht. Het is verkeerd,den hazelworm
te vervolgen, daar hj voor de menschen
onschadeljk isen hetland van vele schadeljke insecten zuivert.W ordthj gevangen,
dan geraakthjligtin een staatvan krampachtige verstjving, zoolat hj als glas in

Van beide soorten kan men de bladeren als

die vjn spinarie gebruiken.
Blzxen-Flneck, (Karl Frederik Axel
Brorjbarûn von)jdle in deJongstegeschièdenis van Denemarken eene merkFaardige
r01 heeft vervuld, wer; gebnren in 1822.
Hj studeerde te Göttingen en kwam op

zo-jarigen leeftjd aan het Deensche hof.
Zjn eerste huweljk wer; in 1854 door
scheiding vernietigd,en hj begafzich vervolgens in den echt met prinses Alwlnta
van Hessen,zoodathj de zwagerwerd van

pxins Cltrhtiaan rlzzDenemarkenenvanprins
Frederik rll Hessen.Na devolksbewegingen

van 1848washj zeer conservatief,en later
werd zjn salon de verzamelplaatsvan verschillende partjen.MethetH0fgeraaktehj
in onmin,omdathj zich tegen deoogmerken
van gravin Danner verzette, en hj legde
zelfs zjne kamerheersbetrekking neder.Hj
schreef eene brochure over het Jskandina-

Visml
ls'',en deze maakte de kloofn0g wj-

stt
lkken breekt,De blindslang - zie neven- der. Weldra echter wist hj zich met het
staande qguur - leeftin geheelEuropa van H0f te verzoenen,en toen in 1850 het miSiberiët0taan dekustderMiddellandschezee. nistérie-e lllaftrad,vormdeBliœeneen nieuw

llazelworm (An.qul&Jrcgdliz).

BlittergdorF (Friedrich Landolin Karl,
vrjheervon),een staatsma'
n in Baden,werd
geboren te Mahlberg in Breisgau op den
loden Februarj 1762.Hj studeerde teFrei-

kabinet.Om zieh staande tehouden omhelsde

secretaris te Stuttgart,in 1814 attaché van
den Minister van O0rl0g in Baden,in 1815

deden hem in 1860 de portefeuille nederleggen,en H all kw am w eder aan het bewind.

hj de boerenpartj; zjn programma was:
Deensche taal en nationallteitin Sleeswjk
en zelfstandigheid van Holstein onder een
b
urg en te Heidelberq in deregten,enwerd gouverneur, waartoe hj prins Ckri&tiaan
in 1812 advocaat, ln 1812 gezantschaps- bestemde.Debelemmeringen,diehj vondj
kamerlonker, in 1816 raad van legatiejin W èl beproefde hj zich aan hcthoofd van
1817 kamerheer van den Groothertog, in verschillende partjen te plaatsen en zjn
1818 ambassadeur aan het Russische h0f,in gezag te herkrjgen,
maar vruchteloos.
1850 geheim legatie-raad,en in 1851 Bonds- Men gevoelde algemeen,datzjne beginseldaggezant te Frankfort.In deze betrekking loosheid hem verhinderde, Om als staatsman
spreidde hj groote diplomatischebekwaam- voor D enemarken nuttig te w ezen.
heid ten toon.Hj was de vertegenwoordiger B loch (MarcusEliëser),eenberoemdichvan het aristocratisch-monarchaal beginsel, thyoloog (vischkundige), werd geboren te
zoodatzjne benoeming totMinistervanBui- Ansbach in 1723. ztls een zoon van arme
tenlandsche Zaken in 1825 den volke niet Israëlietische ouders had hj t0t aan zjn
zeeraangenaam was.Hj ondervondditmeer l9de jaar slechts eenige kennis verkregen
en meer en tevens z0o sterk, dat hj in van Rabbjnsche geschriften; hj verstond
1843 de portefeuille nederlegde en t0tzjne geen woord Latjn en k0n zich zelfs in het
voorgaande betrekking terugkeerde.Bj de Duitsch naauweljks behoorljk uitdrultken.
woelingen van 1848 was ht
l de steun der Als huisonderwjzer bj een Israëlietischen
reactionairecêterie,enhjoverleedteFrank- geneesheer begon hj zich t0eteleggen pp
fortden 16den April 1861.
de talen en begaf zich vervolgens naar BerBlitum L.OfSapkelk is de naam vaneen ljn,om erin degenees-en natuurkundete
plantengeslacht uit de familie der Chenopo- studéren. Nadat hj te Frankfort aan de
dieën, hetwelk zich onderscheidt door een Oder t0t doctor in de geneeskunde bevorB-spletig bloemdek met l t0t 5 meeldraden. derd wasjvestigde hj zich te Berljn,en
1en Aug.1790.
W j hebben in 0ns Vaderland den kopvor- overleed te Karlsbad, den 6t

menden :czkel/c (B. capitatum L.) mdt 3- Zjn voornaamstewerkistAlgemeineNattlr-
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geschichte derFische (Berljn, 1782- 1795,
12 dln met430 koperen platenl'',- langen
tjd hetbestegeschriftoverdatonderwer?.
Deuitgave der6 eerstedeelen heefthj mt
eigene middelen bekostigd en voor die der
overige 6 de ondersteuning van anderen
moeten vragen.00k heeft men van hem een

belangrjk boekske over de ingewandswnr-

men. Zjn usystema ichthqologiae,iconibus

CX illustratum ,'' onvoltoold achtergelaten,
is in 1801 door & G. é'
cFzsdïder uitgegeven.

Blochm ann (Kar1 Justus), een uitste-

kend opvoedkundige,werd geboren teReich-

stëdtbj Dippoldiswalde opden l9denFebruarj 1786t studeerde te Leipzig in deg0dgeleerdheld en wasvan 1809 t0t1816leeraar

aan hetopvoedingsgestichtVan Pestalozzite
Yverdun. Als geleldervan een Jongen Engelschman reisde hj in Italië en werd bj
zjn terugkeerbenpemd t0tvice-directeurvan

de Friedrich-August-schoolte Dresden.Ver-

volgensstichtte hj aldaareen instituut,dat
naar zjn naam ,genoem; werd en weldra
zeer bloeide,terwjl het in 1828 door vereenigingmetdeinrigtingpnonderwjs,d00r
een kamerheer Vitgthum in 1638 met een
aanzienljk kapitaal opgerigt, aanmerkeljk
werd uitgebreid.Zjneschoolbevatteeenpro-

rcode vloeistof.Geheel iets anders ontwaren

wj,a1s wj doorden mictoscopp een droppe1bloed gadeslaan.Dan zien wj eeneverbazende menigte ronde ligchaamples, zwevende in eene kleurlooze vloeistof(plasma).
Naar gelang het aantal dier ligchaampjcs
grooter is9vertoont zich het bloed met d0nkerderkletlr.Om dieligchaampjesafzonderljk
gade te slaan, verdunt men het bloed,en
m0n ziet ze daarna drjven in de gedaante
van bleekgele schjfjes,dieafgerondekanten
hebben en aan beide zjden eenigzinsuitgehold zjn. Voegt men er water bj, dan
zwellen de schjflesop,zoodat zj zelfsden
vorm van een b01 aannemen en eindeljk
barsten,waarbj bljkt, datzj uiteen dun,
kleurloos omkleedsel en een geelachtigen,
taai-vloeibaren inhoud bestaan. Bj die ligchaampjesbevinden zich ook kleurloozeb01letjes, - naast 3- t0t 500 van de eerste
ôén van deze laatste.Hetaantalroodebloedligchaampjesin de ruimtevaneenNed.streep
isin aderljkbloe; ongeveer 5 millioen.
De min of meer donkere kleur van het
bloed is afhankeljk van zjn l'jkdom aan
bloedligchaampjes,vande gedaantevan deze
en van de zuurstof.Hetslagaderljk bloed,
dat in de longen zuurstef opgenomen heeft,
is lichter van kleurdan hetaderljk bloed,

gymnasium ,een humanistisch gymnasium en
een real-gymnasium.Blockmann gafin 1851 en dit laatste wordt in de lucht lichtrood.
hetbestuurderschooloveraan zjnschoon- Dit is tlonkerroo; (loor de aanwezigheid van
zoon B ezzenberger en begafzich in 1855naar koolzuur.
een anderen schoonzoon, A '
cccil: genaamd
H et bloed, aan het ligchaam ontnomen ,
ennabj Genèvegevestigd.Hjoverleedaldaar stolt weld.ra t0t eene gelei-achtige massa;
den 31:tenMeivanlaatstgenoemdlaar,eenige deze bestaat uit de bloedkfek en scheidt
geschriften nalatende.
tevensdebloedwei(sertlm),eene'gelevloeiBlock.Onderdezennaam vermeldenwj: stof, af.De stremming heeft plaats,omdat
Albreolttzlpcà,eenverdiensteljk Duitsch zich in hetbloed eene oplosbareeiw itachtige
landbouwer.Hj wert
l geboren te Sagan den zelfstandigheid bevindt, Ebrine genaamd.
5(
1enMaart1774.Hj wasaanvankeljk pach- Ontneemt men deze aan hetbloed,danheeft
ter, en later eigenaar en bestutlrder van hetzjne vatbaarheid om te stollenverloren.
uitgestrektegoederen.Hj had opzjnbuiten- D e fbrine is er slechts ten bedrage van

verbljf Schierau eene soort van landbouw- 140/: in aanwezig. Dit bedrag is bj somschoolen oefended00rzjnetalrjkejbelang- mige Ongesteldheden,bj longontsteking en

wekkende en populaire geschriften een çun- ycuutrheumatismus,veelgrooter.
stigen invloed op den landbouw in Silezië. Zoolang het bloed niet gestold is,zinken

Hj overleed te Karolath den zlsten Novem- de geklcurde cellen allengs naar beneden,

ber 1847.
zoodat de bovenste laag kleurloos w ordt.
M oritnWbck,eenbekendstaathuishcudkun- Doorgaans echter heeft men reeds geronnen
digeenbeoefenaarderstatistiek.Hjwerdge- bl09(l vöôrdat deze laag is Ontstaan; ver-

boren te Berljn den 18den Februarj 1816, toontzj zich echter,zpoalsbj sommigeonwoonde op Jeugdigen leeftjd te Parjs,stu- gesteldheden het geval is, dan noemtmen
deerde te Bonn en te Gieszen en keerde haar de ontstekingskorst.Verhindertmende
d
aarna terup naar Frankrjk, waar hj bj strelnm ing, dan vormt zich OP den bodem
het Ministérle van Landbouw en vervolgens eene roode laag (cxuor),van welkemenhet
bj hetBureauvoorStatistiekwerdgeplaatst. kleurlooze vpchtofde weikan afgieten.
In 1864 nam hj zjn ontslaq,om zichgeheel Men schat de hoeveelheid bloed.in'smen-

enalaanletterkundigebezlghedentewjden.
Hj heeftonderscheidene belangrjke werken
over statistie en administratie geschreven,
en sedert1856ishj metGuillaumin redacteur van den JAnnuaire de l'économiepolitique etde la statistique.''Voortsheeft.hjook

schen ligchaam aanwezig,Op z/!skevan het
gewigt desligchaams,dus bj Iemand,die

65 Ned. pond weegt, op 5 Ned.pond. Omtrent de scheikund'
lge bestanddeelen van het

bloed vermelden wt'
Jhetvolgende:Deroode,
jzerhoudende stof,in de bloedcellen aanwe-

eenigeH oogduitschew erken geschreven,zoo- zi4, kan onder bepaalde om standigheden
a1s GDie Machtstelling der'
E uropâische Staa- krlstalliséren en draagt dan den naam Van
haematoglobuline of haematokristalline en
ten (1862)''enz.
Bloed. Versch bloed vertoont zich aan is eene van de w einige eiw itaehtige stolen,
het bloote OOg als eene licht- of donker- diev00rkristallhatievatbaarzjn.Hethoofd-

BLOED-BLOEDBRAKING

135

bestanddeelvan hetbloed is water hetwelk kpplzuur weder ontkleurd, terwjldatvan
ragende weekdieren door zuurhierin ten bedxagevan Vs*evan hetgeheele esteonfigneietkoapatlng
etast wordt, maar door k00lFewigtaanwezig is.Men vindt70Vowater

uur eene donker-blaauwe kleur verkrjgt;
ln debloedligchaampjes,en 90o/.u (
):wej. z
00k door aether en alkohol wordt het bloed
Ditlaatstebevatdaarenboven80f90/ôbloed- va
eiwit(albumine)en,evenalsdebloedcellen, n deze dieren blaauw.Hetbloed van inkt-

onderscheidene zouten.Voorts vindt men in
het bloeë zeer veranderljke hoeveelheden
vet, suiker en andere zelfstandigheden,die
a:n de Btofwisseling zjn ontleend , zocals
pisstof, piszuur, creatine en creatinine.De
van hetblned zjn1bevo
ove
rnaeaems
el
ga
ssesntiks
hal
nt
we
nig
tof,zuqrstof en k00lzuur.Dit laatste ontstaatniet in de longen,
maar is een algemeen voortbrengselderstûf-

visschen en zee-polypenisgrjsachtigblaauw,
dat der koningskrab (Limulus) witachtig
blaauw t0t hemelsblaauw ,datvan den schildermnssel(Unio pietortlm)licht-blaauw ,en

kundig met het bloed verbonden wordt.

afscheidtwordtdoorhet bloed geleverd.Men

dat der kreeft wit.
Vergeljkt men de bestanddeelen van het
bloed met die desligchaams,dan ontwaart

men eene opmerkeljke overeenkomst. De
voornaamste deelen van 'smenschenligchaam

wisseling, dat bj deademhaling ontwjkt, bestaan uiteiwitachtige stoFen en vet,eventerwjlde hierbjopgenomenezuurstofschei- als het bloed;al wat zich nit het ligchaam
mate stellen, dat het bloed
Bj het scheikundiy onderzoek van bloed kan dus eeniger
bt
aerlen
tosets
ta
nd.
lette men er 0p,of d1t laatste uit de aderen hetl
igchaam is in vloezie
der
o
f
wi
sseHe
linyt
dan we1uit de slagaderen afkomstig is.Het bloed is de Voorllam e
slagaderljk bloedisoveralnagenoeggeljk,- (zie onder ditwoord).
ander:ishetechter methetadexljk bloed, Het bloed iB het warmste gedeelte van
dat Op verschillende plaatsen verbruikte het ligchaam der warmbloedige dieren.Een
stofl'en in zich Opneemt en dus op verre na thermometer, in eene ader geplaatst,wjst
eene temperatuur aan van ruim 270 C.,en
pietoveralgeltk is.
Het bloed, van de longen, met ztlurstof deze klimt bj koortst0t400.De snelheid,
verzadigd naar het hart stroomende9worët waaxmeëehetbloed zich beweegt,iBbj de
donr de zamentrekking van dit spierachtig verschillende dieren zeer verschillend. Bj
ligchaam in de slagaderen gestlwd en door den mensch telt men 70 t0t 80 polsslagen
deze in telkens kleic re vertakkingen naar ill eene minuut, bj konjnen 20, en bj

alle deelen des ligchaams gedreven,om deze kikvorschen C0.
Bepaalde ligchaamsdeelen strekken t0tzuite onderhoqden.Uitde fjne haarvaten gaat ver
ing van hetbloed.In de lever wordt de
het in de haarvaten der aderen over om
door deze in telkenswjderevertakkingen gal,in (le nieren de urine,en in de longen
eerat naar het hart en vervolgens naar de het koolzuux uit het bloed afgescheiden.
longen terug te keeren, er koolzuur af te
Bloedbraking (vomitus cruentus,haestaan en zich van zuurBtofte voorzien,ten matemesis) noemt men de OntlaBting van
einde vervûlgens den kringloop weder te vloeibaar of geronnen bloe; uit de maag

beginnen (zie nadere bjzonderheden onder doorbraking.Zjis eenverschjnsel,datuit

Omloop '
t
llp ket bloed).Het bloe; zelf wordt verschillende ziekten van de werktqigen der
onderhouden d00r het saq, datzich in de spjsvertéring kan voortkomen4in elk geval
Bpjsvertéringswerktuigen ulthetvoedselaf- echter iszj hetgevolg van eenescheuring
scheidt, door de borstbuis opklimt en zich der vaten van de maag ofvan den twaalfin de linker ondersleutelbeens-ader uitstort. vingerigen darm.De oorzaak moetyewoonOnder de zoogdieren bevat het bloed der ljk gezochtworden in eene ontsteklng van
alles-etendedieren demeestebloedligchaamy- de maag, in maagkanker of in eene zieke-

Jes, en dus ook de grootste hoeveelheld
gzex en phûsphaten. Dat der vleesch-etende
dieren bevatmeerbloedligchaampjesen vet
dan dat der plant-etende.In dat der vogels
vindt men even zooveel bloedligchaampjes
als in dat der alles-etende dieren, voorts

meexvezelstof(Qbxine)en vet?maaxminder

eiwitstofdan in dat der zoogdieren.
Het bloed der ongewervelde dieren ,der
inBeden,Bchaaldieren,weekdieren enz-,bevat kleurlooze cellen, eene vezelachtige,
ligt stollende zelfstandigheid en eiwit;het
bloed zelfis wit,geelachtig ofblaauwachtig,

en debloedligchaampje:zjnverschillendvan
gedaante en grootte,- nu eens rond,dan

weder ovaal, soms syilvormig en o0k wel
metaanhangselsvoorzlen.Zj hebben steeds
eene kern,die door eene fborschjnende,
min of meer korrelige stof is omringd.Het
bloed der wjngaardslak (Helix pomatia)

ljke verandering van het sljmvliesdermaag.
Daarenboven kan zj ontstaan dgox bi
ltende

stofen,metaal-vergiften.scherpevoorwerpen,
aanhoudend braken, stompen of slagen op
de maagstreek,een val,eene slagaderbreuk.
Voorheen heeft men veel te groot gewigt
gehecht aan den aandrang van bloed naar
de milt en de maag,alis het 0ok niet te
ontkennen, dat daardoor de bloedbraking
bevorderd wordt.
Dehoeveelheid alsook de toestan; val:het
bloed,bj zlllk eene braking ontlaBt,iszeex
verschillend.Vooralbj maagkanker worden
vaak donkerkleurige hoeveelheden geronnen
bloe;uitgeworpen Inenkelegevallenvertoont

zich debloedbraking onverwacht,maar 4ewoonljk gaat pjn in demaag vooraf.Elndeljk gevoeltde ljder eene vermeerderde

lkking,
warmte ill de maag, volheid, drt

spanning en pgnj a1B ware hj door het

wordtin de open lucht blaauw , maar d00r koliek aangetast.Daarbj komtweleens het
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gevoel Van oysti
lging uit de maag en een den dootl der Christeljke martelaars, daar
zûete smaak ln den mond, en zulke ver- volgens TertullianunenandereKerkvadersde
schjnselen gaan veelalveryezeldvanneiging marteldood den doop vervangt,a1s deze n0g
t0t iaauwte, sterke klopplng in den buik niet is toegediend, of t0tvergiFenis strekt
een bleek gelaat, koude handen, huive- van de zonden, na het ontvangen van den
ring, koud zweet, oorsuizing enz.Daarna waterdoop bedreven.
ontstaat er walging en eindeljk braking,
Bloedgeld.Z00 noemde men in het oude

waarbjweleenseenezöö grootehoeveelheid Germaansche regt het geld,dat de moordebloed ontlast wordt, dat het uit neus en naar betalen moest aan debetrekkingea van

mond tegeljk wegstroomt. Hierdoorwordt denvermoorde(zie Weergeld),- alsook het
de pols zwak,de gelaatskleurgrjs ofgeel, geldjdatuitbetaald werd voorhetOntdekken
de ljder valt Qaauw en komtzelfsin een 0n aanbrengen V3n sommigemisdrjven.In
schtjndooden toestand. Hi
j verkeertvoorts Engeland werd daarvoorjvolgens eene wet
in een zeer angstigen en gedrukten staat, van 1690,40 pond sterling en een certifcaat
en in den regel komen zulke bloedbra- van vrjstell
ing van sommige qemeenteljke
kingen na korteren Of langeren ttjd terug, diensten (Yburnticket)uitgerelkt,en men
en eindigen bj maagkankermetden dood, verkocht dlt larttste weleens voor 200 t0t
3
0
0
po
n
d
s
t
e
r
l
i
ng.
De uitbetaaldegeldsom beterwglbloedbrakingen,uitandereongesteldheden dermaag voortvloejende,eervatbaar droeg in 1813 niet minder dan 18000 pond
sterling, en sommigen maakten van het aanzjn vool*genezing.
Voar den arts is de waarnemingj Of het brengen eenwinstgevendbedrjf.Een zekere
bloed inderdaad uit de maag komt,vangroot Daniè'
lbekendein 1756,datopzjngetuigebelang.Kinderen geven 00k we1 bloedover, nis 70 onschuldigen terd00d waren gebragt.
dat van elders - bjvoorbeeld bj neusbloe- Dat bloedgeld is in 1818 door eene parle-

dingen - in de maag gekomen is,00k heb- ments-acte afgesehaft.
ben dienstpligtige personen weleens bloedBloedhond is de naam van eene groote
braking voorgewend,om zich aan demilitie Engelsche dog,te voren in Noord- en Zuidteonttrekken.Hierbjkomteennaauwkeurig, Amerika gedresseerd,om op deIndianen aan
vaak zelfs een microscopisch onderzoek te tdvallenofom weggeloopenslavenoptesporen.
?as, want het is weleens gebleken dat Bloedloogzout(kalium-ferrocyanure,kalemandvogelbloedhadverzwolgen,om ditlater lium-jzercyanure, blaauwzuur jzeroxydeweder te braken, maar men herkende de kal
i)ofyeelIlpdt
llptwzoyfiseen zopt,welks
yooxtvan bloed aan de gedaante derbloedlig- ontdekklng inhetnaauwste verbandstaatmet

chaampies.Vool'ts is hetnietaltjd gemak- die van hetBerljnsch blaauw.Nadatdebekeljk ke bepalen, ofhetontlaste bloe; af- reidingsmethode van dit laatste in 1724 WaB
komstig is Van bloedbraki
ng of van bloei- openbaar gemaakt,ontdektemen,datpotasch

spuwing- uit de maag ofu1t de longen.In (
le eigenschap verkrjyt,om jzerzouten met
het eerste gevalis het ontlaste bloedmeestal eeneblaauwekletlrneerteslaan,wanneermen
veeldonkerder,bjnazwart,danin hetlaatste, dit m et bloed calcineert.Eene oplossing van
wanneer hethelderder rood pleegt te zjn. zulk eene potasch, w aarvan m en den aard
Eenebloedbraking is gevaarljk,wanneer n0g niet kende, bestem pelde m en met den
zj veroorzaakt wordt door eene scheuring naam van bloedloog.In 1752kookteM acguer

van 4r00tebloedvaten,vooralvanslagaderen,
- mlnder dreigend iszj,wannecrzj door
eene bloeding uit de haarvaten ontstaat. In
e1k gevalmoetaandenljderdemeestmogeljkerustwordenbezorgd.Menlegthem voorts

Berljnschblaauw metkali-loûgenbevond,dat
hetdaarbj in jzeroxyde ontleed en de kali-

l00g geneutraliseerd w erd.H et bloedloogzout
Tferd nu een Voorwerp van veleronderzoek,
en leidde t0t de ontdekking van blaauw zuur
koude om slagen op de m aagstreek,en m en doorSelteele(1782) van ferrocyan d00r Gaylaathem kleinehoeveelheden koudw aterdrin- Lgnac en Porret (1814),van cyandoorG@yken ofjs-pillen innemen.De kamer,waarin Lsssae (1815), van ferridcyan door GmelLn

hjzich bevindt,wordtkoelgehouden en hj (l8S2),enz.
zelfnietwarm gedekt.IsergeenegeneeskunHet scheikundig verloop bj debereiding
dige hulpbjdehand,dangevemenhem zure van bloedloogzout is eerst d00r Llebiy met
dranken,zooals limonade ofazjn en water Juistheid verklaard;laterverschenen talrjke

en legge hem zutlrdeeg aan de kuiten.Al verhandelingen over datonderwerp,wanthet
wat de patiënt gebruikt,moet koud wezen. maken van bloedloogzout is verre van ge-

'
1?otvoeding nemehjeenaftrekselvan rund- makkeljk,daar in weêrwil van alle voorvleesch in kotld water met eenig zout en zigtigheidsmaatregelenslechtsbetrekkeljkgeeeniqedroppelsgezuiverd zoutzuur,- alles ringehoeveelheden stikstofuitdegrondstoFen
bereld volgens het vcorschrift van Liebig. illcyan wordenomgezet.Bedenktmen daarbj,
Onderdebloedstelpendemiddelenkomen v00r- datdeze grondstofenJuistdoorhaarstikstofalkleine giften van aluin in aanmerking.Ein- gehalte voor den landbouw van grootgewigt
C-eljk dientdeljder0oknazjneherstellingin zjn,dan gevoeltmen,dat de bereiding van
z/n diëeten in de beweyingen van zjn lig- bloedloogzout alle aandacht verdient,vooral
chaam de grootste voorzlgtlgheid in acht te daar dat zout in de ververj en in de galvanoplastiek onlisbaar is.GemeldegrondstoFen
neBl
mell.

oedbruiloft,zie Rkgenoten.

Bloeddoop is de dichterljke naam Van

zjn zuivere potasch,jzervjlsel,hamerslag
Ofspaat-jzersteen en stikstofhoudende zelf-
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standigheden,nameljk dierlgkestolen,z00- gedeelte debloedloog,ferrocyankalium,k00lzuur kali, zwavelzuur kali, zwavelkalium ,
kiezelzuur-enchloorkalium bevat,terwjlin
hetonoplosbaar gedeeltezich k001,metallisch
jzer,zwaveljzer,onoplosbarekali-ennatronsilicaten en eindeljk deOnoplosbarebestand-

a1svleesch,bloed.horens,klaauwen,hoeven,
haar, huiden, 0u; leder, wollen lompen,
enz.Deze worden terstond gebruiktofeerst
verkoold.In het laatste gevalverzameltmen
een gedeelte van de stikstofin den vorm van
ammonia. Men werpt de potasch in smelt-

deelen van deasch dergebruiktebewerktuigde

bakken va'
n gegoten jzer,voegterlangza- stoFen bevinden.Hierbj voegtzich o0k het
merhand en onder gestadig omroeren het geheele natron-gehalte der potasch,zoodatin
mengselvan k00len jzer bj,en neemtde de bloedloog geen natron gevonden wordt.
gesmoltene massa uit den bak, loogt ze uit
H0e het bloedloogzoutbj hetbehandelen
met warm water,verdampt de l00g om de der gesmoltene m assa met w ater ontstaat,
kristallisatie te bevorderen en men zuivert bljkt uit de werking van eenecyankaliumvervolgens de onreine kristallen door de 0p- Opl
ossing oq jzer, jzeroxyden en zwavellossing en kristallisatie te herhalen.De dier- jzer.Metalllsch tjzer wordt nameljk t
loor
ljke k00ljdieveelmeerkoolstofbevatdan cyankalium,bj afsluiting derlucht,evenals
cyan,reduceertbj hare ontmoeting methet d00r verdtlnde zuren, Onder ontwikkeling
smeltende koolzure kalium uit dat zout het van w aterstof opgelost, en er kom en bloedmetaal,daar een gedeelte van hare koolstof loogzouten bjtendekalitevoorschjn.Men
met de zuurstof van het zout kooloxyde verkrjgt dezelfde voortbrengselen uitjzervorm t:dat m eteene hevige opbruising ont- oxyde en cyankalium ,en gebruiktmenjzerwjkt. Het gereduceerde kalium maakt de oxyde-zollten,z00verkrjgtmendedaarmede
stikstofgeschikt,om zich met eene andere overeenstemmende kali-zouten. Bj hetaanhoeveelheid koolstof t0t cyan te verbinden wenden van zwaveljzer erlangtmen bloeden alzoo cyankalium te vormen. Gebruikt loogzout en zwavelkalium. De toevoeging
men niet-verkooldedierljkezelfstandigheden, van jzeraan de gesmoltenemassadoetgeen
dan ontstaat er Op n0g andere wjzecyan- bloedloëgzoutontstaan,maar wordtgebruikt
kalium 4 de ammonia,bj de ontleding dier ten behoeve van het zwavelgehalte derpotstofen ill hoogen warmtegraad te voor- asch. Zwavelzure kali immers, ill de potschjn tredende,levertcyankalium ,wanneer asch steeds aanwezig, geeft bj hetgloejen
zj meteen gloejend mengselvan koolzure met k001 dubbel zwavelkalium , en als dit
kalien k00lin aanraking komt.Bj hetge- in aanraking komt met cyankalitlm , dan
bruiken van openesmeltbakken,moetdevuur- leverthetzwavelkalium enzwavelcyankalium;
haard opeene eigenaardigewjzeingerigtwe- ditlaatste neemt echter aan de vorming van
zenyopdatde gesm oltenem assaalleenm etre- bloet
lloogzout geen deel.Nahetverkrjgen
ducer
'endegassenin aanrakingkankomen,daar der 100g kost het weinig moeite,Om bloedde zuurstof het cyankalium weldra in cyan- loogzoutin kristallen te bekomen.
zllre kaliveranderen zou.Daarom leidtmen
Van deze methode verschilt die van Lade dampkringsluchtdooreenelaaggloejende ming) deze leidt ammonia door een stel
brandstof, om haar van alle zt
lurstof te be- van ketels, waarin kool,met koolzure kali
rooven.Het is n0g nietduideljkjwaarde verzadigd, t0t gloejens t0e wordt verhit.
grootehoeveelheid stikstofbljft,diemen in Eerst ontstaat er cyan-ammonium ,dat,vaet
den smeltbak niet terugvindt.Het ontwj- kali in aanraking gebragt,zich Aveder ontkend amm onia neemt nietzooveel, dat ge- bindtin cyankalium en ammonia. W anneer
meld verlies daaruit verklaard kan w orden, m en over kolen, die m etpotasch doortroken hetschjntwel,dat destikstofzelveont- ken zjn,bj roodgloeihittestikstofleidt,dan
wjkt,--'
tgeenbevestigdwordt(
lflordewaar- ontstaat e1* cyankalium. M en heeft dit geneming van Reiset,dato0k bj deverrotting bruikt tot bereiding van bloedloogzout uit

stikstofontwjkt.De gesmoltene massa bevat
cyallkalium ,onontleed gebleven koolzurekali,
zwavelkalium ,kool,jzer,flnverdeeldzwaveljzer?zwaveljzerkalium ,kiezelzurekalien
natronsllicaten,maargeenbloedloogzout.Dit
kan inden gloejenden smeltbak nietontstaan,
wanta1smen droogllloedloogzoutineenjzeren schaaltjeverwarmtt0tgloeihittet0e,dan
wordt hetjzercyanure ontleed,er ontwjkt
stikstof,enerbljftkool-jzerachtermetonont-

dampkringslucht? nameljk door dezeto leiden door eene buismetgloejende kolen en

daarna deze van zuurstof beroofde luchtm et
(le kalihoudende koolin aanraking te brengen.Is er genoeg cyankalium gevormd,dan

100çt men de kool uiten verandertde 0plosslng door digestie met jjierofjzerverbindingen in bloedloogzout.Deze bereidingswjze is echter wegens hare kostbaarheid
buiten gebruik geraakt.
leedcyankalium.VermengtmenvôörhetgloeiW aar steenkolen en de bjproducten van
Jen hetbloedloogzoutmetkoolzurekali,dan h0tlichtgas niet duur zjn,mengtmen in
Ontbindt zich de ltali met hetcyanjzerin een gesloten bak,met een roertoestel voorcyankalium en jzeroxydule, en dit laatste zien,zwavelkoolstofmetgeconcentreerdzwawordt bj aanwezigheid van k00lt0tmetal- vel-ammonium , en men verwarmt het verlisch jzer gereduceerd. Behandelt men de kregen ammonium sulphocarbonaat in een
gesmoltene massa met water, dan ontbindt distilleerketel t0t 1000 C. De Ontwjkende
zj zich in een oplosbaaren in een onoplos- dampen worden gecondenseerdjmet zwavelbaar gedeelte,wier bestanddeelen op elkan- kalium verzadigden bj de volgendemaalgeder werken, zoodat eindeljk het oplosbare bruikt.Hetoverbljvende van dedistillatie,
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het zwavel-cyankalium ,wordt gedroogt
l en men de oplossing met spoed verdampen t0t
in een gegoten jzeren bak metjzerzamen- 21O B., waarna men haar fltreert en langgesmolten. De gesmoltene massa geeft bj zaam laat afkoelen. Het chloor heeft aan

het uitloogen zwaveljzer en eene oplossing hetgeelbloedloogzouthetvierdedeelvanzjn
van bloedloogzout,die bj de verdamping kalium ontnomen,- hetqevormdejzeeroploskristalliseerk Met het 00g op deze methode bare chloorkalium bljftln demoederloog,en
heeft Fleek zich bejverdjom bloedloogzout het niet zeer Oplosbare rood bloedlopgzout
uit ammonia-zouten te verkrjgen.D00r de kristalliseertin fkaajeroodekristallen.Dchönwerking van een mengsel van zwavelzuur Jdïs veranderthetgeelbloedloogzoutin r00d
ammonla, zwavel en k001 op smeltend bloedloogzout d00r ozon, hetwelk in 100dzwavelkalium ontstaat in de eerste plaats superoxyde Of bismuthsuperoxyde aanwezig
zwavel-cyankalium.Zwavelwaterstofen zwa- is. W anneer men .eene oplosslng van geel
vel-ammonium ontwjken in een gasvormigen bloedloogzout m et eene van genoem de zelftoestand,zoodat de helft der in de zw avel- standigheden kooltt!dan wordt een deelvan
zure ammonia gebrtlikte stikstof als cyan het kalium t0t kall geoxydeerd,en er ont-

in de gesmoltene massa bljft, terwjl het staan enkelvoudige oxyden. De vrje kali

andere gedeeltedoo1*middelvancondensatie- z0u echter het ferridcyankalium ,onder onttoestellen weder in zwavelzure ammonia wikkeling van zuurstof,weder in ferrocyankan worden omgezet.Hetzwavelcyankalium, kalium veranderen, en om die reden leidt
wordt onder den invloed van metallisch men çedurende het koken kqol
zuur in de
jzer in cyankalium en zwaveljzerherscha- oplosslng, hetwelk de kaliin koolzure kali
pen, en dit laatste dient voor de vormlng omzet.Het 1004-ofbismuthoxydewordtdoor
van bloedloogzout.Na de invoering van het eenechloor-kalkoplossing wederinsuperoxyde
aniline-blaauw is de bereiding van bloedloog- veranderd, en het roode bloedloogzout door
zout zeer verminderd.
kristallisatie van de koolzurekaligescheiden.
Het bloedloogzout kristalliseert bj lang- Men verkrjgt pp deze wjze 70 t0t750
/a
zaam afkoelen zjner oplossing in groote rood bloedloogzout.
quadraat-octaëders, wier hoeken en kanten
R00d bloedloogzout krlstalliseertin glans-

doorgaansafgestomptzjn,terwjlzj3mole- rjke,geelachtig-roode prisma'sofin donkerculen kristalwater bevatten en t0t formule roode bladen. De kristallen zjn watervrj,
hebben Kav Cya Fe+ 3 H,0.De kristallen springen knetterend vanéén bjverwarming,
zjn citroengeel?zeer week,in ééne rigting en geven cyangas en een weinig gtikstofgas,
gemakkeljk spljtbaar t0tbuigzameblaadjes, terwjl zj geel bloedloogzout,cyankalium ,
oplosbaarin water,maaronoplosbaarinwjn- koolstofjzerenBerljnschblaauw achterlaten.

geest.Het bloet
llooyzoutsmaaktbitter,zoet- In de vlam eener kaars verbrandt het zout
zoutachtig en is nletvergiftig.Bj 1000C. met knetterend rondspatten van vonken ,en
verliest het zjn wateren bj eenehoogere met salpeterzure ammonia ontploft het.Het

temperatuur wordthet,onderhetontwjken is in water en o0k eenigzins in wjngeest
van stikstof,in cyankalium en kooljzeront- oplosbaar, en het dient t0t een uitm unten;
leed.Verdund zwavelzuur ontwikkeltdaaruit reagensvoorjzeroxydule,metwelkszouten
alleen bj warmte blaauwzuur,en erbljft het een donker-blaauwen neêrslag vormt.De
eene lichtblaauw e stof achter, die m en a1s oplossing ontleedt zich weldra in geelbloedferrocyankalium kan beschouw en. M et ge- loogzoutenBerljnschblaauw.Bjaanwezigconcentreerd zw avelzuur.geeftbloedloogzout heid van voor oxydéren vatbare ligchamen,
een stroom kooloxyde, zoodat m en dit gas bjvoorbeeld schoonpapier,geschiedtdeontm:t voordeel uit bloedloogzout en zwavel- binding zeer spoedig.Daarbj ontstaat, bj
zuur bereiden kan. Zelfs de fraaiste kristal- ontbindingvan water,cyanwaterstofenjzer1en van bloedloogzoutbevattendikwjlszwa- cyanure,terwjlde zuurstofvan hetwater
velzure kali,zelfs tot 140/:toe.Hetis dus oxydérend werkt.Het zout is watervrj en

van belang het zuiver gehalte van gekocht niet vergiftig.Het dient den ververs t0tbebloedloogzout te bepalen. Is het vermengd reiding van kali-blaauw , en,wegenszjne
met zwavelzuuy, dan geeft het met chloor- eigenschap om organische zelfstandigheden
baryum een neerslag, die niet oplost in sal- in eene alkalische oplossing zeer sterk te
peterzuur.Voorts wordt genoemdgehaltebe- oxydéren)t0tenlevage bj hetdrukken van
paald volgens de methoden van de A legzen katoenen en linnen stoFen,om op bepaalde
van Hofmanndoormiddelvan overmangaan- plaatsen sommige kleurstoFen te vernietigen.
Men onderzoekt de deugdzaamheid van het
Ztlre kali.
Het rood àltldtflpog
qredupf:f (ferridcyankalium , zoutopverschillendewjzen.Iuiesckin.
-z

kalitlm-jzexcyanide. blaauwzuur jzeroxyde- ceertr00d bloedloogzoqtmetvjfvoudig-zwa'ium,waarbj een c0kaliofzoutvan Gmelinjisd00rGmelinont- velarsénicum-zwavelnatl
dekt.Om hetteverkrjgen,leidtmenchloor chenille-aftrekselt0tmaatgtaf dient.Dr.Haen
door eene warme oplossing van geel bloed- reduceert het zout door het te koken met
loogzout van l2O B.,en w é1zoolang totdat loodoxydeen kali,en titreert het hierbj geeen droppel met eene zeer verdunde jzer- vorm de gele bloedloogzoutm etovel'm angaanoxyde-oplossinggeenblaauwenneêrslagvormt, zure kali.M okr doet eene kokend heete yn

ermaarnggdonkerderkleurvertoont.Menmoet zeer alkalische oplossing van hetzout nezichJu1stbj datpuntbepalen,omdatanderg slaanmrtjzervitriool,totdatdeaanvankeljk
het.zoutweder ontbonden wordt.Alsdanlaat gele neerslag van jzerhydroxyde door het
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gevormde jzeroxydqle-oxyde zNvart wordt.
Dan iltreerthjdaarvan een bepaaldgedeeltq
voegt er zuur btjen titreert met overman-
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de nabjheid van de plaatsderontsteking.De
huidwordteerstmeteenk0p(hol-gewelfdglas)

bedekt,waarin zich verdunde luchtbevindt,
gaanzure kali. Leussen ontbindt het rood weshalve hetbloedderwaartswordtgedreven.
bloedloogzout door iodkalium en zoutzuur, Daarnawordtdeopgezettehuid meteen kopwaarbj ferrocyanwaterstofzuurenvrjiqdium mes gekerfd en wederom metdenk0pbedekt,
ontstaan.M oh,
r vormt dan n0g een nea
erslag zoodathetbloeduitdeinsnjdingenvlocit.Men

metzinkvitriool,opdathetvrjeiodium niet zetookwelkoppenzonderinsnjdingen- dropgd
op het ferrocyanraterstofzuur werke, en koppengenaamd- waarbj hetbloedafgeleid,
arnietuithetligchaam verwjderd wordt.
neutraliseert en tltreert het vrje iodium maHe
tzettenvan bloedzuigersvereischteenige
(zieverder Cyant.

Bloedm est. Bloed is eene uitmuntende behendigheid en geduld.Men waschtdeplek,
m eststof,zoowelwanneer het in verdunden waar zj zui
gen moeten,zorgvuldig afen
toestand xegtstreeks a1s vloeibare mest ge- bevochtlgt die met suikerwater.Daarna legt
bruiktw ordt,vooralvoorbloemen,groenten men het dier in een papieren cylindertle of

en vruchtboomen,a1s wanneermen hetbj in een glasen brengtden k0p opdebedoelde
den mesthoop voegt en met andere stolen plek.Doorgaans wilde bloedzm ger welvatlaat gisten.In groote gtedenjwaar deslagt- ten;weigerthj,dan moethjinkoudwater
huizen eene aanzienljke hoeveelheid bloed gedompeld of tegen een ander verwisseld
opleveren, wordt bloedmest op eene ruime worden.Heeft hj gevat,dan laatmen hem
schaal vervaardigd. Daar het bloed ligtt0t rustig zuigen,totdathj verzadigd is en 10sht men de nabloedin.g tebevordebederf overgaat en hierbj zjn stikstof in laat.W ensc.
den vorm van ammoniak verliest,wordthet

vermengdmet10% kalk,12% t0tpoederge-

'

stampt jzer en 50/0 zwavel- of zoutzuur.
5Filnaen aan die znassa naeervastheidgeven,

z0o kan men ze vermengen met gips,gçzeefde asch,straatvuilenz.Daarnawordtdie
m est gedroogd en dan in de gedaante van
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poederverkocht.Hj bevatdan 200/0stikstof
en komtvooraldâârtepas,waarmen hoefdzakeljk de bladvorming bevorderen wil.1ntusschen ishj op verrenanietz0okrachtig
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als de Peru-guano.

Bloed-pntlasting offtappin.
qtlcsbïoed

geschiedt ln 4en regel d00r aderlating (zie
onderader),doorbloedtuiv
qers(zieditw00rd)
en door koppen.Voorheen heeftde Fransche

geneeskundige sc.
h00l,bepaaldeljk Broltssal,
n
en zjnevolgelingen,grootmiBbruikgemaakt
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ongesteldheid reeds verzwakt ztjn.Door het
wegnemenvanhetbloedisinzulkegevallende

genezing weleensgeheelonmoreljkgemaakt.
Eeneaderlatingkanniettemlnnoodzakeljk
wezen,nameljk dan ,wannee!overmaatvan
bloed eene spanningveroorzaaiten nadeelig
werkt op hethart,delongen ofdehersenen.
Is wegens de zwakheld van den ljder
eene aderlating nietraadzaam ,dan kom tde
kop-laars van Junod te pas, waarvan wj

.

I

van het aftappen van bloed.Hetbehotld van
bloedtochisonmisbaarvoordeinstandhotlding

desligehaams,vooralbj personen,die door
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ren, z00 houde m en de wonde vochtig met
w arm w ater of w arm e PaP; wi1m en haar
stuiten,dan gebruikem en koud water,eene
oplossing van aluin, wat zwam of andere

bloedstelpende middelen. Bloedzuigers zjn

eene afbeelding geven.De laars is gemaakt vooralgepastvoor kinderen,bj welkemen
van blik ot'koper,maar heeftaan hetboven- geene aderlating kan toepassen,en bjplaat-

einde (c)een veerkrachtigen band,zoodathj
luchtdigt sluit om de dj.Dan wordtd00r
middel eener kleine luchtpomp (c)delucht
uitdelaars(l)verwjderd.Zulksveroorzaaltt
eene uitzetting der vaten van hetbeen,en
het bloed woxdter opgehoopt,zoodatzjne

seljke ontstekingen.

Bloedregen is de naam van een r00d-

gekleurden regen,die t0tschrik van bjge-

loovige personen weleensop den aardbodem

is nedergedaald. T0tdeJongste bloedrcgens
behooren die, welke in Calabrië (l4 Maart
hoeveelheid in andere deelen des ligchaams 1813) en in Vlaanderen (3 November 1819)
vermindertofalthansderigtingvan den bloed- gevallen zjn.Bj een scheikundig onderzoek
bleek het, dat in Calabrië kiezel-en aluinstroom gewjzigd wordt..
Tot de plaatseljke bloed-aftappingen be- aarde, kalk,jzer, koolzuur en brandbare
hoort het koppen. Hierdoor wordt de hoe- stolen, en in Vlaanderen zoutztlur kobalt
veelheid bloed nietaanmerkeljk verminderd, de hopfdbestandeelen van het roode vocht
maar men neemt het daardoorJuist weg in uitmaakten. D e verschillende berigten Om-
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trent blpedregens zjn door Eltrenberg ver- he
ben over den persoon,Jegenswien
gez
tagmihse
db
rjf
gepleegd is; onder dezen kan
zameld.Gewoonljk werd deroode kleurveroorzaakt door roode aardsoorten,die alsstof natuurljk 00k een bloedverwantzjn,enkan
in den dampkring zweefdenenmetden regen alleen deze verwantschap soms aangenomen
nederdaaltlen.Vooraljzer-oervervt
llthierbj worden a1s het gezag,datvoor de verzwaeene belangrjke r01.lnttlsschen hebben on- rende omstandigheid vereischt wordt. Het

telbare roodediertjes,die zich in den damp- overgeven t0t de yrostitutie,ofhetverleikring bevonden 00k weleensaanleiding ge- den t0teen ontucht
lg leven vanJongelieden
geven t0t een bloedregen.
benedendeeenentwlntigJarenwordtzwaam
Bloedsehande in ruimerenzin beteekent der gestraft, z0o het geschiedtd00r ouders,

de echteljkegemeenschap tusschenpersonen, voogden of andere personen met het opzigt
die in zulk eene naauw e betrekking t0t
elkander staau,dat een huweljk tusschen
hen niet zotl kunnen gesloten worden. In
engeren zin ishetdie gemeenschap tusschen
de naaste bloedverwanten a1s van de 0pgaande met de nederdalende regte linie,

over hen belast, dan z00 het geschiedtdoor
menschen die t0t de slagtofersniet in z00danige betrekking staan.
Verbodsbepalingen omtrent het aangaan

van een wettig huweljk tusschen personen,
die elkaâr door bloedverwantschap of aan-

toudersmetkinderen),entusschendenaaste huweljking meer ofmindernaauw bestaan,
zjverwanten, (broeders met zusters). De zjn in alleoudere en nieuwerewetgevingen

onderscheidingen,ontleend aan het Romein- te vinden. Over de reden der bepalingen
sche regt (de eerste soort heet tincestus zjn de geleerden 't n0g niet geheel eens.
Juris civilis,' de twcede suris gentit
lm''
), Men spreekt van ongeoorloofde, ongezonde
is van geen p'actisch belang.Z00 kendehet bloedvermenging , die nadeelig werkt op
Kanonieke regt den ttmcestusJurisdivini,'' de volgende geslachten; men wi1 ze 00k
wanneerer geslachtsomgang plaatshadgehad verklaren uit een gevoelvan achting en eertusschen personen,in z00naauwebetrekking bied,door'
tlongere geslachtaan hetoudere
t0t elkander staande, dat zelfs met dispen- verschuldigd,'t geen een dergeljken band

satie van de Kerk geen huweljk tusschen a1shethuweljk tusschen diegeslachten 0nhen t0tstan; z0u kunnen komen,en Jincestus jtlris humani,''w anneer de betrokken
personen met dispensatie,die tegen betaling
te bekomen was,wèlte zamen in hethuweljk konden treden.
Bloedscllande is 0r,zoodra ergemeenschap
plaats heeft tusschen personen,voor wie de
verwantschap een beletselis,datzjtezamen

een wettig huweljk kunnen aangaan.Ofer
echteljke zamenwoning is,ofereen huweljk naar den vorm schjnbaarwettig gesloten
is,dan ofdegemeenschap alleen eeneOnwettigeis,zonderschjn ofvorm van ofplanop
eenhuweljk,--doett0thaarwezen nietsaf.

bestaanbaar z0u maken. '
t Verbod heeft dan
o0k nietoveraldenzelfden omvang.Het Neder
lands
Wr
et
h
uwe
ljkchtuBu
ssche
rge
nrl
ajlk
lepe
soboek
nen verbiedthet
1dieelkander
bestaan in de opgaandeennederdalendelinie,

'tzj doorwettigeofd0oronwettigeyeboorte

ofdooraanhuweljking,en in dezjllnietusschen broeders en zusters,wettige Ofonwet-

tige.O0k ishethuweljk verboden tusschen

schoonbroeder en schoonzuster, wettige of
onwettige, en tusschen o0m of oudoom en
nicht of achternicht, m itsgaders tusschen
moei ofoudmoeien neefofachterneef,wettige of onwettige.De Koning kan,om geIn de oudere regten is de bloedschande wigtige redenen,hetverbodvoorden schooneen zelfstandig,speciiekmisdrjf,behoorende broeder en de daarna genoemde personen
t0thetgeslachtdermisdrjventegendezedeljk- door het verleenen van dispensatie opheFen.
heid,w aaropin deergstegevallen zelfsdedood Een huweljk,in strjd metdezebepalingen
a1sstrafwasgesteld,waarvoorlatertuchthuis- aangegaan,iseenbloedschendighuweljk:het
en gevangenisstrafzjn in de plaats gekomen. kan op aanvraag van de daartoe in de wet
De nieuwere strafwetgevingen hebben een aangewezen personen nietig verklaard wor-

ander inzigtin ditsoortvan misdrjven,dan den.Kinderen uitgenoemdepersonen,'tzj
de oudere.Vele ongeoorloofde daden worden in,'
tzj buiten huweljkverwekt,zjnbloedvan hetgebied van '
t regt op dat der zede- schendige kinderen.Zj behooren t0thetgeljkheid overgebragt; dat is: vele daden, slacht der natuurljke kinderen, in tegenwaarop de wet te voren strafstelde,wor- stelling met wettige; doch zj staan niet
den straffeloosvoorden wercldljken regter; geljk metkinderen buiten huweljk geboren
de Staatlaatzooveelmogeljk de beoordee- uit hen,voor wier huweljk geen beletsel
ling van het zedeljke ofonzedeljke eener zou bestaan. De bloedschendige kinderen
daad aan de individuën Over:hj handhaaft hebben in het 00g der wet geen ouders,en
alleen dezoogenaamdeopenbarezedeljkheid. dus 00k geen verwanten: zj kunnen niet
Er bcstaan dan ook n0g misdrjven tegen worden erkend,noch gewettigd;zj kunnen
die zedeljkheid. De bepalingen van den geen regtsvordering instellen, Om te onderFranschen Code -PJZZJJ, nog hier te lande zoeken, wie hun vader of moeder is; zj
ons wetboek,op dit trrrein z:n weinig in hebben geen aanspraak op opvoeding en
getal,ende strafbedreiglngenzjnnietzwaar. onderhoud,noch op de nalatenschap hunner
Bloedschande alszoodanlg isnietstrafbaar. ouders ofverwanten.Zj hebben alleenaanV00r het misdrjf van verkrachting is het spraak op hetnoodige levensonderhoud,door
eene verzwarende omstandigheid, dat de den vader of de moeder,of d00r beiden te
schuldige behoort t0t diegenen, die eenig zamen te verleenen overeenkomstig de be-
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palingen ,daa,
rvoor desnoodsd00rden l'egter bloedrjkegestellen staan er het meest aan
te maken, dic bj de regeling daarvan acht bloot,- 00k vindt men een zekeren aanleg
zal slaan op de gegoedheid van dengbne, voor bloedbpuwing.T0tde gelegenheids-oordie metdatonderhoud rprdtbelast, en op zaken behooren verwonding van de bprst,
het getalen de hoedanlgheid der wetteljke stompen Op de borst,een va1 blazen? danerfgenamen. Moet t0t het uitspreken dezer sen, alsmede llevige gemoedsbeweglngen.
veqlijting,oft0thetvoorkomen ofdever- Veelal gaat de bloedspuwing over in eene

nietlglng van een verboden huweljk een geleideljke verwoesting derlongenjbepaalonderzoek naar de afstamming vanhenplaats deljk in tuberculeuse longtêringjen er v0lhebbben, die zich als bloedschendige kinderen zouden doen kennen,dan werktde uitspraak ,nadatonderzoek gevallen,alléénvoor
dat punt, en heeftzj hoegenaamdgeeneverdere gevolgen.

gen o0k w e1 bloed-arm oede en w aterzucht.

De dood volgt welcens dadeljk door ver-

stikking ofdoor overmatig bloedverlies,en
00k wellater door uitputtlng.
Bj bloedspuwing dient men in de eerste

Bloedsomlqop,zieOmloohkllslnet5Jne#. plaats te onderzoeken, Of hetbloed inderBloedspywlng(haemoptysls,haemoptoë, daad uit de longen 0f uit de luchtpjp aftussissangulnolenta)noemtmen eene ontlas- komstig is.Tevens moetm en nagaan, ofer
ting van bloed doorden mond uitdeademha- ook eene verdigting plaats heeft van het
lingswerktuigen.Hetbloed komt indatgeval weefsel der longen?daar ditlaatste in z00somtjdsuitgrootegescheurdevatenoftakjes, danig geval voor den zetel der bloedontlasof uitOpene slagaderbreuken, maar meestal ting mag gehouden worden.De patiëntmoet
uit de haarvaten.De zwakke plaats bevindt de meest mogeljke rust genieten naarhet
zich somtjdsin hetweefselderlongen!som- ligchaam en naar den geest; zelfs het spre-

tjdsin de bronchiën,en somtjdso0k m het
strottenhoofd ofin deluchtpjp.00kqebeurt
hetwel,datzj n0g hoogeryelegenls,daar
uitden mondendeneusholtellgteljkbloedin
de ademhalingswerktuigen afdaalt, om zich
laterdaaruitwederteverwjderen.Hetbloed
is bj eene bloedspuwing zeer verschillend
van toestand; somtjds is het vloeibaar en
somtjdsniet,- somtjdso0kishetmetsljm,
etter en andere stoffen vermengd. Nu eens
ontlast zich het bloed in groote, dan weder
in kleinehoeveelheden.Belangrjkeaanvallen

worden doorgaansvoorafgegaan doûryjn Op

deborst,steken in dezjde,een gekneuwel
in dekeel!eenedroogekuch,eenzoetensmaak,

ken moethj nalaten en hethoesten vermjden.Men legt hem koude compressen Op de
borst, terwjl de voeten warm gehouden
worden, en men geeft hem koud water in
kleine hoeveelheden en js-pillek. om zjne
herstelling te bevorderen, begeve hj zich
in het gure Jaargetgdenaareen warm klilnaat, bewegehj zichzonderinspanning in
de open lucht en voede hj zich metniet
plikkelendespjzen.Daarechterbloedspuwingen, zooals wj gezegd hebben,veelalbj
longtêring voorkomen,is het aantalherstellendeljdersnietgroot.
Bloedsteen (haematites)iseen vezelige
rood-jzersteen ofroodeglaskop.Tlteopl
trastlçs
meende,dathj uitgeronnen bloed wasOnt-

hartklopplng,eenemoejeljkeademhalingenz.
Onmiddelljkvoordenaanvalschjntecnwarme staan en a1s bloedstelpend middelwerkte.
stroom indeborstopterjzenenmenheefteen Me
Bl
n geëruikthem Om tepoljsten.
bloedsmaak in den mond.De aanvalzelfgaat

oedverwantschap isdebetrekkiny,

wel vergezeld van gelaatsverwringing,koude die er bestaat tusschen de personen , d1e
in de ledem aten, koud zw eet en Eaauw te. door afstamming van een en denzelfden perNa den aanval bljft het hoesten met ont- soon, den stam vader)t0t eene en dezelfde
lasting van sljm n0g eenigen tjd aanhouden familie behooren. D e kinderen komen door
en de genezing volgt,indien de aanvalniet hunne afstamlning nameljk niet alleen in
terugkeert. B'
p' de echte longbloedspuwin.q, betrekking t0t de ouders, m aar o0k t0tandoorgaans een gevolg van ziekten van de deren;t0then,van wie de ouders zelve aflongen of van het hart, ontwaartdeljder stamm en;t0then,die m ethen van denzelfeene zamensnoering van deborst,eenebe- den persoon afstamm en, en zelfs m et den
lemmerde ademhallng, hoest en ontlasting echtgenootvan dezen persoon.Tusschenhen,

van sljm. Het bloed,dat vervolgens te die regtstreeks of middelljk van elkander,
voorschjn komt, is naauw met sljm ver- of van denzelfden persoon,'tzj man Of

mengd of wordt in een zuiveren toestand vrouw , afstammenj tusschen hen,die alzoo
uitgeworpen. Komt het bloed uit de keel, een gemeenschappcljken stamvader (stipes
dan bestaat het uit enkele droppels,klom- communis) hebben, bestaat bloedverwantJesofstrepen.
schap;zwagerschap (zie aldaar)bestaattusEenebloedspuwing uitdeademhalingswerk- schen den eenen echtgenoot en debloedver-

tuigenjbepaaldeljk uit de longen,is in den wanten van den ander.Zj, die400r eene

regelhetgevolgvanlongtéring,vanhartziekte, dier betrekkingen aan elkander verbonden
van slagaderbreuken,en in hetalgem een van zjn, heeten Jverwanten.''Zj,die in den
gebreken in den kleinen bloedsomloop.Bloed- bloede verwantzjn,bloedverwanten,noemt

spuwing uitdekeelOntstaatdaarentegenge- men 00k umagen''(nog overin 0ns woord:
woonljk door aandoening der sljmvllezen. Gzjmagen''); de anderen: (
daangehuwden'
'
Bloedspuwingen komen meestalvoorin het (t
aanverwanten'' uzwagers'' (in 'tLatjn:

levenstjdperk tusschen het l5ëe en 30ste Gaënes''!in 'tFransch ual1iés.'') AldieperJaar.Personen van hetmanneljk geslachten sgnen Rbestaan'' elkander, en worden dik-
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ls zamen begrepen onder Gnabestaanden'' Avorden verbonden door eene ljn:iedere
ixl teyenstel
ling met uvreemden''
1 dat zjn geboorte zaaakt daarop een graad uit.Het
zj d1e elkander noch in den bbede,noch Kanonieke regt k00s daartoe een b00n:
d00r aanhuweljking bestaan.
(van daar OnS Jstamboom'')1 die den stamBloedverwantschap (cognatio. consangui- vader voorstelde w aaraan de verw anten a1s
nitas)is ofde ware,de natuurljke,dieont- bladerenwerden voorgesteldihetoud-Duitsche

staan is door werkeljke afstamming;- of
de wetteljke (legalis, civilis),die ontstaat
door adoptie tusschen werkeljk niet verwante personen;- ofdegeesteljke (spiritalis,in het Kanonnieke regt bekend), die

regtgebruikte alsbeeld hetmenscheljk ligchaam ,in welkshûofd hetechtpaar woonde,
van 'twelk de afstamming werd afgerekend,

terljlindeleden daarvan de bloedverwanten huisden.De linie wordtonderscheiden in
ontstaat door het ten doop houden en de aregte''(linea recta)en Jzjlinie''(lineaobli). De bloedverwanten der
bevestiging ill**de gem eente. De beide laat- qua, collateralis''
ste soorten Zpn ill 0ns regt nietbekend. eerste stammen van elkander af,en kunnen
Onze wet, en de meeste nleuwere regten, worden voorgesteld als verbonden dooreene

erkennenalleen denatuurljkebloedverwant- regt0p-en nedergaande ljnjdieals unederschap,die een gevolg is van afstamming,- dalende''iemaadmetzjne uafstammelingen'',
en bestaat doûr of althans een gevolg is udescendenten''1 a1s uopgaande
'met zjne
. '
van de geboorte tusschen hen, die de een Gadscendenten''(hen, van wie hj afstamt)
van den ander ofte zamen van denzelfden verbindt.
afstammen.Deze wordtwederom onderscheiDe bloedverwanten 4er zjlinie,die met
denin Gwettige''enGnatuurljkeofonwettige'' iemand van denzelfden persoon afstammen ,
bloedverwantschap.De laatste is even goe; kunnen wordenvoorgestelddooreenescheeve
a1s de eerste een gevolg van de geboorte of gebogene ljn ter zi#evan deregte en
en de afstamm ing,doch voor de wet wordt met deze in dien persoon verbonden.Van
zj pas bekend,komt zj pasaan hetlicht, daar t
dzjmaqen'' ofucollateralen.''Denaaste
door en bj de '
derkenning.''Vöördie daad zjmagen zjn broeders 0n zusters volle of
len of Van halven bedde
beide,
bestaatzj wel,doch is zj eenvoudij dniet halvej Van hee
bekend.''Een wettigkind komtbj zpnege- naarmate zj beide ofslechtseen van
boortedadeljk inbetrekking tûtaldegenen, vaders gemeen hebben.Volle broeders en
dieaan zjneoudersverwantzjn;deerken- zusters zdn ermaniide verdereondefscheing van het Romelnsche regt in uconsanning van een natuurljk kind brengtde be- di
guinei, die denzelfden vader hebben, en
trekking alléén aan hetlicht met diengene
der Ouders,die deerkenning gedaanheeft,en
00k we1 metde bloedverwanten van dezen;
m aar die bloedverwantschap heefthierslechts
enkele, bepaalde gevolgen , en werkt lang
niet z0o algemeen als de wettige bloedver-

luterini'' die dezelfde moeder hebbenj is

bj ons van geen belang meer.Geenebetrekking hoegenaamd bestaat tusschen hen,
die de een als consanguineus, de ander als

uterinusbroeders zjn van eenpersoon:b.v.

een w eëuw naar en eene w eduw e,beidem et
wantschap.
D e bloedverw anten, buiten de ouders en voorkinderenjsluiten een huweljk,endaarkinderen en volle broeders en zusters,w or- uit ontspruiten o0k kinderen.D e voorkinde-

den onderscheiden in vaderljke (colnati)en ren onderling zjn niet verbonden;in het

moederljke (agnati) bloedverwanten, naar- dageljksch leven heeten zj Jhalfbroeders,
mate zj dit zjn van den vader ofvan de en uhalfzusters.''
moeder van hem, t0t wien men hen in betrel
tking denkt.Over en wederkunnen twee
per
derso
ljnen
ke bvo
loe
od
rveerlwa
kande
ten
r vaderljke en moezjn, en o0k kan
een persoon een ander in beide betrekkingen bestaan: wat een gevolg is van het
feit,dat twee eehtgenooten uit de familie
onderling doorbloedverwantschap verbonden
waren. De onderscheiding heeft in regten

De berekening der graden geschiedt in de

regtq linie door het tellen der geboorten,
noodlg om den een aan den ander te verbinden! de geboorte van den adscendent of
dessendent,van of t0t wien de betrekking
wordt berekend,werkt daartoe niet mede,

en wordt dus niet geteld.Voordezjlinie
geldt dezelfde grondslag; maar nu isJuist
daarom debjeenvoeging noodig der gebooreenige gevolgen,onderanderen,iszj som- ten, die de wederzjdsche bloedverwanten
den gemeenen stamvaderverbinden.0mtjds de grond van deverdeeling eenerna- aan
latensehap in twee liniën,in devaderljke dat hun verwantschap van aldie geboorten
het gevqlg is. 'tMinste getal geboorten is
en de moederljkelinie.
De bloedverwantschap is meer ofminder hiertwêe':denaastezjmagen bestaanelkaâr
naau:z!naarmate de personen nader ofmeer in den tweeden graad.
middelljkdoor afstamming aan elkanderver- Hetkindbestaatzjneoudersindeneersten
bonden zjn.De afstand der verwantschap graad:hetkleinkind zjne grootoudersinden
wordt berekend d00r het aantal geboorten, tweeden , en omgekeerd;volle neven ,broes- en zusterskinderen bestaan elkander
die te zamen de verwantschap aanwjzen , der
4iedaartoea1szooveletrappenzjn,endaarom in den vierden graad; oom en neefin den
in dit opzigt tgraden''genoemt
l worden.De derden, oud-oom en achterneef in den viernpvtlging,de rj (1asuite)dergraden maakt den graad,enz.
De wet verbindt verscheidene gevolgen
de dllnie.''De wjze van berekening isaan
het Romeinscheregtontleend:de verwanten

aan de bloedverwantschap.
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Daaruit ontspruit, in verband met het om deroodebloedligchaaltplesvanbloedvlekhuweljk, de ouderljke magt over de min- ken ongeschonden te latd,n opzwellen,z00derlarige kindqren. Zj is de bron van de datmen ze duideljk kan waarnemen.Isdit
verpligting t0t onderhoudjin geval van be- bj een geregteljk ondel'zoek gelukt, dan
hoefte,aan sommige bloedverwanten,weder- weet men zeker,dat men met echte bloedkeerig op den een ten behoeve vandenander vlekken te doen heeft. Om het haematine

gelegd.Zj beletdetoepassing van den ljfs- aan te wjzen,kooktmen een klein uittreltdwang door verwanten in de nederdalende sel der bloedvlek metgeconcentreerd azjn,en m en doet de kristallen van TeicAlinie tegen die deropraande.Somsiszjeen zuur
volstrekt of betrekkeljk beletseltegen het mann ontstaan volgens de methode van Bûehaangaan Van een huweljk.Zj isdegrond n6r en k
%mon.Hierdoorverkrjgtmen groote
van de wetteljke erfopvolging,en van de zekerheid omtrentdeaanwezigheidvan bloed.
toekenning van het wetteljk erfdeel. Zj Uitdegrootteen gedaantederbloedligchaampmaakt onbekw aam om getqigenis in regten Jeszoekt1en voortste bepalen,ofhetbloed
in eene zaak van een ander verwant afte

leggen.Zj isin hetalgemeen hetfundament
van het huisgezin en van het familieleven,
waarop hetbestaan onzermaatschappj rust,
en 0l! welke betrekking de Staatbj zjne
instelllngen en in zjnewetten krachtigacht
moetslaan,en waaraan hjdan 00k gewichtige gevolgen heeftverbonden.

der bloedvlekken afkomstig is van menschen,
alsmede of het aan een levende ofaan een
doode heeft toebehoord. In het bloed van
levende schepselen bevindt zich de vezelstof

in een opgelosten toestand,zoodatzj eerst
op hetlinnen ofkatoen isgestremd.Bj het
bloedvanljken isdiestremming reedsvoorafgegaan.

Blofdvin (furunculus)ofbloedgweer.W an- Heeft men bloedvlekken op wollen stof,
neer hler of daar de smeerklieren der huid dan mag m en de kaliloog van Virchow niet
ontstoken worden, zoodatereen klein,r00d, gebruiken, omdat zj welligt o0k de wo1
uitpuilend,pjnljk gezwelontstaat,datwel- zou aantasten.In zulk een gevalneemtm en
dra grooter wordt,waarna op den t0p etter zjne toevlugtt0tamponia.
ontstaat, die zich na het doorbreken der
B loedvlekken-zlekte (W erlhofsche)of
hui; tegeljk met blned ontlast,en eindeljk morbns -ccllpdl: kaemorrkagicun is eene

die klieren in de gedaante van eenegrjze chronischeongesteldheid,welkeoyscheurbuik
etterprop worden uitgeworpen,dangeeftmen geljkt.Zj begintmetmatheid ln deledenj
aan zoodanig gezwel den naam van bloedvin pjn in hethoofd,gebrek aan eetlustenz.,
of bloedzweer. Na het uitwerpen dier prop en weldra ontwaart men roode vlekken over
verminderen depjnen,verdwjntdehardheid het geheele ligchaam.Hettandvleesch wordt
der randen en sluitzich de opening,waarna wankleurig en uit donkere plekken van het
de bloedvin genezen is.
sljmvlies van den mond komtdonkerbloed
Bloedvinnen Nvorden doorgaanstoegeschre- te voorschjn.Doorgaans zjn debuiksingeven aan kTvaadsappigheid ofaan scherpte in wanden 00k aangedaan.
hetbloed.Afen zietechter,datdikTvjls ge- Deze zlekte bezoekt kintleren en volwaszondesaenschen eraanljden,enhetistevens senen, niet zelden na gebrekkige voeding,

boven allentwjfelverheven,datonzindeljk- en is ip den regel niet gevaarljk, wanheid met betrekking t0t de huid haar ont- neer er geene hevige blopdvloejing,waterstaan bevordert.In de bloedzweer zien velen zucht enz.Ontstaan,en zj nietdoorhardeene poging der natuur, om zieh van iets nekkige koortsen,pokken enz.w ordt vergegebrekkigsofovertolligsteontslaan.Daarom zeld.Zj schjntveroorzaaktteworden door
ls het,volgens hen,0ok niet geraden,zulk gebrek aan vezelstof in hetbloed en door
eene poging door insnjdingen te belemme- eene neiginp der haarvaten om te barsten.
ren,- veelm eer w are het dan van belang, Alsgeneesmlddelengebruiktmenvooralplanthaardaorgepastemiddelen- b.v.doorwarme aardige en m inerale zuren, voorts kina en
pappen - te bevorderen.
jzer,terwjluitwendigwasschingenmetazjn
Bloedvlekken zjn in de geregteljke en laauwe aromatische baden zeer te pas
geneeskunde van groot gewigt.Daaruit kan kom en.

degesteldheid derbloedligchaamples en dus

Bloedvloeking (haemorrhagia) noemt

de aard van hetbloed worden bepaald.Heeft
men eene geringe hoeveelhei
d van hetFedroogde bloed met eenig water bevochtlgd
en een half uur laten staan, dan lost het
eiwit op,alsmede deinhou;der roode blned-

men elke ontlasting van bloed uit de vaten ,

ligchaamples. Deze laatste zjn echter z00zeer beschadigd, dat men naauweljks het
omhullend vlies met eenige zekerheid kan
onderseheiden. Na de verwjdering vanden
rooden droppel bljftechtervezelstofachter,
w aarin de kleurlooze bloedligchaamples besloten zjn*,en de gesteldheid van dezekan
men metvl'
jgrootezekerheidbepalen.Daar-

seheuring ,of klieving van de wanden der
vaten moetbestaan,daar de bloedligchaamp-

hetzj deze droppelsgewjs ofbj groote hoeveelheden plaatsheeft.Menonderstelthierbj,
dat het bloed in zjn gewonen toestand te
voorschjn treedt, zoodat er Bteeds eene
Jesdoorde wanden derhaarvaten nietkunnen heendringen. Juist de haarvaten zjn in
alle deelen des ligchaamsverspreid en kunnen dus ligt gewond worden.D e bloedvloei-

jingen echter daardoor veroorzaakt? zjn
van geringe beteekenis. Op deze capbllqire
enboven heeft Vireho'
w in geconcentreerde bloedvloejingen volgen de veneue,voortkokaliloog een uitsteltend middel gevonden, mende uit de aderen, daar deze in grooten
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getale digt onder de huid zjngelegen.Zeld- verpligten geregtigd wprdtvermlnderd;agyzaam xjn daarentegen de aeterie
'le bloed- len,vrjplaatsen worden ingesteld,waar de
vloejingen,daar de Blagaderen dieperonder beleediger,onder de bescherming van deheide oppervlakte van het ligchaam verborgen ligen,vrj isvan devervolgingderverwanzjn.Zezjnechterdegevaarljkste,omdathet ten.Er komt eene onderscheiding in de misbloed uit eene gewonde slagader met groote drjven tusschen zoenbare en onzoenbare;
d.i.de zoenbare kunnen gezoend,afgekocht
krachtte voorschjn komt.
Men kan debloedvloejingen00k verdeelen worden doqreene s0m gelds Ghetbloedgeldy''
in lif-en inwendige.Bj deeerstewordthet Jweergeld.''doo1*den beleediger, des noods
bloed naarblliten ontlast,en bj de tweede metzjn verwanten?op tebrengen aandcn
bljfthetin hetligchaam en doetdedeelen, beleedlgde ofaan zjnefamilie.Hetgetal0nwaarzj plaatsgrjpen,aanmerkeljk opzwel- zoenbaremisdrjven neemtlangzamerhandaf:
len, terwjlzj de werking der organen be- de
brui
Z
ke
00ln
jk'
:zordt derhalve lneer en nâeer gelemmeren. T0tde eerste behooren bloedbran0g laterT7ordt zj verpligt:de
king,bloedspuwing enz.,t0t delaatsteonder bloedwraak verdwjnt.
Men vindt de bloedwraak in de geschiean4eren uitstorting van bloed in de hersenen
bj beroerte, alsmede uitstortingen in de denis van alle volken;maar vooralbj de
borst- en buikholtebjslagaderbreuken enz. Germaansche stammen hoortzj tehuis.N0g
Het bloed van inwendige bloedvloejingen heden ten dage is zj inheemsch bj de Arakan opgeslorpt worden,verdroogen,verhar- bieren en anderevolken op geljken trapvan
beschaving in Azië,Afrika en Amerika.
den enz.
Vermeldingswaard is n0g de met 0ns 0nOver de Oorzaken,den aard en de behandeling van dereedsgenoemde bloedvloejin- derwerp in verwantschap staande tbloed-

gen spreken wj in dedaaraan gewjdeafzonderljkeartikels.
Bloedwraak.ln dieonbeschaafdeperiode
van deOntwikkelingdermaatschappj,waarin
het staatsverband n0r z00 zwak is,datde
Staatnietbj magte ls,Om hetregttehandhaven en de leden der maatschappj tegen

broederschap'',vooralbj de NoordscheGermanen, op Ilsland, vroeger gebruikeljk,

D e m oordenaar w ordt op leven en dood
vervolgd door de naaste verwanten van den

toria). Het geslacht, waartoe onze gew one
bloedzuiger (Hirudo medicinalis L.)belloort,

verslagene: de beleedigde, bjgestaan doo1*
zjne naaste magen,vervolgtdenbeleediger,
totdat de geledene beleediging door een 0nregtvan geljke waarde aan dezen gepleegd,

Onderscheidt zich door 3 halfronde,gl.oote,
schjfvormig zamengevoegde kaken die zoo

sterk met tandles bezetzjn,datzj op gedeelten eenerGirkelzaaggeljken.Devoorste

wol*
dtgesteunddoorzjnestamgenooten:van
weerszjden is het voorde familieleden 0nderling een regt en een pligt,om elkander
in dien strjd bj testaan.Datisdebloed-

zjn geplaatst.Zesvan deze oogen staan op
dezelfde krommeljn en de4 anderen twee
aan tweein den nek en aandeztlde.Demond

welke een vereeniging was van mannen,
die op leven en dood zich verbonden,Om
de bloedwraak de een voor den ander Over
te nemen ,en wanneer deze nietuitgeoefend

k0n worden, bjvoorbeeld, omdat de een
aan eene ziekta stierf,dan behoorden de ander zich zelve te dooden.Dergeljke instellingen vindtmen 00kbjslavischevolken,
zooals bj de lllyriërs;en soortgeljke geen bjstand te verschaFen t0tafwering van woontehcerschtonderdeDalakkersopBorneo.
onregtmatige aanvallen en t0t het nemen
B loedzuigers(Hirudines)noemtmeneene
van wraak cn vergelding over misdrjven familie uit de klasse der rinywormen(Annulatae) en uitde orde derzulgworm en (Sl1ctegen den bedrjvervan hetonregt.
onl-egt te beschermen, - in die periode
treedt het familieleven sterk 0p den v00rFrond, en zoeken de leden der familie,de
lndividuënjin die vereeniging elkander hulp

a1s 'tware is opgeheven, uitgewischt. De zuignap w ordt gevormd door eene cirkelvormoordenaar, de beleediger,van zjn kant, mige bovenlip,waarop 10 zeer kleine oogen

opentzich in het midden van den voorsten
w raak.Het bloed van een stamgenoot moet zuignay,en hetdarmkanaalbestaatgrootengewroken worden door het bloedvan een lid deelsu1teenemaag met6lfpaarnaarachteren
der familie, waartoe de beleediger behport. gerigte blinde aanhangsels,zoodat men een
In de eersteplaatszjndenaasteverwanten bloedzuigernietdoordrukkingnoodzakenkan
t0t de wraak geregtigd en verpligt:devader Om zich van het verzwolgen bloed door tle
wreekt den zoon; de broeder den broeder. achtersteopeningteontdoen,terwjlmenhem
De twisten der individuën worden aldus wel door eene drukking van achteren naar
twi
sten tusschen de familiën. Vjandig staan voren doorden mond van datbloed ontlasten
*@
ZM voortdurend tegenover elkander; en de kan.De vertéring van het ingezogen bloed
wraak isnietgeëindiyd,vöördat het aantal gaat zeer langzaam ;zj duurtmaanden,en

moorden enz. aan belde zjden geljk staat, de bloedzuiger wilgedurende dien tjd niet
totdateen nieuw misdrjfop nieuw de oude vatten. W il men dus een gebruikten bloedvjandschap doet ontbranden.'Iaar:aate de zuiger spoedig nogmaals bezigen,dan dient
Staat zich m etm eer klem kan doen gelden, men genoemde drukking van achteren naar

wordt de bloedwraak ingekort: er worden
middelen bedachten ingevoerd,waardoor de

voren aan te w enden.

Debloedzuigerszjn tweeslachtige dieren,

wraak kan woroen voorkomen of geöindigd. nameljk iedervan hen ismetmanneljkeen
Het getal van de verwanten t0tde wraak vrouweljke voortplantingswerktuigen toege-

BLQEDZUIGEXI-BLOEIW IJZBt
rt
lst.D00r afscheiding van sljàjdie in he
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landenTyrolljkerendemrestebloedzuigers?

water hard wordt,ontvangtd: bloedzuige i die ervooral11stilstaand#,eenigzinsmoebjdebevruchtingeen gordelpfrinp,waari 1 rassige watere; te vinden zjn.Sedertden
hj 10t0t30eitjeslegt;hjontdottzlchvoortk aanvang dezer:,'euw is d1)handelin bloedvan dien ring,diedoorzjneveYkrachtzic I zuigersaanmerk 1jktoegenomen,zoodatmen
zamentrekt,zoodat de beide o#ningen geai zich vooralin ankrjk,,3n o0k in 0nsVasloten zjn,waarna ditvoorwe ,dooz*ee/l derland, Op d: bloedzuigerteelt heeft toesvit sljm omgeven,op de cocmlvan eendi gelegd.
zjderups geljkt en 00k metden naam valy Vooralin Tllrkge ishetvangenvanbloed-

eoeonbestempeldwordt(ziebjgunde afbeelk zui
gerseenbehjgrjkbedrtf;honderdemanding).Zulkecoconswordennedergelegdindôi nen, vrouwen m kinderen,in dienst van
sljkerigeoeversvan poelen en*ken,waat Fransche onderngmers,waden ermetbloote
zj slechtseven boven hetwater uitsteken. beenen doorde#assen.W eldrahechtenzich
Degeelachtige,lensvormigeOJ
'ersdrjven debloedzuigersaAnhunneltlid,maarzjworin de cocon in eene heldere, gelei-achtige denaanstondsmeleenweinig zoutbestrooid,
vloeistof en ontwikkelen zich in den herfst zoodatzj loslatdn en in een vool-hen bet0tkleine,draadvormigebloedzqigertjes,die stemden bak valten.Eri: een tjd geweest
tegen hetvoorjaaruitkomen en 4an voedsel (1827- 1826), wkarin jaarljks 34 millioen
noodig hebben.om ditteverkrjyn,hechten bloedzuigersin Prankrjk werden ingevoerd,
zj zich gewoonljk aan zoogdie+n,die zich welk aantallater Op % isverminderd.Men
in hetwaterbegeven.Naverlo:p van 3jaar onderscheidt in 4en handel 5 soorten naar
hebben zj eenelengtevan 10 nt12 Neder- de grootte. Een goede bloedzuiger is lang
landsche duim en zjn geschiktvoorgenees- endun,enkantJthet3vtpudigezjnerlengte
kundig gebruik.

uitgetrokken en om den vinger gewonden

Debloedzuigervolbrengtzjnekakopeene worden;hj heeft eene fraaje 01jfkleuren
zeereenvoudigewjze.Nadathjzichmetden een iuweelachtiggn glans.

voorstenzuignapvastgezogenheel schuifthj dDebloedzuigeljeelt heeftvooralbjB0rde kaken zoover vooruit, dat deze in een

eaux eenaanmerk-eljkenomvang.Wjvinden
zj in eene kringvormige beweging gebragt, aldaarvan 48 Nep.bundersjdiein 1855 een
bedrag van 250000 francF aan bloedzuigers
opleverde.Hetw'
!tter moetersteedsop dedriehoek de huid aanraken.Daxa a worden melding gemaaktt.van etr
n bloedzuigerpoel

zelfde hoogte w drden gehouden, - voorts

dient men die pl/ren tegen hunnevjanden
te beschermen en hen te voeden door nu en
dan ezels ofpaarjen in hetwatertedrjven.
Cocon van ;en bloedzuiger.

Dezeongelukkigeschepselfù
nbezwjkenechter
alsdan weldra aaq bloedvflrlies.

zoodatzj eene driehoekige Openlg vormen
met eenigzins gescheurde randen. Zoodra er
bloed te voorschjn komt,trektde bloedzuiger de kaken terug en zuigt nu hetbloedin
zjne ruime maag totdat deze geheelgevuld

Debloedzuigerghebbenvelevjanden,11ameljk eenden gapzen,mt
lizen,mollenenz.:
0ok worden zj bdlaagd daor vlecsch-etende
waterkeversendp4rsommigevissehen,vooral
dooraal.Deheelkùndigenlpedienenzichtegen-

tles,diein hunne
is.Nu openthj den zuignap en valtvan de woordig ook van ïoestellf:
werking kunstmatsg hetzlligenvanden bloedh
ui
d
a
f
.
Ee
n
ve
r
z
a
d
i
g
de
b
l
o
e
dz
dge
r
we
e
ç
t
driemaal zooveelalstevoren.Daarhetwondle zuigernaboqtsen.;
gescheurd is,bloedt het lang na.
Bloedzm verepdq middelen zjn z00T0t plaatseljke bloedontlasting gebruikt danigejdie de afa'chelding uithet bloed bevor
deren,zooals gw eetmiddelen en urine-afmen hoofdzakeljk 3 soortenvan bleedzuigers.
In hetnoorden van Euroqakomtvooralde drjvende middelev, die t0therstelling van
medicinale bloedzuiger (Hlrtldo medicinalis) eene verstoorde bloedmenging dienen. Deze
voor;deze isdonker-oljfgroen,en heeftzes laatste toeh is oe zaak van vele ongesteld-

licht-roestkleurigestrepen ofreekse: vauvlek- heden vooral van huiduitslag, klierziekte
ken op den rug,en een geelachtigen buikm et enz. Behalve bovdnbedoetde inwendige midzwarte vlekken.Inhetzuiden van@nswereld- delen,qebruiktmtn ook uitwendi
ge,zooals

deelheeftmen eene dergeljke sonrt(Hirudo baden,llgchaamsbqweging,o0k melk-endruioëcinalis) met een donkergroenen rug,met venkuren,hetve:kljfin defrisschewoud-of

donker-roestkleurige strepen en een geelach- bergluchtenz.Men bedenke echter,datdeze

tigen buik zondervlekken.Eindeljk isuit niet zoozeer tOt tuivering alst0tvermeerAlgêriö eene derdesoortingevoed ,nameljk deringvanbl
oedYenen,(mmenwachttezich
de fbrellen-bloedzuiger (Hirudo tr4ctina)met voorde pillen,thqeën,zûuten enz.,die met
een groenen rugenmet6overlangageplaatste veel ophefin ded/ bladella1$bloedzuiverend
rjen van kleine zwarte vlekkea met gele worden aangeprezdn.
randen, met breede qele strepen aan de j
dBloeiwkz
'enopmtmend rangschikking
zjden en een geelachtlgen,somqdszwart- er bloemen op eepe as.De e:nvoudigste is
gevlekten buik.
'
die, waarbj ée
'n hloem gepl t:tisaan het
eindederas(flg.1).Bevfnde erzich onderHongarje,Sardinië,Zwitserlan4,Rusland, i
i
s
c
he
i
d
e
ne
b
l
o
e
me
n, zoo kunnen deze zich in
Turkje,Egypte,Spanle,Italië,Zuid-Duitsch- 21
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BLOEIW IJZB -BLOEMDEK.
hetzelfde horizontale vlak ofin verschillende vestigde Bloemaart zich te Utrecht,en overdergeljke vlakken bevinden. In het eerste leed er in 1657.
l-e stukken
geval noemen wi
j de bloeiwjze een bloem- Hj heeft onderscheidene fraai
hoofdl
'e (;g.2),wanneernameljk debloem- geschilderd, Waarvin de onderwerpen 3an
stelen nietontwikkeld zjn.W!jvinden haar de fabelleer de gewjde an ongewjde gein het al
gemeen bj dezamengesteldbloemi- schiedeniszjn ontleend,- voortslandschapgen,(;g.3);eeneandere bloelwjze tflg,4) pen enz. Hj was een meester ia vinding ,
vormtden overgang tusschen deze en devol- stofaadje 0n behandeling van het penseel.
gende.Zjn debloemen gesteeld en ontsprin- Vooral de voorgronden vallzjne landschqpgen de stelen uithetzelfde punt,dan vormen pen worden zeer geroemd.Men vindt schll-

zj een bloem.
mlterm,enalsdiestelen dedragerszjn vanvelekleinerebloemschermpjes,
dan spreken wjvan een zamenyesteldebloemsolterm (;g.5).Een aantalbloemen,diemet
desteeltjesaan eenespilverbondenzjn,vcrmen een tros(fg.6).Eene wjziging hiervan
is de tuil(;g.7),en voor hetgeval,datde
stelen der tuil zich herhaaldeljk vertakken

derjen van Bloemaart in het Koninkljk
kabinette '
sHage,in het Muséum te W eenen enz.O0k heefthjeenaantaluitmuntende

Zjn echter de bloemen geheelofnagenoeg
ongesteeld,danhebben wj eeneaar.Zjnde
bloemen van de aar naakten hoogstensdoor
schutblaadjesonderlinggescheiden,dannoemt
men de bloeiwjze een k@qie(fg.9),en ztjn
zj in eene vleezige spilalsingedoken,dan
sprekenwjvan een kol
f (;g.l0).Een katje
methoutachtige schubben ot'vruchtbladen is
een kegel.Zjn debloemeninéénoftweerjen
gerangschikten isde as opgerold,dan heeft
men eene soltroçf (fg.11).Eindeljk onderscheidtmendegaFelvormigebjpcherm (;g.12),
waarbj zich sc.
hutbladen aan den bloemsteel

eenige vertalingen uit het ltaliaansch uitgegeven,waarondereenevallden Jpastorfdo''
van G'
aarini.
Jrre#drik z?loemaart,eer.broeder van den

leerlingen gevormd.
Hendrlk Bloemaart,den Oudsten zoon van

den voorgaande. Hj legde zich onder de
leiding van zjn vader op de schilderkunst
t0e,was in 1664 een der ('
verlieden van het

t0tdrayersvan kleinere tuiltjes,heeten wj St. Lucas-gild te Utrecht,en beoefende tedebloelwjze een zamengestelden JSICJ(;g.8). vens deNederlandsche dichtkunst.Hj heeft

voorgaande. Hj was gebt.
ren Omstreekshet
Jaar 1600 en werd een uitstekend graveur.
Meestalwerkte hjnaarteekeningen vanzjn
vader.Deplaten van hettlfunstrjkTeekenboek''van laatstgenoemde,173 in aantal en
in 1740 te Amsterdam in 1'
0.uitgegeven?zjn
door z?rederik gegraveerd.
Frederik Wlod-tztzrf,eellbroeder van den

voorgaande.Hj was een flrvaren schilderen

bevinden uit wier okselsweder bloemstelen volbragt eene rei
s naa,
rltalië.Op een toqt
met schtltbladen Ontspringen.
doorDuitschland geraaktehj teSalzburgln
Men spreekt 0ok van middel
pwntrliedende twist met een student en werd in een tweeen van middel
puntzoekende (;g. l2) bloei- gevecht gedood.
Cornelis Bloemaart,denJongsten zoonVan
wjzen.Totdelaatstebehoorenhethoofdjeen
de snherm ,die zich door Onontwikkelde,en Abraham.Onder deleiding van Kris
pj;n TGn
de aar en de tros,die zich door ontwikltelde de Jatz.
: legde hj zich met gelukkig gevolg
hoofdassen ondersoheidenq-- de eerste telt op de graveerkunstt0e,werktete Parjsen
slechtséénehoofdsoort,nameljk debjisel
term. te Rome en overleedOplaatstgenoemdeplaats
Het middelpunt is in die verschillende ge- in 1680 op 77jarigen leeftjd.Hj verwierf
vallen de t0p der hoofd-as.
door zjne graveerstift grooten roem, en

Bloem (De)isdatgedeeltederplapt,het- sommige platen,naar schilderjen van zlzliwelk in den regeluitdeJ
voortplantingswerk- bale Ctavtxccio, Guercino, Rubbens, Cortona

tuigen en hunne om kleedselen - kelk en en anderen vervaardigd,svorden door kunstbloemkroon of bloemdek - bestaat.In het kenners op hoogen prjs gesteld.
B loem bekleedselen noemtmen debladdageljksch leven geeftmen veelaldien naam
aan de bloemkroon, welke zich gewoonljk achtigeorganen,diedevoortplantingswerktuidoorflnerweefselenfraajerkleurvan den gen der bloem omringen;(laartoebehoorende
kelk onderscheidt.
bqkelk,dekelk,debloemkroonenhetbloemdek.
Bloem aart. Onder dezen naam vermel- Bloem bies,zie Bies.

B loem dek.Men gebruiktdezennaam voor
Abraham .
#J0:1>JJrf, 00n Nederlandsch elk bloembekleedseljdatslechtsuitéénkrans
schilder,geboren te Gorinchem in hetlaatst vanblaadlesbestaat,ofvoor2ofmeerkransen
van hetJaar1567.Zjn vader,een bekwaam vanbloembekleedselen,zotldrahunnebladeren
beeldsnjder en ingenieur en alsstadsbouw- in kleuren in andere opzigten overeenkomen.
meester te Amsterdam overleden,deed hem Van het eerste geval vinden wj voorbeelteUtrechtin deleerbj schildersvan onder- den in de melde (Uhenopodium ,fig. 1)en in
geschikten rang, zooals Gerrit Dplinter en depjipbloem (Aristoloehia Clematitis,fig.2);
Joost de Weer. Daarna kwam Abraltam bj hetbloemdekvan laatstgenoemdeplantissymp in
den drossaart 'tlan A èel,die de belofte,dat métrïsch.Hettweede gevalOntdekken w-

den wj:

hj hem bj den sehilderMont
loortzou aanbevelen, slecht nakw am. De vader zond
daarna den l6larigen Jongeling naar Parjs,
waar hj eerstschilderdebj zekeren M aitre
Aèrry en later bj Jeroen Franken.Daarna

de lelie (Lilium candidum ,;g.3).Even als
bj de bloemkroon,zoo vindtmen ook hier
blad-achtigeaanhangsels,zooalsbj denareo
(Nardssuspseudo-narcisslls,;g.4).Somtjds
zjn de twee bladkransen van het bloem10*
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dek verschillend van vûrm , zooals b/ de 00k n0g een s-talin hetLouvre te Parjs.

Norbert '
pt
zp Bloemen,geboren te Antwerzurén.g (Rumex,flg. 5),- en eindeljk komt
het weleens voor,dat de binnenste blade- pen in l672.Hj vertroknaarRome en schil-

derdevervolgensportretten.Nazjnterugkeer
vestigde hj zich teAmsterdam ,waarhj in
1746 overleed.

Bloemenhandel.DezeisindeJaren1636
en 1637in 0nsVaderland,bepaaldeljkinH0lland,zeersterk gedreven en ontaarddein een
verderfeljkenwindhandel,daarmenbloembollen,diemennietbezat,tegeneenbepaaldentjd
voorfabelachtigeprjzenverkûcht.Eenenkele
tulp werd gegund voor 13000gulden;- men
verhaalt, dat iemand te Amsterdam in 4

maanden tjds60000 gulden metdien handel
Won, en dat in éêne Hollandsche stad vpor
10 millioen gulden aan bloemen werd Omge-

zet.Datk0n natuurljk geen stand houden,
en bj de spoedigedaling derprjzen werden
Fig.1.

vele speculanten geruïneerd.
Dehandelin bloemen isintusscheninOnsva-

F1
*g.r).

derland,O-a-teHaarlem,n0ga'
ltjdvanveelbelang,enmenvindtzeldzamegewassenopdeljs-
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prjzen vermeld.Veelmoeitebesteedtmener
0.a.aanden verbouw vanhyacinthenidebollen
van deze bljven erbj voortdtlring een belangrjk handelsartikel.

? I'
l
jr'/

I

NX
.

!!

*

i

Fig.4.

Yig.3.
M

N

w.Ku5

N % e:fê
oç

Bloem en-horloge. Men heeft opgemerkt,datsommigeplanten harebloemkroonen openen op bepaalde uren van den dag,
zoodat daardoor het uur wordt aangewezen.
Men kan dus eenereeksvanbloemenVorm en ,
die alzoo de verschillende uren van den dag
vermelden.Daaraan heeftmen den naam o
G0geven van blûem en-horloge. D at zulk een

uurwerk nietzeer geregeld gaat,zullen wj
naauweljks behoeven te verzekeren.llltus-

'<. 65e m

schen ishetdenkbeeldafkomstigvan Llnnae'tt.g

$

N

en in zjne tphilosophia botanica''besproken.
W j geven hier eene schetsvan deraderen

van een bloemen-horloge: Des ochtends te
3 uur opent zich de tuinwinde (Calystegia

ren onderling ongeljk zjn,zooalsbj Orcltis
wzccf
zlcfc tqg.6).
Bloem en. Onder dezen naam vermelden
wj driebroeders$dieonderdeNederlandsche
schilders eene eervolle plaats bekleeden,nameljk:
Pieter '
pcl Bloemen,in 1640 te Antwerpen
geboren.Hj vertoefdegert
limentjdteRome,
werd in 1699 directeur der schilderacademie
in zjne geboorteplaats, en overleed aldaar
in 1719.Hj schilderdegevechten,legerplaatsen,markten, kermissen enz.Hj waseen
goed teekenaar en colorist,en vooralzjne
pM rden worden zeer geroemd. HetMtlséum
te Dresden bezit5 stukken vandien meester.
Jokannes Frlsc'
ldcl: van B loemen,geboren
te Antwerpen in 1656.00k deze vertoefde
te R om e,w erd er in de Academie van San

Sepium),- te4uurdeboksbaard(Tragopogon
pratensis),- te 5uurdelklaprnos(Papaver
Rhoeas), - te 6 utlr de 3-klellrige winde
(Convolvulustricolor),- te 7 uurdewitte
p
lompen jNymphaeaalba),- te 8 uur het
guichelhell(Anagallisarvensis).- te 9 uurde
goudsbloem (Calendula oëcinalis),-- te 10
uurdejsplant(Mesembryanthelntlm glaciale),
- t
e 11uurdevogelmelk(ornithogalum umbellatum),- te12uurdepostelein(Portulaca
oleracea),- te 2 uurde Sdlla pomeridiana,
- t
e5uurdejalappe(MirabilisJalappa),- te
6uurdenachtsilene(Silenenoctioora),- te8
uureen cactus(Cereusgrandiqorus),- enten
10 uur meer dan eene soort van w inde.

B loem enm aken Ofhetvervaardigenvan

kunstbloemenisin onzen tjd eenbelangrjke
tak van njverheid.Hetgeschiedtin fabrieken
in het groot, en de werktuigen zjn zöö inLuca opgenomen, en overleed in 1748.Hj gerigt,dat de afzonderljke deelen der bloeoverleed in 1748.Hjheeftvooralltaliaansche m en,zooals stengels, bladeren,bloembladelandschappengeschilderd,enverkreegwegens ren en 00k knoppen enz. m achinaal wgrden
de voortreFeljkheid zjnerhorizontsden bj- voortgebragt.5Toorts gebruikt men ertange-

naam van uorizonte'';de meestezjn in de tjest0thetaanvatten en buigen van dedeepaleizen te Rome gebleven,doch men heeft len derbloem ,appreteer-ramen voor het uit-

BLOEMENMAKEN= BLOEMKROON.

spannen van hetdoek,jzer.t0thetuitslaan deren.Zj hebben voorllplaatsin hetvrocge
der bloembladen ofom zeed gewelfden A-ol'm voorjaar en laatip .
dev herfst,omdatmenin
te geven,enz.T0t de grot4stofen behooren dietjt
lcn allesvan te,kunsten weinig van
vof
lralfi
jn batist,Jaconnetkmousseline,krip, de nattltlr te wachten heeft.Meer dan ééne
gaas,satjn,iaweel,tafenpapier.Demeel- prachtig'cbloemententoonstellingisin onsluand
draden worden van zjde, de stengelsvaa o.a.gelloudeninhetPaleisvoorVolksvljtte
omwoeld jzerdraad vervaardigd.Te Parjs, Amsterdam.
de hoofdzetel dezernjverheid,vervaardigt Bloemers (Arnoldvs), een Nederlandsch
men zelfs bloembladen van collodillm. Dit schilder, werd geborqn te Amsterdam den
wordt in vloeibaren toestand gekleurd en Op l4den Maart 1792.Hj bepaaldezich uitsluieene glasplaat gegoten,waarhetweldraver-

tend t0thetschilderqn van bloemen en dood

stjft,znodat men het t0tdefijnstebloem.
blaadjesgebruiken kan.Men maaktongemeen
fraaje bloemen van was, alsook van dun
leder.BehalveteParjsbeoefentmen dezen
tak van njverheid in devoornaamstesteden

wild,enbehaaldedoorsjnebevallirecompositieenzjnfrischenaangqnaamkolorletgrooten
roem,zoodatzjnestukken zeergezochtzjn.
Hj was lid der Kpnihkljlte Academie van

van Duitschland.

BeeldendeKunsten teAmsterdam ,en overleed
aldaar op den llden April 1844.

Bloem enspelen (Jeux qoraux) noemt Bloem evenne (Piqter) of llomerenna,
men den dichterljken wedstrjd,die sedert een Nederlandsch geleerde, was geboren te
vele eeuwen te Toulouse in Frankrjk heeft Leiden in 1466.In 1480 werd hjmonnik in
plaatsgehad.Aldaar ontston; vôôr 1323eene hetKarthtlizerkloosterteKealen.Zjnv00rdichterljlteVereeniging,en deze noodigdein beeldiqe wandel was oorzaak,dathj eerst
laatstgenoemd jaar alle dichters uit om in tot prlor van dat klposter en vervolgens t0t
de alangue d'0c''diein hetzuidenvan Frank- visitator der kloosters van die orde aan de
rjk gesproken wordt,e0n wedstrjd tehou- Rjn werdbenoemd.Hjheeftzicheengrooten
den, w aarna aan den vervaardiger van het naam verw orvelz door eene lange reeks van
beste diohtstuk een gouden viooltlez0uwor- geschriften,waarin hj metden meestenjver
den toegekend.De Trotlba4onr Arnand Fizll optrad als verdediger van de R.Katholieke
behaalde dien prjs,enditfeestvielzoodanig kerk en alstegenstandervan deProtestanten.
in den smaak ,datde gemeenteraad van T0u- Hj overl
eed del!Bosten September1536.
louse zich bereid verklaarde om telken Jare B loem fonteln is de naam van êén der
dien Pri
js tebekostigen waarbj n0g twee 5districten, waarin de Oranje-republiek in
zilveren bloemen,eenewilderoos(églantine) het Afrikaansche Kaapland is verdeeld.De
en eene goudsbloem (
souci)wet
rjd
den Fevoegd. hoofdstad,die 150 huizen en 2 kerken telt,
Toen na verloop van eenigen
d1e instel- draagt denzelfden naam.
Bloem kool,zie Kool.
ling in verval geraakte, werd zj dool'een
milde gift van Clemenee f.
:txslre uit roulouse
Bloem kroon (Cûrolla)noemtmendatgehersteld. In de dagen van Lodelvl
jk XIV deelte derbloem ,hetwelk bestaat uitéên of
gaven misbruiken aanleiding t0t hare hervomning.ln1790 schorstezjharewerkzaamheid,doch in 1806 heeftztjdiehervat;n0g
'
altjd bestaatzj onder den naam van t
dAcay#
'

démie des Jeux Floraux''.

Bloem entaal (De)is de kunst om door
middelvan natutlrlgkebloemengedachten aan

anderenmedetedeelen.Zjiseeneuitvinding
uithetOosten, waarzj vooralin devrouwenvel-bljven welligt het eerstis in zwang
geweest. De bloementaal der Oosterlingen

verschiltintt
lsschenaanmerkeljkvandeonze,
daar zj denamen derbloement0tgrondslag
heeft,terwjlbj onsdebeteekenisderbloemen daarenboven aan hare eigenschappen is
bntleend. Het is algemeen bekend,dat de
roos liefde, de lelie onschuld,de lauriertak
roem ,de palmtak Overwinning,de eikentak

kracht,hetviooltle bescheidenheid,hetver-
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Ovcrgang van kelkblatlen in bloemblatlen.

geet-m'
j-nietleherinnering,dexidderspooreer, meerbladeren,diekransvormig ofspiraalsge-

de korenbloem standvastlgheid,debrandl
zetel wjsom devool
'tplantingswel'
lktuigengeplaatst
boosheid, de dtlizendschoon bevalligheid,de zjn.Somtjds geljkt zj zoo sterk op den
cypres z'
otlw enz.te kennen geeft.Men heeft kelk, dat men tusschen dezen en de bloem-

in daartoeopgesteldeboeklesde bloemelltaal
weleensOp kunstmatige wjzeuitgebreid.
Bloem ententoonstellingen worden in
den laatsten tjdindevoornaamstestedenvan
Europa gedurig gehouden,en dienen zoowel
om de bloemkweekerj aan te moedigen a1s
om den schnonheidszin bj hetvolk te bevor-

kroon geene scherpe grensljn kan trekken,
zooalswj0.a.opmerkenbjdebloem derwitte

plompen (Nymphaea alba, ;g.1 op 'h der
nataurljkegrootte).Deovereenkomstvaneen
blad der bloemkroon met een gewoon blad
Bpringtduideljkinhet04g.Alswjophetboven-

ste bloemblad van eeno vlinderbloem letten ,
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dan herkennen wjin hetonderstegedeelteof rorml
y (e)en stervormi.
q(/)wezen.Dezevordennayelnnnbladsteel,eninhetbreedegedeelte men zjn allen regelmatig.T0t de symmlt
r
i
s
c
he
be
h
o
o
r
e
n
:
d
e
twee- en lln-li
ppige
ofplaatdebladschjf(;g.2c).Bloembladen
zonder nagel kan men met ongesteelde bla- bloemkroon (# en A), waarbj hetbovenste
deelte den naam draagtvan bovenlipenhet
dexen vergeljken.Een bloemblad kan zeer goend
erste dien van onderlip.Is de bovenlip
verschillend van gedaantewezen.Somtjdsis
hetbnisrormig (;g.Z 1)of0ok we1gelobden
Fig.3.
gesteeld(c).Mennoemthetbloembladpevppr#,
wanneer het een h0l, meestalkegelvormig
aanhangsel heeft. Doorgaans zjn debloembladellplat of eenigzins gewelfd. Dikwjls
is het aantal bloembladen en kelkbladen
even groot;dietwee soorten vanbladen zjn

dan bj afwigseling çeplaatst,en in denregel
is er slechts één krlng van kelkbladen,Isde

vorm derbloemkroonzôô,datzjsteedsdoor
elke door haar middelpunt gerigte overlangsche doorsnede in twee geljkehelften kan
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Bloemblaëvormen en aanhangsels.
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verdeeld worden,dan noemt men de bloem-

''-.
w.

kroonregelmatiy;waar ditslechtsdoorééne

>'

doorsnede mogeljk is,noemtmen haarsym-/frïzcAgwaarditin hetgeheelnietmogeljk
is, noemt men haar onregelmatig;hetzelfde
geldt van den kelk.
Eene bloemkroûn metverbondenebladeren
noemtmen eene llnbïadi-qe,en eenem etzelf-

standiqebladereneeneTeelbladi
gebloemkroon.
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SommlgebloembladenzjnvoorzienvankroonEénblatlige blnemkroonen.
dcF
zossel (fg.2 d en e);z0o ook de kelk.
Laten wj in de eerste plaats de aandacht
vestigen op deêênbladigebloemkroon (;g.2). gewelfd, dan noemt men zulk eene bloemHet ànderste gedeelte noemt men de bgds, kroon grl
jnzendgis daarenboven de keelgehetbovenste gedeelte den zoom,en den over- sloten,dan heeftmen eenegemaskerdebloemgang tusschenzoom en buisdekeel.Bjeene kroon (i).Eenestraalbloem (k)islintvormig,
naauwebuisisdebloemkroonblisvormig(.)4 en de deelen der buis zjn daar alleen aan
wordtzj van beneden naarbovenallengswj- den voetverbonden.Debloemkroon van valeder, z0o noemtmen haar treohterrormi
g (5 riaan (l)is aan den voetkort gespoord.
en c),voorts kan zj klokrormi.
q (#),kroes- De veelblad'
èebloem kroon (;g.4)bestaat
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uit gescheidene bloembladeren.Sommige vor- mûet hj letten op de verschillende schakéringen van hetgroen e110p hetgeheelevoorkomen der door hem te schilderen planten.

men,die zeer dikwjls voorkomen,hebben
bepaalt
le namen verkregen,zooals de kruisbloem (l)?de eoosrormige bloem (I),de c4t
i
.eliervorm%ge bloem (c) .
- allen regelmatige

Hj moetze in denatuureninharenbloeitjd
bespieden,opdat hj geene onmogeljke gebloemkroonen - ,en de symmésrische rI1l- wassen op het doek brenge.Hj heeftzich
niet te beltreunen aan deijne kenmerken,
y1*(
s.
s y.

die de plantenkenner van beroep door eene

loupe opmerkt,maarhj moetdeylantvoûrstellen geljk zj zich methare elgenaardig-

Ah
ïh /w--)
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1t
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heden aan het o0g van den oppervlakkigen
beschouwer vertoont. ln de dagen der oudheid 0n ill de middeleeuwen maakte men
copieën van planten en vruchten,ofmen gebruikte ze t0t randversieringen van heiligen-

beelden. Eerst later vindt men eigenljke
bloemstt
lkken, en we1 bepaaldeljk van de

hand van Nederlandsche kunstenaars.Doo1
'
het bloemschilderen behaalde reeds Abraltam
Wrdl.gAelqrooten roem ,en vooralzjn zoon

Kaper, dle den naam van Bloemenbreugl
tel
ontvlng.N0g meer muntte in dat vak uit
N

'j

>
h
uk
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Daniè'
lx
%dlAer.
: (1550- 1660), - voorts
moeten a1s bloemschilders uit dien tjd vermeld worden ran der Spelt,Darid de Heem ,
en zjn zoon Cornelis de Heem , Abrakam

Aùzlt
llvan Frankforten M aria çltzzlOostervzl
ï/k.Later bloeiden R'
ttyseln,Verendaal,van
Heldf, van Royen, garermanstecozR uysem
en ran Od.T0tonze nieuwere bloemschilders
behooren ran Dltzl en Haanen. O0k in

Veelblatlige bloemkroonen.

het buitenlantl zjn thans onderscheidene

kunstenaars en kunstenaressen, die zich
daarmede bezig houden.
derbloem (#), uit de vlag, de vleugels en Blois is eene arrondissements-hoofdstad
den kiel bestaande.Zie verder onder Plant. in het Fransche departement Loire etCher.

Bloem potten zjn de bekende,roode, Zj verheft zich amyhitheatersgewjs op den

onverglaasde aarden potten,die met vrtlcht- regteroever der Lolre, en over deze rivier
bare aarde gevuld worden,waarin men bloe- ligt eene brug ter lengte van ruim 300 Ned.

men plant.Zj moeten onverglaasd wezen, el,ope1fbogenrustendeendf
lorLodewl
jkXF

om aan de overtollige vochtigheid den d00r- uit de bouwvalleneenerbruguitdelotteeeuw
togttevergunnen.V0Orhetzelfdedoelbevindt gesticht.Zj leidt naardevoorstad Vienne.
zich eene opening in den bodem.Onder den De stad zelve heeftnaauwe,krommestraten,
bloempot plaats men veel>l een schoteltje; maar eene schoone kaai en eene oude Rohetis echter verkeerd,ditlaatste - behalve m einsche, in de rots uitgehouw ene w aterbj het kweeken van waterplanten - met leiding. TOt de voornaamste gebouwen bewaterte vullen,omdatdezehandelwjzeligt hooren de Gothische hoofdkerk, 9 andere
aanleiding geeft t0t het verrotten der wor- kerkenthetfraaje hôtelvan deprefectuur,

tels. De bloempotten zjn verschillend van en een kasteel,waar Lodetcljk XII gebogrootte, naarmate van den omvang der ge- ren werd. Er zjn 2 seminariën,eenbotaniwassen,waarvoor zj bestemd zjn.De ope- sche tuinj een kabinetvoornatuurljke hisning in den bodem dient men met scherven

torie,een Openbare bibliotheek ,enz.voorts

te beleggen,om hetwegzakken van aarde om streeks 20000 inw oners, die m eerendeels
te verhlnderen.

hun bestaan vinden in een aantalfabrieken

Bloem schilderen , waarmede men ge- en in een levendigen handelin wjn,bxan-

woonljk hetrruehtsckilderenverbindt,iseen dewjn,papiqr en hout.
afzonderljk deel der schilderkunst en ver- Blois was in de middeleeuwen een graafl
eischt niet alleen eene getrotlwe navolging schap. De stad is merkwaardig door den
der natuur,maar 00k eenegeestigeen smaak- Rjksdag, die erin 1588 door Ilendrik III
vollerangschikking,terwjlallerleivoorwer- werd zamengeroepen,waarnahertogHendrik
pen,aan de bloemenliefhebberj verbonden, van Gvide,hethoofd derLigueenzjnbroez00 a1s potten,vazen,manden,voorts vlin- derdekardinaalLodewl
jk rJs Guise op den
ders,keversen deryeljke insecten t0tBtûf- zzsten December van dat jaar er op het
faadjedienen.Deschllderdientalleoverlading kasteel werden vermoord. Even vôôr den
te vermjden en vooral voo1'defrischheid, va1 van Ntvoleon I begaf zich keizerin

zachtheid en harmonie derkleuren tezorgen, M aria .
zplïz. methetregentschapnaarBlois,

zoodatbj eenenaauwgezettebehandelingder waarde Keizerljke rege'ring eeneindenam.
deeleneenfraaigeheelwordegevormd.Vooral

Blois, aezead Fzeslpzl
s de naam van
,ç,I

BLOIS.

een aanzienltik geslacht van Nederlandsche der voorspoedig waszjxtaanvalop Middelkrjgslieden en zeehelden,van welkewj de burg,waarhj door â'ancko #'deïI. geslagen
volgenden vermelden:
werd.Metden meesten jverbevorderde hj
Jan '
lJ> Blois,een Onechtenzoon vanJan, vervolgens de pogingen van Oranl'
e, om aan
graaf van Wlpid, heer van der Goude, enz. (
le Nederlanden degewenschteonafhankeljkHj streed in l20s met hertog Albrechtw.l heid tebezorgen,en talrjkepogingen,om
Beiieren tegen de Friezen en wasin 1424 hem t0t andere gevoelens te brengen,leden
raad van hetH0fte '
sHage.D00rzjnvader schipbreuk op zjne trouw.Naden moord
washj onderanderen beglftigd metTreslong van prins Willem veroaauwdezjn jverniet,
in Henegouwen,waarnaarhjen zjnenako- entoenzjneoogmerkenwerdentegengewerkt,
melingen zich noemden.
liet hj zich heftig uit tegen de leden der
M aximiliaan lltzgz Bloo, gezegd Coek nan
Neerynen, een afstammeling van den voorgaande en ridder van Maltha,beht- de t0t
de eerste onderteekenaars van het Verbond

admiraliteit van Zeeland. Dit was oorzaak,

dat hj van zjne ambten beroofd en op de
schandeljkste wjze gelasterd werd, ja,
naauweljks aan een geregteljken moord
derEdelen (1566).Hj waskapitein-generaal ontkwam.Koningin Elisabetln en de yraaf
en luitenant van Erederode en commandant van Leice8ter stelden zich voor hem m (
le
te Vianen.Een aanslag op Amsterdam ,door bres, zoodat hj niet alleen o? zjn woord
hem ondernomen,mislukte,en hj werdver- van eer ontslagen, maar 00k ln 1591 door

volgens met de heeren van Batenbury en het ProvinciaalH0fvan Holland zuivervem
andere edelen op de Zuiderzee gevangen ge- kl
aard werd van alle aanpetjgde misdrjven.

nomen en in Junj 1568 teBrusselonthoofd. Toch heefthj na dien tjd aanvelemiskenAdriaan en Azwo nan .
flpid,gezegd Treslpzw.Deze tweebroederswerdenin1566voor
Commissarissen der Regentes geroepen,om
getuigenis te geven van hllnne trouw aan
den Koning van Spanje.De eerste woonde
te Haarlem en de tweede,meesterknaap van

ningen blootqestaan,hoewelprins Maurits
hem t0taanzlenljkewaardighedenbenoemde.
Hj sleet zjne laatste levensdagen op het
huis te Zwieten bj Leiden en overleed in
1594.Hj waseen Nederlandschedelmanvan
den echten stempel, die goed en bloed veil
de houtvesterjvan Holland,te Hillegom. had v00rdevrjheid van zjnVaderlalld.
Jan '
pcgz Blois,gezegd lkeslong,geboren
Casper of Jamer 1,4
:4 lloLs,gezegd Treste Brielle waseen jverig lid van hetVer- /01,g,een zoon van denvoorgaande.Hjwerd
bond derEdelen.Hj beraamde metJanr.> geboren in 1576 en was kapitein van een
M arno ,heer van Toulolgse, een aanslag op

vendel voetvolk ill dienst van den Staat;

ielle
Middelburg;deze mislukte,waarna hj ge- 00k komthj vooralsbevelhebberteB
. r
vangen werd genomen en met vele andere en alBcommandantvan LûeveBtein.Hjheeft

edelen in 1568 te Brusselonthoofd.
zich bekendgemaaktd00reenekrachtigeverWillem rll Blois, gezegd Treslon;, den dediging van zjn vader,uitgegeven in 1620.

beroemden aanvoerderderW atergeuzen.Hj Hj overleed in 1650.
waseen Jongerebroedervandenvoorgaande, Ottovan ./10$:,gezegd Treslong,een kleinvertoefde in zjne Jeugd aan het hof van zoon van den voorgaande.Deze was in den
M aœimiliaan '
pJ> Bourgondéë,markgraafvan

Veere, en trad in 1556 in Zeedienst.Hj
volgde Karel V naarSpanje en den admiraal Boskuixen naar Denemarken,en voegde
zich, de Hervorming aanklevende, in zjn
Vaderland bj hetVerbond der Edelen.Genoodzaakt de wjk te nemen naar Emden,
streed hj bj Heiligerlee en ontkwam met
zware wonden te Jemmingen ter naauwernood aan den vjand. Daar een vonnisvan
Alna hem den terugkeer in de Nederlanden
verbood. diende hj eerst te Emden onder
Edzard, graaf van oost-Friesland en later
onder prins Will6m lhcl Oranje. W è1werd
hj op last van graafEdzard in hechtenis
gehouden,maarhj ontkwam meteen vaartuig uit Emden en voegde zich bj deW atergeuzen.Toen hj eerstbjWieringentegen
de Spaanschgezinden gestreden had,wendde
hj den steven naar Engeland,maarmoest
wegens gebrek aan levensmiddelen Dover
verlaten.Nu zeilde hj naarBrielle,waar
zjn vac
lerbaluw wasgeweesttenveroverde
die stad op den lsten April 1572.Van hier
deed hj een aanslag op Vlissingen,die v0lmaakt geltlkte en waarhj den Spaanschen
ingenieur Pacieco uit wraakzucht wegens
den d00(
lzjnsbroedersieed ophangen.Alin-

Engelschen oorlog van 1465 en 1666kapitein
ter zee en één Van de beste oKcieren der

vloot.Hj voerdein den 4-daagschen zeeslag
(11-14 Junj 1666) hetbeveloverhetschip

JDuivenvoorde'' van 46 stukken. Reeds op
den eersten dag vloog het vaartuig in de

lucht, en daarbj kwam Otto Om hetleven.
Cornelis JbAggzvan .
#In1,gezegd Treslong,
een afstammeling van den beroemden admi-

raal.Hj werd geboren teSteenbergen den
l7den December 1752 en bekleedde den rang
van kapitein ter zee bj de admiraliteitvan
het Noorderkwartier.Na deomwentelingvan
1795vexliethj dezeedienst,werdvervolgens
kantonregter te Voorburg, en overleed op
den huize Hofwjk den lzden April1837.

.

Johan Xrlpld van Wlof#jgezegd Ikeslonq?

een halven broedervan den voorgaande.zj
werd geboren te Steenberqen den 8stcn N0vember 1757,diende alslultenant ter zee en
Aierd op hetschip ucastor''
1 gecommandeerd
d00r kapitein M elville,in hetgevechttegen

de Engelschen 0? dcn 30stenMei1781,zwaar
gew ond.H etschlp w erd verpverd,m aardoor
de Franschen heroverd,en Johan z
4rp0J#ter
reedevan l'Orientzorgvuldig verpleegd,z00-

dat hj weldra hersteld naarhetVaderland
k0n terugkeeren.Nietlang daarna werd hj

BLOIS-BLOKKADE.
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meteen eskaderonder'tJ70oJtnaardeMid- bestemming niet bereikt hadden,kwam in

dellandsche zee gezonden. Aloisvoerde het 1799 te Drontheim binnen, matlr werd er
bevel over de lAdmiraal Tromp'' van 54 afgeketlrd en verkocht,waarnadebemanning
stukken.00k in 1786 bevont
lhj zichaldaar naarhetVaderlandterugkeerde.In1802werd
met het schip ttDe Brakel''van 56 stukken. Blois op nieuw naar W est-lndië gqzonden,
Vooral echter heeft hj zich a1s schoutbj om er de koloniën weder in bezit tenemen,
nacht op de dBrutus''van 74 stukken roem dochmoestmetzjn 2schepenin1804zichalverworven in den slag bj Kamperduin.Dââr daar overgeven aan eeneEngelschevlootvan

werdzjnregterarm dooreenkanonskogelver- 26vaartuigen.LaterwerdBloisschoutbjnacht
brjzeld,maarhjverdedigdezichzöödapper, en aide de camp van koning Lodetol
jk.Hj
dattwee aanvallendevaarttligen en latertwee overleed te 'sHage den 26stenOctcber 1827.
frlpl# Bastingius kl(
:s Blois,gezegd
anderedewjk moesten nemen.Toenwendde Jaeobz.
Treslon.q, een broeder van den voorgaande.
h
j
d
e
n
s
t
e
ve
n
na
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r
he
t
a
d
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r
a
a
l
s
c
h
i
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a
n
de '
l
/rizlfer om dit te ontzettenjmaar zlende Hj werd geboren den lot
len Maart1768,en

dat ditdoor Engelsche schepenomringdwas, was luitenant op het schip tAdmiraal de
zoodat zulk e0n0 ondorneming eene roeke- SSYiO1'I' onder commando van Zoutman in
loosheidmogtheetenjdeinsdehj afmetzjn den slag bj Doggersbank
we(
r5
d Aug
hj . 1781).
geteisterd en ontredderd schip naar het Va- svegenszjne dapperheid
met het
derland,waarhj,schoon bj herhaling aan- eereteeken versierd. Vervolgens werd hj
gevallen, voorsyoedig binnen liep.W eldra commandant van de ttMedemblik'' en toen

Enkhtlizen''.In 1814 zmg hj zich
echterzag hj zlch in staatvanbeschuldiging van de df
gesteld, omdat hj aan de bevelen van den bevol-derd t0tschoutbj nacht,en overleed

admiraal nietgehoorzaamd en niett0tontzet den z6sten M aart 1826.
Van dezen toegeschoten Was. Hoewel het
Blokhuis is de naam van een tjdeljk
duideljk bleek, dat Blois met zjn zwaar gebouw , waarin troepen te velde eene verbeschadigd schip en gedunde manschappen dedigbare schuilplaats vinden. HetTvordt
geen hulp had kunnen aanbrengdn,werdhj doorgaans van boomstammen Opgetrokken

van zjnemilitaire betrekking vervallen verklaard en in de kosten van het regtsgeding
verwezen.Deskundigen spmken hem vrj en
Bloisverzochtvrtlchteloosherzieningvan het
vonnis.Eerst in 1808 werd hj doorkoning
Lodewl
jk in zjneeeren in zjnranghersteld.

endooreenebedekkinqvanbalken,rjswerk,
aarde enz. tegen vkandeljk werpgeschut

beveiligd.De wanden bestaan alzoo uit100d-

regte ofhorizontalebalkenenzjn vanschietgaten voorzien, Langs de binnenz/de zjn

britsen aangebl'
agt, die tevens dienen t0t
Koning W illem I benoemde hem in 1814 t0t banket om te vuren.Rondom zulk een blokvice-admiraal. Blois overleed te Amsterdam huis wordt veelal eene gracht gegraven;is
het aan kanonvuur blootgesteld,dan voorden 26stenJanuarj 1824.
CovnelisIrzgk'van.#It?1 gezegd Teeslong,een ziet men het van dubbele wanden, waarna
neefderbeidevoorgaanden.Ookhjwasin1781 de tussehenruimte m et aarde gevuld w ordt.
luitenant ter zee op de Jcastor'' en werd Groote blokhuizen hebben bergplaatsen voor

itie en z/n zöôingerigt,datdeverschilaldaargewonq.Later werd hj benoemd t0t mun
commandant van de brigantjn dde Wind- lende deelen elkander verdedigen.
hond''1en vervolgens t0tkapitein bj deadmiraliteit van het Noorderkwartier.In 1794
voerde hj bevel op tdde Maze''en in 1794
en 1795 Op (
dde W assenaar''van 64 stukken.
Hj Overleed in Julj 1828.
W illem Otto rcAlBlois, gezegd Treslong,
een broeder van den voorgaande. Ook hj
was in 1781 oy ttde'Castor''
. Geboren in
1765 op den hulzen Eekelenberg,werd hj
in 1778 cadet bj de Marine,in 1780 luitenant, in 1793 kapitein, in 1804 schot
lt bj
nacht en later vice-admiraal.In 1793 was hj
luitenant op den gew apenden hoeker tïde
Maasnimph-' op de Schelde. Hierwerd hj
door zjn commandant afgezonden om met
7 yewapende sloejen het Franschewaeht-

O0k in hetverrewestenvanNoord-Amerika

worden door de kolonisten (squattexs)dexgeljke blokhuizen gebouwd:om indeeerstebehoefte aan huisvesting te voorzien en een

verdedigbaar verbljf te hebben bj deaanvallen der Roodhuiden.
Blokkade.Men kan eene vesting eno0k
eenehavenblokkéren.Heteersteheeftplaats,
wanneer zulk eene sterkte zoodanig door

vjandeljke troepen isingesloten,datzjzich

van alle gemeenschap naar buiten verstoken
ziet. Het doelvan zulk eone blokkade kan
de Overgave der vesting zjn1en hetkan
0ok w ezen dat men haar ingesloten houdt,
om de werkzaamheid der daarin aanwezige
: smagt te be1etten. ln hetlaatste geval
krkg
is de omtrek der vesting doorgaans zeer

schlp tilua St.Lucle''te Overvallen.Ditwerd
door Blois met zooveelbeleid en moed ten groot,zoodatmen een aanzienljk legern00uitvoergebragt)dathj hetvaartlliginzege- dig heeft, om de blokkade te handhaven.

praalmedenam , waarna hj t0tkapitein be- Het is hierbj van hetl1at'.
'
,
''
!te belany,dat

vorderd werd en van den vice-admiraal de middelen van vervocryoedgeorganlseerd
Kinsbergen een zilveren degen ontving. In zjn,opdatmen gelegenlleld hebbe,debele1794 commandeerdehj JdeStaten-Generaal'' geringstroepen van hetnoodige te voorzien.
van 74 stukken. Tweejaarlaterzeilde hj Blokkade van eene of meerhavens heeft
aan boord van ttde Pollux''onder den vice- in tjd vanoorlogdikwjlsplaats.Zjgeschiedt
admiraal Braak naar W est-lndië.Het eska- eenvoudig door eenige oorlogschepen voor
der,uit 8 schepen bestaande,waarvan 2 (le (len ingang der haven te leggen,zûodat er
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BLOKKADE- BLONDEL.

geen enkel vaartuig kan binnenvallen ofuit- in Jambische verzen overgebragt.Zgn hoofdzeilen.Om zulk eene blokkade zooved m0- werk is echter uAloude geschiedenisderBe1geljk te beletten of althans de oorlogsche- gen of Nederduitschers (Brussel, 1849).''

pen op cenigen afstand te hotlden,zjn vele Daarenboven vindt men artikelen van zjne
havensvan verdediringswerken voprzien. hand in onderscheidene tjtlschriften,en hj
Bloksberg (De)1sdeberuchteplek,waar behoort t0t de jverigste voorstanders der
volgens hetvolksgeloofdt
,Duivelfeest viert Vlaamsche taal- en letterkunde.
mct de tooverkollen,- welkelaatste op een
Blondeel (Valentjn Jan), in 1745 te
bezemsteelderwaartsrjden.Zievoortsonder Utrecht t0t doctor in de regten bevprderd,
z?rocken.
heefteene belangrgke uBeschrjvingderstad
Blokychip noemt men een oud,afgeta- Utrechtenz.(Utrecht,1757)''uitgegeven.
keld linleBchip,hetwelk dienstdoetalsdrj- Blondel.Onderdezennaam vermeldenwj:
vende batterj,hospitaal,gevangenis,wacht- Blondel,bjgenaamd de X:dJe.
: naarzjne
geboorteplaats, een zanger en dichter der
sehip ofirtsdergeljks.
Blomfleld.Onderdezennaam kennenwj: 12de eeuw en een lieveling van dbn EngelcltarlesJames.DJO-JeI#?een dergrootste schen koning Rlchard .sedvlndlFècrf,<en hj
Britsche letterkundigen en een aanzienljk ter kruistogtvergezelde.De sageverkondigt
waardigheidsbekleeder in de Engelschekerk. treFende bewjzen van zjne getrouwheid.
Hjwerdgeborenin1785teBurySt.Edmunds Toen nameljk deKoning doorhertog Leoin het Engelsche graafschap St
lFolk , en be- pold tlcgz Oostenn'
4k werd gevangen gehotlzocht in 1804 de universiteit te Cambridge, den, trok Blondel vermomd d00r geheel
waarhj zich weldra Onderscheidde.Na 1810 Duitschland 0D3 zjn heer te zoeken.Verbekleedde hj op verschillendeplaatsen eene nemende,dat0P hetslotLöwestein eenaanleeraarsbetrekking en werd in 1819 huiska- zienljk persoon werd gevangen gehouden,
pellaan van den Bisschop V3n Londen.In zong hj tegenover den toren een zjner
1824 werd hj zelft0tlaatstgenoemde waar- Provençaalsche liederen,hetwelk aanstonds
digheid bevorderd. Hj isden Européschen methet 2(
te couplet beantwoord werd.Toen
roem zjnergeleerdheidverschuldigdaanzjne hj alzoo het verbljfdes Konings ontdekt
uitgaven Van Grieksche dichters, die van had,sneldehjnaarEngelandjom voordiens
eene zeldzame belezenheid getuigen.In 1856 bevrjding te zorgen.Eenige handschriften
heefthjzjnebetrekkingnedergelegd,waarna van gedichten van Blondelbevinden zich in
hj overleed op den 5den Augustus1857.
de bibliotheek van hetArsenaalteParjs.

Eduard Toldzlfis llompeld, een broeder Danid 2Ios#eI,een godgeleerde, geboren
van den voorraandeen desgeljkseen erva- te Chalons in Chamyagnein hetJaar l591.
ren letterkundlge.Hj was geboren in 1788, Metjverlegdehj zlch t0e op detheologie
studeerde te Cambridge en deed vervolgens en werd i
n 1614 yredikant teHoudon bj
eene reis naar Duitschland.Hj werd gods- Parjs.In 1626 ontvlng hj van deFransche
dienstleeraar te Cambridge en paf een be- Protestanten den last om een werk van den
langrjk geschrift uit oveè de Dultsche litte- kardinaal Cesar z txropix.s te w ederleggen,
ratuur. Het voornemen om het GriekschDuitsch woordenboek van Seltneider en de
Grieksche spraakkunst van M attl
niö inzhe
jnt
Engelsch over te zetten, werd door

dood verjdeld.Hj overleed in 1816.
Blom hert (J0han), een Nederlandsch
geschiedschrjver,werd geborenteZalt-Bomme1 in 1694.Hj studeerde te Utrecht,waar
hj bevorderd Trerd t0t zaeesterin de vrje
kunsten en doctor in de wjsbegeerte,en
vervolgensteLeiden,waarhjzichtoelegde
op de theologie.Hj werd achtereenvolgens

benevens den titel van professor.Eene beroeping t0thoogleeraar te Saumur hadgeen
voortgang, doch na den dood van Gerardss

Jb/zlole.
sVossiuswerd hj in 1650 hoogleeraar aan het Athenaeum te Amsterdam.ln

1652werdhj blinden overleed3Jarendaarna.Blondelwas een bjzondergeleerd man,
die over kerkgeschiedenis en kerkregt een
grootaantalLatjnsche en Franschegeschriften heeftachtergelaten.
FranLoo Blondel,een beroemd bouwmees-

ter.Hj werd geboren teParjsin 1617 en

predikant te Haaften en te Cuyk en Over- overleed aldaar in 1686.Lodewi;k XIV beleed op laatstgenoemde standplaatsden 24Sten lastte hem met onderscheidene zendingen,

December 1738.Hj heeftde uGeschiedenis- en hierdoor had hj gelegenheid, om een
Ben Van het lTereenigde Nederlandt enz. grootaantalfraaje monumenten tezi
en.Hj
geschreven (lltrecht 1720), -- een werk, werd vervolqens benoemd t0tstaatsraad en
datin 20Jaren 6 uitgaven heeft beleefd.
t0t onderwjzer in de wiskunde van den
Blom m aert,een Vlaamsch schrjveruit Dauphin van Frankrjk.Hj heeftteParjs
de Belgische stad Gent, werd geboren in

onderscheidene schoone gebouwen doen ver-

1809. In 1834 plaatste hj gedichten in het
Nederlandschtjdschrift?Deletteroefeningen''
en later bezorgde hj uitgaven van oude
Vlaamsche gedichten, zooals die van Tlteoy/
zilvd (Gent,1886) uit de 14de eeuw ,be-

rjzen en teven.
s eenige belangrjkewerken
over schoone bouwkunde nagelaten.

JaknesFrczlçoi:Blondebeenberoemdbouw-

kundlge.HjwerdgeborenteRouaanin 1774,

en heeftin onderscheidene stedenvan Franknevens de Goude Vlaemsche gediehten''uit rjk,Ja zelfsin Dllitschlandtalrjkepaleizen
de 12de, l3de en 14deeeuw ,w elke w erken envilla'sgesticht.Hj verwierfdenrangvan
hj van ophelderendewoordenljstenvoorzag. professor en heeftvoortreFeljkewerkenover
Hj heeftgedeelten van het Nibelungenlied bouwkunde geschreven.

BLONDUS- BLUCHER.

Blondus (Flavius)ofBiondo,een Itali1388.Op eene reisnaar Milaan ontdekte hj
het eenige handschrift van het w erk van
C'
%cero tDe claxis oratoribus.' Hjschreefhet
afen deelde het m ede aan de geleerdenvan
zjn tjd.In 1430 werd hj kanselier van Fr.
aansch geleerde, w erd geboren te Forli in
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htltot dezebetrekking nietherkozen.In December 1845 werd hj vice-presidentvan den
Grpoten Raad, terwgl hj zich aanhoudend
tegen de bemoegingen derradicalen verzette.
ln 1850 werd hj regeringspresidentteBernj
en in 1855 aldaar gekozen tot voorzittervan
den Nationalen Raad.

Baxbaro en praetor te Bergam o en later seBlount (Henry),een Engelsch letterkuncretaris van 4 achtercenvolgende pausen.
dige, werd geboren in 1602, studeerde te
Hj overlee; te Rome den 4ëen Junj 1463, Oxfûrd en deetlin 1634 eene reis dopr Italië
onderscheidene w erken nalatende, die ver- en Turki
je. Na ztjn terugkeer werd h!jbezameld in fo. in het licht zjn verschenen noemd t0t ridder en later tot groot-sherif

van het graafschap Hertfûrd.Hj overleed in
(Ba
Bl
Beoom
l,15e5m9/.
sm us (petticoat-reform) is de 1682,en heeft eenigebljspelen,eene satyre,
naam eenex dameskleeding,die'in 1850 het een reisverhaalenz.nagelaten.- Zjnebeide
eerst door mevrouw Bloomer, de echtge- zonen, sir Thomas P ope W lozfzlf en Cltarles
noote van een postm eester te Seneca-falls Wloçfzàf hebben desgeljks onderscheidene gein den staat New-York wel'
d ingevoerd.Ztl schriften in het licht gegeven.
verwierp keursljftonderrok enz.,alsnadee- Blouse iBdenaam vaneenruim-geplooiden
ligvûordegezondheid enhuldezichineenm eer kiel,die eehterkorter isdan deze voorheen

manneljjk gewaad,nameljk laarzen,broek gedragen werd. Veelal is zj blaauw ,maar
en rok. Die zaak vond niet alleen bgvalin oûk welgrjs ofgroen.InFrankrjk enBelgië
Am erika, maar o0k in Engeland,vooral te is zj de gewone dragt der boeren. De solL ondense1'Ontstonden Bloom er-vereenigingen, daten van Garibaldi droegen roode blouses.
Ja, ex werden zelfs Bloomer-bals gehouden. O0k de dames dragen blouses, die om den
T och kw am de zaak er spoedig weder in hals en om hetltjf sluiten en voor'toverige
vergetelheid. In Am erika echter w erd het gewoonl/k ruim z/n. De stof en vorm van
Bloomerismus het begin van talrjkepogin- deze zjn zeer verschillend.
Blttcher (GebhardtLeberecht),prins'
van
gen t0temjncipatiedervrouwen.
Bloom fleld. Onder dezen naam ken- TFtZAJ:JITIff, de m eestpopulaire held uit den

nen wtj:
Robert2!op-J6J(I, een Engelsch dichter.
Htj werd geboren te Honington den 3denDeeepber 1766,en was de zoonvaneenarmen
kleermaker, die hem te Londen bj een
schoenm aker in de leer deed. Hetbezoeken
van eenige kerken en van den schûuwburg,
w aar stukken van Rhakspeee w erden ver-

toond,wekte in Robertdedichterljkegaven.

Een volkslied G'
rhemilkmaid'' o?eeneoude

wgs gedicht,vond algemeenen bjval,- een
tweede, J'
rhe sailor's return'' desgeltjks.
Vooral een grootersttlk,ttThe farmex'sboy''
getiteld? was met ongemeene dichterljkebevalligheld getooid. Op gevorderden leeftjd
werd hj blind, en overleed te Shefford den
19den Augustus 1823.Zjne dtpoems''zjn bj
herhaling gedrukt.
Joh'n Hrf/z'lfr D oltxqlaslloomseld,lord van
Oakhampton en Redwood: een Engelsch
diplom aat, geboren den lztlen November

1802. Aanvankeljk was htj attaché bj de

ambassadeteStockholm ,vervolgenssecretaris

Dqitschen bevrjdingsoorlog, werd geboren
te Rostock den l6den December 1742. Z:n
vader,ritm eester in Hessen-Kasselen grondbezitter in Mecklenburg, zond zjne beide
Jongste zonen bj het uitbarsten van den
C-larigen oorlog naarheteiland Riigen,om
hen te verwjderen van het tooneelvan tlen
strgd.Hier echter waren Zweedsche huzaren
in garnizoen,en beider lustin dekrjgsdienst
werd daardoor zoodanig ontvlamd, dat zj
btj die huzaren dienstnamen.Gebkardtwerd
in 1758 bj een voorppstengevecht gevangen
genomen. Na zjne uitwisseling nam htjzjn
ontslag en begafzich als kornet in Pruissische dienst.In den slag btlFreiburg werd
h: aan c
len voet gewond, maar n0g vôôr
den vrede van Hubertusburg voegde hj zich
weder bj zjn regiment. Hj was een woest
en onbezonnen officier,die ziehnietOntzag,
zelfsxjnchef,den oversteBelling,uittedagen.
D eze strafte hem meteene verplaatsingnaar
hetcorpsvan denmaloorvon.
Po#.
st.Al9-lï,onder
wien hj uitstekende gelegenheid had, om
zich te oefenen.In 1771werdhjritmeester,
en toen hg bj eenebevordering zich gepasseerd zag ten behoeve van een ritm eester
von Jt
k drdpltl,schreefhj aan I'
rederik 11:
tMen heeftdien Jöyers
feïd,diegeeneandexe
verdienste heeft dan de zoon van een m arkgl
-aafron s'
cF
z'
lt
ldtff te zjn,boven mjgesteld.
Ik verzoek UweMalesteitom mtjn ontslag-''

van legatie rn daarnagezanttePetersburg
(1845). Zes zaren bekleedde hj die betrekking te Bel'
ljn,waar hj zich gedurendeden
Oosterschen oorlog vooral verzettetegen den
invloed van'Rusland. Later werd hj gezant
in W eenen.
Blösch (Edua1'
d), een Zwitsersch staatsm an,w erd gebol-en te Bielden lstenF ebruals 1807,studeerde te Heidelberg in dereg- D e Koning gaf hem 9 m aanden arrest,om

ten en bekleedde vervolgens te Burgdprf hem totbeteregedachten tebrengen,en ver)e ritmeester
eene regterltjke betrekking Na ook andere klaarde,toen dit niet hielp: ttl'
openbare bedieningen te hebben w aargeno- von .
#/'
it
'
clter heeft zjn ontslag;htlmag naar

men ,werd hj in 1838 lid van den Grooten den dt
livel loopen.''Nu wjdde Blûcl
ter zich
Raad,in hetzelfdeJaarvoorzitterdaarvan,en aan de landhuishoudkunde en w as w eldra
een jaardaarna land-amman.lntusschen werd een uitmtm tend landbouwer.Zelfsd.e Koning

BLUCHER.
betuigde. em zjnehoogachting,alwildedeze was n0g niet gereed, toen Blûeh6r reeds
hem gee ebetrekkingverleenen bjhetleger. over de Saksische grenzen was getrokken
Eexst in 787,na de troonsbeklimming van en met24000Pruissen en 13600Rtlssennaar
Friedric 'W ill
belm JJ,mogthj wederdienst Altenburg voortrakte. Het bevel van den
nemen, we1alsmaloorinancienniteitboven chef deed hem aldaar stand houden.Toen
Jii
yersj'
e'bj zjn voormalig regiment. Dit Napoleonvan W eiszenfels naarLeipzig trok,
laatste rdin genoemdJaarnaarNederland wendde lliicher zieh naar Borna, om zich
gezonde i
,om er de onlusten te beteugelen. met de Russen onder W ittgenstein te kver-

W eldra ashj overste,ridderderordeapour eenigen.DesavondsnadenslagbjLiitzen,

le mérit.''1 en in 1790 kolonel en comman- wM r Blûcltermet heldenmoedgestreden had,
dant va . heteerstebataljon.In den 00r10g wilde hj,hoewelgewond,een algemeenen
aanval met de cavalerie op de Franschen
t
eg
n dejFr
anom
scheOnder
Repubaanvoe
liek hari
dng
hjvan
geduR'
ri
ge
le
egenh
'id,
ig
i- wagen: 'tgeen echter door W ittgensteln
CAeI, F Sdinand 'pt?zz Braltnneltweiy en M öl- werd verhinderd;een gedeelteljke aanval,
lendorf jken te geven van moed en bera- door Blûeher ondernomen,mislukte wegens
denheid.l
'
,Na het voorspoedig gevecht bj hetongunstig terrein. W ittgenstein gaftgen,

Kittweilt (28 Mei1794) werd hj generaalmajoor. a den vrede van Baselverkreeg
hj het'evel Over de voorhoede in O0stFrieslan ', en hj werd op den 20sten Mei
1801 d pr den nieuwen koning I'
riedrinl
t

t0tgrooteteleurstelling van dengrjzenheld,
last tot den terugtogten leverde bj Bautzen een dergeljken udefensieven''slagjwaar-

van Bliicl
ter geweldir afkeerig was.Eerst

aan de grenzen van Sllezië ontvingBarelay
IFiIAeJ- III benoemd totluitenant-generaal. het opperbevel,en in diensafwezigheid deed

ln die etrekking nam hjErfurt,Mi
inster Blûaer den 2CstenMeibj Haynau een aanen Miih ausen in bezit,gewesten die a1s val op de Fransche voorhoede,welke hem
schadelo sstelling aan Prulssen waren afre- t0t den afgod van zjne ruitersverhief.De
staan, e werd er gouverneur.Na het ult- wapenstilstand van 4 Jnnj kwam hem zeer
barsten an d0n 00r10g in 1806 voerde hj ongelegen,maar met des te grooterbljdbj Eise ach bevel over de voorhoede en schap begroette hj hethervatten dervjanstreed b Auerstëdt tegen Davoust.Na den deljkheden,waarbjhem hetopperbevelwerd
rampspo igen uitslag van ditgevechtvolgde toevertrouwd over h8t Silézische leger van
hj zeer angzaam methetgrootste gedeelte 90000 man.T0tzjneonderbevelhebbersbeder cav erie den terugtogt van (len vorst hoorden Lanyeron,Saeken en York.Nietteeon Ab7z''lohe. Te zwak om weêrstand te min scheen men zjn leger enkel a1s ecn
bieden , n de benden van M '
l
trat en Ber- hulplegerte willen besehouwen,zondat .
Blinadotte, r0k hj naal-Mecklenburg,om van cAer verklaarde,dathj in zoodanig geval
(
lââr de'qvjan; in den rug te vallen.Bj het bevelhebberschap nederlegde. De grjze
Dambec ',vereenigde hj zich methet corps generaal kreeg zjn zin, en nahetopenen
van den ertog ran '
lFàs-t:r Onder bevelvan van den veldtogt trok Napoleon d.adeljk
Winninp 1
jwerd bj Kriwitz, niet ver van tegen hem op om zjn leger te vernietigen.
Schwerljr't0t een gevecht met k
%onlt ge- Hjmoestechterterugtrekken enk0ntevens

drongen,t,week naar Lubeck,om er in geval niet verhoeden, dat llûcher tegen M acdovan n00 zich in te schepen,dochwerd ook nald voortrukte en den 26sten Augustus aan
van dââ '
.verdreven, en zag zich verpligt, de Katzbach eene schitterende overwinning

om den .
tden November1806 met6000man behaalde,dieden vjand 30000 man,2 adete Ratt w te capituléren. Op zjn woord laars, l05 stukken en 300 munitie-wagens
van eer ijgelaten,begafhj zich naarHam- kostte.ttvoorwaarts,voorwaarts,kinderen!''
burg,en'
y?werd reedsna 14 dagen tegen ge- had Blûeker zjne soldaten toegeroepen, en
neraal Véctor uitgewisseld.Hj maakte zich hj bleefden naam van Jvoorwaarts''behout0teen euwen strjdgereed,toendeVrede den. Het vertrouw en op z?lûcker w as van
te Tilsit erk stelde aan den oorlog.Schoon dien tjd afonbegrensd;de Russcn noemden
hj onge(el(lwas,bejverdehj zich om den hem den aartsengel Micltaël, en hj werd
Koning Vt
euwen veldtogttegen den met ridder-orden overladen. llûclter drong
6 een ni
v
e
r
d
r
u
k
k
y
r
a
a
n
t
e
sporen. Toen *ltlllin nu gestadig verderinde Lausitz,verjdelde
1809 m e '.vermetelheid ten strjde toog,had do0rbehendige bewegingen de aanvallen van
0ok Bli'Aer reeds toebereidselen gemaakt, Nqpoleon,veroverde den overtogtbj 5Varmaarop stdesKoningsmoesthj zjnvoor- tenburg, vereenigde zich met hetleger van
nemen la en varen.AlsvervolgensPrt
lissen in den Kroonprins van Zweden en sloeg den
het begi van 1812 een verbond sloot met lst
len October den maarschalk M armontbj
Frankrj''
,werd Blûeher,ingevolgeeen ge- Möckern.Twee dagen laterplaatste hj zich
heim art:el,door een ander vervangen,en

onder het opperbevel van den Kroonprins
van Zweden,behaalde nieuwe lauweren en
w as de eerste,die stormenderhand in L eipstrjden g'
k
egen het algemeen gevoelen, dat zig drong. Keizer Alezander omhelsde hem
Napoleo ':I onoverwinneljk was.
op hetmarktpl/n metde woorden tRedder
Toen r
eKoning den l7den Maart1813zjn van Duitschland!'' fle Koning van Pruissen
volk te apen riep,wertl Zlûclter,'de 7l- benoemde hem tot veldmaarschalkj en de

h
jontviV'
alsschadeloosstellinghetlandgoed
Kunzendq
'rf. Metkrachtbleefhj intusschen

Jarige g saard,onder K'
l
thtsow aanhethoofd Keizersvan OostenrjlkenRusland overlaadgesteld r dappere troepcn.Hetoorlogsplan den hem meteerbewjzen.
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B lilcâee gunde zich intllsschen geenerust. pere verbloem de intussehen geenszins, dat

Zoodra mogeljk vervolgde hj den vjand tot
aan de Rjn en trok op den eersten dag van
1814 over die rivier bj-Mannheim ,Kaub en
Coblenz.De va1van Mapoleon was naar zjn
oordeel het doelvan dezen veldtogt:en hj
deed al het mogeljke om het te bereiken.
Den l7den Januarj bevontlhj zich reeds te
Naney en verkontligde overal vrede m et
Frankrjk, oorlog tegen Napoleon, achting
voûrde weten toegevendheidJegensdeoverwonnenen.Den 26sten trok hjbinnen Brienne,
waar hem een vjandeljl
teovervalbedreigde,

hj hetwèlslagen zjnerkrjgsoperatiënvooral

tegenwoqrdigheid van geesteenwegtebanen
naar Chalûns, waar hj zjne manschappen
weder vereenigde. Hj had 14000 man en
hierbj 6000 gevangenen verloren,maar zjn
moed behouden, zoodathtjkort daarna het

van die maand den slag bj Ligny (zie onder
dit woord),dien hj verloor door het uitbljven van S0000 Engelschen:die hem waren
toegezegd,en waar hj t
lool-een valvan zjn
paard met grpot gevaar werd bedreigd.Hj
bleef echter onverwrikt in zjne volharding

te danken had aan ztln adludant Gneisenau.
Toen de universiteit te Oxtbrd hem den doctorstitelverleende,zeide hj:tdan moetmen
Gnelsena. althansapothekermaken,wantwj
behooren bj elkaârl'' Bj eene andere gelegenheid zeide hj:'Jwat praat gj van roem ?
Mjne vermetelheid, Gneisenau'
s beradenheid
enG odsbarmhartigheid hebben allesgedaan!''
Van Engelanë volbragt hj een zegetogt
naarBerljn,en woonde bj afwisseling hier
en op zjne goederen in Silézië.Zgne voor-

hoeweldeze hem niet belette, om zich m et spelling, dat de Vrede van 30 M ei niets
het hoofdleger te vereenigen. Vervolgens anders w as dan een w apenstilstand, w ertl
t
w endde hj zich naar Parjs,behaalde eene weldra vervuld.Toen er berigtkwam ,da'
qiel&er
belangrjke overwinning btjLaRothière,trok Napoleon geland w as,vertoondezich Bl'
aan het hoofd van een gedeelte zjner troe- te Berljn, onder toejuiching des volks,in
pen naar de Marne en totaan Meaux,terwijl zjn unitbrm a1s veldmaarscllalk en drongaan
N apoleon hethoofdlegerdoorvredesonderhan- Op een spoedig en krachtig handelen.Benoem d
delingen en valsche beweyingen misleidde. tot opperbevelhebber van het Pruissische
H ierdoor kw am B lilclter ln eene neteli
qe leger, begaf hj zich den 7den April op zjn
positie; de Franschen maakten er gebrulk yost,bevonë zich den l9den teLuiktstond
Van en Omsingelden hem , maar de grjze ln het midden van Junj met zjn leger aan
held svist zich m et bew onderensw aardige de Maas en de Sambre en leverde den l6den

leger van W '
éttgenstein voor eene nederlaag
bewaarde. Intusschen gelukte het l liiclter
niet, den opperbevelhebber tot het leveren
van eene beslissenden slag te bew egen, -

ter vervulling van de eens gedane belofte,
om W ellin-qton te zullen bjspringen,en Ont-

rukte, door tcr regter tjd op het slagveld
van W aterloo te verschjnen,aan den Keizer de kroûn der overwinning.Onvermoeid
vervolgde ht
j daarna den vlugtenden vjantl
en stond reeds op den 29sten ten tw eede
van het hoofdleger af en rulkte ten tweede male vöör de verderkte wallen van Parjs.
male voorwaarts naarde hûofdstad,om hier- Hj verwierp het aanbod van een wapenstildoor de Overige troepen van devervolgingen stand, sloeg den vjand bj Sèvres,Plessis,
van Napoleon te bevrjden. Zjn stap werd Piquet en lssy, dw ong de hoofdstad om te
goedgekeurd;hj ontving versterking, wierp capituléren en het leger om terug te trekM armont bj Sezanne terug en trok bj La ken, en trok den 7den Julj binnen Parjs$
Ferté over de Marne.Den 7den Maartstûnd waarna hj hethoofdkwartiervestigde ophet
p- kasteel St. Cloud. I'
riedrich '
IIGJA:JZ?Z III
Napoleon bj Craon tegen hem OV01* waarbi
het uitbljven van Winzingerode hem t0teene stichtte voor hem eene afzonderljke orde,
achterwaartsche bew eging deed besluiten; maar grooter dan zjne vreugdeoverdegtmst
daarentegen won hj Z dagen later bj Laon dbs Konings was zjne ergernis over de verden veldslag op den Keizer en opende hier- schooning,waarmede menalweder Franltrjk
door aan de Verbondene M ogendheden den wildebehandelen.Hjverlangdetoenreeds,wat
weg naar Parjs.Hoewelhtjzeer ziek was, nu(in1871)geschiedis,nameljk datFrankrjk
gaf hj uit zjn rjtuig de noodige bevelen, devoormalige D uitsche gew esten z0l1terugtastte de dorpen Villette en La Chapelleaan geven.Aan de tafel van Wellényton trad hj
zelfs ontving hg den last,om hethoofdleger
op den aftogt te volgen,waaraan hj echter
tot groot geluk der Verbondene M ogendheden- nietgehoorzaamde.Hjscheiddezich

en bestorm de met R ussische regimenten de op m et den beroem den feestdronk :uW atdoor
hoogten van M ontmartre. E ene oogziekte 'tslagzwaard is verworven,w orde doorgeen
verhinderde hem , aan den intogt in Pargs pen bedorven!'' De vredesvoorwaarden bedeelte nem en.
vielen hem in hetgeheclniet,maarhjmoest
W èl was nu zjn vurige wensch vervuld, zich aan de besluiten der M ogendheden
maar h$j gevoelde het, dat de groote zaak onderw erpen.
n0g geenszinsbeslistwas.Vruchteloosjverde D e spanning der gebeurtenissen had veer-

hj tegen den voorFrankrjk zoovûordeeligen kracht gegeven aan zjn ligchaam ,en na het
vrede en tegen de herstelling der Bourbons, sluitet
l van den vrede gevoelde hj den last
Den St
len Junj werd hj totvorstvan W ahl- der Jaren en den prikkelder ziekte.In den
stadt benoemd, en 4 dagen later scheepte zomer van 1816 bezocht hj zt
jn vaderland
hj zieh in,om met zjn Koning een bezoek Mecltlenburg,en de zeebaden van D obberan
te brengen aan Engeland,waar hj met de schenen hem te versterken.Zjn afkeer van

grootste geestdrift ontvangen w erd.D e dap- de regering -- zelfs van den kanselier Ilar-
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denbeey- gafhj onverbloemd tekennen.In
1819.bezochthj voorde laatste maalKarlsbad en keerde in een ziekeljken toestand
naar zjh buitenverbljfKriblowitzin Silézië
terug.De Koning bragterhem een bezoek,
en hj overleed, niet lang daarna,op den
l2den September1820.Zjnenagedachtenisis
gehuldigd door onderscheidene gedenkteeken0n, ter Zjner e0r0 Verrezen, maar d0
schoonste gedenkzuilheefthj gestichtin het
hartvan hetDuitsche volk.Hj wasuitsluitend een krjgsman.en schoon hj zich met
dewetenschap weinigophield,heefthj toch
eenige werken in het licht gegeven, die op
dekrjgskunde betrekking hebben.
Bludow (DmitriNicolajewitsj,graaf),een
Russisch staatsman,die veelheeftbjyedragen t0tdeJongste zegenrjke hervormlngen
ln zjn vaderland,werdgeboren in 1783.Hj

componistaanhoudendwerkzaam t0taanzjn
dood op den zdenJulj 1844.Hj heeftmeer
dan l50 tooneelstukkennagelaten ,waaronder
zich vele bevinden,diemetgrgotenbjvalzjn
vertoond.O0k zjn onderscheidenegedichten
van hem in hetlicht verschenen.

Robert .
/!.
11-, een Duitsch schrjver,die
vooraldoor zjn aandeelaande staatkundige
woelingen van 1848 en door zjn tragischen
dood eene algemeene belangstelling gewekt

heeft.Hjwerd geboren teKeulen den loden

November 1807.Eerstt0t handwerksman 0p-

geleid,kwam hjvervolgensop een kantoor,
en kreeg daarna eene ondergeschikte betrek-

kingaaneenschouwburg.Hierbjvondhjechter tjd en gelegenheid,om zich te oefenen
in de letterkunde.W eldra schreefhj artikelen in tjdschriften,vervaardigdeeentooneelspelen redigeerde metanderen hetttTheaterstudeerde te Moskou, was lid van t
le ver- lexicont'
.Zjnestaatkundige werkzaamheden
eeniging JArsamas'',en bekleedde debetrek- namen een aanvang in 1d'
37,toen hj bj een
king van secretaris van legatieteStockholm feest,d00r een aantalburgers van Leipzig,
en te W eenen en van ambassadeur te L0n- tereerevan deafgevaardigden TodtenDieskan

den.Laterwerdhjstaatssecretarisvankeizer aangerigt,t0tsprekerWerd gekozen bj het
Nieolaastminister van BinnenlandscheZaken
en van Justitie en tegen heteinde van 1839
president der wetgevende afdeeling in den

Rjksraad.In diebetrekkingen maaktehj de

noodige voorbereidselen t0topheëng van het

ljfeigenschap.In 1842 werd hj in den gra-

overreiken van den eere-bokaal.In,1840 be-

hoorde hj t0t de eerste stichters van de
Schillers-vereeniging en vervolgens van de
Schrjvers-vereeniging,- voortsplaatstehj
zjne opstellen vooral in de Gsëchsischen
Vaterlandsblëtter'. Met geestdrift nam hj
deel aan de Duitsch.Katholieke beweging,
en zelfsplaatstehjzich in1845aanhethoofd

venstand opgenomen en in 1846 naar Rome
gezonden
handelen.,om over hetconcordaatte OnderHjgenoothetvollevertrouwenvan der nieuwe gemeente, die te Leipzig was
Aleœander 11, werd in 1855 voorzitter der gesticht.Na de bloedige botsingen van 1845
Academie,en nam in 1861 a1s voorzittervan hieldhjhetvolkterugvanverdereverkeerdJ*
den Rjksraad en van hetMinistériejverig heden.Hj liet voorts zjne betrekking bi
deelaan de opheëng van hetljfeigenschap, den schouwburg varen,om een boekhandel

waarvan hj de acte onderteekende Op den
zden Maart 1861.Hj overleedoplaatstgenoemden dag drieJaren daarna.
Bluhm e (Christian Albert),een Deensch
staalsman,w asdevertegenwoordigervan D enemarken bj de conferentiën,gehouden ter
afschaëng van àen Sond-tol.Hj wistdoor
zjne gematigdheid de zaak zôô te leiden,

te beginnen, doch hj bemoeide zich tevens

meeren meer metstaatkundire aangelegenheden. Zjne benoeming t0t 1ld van den gemeenteraad van Leiyzig(1847)werddoorde
regering niet bevestlgd. Toen in Februar/
1848hetoudestelselbegontewaggelen,zocht
hj metkrachtdenva1vanhetminlstérietebewerken. In die dagen ontwikkelde hj eene

dat Denemarken eene schadeloosstelling Ont- buitengewone werkzaamheid en wasin Sak-

vinyvan 29millioen Deenschethaler.In het sen hetmiddelpnntzjneryartj.Indeeerste

kablnet van graafM oltke werd hj minister plaatsstiehttehj eenepohtiekevexeeniging,

Buitenlandsche Zaken. svegens het die onder den naam Van avaterlandsververlies Van Sleeswjk met hardheid aan- ein'' Aveldra raeer dan 40000 leden telde,
gevallen, nam hj niet lang daarna, in en o0k de avaterlandsblëtter''herrezen uit
JOctober 1855,zjn ontslag,om een ambte- het graf. ln het Vôôrparlement was hi
100sleven te leiden.Hj overleed den lsëen ondervoorzitterenvoerdeerheerschappjdoor
December 1866.
zjnetegenwoordigheidvangeestendoorzjne
Blum .Onder dezen naam vermelden wp'*: krachtige stem.Hoewel hj door zjne poliKarl .5ld'
lt?i.g Blwm,eeh Deensch compo- tieke tegenstanders t0tde republikeinen geVan

nist en tooneeldiehter.Hj werd geboren te
Berljnin 1785en betradin 1805hettooneel.
IIj studeerdeteKöniqsberg onder de leiding
van H iller en keerde ln 1810 terug naarBerljn, waar hj benoemd werdt0tmuziekdirecteur van prinses W illtelmina'
pll Prniuen.
In 1817 begaf hj zich naar W eenentvond

rekend werd,genoot hj geenszinsdegunst
derregublikeinen van hetzuiden.Hj werd
te Lelpzig gekozen t0t afgevaardigde naar
het Parlement te Frankfort, Ofschoôn van

deandere zjde alhetmogeljkegedaan was
om die keuze te verjdelen.ln die vergadering behoorde hj tot de minderheid:hflwas
er in Baliêri een leermeester en vriend,en er de aanvoerder der linkerzjde,doch ver-

wer; in 1820 hofcomponistaan den Konink- m aande tevens de doldriftigen t0t gematigdljken schouwbuxgteBerljn.Voortsvertoefde heid.Daarom beschuldigde men hem van behj eenigen tjd te Parjs,deed reizen d00r sluiteloosheid,en zelfszjnepolitiekeeerljkJtalië, Frankrjk en Engeland, en was als hei; wer; 400r sommigen in twjfelgetrok-
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ken.Alsredenaaronderschqidde hjzichd00r derin Deujschlan; geltenden Rechte(B0nn,
gevatheid en gloeë,- hetgeen echter zjne 1847- 1850j2 dl.)''.
gebrekkige opleiding niet k0n goed maken.
Blumepau,eene stad in de nabjheid
Toen de gebelrtenissen, in October te van Preszjurg, is merkwaardig,omdatzj
W eenen voorgevallen, te Frankfort bekend het toonetà geweest is van den laatsten
werden,was Blwm de eerste, die aandrong strt
jt
lin dev Oostenrjksch-prqissischen oort0t het opzenden van een gdres.De uiterste 10g op den Z:sten Julj 1866,waarna Frans
linkerzjdeendelinkerzjdevereenigdenzich, JtI:&A zich reeds den volgenden dag bereid

en op beider last begaven Blnm en Fröbel verklaarde, om de d00r Pruissen gestelde
zich naar sveenen, 0nz er het adres.over te vredesvoorwaarden aan te nemen. Op den
brengen.Den 17(
1enbereikten zjOostenrjks mi
waddag
pensiivan
lst&ndlaatstvermelden dag begon de
hoofdstad en werden in eene volle zitting
ter&vjl anders de Pruissen
aan den gemeenteraad voorgesteld.Metgeest- hoogstwaarschjnljk n0g aanzienljke voordrift voor de goede zaak vervuld,voegde deelen zou4en behaaldhebben.Hetwasvooral
Blum erzich bj de revolutionaire strjders; om Preszburg te doen,in welksnabjheid

hj voerde er bevelover eene barricade en
stelde zich bloot aan het hevigste vuur.Na
de
or
ngwe
zjnbes
hâtt
elmi
en
va
rdneW
rdeeenne4ndeve
nNov
rtoef
mb
deeh
rjme
int
zjnmede-afgevaardigdeinhechtenisgenomen.
Hoewelhj zich,alsafgrvaardigdevan den
Rj.
ksdag,op zjne onschendbaarheid beriep,
werdhjvoorden krjgsraa; gesteld,endeze
veroordeeldehem t0tdenstrop,omdathj de
wapens gevoerd had tegen de Keizerljke
troepen,- een vonnis, dat in dier voege
gewpzigd werd,dathj z0u worden doodgeschoten,- hetgeen op den 9den November
des ochtends in de Brigtiten-au geschiedde.

Zjn treurig l0t verwektealgemeene deelne-

ming, en er stak in Duitschland een algemeene storm van verontwaardiging op over
de Bchennis van hetvolkenregt.Erwerdvoor
de achtergeblevene betrekkingen van Blwm

de beste oostenrjksche troepen eene voor-

deelige stelling haddeningenomenjzich groepérende om de brigade Tltom.Toch geltlkte
het aan de Pruissische brigade Rose, den

vjand tergg te dringen,en men wasjuist

van plan , om aan de brigade Thom den
eenigen weg t0t een terugtogt aftesnjien,
toen een Oo
tenrjksche parlementairde tj,s
ding bragt, dat een wapenstilstand van 5
dagen geslQten en reeds begonnen was.

Blum enbach (Johann Friedrich)? een

de1*meestberoemdenatuurkennersin Dultschland,wertl geboren te Gotha den llden Mei
1752, studeerde te Jena en te Göttingen ,
werd in laatstgenoemde stad buitengewoon
hongleexaar in de geneeskunde en inspeeteur
der verzameling van naturaliën !en in 1778
gewoon hopgleeraar met den tltel van hofraad,latermetdien van aobermedicinalrath''
.

eene inschrjving geopend,die40000 thaler Gedurendeomstreeks60Jaren hield hjvoor
opleverde.

toehoordersvan de meest-verschillende stan-

Blum auër (Aloysius)û
.een Duitschdich- den vonrlezingen 0V0r natuurljke historie,
ter,werd geboren den 21 ten oecember 1755 vergeljken4eontleedkunde,physiologie,gete Steyer(Oostenrjk),waarhj aanvankeljk schiedenis der geneeskllnde enz. In het
zjne opleiding ontving, terwjlhj op zjn laatst der voûrgaande eeuw deed hj eene
17(
le jaar naar W eenen vertrok en er zich wetenschappeljke reisnaarEngeland,waar
bj de orde derJezuïeten voegde.Toendeze koning Geoye III hem metgroote onderin 1773 door paus Clemenn JFfZ Nierd opge- scheiding beJegende. Door bemiddeling van
heven , wjdde hj zich aan de lvetenschap Banks ontving hj verlof,om eenige mumen voorzag door privaat-lessen in zjn onder- miën op het Britsch muséum te ontleden ;
houd.Later,onder denvrjzinnigenJozeffJ, de uitkomsten beantw oordden echter niet
werdhjhofcensor,maartoea vervolgensdere- ten volle aan de verwachtingen.
actie het hoofd opstak,legdehj zjne be- Den 19t
lenSeptember 1825vierde hj zjn
trekking neder (1793)en hield zich metden sojarigdoctoraatenontvingbjdiegelegenheit
l
boekhandel bezig, Hj overleed te W eenen eenemedaille,terzjnereergeslagen,terwjl
den )6denMaart 1798.Bekend isvooralzjn zjnevrien4eneenJBlumenbach-fonds''stiehtaAenei'
sVirgil'
stravestirt'',diebj herhaling ten,waarustondersteuning zou worden verwerduitgegeven.Ook zjnegezamenljkege- leend aan jeugdige veelbelovenpe artsen en
dichten hebben meermalen het licht gezien. natuurkundigen.Alseen krachtig man vierde

B lum e (Friedrich) of eigenljk Blwkme,
een jverig beoefenaar van hetRomeinsche
regt, werd geboren te Hamburg den 29sten
Junj 1797,studeerde te Göttingen,Berljn
en Jena,en keerde in 1820 naar zjne gebûortestad terug,ûm er als advocaat werkzaam te wezen.In hetvnlgendeJaardeed
hj eenereisnaarItalië,werd in1823hoogleeraar te Halle, in 1831 te Göttingen,in
1833litlvan hethooggeregtshofteLupeckt
en in 1842 hoogleeraar te Bonn.Hj heeft

hj in 1787hethalve eeuwfeestderuniversiteit, en als een gebogen grjsaard nam hj
nog deel &an de viering van het eeuwfeest
in 1887. De gebreken de8 ouderdoms nood-

zaaktenhem ,om in1835zjnontslagtenemen,
eg hj overleed op den zzstenJanuarj 1840.
Alshoogleeraaren schrgverheeftBlwmen-

baelt een jelangrjken invloed gehad op de

ontwikkelivg dex wetensehap ,- vonralder

dierkunde in meerbepaalddervergeljkende
ontleedkunpeen physiologie.ZjnRHgndbuclt

een groot aantal geschriften over het R0- derNaturgqpchiehte''werdlz-maaluitgegeven,
meinsch en Duitsch regtenz.in hetlichtgezjn t
dllndbuch derverqleichenden Anageven,o.a.eene GEncyclop:die und System tomie und Physiologie'' is ln nagenoeg al1Q
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talen van Europa overgebragt, - en merk- en zpne medestandersvermi
nderde, gafhj
waardig isveoral,wathj overde verschil- zich het voorkomen van aanvoerder eener

lendemenschenrassengeschreven heeft.Zjne liberaal-conservatievepartj,diemeerinzjne
verzameling van schedels was algemeen be- verbeelding dan in dewerkeljkheid bestond.
roemd,en zjnevoordragtongemeenboeilend In dien geest schreefhj zjne Jpsychologien levendig,gekruid dooranecdoten,geestig- schen Studien iberStaatund Kirche(Zi
irichj

heden en bj'zonderheden uiteigene ervaring.
Blum enhagen (Philipp W ilhelm Georg
Augt
lst),een bekend Duitschromanschrjver,
werdgeborenteHannoverdenl5denFebruarj

1844)''.N0g eenigen tjtlbleefhj voorzitter
van den Grooten Raad en lid van den Raad

van onderwjs,en werd in 1847hoogleeraar
aan de universiteitte Miinchen.Staathj a1s
1781,studeerde te Erlangonen teGöttingenj leidsman eenerstaatkundigepartjniethoog,
en vestigde zich vervolgensalsgeneesheerin hj wordtalgemeen erkend alseenuitstekend
zjne geboortestad, waar hj den l6den Mei regtsgeleerde op grond van de vele en be1829 Overleed.Hj heefteengrootaantalr0- langrjke werken,die hj overdatvak van
mans 0n verhalen nagelaten,die wél onder- wetenschap heeft in het licht gegeven.
houdend zgn,maar weinig dieptebezitten. Blusehm iddelen ,zie Brand.
Zjnegezamenljkegeschriftenzjnuitgekomen
Blussshen,zie Kalk.
in twee afdeelingen, eene van 25 en eene
Blusse(Abraham),geboren teDcxdrecht
van 16 deelen.Daarin vindtmeno.a.GFreia, den l6den Februarj 1726,heeft aldaar een
romantische Dichtungen'', -- öDie Schlacht bloejenden boekhandelgesticht,een aantal
beiThermopyls'' - asimson''enz.
hoogst belangrjl
te.werken uitgegeven, en
Blum enthal(Joseph von),een Belgisch zich tevensalsdichterbekend gemaakt..Hj
componist,werd geboren te Brusselin 1782, overleedden4denFebrtlarj1808.- Zjnkleinvormde zich te Praag onder de leiding van zoonAbrakam ZI?
X.
OJdejonye,den8stel
1Oct0abt Vogler t0teen grondig toonkunstenaar ber 1772 te Dordrecht geboren,studeerde te
en zag zich,op aanbevellng van zjn leer- Leiden in de tlleolpgie,werd ingeschreven
meester, geplaatst bj het orchest van den Opder01derW aalscheproponenten,en keerde
nieuwen sehouwbt
lrg tesveenen.Hierschreef in 1795naarzjnegeboorteplaatsterug,waar
hjeeneopera,ouverturen,marschen,entre- hjj de redactie op zich nam der Dordsche
actesenz.In 1835werd hj directetlrvanhet Courant,terwjlhjlaterteLeidendeFransche
koo1.in dePiaristen-kerk teW eenen .en over- Courant redigeerde, die vroeger dool-den
leed alhier in 1850.
hoogleeraar Z'
l
fzccwasgeschreven,ennuden
t
Blumröder (AugtlstFriedrich von),een titeldroeg GNouvelles politiqtles publiées 1'
Duitsch schrjver, werd geboren den zden Leide,parA..#J>,::J.''Ditduurdetot'in 18041
A3lgustus 1776 te Gehren in hetvorstendom toen genoemd bladopaandrang vanden FranSchwarzburg-sondel
fshallsen,studeerdetelena schen am bassadeur w erd opgeheven.D aarna

eerst in de theologie en vervolgens in de verscheen in hetzelfdeJaarhetulournalpoliwiskunde,ennam ln 1798dienstbjdePrt
zissische artillerie.In 1802 werd hj oëcier,en
kwam bj de overgave van Hameln in Franschekrjgsgevangenschap,waarnahj opzjn
eerewoord op vrjevoeten werd gesteld. ln
1809werd h'
dkapitein en streed in Oostenrjk,Spaale en Rusland;doorde Russengevangen 4enomen,zaghj zich in 1813invrjheid gestxeld,waarna hj in 1814 en 1815a1s
luitenant-ksloneltegenNapoleonIstrjdvoerde.In 1816 werd hj gouverneurvan denerf-

tique publié à Leide par& (). Tdzïer Wert-

vvlfer'', hetwelk onder zjne leiding stond

totdathetin 1807door kûningLodewF
Jkwerd

aangekocht.In 1815 werd hj schoolopziener
en secretarisbjdeProvincialeCommissievan
Onderwjs in Zuid-Holland en in 1841 ridder
derOrdevan den NederlandschenLeeuw.Hj
waseen jverig voorstandervan nuttige instellingen,een echtpractisch man,dieslechts
weinigegeschriftennagelaten,maarveelgoeds

gestichtheeft.Hjoverleedopden 3denDecem-

prinsvan kk hlrarzbur-g-g%onderxgkausen,in den ber 1850.
adelstandopgenom enentotlandraadbenoem d.
Blyenburg isde naam van een aanzien-

Hj overleed den 14denJunj l860. Hj heeft ljk Nederlandsch geslacht,datvooralin de
onderscheidene w erken uitgegeven in proza geschiedenisvan Dordrechteenebelangrjke
en in poëzie,zooalst
dGedichte(Erft
lrt1815, 1*01 heeft vervuld. Voorname leden daarvan
Sondershausen 1822)''- l
fGott,Naturund w aren :
Soeleman tlll llyenburg.Dezewoonde a1s
F reiheity''enz.
Bluntschli(Johann Kaspar),een Zwit- schildknaap. den slagbj,die in 1304 voo1'sersch regtsgeleerde,werd geboren te Ziirich
in 1808, bezocht onderscheidene D uitsche
universiteiten en aanvaardde in 1836 de betreltking van hoogleeraar in de regten aan
de academie te Ziirich.Toen in 1830in Zwitgerland de bew egingeenaanvangnam terher-

vieltusschen Jan,fT,graafvanHenegouwen

en Hollanden W'
qtrczlDampière,graafvan
Vlaanderen.Hj werdbjdie gelegenl
zeidom
zjne dapperheid dooreerstgenoemQen graaf

t0t ridder geslagen.
CornelLs,tl1zlBlyenbnrg,een zoon van den
vorming van het staatsbestuur,schaardehj voorgaande, geboren te Dordrecht in 1395,
zich onder haretegenstanders.Zoodrain 1839 burgdmeester aldaar in 1425, en overleden

dereactionairepartj teZiiriehaan hethoofd in 1470.Hj was zeer rjk en weldadig en
der zaken kwam ,werd hj erlid van den onderscheidde zich door zjne dapperheid,
regeringsraad,entoen dereactionairebedwel- toen D ordrechtin 1418 door hertog Jan 'ptxzl
mlng verdween en hetaanzien van Blttntseltli lrabantbelegert werd.
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coenel'
lseJs .Blyenbsr.q,geboren in1450en ren.Htjoverleed den 23:ten Februarj 1509,
overstein de oorlogenvanHollandtegen Ge1- onderscheidene Latjnsche dichtbundels naderland.Hj veroverde Nieuwpoprtin 1489, latend.
Adriaan r11 llyenbnrg,ridderenheervan
behaaldein hetzelfdeJaareene overwinning
op de Hoekschen op de Lek, en overleed Naaldwl
jk,geboren teDqrdrechtin1689.Hj
in 1521.
was waradjn dermunt,mddervanSt.Michiel
A driaan 'pl'zB lyenburgjgeboren in 1435, en hoofdschout, en meermalen 'bekleed met
een onvermoeid reizigerdooralle landenvan aanzienljke staatsambten en gezantschapsEuropa, schepen van Dordrecht, en aldaar posten.Deze geleerde en welsprekende man
overleden in 1570.
heeftonderscheideneLatjnscheenNederland-

HeémanrJ4Blyenbuy,%eezvxnDprfdwoso, sche gedichten geschreven. Hj overleed in
geboren te Dordrechtln 1509,waradjn der 1s30.
grafeljkheidsmuntvan Holland enthesaurier Adriaan tlls Blyenbar; ridder enheervan
zjnergeboortestad.Hjschjntverdachttezjn Naaldwljk,een zoon van denvoorgaande.Hj
geweestbjdeSpaanschgezinden,hoewelhj werd geboren te Dordrechtin 1616,waswaniet behoorde t0t het Verbond der Edelen, radjn der munt,burgemeester van zjne geen overleed in 1579.
boorteplaatsen langen tjdééndervoornaamAdriaan van WJy:l5vr#,heer van Scâobbe- ste regenten van Holland. In 1674 washj
3cs#, geboren in 1510, waradjn der grafe- gedeputeerdetevelde,enindenslagbjSenef
de hj de krjgskas.Hj overleed in 1680.
ljkheidsmtlnt en teyenwoprdig bj de huldi- red
ging van I'
Lli
ps11 ln 1555.Hj was schout B oa ofrenzenslang. Onder de niet-vergifvan Dordrecht,maarlegdein l57lzjnambt tige slangen, die zich doorligchaamskracht
neder,omdathjdebloedplakkatennietwilde meestermaken van hareprooien ebn groot
aantal ruwe, ongegroefde tanden bezlttcn,
uitvoeren,en overleed een Jaar daarna.
Adriaan k)Jp Blyenburgnheer van Schobbe- bestaat eene familie,wier leden eene lengte
land,een zoon van den voorgaande en g0t- bereiken van 10 t0t13Ned.e1.Zj bewonen

Boa Ccnstrïctor.

de keerkringslanden der Oude en Nieuwe
w ereld en w orden in de menagerieën doorgaansmetden naam van boabestem peld,hoewe1 volgens de natuurkennersslechtsaan ée
'n
der vele geslachten die naam toekomt.
De slangen dezer familiehebben een smallen,langwerpigen kop,die aan een ietsdunneren halsisvastgehecht,een krachtig ron;
ligchaam .een korten staart,langekaken,met
28sten M ei 1582.
Adriaan 'tlcs a?lyenbwrgtgeboren te D ord- groote,haakvormige,achterwaartsgebogene
recht den 15den October1546.Ilj bezochtde tandengewapend,grooteoogen meteenelangvoornaamstehoogescholen vanEuropa,m untte werpige pupilen smalle buikschilden.Naast
uit door geleerdheid,w as edelm an van den de achterste opeéing vertoonen zich begingraaf ran W t).:.:>j Averd in den Zeeslag van selen van achtersteledematen,weshalvemen
4 Odober 1573 zw aar gew ond, en overleed aan deze familie ook den naam van stommeleenige dagen daarna te Hporn.
rpefùes (peropodes)gegeven heeft.
Het zjn vooralnacht-dieren, daarzj des
Damas'pcs Blyenburg ,eenbroedervan den
voorgaande, geboren te Dordrechtin 1558. daags ineen gekronkeld liggen te sluimeren,
Hj was waradjn der munten overleed op maarin deduisternis op buitloeren.Levende
it wordt met de haakvormige tanden geeenereisin hetbuitenland.Hj waszeerer- bu
varen in de Latjnsche dichtkunde en heeft grepen, omkronkeld en zamengcdrukt,zooonderscheidenebundelsin die taal nagelaten. dat de ribben kraken en breken en de d00(l
Adriaan 'pg> Blyenburg,heer van Scltobbe- d00r verstikking volgt. Is het dier, bjbeeld eene ree of een kalf, gedood,
Ils#,geboren teDordrechtin 1560.Hj was voor
an rolt de slang zich uit hare kronkels!
waradjndermunt,hoofdschoutvanDordrecht d
ea
en een gelukkig beoefenaar derfraajelette- legt zich met den kop voor hare prooi
11
IV.

borenteDordrechtin 1532.Hjwaswaradjn
der grafeljkheidsmunten schepex en raadvan
zjne geboortestad.In 1572 was hj vooral.
oorzaak,datD ordrechtin handen derW atergeuzen viel.Later was hj erburgemeester,
voerde dentitelvan commissaris-generaalvan
hetkrjgsvolk van denStaat,engeheimeraad
van den Prinsran Oranje.Hj overlee; den
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begint deze in te zNvelgen. De zeer be- volgens de Kerkvaders Yfegens de kracht
wegeljke deelen der onderkaak Avorden zoo- hunner taal,volgensauierenwegensdeprikver mogelpk opgesperd en de groote speek- kelbaarhei; en heftigheid van hun gemoed.
selklieren schelden een overvloed van glibBoardiseenEngelschwoord,dateigenljk
berig vocht af, zoodat de kop van het ge- tafelbeteekent,weshalvemenaan een eethuis
doode dier metmoeite wordtnaar binnen ge- (restaurant) den naam geeft van boatdinr
werktennu verdergljdt,waarbj men vaak Fzplde. Het beteekent echter 00k eene comden loop der horens Opsaerktlangs de sterk missie; men spreekt in Engeland van den
gespannen huid.Daarna rolt de slang zich uboard of contxol'' Of van eene commissie
inéén en bljftdagen en weken schier zon- van contrôle bj de Britseh-lndische zaken,
der eenige beweging liggen.
en van een Jboard of trade''ûfhandelscomDooxgaans vertoont men in de menage- missie.tBoard ofvisitors''heetbjdeN00rdrieën,Onder den naam van boa,den Pytlton Amerikaansche Universiteiten de senaat.
der oude wereld,die in de keerkringswouB oas(Eduard),eenDuitschschrjver,wel
'd
den van Azië en Zuid-Afrika te vinden is geboren den 18ëenJanuarj18l5teLandsberg

ill zjne gevangenschap weleens 0P aan de W arthe.Eerstwashj werkzaam in
ejeren broedt, waaruit Jongen te voor- den handel,maarwjddezichlateruitsluitend
schjn komen.Dekop van ditdierheeftde aan letterkundigebezigheden.Hj deedgroote
en

breedte eener kinderhand,en het verzwelgt reizen doorhetzuiden ennoorden vanEuropa,

zondermoeite een konjn.Hetheefttanden hiel; zjn verbljfteBerljn,teDresdenenz.?
in demiddelkaak,welke bj de reuzenslan- en nverleed in zjne geboorteplaatsin Junk
gen der Nieuwe W ereld ontbreken.
1853,een groot aantal gedichten, novellen,
Onder de reuzenslangen van Amerika 0n- reisbeschrjvingen enz.nalatende,van welke
derseheidt zich het geslaqht boa 400r hetbe- vooralzjne JReisebliithen ausderOberwelt,
zitvan eengrjpstaart.InBraziliëenCayenne - auS der Unterwelt''en uaus d:r Sternenhangen zich dezevreeseljkedierendaarmede weltbekendzjn.
op aan de boomen en sehieten met den k0p
Bober (De),eene zj-riviervan de oder,
ophunneprooilûs.DetibojaderBrazilianen ontspringt aan de zuidoosteljke helling van
ofdekoningslang (B0a Constrictor,zie bj- het Reuzengebergte niet ver van Landshut,
gaande fguur)iseene der grootste sonrten, ter hoogte van 400 Ned.el,vloeit eerstoostmaarweinig gevaarljk,daareen enkelschot waarts, dan noordwaarts t0taan Löwenberg
met schroot reeds voldoende is Om haar te dooreen naauw en rotsachtig dal,waar zj
verlammen.Zj houdtgaarnehaarverbltjfin (
loor talrjke beken ruimschûots van water
drooge Fouden en eet ratten, agoeti'
s en wordtvoorzien.Daarna stroomizjtusschen
capybara's.Deanacondo (Euneetesmarinus), vlakke oeversverdernaarhetnoorden,wendt
die in dezelfdestreken huisvestennietminder zich tusschen Sprottau en Sagan naar het
lang is,heeftinsgeljiseen grjpstaart,maar westen,neemtde Queisz op en stortzichna
kan de neusgaten metkleppen sluiten en dan een loûp van 35ggogr.mjlenin de Oderuit.
Boblaye (Em11e le Puillon de), een
onder water duiken.Hj loert gewoonljk in
destroomenbtjdedrink-plaatsen en grjptde Fransch topograaf, geoloog en archaeoloog,
dieren,die er zich verkwikken,bj den k0p werd geboren te Pontivy den lsden Novemen versmoortzeonderhetwater.De hondsboa ber1792.In 1811 werd htjgeplaatstop de
(Xiphosoma caninum)jdie aldaar dergeljke Polyteehnische school, en toen later opmegewoonteq heeft,wordtslechts3Ned.ellang. tingen in Bretagne hem gelegenheid gaven
Boabdll(Ab0eAboellah),delaatsteM00r- om er de rots-form atiën gade te slaan,gaf
sche koning van Granada,stiet in 1481 zjn hj hierover een uitgebreid en merkwaardig
vader M oeleL A cdde- van den troon en re- werk in hetlicht(1827).Hjwerdvoortsbegeerde op eene gruw zame WiJ*ze, totdat last m et topographische w erkzaamheden in
I'erdinand van deJ#o> hem overw on en ge- hetmidden van Frankrjk.In 1829begafhj
Vangon nam . Daar zjn vaderinmiddels den zich naar Moréa,om er eenealgemeenekaart

trûon heroverd had,verwierfBoabd'
ildevrj- des lands te vervaardigen ,waarbj hj geholheid,ondervoorwaarde,dathjzjnvaderzot
z pen werd dûorPetier.HjenVioletschreven

aanvallen.M oeleL fflq
gq
sdw stierfvan verdriet, vervolgens het geologisch en mineralogisch
enFerdinand maaktegebruik van deonltzsten, gedeeltederuitvoerigeuBeschrjvingvanGriew elke in de stad waren uitgebroken,om haax kenland'' van Bory de ff. Vincent, waarbj
e kaart voegde.In
teveroveren.Boabdilnam dewjknaarAfrika Boblaye eene geologisch'
en werd bevelhebber van een leger, dat de 1828 deedhjinConstantinetrigonométrisehe
Koning van Fez ûitzon;tegen denKeizervan opmetingen en geleiddejna zjn terugkeer,
Marokko.De poortvan hetAlhambra-paleis, den hertog '
pl4 Orleans Op een togtnaar de

waardoorhj vlugtte,werd op zjnbeveldigt Ilzeren poortvandeDonau.ln1840werdhj
gemetseld.en deberg,vanwaarhjdelaatste bevûrderd tptmajoorvan den generalen staf

maal4en blik wendde naar hetprachtig Gra- en in 1842afgevaardigdenaar hetVertegennada)heetnog altjd tElultimo sospiro de1 w oordigend llgchaam .In 1843 verscheen van

Moro (De laatstezuchtvan den MO0r).''

hem een hoogst belangrjlt werk over 4en

17doorJezusaan tweediscipelen,Joltannesen
den ouderen Jacobtts,gegeven.Ditgesehiodtle

noemd Jaar.

Boanergqs)eigenljkbeni-regesclöofzonen inanciëlen tcestan; van Frankrjk, en hj
desdonderB,lsdebtjnaam ,volgensMarc.III: Overleed den 4den December van laatstgeBobrod sk is eene arrondissementshûûfd-
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stad en vesting in het Ekropeesch-Russische
gouvernementMinsk.zjllgtnandeBabroeia,
welke zich hier naar db Beresina wenkt,
bezit onderscheidene schilen en :2000inwo-

1s!

zant voor de republiek Florence werkzaam

tewezenjtotdatFlorenceeenafzonderljken

leerstoeloprigtte t0thetverklaren vanDante
en het hoogleeraarsambt aan Boccaccio 0p-

ners,dieeen levendigen'handeldrjven met droeg.Hj overleed op den zlsten DecemMinsk en W ilna.Zj wqrd in 1812vruchte- ber 1375.
100s door de Franschen belegerd en is eene
loeeaccioheefteene reeksvan geschriften
aanlegplaats van stoomschepen.
in proza en poëzie in de Italiaansche en Latjnschetaalnagelaten.Maarvooralheefthj
Boc
pe
a S(pa
D0an
dc
rhl
o)lde
,rb,ijg
ensaaemd
At
hanaa
ns
,geren
nscPe
ll''s
wa
en alsnovellisteen ontsterfeljken roem behaald
leerling van Alonzo Clzl:,en werd in 1676 doo1*zjn uDecamerone'' - eene reeks van
hofschilder van Karel I1. Hj werkte te 100verhalen,indoorgaanskeurigetaalenin0nSevilla en te Madrid, tn was vooral een gemeen lossen en bevalligen trant medegemeester in het naschilderen derstukken van deeld.BjdieOngeëvenaardevoortreFeljkheid
van D'
i/c/
cen d.MpyJ.Zjnedoekenzjnzeer van den vorm moeten wj echter erkennen,
gezocht; men vindt er te Petersburg en te dat sommige van die verhalen den toets der
Parjs.Hj overleedin 1688inden ouderdom kieschheid geenszins kunnen doorstaan.Dat
boekisheteerstinhetlichtverschenenteVenevan 52Jaar.
Boccacc
ino.onder dezen naam vermel- tiëin1471,envandezeuitgavezjnn0gsleehts
**
den W I
J:
4exemplaren voorhanden.Hetisnadientjd
.Boc
cacclo zoccccclp,schilderteCremona, in de voornaamste steden van Europa bj
die omstreeks hetJaar 1482 geboren werd. herhaling uitgegeven en in onderscheidene
Hj waseen leerling en havolgervan P6n%- talen overgebragt.
izlp,evenaardezjnleerleester,enoverleed
Boccage.onderdezennaamvermeldenwj:
.ç
in 1540.Hj heefthoofdzakeljktafereelenuit M arie Anne Fïgvef du Woccgge, geboren
de J'luçe,eene Franschedichteres.Zj werd
degewjdegeschiedenisgbschilderd.
Camillo Wocccccilp, een zoon en leerling

vandenvooryaande.Hjwerdgeborenin1511
en overleed ln 1546.Zjh stjlissierljk en
krachtigenzjnkolorietiltalleopzigtenonberispeljk.00k hjbepaaldezich t0ttafereelen
uitdegewjdegeschiedenis.
Boceaccio (Giovanni), een ltaliaansch

geboren te Rouaan den 22sten October 1710
en opçevoed in hetklooster :l'Assomption''
teParjs.ZjhuwdemetPierreJosepkFigldf
(,1 Boeeage,die zich alsschrjverenvertaler
een goeden naam had verworven, en trad
eerst in 1746 te voorschjnmeteen klein ge-

dicht,waarmedezjden prjswon,uitgeloofd

dichter en beroemd novellist,was vermoede- door den hertog de Zfzzeelào'lrwy.Metharen

1jk de onechte zoon van een koopman te
Florence, wiens geslacht het vlek Certaldo
bewoûnde,weshalvehj 4e woorden da Cerfgldobj zjn naam veegdeiHj werd geboren
in 1315 te Parjs, waar zjn vaderwegens
handels-aangelegenheden vertoefde.Voor den

koophandelbestemd, legdehj zich eerstte
Florence,toen 8jaarteParjsen daarna 6
Jaar te Napels t0e op dit bedrjf.Daarhj
hierin evenw el geen behagen vond,lietm en
hem in hetKerkeljk 3'egtsttldéren,doch na
den dood zjnsvaderswjl
ddehj zichuitsluitendaandefraajeletteren.Vervolgensreisde
hj in ltalië,bleefgeruimentjd aan hetHof

echtgenootreisde zj vervolgenslnEngeland,
Nederland en Italië, en werd overal met

onderscheiding bejegend. In haar hôtel te
Parjs verzamelden zich de merkwaardigste
mannen van Frankrjkj zooals Fontenelle,
Troltaire, A ozlfeqvg/llfel, Condillac enz., en
allen vereenigden zich in den 10fder dichteres,die volgenshun getuigenis in gedaante
eene Venusen in verstand eeneM inerv@was.

Zj was 1id van onderscheidene academiën,
en overleed den 8sten Augustus 1802.Hare

dichterljke werken zjn in 3,en hare staat-

kundige geschriften in 2 deelen in het licht
verschenen.
M anoè'lA crïtzlarbosaBoccageofduWpccgej
teNapelsenslootervriendgchapmetTefrtlrcl.
Zoowel de onechte dochter des Konings, eenberoemdPortugeeschdichter,afstammende
prinsesM aria,diehjinzk
'negedichtenonder van hetzelfde geslacht a1sde voorgaande,en
den naam van I'iammettahuldigt,a1sdeleug- geboren teSetubalin1766.Hj tradindienst
digekoningin Johannawarenzjnebegunstig- der m arine,m aar had het ongeluk den mistersengavenm etP etrart@aanleiding t0thet nister te beleedigen,weshalve hj naarGoa

schrjvenvanzjnalom bekendeJDecamerone''.
VanNapelsbegafhjzichwedernaarFlorence,
waarhem doorzjnemedeburgersbelangrjke
zendingen werden opgedrAgen,enhjontbood

verwezen werd.Hiervond hj in den rjken

koopman Joackim z'dreïrl een milden be-

gunstiger, zoodat hj zich geheelen alaan
de letteren k0n wjden.Begaafd meteene
Ieontius Till/v.
s uit Thessalonica,om zich levendige verbeelding en meteeneOngemeene
d00r diens onderrigt gen4egzame kennisvan gemakkeljkheid om te rjmen,bepaalde hj
hetGriekschteverschaFen,opdathjIiomer%œ zich t0t de improvisatie en zag zich weldra
in hetoorspronkeljk zoukunnenlezen.Daar door een qroot aantaltûehoordersomringd.
zjn vermogen weldra geootendeelswas0?- Hj improvlseerde we1 eens 5 of6 uurlang
geteerd,vatte hj hetvoornemen op,om ln en ha4 een z0o gelukkig geheugen,dathj
een klooster tegaan,maar liethet varen op een voor devuistuitgesproken gedichtwooraandringen van P etearca en begafzich naar deljk herhalen kon.Hjverstondonderscheieen buitenverbljfte Certaldo.Slechtsenkele dene talen,loochendedeonsterfeljkheidder
malen verliethj zijnewdkplaats,om a1sge- ziel,werd deswege op last der inquisitie in
11*
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den kerker geworpen, mgar doox tusschen- godgeleerdheid. In 1850 ont
vlng hj z/ne

komst van aanzienljke personen weder in
vrjheid gesteld, en overleed in 1805.Zjne
gedichten (Obraspoeticas)zjnin5deelenuitgegeven.
Boccherini(Luigi),een componist,ge-

boren in 1720 te Lueca,ontving heteerste

onderwjs in de muziek van zjn vader en
van den abt Fcllcci, en begaf zich voor
zjne verdere vorminy naar Rome. Later
vertoefde hj te Madrldjen I'
riedrien < ïIhelm 11 van Pruissen verleende hem een
Jaargeld onder voorwaarde, dat Bocckerini
Jaarljks eenige quartetten en qtlintetten
naarBerljn zond.Hj overleed teMadridin
1805, het beroemde Jstabatmater''en een
groot aantalandere compositiën nalatend.
Bochius (Johannes),een uitstekend La-

tjnsch dichter,werd geboren teBrusselden
27stenJulj1555enoverleedden 13ëenJanuarj
J609.Zjne voortrefeljkeverzenhebbenhem
4en naam bezorgd van Belgischen ViryLIil:.- O0k zjn zoon Joannesa<dcglsldhanteerde deLatjnsthe lier.
Boehold ot'Salm-Boel
told is de naam
eener heerljkheid van den vorstvan DalmWoc/lolt
f,gelegen in de provincie W estfalen.
Zj telt op 23 I
D geogr. mjlen omstreeks

wjding t0t priester en werd kapellaan te
Crefeld,waar hj in 1852 eene groote tentopnstelling van meesterstukken der oude
Christeljke kunst t0t stand bragten eene
inrigting deed verrjzen t0thetvervaaxdigen
van ztjden stoFen voor kerkgebruik naar
middeleeuwschemodellen.Hjvolbragtvoorts
eenekunstreisdoorDuitschland,Frankrjk,
Italië en Engeland en schreefdaarnazjne
JGeschichte der liturgischen Gewânderdes
Mittelalters(Bonn,1859).,'In 1857werdhj
geplaatst als pastoor aan de St. Albaanskerk te Keulen,en houdterzieh bj voortduring bezig methetopsporen en beschrjven van kerkeljke kunstgewrochten uitde
middeleeuwen1 waarvan zjne talrjke geschriften getuigenis geven.In 1851 ging hj
weder op rei: naar Italiëen bezocht tevens
de Donau-vorstendomm en, waar hjnieuwe
bjdragen opzameldevoordegeschiedenisder
Christeljkekunst.Naeenelangdurigeafwezigheid keerde hj in 1862 terug,en werd t0t
aartsbisschopvan Keulen en t0thonoraircanonicusderstiftskerkteAkenbenoemd.N0galtjd

zetzockzjnestudiënoverdeChristeljkekunst
in de middeleeuw en m etgrooten jvervoort.

Böckelp an (Johan Frederik),hoojleer-

70000 inwoners en bevatde steden Bochold, aar te Lelden, werd geboren te Stelnfurt
Borken,Stadtlohn en Vreden.Eerstgenoemde den 18ëenApril1632.Hjlegdezich metzoo-

stad teltonder anderen 20 katoenspinnerjen. veel jver toe op de fkaaje letteren en de
B ock.Onderdezen naam vermelden wj: reqtsgeleerdheid,dat hj t0t hoogleeraar te
Karl H'
M.glq
:f Wock?een beroemd ontleed- Heldelberg en t0t hofraad van den Keurvorst
kundige,geboren te M aagdenburg den 25sten van de Pfalz en in 1670 t0thnogleeraarin

Maart 1782. Bj zjn stiefvader oefende hj deregten teLeiden benoemd werd.Hjover-

zich in de heelkunde,ging vervolgensnaar leed den 23sten October 1681, een aantal

Leipzig en toonde hier zöoveel aanleg voor regtsgeleerde geschriften nalatend.
de ontleedktlnde, dat professor Rosenmûller
Bockenberg (Pieter Cornelis),een Nehem tot assistent benoemde.Hj zette zjne derlandsch geschiedkundige, w erd geboren
geneesktlndige studiën voort,w erd in 1814 te Goudaden25stenDeeember1548,studeerde
prosector, en overleed den 3osten Januari
g' te Lelzven en werd in 1574 t0t priester ge-

1833, een aantalbelangrjke ontleedkundige wjd.Na lang omzwerven buiten-en binnengeschriften nalatend.
lands! besloot hj eindeljk de Hervormde

Karlzz'
rzl,
:fBock,desgeljkseenuitstekend godsdlenstteomhelzen en eene rjke vrouw
te trouwen.Daarna kochthj een aanzienljk
Februarj 1809. Hj studeerde in zjne ge- huis te Leiden en w erd doorde aanbeveling
ontleedkundige,geborenteLeipzigden zlsten

boorteplaats,voorts te Praag en te W eenen,
begaf zich gedurende den Eussisch-poolschen
oorlog naar W arschau,vestigde zich in 1832
als privaat-docent te Leipzig en werd er in
1836 buitengew oon hoogleeraar in depatho-

van den raadpensionaris Oldenbarneveldt benoemd t0t gesehiedschrjver van Holland en
Zeeland, tot groot m isnoegen van Janun
Donza, die deze betrekking aan Dominic'
an
2J>#1.
: had toegedacht. De twee laatstge-

logische anatomie. Hj erkende vooral de noemden vervolgden nu Boekenbery mgt hagroote verdiensten van Rokitansky , Oppol- teljke puntdichten,waarop de aangevallene
zer, Skoda enz.en zorgde, dat Oppolger in metkrachtantwoordde.Hj overleed teLei1848 van Praag naar Leipzigberoepenwerd, den op den 172en Januarj 1617.Hj heeft
vanwaar deze in 1850 naar W eenen ver- eenige Latjnsche werken nagelaten, vooral
trok.Hj heeftzich een grooten naam ver- va'
n genealûgischen inhoud. ZjneuAnnales
wûrven door zjne populaire geneeskundige Hollandiae en Zeelandiae'' die een aanzienopstellen in de GGartenlaube''en voorald00r ljken omvang hadden verkregen,zjn ongezjn ttHandbuch derAnatomie''en zjnJAna- drukt gebleven.
tomischesTaschenbuch'',die beide herhaalde
Bockh.Onderdezennaam vermeldenwj:
malen zjn uitgegeven.O0k andere geschrif- Frietlrlcy 'pop Booklt,een Badensch staatsten van zjne hand werden met veel bjval man. Hj werd geboren te Heidelberg den
gelezen.
13*en Augustus 1777, studeerde aldaar,en
Frans zock, een bekend sehrjverop het bekleedde eerst te M annheim en toen te
gebied der Kerkeljke oudheidkunde en der Karlsruhe aanzienljkeambten.In 1824 werd
Christeljkekunst.Hj werd geboren teBurt- hj chef van het ministérie van Financiën
scheid in 1823,en stu4eerde te Bonn in de

en den 14den M ei 1828 m inister van Finan-
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ciën. Hj verwierf zich doorzjne bezuini- Bockum -D olFg (FlorensHeinrichGottgingsmaatlegelen en door de vrjmoedige fried von),lid en ondervoorzitter van het
verdediging der constitutie in 1832deachting Huis van Afgevaardigden te Berljn, werd
van alleweldenkenden.In 1844 legdehjde geboren den 19ëen Februarj 1802.Hj stuportefeuille neder? werd voorzitter van het
ministérie, zag zlch in 1846 gepensioneerd,
en overleed te Karlsruhe den zzsten December 1855.
A'agu trpzlWlck/z,een dermeestberoemde
letter- en oudheidkundigen onzer eeuw ,

deerde in de regten en werd reeds vroeg

t0t staatkundige betrekkingen gekozen.Hj

nam zitting in de Landdagsvergadering van
de provinde Saksen en latervan W estfalen,

bejverde zich in 1848 om zooveelmogeljk

de orde te bewaren, en in 1850 om eene

broeder van den voorgaande. Hijwerd vrjzinnige gemeentewet t0t stand te brengeboren te Karlsruhe den z4sten November gen. Zulk een man WaSbj de Pruissische
1785.studeerde te Halle,en werd geplaatst regering niet zeer gezien. Toch werd hj
aan hetpaedaylgisch seminarium te Berljn. benoem d t0t opperregéringsraad te Coblenz,
e0n

In 1807 vestlgde hj zich als privaat-do- terwjlhj a1safgevaardigdein hetParlement
cent te Heidelberg en werd in october t0t gedtzrig meer invloed verkreeg.In 1861werd

buitengewoon hoogleeraar aldaar, in 1809 hj tweede vice-president van hetHuisvan

t0t gewoon hoogleeraar,en in 1811t0thoog- Afgevaardigden en vormde er in hetlinkerleeraar in de w elsprekendheid en oude let- centrum eene talrjkefractie,welkenaarzjn
teren te Berljnbenoemd.Hjheefteenereeks naam werd genoemd. ln den regel stemde

van belangrjkewerkenoveroudeletterkunde zj metdepartjvanvooruitgangtmaarjverde
uitgegeven,zoodateen yrootaantalgeleerde tevens voor hethandhaven van orde en wet.

genootschappen in het blnnen-en buitenland In eene zitting van 1863,waarBockumboWt
hem onder hunne leden heeft opgenomen, als voorzitter de vergaderi
nq
l
e
i
d
d
e
,
kwa
m
onder anderen 00k het Fransche Instituut. hj in coniict met den minlstervan Aopp,
Van die werken noemen wj: ëDie Staat- die zich niet aan de orde wilde onderwerhaushalttlng der Athener''! - uurkunden pen,zoodatBockl
gm-Dol
fsdoorzichmetzjn
iiber das Seewezen des Attlschen Staats.,- hoed te dekken de vergadering s100t.D egevol
gen
ware
n
echt
er
voor
hem nietzeeraanzjnenasporingenoverdeGriekschetreurspeldichters, en zjn onderzoek over*hetcos- genaam , daar hj ?in het belang van de
misch stelselvan Plato.In 1860,heteeuw- dienst'' naar Gumbinnen werd verplaatst.

jaar der Universiteit,washj errector,en Niettemin was hj in 1867 en 1868lid der
zjne welsprekende rede,den 15denOdober commissie voor de xegeling der schuld van
in de Nicolaïkerk gehouden,vormdedevoor- de Noord-Duitschen Bond, terwjlhj verki
dcis
mmersd
t
naamsteplegtigheidvan het feest.Hj Over- volgens doeoer
rsthe
entDt
le
is
ts
ht
ernictRjHa
ksda
g so
we
leed den '
3den Augustus 1867.
naar den
Rieltard 'pps 2 èc
'kk,een uitstekendbeoefe- afgevaardiqd.
naar der statistiek en een zoonvanden voorBocgulllon (L0uisWilhelm),eenFransch
gaande.Hjwerdgeborenden24stenMaart1824 comp0n1st,werd geboren te Paxjsin 1781.
te Berljn,studeerdealdaaren teHeidelberg volgde als knaap zjn vader naarHolland,
in de regten en werd in 1845 ambtenaar in

Pruissische dienst. Nadat hj zjne kennis
doorreizen had uitgebreid,werd hj in 185:
geplaatst aan het Bureau voor staiistiek.Hj
leverde vervolgens eene voortreFeljke topographie van het district Potsdam ,en w erd
in 1854 tot regeringsraad benoemd.Hj be-

bezochtin 1795 deNationale schoolte Liancourt en kwam in l8()1 aan het Conserva-

toire te Parjs.Nadathtjzjnestudiën onder
de leiding van Cherltbini voleindigd had,
vestigde hj zich te Partjs,knoopte er een
vriendschaypeljk verkeeraanmetonderscheideneJet
lgdlge schrjvers,componeerdeeenige

kleedt voorts de betrekking van leeraar in volksliederen, en bekleedde tevens eene bede bevolkingsstatistiek aan het seminarium . trekking bj het ministérie van Binnenlandhetw elk ter beoefening derstatistiek te Ber- sche Zaken. In 1810 werd hj professor in
ljn is opgerigt, en heeft over die weten- demuziek aanhetLycée-Napoleon,enweldra

schap een aantal belangrjke geschriften uit- was hj directeur van het muziekonderwjs
qegeven,van welkewj noemen JDiestatis- aan de stads-scholen teParjs.Hj overleed
tlsche Bedeutung der Volkssprache,,en us ey- te Chaillotbj Parjsin 1842.
Deutschen Volkszahlund Sprachgebiet(Ber- Bocskay (Stephan),de aanvoerdervan
den Hongaarschen opstand van1604 t0t1606,
ljn,1869).''
Böeking (Eduard),een Duitsch regtsge- werd geboren in 1555.Hj waseen o0m van
leerde, werd geboren te Trarbach aan de moederszjde van vorstk
bigmnnd Wcf/zprivan
Moesel den zosten Mei 1802, studeerde te Siebenbiirgen, wien hj in 1592 alsbevelHeidelberg,Bonn,Berl
jn en Göttingen,en hebbervanGroszwardeinbelangrjkediensten
vestigde zich te Berljn alsprivaat-docent. bewees.Na het bedanken van Batltovibragt
In 1829 werd hj benoemd t0tbuitengewoon hj diensmededingerJosika ten va1en verhoogleeraar enin 1835t0tgewoonhoogleeraar klaardezichvoorden voormaligen vorst,doch

te Bonn.Hj heeftzich vooralverdiensteljk na den dood van dezen trok hj naar zjn

gemaakt door de critische uitgave en ver- versterkt kasteel Solyomkö tusschen Groszklaring van classieke regtsgeleerde w erken , wardein en Etsed en waser hetmiddelpunt
alsmede door die der geschriften vân Ulnicl
t van den Protestantschen adel, die een bolllos Ritten. Hj overleed den 3ëen Mei 1870. werk vormde tegen de toenemende magtder
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Jezuïeten.Hj vond vele aanhangers,sloot boven Thale hetHarzgebergte en vloeit bd
met de Turken een verbond tegen den Kei- Nienburg in deSaale.Inhetgebergtestroomt
zervan Oostenrjkjbehaalde onderscheidene zj door een woesten rotsachtigdalenvormt
overwinningen en werd in 1605 door (
le bj deRosztrappedenromantischenGBodekes-

standen van Siebenbûrgen t0t vorst uitge- sel'' eene diepe, geheimzinnige waterkom in
roepen. 00k Hongaarsche afgevaardigden het gesteente.
huldigden hem als vorst van een gedeelte
Bode.Onder dezen naam vermelden wj:
van Hongarje.M ehemet bood hem de H0n- Johann Jocc/zi- Ckristopk Wptde, een begaargche kroon aan a1s een leen van Tur- kenden vertaler.Hj waseerstschaapherder,
kje,maarBoeskay verklaarde,dathj niet legde zich vervolgens t0e op de m uziek ,
gestreden had om eene kroon,maar om de Averd ill 1752 hautboïst te Brunswjk,be-

vrjheidenhetgeloof.Den9âenFebruarj1806
sloothj metkeizerM atthiasden Vredevan
W eenen,waarbj aandeProtestantenvrjheid
van godsdienst en aan locskay deheerschappj over Opper-Hongarje tOtaan de Theisz
toegekend werd.Hj overleedechterreedsin
hetzelfdelaarden20stenDecemberteKaschau,
vermoedeljk door vergif.
Boddaert. Onder dezen naam vermelden wi
j:

speelde bj voorkeurde fagotçn begafzich

naar Helmst:dt, om er tevens eenige taal-

kenniste verwerven.Daarnawerd hj hautboïst te Celle,componeerde onderscheidene

stukken en begafzichin 1757naarHamburyj
waar hj werkzaam was alsleermeesterln
de muziek en in de talen,terwjlhj tevens
onderscheidene werken uit het Fransch en
Engelsch Overbragt en metde redactie van
den GHamburgischen Correspondent'' was

P'
ieter Boddaert, een Neierlandsch dich- belast.Hjhuwdeermeteenerjkedame,trad
ter,geboren te Middelburg den 6den Augus- na den dood van deze nogmaals in bet hu-

tus1604.Reedsvroeg bezochthj dehooge- weljk en begon een boekhandel,maarwas
schoolte Leiden,en wasvervolgensadvocaat in deze onderneming nietgelukkig,zoodat
te Middelburg,griëer van het leenhof van hj in 1778 in dienst trad van de gravin
Vlaanderen, en tevens van de admiraliteit Bernstor.f en zich met dezenaar Weimar
van Zeeland. Hj overleed den 28sten Janu- begaf.Hj werdvoortsdoorden Hertog van
arj l7G0. Hj was een warme voorstander Saksen-Meiningen t0t hofraad,doorden Hervan
te
en en wetenschapyen, en zjne t0g van Gotha t0tlegatie-raad, en d00r;en
ustichkuns
teljk
gedichten''zjnbjherhalinguit- Landgraaf van Hessen-Darmstadt zelfs tot
gegeven.
geheimraad benoemd. Hj overleed te W eil/ieter Wp##lezf,den Jongsten zoon van mar den l3zen December 1793.Hj was een
den voorgaande,reneesheeren oud-raadder jverir li; der Logej en heeftuitmuntende
stad Vlissingen,11d van de Keizerljke aca- vertallngen geleverd van werken van Sterne,
demie van natuuronderzoekersenvan andere GpI#:>1/A ,Féeldin.q,M ontaLgne enz.- Zjn
geleerde genootschappen.Hjwasvervolgens zoon Noolaus Karl,te Parjsgevestigd en
ectorin denatvurljkehistorieaandehooge- virtuoos op de piano en op de harp,heeft
'l
school te U trecht en heeft zich bekend ge- een groot aantal compositiën in hetlicht
maakt door eene reeks van werken,wellhe gegeven.
op dier-,plant- en delfstofkunde betrekking
Johann Flerf Bode een beroemd sterrehebsen.
kundige,geboren te Ham burg den 19den JaPieter Wod4ldrf J'
anior,een zoon van den nuarj 1747.Reeds als knaap vervaardigde
voorgaande geboren te Utreehtin October hj uitbrilglazen een telescoop,en op zjn
1766.Hj studeerde aldaarin deregten VeS- 18ëeJaar berekende en beschreefhj reeds
tigde zich vervolgens te Am sterdam al1s ad- m et de grootste naauw keurigheid den loop
vocaat,en onderscheiddezich doorzjndich- der planeten endem aanverduisteringen.D oor

terljken aanleg. Hj verviel intusschen tot
een losbandig levenjmisbruikte zjnegaven
tothetzamenstellen van ze4eloozegedlchten
en overleed ten gevolgevaneenval,waarbj
hj zjn been brak,f
:p den 9ëenMaart1805.
Bodden ,waarschjnljkafkomstigvanhet
oud-Duitsche woord bodon (diepte), is de
naam vanonderscheidenebaajenderOostzee
M n de kust van Pommeren en Van het
eiland Riigen. Hiertoe behooren de R'
svqenselte en daarmeê verbondene GrelTa t
zlt
ier
Bodden meteene oppervlaktevan 8 D geogr.

ReLmaru.
g kwam hj in 1765 in kennismet
den hoogleeraar W ldc:,en deze leende hem
boeken en instrumenten.Hj gafdaarna geschriften in hetlicht,die aan denjeugdigen
sterrekandige een grooten roem bezorgden.
Lalande hield met hem eene gestadige briefwisseling. ln 1760 schreef Bode eene verhandeling overden doorgang van VenusOver

de z0n, welke op den 2den Junj van dat
Jaarz0u plaatshebben,en gafhierdooraanleiding t0t de reis van Cook naar de Zuidzee en van Chappe en d'Juteroa enaarCali-

mjlen, - de Beeetzer en deBreeyer .
#@#- fornië. Den 29sttn Augustusontdektehj (
le
den, - de Groote en de h'leine J'
ld-lrs#er merkwaardigekomeetin den Stieren bepaalde
Bodden,enz.
den tjd van haren terugkeer.ln 1782 werd
Bode (De),eenezjrivierder Saale,Ont- hj lid van de Aeademie van W etensehappen
staat op den Brocken uit 2 bronnen, bj teBerljn en nietlang daarna directeurvan
Schierke en bj Braunlage, vloeitlangsde hetobservatorium aldaar.TalrjkeAcademiën
Baumanns- en Biels-grot en langs Riibelandq en geleerde genootschappen namen hem op
neemt bj W endefurt de Raypbode en bj onder hknne leden.Hj overleed den zssten

Treseburg de Luppbode in zlch 0p,verlaat November1826,naonderscheid6nesterrekun-
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dige werken te hebben uitgegeven,van welke in 1842 t0t geheimraad, voorts t0t minister
sommigebj herhaling zjn gedrukt.In zjne van Staat en vanFinandënbenoemd.In1844
uuranographia'' vindt men 17240 sterren bekwam hj voorloopig de portefeuille van
Binnenlandsche Zaken,doch ten gevplge der
aangew ezen.
revolutie van den 18den Maart 1848 kreeg

Will
telm t/klil.
gLudwù Wp#e,eenDuitsch

geschiedschrjver.HjwerdgeborenteKönigs- hj zjn ontslag.Daarnaleefdehj ambteloos
lutter den 18den Mej 1770,studeerde teG0t- op zjne goederen,maarwerd in 1849gekotingen en te Helmst:dt in de regten,be- zen t0t afgevaardigde naar de Pruissische
kleedde aanzienljke regterljke ambten en Kamer.00k vaardigde men hem afnaar het
schreefeenigehistorischewerken,dievooralop Yolkshuis te Erftlrt.Hier ondersteunde hj
hethertogdom Brunswjk betrekkinghebben. de eenheidspolitiek van het PruissischminisLudwig z'lwldf, baron ron Wptfe,bekend térie.In 1852werdhjbenoemdt0tregeringsdoor een merkwaardig regtsgeding tegen de

presidentteArnsberg.en overleed den 18den

Britsche Kroon.Hj werd geboren in Enge- Mei 1854.
land en was de zoon van een Duitsch edelman in Fransche dienst.De goederen des
vaders, ill den Elzas gelegen, werden in
1793 verbeurd verklaard. waarna hj zich
m et zjn gezin naarPetersburg begaf.Ludlfdf, de oudste zflon, Btreed in den
'tciy H v.g/
oorlog van 1812 t0t 1814,nam alsgeneraal-

Bodem ,zieAardkorst en Landbouw.

BodemerM (in 'tDuitsch: bodmerei;in

'tFransch: bomerie of contrat à la grosse
avanture;in 'tEngelsch bottomry 4in 'tItali-

aansch: grossa Ventt
lra) is eene Overeen-

komst van geldleening, met het 00g OP
eene zeereis aangegaan,tegen beding eener
majoor zdn ontslag en begafzich naarEn- premie en onder s'erband vah schip ofgoed,

yeland,om als geboren Britschadeloosstelllng te eischen, door Frankrjk krachtens
het verdrag van Parjsaan Britscheonderdanen toeyezegd,die door deverbeurd-ver-

.

zoodat hoofdsom en premie hierop bj voorrang verhaalbaar zjn,maar 00k alle aanspraa'
k deswege vervalt,voor zoover zj

ten gevolge van eenig ongeval der reis niet

klaringen ln Frankrjk verliezen hadden ge- Op het verbondene kan worden verhaald.
leden.Na een proces,dat26Jaren duurde, Het onderwerp van hetcontractiseene s0m
werd hem doordeJury eene s0m toegekend gelds, die het eigendom wordt van den 0pvan 364266 pond sterling m etde rente.D e nemer, evenals bj de gewoneverbruikleeraadslieden der K1'oon wisten de zaak echter ningqdie s0m kan welin anderen vorm dan
weder Op dû lange baan te schuiven Z00- in geld, b. v. in victualie, verstrekt wordat B ode t0t arm oede verviel en zelfs in den,toch ishetonderwerp ?deprjsvandat

gdzeling geraakte. Hj werd daaruitbevrjd
door zjne bloedverwanten, en overleed te
Londen den 9den Junj 1855.- Ztjn broeder
Klemens zf
x-gll.
îf was geruimen tjd Russisch

geleverde g0ed.''De bodemerj onderscheidt
zich vooralvan de gewone verbrtlikleeningj
doordatzj wél,en deze niet: eene kansovereenkomstis.Erbestaatbj hetaangaan

gezantschapssecretaris in Perzië en volbragt onzekerheid in de aanspraak 0P, en in de
er belangrjke reizen,waal
.van debeschrj- verpligting totteruggave,doordien deze afving op kosten van het Aziatisch genoot- hankeljk zjn van den aioop der reis.
schap te Londen is tlitgegeven.
De geldleening geschiedtmethet00j'op
Bodel (loachim)Leen uitstekend Neder- eenebepaaldezeerels)waaraan degeldschleter
landsch geneeskundlge, werd geboren te zjn geld waagt.Ditbehoortzoozeert0t de
Leidenden lldenFebruarj 1767.Hjstudeerde eigenaardigheid van het contractj dat het,
eraandeHoogesc,
hoolen werdin 1790metden z00 hct niet in betrekking stond m et eene
hoogsten loftotdoctorin degeneeskundebe- zeereis, er geen bodemerj zou zjn,al had-

vorderd.Hierop vestigdehj zichteDordrecht, denpartjën eene soortgeljke overeenkomst
verkreeg erweldraeeneuitgebreidepractjk, metdergeljke gevolgen aangegaan.Voorde
en w as tevens a1s voorzitter van de Provin- binnenvaartbestaatgeen bodemerj.W aarde

ciale geneesktlndige commissie en in andere eens bepaalde reis niet doorgaat of willebetrekkingen w erkzaam. D aarenboven gaf keurig veranderd wordt,daar verandertook
hj nu en dan belangrjkeverhandelingen in het contract in aard en w erking.

het licht. Hj wascorrespondentdereerste
Bjhet'contractwordteenehoogeinterest
klasse van hetKoninkljk Nederlandsch ln- bedongen,hiçr eigenaardig premie genaamdl

stituut en lid van de voornaamste weten- (meestal 10 a
'12 0/o,somst0t25 à 80 O/a),
schappeljke vereenigingen in 0nsVaderland, die door den opnemer aan den geldschieter
alsmede ridder der orde van den Nederland- nevens t
le hoofdsom moet worden terugbeschen Leeuw.Htjoverleedop den7denMaart taaldj voor zooverre deze de magt niet
1821.
heeftverloren,om zjne aanspraak daarvoor

Bodelschwing-velm ede (Ernstvon),
den 26sten November 1794 te Velmede bj
Hamm.Hj studeerde te Berljn en nam vervolgens dienst als vrjwilliger.Bj Leipzig
verwierfhj hetIlzeren kruis, en na het
sluiten van den vredezettehjte-Göttingen
zjne studiën voprt.Laterbekleeddehja= zienljke burgerljke staatsambten en werd

op het verbondene te doen gelden.Zj is
schieter loopt om van zjn geld nietsterug
te krjgen.Degeldopnemergeeft haar,omdathj 00kdevoordeeligekahsheeftvanniets
te behoeven terug tegeven.De hoegrootheid
is in den regel afhankeljk van de reis en
den tjd, waarvoor 'tcontract wordt aan-

een Pruissisch staatsman,werd geboren op een equivalent voor de kans, die de geld-

gegaan, Van 4en aard en den Omvang
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van het onder bodemerj verbondene, en uitrusting van een schip of ter zake van de
van 'tgevaar,datin aanmerking zalkosaen. lading, vöpr de reis;uitlopdgllk,z0o zj
Eene bepaalde zaak zaoet aan het verband op reisj veelal in eene noodhaven, worit
onderworpen worden (meestal de bodem , gesloten.
hetschip,vandaar Gbodemerj''),- de geld- De geldopnemer moetde magthebben,om

schieter kan daarop zjne schuldbj voorregt het voorw erp,in 'tcontract verm eld,teververhalen;dat is: bj executie wordtzjne binden. De eigenaar van schip of lading
vordering voluit betaal;,alis de opbrengst
onvoldoend om al de schulden te voldoen.
De aanspraak van den schuldeischer isin
zooverre van hetbehoud van hetverbondene

heeftdieals zoodanig;00k diensgemagtigde.
De schipper a1s zoodanig is binnenslands in

het algemeen daartoenietbevoegd;hj kan
bodemerjnietgeldig aangaan zonderschrifteafhankeljk,dat,wanneerhetvrj bljftvan ljketoestemmingderhiergevestigdeeigenaars.
schade, waaraan het door de gevaren der Buitenslands is zjne bevoegdheid 00k n0g
zeereis blootstaat,hjregtheeftophpofdsom zeerbeperkt;hjheeftautorisatiedesconsuls
en premie,en de 4eldopnemerdeswegeper- noodig,en bovendien n0g formaliteiten,t0t

soonljk (00k in elgene andere bezittingen) voorkoming van bedrog en mogeljk nadeel,
aansprakeljk is,terwjl hj, wanneer het te vervullen. Onder het verband van boded.
00r eenig toevalvergaatofvermindert,alle merj kunnen gebragtworden:hetschipzelf,
regt Op een en ander verliest V00r Z00V0r hetcasco ofdekiel;hettakelaadle en verkan verhalen op hetgeen 0V0r# der scheepsklig; de lading,de vracht of de
hj het niet
gebleven *lB. IJ 'tlaatste geval is de opne- verwachte winst, maar deze beide laatste
merdusnietpe
-rsoonljk aansprakeljk.'tGe- alléén in vereeniging met het voorwerp,
'
vaar, dat de geldschieter loopt, betreft de waarmêe de winst behaald ofde vrachtverschade,ontstaan doortoevallen op zee:storm, diend zalworden.Een bepaald deelvan e1k
stranding, aanzeiling, het nemen van het dezer voorw erpen, o0k tw ee of meer te
schip doorvjanden ofroovers,enz.,- o0k zamenjkunnen genomen worden.Onder het
zelfsbrandin eene noodhaven:hetisdan een schip isvan zelfhet tuig en takelaadje beongeval op de zeereis, en daarop komt het grepen. Vracht en winst kunnen noch te
aan. Niet er in begrepen is de kans op zamen,nochafzonderljk verbodemd worden.
schade door inwendig bederf door een ge- Evenmin kunnen dit de gagiën,reisgelden
brek van den aard ofvan de gesteldheid van en andere voordeelen,aandenschipperofaan
'tverbonden voorwerp. 00k is de schade hetvolk toekomende,omdathun persoonljk
door toedoen ofnalatigheid van den geldop- belangbjhetbehouden degoedeoverkomst
nemerzelfnietvoorrekeningdesgeldschieters. van het schip in zulk een geval z0u opgeDe kansovereenkomstmag nlet ontaarden houden hebben te bestaan. De verboden b0ill gewoon spelof weddingschap, die beide demerj is als zoodanig nietig,hetiseene
d00r de wetverboden zjn.De geldleening gewone overeenkomst van leening. Van de
mag daarom de werkeljkew aarde.der ver- overeenkomstvan bodemerjmoeteeneonderbonden voorwerpen niet te boven gaan. Is handscheauthentiekeactew orden opgemaakt,
er meer geld geschoten,dan houdtde bode- bodemerj-brief,- wissel, 0ok we1 zeewis-

maerj stand,z0o ergeen bedrog isgepleegd, se1geheeten.Zonderditstuk bestaatzjniet.
tot het bedrag der &iaarde:het saeerder ge- Daarin behooren voor te kom en :lo.de naleende raoet teruggegeven Nvorden raet de men der contractanten;2o.de verm elding der

wetteljkeinteresten overden tjd,waarover hoofdsom en der premie, elk afzonderljk5
het contract liep.Heeft de opnemer bedrog 3o.devoorwerpen,dieverbonden zjn!4o.de
gepleegd,dan kan hj zelfsdaaropzichnooit namen van het schip en van den schipper;

beroeyen:de geldschieterof diens opvolger 50. de geldleening zelve, met bepaling van
in zkn regt, kan, z00 hj het voordeelig dereisofreizen en van den tjd,waarvoor
vindt, op grond van dat bedrog, bj den zj is geschied,waarvan de duur,en o0k de
regter vernletiging van de geheele handeling aard en omvang van het gevaar, dat de
vragen. De opnemer is dan vergoeding van geldschieter looptj afhankeljk zjn,60.de
alle kosten, schaden en interesten verschul- tjd van terugbetaling,wè1te onderscheiden
digd.Bodemerj en verzekering hebben dit van de zooeven genoemde tjdsbepalingq7o.
gemeen,datbjbeiden gevarentepaskomen, de plaats en de dag van hetaangaan van de
en beide kansovereenkomsten zjn.De aard bodemerj.Geen dezerbepalingen kan gemist
en '
tdoel der contracten zjn verschillend. worden;partjen hebben devrjheiderandere
Degeldleening isbj deeerstedehoofdzaak; bj te voegen,mits deze maar nietstrjden
de schade, u1tde gevaren ontstaan,is van methet wezen der overeenkomst.
invloed op de gevolgen van hetcontrad. W ordtdebodemerj binnen ditKoningrjk
Bj verzekering lsovernemen van gevaarde aangegaan,dan moet de acte bovendien binhoofdzaak; de verzekeraarzal aan den ver- nen acht dagen ingesehreven worden in een
zekerde de schade vergoeden,uitzekere ge- publiek register,zoodatderden daarvan kenvaren ontstaan: deze betaalt daarvoor eene niskunnen nemen>en veranderi
ngvan dag-

som , de prem% (vergeljk Verzekeringj.B0- teekeningen en andere ligt mogeljke bedriedemerj kan onder verschillende omstandig- gerjen voorkomen worden.Buitenslandsmoet
heden worden aangegaan,dieophaarbestaan dedâârgeldendewetnagekomen worden.Bj
en hare rggtsgevolgen van invloe;zjn.Zj gebrekevaninschrjving begtaaterwederom

heet nrnw%lliy,z0q zj wordtaangegaan,t0t geen bodemerj, maar treedt eeno g0W0n0
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leening daarvoorin deplaats.Debodemerjbriefltan aan order gesteld worden;zj behoort dus t0t hethandelspapier,datvatbaar
isvooroverdragtbj endossement(ziealdaar).
Bodensee (De), 00k Bodmansee,Meer
van Constanz, M eer '
p11 Breyenzen bj de

kennisderOostersche talen.W eldra verschenenvanhem öDieVölkerdesKaukasusinihre

Zwitserland (St. Gallen en Thurgau) en
Duitschland(Tyr01metVorarlberg,Bejeren,
W iirtemberg en Baden). Het liyt aan den
noordeljken voet der Alpen en lseigenljk
eeneuitbreiding van deRjn meteeneopper-

eilanden keerdehj naarDuitschland terug,

Freiheitskâmpfe gegen die Russen (1848)''
en u'
rausend und ein Tagim Orient(1850)'',
terwjl hj reeds vroeger eene verzameling

van Zuid-Russisehe volksliederen had uitgeRomeinen Lacus .fri.çlzlfig
zl: en LaeusAAezli geven.over de Zwartezee,deKrim ,Odessa,
genoemd, is een uitgestrekt meer tusschen Constantinopel, Klein-Azië en de Grieksche
vertoefde in 1846 te Miinchen,enbegafzich
voorts naar Italië,oln in deoudheidkundete

studéren.Hj wasvervolgensredacteurvan
een dagblad te Triëst en te Brem en, en

vl
akte van 91/zE)geogr. mjl. Zjn spiegel woonde daarna op een landgoed bj Cassel.
ligt 400 Ned.el boven de oppervlakte der
In den zomer van 1853 begafhj zich naar
tlcs Sakzee.Dit meer verdeelt zich bj Mörsburg Thiiringen,leerde er hertog Ernst '
in 2 armen,nameljk in de Zellersee (van .sd>-& à>r.g kennen en toefde den volgenden
Constanzt0tRadolfszell)methetbekoorljk winterte Gotha.Daarnagafhj gehooraan
eiland Reichenau, en in de Ueberlingersee eene uitnoodiging van M azimiliaan,koning

methetnietminderbevallig eiland Mainau. van Bejeren, en werd hoogleeraar in de
In het zuidoosten verheft zlch op drie eilan- Slawische talen en letterkunde aan de uniden hetfraajestadle Lindau boveilden wa- versiteit te Miinchen,waarhj zjn tjd tusterspiegel en is doo1'eene brug eneenspoor- schen geleerdeendichterljkewerkzaamheden
weg met het vaste land verbonden.De aan- verdeelt. Zjne Jluieder des Mirza-schaffy
zienljkste diepte van het meer is gepeild (1851,en 32steuitgavein 1870)''zjn ingetusschen Friedrichshafen en Rorschach ten

heelEuropametongemeenenbjvalontvangen

bedragevan 320Ned.el.Allenysechterver- en d00r onderscheidene andere dichtwerken
mindertde diepte door het grtlls en slib,dat gevol
gd.Voortsheefthj eenuitgebreidwerk
derivierenenbekenderwaartsvoeren.Slechts ln het licht gereven, dat Onderden titel
zelden is de oppervlakte van hetm eer m et (tshakspere's Zeltgenossen'' de geschiedenis
bevat van het oud-Engelschedrama enthans
eene sterke jskorstbedekt.
De Bodensee bevat vele soorten van vis- (1871)bjnavoltooidis,- O0kheefthjmedeschen en schaaldieren, en van ouds is aan gew erkt aan eene Duitsche vertaling der
hare oevers de visscherj een bloejend be- dramatische werken van genoemden tooneeldrjf.Haarwateren staandooronderscheidene dichter.
spoorwegen in verbinding met het binnenBodin.Onderdezen naam vermelden wj:
land en dragen een grootaantalstoombooten,
Jean.
/p#'
sm,eenFranschschrjver.Hjwerd
diede gemeenstshap tusschendebelangrjkste geboren te Angers in 1530,studeerde in de
oeversteden onderhouden.Hare zoomen zjn regten en verkreeg te Toulouse eene tlitgebedektmetbevalligehelvels,sierljketuinen, breide practjk.In 1561 begafhj zich naar
fraaje villa'
sen nette dorpen en steden.Be- Parjs,waarhj het vertrotlwen van koning
halveLindau liggen erBreyenz,Rohrschach) K@r6lTX in hooge mate verwierf.Daarhj
Arbon, Constanz, U eberllngen, M örsburg, zich in zjne geschriften gunstig over de
Friedrichshafen, Langenargen enz.
Hervormden had uitgelaten,ontkwam hjter
Bodenstedt (Friedrich Martin),een be- naauwernood aan de gruw elen van den Bar-

roemdDuitsch dichteren schrjver,werdgeboren te Peine in H annover op den 22sten
April 1819. Het koopmansbedrjf,waarvoor
hj bestemd was,liet hj weldra varen enbezocht de universiteitcn te Göttingen,Mi
in-

chen en Berljn,waar hj zich vooral op de
talen toelegde.Op zjn zzstejaarwerdhdg0t1Vernellr Van d0n Jongen Vo1
*st Galitzin te
Moskou,en in die betrekking hadhj niet
alleen gelegenheid om in de grootewereld te

tholomaeus-nacht. Hj wist zich vervolgens
een belangrjken invloed te verschaffen en
zorgde,datin 1577aandeHervormdenvrede
en gewetensvrjheid werden toegekend.In
zjn boek GDe la république''treedt hj op
als een voorstander der door wjze wetten
bestuurdemonarchie.In 1584 neigde hj t0t
de partj der Liglze, maarwerd door deze
afgewezen en a1s een ketter aangeklaagd.
Later echter onderwierp hj zich aan Hen-

l'
pheefteen
verkeeren,maar00k om zjne kennisvande #zrik IV, en Overleed in 1597.(lEilqiqk.'
Russische taal uitte breiden.In 1844 begaf merkwaardig handschrift nagelaten,getiteld
hj zich 0q uitnoodiging van denstadhouder uH eptaplom eres (1e abditis rerum sublimium
derCaucaslsche gewesten,generaalNeitltard, arcanis''1 waarin hj de aanhangers Van 7
over W oronesh en doorhetgebiedderKozak- verschillende kerkgenootschappen laatdisptlken,wier taal hj leerde en wiervolkslie- téren,en aantoont, dat zj alle regthebderen hj verzamelde,naarTiois,om erhet ben van bestaan,wanneer zj de wetten
bestuur van een gymnasium opzichtenem en. Van den Staat Van zedeljkheid en deugd
In 1845 legde hj die betrekking neder, oln Ongeschonden laten. Eerst in 1841 heeft
er de omliggende bergstreken te bezoelten. Gahrauer een verslag Veseve1 Van dat geterwjlhj den overigen tjd te Tiiis door- schrift en er fragmenten ult m edegedeeld.
Jean FvanLois .
rp#izl, een lerdiensteljk
bragt,waarhj metHenry z
gg-plrenGeprg
Rosen zich bj a
Kirza-sohay.
y toelegde op de Fransch geschiedschrjver.Hj werd geboren
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den 26sten September 1766,bekleedde ver- kun
Ge
og
rg
di
e.Wp
Hjd-e
werr,
deen uitstekend werktuigschillende staatsambten en overleed te Laugeboren te Ziirich in 1786j
nay in 1829.Zjne geschiedkundigenaspo- legde reeds als leerling eene ongemeene beringen omtrent Anlou en Saumur T7orden kwaamheid aan den dag,verbeterde de mazeer geroemd.
chinevoordekatoenspinnerj,en bezatweldra
l1'asBodi
na,
n oonvandenvoorgaande. te Kiisznacht in Zwitserland eene machinenHj.Fewa
lid v
nee
dez
Kamer van Gedeputeer- fabriek,waarin l808 de eerste van achteren
den en stierf den 7denMei1837.Hjheeft te laden kanonnen Nverden gegoten. Het

eene schets der geschiedenisvan Frankrjk modelging echterverloren bj eenbrand.In
en Engeland, staatkundige beschouwingen 1809vertrok hjnaarBaden,enwerd in1810
over vertegenwoordigende ligchamen en een kapitein bj de artillerie,terwjl hj tevens
roman uitgegeven.
het opzigt had overeenige werkplaatsen.In
Bodley (SirThomas),eenEngelschstaats- 1822keerdehjn=rZwitserland terug,maar
man en geleerde, werd geboren te Kxeter vestigde zich tweeJaren laterteManchester
in Devonshire den zden Maart 1544.om aan in Engeland,waarhj eene fabriek stichtte
de vervolgingen van koningin M aria te ont- tot verva:rdiging en verbetering van werkkcmen, nam hj met zjne ûtldersdewjk tuigen.Gedurende een tjdperk van 20 Jaren
naar Duitschland en keerde eerst na de verkreeg hj d?or zjnescherpzinnigheid en
troonsbeklimming van Elésabeth terug.Nadat zjn onvermoeiden tjveroctrooivool-meerdan
hj te Oxford gestudeerd en onderscheidene 80 verschilllnde werktuigen,die thansgroolanden van Europa bezocht had,werd hj tendeelsgebruiktworden.In 1847ishj naar
in
97e zendingen sveenen vertrokken,waar hj bj hetleggen
door Elisabeth met bela
ng15
rjk
belast.Nazjn terugkeer
verwjderde van spoorwegen,vooralvall dien over den
hj zich van het H0f en begaf zich naar Semmering, Is werkzaam geweest.
Oxford, waar hj zjn tjd en zjn geldbe- Gottléeb ./otlpzer,portretschildereneen der
steedde aan de uitbreiding der bibliotheek, meest beroemde steendrukkers van Duitschnaarhem tdeBodleyaansche''genaamd.Hj land.Hj werd geboren nabjMiinchenin1804
overleed aldaar den 28sten Januarj 1612. en wasdezoon vaneenonderwjzer.Hjwerd
Men zegt)dathj 200000 pond sterling aan opgeleitl aan de academie in laatstgenoemde
die boekerj besteed heeft, terwjl hj bj stad en ontwikkeldezich vervolgensteParjs
uiterstewilsbeschikking eenaanzienljk kayi- onderdoleidingvan GreredonenM aurinNoël.
taalvaststelde t0tbezoldiging van denbibllo- Hj stiehtte vervolgens eene lithographische
thecaris en van de bedienden.
werkplaats te Miinchen ,en overleed aldaar
Bodm er.onderdezennaam vermeldenwj: in 1837.Hjheeftvelefraajestukken enook
Joltann Jacob.
rp#-er,eenZwitserschdich- een aantal portretten op e0n0 uitmuntende
ter en letterkundije. Hj werd geboren te wjze op steen gebragt.
Greifensee bj Ziirlch den 19den Julj 1608. Bodoni (Giambattista), een uitstekend
D oor de sombere gestrengheid van de toen- stempelsnjder en de beste boekdrukker der
malige godgeleerdheid afgeschrikt van het l8deeeuw ,werd geboren den 16denFebruarj
vaderljk beroep van predikant,gevoeldehj 1740 te Saluzzo in Piémont,waarzjn vader
zich sterk aangetrokken door de Grieksche eenedrukkerj bezat.In zjneleugdlegdehj
enRomeinscheschrjvers.Zjn vaderplaatste zich t0e op het houtsnjden en begafzichin
hem vervolgensop eene zjdefabriek te Ge- 1758 naar Rome,waar hj zetterwerd in de
nève en vervolgens te Lugano, maar het drukkerj der Propaganda.Hj maakte, op
bleek,dathjvoorhetkoopmansbedrjfwei- raad der directeuren, zich bekend met de
niggeschiktheid bezat.HjkeerdenaarZiirich Oostersche talentom 00k in deze te kunnen
terug,en de treurige toestand der Dtlitsche drukken, en wasJuist gereed om zich naar

letterkunde spoordehem aan,om met eenige Engeland te begeven,toenFerdénand,hertog
vrienden a1s haar hervormer op te treden. van Parma,hem aan eenepas-gestichtedruk-

Daartoe gaf hj de uDiscourse derMaler''
uit,- een weekblad,waarin hj de dichters
van dien tjd aan eene scherpe beoordeeling
onderwierp.Zjngeschrjfbaardegrootopzien,
en in 1725 wertlhem te Ziirich eenleerstoel
geopend voorvaderlandschegeschiedenis,ter-

kerj verbond.Binnen korten tjd werd deze
inrigting onder zjn bestuureene der voornaamstevan Europa.Zjneverdiensten werden daa 0ok algemeen erkend en 0P eene
schitterende wjze beloond:de Koning van
Spanlebenoemdehem in 1795t0tzjn boekdrukker met een Jaargeld van 6000 realen,
de sta; Parma liet een gedenkpenning slaan
ter zjner eer, Napoleon I schonk hem de

wjlhj tevens mede-eigenaar werd van een
boekhandelen van eeneboekdrukkerj.Daar
Gothched (zie aldaar)teLeipzigzichaanhet
hoof; zjnertegenstandersplaatste,ontstond Orde van de Ilzeren kroon,en Joseplö 20er een geleerdepenn%trjd,die grooten in- naparte die der beide Siciliën enderRe'union.
vloed had op de ontwikkeling der Duitsche Zelfsaan tafelen in gezelschaphieldhjzich
letterkunde.
bezig met het sntjden van stempels voorletBodmer w el'd in zjne woonplaatslid van terschrift. Hj leverde zelf 143 alphabeth's
4en Grooten Raad en bevorderde met alle antiqua m et cursief en kapitalen,en daarenkracht de belangen van zjn vaderland.In boven onderscheidene in vreem de talen.Toch
1775 legde hj zjn hoogleeraarsambtnederj zjndeuitgavenybjhem verschenen,inweêrwil
en overleed in 1783!onderscheidene geschrif- vandefraajeletter,doorgaanszeeronnaauwten in proza en poèzie nalatend.
keurig.T0tzjne prachtigste drukwerken be-
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hooren een ûlliade''en een ûvirgilius''.Hj verwondde.In1810werdhjbjdelongegarde
overleed te Padua den zostenNovember1813. geplaatst en woonde de veldtogten bj in
Boë (Fransde1a),meerbekendonderden Spanle,Ruslan;,Duitschlantlen Frankrjk.
naam

van k
%ylvius, was een geneeskundig Napoleon benoemde hem t0triddervan het

schrjver? die in 1614 te Hanau geboren Legioen van eer en t0t luitenant-kolonel.
Nverd, zich te Amsterdam vestigde, zich
Na deherstelling van Nederlandwerd hj
in 1668 benoemd zag t0t hoogleeraarte Lei- aldaar in zjn vorigen rang geplaatst, in
den,enin 1672overleed.Hj verwierfin die 1825 t0t generaal-maloor bevorderd, en bj
betrekking veel10fen schreefeenigew erken de uitbarsting van den Belgischen opstand
van geneeskundigen inhoud,diegezamenljk bevond hj zich a1sprovinciaalcommandant
eerst te Amsterdam en toen te Genève in teLuik.W egenszjnenitmuntende diensten
werd hj benoemd t0t ridder derOrdevan
hetlichtzjn verschenen.
Boecop.Onderdezennaam vel'
meldenwj: den Nederlandschen Leeuw en van de MiliArend f0e Boenop (Ridder),geboren in de taire W illems-orde derde klasse. In 1829
eerste helft der 16de eeuw. Hj heeft een geyensioneerd,bewoondehj hetbuitenvem
belangrjk deelgehad in hetbewindteKam- bljf Langenhorst bj Delden, en Overleed
pen.Hj verzette zich metkrachttegen de den 23stenFebruarj 1841.
nieuwebisschoppeljkehiérarchie,en schoon
Boeddhaxsm us noemt men eene godshj niettegen Syanle wilde opstaan,nam hj dienst,welke in noordeljk Indië,den zetel
demeestegematlgdheidinachtjegensdeaan- van het Bramaism'
us(zie onderditwoord),
hangers der Hervorming. Door zjn beleid naast dit laatste en a1s hervorm ing en ontwerd Aln@ in 1568 te Kampen metgeschen- wikkeling daarvan is ontstaan. De berigten
ken overladen,zoodathjerdebezettingdeed omtrentdentjd,waarin oawtamaoîdtzk.
vtx--pevertrekken,en de inquisiteur Qltarrewerd é ,diemetdennaam vanBoeddha(wjze)verer met demeeste welwillendheid belegend, eerd w erd,de stichtervan deze godsdienst,
zoodathj geen kwaad deed,- ditalles ge- leefde,zjn zeeronzeker.Volgensdetjdreke-*
schieddevooralopaandringenvanBoeeop.Bj ning,in ChinaenTibetingebruik,zolmendien
herhaling werd hj in hetbelangderstadnaar moetenstellenopongeveer1000tot2000Jaren
Brusselafgevaardigd,voortst0tburgemeestex vöör Chr.; doch naauwkeuriger schjnt de
vanKampenbenoemd,enhjschjntomstreeks tjdrekening der Cingalézen, Birmanen en
hetJaar1580 overleden tezjn.Hjheefteene Siamézen te zjn, volgens wel
te Boeddha
Kroniek vervaardigd van de Utrechtsche bisschoppen 1van devorsten van Gelreen vande
Friezen t0topKarelV.Heteerstedeel,door
hem zelven geschreven,wordtteKampen be-

in de 6de eeuw vöôr Chr.heeftgeleefd. In
den aanvang der l5de eeuw na Chr.vonden
Chinésche reizigers deze geloofsleer in de
landen langs de lndus en ten westen van

waard,en vanhettweededeelzjn alleenaf- deze rivier, in Kandahar en Beloedsjistan.
schriften bekend.
Deherinnering vanden tjdhareruitbreiding
Arnold fez
l Wpecpy,geboren te Zutphen in aldaar verloor zich echterin deduisternisvan
1585.Hj studeerdeto Leiden in de regten, het verledene. Het is waarschjnljk, dat
begafzich in 1610 t0t deordederJezuïeten zj er reeds gebloeid heeftin den aanvang
werd priesterin 1620,en overleed den l9t
1e1 van de 3(le eeuw vööl-Chr.
laebruarj 1622,een paarLatjnsche werken
Degqdsdienstvan Boeddlza bestaathoofden den roem van een uitstekend karakter zakeljk in het beteugelen, bedwingen en
nalatende.
overwinnen van zichzelven, en in het aanLouls Theodoor JbAcs,baron van z oeco,, kw eeken van de gew aarw ordingen van w elgeneraalinNederlandschedienst.Hjwerdge- w illendheid en barmhartigheid,w aardoorde
boren te Hllissen den 3dcn Februarj 1750, herschepping der levende w ezens w ordttot

trad in 1768 in dienst en was weldra kapi- stand gebragt. W ie op deze wjze naar heitein.In 1795washjhoofdoëcierbjhetleger ligheidJaagt,komtuitdewild-bewogenezee
van generaalPichegru,en in hetzelfde Jaar derw ereld op dentegenovergelegenoeverder

werdhjgeneraal-majoorin dienstderBataaf- rust;hjisvrjgemaaktvaneeneverdereziels-

sche Republiek en metde generaalsGuericke verhuizing,van de w isselingen van geboorte
en van Zuylen'pl>Nyeveltbelastmetdezamen- en doodenvan deboejen desligchaams.Hj
stelling van hetBataafscheleger.Eerststond komt t0t nirwâna, eene zielsgesteldheid,
hj bj dedivisieDaendelsentoenbjde(
livisie waarmede in hetleven der wereld nidsiste

Dnmonceau.In 1803werd hj luitenant-generaal, en in 1807 organiseerde hj op bevel
van koning Lodetvu'khetZeeuwsche legioen.
Hjwaslit
lvanhetHoogMilitairgeregtshofen
ridder der Unie,en overleed den 2denJulj

vergeljken,en waarin deziel,uitdenstroom

deB levens gered,eene volkomenekalmte en
zaligheid erlangt. In het bereiken van dit
oogmerk ,in hetleiden dex zieloptlezen weg

des heils bestaathoofdzalteljk hetdoelder

1880.
leervan îoeddha.Hj verscheen opaardeom
Cornelo Gdrmr#'
.: Iman,baronnan Woecp,, haar te verkondigon.Er bestaan vele verhaeen neef van den voorgaande en desgeljks 1en van zjn leven en lotgevallen,die eveneen Nederlandsch generaal.Hj werdgeboren welsl
echtsin debjzaken van elkandervjlr-

te Breda4en 3denJanuarj 1781.Hj tradin schillen; zj komen op het volgende neer:
1795in dienst,rerdin hetzelfdeJaarluite- Dakya-moeni verlietden verheven godenzetel
nant,en stree; ln 1799 bjBergeninNoord- Damb@ foçt
in de gedaante van Arads
jaHolland)waar een geweerkogelhem deborst wardan,hev
n Koning der olifanten,en begaf

172

BOEDDHAïsMus.

de duisternis en beperkten elkaâr.Dewereld
is derhalve ontstaan door de magt eener
duisternis, die geest en gemoed in nevelen
hult, en heeft alleen daaraan haar voortdueen s-voudigen straalj en werd vervolgens rend bestaantedanken.In den beginneechter
doorhaarterwereld gebragt.Ofschoonieder- ontbrak n0g iedere bepaalde gedaante;overal

zich naarDslamboe-Dwipain hetmiddenvan
Indië.Hierplaatstehjzichinhetligchaam van
M alta-Maja,degemalinvandenKoningvanhet
Midden-Aziatische rjk, in de gedaantevan

eenzjngoddeljken oorsprongerkende,moest
hj de heiligheid eerst door zjn wandelOp
aarde verwerven.Toen hj denJongelingstj;
bereikthad,vestigdehj metjverzjneaan-

was onrusten bewegeljkheid.Eerstdelicht-

ljke wjze opgewekt bj hetOpmerken der
algemeene ellende, en hj vatte hetbesluit
0p, om de wereld te verloochenen en zich
aan vromeboetdoeningen tewjden.Daarom
verliet hj op zg-jarigen ouderdom deschitterende gevangenis zjner paleizen en lusthoven, en ontkwam aan de wachterszjner
ouders doorden bjstand van4 koningen der
geesten,en vestigde zich aan den oever der
xivierNarandsara,waarhj als boeteling en
kluizenaar wilde leven.W eldra zag hj zich
door een aantaldiscipelen omringd,en onder
-den naam van Gautama sleethj 6Jaarin
boeteen onthouding.Toen tooghjn0gverder in de eenzaamheid der woestgn,door

bodem ,nameljk goede geesten, menschen,

digen.Vöör zjn dood,dievoorviel,toenhj
den 8o-larigen leeftjd bereikthad,gafhj de
belofte,datzjne wet5000Jaren zoubeslan,
en dat dan een andere B oeddlta onder den
naam vanMaitrejaz0u optreden.Menmeent,
datandere Boeddl
tab
s hem in vroegere tjdperken zjn voorafgegaan, maar de sagen

hierbj uitstrekken t0tin hetmatelooyoneindige,z0o is ook ééne w ereld nietvoldoende.
Bj millioenen verheFen zich de werelden

scheppende rede bragt Orde in dien warrelklomp; vuur en licht riepen bepaalde vor-

men te voorschjn. Na talloozegroote tjd-

dacht Op het wezen der godheid en op den ruimten komen telkens de wereldschepping
rampspoedzwaarvooriederlevend wezenmoet en wereldverwoesting terug.Zessoortenvan
btlkken.Ztn medeljden werd op eenepjn- levende wezens bevolkten daarna den aard-

asuren,dieren,monstersder onderwereld en
helgewrochten. De volmaking der levende
wezens bestaatin eene toenemende ontwikkeling des geestes- t0tvolkom enevervlugtiging toe.Alhet bewegen en denkenneemt
ten laatste een einde,en degedaantenlossen
zich op in lucht in de hoogere gew estendes

hemels.Intusschen bljven deschjnbaarvernietigde w ezens onderw orpen aan nieuw e
geboorten en gedaanteveranderingen, daar

zj n0g qeenszinsden hoogsten trap vanv0lkomenheld hebben bereikt. Een drietalwerelden is metverschillendebewonersbevolkt;

er zjn alzoo chama'sofvoortbrengentlewe-

slechts 2 leerlingen vergezeld. Na de v01- Zens,bewoners van de wereld van het vem
eindiging der boete en de overwinning van langen, - roepa'sj niet voortbrengende en
alle zinneljke verzoekingen, keerde hj in nietvoortgebragtewezens,zigtbarebewoners
'het gewoel der wereld terug, 0rn als e0n van de gekleurde wereld, - en aroepa'n,
heiligeallent0tbekeeringteroepen.Daarmen onzigtbare en gedaantelooze wezensjbewohem echterwederstand bood, begafhj zich ners der kleur- en gedaantelooze wereld.De
op nieuw in de eenzaamheid en keerde terug bjzonderheden omtrentdezewereldenwjken
na eeneboete van 49 dagen,om zjneleer, van elkander af, hoewel in de hoofdzaak
die van de verzaking derwereld,te verkon- geen verschil bestaat. Geljk detjden zich

boven elkaâr in eeneeindeloozereeks.Boven
al die werelden verheven is de toestand 4er
zaligheid, de tqestand van volkom ene vernietiging, nLr'lrana
A genaam d en tegen den
verschillen omtrenthunaantal.De B oeddlta's akeligen toestand in de hel1karaka,overzjn mensch-gewordene goddeljke wezens, gesteld.D e levende wezenszjn gelukkigtot
welke doorde zedeljke krachtvan hun geest aan demenschen t0e,en de lagere ongelukhet kwaad hebben overwonnen eninhun v01- kig. Afzonderljke geestenzjn deM aza'sof
maakten staat de w ereld zoeken zalig te Rjimnoe'
s, magtige vjanden der leer van

maken.Iedertjdperk bragtalzoo hulde aan Boeddha,zoodat zj demenschen Onophouzjn eigen Boeddlzd - het tegenwoordige deljk zoeken afte trekken van den goeden
brengtdieaan Sakya-moeni,denwl
jzeuitden weg. Tegen hen over staan de Dakinl's,
stam Sakya, of aan Gautama.
geesteljke wezens van het vrouweljk geDe leqr van Boeddh'
a is in de hoofdzaak slacht,die hulp verleenenin den strjdtegen
de volgende:Uithetjdele nietontstond de de wereld en de orde handhaven.De laatste
wereld; de wereldschepping en de wereld- oorzaken Van de verwoesti
nr der werelden
verYioesting worden veroorzaakt door ver- zjn gelegen in zonde en mlsdaad, vooral
digting en ontbinding. Geen eeuwig!Onge- in w ellust, haat en Onkundet drie booze
schapen, goddeljk wezen heeftde zlgtbare magten, die m en met vuur,water en wind
en onzigtbare wereld tevoorschjngeroepen, kan vergeljken.Na hare schepping gaatde
m aar alles ontstaat en vergaatdooreene 0n- wereld aanstonds haren ondergang tegemoet.
begrjpeljkenoodzakeljkheid,d00reeneaan- Degrootte,krachten leeftjddersehepselen
eenschakeling van oorzaken en gevolgen, verminderen langzamerhand, totdat zj t
b or
door gestadige herschepping en vernietiging. vroomheid en zedeljkheid worden hersteld.
Aanvankeljk schitterde allesin hetoorspron- Zulk eene Omwenteling der tjden wordt
keljk licht; maar plotseljk ontstond eene 64-maal herhaald. Op 1 verwoestingen door
gedachte en riep het valsche licht te voor- vuur volgt ééne door water, en op 7
schi
q
jn. Daarna scheidden het ledige on verwoestingen door water ééne door storm.
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n n0g niet van hetboozederwereld?maar
Geheel de zlnneljke wereld is 3an de me
magt van het booze onderworpen, en de toch van de viertoestanden derrampzallgheid
levende wezens kunnen alleen gelukkigwor- na den dood verlost is, nameljk van dien

den door deze wereld der booshei; te ont- der asuxen, der booze geestenj der dieren
vlieden.Daartoe moetendezielenmetinspan- en der helmonsters.
Intllsschen vindtm en 0ok met betrekking
ning van krachten de m agt der zinnen,de
ltlsten en begeerljkheden,de zelfzuchten de t0t deze zielstoestanden verschillende Opga-

hartstogten bestrjden.Alleen dûordewereld, ven.W élzjn eigenljk alle levendewezens
hare lusten en bekoringen te verloochenen, voor den hoogsten toestand derheiligheidbe-

kan men gelukkig worden.Boeddh,
a en zjne stemd,maar met medeljden vestigde men
eerste aanhangers wandelden derhalve in ar- het o0g op den verschillenden aanleg en de
moederond.Vborgeesteljkenenleeken gel- onderscheidene vermogens derschepselen,en
den de volgende 5 geboden: Men mag geen men zag zich genoodzaakt,om verschillende
leven; wezen doodenj--nietstelen,- zjne trappen van heiligheid aan te nemen. De
lusten niet opvolgen,- geene onwaarheid
spreken,- en geene bedwelmende dranken
gebruiken. Degene, die deze 5 geboden in
opxegtheid betracht,en 00k anderen daartoe
opwektjaalmoezen geeft,vooralaandegees-

lageretrappen zjn voordeleeken bestemd.
D1t verschilbestond echter n0g nietin den

tjd van Dakya-moeni,wantbj zjneaanhangers ontwaart men geen verschil tusschen

geesteljken en leeken.Allen zwierven rond
teljken, en in ootmoed steedsgedachtig is metden bedelstaf,allen waren geesteljken.

aan de ellenden des levens,die zalvolgens en stonden slechts op verschillende trappen
de beloften van hetBoeddhaïstisch geloof na van heiligheid.Eerst toen het Boeddhaïsmus
den dûod een verhevengeestworden;hjzal zich uitbreidde onder w oeste volkerenjdie
een lang leven genieten en'gedurende zjn onbekend w aren gebleven m etde beschaving
toyt in elke nieuwe gedaante steedsindeugd van het Bram aïsm us,ontstond er eene klasse
toenemen,totdathj ten laatstedevolkomene van Boeddhaïstische leeken, w elke slechts
gelukzaligheid - nirIvâna- doorden Omgang den laagsten trap der heiligheid konden bemetde goden endoorhetvervullenvanhunne reiken. De hoogere trappen verschaFen de

voorschriftenbereikt,- eindeljkvrjgemaakt hoogste wjsheid, waarbj de mensch zich

van gedaantewisseling, van den Ouderdom , zel
ven vergeet,de wetten van hetgeschavan de ziekte en van den dood.Maar wie pene doorzleten zich in volkomenevrjheid
gemelde geboden overtreedt en geene goede beweegt.Dat is hethoogste loon voor goede
werken volbrengt,kan opzjneverderetog- werken. Om dat te verwerven,moeten de
ten de strafen der helverwachten.Gemelde levende w ezens, getrouw aan de leer van
voorschriften zjn voordeleeken,- n0gveel Boeddha en het voërbeeld der Bodltisatoea's
strenger zjn de zedeljke wetten voorde navolgend,niet alleen w erkzaam w ezen aan
geesteljken.Dezezjn bedelaars,levenonder hunne eigene heiligheid, maar 00k aan die
kloostertucht,moeten alle goederen der w e- Van anderen.W ie de geboden van Boeddlta
reld versmaden, eene volkomene kuischheid overtreedt, zinkt gedurig dieper in den afbewaren, en aan hunne opperhoofden eene grond,t0t in de onderste hel.naraka,w aar
onbegrensde gehoorzaam heid betoonen.Daar- hj aan de versehrikkeljke folteringen van
entegen worden zja1sheiligen,alsmiddelaars Jamantaga en dienshandlangers wordtovertusschen de leeken en de godheid gehuldigd. goleverd.

Zg moeten zorgen voor de ter aarde bestel-

Het Bramaismns en .Boeddhaïsmv,
gbejver-

ling der dooden en nu en dan preêken voor denzich aanvankeljk,om hunneleerstellingen
het volk. Zelfbrengtde leek oferanden en te verspreiden, en beide, van de Ganges
i*n komende,drongen door in delanden van de
gebeden in den tempel. De kloosters ZJ

tevens scholenvoordeJeugd.Metbetrekking Indus, zelfs in Pendsjaub en Kaslmir,Ja,
tot de hoogere en lagere rangen der geeste- t0t in Nepalen Goerwal.Een grootgedeelte
ljkheid bestaan in deBoeddhaïstischelanden der volkeren van Oost-Azië omhelsde de
verschillende bepalingen.Er zjn 5 zelfstan- leer van B oeddlta, en in de laatste eeuw en

digheden oftrappen van veiligheid,enhierbj vöör Chr.behield zj in geheelVöör-lndië
bevindtzich o0k destaatderhoogstezedeljk- de overhand op de m eer gestrenge vormen
heid, w aarin een volmaakte B oeddlta zich der Bram anen.Doch reeds sedertde6deeeuw
bevindt. Hierop volgt die der Bodkisatoea'
s', onzerJaartelling verdweende invloed vanhet
welkeaa'
n delevendewezensbjstandbieden, BoeddhaïsmusophetlevendesgeestesinIndië,
om hen aan hetljden en dewisselingen der althans in Vöo
'r-lndië. D00r terurwerking
wereld te ontrukken en t0tde zaligheid van
Boeddha op te leiden. Daarna komt die der
Pratyeka'n die door hunne nasporingen het
ledige als den w aren toestand der ziel hebben erkend,- voorts die der î'
ra'
t
vaka'
s, die
de leer van B oeddka in zich opgenom en en
zich hierdoor aan de ellende der wereld ont-

van de aloude,maar verdrongene hllrarchie
der Bramanen ontwikkelde zich in Indië een

nieuw tjdperk,waarin we1iswaar de gewjde leerstellingen deroudeopenbaringhaar
gezag behielden,maartoch in harevroegere
zuiverheid niet gehandhaafd konden worden.

Op dezewjzeontstondendool'uiteenloopende
trokken hebben,- en eindeljk diedergees- gevoelensverschillende godsdienstiqe secten.
ten en menschen, de toestand der regtvaar- In de llde en l2de eeuw wordtl
n derediging, welke dot)rhetbetraphten der boven voelensderIndiërsalwedereeneontwikkellng
vermelde 5 geboden bereiktwordteninw elke waargenomen,daar de Grieksch-chaldeeuw-
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sche voorstellingen haren invloed verloren, Sanskriet opgesteld,maar,bj eeneverdere
terwjl de,Arabische zich dien toeëigenden. verspreiding derleer onderverschillendev01Buiten de grenzen van Noord-lndië bleefhet keren,indetaalv!n deze overgebragt.

Boeddhaïsmus in zjn zuiveren toestand lan-

Boedelbeschrkving,zie onder lnven-

ger bestaan.UitToerkestan kwam hettegen
het einde der 7t
le eeuw vöör'Chr.in China,
om er eerstlater worteltevatten.Omstreeks
in het midden van de lste eeuw na Chr.
omhelsde er de broedervan den regérenden
Keizer de godsdienst van Boeddka en ontbood priesters uit Indië; van dat oogenblik
af maakte de leer van loeddlta er belang-

flrid.

en het Hof verklaarde zich voor Boeddl
ta.
De Chihézen huldigen nu dezen onder den
naam van I'o, en het Boeddltaionus is er
thans de volksgodsdienst tegen overdev00r-

boeg in eene boot afgelaten en deze voort-

Boëdrom ia is de naam van feesten, die
in hetOude Griekenland ter eere van Apollo

WpJtlrp-iv:werden gevierd.Zjzjn ontstaan
uitdankbaarheidvoorden bjstand,doorhet
orakel van Apollo verleend.De schrjvers
verschillen echter met betrekking t0t de

gebeurtenis, Waarbj 4ie bjstand werd toerjke forderingen.Er ontstpnd een hevige gekend.
strjd tusschen de oude en nieuwepriesters
q (De) is het voorste gedeelte van
maar de Mongo1en maaktey zich in de 13dl eeBoe
n schlp aan weêrszjden van den voorsteeeuw meester van deChinescheheerschappj ven.W ordt bj windstilteeen trosvan den

malige staatsgodsdienstvan Confoe-tsê.
In Japan drong in hetmiddender6deeeuw
de Chinésche beschaving door, en tegeljk
nletdezehetBoeddhaïsmus;inTibet,Kasjgar
en Yerken hebben reeds vöör den aanvang
onzer tjdrekening Boeddhaïstische zendelingen hun geloof verkondigd, en in de 5d:
eetlW na

Chr. beleed de geheele bevolliing

geroeid,dan geeft men aan ditbedrjfden

naam van boegsêren.D e sterk hellende m ast
van een schip,die voor den boeg uitsteekt,
noemt men den boegmriet.Deze wordt ver-

lengd doorhetkll
tijhout,enditlaatstewederdoqr hetjaaghont.
Boel is op het gebied der zeevaart een

houten drjver,meteen tot
lw aanhetanker
bevestigd,waaraan men zien kan,op welke

ple
Bk ditljatstezlch bevindt.

oekblnderk.Hetbinden of inbinden

aan de zuideljke Himalaya-helling die leer. van boeken is de kunst om de bladen van
Intusschen ontstond er in de 0de eeuw een boek in de Juiste volgorde zamen te
bj de aanhangers der aloude godsdienst voegen,vast te hechten en van een omslag
des lands eene reactie, die er in de 10t
le te voorzien.Dat vasthechten kan geschieden
eeuW het Boeddhaïsmus nagenoeg geheel door eenvoudig de verzamelde bladen van
deed verdwjnen. Toch beurde dit laatste achteren vanstjfselofljm tevoorzien en in

reeds in hetbegin der llde eeuw het hqofd een papieren omslag tepakken (brochlrenqof

weder omhoog ln bloeide tegen haareinde doorinnaajen.In Duitschlandgeeftmenwelmet nieuwen lulster. Tibet werd toen de
zetelvan de Lam a-godsdienst.Van hier verspreidde zich in de 13de eeuw degodsdienst
van Boeddlta onder de M ongolen. Eén der
vorsten uit het stamhui
s van Dfingls-khan
om helsde haar en verschafte haar hierdoor
ill 1247 de zegepraal. Na den valder Mon-

goolsche heerschappj in China (1368)keerden de Mongolen allengs t0t hun voormaligen toestand van woestheid terug.Maar in

de 16de eeuw werden zj doorgeesteljken

eensmeervastheidaandebladendoorzevooraf

ineenevloeistoftedompelen,nameljkinwaterj
waarin aluin, ljm en witte vitroolzjn opgelost,en m en geeftdaaraan den naam van
planéren.Daarna worden zj tedroogen gehangen, en als ditgenoeg gevorderd is9gaat
men over t0t.hetbinden.M en geeftden naam
van GFranschen band'' aan dien van boeken,waarvan de rug en de zjbladen geheel
met
leder overtrokken en eenigzins verguld
@@
ZIJ11* ishet boek op den rug en aan dehoeken van leder voorzien,dan noemtm en den
band een Jhalf-Franschen''; aan zulk een

uitTibet t0t de godsdienst van Boeddlta bekeerd. Op Ceylon en in Achter-lndië vertoont zich het Boeddhaïsmus in eene eenig- band zonder verguldselgeeftmen den naam
zins gewjzigde gedaante; van hier drong van tdEngelschen''. Men heeft voorts perga-

hetdoorin Siam ,in het rjk van Birma en
onder de Malejers.
Men verhaalt datRakya-moenigeene geschriften omtrent zjne leer heeft nagelaten,
maardateen kring zjneraanhangers10Jaren
na zjndood,onderhetbestuurvandri
,ezjner
voortreFeljkste leerlingen,eene verzameling

menten,marokjnen,linnen,haliinnen,zjden,
Quweelen,katoenen enz.banden,alsmededen
in Duitschlandgebruikeljkencartonnenband.
Nadat de bladen- zooalswj boven 0pmerkten - droog geworden zjn,worden zj
gevouwen en in goede volgorde op elkander

gelegd. Daarna worden zj gekloptmet een

van de voorschriften van den verhevenmees- hamer van 3 t0t 8 Ned.pond,hoewelmen
ter heeft opgeteekend. Eene tweede ver- dit n'eer en meer vervangt door de verzazameling werd ll0Jaren en eenederde 300 melde bladen te pletten tusschen cylinders,
jaren na den dood van Dakya-moeniaange- of n0g zaeer door ze goed te persen.Daarr Avorden alle ploojen gladgestreken,
legd - deze laatstg op een concilie, te doo
Dslalandarien Kaslmlrter zake eener ket- en het boek erlangt veelgeringer dikte.Tot
terj gehouden.De heilige boeken der Bra- hetvouwen heeft Bohall eene machine uitmanen worden door de aanllangers van gevonden. Daarna neemt het collationéren
Boeddka vexworpen.De gewjdegeschriften een aanvang,en vervolgens worden de boevan deze laatsten zjn oorspronkeljk in het ken onder de pers gezet,0m daaraan meer
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vastheid te bezorgen.Hiertoe wordt dedubbelwerkende schroefpers van W alker aanbevolen. Voorts worden de boeken nogmaals
gekloptoftusschen cylindersgebragt.Hierop

volgthetinnaajen,hetwelk op verschillende

wj
h
zengeschiedt,naargelang vandehechteld, w elke gevorderd w ordt. Zelfs is het
doorsteken in zwang,waarmen slechtseene
voorlooqigeverbindlngverlangt.Bjheteigenljkeinblnden vanboekendaarentegenbedient
men zichvan koorden,waaraanmetnaaigaren

175

ment overtrokken en met metalen hoeken
en kreppen voorzien.Reeds inde eerutehelft
der lsde eeuw hat
l men boeken, in rood
leder gebonden , met vergulden letters versierd en verguld op snede.In de l7de eeuw
verschenen de Engelsche en Fransche banden, en in het laatst der l8de had de kunst
van inbinden een hoogen trapvanvolkomenheid bereiltt.Intusschen is het op de lnternatiûnale tentonnstellingen te Londen en te

Parjsgebleken,datmen o0k in deze eeuw
de afzonderljke vellen worden vastgemaakt. in dat vak aanmerkeljk is vooraitgegaan.
Het aantaldier koorden is verschillend naar
gelang van het formaat, en men kan ze
doorgaans Op den rug der ingebondene boeken zien, hoewel men ze 00k welin het
boek laat wegvallen in eene sleuf.Het in-

Nietalleen de hechte en goedkoope banden,

maarvoo1.
alderjke,artistieke versieringen

der banden - zoowel van praehtwerken
als van photographische albums- geven ge-

tuigenisj dat onze tjd hoogeeischen stelt,
naajen wordt 00k we1vervangen door een en dat er kunstenaars gevonden worden,
ander bedrjf, uitgevollden door Carle te diein staatzjn om daaraan tevoldoen.AnMarseille. Deze maaktmeteen hiervoûr ge- der
en verzekeren, dat de oude kunst
schikt werktuig eene breede Opening door boeken in te binden geheel is verloren om
gede verzamelde bladen en brengt daardoor gaan,en datmen tegenwoordig hetdegeljk
strookles pergament, die alsdan aan den inbinden nietm eer zoo goed verstaat alsin
omslag ofband worden vastgehecht.Vervol- de l5;ejl6de en 17deeeuw.
Boekdrukkersw erkplaats isde naam
gens wordt het boek nogmaalsgeperst en
dan afyesneden, waartoe men verschilleM e van een sterrebeeldaa'
ndenzuideljkenhemel
w erktulgen aanw endt.
tussehen den k0p van den Grooten Hon; en
Daarna gaat men over t0thet versieren het Schip Argo,op 1100regte klimming en

van het boek. Men kan nameljk de snede 15O zuideljke afwjking. Het bestaat uit

kleuren Of O0k vergulden. Voorheen werd kleine, qaauwe sterren ; zi
l-n naam is afzj dikwjls gemarmerd. De papieren band komstig van Bode.
moet voorts Overtrokken worden. Zal dit
Boekdrukkunst (De)oftypoyraphleis
met leder geschiedenjdan wordt dit laatste in het algemeen de kunst, om geschriften
eerstopdebehoorljkegroottegesneden,ver- (loûz'middel;erdrukperstevexmenigvuldigen,
volgensdoorvochtigheidrekbaargem aaktjm et hetzj dit,zooalsin China,dûorhetafdrukweitenmeelpap bedekt,om hetboek gelegdj ken van platen,waarophetschriftgegraveerd
glad gestreken en gedroogd , waarna men is,fxylographie)ofwel,zooalsinEuropaenz.,
een paar witte bladen aan de binnenzjde doorhetafdrukken van losse,zamengevoegde
van den band plaatst.Hierna bestrjktmen lettersgeschiedt.Intusschenwordtdezelaatste
den band met vernis en men verfraait hem handelwjze bedoeld1 wanneer wj in meer
door middel van Fegraveerdefguren onder beperkten zin Overdeboekdrukkunstspreken.

de pers,Ofdoormlddelvan verguldjterwjl De boekdrukkerj vereischtde zamenwermen eindeldk den band meteene verwarmde king van den ntempelsnjider,lettergieter,zetjzeren bout gladstrjkt.Btjhet inbinden in fer en drnkker.Van de beide eersten spreken
pergament volgt m en denzelfden w eg.W il wj elders;onderstellende,datwj de letters
menjuweelgebruiken,dan wordtditvooraf oftypen in gereedheid hebben,bepalen wj
met papier beplakt, dit laatstebestjfseld, 0nsbj de tweelaatsten.
en het fuweelmeteen doek voorzigtig om
ln een goed verlicht lokaalstaatde zetter
de bladen vastgehecht. O0k zl
jdevereischt aan een bok,nameljk aan eene schuinsgeeene groote mate van voorzigtigheid. De plaatste tafel, w aarop zich boven elkander

Engelsche geperste katoenen banden zjn een paar letterkasten bevinden.Deb0k heeft
zeer sterk en slechts halfz00 duur als de o0k aan de achterzjde den vorm van een
Fransche banden.
lessenaar en alzoo degeschiktheid,om daarop
Merkwaardig is de wjze van inbinden, iets neêr te zetten.Men heeft ervoorts cordoor H ancock ingevoerd.Deze bestrjktden rigeersteenen,bergplaatsenvoorkasten(riolen),
afgesneden rug der bladen metkaoetsjoek, bakkenofloketten voorholwit,interliniën enz.
en a1s deze laag dik genoeg is,legthj er De letterkastis82Ned.duim langj35breed
den band omheen.Hierdoor vervalt het in- en 3diep,en van eikenhout met een vuren-

naajen,en Qe boeken,welkeop dezewjze houten bodem vervaardigd.Zj isin hokjes
gebonden zjn,gaan bj hetopslaan volko- verdeeld,waarindeverschillendelettfrszjn
men vlak oyen. Men verzekert echter,dat geplaatst- de meestgebruikeljkehetdigtst
zj spoedig ult elkandervallen.
bj de regterhand.Men heeftdeNederlandDe bekende geschiedenis derboekbinderj sche letterkast,de Anglaise-letterkast en de

neemteen aanvangmetdeuitvindingderdruk- Griekscheletterkastj--deeerstevanromein
kunst.W aarschjnljk iszj ontstaan teNeu- de tweede van cursiefen dederdevan Griek-,
renberg, waar vermoedeljk reeds in 1433 sche letters voorzien.
een boekbindersgild bestond.De eerstezj- De lettersvormen eenvolledigstelteekens,
bladen waren van hout,met leder Ofperga- geschikt om een handschriftin druk voor te
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stellen. Men heeft onderkast-letters, alzop Boorten heeft men wederûm afzonderljke
genoemd naar het gedeelte derkast,w aarin nom m ers.
zj zich bevinden.Daartoe behooren de ge- De letterpol'
lsvermeldt het yetal letters
wOne letters van a t0t z,voorts y ,fl,ë , naar haar gebruik.Dit is verschlllend in de
œ jœ ,&,punten, comma's,dubbele punten verschillende talen;het is duideljlt,datin
en com m a's, en wit.Dit laatste bestaat uit het Engelsch veel p, t,w ,in het Latjn
veel m , n,u,in het ltaliaansch veel i,0,
spatiën,pasjes,vierkanten en quadraten.

De letters zjn verschillend van dikte en
kenbaar aan den kop (type)van hetletterstaafleenaandeinditstaafjeaangebragtekerf;
dehoogtederletterstaa:esis25Ned.streep.
Elkestaandeletter(romein)heefthareschuinsche letter (enrséefj.
fycfiè'
nzjn verkorteletterstaaf
les,dietus-

enz.noodig zjn.V00rhetNederlandschheeft

spatieishetrliesje, en erzjn daarenboven
4dikkeresoorten-Ttuo/cdzjnomstreekszo0dik
a1s de letter, en réerkanten dubbel zoo
dik alsdepasles,terwjlqnadratendeuitgebreidheid hebben van IZ t0t 5vierkanten.
Interliniën zjn langwerpigemetalen plaatJes,dietusschen deregelsworden gezet,om
ze van elkander te scheiden en aan degCheeleyaginameervastheid tegeven.Zj zjn
verschlllend van lengte en van dikte.Voorts
heeftmen tabll-ofholtoitenformaatqoed of

225,augustjn 3l0,en tekst 400 Ned pond.
Hieronder zjn de spatlën en quadraten niet

men in een polis van l70 Ned.pond b.v.

l21/zpond n,16pond e,en 8ponda,doch
s
lechts1 pond Jen x,en nietmeer dan 1/4
pond à,è en é.

V00r een polis van 100000 letters weegt
nonpareille Ongeveer46,brevier70,garmond
schendewoorden wordengeplaatst.Dedunste 115, dessendiaan l33,mediaan 160,cicero

stukken letterspecie van zeer verschlllende
lengte en breedte,om de ruimten derpagina
te bezetten,waar geen letterdruk vereischt

begrepen;deze moeten ieder ten bedragevan
1 Ned.pond op 10 Ned.pond letter aanwe-

zig zjn,
T0tdegereedstâappen op eendrukkerjbehooren:
De zethuak,een goed sluitend stuk maho-

nie-hout ofjzerterlengtevan nagenoeg 30

Ned.duimen ,en bestemd om er 1 of8regels
in te zetten.
De maat, een langwerpig stuk mahoniehoutin den vorm van een zethaak en 32Ned.
duim lang en 2 breed, waaraan met eene
schroef eene verschuifbare lip verbonden is.

wordt,- en eindeljk nog/lefdofdikke,dunuitloopendeljnen t0tafscheiding van hoofd- Zj dientom deJuiste lengtederpagina'ste
stukken,aeeolades,ge
sgneeeedepzp//dlefferd, bepalen.
bloemen,hoeken en v'
wnetten.
Degalenen oflangwerpiqekierkanten,van
De borenkast-letters bestaan uitkapitalen

1 duimseikenhout vervaardlgd.D aarop wordt

(hoofdletters),cjfers, accent-letters, eenige hetgezette vanden zethaak overgebragt.Men
dubbeleletters(F,E,ë)enbjnaaldelees- heeftgewone en schuif-galejen.De afmetinteekens.D e hoofdletters w orden verdeeld in gen der galejen zjn voor
groote en kleine kapitalen ;de eerste dienen Klein octaafeene1.v.27eneenebr-v.17N.dm.
bj den aanvang vanvolzinnen enz.,delaatste Groot p n n n30 n n n n 21 p p
voor eigennam en van personen enz.De Ara- Quartoschuifp ,,n35 n n n n 27 n n
p n n r43 n n p n 32 p n
bische cjfers hebben alle de dikte van een F olio
pasje,- daarenboven heeftmen Romeinsche Plano r n n q52 D p r r 52 n n
cjfers en met accenten ($,7, a, '')voor- SllifApfffdlvan spltstoeloopendesschenhout
ziene klinkers.
ofvan jzer,- eenhamervanbeukenhout,De letter,die den naam draagtvan romein, een dre.n.geerplank,eenlangw erpigvierkanten
is haren oorsprong verschuldigd aan Nieo- zuiver vlak plankle,aan de onderzjde van
lasJenson,diedoorLodewùkXInaarRcl
tôFer linden- en aan de bovenzjde van eiken- of
te M ainz w erd gezonden ,om dedrukkunstte beukenhout,dat metde onderzjde op de geleeren, en zich vervolgens naar Venetië be- zette lejters gelegd en aan de bovenzjdemet
gaf en hier typen vervaardigde, die w egens denhamerretroFenwordt!hetl
tontenJpreltxt
xfhare overeenkomstmetdeRomainscheletters goed,uitblnnenhouten,scheenen en koojen
den naam van romeLn ontvingen.Het eerste bestaande'!van w elke de laatste eikenhouten
boek ,dat ermede gedruktwerd,isvan 1471 wiggen zjn van verschillende breedte er ter
en heet ttllecor puellarum''.Het clrdiF is lengte van 5 duim .
eene schuinsche ofloopende letter,- vandaar
Voortsbehooren tOtdatgereedschapg
jgeren
denaam.Zj iseenenavolgingvanhetschrift ramen,dienende om het gezette teomsluiten

der Romeinsche kanselarj,hetwelk bekend en in verband te houden.Die ramen zjn
is als ucursivetos seu cancellarios''
verschillend van lengteen breedte.Eindeljk
Men heeftverschillendesoorten van letters, een corrigeersteen (zie Onder Correetie),ruswier nam en gedeelteljk ontleend zjn aan tende in een m et zem elen gevulden bak,-w erken die er het eerst mede w erden ge- en riolen,bestaande uit een aantalvakken,
drukt.Demeestgebruikeljkezjnnonpareille, w elke t0tberging dienen.
brevier,Garmond,dessendiaan,mediaan,cst,drt),
W ilm en met hzt zetten een aanvang m a:f. au-qnst'
qn, tekst,paragon, kleine kanon, ken,dan m oeten eerstdelettersin dekasten
groote kanon cn dnbbele kanon. Voorts heeft ofvaklesbehoorljk gedistribueerd wezen?en
m en n0g deparisienne,mignonne,petit-teœte, niet alleen de letters,m aar ook de vliesles,
iaillarde,petit-romain, pltilosophe, gros-ro- spatiën enz. D aarna gaat de zetter aan het
vizl,palestine en trismeyiste. Yan sommige werk. Hj staat voor de bok, houdt den
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zethaak in de linkerhandtleestde voor hem
liggende copie en plaatst met de regterhand
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in een dag van 10 uren drukken kan.De

Engelschesnelpersisaanmerkeljk verbeterd
de letters vtug in den zethaak ,zorgende, door König, en het Engelsche dagblad trhe
mes'' heeft daarvan den l4(
1en November
datdereedsqenoemdekerfsteedsaandezelfde Ti
zjde valt.Hp weet,welke regelshjdaarbj, 1814 het eerst gebrailt gemaakt. Uitmun-

bjvoorbeeld metbetrekking t0thetwittus- tende snelpexsen worden vervaardigd in de
schen de w oorden enz.,m oetin achtnem en.

fabrieken van Reiel
tenbaehteAugsburg;Eöniy

Nadatdeachtereenvolgende bladzjden gezet
zjn,rangschikt hj ze zoodanig,datde afgedruktevellenbjhetOmvouwen eenejuiste
volgordehebben,en hj leyterhetraam en
hetformaatgoed omheon.lllernawordtdegeheele vorm opgekooid,datismetkoojen of

# Bauerte Kloster oberzellbj svurzburgi
Klein,Fordfj'Bol
tnteJohannisburg;M arinon%
# OACIIAJ!Alauzet* Laheurete Parjs,enz.

De gemlddelde berekening is,dateene gewone snelpers 900 vellen in eenuur drukken
kan; die m et 2 cylinders kunnen Om streeks
2000 per uur drukken. Deze worden echter
wiggen vastgezet.
over het verbeteren der drukproeven zul- meestalllitsluitendvoorcouranten gebezigd.-

1en wj handelen onderhet woord oorreotle, Thans zjn reedsvier dubbele snelpersen in
zoodat wj thans t0t de beschouwing der werking:het Handelsblad en h'etFidzf'lt).:van

drnkpers kunnen overgaan.Het lokaal voor den Dc# worden op zulke persen gedrukt;
ditbedrjfdientop de benedenverdieping te daaxmede kan xûen 5- à 6000 couranten in
wezen, omdat de persen een aanmerkeljk een uurdrukkenjzoodat de oplagevan 10000
lc,
s ran den .pcg
n
gewigthebben en elketrilling bjhetdrukken exem plaren van ltet Fïel'
. i
moetvermeden worden,hoewelhetdikwjls : uren geheel gereed is.Voor het bedienen
Op bovenverdiepingen gevonden w ordt. Het dezer pers zjn slechtseen machinemeester
moet een houten of beter steenen vloer en 4 meisjes t0t het inleggen der vellen
bezitten, alsm ede eene ruime verlichting w erkzaam .
tloor hooge ramen. Bj de drultkerj bevindt
Reusachtiger n0g is de Amerikaansche
zich een vertrek met fornuis, om de 100g, stoomsnelpersöMam mouth''teN ew -York,daar
t0t het afwasschen van drtlkvormen be- zj dageljksbinnen 3tlren tjds 50-t0t60000
stemd,warm te houden, voorts een natbak exemplaren levertvan het dagblad a'rheN ew -

en eene ygmp metwel-en regenwater.Op Yol'kSun''.lliertoezjn16werkliedenvoldoenhet fornulsbevindtzich een groote ketel of de,terwjlvoorheen t0thetdrukkcnvanzulk
p0tm et eene kraan,en door deze kan men een aantal exemplaren m et eene handpers
de l0og Op den vorm in den loogbak doen 6000 werklieden noodigzouden geweestzjn.
loopen.Ditlaatste is echternietvolstrektn00Bj de hand-drukpersbehooren:
dig,daar menm eestalkoudel0og gebruikt.
De inkttafels.Deze zjn langwerpige,aan
Hetbelangrjkstewerktuig opdedrukkerj den grond bevestigde, vierkante tafels,aan
is depers.Aanvankeljk gebruikte men hou- wier uiteinde zich een cylinder bevindt.
ten handpersen, later gewone houten en

Daarachter is eene staande losse ylaat,die

naar verkiezing door schroeven dlgter aan
Iqh eren peTk
%en? naar den uitvinder Dtan- den cylinder wordt gedrakt.Men behoeftbj
An.pe qenoemd, ztn eerstin l820 ui
tEnge- het eerste inkt-nem en de schroeven slechts
land ln Frankrjk ingevoerd. Hier werden wat losser Of vaster te maken, om steeds
zj spoedig nagemaal
tt, en Giroudot, die dezelfde hoeveelheid inkt aan de rûllen te
tevens den prjs dier persen aanmerkeljk verschaffen en alzoo de kleur van den drtlk
verminderde,heefterOnderscheidenegem aakt. rel
jkmatig te maken.De dekbladen dezer

thans veelal jzeren persen.

DebesteStanhope-en Cûlombienne-persenzjn lnkttafel: zjn van hout, jzer Of steen en
er vervaardigd door Gavauœ. Zj werken versehillend van grootte.
door de aanmerkeljke tegenwigten en aan- De drukbant,zjnde een ltastjeterhoogte
gebragte hefbgomen het zuiverst.
van 87, ter breedte van 78 en ter diepte
Inm iddelsw erden in Engeland orak desnel- van 42 Ned.duim.Zj dientom hetwitteof

perdezluitgevonden.D eze worden d00r men- afgedruktepapi
er Op te legqen,alsmede t0t
sehen of door stoom in bew eging gebragt. bergplaats van somm ige klelnigheden.
D e drukrollen. Te voren gebruikte m en
Zj drukken een half ofeen heelblad of0ok

we12 bladen te geljk.De inkttoestelis met drukballen, nameljk met wolgevtzlde,met

de pers verbonden,zoodatde rollen deninkt hondenleerovertrokkeneenvaneensteelv00rop de lettel's brengen zûnder de hulp van zieneballen ,waardoordeinktover den vorm
flen drukker. De drukking geschiedt door werd gebragt.Thanszjn de rollen algemeen

cylinders,welkemetEanelbekleedzjn.'
W ordt in gebruik,endezebestaan uitljm en stroop.
dezepersdoormenschen in beweging gebragt, T0thet vervaardigendierrollendienen2blikdan moeten 2 pexsonen,bj hetdraajen elk- ken ketels,vanw elkede eerstem etwatergeanderaflossen,terwjléên persoonhetblad vuld enw aarindetweedet0tz.lzl
jtzjnerhoogte
w it papierOp de pers legt,eneentw eedehet gedompeldis.M engebruiktvoorhetgietenvan

aandeanderezjdeerafneemt,indien nl.geen een 1*011/a1jm en 2/astroop.Deeersteketel
zelf-uitnemeraan de pers bevestigd is. Zulke

wordthalfv0lwatergedaan!enin dentweeden

persen zjn vooralvan grootbelang voorde plaatst men 1/4 van den ln regenwatergeuitgeversvan dagbladen.Xen berekent name- weekten ljm.Nu brengtmen hetwateraan
ljk,datmen meteenemechanischestoompers de kook,laatden ljm smelten,voegterde
ongeveer 700 vel in een uur,dus 7000 vel overige hoeveelheid langzaam bj, giet de
IY
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laauw-gemaakte stroop onder gestadig 0m- metgenoemd vocht.Daalma w ordthetpapier
roeren langzaam bj diemassa en laateenen bezwaard. Het natten dient met overleg te
ander een uur koken,waarna men despecie geschieden,omdatdaarvan de zuiverheid van
in een gietvorm ofhollen cylinder,laat stroo- den druk grootendeelsafhankeljk is.
men, die bj eenelenytevan 79 eenemid- Om nutedrukken,wordtdevorm indekooi-

delljn van 10 Ned.dulm heeft.Zjn de r01- Jen gelegdofvastgezettegendejzerenschee-

len nieuw ,zo0 bedekt men ze meteene'huid nen derpers#w aarna m en een velderOplaag
van inkt. W orden ze 0ud en hard,z00 kan alsmodelop de tympaan ofcylinderplakten
men ze hergieten,doch worden dangewoon- stukjesdunpapieropdieplaatsenaanbrenyt,
ljk waterachtig.A1smen bjdespecievan 3 waarde afdruk zich teQaauw vertoont.Dmnoude rollen 3Ned.pond ljm en 5 Ned.pond gende lettersoveral even diep in hetpapier.
stroopvoegt,kan m en 4 nieuwe gieten.
dal! moet de drukker den inktgoed distriOp enkeledrukkerjen wordenthansglyce- bue'ren, de r0l telkens flink op de inktrine-rollen gebrtlikt.Deze ztjn uitljm ,sui- tafeldrtlkkcnen gestadig lettenOp dengoeden

keren glycerinezaamgesteldjen bezitten de gang van zjn werktuig.Hjzorgttevensvoor
eigenschap dat zj zulverder op de letters eene Juisteplaatsing derpuncturen,die het
w erken.
midden van eren velaanwjzen en dus den

De drnk-inkt. Deze bestaatuitvernis en vouwerin de gelegenheid stellen,om depagi-

rookzwart.M en bereidthet vernis van ljn- na's van den schoon- en weêrdruk goed op
olie doordezeOpeenQinkvuurtedoenkoken. elkander te laten vallen.

hetdrukken van houtsnedenplaatstmen
Men voegtbj 50 Ned.pondl/aponddrooge eeBj
broodkorsten een llalfdozjn ujen,om het n ve1 op de tym paan,en vervolgens n0g

veteruit tetrekken.Menzethetkoken voort êén,die t0tmodelmoetdienen.Uitheteerste

totdat de olie ljmachtig ofdraderig wordt. snjdtmen de plaatsen weg,dietehardzjn,
Rookzwart verl
trjgt men doorin eene wel- en men plakt daarover een stukje dunner
geslotene, van binnen met papier bekleede papi
er;ditlaatste geschiedto0k daar,waar
tent hars te doen branden en den zwarten dedrtlk te Qaauw ls,enbj hetoprollenvan
aanslag door kloppen op detentl0stemaken den vorm w orden heteerstm et de puntvan
en te verzamelen.Verniswordtnu metl/vde deroldevignetten Opgerold,om datzedegrootof1/8stevan zjn gewigtrookzwartvermengd ste hoeveelheid inkt noodig hebben.Zie o0k
doormiddclvaneensteenenofhoutenwrjver. onder Con-qrerisclte tfrtfk.
Nadat de vellen van schoon- en weêrdruk
Sommigefabrikantenvoegenerwa'
tBerljnsch
blaauw bj.Men heeftf'
Jne,dikkeen dunne voorzien zjn,worden zj gedroogd endaarna
soorten van inkt.Voortsheeftmen een aan- yeplet,w aartoemen zichvan doelmatigepersen

t
a1yekleurdeinkt-soorten,welkemetbekende bedient.Hiertoebehoorende'tcaterpers,deltonvertstoFen worden bereid.
fez
lpers en denzerenpers.Zj komen metde
Papler.Dit wordt door de Nederlandsche
fabrikanten geleverdin riem en,m aarniettlke
riem tot evenveelvellen.Een riem schrjfpapier bestaat uit 18 gave boeken,elk van 24
vel,en 2kasboeken - eneenriem drukm ediaan
w e1uit even zooveel'boeken,maar elk boek

gewone linnenpersen overeen en zjn van

pletborden of cartons voorzien. D oor het

pletten worden de vellenvlak en glansrjk.

Gekleurde platen kunnen nietgepletworden,
om dat de g0m der verfstof aan het pletbord
zou kleven.Om deschoonheidvan den drukbevat 25 vel.In Frankrjk bestaat een riem voo1-alvan geïllustreerde werken - te verpapier uit 20 gave boeken,ieder van 25vel. hoogen, wordt het papier o0k welvôôr of
D e hoogte en breedte der N ederlandsche pa- na den druk OP eene satineer-pers V0Sapierformaten is (in Ned.duim )de volgende: tineerd.
ordinair schrjf33 bj 42,- bjenkorf35bj Aan het hoofd derdrukkerj staatveelal
45,- klein mediaan post40 lj 49,- groot de meesterkneeht; deze behartigt er alle'%e-

mediaan post 46 btl 54,- drukmediaan 44 langen enisdeverantwoordeljkepersoon.Hj
qlEli
L
J* 541
/,.- grootmediaan 44bj56,- royaal m oet den toestand der w erktuigen en der
,-

en royaal post 491/,bj 6l,- super-royaal
481/:bj 68,- olifants 59 bj 73,- superroyaal557/abj75% ,- anderhalfolifants651/,
bj 83: colombier59bj 351/,,- en dubbel
olifantsG71/abj105.Hieronderishetmachinaalpapier niet begrepen,daar ditt0teeneonbepaaldelengteenbreedtewordtafgeleverd.Dit

grondstoFen, den gang van het werk en de
voortbrengselen van den arbeitl m et de
meeste oplettendheid gadeslaan, en in alles
eene doelmatige regeling bevorderen en eene
stipte Orde handhaven. Hi
j dient alzoo te

zorgen,datermetdentjdgewoekerdworde.
Het personeelderdrukkerj isgeheelen al
aan zjn bestuur onderworpen. Daarenboven
moet hj in staat wezen,Om in allevoorkomende gevallen de noodige ophelderingen
te geven.Hj levertgeen ander papier aan
de drukkers af,dan 'tgeen hj van den uit-

laatste,van katoenvervaardigd,lsintusschen
niet zeer sterk.M en heeftechter0ok papier,
dathalfvan katoenenhalfvanlinnen gemaakt
en zeer goed is. Yoor degeljke werken is
hetNederlandsch papierwegens zjnestevigheid en deugdzaamheid zeer gezocht.
gever heeft ontvangen, en zendt aan dezen
Tùanskomenwjt0theteigenljkedrukken. de afgedrukte vellen, na gedroogd, geplet
Nadat de drukker het papier heeftafgeteld, en geteld te zjn,met zorg ingepakt terug.
w ordt ditgenat.M en haalt een boek papier Eene oplaag van 500 exemplaren vereischt
door den natbak m et regenwater,ofmenlegt een riem papier voor elk vel.W j ondersteleenige vellen op een bord en besprenkeltze len alzoo,datderiem 500 ve1bevat;erzjn
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echter o0k riemen van 480 en 432 vel,enin
dit geval heeft men ietsmeer noodig.
De meesterknechtrekent des zaturdags af
met de werklieden. Tot deze behooren de
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en eene distribueuse ofdistribuëer-machine
bestaande. Het aantalletters,dat hiermede
in een uur gezet of verdeeld kan wordenj
is zeer groot. Intusschen heeft dat aantal

daygelders, die een wekeljksch vastinko- zjne grens,omdatde zetter steedstjd be-

men hebben en voore1k extra-uurnaa'reven- hoeft om de copie te lezen en de toetsen
redigheid van hun 100n betaald worden;zj aan te slaan. Daar voortsdeze werktuigen

zjn gewoonljk methetmoejeljkste zet-of zeer kostbaar zjn en zeerbekwame arbeidrukwerk belast,- de nttkwerkers,die v0l- dersvereischen,ishetvoordeeljdatzjv01gens tarief werken en naar gelang van hun gens sommigen Opleveren,weleens betwjarbeid beloond worden,- en deloopjonyens feld,- Jajvrj algemeen worden zj als0nof leerlLngen, die zich allengsin het zetten

practisch geheelen al afgekeurd.Niettemin

oefenen en daarbj allerleihuiseljke bezig- zjn zj inFrankrjk enEngelandhiqrendaar
in gebruik.
heden verrigten.
In Frankrjk zjn destukwerkersverdeeld
Thans komen wj t0t degeschiedenlsder
in ïnettenrs :1 FJ#dS,die m en onder-meester- boekdrukkunst,dieindenlaatstentjd,vooral
knechts zou kunnen noemen,encompositeurs in 0ns Vaderland,aanleiding heeft gegeven
of gewone sttlkw erkers. Het zetsel wordt t0teen opmerkeljken pennestrjd.

per 1000 letters betaald; men berekent
Zoolang men het drukken met losse letdat getaldoor te zien,hoeveel n's erin een ters niet als het eigenaardige derboekdrukregelgaan,en men vermenigvuldigtdatcj- kunst beschouw de, w erd de uitvinding der
boekdrukkunst aan de Chinézen toegekend.
fer met het aantalregels der pagina;
Omtrent den eorreetor raadplege men dit Dezedrukken echterthans n0g evenalsvôör
wool'
d.O0k over het letter.qieten en het s'te- duizend Jaren,nameljk methouten platen,
reotyplren zullen wj terbehoorljke plaatse waarop de wOorden met het mes gesneden
handelen.De vermelding van werktuigen t0t zjn.De eerste sporen van eenedergeljke
hetzetten en distribuéren van letters - de drukkunst (xjr
lqgraphie) in hetW esteptrefdrukklarieren
willen wj echtergeenszins fen wj aan ln den aanvang der l5(
1e eeuw
in speelkaarten en heiligenbeelden. Daarnalaten.
en
Del
c
amb
re
bena
ver
vaar
di
gde
m
e
n
ge
heel
e
ges
c
hi
edenisHet klavier van Yonnq
ngen en o0k w e1 boeken
staat uit een horizontaal klavier met even sen in afbeel
.di
zooveeltoetsen alserletterszjn.Doorhet door middel van houtplaatdruk. In het alaanslaan van eene toets w ordt eene stang !emeen leverde men op di
e wjze drieenz.in beweging gebragt,die de vereischte erleivoortbrengselen,nameljk afbeeldingen
letter door eene groefOver een hellend vlak zonder tekst, afbeeldingen m et tekstj en
naar den zethaak doetgljden.Hiermedezet tekst zonder afbeeldingen.D eze laatste w aren doorgaansA B-boekenofleerboekenvoor
men in een uur 6000 letters.
N0g beter werkt het mechanisch klavier het Latjn.Hetmeestbekend isde aDonavan kapitein Rosenborg,waarmedemen bjna tus'' een uittrekseluitde groote gramm atica
l1000 letters kan zetten in een unr.Hier van Aelius Donatus,hetgeliefkoosde schoolbrengt de aanslag der toetsen de letters op boek der middeleeuwen, dat het eerst in
eene ketting zondereind,welke aanhoudend OnS Vaderland ergens schjnt gedrukt te
door het midden van het werktuig van de wezen.DeHollandschehoutdrukkers werden
regter naar de linkerhand gaat.Z0o komen nagevolgd door de Vlaam sche; dezeleverden
de letters op eeneylaats,waarzj doorde de dDoctrinale''van A leœander Gcllfz.s,eene
w erking van een kleln excentriek in de orde spraakkunstin hexâm eters. Het is bekend,
van den aanslag der toetsen waterpas ge- dat00k na de uitvinding der drukkunst met

rangschikt worden.Eenè wjzerplaat en een losseletters,t0tzelfs in 1490 toe,de xïl0belletlewaarschuwen den zetter,alsderegel graphie t0t het vermenigvuldigen van klelne
geschriften in gebruik bleef.
v0lis.
D e gebruikte vorm m oet uit elkander geGeljk in dedagen der Oudheid 7 steden
nomen worden,en hetkostveeltjd,delet- elkander de eerbetwistten,degeboorteplaatg
ters te distribuêren, dat wilzeggen, de let- van H omerus te wezen,zo0 strjden sedert
ters één voor één weder in hare vakles te eeuw en vele steden in Duitschland,deNeder-

leygen.00k hiervoorechterheeftmenwerk- landen en Italië om den roem ,dat binnen
tulgen uitgevonden.
Het disteibueer-lrerktuig dient,om de letters van den vorm in hare kasten te verdeelen, elke letter in haar eigen vak.Hiert0e wordt een gedeelte der pagina in een

hare muren deboekdrukkunstisontstaan.Die
steden zi
jn Mainz! Straatsburg, Bamberg ,
Augsburg en llaarlem ,- en zelfs noemen
sommigen n0g een aantalandere.Intusschen

der toetsen de letters achtereenvolgens uit
den regelgeligten naarhare vakken gebragt
w orden.
H oogst m erkw aardig is de machine van
G aubeet,uit eene com poseuseofzet-m achine

eeuwen deuitvindingderboekdrukkunstheeft

heeft het onderzoek van den Jongsten tjd
bakle gelegd en elke regelafzonderljk in alleen aan Haarlem : Straatsburg, Mainz en
een beweegbaar wagentle weggevoerd. De Bamberg verlofgegeven, om hare aanspradistribuëerder beweegt dit laatste naar de ken te doen gelden.
De mannen,aan wie men in de laatste 3
behoorljke plaats, waar door hetaanslaan

toegekend,zjn Pan@lio,uithetadelljk ge-

slachtCastaldogesproten,Cosier,Gezzj/ldidcA,
genaamd Gutenberg,Fldf(Fal
gstj,Reköfer,
Jennon,Mentelin,Regiomontanusen Pjster.
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Gedurehde de 15ëe eeuw Averden JokannJ?>:- aan Mainz (
bepaaldeljk aan Peter Sclô.
#drl
en Jokann G'
Mfdald'
r, uitMainzvrja'
lgemeen die van het drtlkken metgegoten letters,en
voorde uitvinders der boekdrukkunstgehou- aan Straatsburg,en wé1aan Gutenberg,het
den, en naast hen werden k
seltöFer, en eerste denkbeeld om met losse letters te
Mentelin alszjne helpersgenoemd.Eerstna drukken, m oest toeschrjven.Scltöpjlin zag
verloop van eene eeaw verhieven zich in zjn gevoelen gedeeld door Jaeob Oberlin,
Holland stemmen, die aan gemelden Guten- Liel
ïtenberger, Llon de Laborde enz.
àdr,g de eer dier uitvinding ontzegden en
Mainz kan zich reeds eeuwenlang 0p talhem tevens voor een schaam teloozen dlef rjkegetuigenissenberoepen,en velekronie-

uitkreten.Dit dee,
d bepaaldeljk Hadrianns ken bepalen 1440alshetJaarderuitvinding.
Jzrsil:,een geleerd geneesheer en geschied- Zulkegettligenissenvindenwjaanhetslotvan
schrjverder Staten van Holland in zjn?Ba- velederoudsteincunabelen?bjvoorbeeldvan
tavia'',hetwelk in 1588 teLeiden isgedrukt. hetuitmuntend tpsalmboek''van 1457en1459,
v$fl
Hj verhaalt,datin de eerste helftder15;e van den Gcatholicon''van Joannes de Jc,
eeuw teH aarlem een zekereLanrenslanszoon, (1460)?van het (tluibersextus Decretalium

wegens zjne bediening Coster(kerkbewaar- (1465)'',vandettlnstitutiones''vanJastinian'
us
der) bjgenaamd,op eene wandeling in den (1468),van de GGrammatica vettlsrythmica
Houtlettersin een boom gesneden en éeze (1468)'' van den uHortussanitatis'' gedrukt
in haar geheelvan den boom losgemaakthad, dool
-Jaeob .
vetfizl?lt
zc/z(14.
91),vanden uMisdat ééne dier letters,in het zand vallende, sale Cracoviensisecclesiae (1487)'',van den
ereen afdruk achterliet, en dat hj hiert
lgor tApulejus'' gedruktdoorJohann '
ppa '
lF'
izlop het denkbeeld was gekomen, Om met ternheim (W eenen,1497)qdeze spreken alle
losseletterstedl
mkken.Hj vermeldtverder, van M ainz als de plaats,w aar de boekdrukdat Laurens e
n xdzoozlmet zjn schoonzoon kunstisuitgevonden.Alstjd deruitvinding
TlbomasTidferdzeenmeertaajeninkthadbe- van losse letters w ordt door eene acte van
dacht, en dat hj het eerst den uspieghel den notaris Ulrielö Selzzltzdpdriçdr,doo1'een
.

Onser behoudenisse (Speculum humanae sal- lofdicht van Bergallan'tts, door de lkroniek

vationisl''had gedrtlkt.In plaatsvanhotlten der stad Neurenburg,door de annalen van
typen zotz hj weldra looden en vervolgens Augsburg.en vooraldoordenabtTritltemiws,
tlnnenvervaardigdhebben.O0k zegtdieschrj- een tjdgenooten vriendvan Peterk
vc/zl#'
er,
ver, dat later van de overgeblevene letters in de annalen van hetklooster Hirschallhet
wjnkannen gegoten zjn, die in den tjd, Jaar 1429 genoemd. ln later tjd hebben

toen hj schreef,noqaanwezigwarenin het dan ookdemeesteFranseheenDuitschegeleerhuis van Coster. D1e uitvindlng was inmiddels met grooten voorspoed bekroond en de
zaak uitgebreid. Er waren knechten aangenomen, en één van deze,Johan tz'
yfdzlùdr.g
genaam d, zou gefltlrende den Kerstnacht de

den enbibliographen deapmspraken vanM ainz
als wettig erkend.Bepaaldeli
jk iszulks ge-

daan dool
.& G.JlzlgzltxzkzlFlBreitkopfinzi
jne
GAbhandlung ueber die Geschicllte der Buehdruckerkunst(1779)''. doorZap.
f in zjne
voornaamste gereedschappen van zjnpatroon aAelteste Buchdr. Geschichte von Mainz
gestolen hebben. Nadat htj hiermede eerst (1790)''- doorG.I'
iseherin zjn uEssaisur

naar Am sterdam , toen naar Ketllen en ein- les monumens typographiques'' door K.A.

deljk naar Mainz vertrokken was, zou t
vclt
zllin zjne uGeschichtederErtlndungder
hj daar ter plaatse rçeds in 1442 de ?D0c- Btlchdrt
lckerkunstdt
zrch Johann Gend eidcFz,
utenberg, m it m ehr als dritthalbtrinale'' van A leœander G/JJ'II.
:, alsm ede de genannt G'
verhandelingen van P etrnsA 'ie lzlff,vm et de hundertnoch ungedrucl
tten Urkunden(1830)'',
letters van LaurensJ'c/ldzopzlgedxukthebben. -- doorJ.W etterinzjnealfritischeGeschichte
Men kan nalezen,w atM eerman,JacobusK 0lss,g,Abraham de Tz/rïe,s,Jaeobus tscFlelfdvll,
P aeile en vele anderen ter handhaving van
het uitvindingsregt van Lanrens J'
czldzp//
Coster geschreven hebbenjmaarteveng wat

indenjongstentjddaartegenisinqebragtdoor
Tander L'
%nde:diedoorzjnecritlekhetverhaalvanHadrIangtsJffnïl,t0teeneongerjmde
legendetrachtte makeù en daarbj ontegenzeggeljk metgroote belezenheid enjuistel0gicatewerkging.Intusschenachtenvelgnzjn

der Erindung derBuckdruckerkunst(1836)''

dooz-Joh,
n Jacksonin zjne Jrreatise on
(1830):'terwjlhet'
4deeeuwfeestin 1840nog
-

wood-engraving , historical and practical

een aantalandere geschriften ten voordeele
van Mainz heeftuitgelokt.

Bamberg mengdezich niet in dien strjd,

totdat Camns in het laatst der vorige eeuw
gewag maakte van een boek ,dataldaar in

1461 doorAlbertT/t
sfdr werd gedrukt.Dit

is nader Onderzocht door Plaeidus Sprenbetoog niet onvatbaar voor wederlegging.
ger en H.J.J#ck,en dezekwamen tOt het
Straatsburg noemt zich op twee verschil- besl
uit)dat001
taanPjstereeneeereplaatsbjde
lende gronden de wieg der boekdrukkunst. uitvinding der boekdrukktlnst moet w orden
Dâârtoch wordtJoh@n Jl
'ezlfe/(M entelin)als toegekend.
uitvinder genoemd,en men beweert tevens,
Debelangrjksteuitvindingenworden veelal
dat Gtttenberg daar ter plaatse zjne eerste voorbereiddoordeomstandigheden en tevoorproeven genomen heeft.
schjngeroejendoordebehoeftevanhetOogen-

Bovengemeld gevoelen verloorechterzjneaanhangers,toen de geleerdeScltöpyinin
zjne avindiciaetypographicae (Straatsburg,
1760)''zocht aan te wjzen,datmen aan

blik.Vandâar hetverschjnsel,datzjdikwjls
tegel/kertjd doorverschillende personen gesehieden.Er bestaat dus mogeljkheid- hoewe1dezevrj algemeen vcrworpen wordt,H aarlem deuitvinding van denhoutplaatdruk, dat de drukkunst tegeljk in Nederland en
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in Duitschland is uitgevonden,vooral daar
binnen Onze grenzen reeds zeer vroeg een
aantalwerken is gedrukt,die zich in lettervorm duideljkj'
enoegvande Duitsche onderscheiden.In d1t geval,lzetwelk slechts eene

moyelî
jkheid aanwjst,geraaktedeNedetlandsche drukkunst, voorzooverzj zelfstandig
bestaan heeft, weldra Op den achtergrond,
en de geschiedschrjvers derboekdrukkunst

beginnen thans doorgaans met Jbhann Gltenberg.
Deze,geboren in 1297,bevondzichin1424
te Straatsburg, en een procès,aldaar door
zekeren Dl'itzeltn in 1439 tegenhem gevoerd,
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waar een vonrschot van Konrad Jn zzk-er of
hem in staat stelde. Om zich eene

nieuwedrukkorjteverschalen.Nudruktehj

den ucatholicon''ofuloawno deJl4>Jsumma
Quae vocatur Catholicon'' in groot-folio met
eene kleine Gotltische letter;datboek bevat 374 bl
adzjden,ietler Van 66 regels.
Hoewel men daarin geen naam van den
drukker vindt, is het zeker, dat het van

de pers van Gqtenbergafkomstig is?dewjl
de drukkerj van I'
albst eene dergeljke let-

ter niet bezat en de letter volkomen overeenkom t met e0n0 andere van w elke men
weet, dat zj t0t de drukkerj van Gutenwjstvolgenssommijenreedsûpeersteproeven berg behoorde.
Na het verwjderen van Gntenbery werd
metlosse,gegoteneletters.Hjbleefindiestad

t0t in 1444, en men weetvan dittjdperk doo1'Faust en Scl
tbfer de drukkerj op beztjnslevensnietveelmeer,dan dathj zjn teren voetingerigt,en zj leverden in 1467
geheele verm ogen m et het nem en van proe- het beroemde Jpsalterium'',het eerste geven ten behoeve der industrie heeft zien drukteboek?datmetdeopgavevanplaats,tjd
wegsmelten. In 1445 of 1448 begaf hj zich en drukkerlsvoorzien.Hetisin groot-folioOp
naarMainz,zjnevoormaligewoonplaats,en pergament gedrukt en metfraajebeginletdaarhem hetnoodigegeldOntbrak,sloothj ters versierd.Erztjnalthansn0g 6exemplaeene overeenkom stm etJbhann FtfdfOfInaust, renvanbekend.Eene2t
leuitgavevan datwerk
één van de rjkste burgel
's uit Mainz (22 verscheen in Augustus 1459, en men heeft
Augustus1450),van wien hj een voorschot hiervan thansn0g dubbelzooveelexemplaren
svan de eerste.Later verscheen eene 3dej
ontving van 800 gulden in goudtegen 60/:. a1
Nu drukte h!j met beweegbal'e lettel'
s en 4de en 5(1e uitgave. Hetderde groote werk

sehjnt groote moegeljkheid te hebben ge- uitde drukkel'j van InaustenSeltöferkwam
had met de bereiding van den inkt.Van den 6f
1en October1459 in hetlicht,nameljk
zjnepersverschenen- naarmenbeweert- tGuilelmi Durandi Ratiûnale divinorum 0ëAB-boeken) gebedenboekenj aoaatbrieven, ciort
lm''
,voordien tjd een meesterstuk van
Donatussen,enz.De druk methouten lettexs typographieenl60bladzjdenbeslaande,elkin
was zeer gebrekkig en hj deed proeven,om 2 kolommen.Hiervan heeft men n0g een
ze van metaaltesnjden,terwjlhj yindeljk 50-tal exemplaren. H et vierde w erk was
op het gelqkkig denkbeeld kw a'
m om ze te
gieten.svelligt heeft I'
altsthem t
lâârtoeden
6(1e1t December 1452 nogmaals 800 gulden

ttconstitutiones Clementis V Papae cum apparatu Joannis Andreae'',hetwelk den25sten

Junj 1460 voltooil werd. Daarna vervoorgeschoten.In genoemd jaarbegon dan scheen van deze pers het JManifest des
ûok reedsde druk van een Latjnsche bjbel Erzbischofsv0n Mainz,Dietlter'ptlzlIsenburyj
(Biblia Latina vulgata,ook tDe 4z-l'
egelige gegen Adol
f'
lpzl Nassa. (4 April 1462).'
Bjbel''genaamd),die tegen het einde van Om hetucatholicon''van Gutenbery te over-

aust en î'
ehôf'
ev
1455 in 2 folio.deelen met s50 bladzjden schaduwen,drukten nu I'

werd voltooid.Toen w aseen gronte stap ge- met nietlwe gesnedene en gegotene letters
daan,kn Peter fc/lô.'
#krvan Gernxheimjeen eene tfBiblia sacra latina vulgatae editionis
bekwaam schoonschrjver, die vroeger te ex translatiûne et cum praefatlone S.HiéroParjs was geweest, kwam al'
s famulus in nymi'' in S groot-folio deelen. D it werk,
dienst van den rjken Fawst.Hj sloeg de m et de w apenschilden der beide drtlkkers
letters m et cen stalcn stem pelen bezorgde en ill de pergament-exem plaren m et fraai
eene veelbetere soortvan inkt.Voortstrad gekleurde en vergulde beginletters voorzien,
hj met eene doehter van I'
ar
ustin hetl1u- telt in het eerste deel 512 en in hettw eede
weljk, waarna deze zich bejverde, Om op 239 bladzjden in 2 kolomm en,e1k van 48
eene niet zeer edele manier zich van het regels, en is den 14den Augustus 1462 voldeelgenootschap van G'atenbery te ontslaan. tooid.Erzjn n0g omstreeks70 exemplaren
ln October 1455 stelde hj een eisch tegen van voorhanden.NietlangdaarnawerdMainz
hem in t0t teruggave der 1600 gulden m et desnachtsoverrompeld doorAdov rc4Nasrente Op renteqde eisch werd toegewezcn, tçtzf
:, en bj den brand, die toen woedde,
en daar Gatenbery geenerleivermogen bezat, werd de drukkerj van In
aust en Seltöfn
er
kwam degeheeledrtlkkerj metgrondstoFen vernield.Htm newerkliedenverspreidden zich
en producten in de handen van Inaust.T0t naar alle kanten en bragten op dezewjze
de productenbehoorden - zegtmen- Onder- Op een groot aantalplaatsen den zegen der
scheidene Donatussen en de reeds vermelde boekdrukkunst.
Bjbel,van welke6exemplarenOppergament Behalve Lawrens J'lpdzpos Coster en G%Jegzserg di
ngt ook AlbreelttTJOJ:? te Bamen 9 op papierbekend zjn.
Schoon Gutenberg nu van alles berûofd bergt geboren Omstreeks 1420 en Overleden
was, verloor hj geenszins den moed.Men omstreeks1470,naar deeervan deuitvinding

meent, dat htj nt1 een korten ttjd .te t
ler boeltdrukkunst.Het bljkt, dat hj in
Straatsburg is geweest, maar in de eerste 1461 metlosse letters heeft gedrtlkt,zoodat
helftvan 1457 was hj reedsweder te Mainz, m0n hem öf voor een leerling van Gnten-
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b6rg moethouden, öfvooriemand,die zelf- Grieksche drukletters.Het werd in het v0lstandig de boekdrukkunstuitgevonden heeft. gende jaar ten tweede male uit
gegeven.
Zjnelettersgeljkenwel01)dievanGutenberg, Toen verscheen 0ok de aGrammatlca vetus
dochztjnertevensvanteontlerscheiden.DeOud- rythmica'' of JRudimenta grammatices'' op

Btevooxtbrengselen zjnerdrukkerj zjn des- 11 folio-bladzjden, waarvan Z exemplaren
geljks school-en gebedenboeken.Van hem nverig zjn.In die dagen overleed I'
anst,
zjn voorts afaatbrieven van 1454 en 1455 vermoedeljk te Parjs, werwaartshj met
van paus Nieola'
us V ten gunste van koning een grooten voorraad ztjner drukwerken
Johan rczlCyprus,die door de Turken werd vertrokken was.
bedreigd!- voortsSdEyn manung d'cristenheit
Inmiddelszette Peter Sel
töFeede zaak met
widd'die Durke''van laatstgenoemdeJaren, jver voo1't.Hj deed in Maart1467 uS.Th0benevens een paar kalenders,- dan een La- mae Aquinatis sectlnda secundae''en in OctjnscheBjbelvan 88lbladzjdenmet2kolom- tober eene tweedeuitgave van uclementisV
menin 3folio-deelen 1waarvanin enkelevoor- constitutiones''in het licht verschjnen en
nameboekerjen exemplarenvoorhandenzjn, had den 24sten Mei1468 GlustinianiinstituuBonersEdelstein''ofGFabelbuch'''inDuitsche tiones cum glossa'' in gereedheid. In dit
verzen,88bladzjden tellendeenmethoutsne- boek zegt hj,dat Gutenberg en Flzl,f de
denvoorzien,- ttDiesiebenFreudenMarië''Op eersteboekdrukl
ters zjn geweest,maardat
9 bladzjden,- öDieLeidensgeschichteJesu'' hj hen overtrofen heeft in de kunstvan
op 21bladzjden,debeidelaatsten desgeljks hetsnjden en gieten van letters.De usummethoutsneden,- ttDasBuchdervierHisto- maria''en het slot zjn met rooden inkt
rien'',in 1462gedrt
lktOp58bladzjden,waar- meesterljk gedrukt, zoodat men bj eene
van eenpaarexemplarenOvergeblevenzjn,- vergeljking van ditboek en vooralvan het
de JAllegorie auf den T0d''of Jltlagen ge- prachtig gedrukte upsalterium''van 1457 met
gen den T0d''op 24klein-folio bladzjden, dexylographieën en enkele andereboeken erwaarvanmendesgeljks2exemplarenkent,- kennen moet,datdedrukkunstmetverwonde NRechtsstreitdes Menschenmitdem Tode'' derljken spoed eene ongemeene hoogteheeft
op 23klein-foliobladzjden,vermoedelgk niets bereikt.In de volgende Jaren dezer eeuw

andersdan eene nieuwe uitgave vanhetvoor- verliet eene reeks van w erken de pers van
gaande en slechts in één volledig exemplaar k%cltöy'
r, en Onder deze zjn vooral ?Cr.
voorhanden, - een ttArmenbibel'' en een Bothne
s Cronecken der Sassen (1492,in Ne-

ûBiblia pauperum'', beide waarschjnljk ge- derduitschl''en uBreidenbachs heilige Reydrukt in 1462j- en dBelialOder der trost sen''merkwaardig.Hetlaatsteboek,datzjn
des Siinders''op 90klein-foliobladzjden en naam als drukker draagt,is de 4(1euitgave

m etde opgave aan het slot,dat dit boek te

van het upsalterium''van 1457,voltooidden

Bamberg bj AlbrecktT/dferisgedrukt.Die zlsten December 1502, ep reeds den 27sten
werken vanPjsterzjn achtereenvolgensOnt- Maart1502 zien wj in den ûMerctlriusTrisdekt,en hetbljkt,dathjzich eerstmetden megistus''zjn zoon Johannalsdrukkerverhoutplaatdruk (xylographie) beholpen heeft, meld.Deze heeft,a1s opvolgervanzjnvader,
maarlater,hetzjdanzelfstandigofdoorande- een aantal belangrjke werken uitgegevenj
ren,gekom enistûtdendrukm etlosse,gegotene
letters,waarm edebovengenoemdegeschriften

zjn in het licht gezonden.Voor '
toverige
zjn geenerleiomstandigheden vandien merkwaardigen man bekend. Na 1462 verdwjnt
hi
j van het tooneel4er geschiedenis,enmen
ontdekt te Bamberg eerst19Jaarlater weder de sporen eener drukkel-j. Intusschen
wordtdoor velen betwjfeld,ofde genoemde

zooals den laatsten drtzk van hetupsalterium

(1516)'' een Latjnschen GLivius (1518)'' en
werken van Ulrich 'pps H '
atten en E rasmns
fJ4 Rott
erdam (1519-1523).Diens tweede
zoon,a1sJan Janszoonbekend,stichtteeene
drukkerj te '
sHertogenbosch,waarùa zjn
overljden (1565) zjn zoon,die denzelfden
naam voerde?hOfboekdrukkerw erdvan TAïli
ps 11,konlng van Spanje en als zoodanig

werken inderdaad alle (
bor Psnter zi
jn den Ban van prins Willem I van O'
r/V:
gedrukt.
Toen de dagen van schrik en'ellende te
Mainz Y7aren voorbjgegaan, gelukte het
I'a'
ust en Scl
bôy'
er, hunne zaken wederin
orde te brengen. Het eerste werk hunner
nieuwe drukkerj was een aqaatbrief Van

qausTil,
q11,nameljk GBullaeruciatasanctlssimi nostri domini contra Turchos'' (gedateerd van 11 November 1463),o0k in het
Duitsch in 8folio-bladzjden.TweeJaarlater
verscheen uBonifacins V1II Liber sextus
Decretalium (Mainz,17 December1465)''op

141 bladzjden, alsmede %M . T. Cleero de
oE ciis libri 111. Paradoxa et versus XII
sapientium (Mainz, 1465)'',de eerste uitgave
van een der oude classici,op 88 folio-bladzjden metdelettersvanuDlzrandirationale''
gedrukt. Tevens vindt men aldaar in de
Grieksche spreuken derlparadoxa''deeerate

nadrukte.
In het laatst der 15% en het begin der
l6tle eeuw begon zich de drukkunst naar
alle kanten te verspreiden.Te Bamberg ontmoetmenin 1481 weder eengedruktboek,na-

meljk KvitaePhilosophorum etpoetarumy
''te K eulen,w aarde wetenschap in die dagen
bloeide,rigtte UlrlckZelleenedrukkerjop,
die een aantal godgeleerde boeken leverde,
en Onderdezereedsin 1470een Latjnschen
bjbelin 2deelen groot-folio.Deeersteboekdrukker te Augsburg was Gûnthe? Ztziwdr
(1468- 1478), die het eerst de Romeinsehe
letter (antiqua)heeft ingevoerd.Zjn beste
werk is eene nieuwe uitgave van den ?Catholicon (1469)':. Eene eereplaats in de geschiedenis der boekdrukkunst komt t0e aan
Johann 2#-I:r (1472-1492)!vooralomdat
hj een grootaantalwerken ln deDuitsche
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taal heeft uitgegeven. De grondleggervan 1500 een grootaantal drukkergen bestaan,

deNeurenbergsche drtlkkerj,welkelaterz00 diet0taangemeldtjdstipvelewerkenaieverberoemdwerd,isJohannSeldezldcAz
zlid(1470- den.ln de 15;eeeuw werden teVenetiël/ade
1478),een geleerd man,zooalsbljktuitde meer boeken gedrukt,i'm in alle overige

naauwkeurigheid der door hem uitgegeven steden van Italië te zamen. De drukkunst
werken.00k de beroemde wiskunstenaarJo- W aS er het eerst gebragt dool* Johann '
llps
At
zszle: Regiomontanns vestigde er eene boek- Speqer (1469-1470),diedereekszjneruitdrukkerj.Anton Cplf
/rçer OfKobergeraldaar gaven opende metde dBrieven''van Cicero.
(1473-1513)werdintusschendoorzjnetjdge- Nietsainder voortreffeljkswerd ergeleverd
nootenadekoningderboekdrukkers''gennem d. doorzjnbroederïvendelilè4
-t
,,,.
Vpf,(,
t,
','(l470--

Hj heeftmeerdan200werkeninhetlichtge- 1477),terwjler N'
ieolas ,//,/'
(t'tt
xltitTours)

qeven, die zich door naauwkeurigheid en en Joltan rtzzzKenlenzit!hdoorverbeteringder
slerljkheid onderscheiden; daarbj zjn niet typen (characteres Veneti)jegens de druk-

minder dan 13 bjbels,en éên van deze,in kunstzeerverdiensteljk maakten.O0kdrukde Duitsche taal,isversierd metmerkwaar- ten er 3 geboren Haarlemmers, nameljk
dige houtsneden.Voortszjn te Straatsburg Nicolaas TiefdryztePadua (1476)enz.,HenBeinriel
s zko
çd,
sfeizl (1471-1472),teSyiers, #rikv@nAccwlevlteBûlogna(1482),enGerarPeter DrccA (147l- l50C), te Eszllngen dfzd nan Haarlem te Florence(1428).Van de
Konvad Fz
/sdr (1473-1481), te Merseburg latere boekdrukkers noemen wj Ald'lts
L%eas Wrgl#ïd (1473), te Breslau honrad en Bomberg. Als eersten boekdrukker te
27://4:4:te Liibeck Lncas Wrtzzztfi.s,te Meck- MilaanvindenwjY li
ppodeLavagna (1459)
lenburg N'
icolaus mt
lzpDeer (1475- 1490)als genoemd;voortsvolgenAïttonioZaroto(1471)
boekdrukkers bekend.In 1475 is te Pilsen uit Parma,en Cl
tristopl
t Valdarfer (1479)
het Nieuwe Testament in het Boheemsch uit Regensburg. Er Ontstonden boekdrukkeuitgegeven en in den aanvang der l6(1e rt
jen te Verona (1470),te Treviso (1471),
eeuw bestond te Praag eene H ebreeuw sche te Bologna (1471),waarin 1482 de Pentadrukkerj,nadatreedsvôsr1.500wel60 He- teuch (O0k enkele exemplaren op pergabreeuwscheboekenteMantua(1480)enelders ment) werd gedrukt,te Ferrara (1471), te
warengedrukt.ReedsvroegerleverdeM icltaè'
l Napels (1471),tePavia (1476),terwjl een
Aeg/der of kyser te E ichstsdt eene verbe- grobt aantal andere steden desgeljks vôör
terde lettersoort.Te Leipzig werd de boekdrukkunst gebragt door Frlsner, den corrector van den reeds verm elden Sensensoltmid
te Neurenberg,en hj bleefer t0t 1484 de
eenige drukker,waarna 0Ok M avous en M o-

het einde der 15(le eeuw drukwerken V01everd hebben.D e eerste Arabischeboekdruk-

kerj in Italië werd Op last en op kosten

van paus J''
ali'
as 11 te Fano gesticht dflor
den Venetiaan Greyorio.

rifz Brand (Wrtzs#i: of Brander) er zich
In Frankrjk werd de eerste drukkerj
vestigden. In 1480 ontstonden drukkerjen geopend teParjs in de Sorbonne. Dit g0te Memmingen,Passau,W eenen,Miinchen, schiedde door Ulrich,oerin.q,M artin Crantz
Reutlingen en Erfurt.TeMaagdenburgwaren en JVCCAtZC'JFeibnrger,Duitsche mannen,die
Rarenstein (1483 en 1484) en Joacltim Trodf- er in 1470 JGasparini Pergam ensis epistolaphal de eerste boekdrukkers,- te Heidel- rum opus'' uitgaven. Genoemde drukkers,
berg vinden wj in 1485 I'
riedrioltXïycA,- eerst door de leeraren der Sorbonne Z0r0ete Regensburg in 1400 Jaeob 'pczl Gouda. p0n begonnen weldra zelfstandig werkzaam
Uit Hagenau zjn t0t aan 1500 omstreeks te wezen en gaven eene NBiblia vulgata la40 gedrukte werken afkomstig;voorts zjn tina.
''In 1478 was Gering alleen overjm aar
er nOg een aantalanf
lere D uil che steden, hj vond in W illtelm M aynyal en BartkoloW a;,
r de drukkunst in het laatste tiental vlc6'
lf.sk emboldt nieuw e medewerkers (1484).

Jaren der 15deeeuw eeneverbljfplaatsvond. Daarna zien wj er het aantal boekdrukkers
W èlis de boekdrukkunst door Duitschers m et snelheid toenem en, en in den aanvang
naar Italië overgebragtjmaar zj heeft zich der lsëe eeuw drtlkte Gllles Govg-wzozlf er

dââr zoo voorspoedig ontwikkeld,dat er in m et eene nieuwe type, nu algem een aange1480 reeds 40 plaatsen waren ? die boek- nom en en naar hem ugarm ond'' genaamd ,
drukkerjen bezaten, terwjlDultschland er Grieksehe en Hebreeuw/che werken.In 1473
toen n0g slechts 22 telde.D e eerste w erd ontstond er eene drukkerj te Lyon.waar
door Konrad Rweynheym enAenoldTclg
zcrfz, t0t aan het einde dier eeuw dgor Ongeveer
twee boekdrukkersu1tMainz,in het kloos- 40 bûekdrukkers Z50 werken werden uitgeter Subiaco bj Rome gesticht.Zj leverde goven.W eldra vond men drukkerjenteChain 1464 een (tDonatus''en in 1465een dluac- blis (1478), Toulouse en Poitiers (1479),
tantiusde divinis institutionibus etc.''Voorts Caën (1480), Vienne in Dauphiné (1481),

Averd zj in 1467 naar Rome Overgebragt,
waar zj de belangrjkste classieke werken
der Latjnsche schrjvers in het lichtd.
eed
verschjnen.Omstreeks denzelfden tjd ves-

Promentour (1482),Troyes (1483),BréandLoadehac en Rennes(1484),Abbeville(1486),
Besançon en Rouaan (1487),Orleans (1490),
en in het laatste tientalJaren der eeuw te
tigde zich UlrielöS tzzlofM ah'n te Rome en Angoulême, Djon, het klooster Cllgny,
drukte dexgeljke geschriften,en wj vinden Nantes.Limoges,Provins, Avignon en Anvermeld,datv6örhet eindeder15deeeuw nog
25 Duitsche boekdrukkers aldaar werkzaam

tréguier.

In de Nederlanden - het tegenwoordig

zjn geweest. Te Venetië heeft reeds vöör Nederland en België - zjn op Onderschel-

l84
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dene plaatsen in het laatst der l5de eeuw
boekdrukkers werkzaam geweest.Z00 werden te Haarlem in 1484 t0t 1486 door
Jaoob Bellaert eenige werken uitgegeven,

van '
welke wj noemen: usamme le roy of
des conincs st
lmme (200 bladz.l''?tDer sielen
troest(126bladz.
l'',Jotto van Passau,boek
des gulden throens (141 bladz.
l'',tlacob de
Theramo DerSonderen troest (131 bladz.l''
uBartholomaeus (de Glanvilla) Engelsman,
Boeck van den proprietejten der dinghen
(465 bladz.
l''
,t
dEpistelen ende euangelien
metten sermoenen (276 bladz.
l''
,JpieterMichiel Doctrinael des tyts (126 bladz.l'' en
Boeck van den Pelgrym (84 b1adz.)''. Te

zonder de Psalmenl''in 1477 in het licht
verschenen bj Jacob Jt
zcpùdzopl (nan der
van * i#Meer) en M aurieitts Fd-lzlf.szppl '
de
rc
nnVr
epe
rskwa
me
nu
0l
0e
kn,7Bo
ck7
val
nlpo
nl
z.
eVa
r ln
iehu
ver
ouwe
n mi
rac
(1e
42

en 1478), usumme ler0y (1278)''en tllistorien der heiligher drieconinghen (1479)'',-

van dievan r.d-M eeraldaaralleen tdDieDuyt-

sche souter (1480)''en een aantalandere
werken, terwjl 0ok Eekert '
t
lls Hombergh
en Qhr. Snellaert er drukten. Te Zw olle
heeft Jokannes de Vollenkoe (1479)en vooral
Tefrl: TGn Od (1480-1500) menig werk
in hett
licht yegeven.O0k waren er drukke-

rjen e Npmegen (1470), te Otldenaarde

Utrecht drukten NicolaasAdfelcer en Gerar- (1480) en te Hasselt in overjssel (1481#.: de Leempt in 1473: CB. Augustiniliber 1490).Te Leiden drukten H enricus Aezlric'
l

demirabilibussacraescripturae (54 bladz.l'', (1483))HuyoJ'
czldzppzlvan W oerden (1498<S, Bernardini de vita christiana tractatulus 1500) on Jan Derersoen (1500) Te Gent
(54bladz.l'',JB.Bernardusdeconsideratione vond men als drukker Arend de Keysere
ad Eugenium Papam (40 bladz.l'', (dTh. a (1485),teCulemburg Jan Veldener (148z
len
Kempis,Soliloquium animae(38bladz.l''enz. 1485),te'sHertogenboqch GerardusdeLeempt
In 1479drukteer0.deLeemptalleen,enreeds (1487), en te Schoonhoven waseene drtzkeen Jaartevoren Jan Veldener,wiensaFas- kerj in het St. Michiels-kloosterderreguciculus temportlm'', door Rolerinck geschre- liere kanunniken(1497- 1499).TeAmsterdam

ven,aljemeen bekendis.T0tdeoudsteboekdrukkers in de Nederlanden behooren Johannes de Tfot
sf-/Wlïc metzjn compagnon Theodoricus Jf'
crfizl: of Dierick M artens, een
vriend van L'rasmns.Zamen hebben de l,aide
boekdrukkers I
tAeneae Silviideduobusamantibus Eurialo etTuucretia opusculum''in 1473
uitgegeven,alsmede uB.Augustini de salute
sive aspirationeanim aead D etlm ''inhetzelfde

w erd eerst na 1504 en te 'sH age in 1518

eenedrukkerjopgerigt,terwjlzichinlateren
tjd te Leiden, Amsterdam en Utrechtde
Elzeviers door hunne fraaje drukken (1595
t0t1680)grooten roem hebben verworven.
Van de beroemde drukkers en uitgevers
in onsVaderland noemenwjvoortsinde17de
eeuw defrmaBlaeu (zie onder dezen naam),
alsmede & eTczlddozliv.
v, en in de 18de eeuw

jaar,en ttpetriAlfonsiHispaniTextussum- W ettstein te Amsterdam en Luclttmans en
mularum''in147t,terwjldaarna Onderschei- P.rgzlderA@ te Leiden.
denewerken in het lichtzjn verschenen bj In Zwitserland is we1 is waar de eerste
Martens alleen.Te Leuven vinden wj eene drukkerjgestichtteBeromiinsterin hetkanmenigtewerken,uitgegeven van 1474 t0t1496 t0n Luzern,maar Baselis ongetwjfeld eene
doorJokannes de '
r cdfftzfitz,- voortsandere der belangrjkste steden in de geschiedenis
bj Conrad'
tbs Wrcezl(1475),Joltannes T'
%l#e- der typographie.Hier schjnt de eersteboekn6r (1476)? Ludorie'
tfs de AtxreJcpf (1488), drukker Bernhard AicF
zdî te zjn geweest
Rodol
pl
tus.
roey'
.
sdeDriell(1484en 1485)en (1474- 1486).Deze heeft Onder anderen den
Eyiditts'
t
lt
zzlderA'
edr.
sfrcfes (1486- 1488). Te Gsassenspiegel''en twee Latjnsche bjbels
Antwerpen zjn de oudste drultkersM athj;s uitgegeven.T0tzjne mededingersbehoorde
TJ# der Goe: (1482 enz.
), Gerardus Z:.'
?
: M ieltaè'lW enszler,terwjlin de eerste helft
(1485- 1491),ClaesLeeu (1487en 1488),God- der l6de eeuw Joltannes Froben dool
, fraaje
JridusW4c7r(1495- 1500),Adriaen rczlLies- en correete uitgaven onder de oude boek'
t
hel#f (1495- 1497), H'
enrick #ïe lettersnider drukkers van Basel den meesten roem heeft
(1496- 1499), Rolantwt:zlden Dorpe (1497), verworven.Hj is de uitgever van onderW illem Tzbrdfer-lzl(1500),en Renricfcker/ scheideneLatjnschebjbels,vanhetGriekschvonA'
ppCldrcA (1509-1520).TeBruggedrukte Latjnsch Nieuwe Testament, door EraslId in 1516 bezorgd,en van vele geschrifin1484 ColardAt4zl.
sït)zl,terwjlteBrusselde zzl'
Broedees #d,: Gemeenen Jd'pea.xeene m enigte ten der Kerkvaders. Te Burgdorf werd in
boeken in het licht deden verschjnen.De 1475,te Genèvein 1478deeerstedrukkerj
KoninkljkeBibliotheek te'sHagebevatniet geopend.D e overige Zwitsersche boekdrukminderdan 144verschillende werken,die van kerjen zjnna heteindigen der 15(
1: eeuw
1475 t0t 1500 gedrukt zjn te Deventer Ontstaan.
bj Ricltard Ttx
#kpdfofPafeaeten Jacobus In Hongarje is ten tjde van koning
4?4
:4 Breda, terwjl erin 1500 0ok gedrultt M attltias Ctl
rrïl'
ll.
v de eerste drukkerj te
werd door Tlteodor'
us '
pczl.Borne.Te Gouda Ofen gevestigd (1472) door Andréas Aèdz,
kwam en Van 1477 t0t 1484 onderscheidene die er in 1473 de zeldzame tlchronica Htlnw erken .-- waaronder het bekend Goudsch
arorum ''uitgaf.

Kronjkje (1478)- van de pers van Gerard
Zdef
x(die laterteAntwerpen werkzaam was),
terwjltevens de Collatie-Broeders er eene
drukkerj hadden (1496 en 1497).Te Delft
is de ttBible in duytsche (hetOudeTestament

De yrondlegger der Engelsche boekdrukkunst Is W illiam Olzfpzl(1474- 1491),een
rjk koopman, die als Koninkljk agentin
deNederlanden vertoefdeen doorjvaryareth.a
rlzl Yorlc,gemalin van Karelde K pllfe be-
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last werd met de taak,0ra deSayen van
Raoul le Fèere (Recueil des histolres de
Troyes) in het Engelsch over te zetten.
Hj deed ze drukken te Keulen,kochtdaar-

l85

vangonzerjaartelling bjdeChinézenbekend
geweest.Deskundigen van lateren tjd,z00-

als Abel AJ-I.
:Jf en Robert A prridpzl,verzekeren echter,dat die kunst er niet ouder
na eene volledige drtlkkerj en begafzich is dan 3 eeuwen.Het drukken geschiedt er
hiermede naar Londen, waar hj ln 1474 n0galtjd opdezelfdewjzejhoeweldeEurohet eerste Engelsche boek ttrl'he game and yêsche manier den Chi
nézen niet verborgen
playe ofthe chesse''hetlicht deed zien.De ls gebleven.Een auteur doet er zjn handdruk van dit werk is zeerslordig en gebrek- schrift door een schoonschrjver op dun en

kig, maar zelfs defecte exemplaren daarvan doorschjnend papier afschrjven.Ditlaatste
w orden voo1* 1000 pond sterling verkocht. wordtopeenegepoljstehoutenplaatgeplakt,
Vervolgensvestigden zichJol
tnZ'
dffos(1480), w aarna m en m et eene graveer-naald alde
Willem ran M echelen (1481) en W ynkyn de schriftteekens Op hethoutkrast,hetligchaam

W orde a1sboekdrtlkkersin Engelandshoofd- der letters ongeschonden laat en hetoverige
stad, - voorts Rioltard Pynson en Jnli'
an hotlt wegsnjdt.metuitzondering van loodNottvy, terwjl na 1500 de boekdrukkunst regteljnen,diedereyelsscheiden.Deplaat
er eene aanmerkeljke uitbreiding verkreeg. wordt daarna door mlddelvan borstels met

Te Oxford zjn in 1478en laterdoor Theo- druk-inkt ingewreven, zoodat zj Op eene
dppr Rood (.
#>#f),een Ketllenaar,en Tho- zachte papiersoort 4 of 5 afdrukken levert.
-J.
s Runte onderscheidene werken uitgege- Men maakt deze geljk, door er den borven.In de abdjvan St.Albansbevond zich stel telkens wat harder overheen te strjin 1480 eene drukkerj, terwjl deze zich ken.Hierna wordthet inwrjven herhaald,
eerst in de 16(1e eeuw in andere steden van en één persoonkan op diewjze2000afdrukEngeland vestigde.

ken op één dag leveren.Is het papier dun

ln Spanjevinden wj deeerstedrukkerjen en Ongeljmd,dan wordterslechtsaan ééne
te Yalencia in 1474, zoodat een werk met zjde op gedrukt.De bladen,die een deel
36 gedichten ter eere van de Heilige Maagd, vormen,worden geperst, van een fraajen
van eene drukpers aldaar afkom stig, als
hetoudste Spaansche boek wordtbeschouwd,
te Saragossa in 1475, - te Sevilla in
1477, - te Barcelona in 1478,- te T0losa in 1480, en te Salamanca in 1485.
O0k in een aantal andere plaatsen werden
in het laatst der l5ëe eeuw , m eest door

om slag voorzien,op 3Of4plaatsendoorboord

en met een zjden draad aaneengehecht. De

druk-inktderChinézenbestaatuitlampzwart.

brandewjn,waterenljm.Tochzegtmen,dat
hetStaatsblad van hetHemelsche rjk tePekingmetlosseletterswordtgedrukt.Eenerjke
verzameling van Chinésche typen vindtmen
Duitschers,drukkerjen Opgerigt.- In P0r- ter drt
lkkerj vallhetgenootschap derPr0-

ttlgal is de boekdrukkunst vooral door de
Israëlieten ingevoerd.RabbiZorba en rabbi
Eliëger drukten reeds in 1489 te Lissabon
den commentaar van rabbiM osesXccFl-t
zzlides op den Pentateuch.
De oudste drukwerken uit de Skandina-

paganda te Rome.In den aanvang der 17de
eeuw hadden de zendelingen der Jeztlïeten
reeds drukpersen te Peking, en te Jeddo de hoofdstad van Japan - drukt men sedert

1785op deEuropéschewjze.O0kinKasjmir,
Tibet en K aboeldrukt men m et hotlten pla-

vische staten zjn van Johann SnellteStok- ten ,en de Europésche boekdrukkunstheeft
holm (1482),vanGotLfriedtllzlGhemen(1490), zich in het midden der l6de 0ellW llet eerst

gevestigd te Goa,de oudste kolonie derPortugézen.Te Tranquebar kwam in 1569 eene
Sleeswjk (1486).
drukpers, om t0t bevordering derkennisvan
In Polen w erkte de eerste drukpers te het Evangelie te dienen. Te Calcutta werd
Krakau in 1491t terwtjl te W arschau eerst in 1778 door Charles 'lfql/cïgzd, den beroemin 1625 een drukkerj gevestigd werd.- In den beoefenaar van het Sanskriet,de EuroRusland noemt met Tslernigow de plaats, pésche wjze van drukken ingevoerd, - en
w aarzich in 1493 de eerstedrukpersbevond, reeds vöör dien tjtlbestond zj te Madras.
terwjlereerstin 1553 eene te Moskou ge- Allengs heeft zich vexvolgens de drtlkkunst
opend werd.-- In Turltje eindeljk was de uitgebreid over Vö($r- en Achter-lndië.
beoefening derdrukkunstop straledesdoods
ln den aanvang van de 2de helft der 17(
1e
verboden,m aar deIsraëlieten waren erinhet eeuw w erddedrukpersovergebragtnaarBatageheim werkzaam ,zoodatvandaaronderschei- via,waarzjden Gcatechismus''vanDanckerts
die later ook in Nederland drukte,en van
den reizenden boekdrukker Stepltan Hv*zl#fte

dene fraaje Hebreeuwsche werken met de
Jaartallen 1492 enz.afkomstig zjn.
H et aantal w erken , in de 15(le eeuw gedrultt: is veel grooterdan men gewoûnljk

in de Maleische taaldeed verschjnen. Het

m eent. M en kent er 15500,w aaronder niet

Benkoelen opgerigt.Op Ceylon was er reeds

Oude Testament in de Maleische taal is er
gedrukt in 1747.op Sumatra werd deeerste

drukkerj doorzendelingen derBaptisten te

weinig in folio, en erzjn n0g veleanderen eene in 1737, en op Amboïna werd in 1815
dlenietbeschrevenzjn.Zondereenigeoverdrj- eenebezorgd doorden Hollandstthen zendeling
ving mag men dus het cjfer der werken, Kam. Men vermeldt,dat zich op de Philipvöôr 1500 in het licht versehenen,op 1ö000 yjnsche eil
anden- en wé1OpManila- reeds

stellen.
ln 1590 eene drukpers bevond.
VolgensAnyelnsAoccl,l ishetdrukken met
In Perzië heerschtegeruimentjdhetvool
'houten piaten reeds 3 eeuwen vöôr den aan- ocrdeel)datgewjdeboekenalleenafgeschre-
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ven mogten worden,en eerst in 1820gelukte aantref
fen.Te Athene en in andere yroote
het den kroonprins Abbtu -vbrzl er drukke- Grieksc
hestepenbevondenzichmanuscrlptenrjen testichtente Teheran en teTabris.ln verkoopers,en op eerstgenoemde plaats was
Syrië heeft men drultkerjenin kloostersop zelfs eene boekenmarkt. en deze werd er
;en Libanon,te Damascus,Aleppo enz.In weldraO0kindeaanzienljkstestedendervolkArménië vindt men er in hetvan Ouds be- plantingen gevestigd.Te Rome had reedshet

roemde klooster Etslmiazin en te Nasjitsle- bedrjfderboekhandelaars(bibliopolae)eenaanwan,terwjl er Arménische drukkers zjn te zienljkenomvang,en dezegebruiktenslaven
W eenen, Venétië, Moskou en Constantino- en loondienaarst0tafschrjvenderhandschrif
l
pel.Te Tiiiszjn in 1701dePsalmen in het ten. Die slaven droegen den naam van JiGeorgischgedrukt,- voortszjninAziatisch Jryrï'l, en, alszj oudew erken afschreven,
Ruslan: in onze eeuw te Sarepta,teAstra- dien van antiguariL. Tegen het einde der
kan enz. drukkerjen opgerigt. Smyrna in Republiek verkochten echterde librariizelve
Klein-Azië bezat er reeds eene in 1658.
In de NieuweW ereld is in 1554 de eerste
drukper
in
Me
zjnsvo
ort
s xico werkzaam geweest,en
er
:door de zorg van de zendelingenderJezuïeten,onderscheidene in ZuidAmerika verrezen.Naar de Vereenigde Staten werd de eerste drukpers uitEngeland

hunne afschriftenj zoodat hun naam de be-

teekenis Ontving van boekhandelaar,terwjl
zjj die met oude boeken handel dreven,
antiquarii werden genoemd. Te Rome was
het aantal borkhandelaars vrj aanzienljk;
zj hadden depots en magazjnen in devoornaamstesteden vanhetgeheelerjk,envooral

overgebragt door Jesse Glover4zj werkte Lyon bekleedde onder deze eene voornam e
aanvank.eljk te Cambridge in 1638,en een plaats. De boekhandelaars in het Oud-RoJaar daarna te Boston. In 1686ontstond er meinscherjk bezaten nietalleenmagazjnen,
eene te Philadelphia, in de voorgaande waar de werken van nieuwe en oude R0eeuw is in Noord-Amerika het aantal boek- mei
nscheen Grieksche schrjvers in afschrifdrukkerjen eenigzins toegenom en doch na ten van verschillende prjzen in voorraad
1825ongelooijk snelvermeerderd.Ook Juist waren,maar 00k leeszalen,waar de gyleerdéârvinden wj thansdie verbazend groote den der stad elkander aantrolen, Nleuwe
dagbladen, wier ontzettend debietreusachtige stoompersen vereischt.
In Afrikaisdeeersteboekdrukpersinelkaâr
gezet te Caïro in Egypte,na de expeditie
van Napoleon I derwaarts,in 1700.Tevens
ontstond er eene te Alexandria, en naar de
Kaapstad iser eerstin 1806 eeneovergebragt.
Intusschen is de oudste Afrikaansche druk
van 1583,enwelvan Terceira,eendcrAçorische eilanden.
In Australië werd in 1801 te Sidney door
George A b'zpede eerste drukpersopgerigt,en
te H obarttow n op van Diemensland in 1818.

werken werden door plakkaten aan de winkeldeuren en 0P de hoeken der stl
-aten aangekondigd en o0k wel door Omroepers bekend gemàakt.
Na den valvan hetW est-Romeinscherjk
verdween er de wetenschap en met deze de
boekhandel,terwjldekloostersde taak der
voormalige librarii en antiquariiop zich namen. Slechts te Constantinopelen te Alexandrïa vond de boekhandelnog eene m arkt.
Later begunstigde het Arabische Khalifaat
den boekhandel, zoodat deze te Bagdad,
Caïro en Cordova bloeide,toen overalelders
In hetzelfdeJaar bragten deverspreidersvan dikke duisternis heerschte.Toen de z0n van
het Christendom de eerste drukpersen op de het Khalifaat onderging,begon in het w esGezelschaps-eilanden ,en in 1821op de.sand- ten een nieuw lichtte dagen;te Parjs,te
wichs-eilanden.
Rome en in de vrje ltaliaanschestatenwerd
W j hebben 0nsbj hetbehandelen van de de boek- of liever de manuscripten-handel
geschiedenisderboekdrukkunsthoofdzakeljk weder opgevat, en deze nam w eldra zulk

bepaald bj hare eerste ontwikkeling in de eene vlugt, dat hj eene afzonderljke wetlaatste helftdex 15(
leeeuw en bj hareeerste geving vorderde. Een statuut der universivestiging in verschillendelanden.Diegeschie- teit te Parjs Onderscheidt eigenljke boekdeniste vermelden in haren geheelen omvang handelaars (stationarii), die boeken voor
t0t op onzen tjd toe,z0u eene ruimtevor- eigenerekeningkochtenendedenafschrjven,
deren, die de grenzen van ons bestek ver en boeken-makelaarstlibrarii),dietegeneene
overschreed.Reeds nu is ditartikeltot eene procentsgewjze belooning boeken van eerstaanmerkeljke lengte uitgebreid,'tgeen ons genoemden ontvingen en verkochten.
niet euvelzalgeduid worden,wanneer men
bedenkt,datdedrukpersteregt?deKoningin

H et verkoopen van manuscripten nam een
eindetegen den aanvang der 16ëe eeuw .D e

der alrde''wordt genoemd.
eerste boekdrukkers waren tegeljk boekBoekhandel is de naam van den handel handelaars.Zj bezochten demarktenin den
m etde voortbrengselen der letterktlnde.D ie vreemdeen plaatstenhierendaarmagazjnen.
handelontstaat,waar zich de behoefte aan

D uitschland is al vroeg na de uitvindingder

geschrevene en qedrukte middelen t0t uit- boekdrukkunst een céntraalpunt V0Or den

breiding van kennlsalgem een doet gevoelen. boekhandel geworden en heeft zieh daarin
Daarom bestond erbjnageenboekhandelin de steeds gehandhaafd.Een derw akkersteboekOudheid;degeleerdheidwaserhetuitsluitend verkoopers uit den eersten tjd was Anton
eigendom van enkelen. Eerst de GrLekncke Coburger (Koberger) te Neurenberg (1473tot
beschaving had behoefte aan boeken,zoodat 1513). Deze had 24 drukpersen en meer

wtjaldaardeeerstesporenvaneenboekhandei dan 100 werklieden in dienst, terwjl hj
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boekwinkels Opende te Frankfort,Venetiëen de koopervan hetwerk van eenigen schrgelders.VooralopdeFrankfortermissen(mes- ver ook dezelfde, die de afschriften liet masen)ofvôör-en nalaarsmarkten (1550),waar ken en die wederom Onder hetpubliek bragt,
talrjke bezoekers zich uitalle oorden ver- zoodat de geheele handel in één persoon geeenigden ,werden velp boeken verkocht;de concentreerd was. In de l5e eeuw n0g wa-

reedsrenoemdeCoburgeruitNeurenbergyTlll- ren de boçkdrnkkers tevens uitgeversenveriinusu1tAntwerpenenStephanus(Etienne)uit koopers in het klein.E erst in het begin der
Parjsbegaven zich steedsderwaarts;voorts 15e eeuw , vooral toen door de H ervorming

verschenen ero0k deboekhandelaarsuitBasel het aantal groote en ltleine boeken verchmistian FrodcAcler en Oporintts.Detalrjke bazend toenam , begonnen er handelaars op
bedevaartsplaatsen gaven gelegenheid tothet te komen,die zich uitsluitend m et den verdebiet van gebedenboeken,die Op linnen in koop van boeken belastten en veelal rondplaats van op pergam entw erden gedrukt.In reisden. Z00 vindt m en na 1500 en daarom1700endaaromtrentwerd00kdeLeipzigermis trent 0p vele boeken dit berigt:Gedruktbj
door vele boekhandelaars bezocht,- voo1'a,l X.X.,en men vindt ze te koop bj >.N.
0ok omdatzj ervrjerin hunne bewegingen enz.- Langzamerhand vestigde zich te Pa-

waren dan te Frankfort.04laatstgenoemde rjs,KeulenjAmsterdam enz.gezeten boekplaats bestond eene commlssie, belast met handelaars,die 0ok kleine catalogussen van
de taak, om alle verbodene boeken weg te hunnen voorraad-t
uitgaven, qejaarmarkten,

nemen en van elk werk 1 exemplaren te vooralde Frankfortermissen,bezochten,enz.
eischen. Het 4ev01: hiervan was,dat (le Hierdoor nu w erden devakken van boekhanboekenmarkt zlch allengs naar Leipzig ver- delallengsgescheiden;de drultkers,dievroeplaatste.In 1765 gafPlbili
pp zlrt
zdzzl'
?
z.
sRelelt, ger tevens uitgevers en debitanten en
hoofd van de frma W eidmann aldaar,den dtls de Voornam e personen w aren,w erden
eersten stootaan deoyrigtingvanhettDeut- nu de werklieden; er Ontstonden handelaars,
sche Buchh:ndlervereln''
, en in 1797 werd d1ezelvedeboeken van deschrjverskochtenj
door K.&;r.Ilornath een nieuw uBuchhând- ze lieten drtlkken,en weêr aan anderen ten
lerverein''gesticht!hetwelk in 1825 gevolgd verkoop gaven, en zoo zjn de 2 of 3 verw erd door het MBörsenverein der deutschen schillende soorten Van boekverkoopers ontBuchhsndler in Leipzig''.Deze laatste Ver- staan, die teyenwoordig in ieder beschaafd
eeniging deed te Leipzig een beursgebouw land,w aar eenlg geregeld en levendigw eten-

verrqzen,datden 26sten April1836werd in- schapppljk verkeer heerseht,tevinden zjn,
gewpd.
nl.uitgevers, debitanten en antiquaren,en
Daar de Boekhandel op het vaste land de verdeeling van hunne werkzaamheden en

van Euroya nergens z0o goed georgani- hun aantalgeven een zeer gereeden enbjna
seerd en lngerigt is als in Dnitseltland, nim m er falenden m aatstafaan voor delettervestigen wj op dit gebied het'eerst onze kundige Ontwiklkeling van eenig land.
aandacht.
De uitgever is in den boekhandeldehoofdOmtxentdegenaiedenisvandenboekhandel persoon.Hj neemt van een schrjver eenig
vermeldenwjhetvolgende:D00rhetBörsen- voltooidwerk overjofverzoektiemand eenig
vereinenhetbeursgebouw isdeDuitscheboek- werk te schrjven,OfOntwerpthetplanvoor
handelinLeipziggecentraliseerd,- enwelOp eene geheele serie van geschriften, geljk

geheelandereenbeterewjze dandeFransche Perth'
esmet zjne dGeschichte der europi
iienEngelscheboekhandeltePayjsenLonden! schenStaaten''deedjloF
zzlW ealemetzjneStMein L elpzig toeh hebben nu de grootste boekhandelaarshuizen d8r geheele wereld hunne
correspondenten, en de groote en gedurig
verm eerderendeuitbreiding van Duitschetaal
en w etenschap over de geheele w ereld is
voor een goed deel 0ok aan de uitstekend
goede inrigting van den boekhandelt0e te

ehanic'slibrary'
' enanderen.Maargewoonljk

schrjven.

Fetalvellen (iedervan l6bladz.),diehetwerk

isde loo? derzaken deze,dateen schrjver
bj een ultgever komt, hem zjn begonnen,
gedeelteljk afgewerktofvoltooid boek brengt
en ter uitgave aanbiedt;de uitgever koopt

dit dan voor eene s0m gelds(l
tonorarium genoemd),die meestal berekendwordt naar het

Alvorens nu de practische inrigting van ln druk beslaan zal;vot)r die som gaan dan
den boekhandel te bespreken, moeten we tevens de bescherm ende regten tegennadruk,
doen opmerken:10 dat,alnaarmate de han- dieiedere wel
-ingeriyteStaataan een schrjdelinboeken zich in den l00p destjdsheeft ververleent,opdenultgeverOver.Ntlspreekt
uitgebreid, die 00k in vele onderafdeelingen het van zelf,datin die overeenkomsttusschen

gesplitstis,en veleafzonderljketakkenvan schrjver en tlitgevertalloozebepalingenkundien handelthansdoorverschillendepersonen nen voorkomen,die hetregtvan den ui
tyebeoefend wûrden,terwjlvroegerallesinéén Ver op eenig werk kunnen uitbreiden oflnpersoon vereenigd was en dit o0k nu nûg
het geval is,waar die handelop lu en trap
staat; 20 dat de boekhandel tegenw oordig

bjna overal,waardiein hetgrootwordtuitgeoefend,op dezelfde wjze gedrevenwordt,
Blechtsligteljk gewjzigd naardebehoeften
of gew oonten van eenig land.
In oudetjden en in demiM eneeuwenwas

krim pen. Hetreyt van den uitgever kan
slechts t0t ééneultgave,Oftoteen zekergetal exem plaren of een zekeren tjd beperkt
w orden ;de uitgebreidheid van eenig vel,de
inhoud der bladzjden kan bepaald worden ,
enz., doch dat alles behoort tot de uitzonderingen.
Dikw k'ls o0k gebeurthet,dat een Tverk
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voorrekening van schrjver en uitgeverge- deren prjs verkoopen, worden nu en dan
zamenljk in het licht komt, of geheel en in Londen en New-York, centraal-pnnten
al op kosten van den schrjver,iets wat vanden Engelschen en Amerikaanschenboek-

vooral in Engeland', Amerika en Frank- handel, zoogenaamde trade sales gehouden,
rjk dikwjls gebeurt, waar deze of gene waar dan tallooze boeken vooreenigzinsmin-

rjke lord ofdame eenig reisverhaal, roman deren prjs dan den gewonen aangeboden
ofgedicht op eigen kosten laatdrukken.
worden,welke prjzen alleen voordie geDe prjzen (honoraria)van eenigwerk zjn legenheid gelden; dââr worden dan vele
natuurljk hemelsbreed verschillend,zoowel en groote zaken gedaan.
in de verschillende landen als voor verschilIn den latèren tjd isbj de uitgeversin
lende werken.Alleshangthierbjafvan de llederland meer en meer een ander gebruik
vraag, Ofhet onderwerp in den smaak van

illzw ang gekom en om hunneboeken te ver-

het publiek valt en de schrjverbemind is, koogen n1. het colportlren. Dit bestaat

en dus:welk voordeelde uityavegevenzal. daarln ,dat de uitgevers iemand m et een
De uitgever isde yersoon,dle alleswaagt, prospectus Ofeene aievering van eenigwerk
alle kansen van wlnst en verlies voor zlch oftjdschriftbj particulieren rondzendt,om

neemt. De meest-wetenschappeljke werken hen t0t aankoop van ofinteeltening op dit
brengen meestalhetminstaan den schrjver of dat w erk te bew egenjen alztlo dool-perOp;romans en gedichten doorgaanshetmeest. soonljk bezoek en toespraak op eventtléle
G öthe Ontving vooz* de laatste com pleete

koopers een grooteren aandrang tlitte oefe-

uitgave zjnerwerken 100,000guldens.Auer- nen dan een gew onen boekhandelaar, die
ItlcA heeft voor meer dan één roman telkens een boek terinzage zendt,mogeljk is.Dit
zooveel ontvangen ; Miss Braddon in Enge- systeem heeft den vcrkoop van vele werken
land Ontvangt soms 60,000 voor één roman, ontzettentlbevoordeeld, maar 0ok soms het

en de yrtjzen,aan Tennyson betaald, zjn fabelachtlg hoog. In Nederland zjn natuurljk
dool'de geringe verbreiding der taalde h0noraria veelkleiner,doch betrekkeljk even
hopg als buitenslands.In Spanje,Grieken-

landmetvrjwaardeloozeboekenoverstroomd.
Hetis eenegewoonte,die uit Duitschland en

Frankrjk t0t 0nsOvergekomen isen tegenw oordig door den boekhandelaar Sleeyer in

New-York Opeenereusachtigeschaalonderde
hetzeermoejeljk eenwerk gedrtlkttekrj- uitgeoefend.In Frankrjk bestaatdiecolporgen,en van honorarium kan dâârbjnageen tagereedslangen tjd,maardaarisvoornasprakezjn.
meljlkvoor boel
ten,v00r devolksklassegeW anneer een uitgever eenig werk gekocht schikt,hetrondreizen van colporteurs op het
heeft,zendthj het ter drukkerj,leestzelf platteland in gebruik,zoodatmen daar zelfs
deproeven Oflaatdiedoorden schrjvercor- eene afzonderljke letterkunde voor de c01rige
'ren, doet hetwerk innaajen ot'binden portage heeft; de bekende Nisard heeft
en begaaltden prjsvoorhetpubliek?waar- eene zeerbelangrjke ttHistoiredeslivresde
land, Rusland, Zuid-Amerika en elders is Duitschers ln geheel Noord-Amerika wordt

van hp een rabat van :(
),25 of30 0/cgeeft colportage'' geschreven.
aan den gewonen detailboekverkooper.- In
Ieder handelaar.hj zj uitgeverofdebitant
Duitschland en Holland is het de gew oonte, van eenige beteekenis, heefteenen binneneen nieuw werk aan de gewoneboekverkoo- ofbuitenlandschen correspondent.W oonthj

opeen derhoofdmarktenvan letterkundigverln Engeland en Am erika detailbooksellersge- keer,zooalsLonden,New-York,Parjs,Leip-

?ers (in Duitschland Sortimentshiindler,-

naamd) in commissie te zenden,die nahet zig ofAmsterdam ,en i? hj uitgever, dan
einde van het jaar de onverkochte exempla- heefthjop iederderandereplaatsen iemand,
ren aan den uitgever terugzenden,watna- die zjne uitgaven (Jondsartikelen) aievert
ttltlrljkeenegrooteadministratieveroorzaakt. en voor hem een of ander kan betalen Of
Langzamerhand komthetsysteem om boeken ontvangcn;ishjecllterdebitant,dan heefthj
voorvasterekening te nemen (doch dan te- ligteljk uitééndieranderelandeneenigwerlt
gen hetyenotvan meerderepercenten)meer noodig,wathjvandienkorrespondentvraagt.
en meer ln zwang.- In Engeland,Amerika W oonthj in eenebinnenstadvanEngeland,
en Frankrjk worden de boeken alleen voor Amerika,Frankrjk,Duitschland ofHolland,
vaste rekening aan degew oneboekhandelnars dan heeft hj in de genoemde hoofdplaatsen
afgeleverd,dûchde uitgevers zorgen doortal- dierlanden zjn correspondent,dieallesvoo1*
looze en kostbare advertentiën, dat hunne hem ontvangten wekeljksOfdageljksaan
boeken aan het publiek bekend worden (wat hem afzendt. Deze inriqting van corresponin Duitschland en Hollandmeeraan denjver denten is zöö eenvoudlg, zöö gemakkeljk
dergewone boekhandelaars,die deboeken in

en zöö uitgebreid,dathetgrootendeelsdaar-

commissie Ontvangen,overgelatenwordt)-

aan t0e te schrjven is,dat de letterkunde

eene uitgave. W j1 echter in Engeland en
Amerikabjveledebitantenonverkochteexemplaren van eenig werk overig bljven ende
uitgevers gaarne van tjdtOttjd exemplaren

z'
lIJJg, Cltili, Peruj Poetugal, ffclïâ;, enz.
te bekomen,en het isaan deenergiekemaatregelen van den hçer N . Trïisler,boekhan-

en de verbazende sommen,die in genoemde erz0o zeerverbreid is,en delanden,die van
landen voor aankondigingen besteed worden, deze inrigting verstoken zjn,daardoor o0k
m aken een groot deeluit der onkosten van buiten het letterkundig verkeer liggen.Z0o

is het nu n0g zeerbezwaarljk iets uitVene-

van hunne werken ,00k zelfs voo1'een min- delaar te Londen, dank te wjten, datnu
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door zjne agenten in geheel Azië,Noord- De 3 noordeljke staten vormen langzam eren Zuid-Amerika, al wat daar gedrukt hand te Stokholm eene tsentraal-inrigting en
wordt verkrjgbaaris.
zjn veelaldoo1
*Leipzig met de andere lanInDuitschland ishetcorrespondentie-wezen den in verbinding.
het m eest uitgebreid en 00k het best ingeDeprjzen derboeken,door den uitgever
riyt. Ieder boekhandelaar heeft gedrukte bj hetverschjnen van eenig werk bepaald,
brlefles,weinigc duimen 4r00t,op zéérdun zjn de algemeen geldige; in Duitschland
papier,vraagt daarop eenlg boek,antwoord heeft m en langzam erhand de heillooze geof wat 00k, en zendt één couvert met w oonte aangenomen, rabat aan particulieren

aldie kleine briefjes aan zjn correspondent te Leipzig; op een apartkantoor(Bestellanstaltjwordendieduizendebrief
les,welke
dageljkste Leipzig l
tomen,gesorteerd v01-

tegeven,watnatuurltik doorde grooteconcurrentieallengsstjgten 100/0,150/:,jasoms

200/Qbedraagt;demeeste soliede'
handelaars

willen daarvan echter niets weten.Ook in
gens de namen der col'respondenten,aan de Engeland is zulk eene wjze van doen hier
verschillendeboekhandelaars,aan wiedeaan- en daar in zwang gekomen door den Ame-

vragen gerigt zjn, 5-maal per dag uitge- rikaan Chapman.dieeindeljk doorzjneigen
deeld, en z00 worden in weinige uren de maatregel failliet is gegaan. Een dergeljk

vragen uit New-York ,London,Amsterdam , voorbeeld is 00k hierin Nederland eeneheilMoskou,Athene en van waar 00k aanhunne zame en afschrikkende les geweest.
adressen bezorgd. D e correspondenten der
Eene derde klasse van boekhandelaars is
verschillende boekhandelaars ontvangen de in de 18de eeuw opgekomen,toen het getal
pakken voor de bestellers (hunne committen- Yan Oudere,vroegerVerschenen en uitnagefezl)'en verzenden die l,2Ofzmaalperweek, laten bibliotheken voortkomende boekenz00
ofm eerm alen perdag.D eze correspondenten aanzienljk werd,dat ze het voorwerp van
Ontvangen en betalen ook voor hunne com- een zelfstandigenhandelkonden w orden,nl.
mittenten, en deJaarljkscheafrekening der de antiquaren. Hun handel bestaat in den
boekhandelaars,die te Leipzig Op dePaasch- regten zin van het woord in ot
lde boeken,
mis (2weken naPaschen) geschiedt,gebeurt ofin die,welke in den gew onen handelniet
desgeljksdoorhen.Menkanalzoonagaan,dat meerteverkrjgen zjn.lnDuitschlandwordt
iemand,die l00 ofm eer com mittenten heeft, de naam en handeldikwjls saisbruiktdoor
eene zeer drukke en uitgebreide,doch 0ok die teyeven aanhandelaarsmetnieuweboete regt goed beloonde zaalt heeft. In Ne- ken, hler en daar Opengesneden of slecht
derland.Engeland en Frankrjk isdatcor- gebenden,m ethetdoelom zezoodoendevoot'
respondentiewezen minder uitgebreid, wat minderen prjs teverkoopen.Maardeeigeno0k in de grootte en gewoonten derlanden ljke handelin Oude boeken,die derware
antiqtlaren, is geheel verschillend van dien
zjne oorzaak heeft.

ln Duitschland en Nederland zjn wel der andere boekhandelaars. Zj houden alleen een magazjn van meestalgebonden boeder mercantiele beweging,dochyeenszinsde ken,en geven daarvan meestalvan tjd tot
bjna uitsluitende plaatsen der lntellectuéle tjd catalogussen met prjzen uit. Eene
be
weginq. In Berljn,Halle,Dresden,W eer beschrjvingvan deinrigting van dezen hannen,rMim chen , - in L eiden, Rotterdam , delte geven isoverbodig,daarzj genoeg'sHage, Utrecht, Groningen wordt even- zaam bljkt uit de openbare dadenq alleen
veel uitgegeven als in Leipzig en Am ster- zt
l vexmeld dat geene afdeeling van den
dam , doch in Parjs, Londen, New-York boekhandel m eer grenst aan letterkunde en
en Boston heeft zich alle leiterkundige letZj
terkundi
zjn ge
het
w erkzaanlheid dan deze.
en mercantiele beweging van Frankrjk,En0Ok , die zich in Nederland
geland en Noord-Amerikaçeconcentreerd,en m eestal belastelz m et het houden van veieen boek , dat niet in éen dier genoemde lingen van nagelaten bibliotheken. D e gevier steden is uitqegeven,isbjna verloren, w oonte Om de bibliotheken van dezen engeen wordt bjna nlet gekend. ln Frankrjk nen bj veilingen in hetopenbaarte verkoobeteekenen Lyon en Tours, in Engeland pen is in Nederland het eerst begonnen,en
Leipzig en Am sterdam de hoofdplaatsen

Oxford en Edlnburg, in Amerika Chlcago,
New-orleans en een paar andere steden
00k n0g iets, doch dit neemtniet weg,dat
dehoofdzakenin degenoemdegroote plaatsen
gedaan Tvorden.
In Italië isde boekhandelin eentreurigen

w el in 1509 toen de Bibliotheek van Qnzen
P hilips rtzl M arn'
iœ te 's Hage volgens een

gedrukten (zeer zeldzamen) catalogus ver-

kocht werd.ln de l7e eetlw werden hier te
lande vele veilingen gehouden,doch vooraf
moest er steeds vergunning aan het stadsbetoestand, vooral wjl dat land t0t voor 10 stuur verzocht worden.ln 1678 werden die
of11 Jaar in verschillende l'jken,elk met veilingen00k inEngelandingevoerd;inFrank-

eene bjzondere tollinieen wetgeving,ver- rjk o0k omstreeksdien tjd,doch metzeer

deeld, en door niet éénen band aaneengehecht wasq sedert eenige m aanden trachten
nu de groote uitgevers P omba te Milaan,
âboescher teTurjn en eenige anderen aldaar
eene eentraal-inrigting te vestigen.Rusland

beperkende bepalingen.In D uitschlandishet
meestalde gewoonte eeneBibliotheek uitde
hand aan een ant
ijuaar te verkoopen,die

zedan op zjne rislco bj veiling ofvolgens
een pri
jscatalogusverkoopt,ietswathierte
ontvangt hetmeeste uitParjsen Leipzig, lande bjna nimmer voorkomt.
evenzoo Griekenland) Turkje en Brazilië. Omtrent de geschiedenis en den toestalld
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van den Nederlandschen boekhandelvermel- gand t.j Co., terwjlde kunst
handel erbeden wj n0g het volgende: In de 17;e en. vorderd wordt door I'rans.P'?4.#'
J # Zonente
l8(1e eeuw vormden de boekdrukkers en Amsterdam ,Golmilt.jCo.te'
sHage,enCaraboekverkoopers een gild. Verzam elingen -:!!'
Jte Utrecht.
van ordonnant
iën
sommi
ge
dier
Er bestaat in 0ns Vaderland sedertmeer
bjv
oorbvan
eeldva
n Ut
recht
(167
Ve
9)
r- dan
eenigingen,
eene halve eeuw eene Jvereeniging t0t
,
van R otterdam (1699 en 1720), 'sGraven- bevordering der belangen van den Boekhan-

hage (1702 en 1768), Amsterdam (1704 en del''.Zj teltongeveer 350 leden,die Jaarvroeger) en Leiden (1775)zjn bekend.V0l- ljks in de maand Augustus eene vergadegens deze laatste m oest degene, die de ring houden. Men is thanswerkzaam,Om te
waardigheid verlangde van vrjmeestervan Amsterdam een centraalpunt voor deze Verhetboekverkoopers-enboekdrukkersgild,vier eeniging onder den naam van aBestelhuis
van den Nederlandschen Boekhandel''op te
rigten,dat weldra in werking zal treden.

jaren alsleerlingbj éênmeesterennOgtwee
Jaren bj dezen ofeen anderen hebben doorgebragt.Een leerling moest althans 12Jaar
0ud zjn en werd in hetleerlingenboeltinde
gildekamer ingeschreven. O0k vinden wj
daarin vastgesteld, dat een boekverkooper
tevens boekdrukker m ogtw ezen tegen betaling van den dubbelen dtoircondspenning''.D e

Rotterdamsche ordonnantievan 1699beyaalt,

Boekhara,demagtigsteen belangrjkste

staat van Toerkestan , ligt zonder bepaalde
grenzen tusschen 36 en 4l* N.B.en strekt
zich w estwaarts uit t0t aan Khiw a,noordwaarts t0taan Khokand,oostwaartst0taan
het K irghisen-gebied en Koendoes, en zuidwaarts t0t aan Afghanistan.In het westen

w elke proevevan bekw aamheideen adsplrant- en noorden ishetland metsteppen en woestjboekverkooper en boekbinder moestleveren. nen bedekt,en in het oosten verheft er zich

Hj moest geheel en al in orde brengen: de Karatag,eenezuidwesteljkevoortzetting
l0.Een grooten bjbelin folio,in Juchtleder van den Moestag en tevensdewaterscheiding
m et houten borden, S0. Een boek in folio tusschen de Amoe en de Serafqjan.Ditgemet Overtrokken hoorn, en 39.Een boek in bergteisinhetoosteljkgedeeltemetsneeuwquarto met prenten in gemeenen hoornen toppen gekroond en daaltwestwaartsallengs
band. De leden van het gild hadden eene aft0t heuvels.Het heeft onderscheidene be-

Jaarljkschevergadering,waarzjhunnehoofd- langrjke uitloopers,en t0tdezebehoortaan
lieden kozen. O:k de Haagsche ordonnantie de noordzjde de Ak-tag, in zjn verderen
van 1702 bepaalt voor hem , die in het gild loop Noerad-tag genoemd, de waterscheiwilopgenomenworden,eenedergeljkeproef! ding tusschen de Serafslan en de Sir-darja.
was deze naar eisch uitgevallen, dan ver- De belangrjkste rivieren zjn er de Amoe
kr
eeghjtegen betaling van eenezekeres0m (oxus), de Serafsjan (K0hik), die zich in
-12 t0t 30 gulden, naar gelang hj een het meer Karakoel uitstort,de Kasjka,en
m eesters- Of een burgerszoon,in de provincie,buiten de provincie ofbuitendegrenzen
des lands geboren w as het lidm aatschap.
In de U trechtsche ordonnantie is ook eene
proefin hetletterzetten voorgeschreven.

In den aanvang der l8de eeuw (8 Maart
1710)wexddoor23voornamebnekhandelaren

de Balkh-ach.
Het klimaat is er in de vlakten dropg en
gezond,m aar in den w inter weleenszoö
' ge-

streng, dat de Amoe met eene jskorstbeiektwordt en de sneeuw er bljftliggen.De
zomeriserdaarentegenzeerwarm,Dejaargetjden hebben er een zeer regelmatigen
gang: de lente begint in Maart,de zom er
strekt zich uitt0t October,en de regentjd
iszeerkort.In Octoberen Februarjwaajen

uit Amsterdam ,L eiden,Rotterdam ,'sH age
en Utrecht eene overeenkomst gesloten,bevat in 14 artikelen en dienende t0t handhaving van elkanders regten.
er hevige noordw estewinden en stuw en het

Na hetverdwjnen dergildenwerddeboek- zandderwoestjnOverdeakkersvanden landhandel een vrje tak van njverheid, enkel man.Intusschen heeftmen erlangs de rivieaan het patentregt onderworpen, en die tak ren zeervruchtbare gewesten,waaronzegraheeftzich in Nederland zeer voorspoedig ont- nen,voortsdjoeari(Holcussaccharatusl,gierst,
wikkeld.In 1867 telde men er9l8 boekhan- maks,ooft,uitmuntendemeloenen,vjgen,druidelaarsin l72 verschillendeplaatsen,bjvoor- ven,tabak enz.worden verbouwd.O0kkatoen
beeld in Amsterdam l78,in den Haag 51,in wordt er in groote hoeveelheid geteeld en
Rotterdam 60.iq Utrecht 49:in Leiden 28, zjdein aanzienljkemassa gewonnen.Totde
in Groningen 38 enz.Aan hethoofd van den eigenaardigeplantenbehoorenerGaleriaFribuitenlandschen boekhandelstaan te Am ster- cana,een lievelingsvoedselder kameelen en
dam de beide Mullers,Deyfardt, t
s'
l
zl
zke, m anna Opleverend voordem enschen , eene
t)
.Bakkenes,Caarelsen,2.C.MeI
jerenKirber- soortvancactus-plant,w aarop eencochenilleà
çer,teUtrechtKemink j.Zoon,te Leiden insectleeft,- rhabarber,assafoetidaenz.Het

rill,te 'sHage Nl
jltof,te Rotterdam Pe- rjk derdelfstoFen levertergoudinhetrivier-

fri, Kramers en Robbers, te Groningen zand, zout, aluin, zw avel, salmiak,- en
Nooçdl
toy'
,enz. De voornaamsteantiquaren t0t datder dieren behooren wilde ezels,her-

zjn F.M uller te Amsterdam en M artinns ten,antilopen,beeren,wolven, vossen,slaNYAO.
F te 'sHage. Den belangrjksten mu- kals, reigers, sprinkhanen enz. Men houdt
ziekhandel vindt men te Amsterdam bj er groote kudden schapen met dikkestaarten
Theu
'ne # Co.en bj Rootkaan # O@., en enzwarte,gekroesdewol,voortreFeljkepaarte s Hage bj Defozzem # Co. en W ey- den, snelloopende ezels en geiten met;Jn
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lmar.Het gewone lastdier iser hettweebul- schappj bloeide er de wetenschap, t
.erwjl
tig kameel.
thans nOg descholen van Samarkand,Balkh
Debevolkinsdoorsommigenop1endooran- en Boekhara een beroemden naam hebben.
derenop2'/:mlllioengeschat,bestaatgrooten- D e hoofdstad B oekhara ligttenw estenvan
deelsqitOesbéken (zieonderdezennaam),diein Samarkand aan den ingang van het dal der
1498 uit het noorden zjn gekomen en,het Serafslan,niet ver van de rivier,in eenzeer
land in bezitnemende,den troonvan Timoer vruchtbaar oûrd en 350 Ned. el boven de

omverwierpen.Zjvormen erhetheerschende oppervlakteder zee.Zj isomslotendooreen

volk en onderscheiden zich door Ontw ikke- m uur m et torens en bastions,en verderom ling desgeestesen w erkzaamheid.Dehandel geven doortuinen en boomgaarden.Zj heeft
isnagenoeg uitsluitend in hunne handen.Ne- een aantalgeringe huizen en naauw e, vuile
venshen vermeldenwj de Tads
jiks,dievoor straten;als de zetelvan den E mir,als be-

deoorspronkeljkeBoekharen worden geholl- langrjke koopstad,waartevens uitmnntende

den. Deze bezitten Europêsche gelaatstrek- schol
en bestaa'
n en gewjde qraven talrjke
kenjeen steyigen ligchaamsbouw,donkerhaar bedevaartgangers lokken,is zp het centraalen eene minder bruine huid dan de Perzen. punt der Midden-Aziatische Y schaving.Men
Zj zjn trouweloos en hebzuchtig van aard, telter 3s0 moskeeën,nagenoeg evenzooveel
maar Onderscheiden zich0Ok doorwelwillend- scholen ,een aantalkaravansera's,Onderscheiheid,dienstvaardigheid en Onderworpenheid. dene groote bazars en vele baden.De Emir

Hunne slavenbehandelenzjzeergestreng,voortszjnzjvljtigeenzeersc'
hranderewerklieden,landbouwersenhandeldrjvers.Zjzjn
evenw el m eer geschikt om te gehoorzam en
dan om te gebieden,terwglde Oesbeken een
dapperoorlogsvolkvormen.Daarenbovenvindt
m en er Toerkomanen Arabieren, Perzen,
Kalmoeken,Afrikanen Kirghisen,Israëlieten,
H indoe's en Zingari's. D e halve bevollting

houdtzjn verbljfOp een kasteel,datinhet
midden derstadzich opeenheuvel verheft en
dooreenmuurOmslûtenis.Descholen worden

erdoorpriesters(mollah'slgehouden,endieder

godgeleerdheid en der geneeskunde dooromstreeks 1000 studenten bezoeht.Met betrekking t0t den handel is Boekhal'a eene be-

langrjkestallelplaatsvan AziatischeenEuropésche waren. In de bazars vindt men niet

leidtereenzwervendleven terwjldeandere alleen de voortbrengselen van het Oosten,
helft in vruchtbare dalen,in steden en dor- maar 00k van hetW esten, zelfs boeken
pen gevestigd is en er zich m et landbouw zoektm en er niet te vergeefs.D aarenboven

en njverheid bezig houdt.Een gedeelteder zjn er vele fabrieken. Het a'
antalinwoners
inwoners gebruikt de Turksche,een ander
gedeelte de Pbrzische taal,en nagenoeg alle

is volgens sommige 180000, en volgens anderen ruim halfz0o groot.Boekharais eene

zjn Mohammedanen.
zeer oudestad,die in oorloystjden veelgeT0t de voortbrengselen der njverheid be- leden heeft.ln 705werdzjlngenomen door
hooren er geweven stoFen Van katoen,zjde, deArabieren,en in delode eeuw bloeidezj
kemels-en geitenhaar,leder,wapenen,pels- a1s de zetelvan deheerschappj derSamawerk enz.De handelis er van grootbelang; niden.Door Dqienyis-kl
tan werd zj veroverd
alleen die m et Rusland vereischt reeds 3000 enverbrand,enzjverhiefzi
chonderTimoer
kam eelen) die langs den karavaanw eg trek- en diens nakomellngen t0t een hoogen trap
ken, welke over Khiwa naar Astrakan en van welvaart;0ok onderdeheexschappj der

Orenburg leidt.Metalen,spiegels,jzerwaren, Oesbeken bleef zj t0t nu t0e dehoofdstad
thee enz.w orden eringevoerd.Ook dehandel des lands.

met Kaslgar vordert bjna 1000 kameelen, Boekharke.De naam Groot-Boekltar%
je
terwjldie metKaboelen Pendslaub veelvan w erd voorheen gegeven aan alde landenvan
Midden-Azië, die, door Tartaren bewoond,
roofzuchtige horden teljden heeft.
De regeringsvorm is er eene despotieke
m onarchie,eenigermatebeperlttd00rdem agt
der M ollah's of Priesters. De gebieder van
Boekhara noemt zich Emir-el-moumenin of
Gvorst der geloovigen''. M en kan hem be'-

schouwenalsdeneenigenonafhankeljkengebiederin Midden-Azië;zjnlegerisaanzienljk,en de overige Khans van Toerkestan
erkennen hem a1s hun heer.Hj heeftzjn
zetelin de stad Boekhara;anderebelangrjke
steden deslandszjnSamarkand,Oeramitan,
Pandlikend en Kermineh aan de Serafsjan,
Karsjien Keslaan den voetvan hetKarslingebergte?en Termez,Kilif,Kirki,Koeslen
Tsjaherdloeiaan de Arpoe.

zich uitstrekken van de Caspische zee tot
aan de grenzen van M Ongolië en Tibet,
een gebied,hetw elk het hedendaagsch Todrkestan bevatjw aarin het Khanaat Boekhara

de belangrjkste staat is.
Klein-Boekharî
je, 0ok Hooy-Boekltarjie,
CFzizddet
sc/zTartarjje,Oost-Toerkestan en door
Z
de
Chinézen Tian-sjan-Nan-loe (Tian-sjanuidland) genaamd, ls het westeljkste gedeelte van China,tusschcn 370-42:N.B.en
910- 1130 O.L.van Greenwich gelegen.Het

is '
ten noorden door den Tian-sjan (Heme1gebergte) van Dslongarje, ten zuiden door
het Kuën-lun-gebergte van Indië en Tibet,
en ten westen dûor den Beloer-tag van Toer-

Boekhara was reeds aan de Ouden bekend kestan gescheiden,terwjlhetin hetOosten

onder den naam van Sogdiana.H et kom tin aan de Mongoolsche provincie Koko-noor en
de geschiedboeken der Chinézen v00r Onder aan de Chinésche provincie Kan-su grenst.
de namen AnsiofPouho (zievoorts Onder Hetbeslaateene Oppervlaktevan l2-t0t15000

Toerkestan).DeMohammedanen noemden het (
a gepgr.mjlen.Over het binnenland dier

lano M agar-almahr, en onder hunne heer- bergstreek*hebben wj ncggeenenaauwkeu-
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rige berigten,- alleen de gebroedersSeklag- in de vlakteonzegewonehuisdieren,terwjl
izdfl
tldif,die den Karakorum-paszjn overge- er in het wild runderen,antilopen,muskustrokken en er toppen beklom men hebben dierentluipaarden, wolven, vossen, beren
ter hoogte van meer dan 7000 Ned.el,heb- enz.rondzw erven.

ben omtrent den Kuën-lun (zie onder dit De oorspronkeljke bewoners,thans n0g
woord) eenige bjzonderheden medegedeeld. het meerendeel der bevolking uitmakende,
D it gew est bevat het bekken van de Tarim , zjn, evenals in Boekhara (zie onder dit
den hoofdstroom des lands, die door onder- woord),de Perzische TadsjiksofBoekharen.
scheidene andere rivieren wordt gevoed en Later kwamen hier de Turken en veroverzich in het Lop-meer uitstort.Devlakte der den het land, hetwelk onder hunne heer-

Tarim heefteene lengte van 150 mjlen en schappj in een aantalkleine vorstendommen
daaltoostwaartsallengsaf.Zjisechterverre werdverdeeld.Zj moesten daarna het 0n-

van vruchtbaar.De bergstreek,die zich ten derspit delven voor de Mongolen, en deze
zuiden en ztlidoosten dier vlakte verheft,is V00r de Dslongaren,totdat laatstgenoemden
nagenoeg Onbekend. Een Chineesch schrj- door de Chinézen werden cjnsbaar gever uit de H t
le eeuw noemt haar eene maakt.VoortsvindtmenerHindoe's,Sjiïten,

wildernisjhoewel hetbljkt,daterweleer
bloejende steden hebben gestaan. Rondom
hetLopmeer strektdeLop-woestjn zich uit;
hetzuidoosteljk qedeeltedaarvan draagtden
naam van M aklza%-Gobi,en hetnoordoosteljk
gedeelte dien van Han-llaiofuDroogmeer'';
dit laatste bestaatuitnaakte klippen,kiezelbxokken en duinzand.Slechts de helling der
bergen langs de vlakte der Tarim is er t0t
w oonplaats voor menschen geschikt. Dââr
vindt men vruchtbal'e,kunstmatig besproeide
gronden,- dââr liggen de steden des lands,

Nagai-rartaren en eenige Israëliçten. Het

aantalinwonersw ordtgeschatop '/'am illioen.

Deinlandschevorsten (Hakim-Beys)zjn er

ondergeschikt aan Chinésche gouverneurs,

maar men heeft er de Turksche wjze van

bestuur gehandhaafd. De Hakim-Bey beslist
er over zaken van ondergeschiktbelang.De
Mohammedaansche ambtenaren moeten om de

zesjaar tePeking verschjnen en worden er
mettitelsen onderscheidingsyeekenen begiftigd.De Keizerljke troepen bestaan er uit
voetvolk dat m et lontgew eel- en boog ge-

zooals Jarkand, Khotan, Keria,Kaslgar, wapend is;men schat hetaantaldierkrjgslieden op 20- of 30000.D e belasting w Ordt
Aksoe,Koetsje enz.
Omtrenthetklimaatzjn weinigbjzonder- er geheven in evenredigheid aan hetV0rm 0heden bekend. De lucht is er Over het geheeldrobg en gezond;het regenter zelden,
en dit w ordt vergoed door een verkwikkenden dauw.In den w inter ligt de sneeuw er
6 tot 10 Ned.palm hoog,maar slechts ge-

gen;soldaten,studenten,pxiesters,reizigers,
bedelaars en kooplieden zjn vri
j - voorts
is er eene belasting Op den invoer.Twisten
tusschen kooplieden w orden gebragtvooreen
vrederegter: tot welk ambt d: Hakim-Bey
durendekorten tjd.In hetwesteljkgedeelte een der oudsten benoem d. D e kleeding der
metzjnetalrjkegletschersheerschtdemeeste inwonel's van Toerkestan bestaatuit een opkoude.Terwjlbj Jarkand de rivier weleens perkleed m et een grooten kraag en naauwe

3 maanden met js bedekt is,vriesthet in mouwen,waaronder ztleene soortvannachthet oosteljk gedeelte bjna nooit.Toch is de Japon dragen. Voorts gebruiken de mannen
w inter er nietzo0streng,datm en ergeenka- in den winter lederen en in denzomerzjden
toenkan verbouwen,en deheetezomerbrengt m utsen, en laarzen van rood leder m ethouerden overvloedvanzuideljkevruchten.Alle ten zolen.D e priesters dekken zich de kaal-

Europésche granen worden erverbouwd,in- gesneden kruin met een w it-linnen tulband.
zonderheid tarwe,- voorts rjst en katoen. De huizen worden er gebotlwd van inelkaâr
Gerst en gierst dienen er t0t bereiding van gestampte aarde; zj zjn in den regelviereen bedwelmenden drank ,- boonen,erwten kant van gedaante en voûrzien van een plat
en linzen meestal tot voedsel voor het vee. dak ,hetw elk uit planken! riet en leem be-

In sommige streken - bjvoorbeeld bj Jarkand- heeftmeneenegrooteverscheidenheid
van heerljke vruchten,zooals granaatappelsj
pruimen,perziken,agpels,druiven en meloenen.De zjdeteelt ls er reeds in de 5de

fraajebloemperken,boomgaardenenpriëelen.
Bj feesteljke gelegenheden wordtveelvee

waarde is er de joesteen - de Jaspis der
ouden - , die vooral bj de bronnen der
Khotan en in de woestjn ten zuiden der
Tarim in zeer verschillen'de grootte
er
zjn er van 150 Ned.pond - gevonden en

katoen, zjde, gouden voorwerpen, leder,
fraaje paaxdentuigen enz. OOk is er een
aanzienljke handel; uitToerkestan begeven
zic'
h Jaarljks in den herfstNaravanen van
5-tot800 kameelen naarKasjgar,waar7%
in waren moet betaald worden. Van dââr
vertrektin Julj een karavaan van 1000 t0t
1500 paaxden naar K hokand zonder eenige
uitvoerbelasting te betalen. UitKaslmir komen sjaals,gotldlaken:wittegewevenstoffen

eeuw uit China overgebragt en van groot
belang. OOk wordt er hennep en oliezaad
verbotlwd.M en heeft er veelwilgen,esschen
en populieren,m aarw einig timm erhout.Tot
de delfstoffen behooren er koper, salpeter,
zwavel,ammoniak en eenig goud.Van hooge

nagenoeg uitsluitend voor den Keizergezocht

wordt. Het dierenrjk bezit er in het gebergte den yak, sneeuw hoenders enz., en

staat. In de zj-muren zjn slechts kleine
openingenj en om de huizen heen vindtmen

geslagt,en m en eet er m et de vingers.Bedwelmende dranken worden eruitmoerbeziën
en andere vruchten bereid.DeBoekltaeenzjn
groote liefhebbers van muziek: gezang en
dans.D e njverheid leverter wollen stoffen,
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enz.,- uitBadakslan slaven e1ledelgesteen- rerseltuldigde en te pzlf'pls-çdse,van het aeten,- uit Khokat
nd paarden,muilezels,ka- f
id/ enpassief in een ofanderbedrjf,z00meelen en mondbehoeften.Datallesruiltmen dat de ondernemer ofbezitterdoorvergeljtegen zilver, porselein,zijde,thee enz.De king van diebeidedeelen een duideljk inzigt
Russen brengen er över Tlibreede lakens, verkrjgt in den toestand van zjnvermogen
m et goud doorw even stof,zilver,ducaten, ofin de gesteldheid van zjnezaak.In meer
koper,staal,pelterjen,groen Quweel,goud- beperkten zin is hetboekhouden,zooals dit
enzilverdraadtjzerwaren,suiker,campA
eche- in den handelgeschiedt,eene vermelding in
hout en vervoeren van dââr de voortbreng- bepaalde boeken en naar vaste regelen van
selen des lands.NaarChinagaatveelzjdeen alle voorvallen en omstandigheden, die Op
thee.De karavanen van JarkandnaarPeking
moeten een bepaalden weg volgen enhebben
voor die reis 3 t0t 6 maanden noodig.Op
Ladak,hetwelk m 0n in 30 t0t40 dagen bereiken kan,is wei
nig handel.Jarkand is de
stapelplaats v00r Chlnésche waren,en deze
gaan van hier naar Tibet en Boekhara.
Vreemde kooplieden huwen er- zooalsmen
dit 00k in Japan,Birma enz. gewoon is -

e0n0 handelszaak betrekking hebben. Men
kan hetboekhouden tcepassen op elke zaak,

waarbj ontvangsten uitgavevan gelden en
geldswaardigevoorwerpenplaatshebben,maar
hetisOnmisbaarvoorelkehandels-ofnjverheidszaak.Daardooralleen kan men zich een

duideljk inzigt verschaffen in alle veranderingen,die de eigendom daarbj ondergaat,
in alle ondernemingen,met zulk eene zaak

v00r den tjd vanhun vertoeftegen betaling verbonden.
van eene s0m gelds met eene inlandsche
Aanvankeljk bestond hetboekhouden in

vrouw. M en roem t zeer de schoonheid der eene bloote opteekening der inkom sten en
vrouwen van Klein-Boekharje,en hetstaat uitgaven,der schuldvorderingen enderschul-

vast,dat zj ereenevrjheid genieten,die den.Eerstlater,bj een meeringewikkelden
in Mo
hammedaansche landen zeer zeld- toestand van den handel, toen er behoefte
*

Ontstond aan een schrifteljk overzigt van
Menmeent.datinKlein-Boekharjedek
Seres den geheelen toestand eener zaak, kwam

zaam lS.

der Ouden llebben gewoond, en dat men er
n0g sporen ontdekt van hunne taal. Tegen
heteinde der 4de eeuw was het Boeddhaïsmus er de heerschende godsdienst;men telde
alleen in Khotan 10000 monniken en 14
groote benevens een aantalkleine kloosters.

men na herhaalde pogingen,Om zichietsder-

geljks te verschaFen, t0t de methode,die

door een Italiaanschen m onnikt Zlcc.:P a-

IJPJO(1504):uitgevonden en om diereden met
den naam van Italiaanscltboekhoudenbestempeld werd, hoewel men daaraan veel dien

DegebruikeljketaalwaserhetSanskriet.Dit van dubbel-boekhonden geeft..van dien tjdaf
duurde voort totdat de Khalifen Oostwaarts noemde men de oude methode enkel-boek-

hun gezag uitbreidden en, tegeljk metde Ao?z#dzl,Omdatdaarin elke Omstandigheid beTurlten,deM ohammedaansche godsdienst er trekkeljk de handels-offabriekzaak slechts
de overhand kreeg.ln denoordeljkegewes- eenmaalopgeteekend wordt.Bj het enkel
ten vestigdede Oeiyoeren (oost-Turken)hun- boekhouden boekt men de inkomst of de
nen zetel, terwjl een ander gedeelte des uitgave; bj het dt
lbbel-boekhouden wordt
lands zich onderwierp aan den Sultan van inkomst en uitgave, hetzj in waren Ofin
Chowaresm. Daarna kwam (1220) geheel qeld,tegeljik geboekt,nameljk vermeerdeBoekharjeonderhetgezagvanDs
jengis-Kltan rlngvan schuldvordering teyen vermindering
en na het overljden van dezen onder dat van handelswaar:- vermlndering van kas
van zjn zoon Dsjayatai,naar wien men dat togen Verm eerderlng Van koopWaar.
gewejt in Oost,
-, W est-, Noord- en Zuid-

Het enkel-boekhouden geeft alleen inlich-

Dsjagatai verdeelde.Het werd tOtin 1683 tingen omtrent de schuldvorderingen en de
bestuurd door K hans uit deze dynastie,en schulden van een bedrjf,enhoudtdusalleen
daarna maakten de Dslongaren (Kalmoeken) rekening met personen, niet met zaken.
zich meester van het land,hetwelk in 1759
doorden Chinéschen keizerKien-longveroverd
en als eene nieuw e provincie aan het Hem elsche rihjk toegevoegd werd. In weerwil
van een gedurig verzet is die toestand t0t
op den dag van heden alzoo gebleven.

Leverantiën ,door ofaan Porsonen gedaan 9
worden daarbj steeds Opgeteekend in een
bronillon,primanote, of kladboek, en van

hierin andereboekenOvergebragt.Dezezjn

het mlmorlaal, het grootboelc, het kasboek,
het ma,qazî
jn-,winkel- Ofpakhnisboek;over

Boekhorst (Johannes de)2 een Neder- hetalgelueenzjndezezoogenaamdebjboeken

landsch portret-en historie-schllder,die 0ok zeer verschillend en hangen afvan den aard
eenige doekenmetveldslagen geleverd heeft, en de bjzondere behoeften van hetbedrjf.
werdgeboren te Doetinchem in1661.Hjge- lletmlmoriaalAvordt uit het kladboek 0PV0-

nootteLonden hetonderwjs van Godfried
Kneller,kwam indienstbjlordPembroke,en
schilderdevervolgensmetgrootenbjvalteBerljn.Men vindtvan zjnehandeenstukinhet
Musét
lm te W eenen. Tegen het einde van
zjn leven woondehj te Cleef, en overleed

maaktin volgordevan tjd tottjd en bevat
eenekorte omschrjving van deplaatsgehad

hebbende handeling,een inkoop,bestelling,
aievering, ontvangst van remises, afgeven

s'an promessen enz.,met aanwjzingvan den

persoon,die daarvoor debet ofereditgew orin 1724.
den is.Hetyrootboekiseenrekeninr-collrantBoekhouden isin hetalgemeenhetaan- boek,waarin voor elken handelsvrlend,die
teekenen van het debet en f'redit,van het debiteertofcrediteert,eenerekening-courant
13
IV.
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geopend wordt.DitgeschiedtOp twee tegen-

1@.Hetmlmoriaal,waarin alde handelin-

overelkandergelegenebladzjden,vanwelke gen naar volgorde des tjds worden opgedieterlinkerhand,dedebetzl
jdegenaamd,de schreven,zoodat het eigenljk als een dagposten bevat,die de handelsvriend verschul- boek kan gelden;veelalwordt zullkeen boek
digd is,terwjldieterregterhand,deeredit- als kladboek gehouden en later in het net

zï/#e,de posten aanwjst,waarvoorhj be- overgeschreven metaanwjzingin elkenpost
taling te voxderen heeft.Heteansa-boek geeft van den persoon die daarbj gedebiteerd of
inlichting omtrent de inkomst en nitgave gecvediteevd moet worden. Tegenwoordig
van geldsommen;00k ditgeschiedtop 2blad- worden in het eigenljke mémoriaalalleen
zjden; al wat ontvangen is,wordtop die die kosten geschreven,diemen gevoegeljk
terlinkerhand,de uitgaven op die terregter- niet ln een der andere boekenkan opnemen ,
hand geplaatst.Inhetmaqazg'
l-lpekontvangt terwjlmendeinkoopen in hetinkoopboek,
e1k artikelevenzoo 2 bladzjden;op dieter de verkoopen in het vcrkoopboek, de factulinkerhand wordt de inkoop, en op 4ie ter
regterhand de verkoop naar m aat, gewigt,
qualiteit, soort, teeken,nommer enz. verm eld.
Het dubbel-boekkouden strekt zich uit over
alle deelen van eene bezitting ôfzaak,niet
alleen over de schulden en schuldvorderingen,
maar 00k over alle aanwezipevoorwerpen

en wel van dag t0t dag in de volgorde van
het mémoriaal, Of van maand t0t maand,

waar naauwkeurig van elkander gescheiden

wordt opgemaakt; elk hooftl van rekeniN

ren in hetfactuurboek enz.overbrengt.

20.Iletjournaalwordtuithetmémoriaal,

Ofuitmémoriaalendebjboeken,opgemaakt,

soms 00k we1 van driemaanden tegeljk,
maar in elk gevalmetbjzondereaanwjzing
aan hethoofd van den postvan den debiteur

v
an waarde.Daarbj rangschlkt men deze en den crediteur.
alle onder bepaalde rqbrleken, die wel is

3B.Het grootboek, dat uit hetJournaal

bljven,maartevensjalsintegrérendedeelen in hetJotlrnaal heeft daartoe in hetgrootvan de bezitting ofzaak, een volkomen ge- boek een folio,datuit tweezjdenbestaat,
heelVorm en.
de debet-oflinker-en decredifofrelterzl
jde
Men heeft duszoowelpersoonl
l
jkealson- zoodat het over ieder dezer rekenlng een
perdoowlïjkerekeningen,en daarnu elkever- gemakkeljk overzigt geeft. wanneer men
andering in onze bezittingen teyeljkertjd nameljk depostenln de debet-en diein de
eene verandering te weeg brengt ln de ver- creditzjdebj elkanderteltend001*aftrekking
houding waarin wj t0tde personen staan, het verschilofsaldo vindt,waardoor de redie wj eene rekening hebben gegeven,z00 kening t0tsluiting kan worden gebragt.
moeten deze rekeningen onderling sluiten;
4Q. Het rekening-eourantboek heef't veel
met andere woorden, daar bj elken post overeenkomst met hetgrootboek;doch men
voor een geljk bedragmoetworden gedebi- geeft daarin alleen rekeninren aan buitenteerd a1s gecrediteerd, m oetlater de Optellandsche correspondenten,wlen men van de

ling va'
n het debet geljk zjn aan die van in het debet gestelde posten, volgens de
het credit.Men noemtnameljk debet,alles vroegergem aakte Overeenkomst,interestbe-

lpcfontnangten credit,alles'
Ycfgeeft;wordt rekent? evenals men hun van die in het
nu bjvoorbeeld d00r een inkoop van eene credit lnterest vergoedt.
partj koopwaren Onzevoorraadvermeerderd, 50.Hetinrentaris-Ofbalansboek bevatvan
dan heeft degeen van wien wj hebben ge- Jaart0tjaareenenaauwkeurige Opgavevan

koeht gegeven en moet duscptreden alsonze den staat der bezittingen des koopmans met
erediteur en wel voor het bedrag der ge- eene Juiste opgave van hunne waarde, en
kochte waren; de hoeveelheid koopwaren, van alzjneschuldvorderingen,benevensdie

die wj bezitten isnu evenwelvermeexderd van zjne uitstaande schulden; het bedrag
en de rekening waarop wj diehebben ge- van heteerste ofhetaetie
j',verminderd met
boekt en die de koopwaren heeft Ontvangen datvan hettweede,ofhetpassiçf,wjstde
zaldebifewr zjn geworden voorhetzelfdebe- werkeljke bezitting aan,die door vergedrag waarvoor de verkooper is gecrediteerd. l
jking met de ultkomst van het vorlge
Daar ditnu bj elke handeling plaatsheeft, Jaal*)doet zien met welk bedrag de bezltmoet de voortdurende overeenstemm ing van ting vanden koopman istoegenomen Of verhetdebeten credithetmathematisch bewjs m inderd.
leveren,datde boekhouding Juist is.
Hetisnietwelmogeljk aldebj-OfhulpHetduhbelboekhouden heeftdustegenover boeken op te geven,diebj hetdubbelboekhet enkel velerlei voordeelen;10.geeft het houden voorkomen,daar deze geheelafhanieder oogenblik e0n duideljk inzigt ill de gen van den aard der zaak,waarvan men
gesteldheid der zaak en in al hare onder- boekhoudt.De meestvoorkomendezjn:het
deelen;- 20.bljktdaaruitwelkedieronder- kasboek,- waarbj veelaln0g een kieindeelen 0ns winst en welke 0ns verlies 0p- kasboek gehouden Tvûrdt v00r dc kleine dageleverd hebben;- en 30.heefthetin zich geljksche onkosten,als vracht, krujerslooeen gemakkel
jk middelvan cûntrâle,waar- nen elzz., - het onkostenboek,het kassiersdoor wj 0ns van de Juistheid derboeking stlek, het iukoopboek, het verkoopboek,het
kunnen overtuigen.
buitenlandsinkoopboekqhetJactuurboek,het
De boeken,bj hetdubbel-boekhouden in eonsignatJd?lodk,hetcommLssieboek,hetremésegebruik,worden onderscheiden in koofd-en soek,hettraiteboek,llet compagnieboek,het

bgboeken.Dehoofdboeken zjn:

reederl
jboek enz.
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00k voor den landbouw ishetboekhouden stjlen,en alg vrucht een driekantig,zwarteene zaak van grootbelang.Zulk eene boek- bruin nootle.De boekweitstengelwordt ge-

houding is eene doorloopendeen eenejaar- middeld 1/?Ned.ellang.Ditgewasis afgel'
J
/kdcAe.De eerstebevateeneuitgebreideen beeldinbjgaandefguur.l
)etweehalvestennaauwkeurigebeschrjving derboerderj met g
elszjn op eenderdedernatuurljkegrootte,
alle regten en verpligtingen.Hiertoe behoode bloem (l)is 3-maal,de vrucht(l) 2ren het gedeelte derkadastralekaart,waarop maalen de doorsnedevan deze (
c)31/:-maal
deboerderj zich bevindt,eeneomschrjving vergroot.
der gebouwen,schuren,bergplaatsen,brugDeTartaarseh,eàt
leàl
zldbf(Fagopyrum tatari-

gen,alsmede van de contracten en overeen- cum Gaertn.j,dieuitSiberiëafkomstigis?geljkt
komsten , die op zulk een eigendom betrek- op devoorgaandesoort,maaronderscheldtzich
tevens doo1* m eer lengte, door de overhanking hebben.
T0thetJaarljksch boekhoudenzjnzooveel gende aren,door de groenachtige wittebloedagboeken ofjoarnalennoodiy,alsertakken men en door de getande kanten der vrucht.

van voortbrenging aanwezlg zjn, zooals
graanbouw tveeteelt, paardenfokkerj enz.,
alsmede een grootboek, waarin de posten
dier journalen in verschillende rubrieken
voorkomen,met aanwjzing van dekosten,

Beideplantenzjn wegensharemeelhoudende
zaden en wegenshet verschaFen van groen
voeder voor hetvee, van groatbelang voor

den landbouw.Zj vorderenvoorharen groei
een lossen,maarnietaltemageren zandgrond.
door aankoop van mest, uitgave voor ar- O0k inzavelgrondwillenzjwelgedjen,maar
beidsloon enz.ontstaan ,en van degeldsommen, door den verkoop der landbouw-producten verkregen ofn0g te ontvangen.Men
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en inkomsten in contgaf geld.
In sommige gevallen heeftmen n0g eene
vee-rekening,waarin opgeteekend wordt,wat

toestand en opbrengst van zjne boerderj,
van dehandelwjze,diehem demeestevoor-
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deelen oplevert,en van de winst,die ieder
gewas afwerpt.D00rdegemiddeldeopbrengst
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over een zeker aantal- bjvoorbeeld 5 of
10 - Jaren teberekenen,komthjteweten,
w elke gew assen op de gronden van zjn
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eigendom de beste uitkomsten opleveren.
Het boekhouden, al is het 00k op eene

zeer eenvotldige, mits naauwkeurige wjze,
m oet elken huisvader wnrden aangeraden,
die prjs stelt op orde in zjne zaken.Het
stelt hem in staat, om de noodzakeljke uitgaven van minder noodzakeljke te onder-
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:%

het vee aan inkoop en voedselkost,en bj

verkoop opbrengt, - voorts notitie-boeken
over de aievering van graan enz. uit de
schuren, over de opbrengst der gedorschte
sehoven, over de gekochte mest. De landbouwerkpmthierdoort0tdekennis van den

f

''

houdtdaarbj een oassa-boek>00rdeuitgaven

Ju

e

De gewone boekweif.
scheiden en zichjdoor het nalaten van deze
laatste, tegen achteruitgang te beveiligen.
D at m en ude tering naar de nering''m oet opdezwarekleibehoortzjniettehuis.Zjputzetten,is één van Onze voortreFeljkste Va- ten denbodem nietuitenkunnen duszeergoed
derlandsche Bpreekw oorden,en om te w eten, gezaaid worden op het land, hetw elk verh0e ver men met de dterinr'' gaan kan, volgens voor de rogge wordt gebruikt.Het
moet men door een zorqvuldlg boekhouden is van groot belang, om na de Meimaand

de opbrengst der unerlng'
' met juistheid telkensom de14dagen boekweittezaajen,
om van hetlatere gewaste oogsten,a1shet
Boekw eit isde naam van een paar plan- vroegere door de vorstwordtvernield.Treft

kunnen bepalen.

tensoorten uitdefamilie der Polygoneën.De

deze deplant,a1szj pasisopgekomen)dan
qewone ànd/
#
J
rf
zl
eif (Fagopyrum esculentum Z.) kan de boekweitn04 teregtkomen,maaris
ls een zomergew as,hetw elk in den aanvang debloeitjd nabj oflngetreden,dan doetde
der 15de eeuw uitAzië naar Europa isover- vorst den oogst verloren gaa'n en m en kan
gebragt. Het heeft een regtstandigen,glad- den akkeromploegen.H etboekw eitland wordt
den, van boven vertakten stengel, hart- tweemaalgeyloegd en hetzaadindetweede
vormig-pjlvormige,ongesteeldebladeren,lang- voor gestroold,op schralen bodem watdikgesteelde bloemtrossen, aan den t0p zich ker dan op vetten, en het dikst,wanneer
tût een tuilvereenigend,een wit of rozen- m en de boekweit t0t veevoeder wil gebruir00d bloemdek, 8 meeldraden, waarvan de ken.InhetmiddenvanJuljbloeitgewoonljk
3 binnenste door kliertles gescheiden zjn,3 de boekweit en verkwikt het gezigt cn den

#
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l'euk, terwjl zj van de bjen een druk bezoek ontvangt.In het midden van Augustus
begintdoorgaansde oogst.Men kan daarbj
op het rjpen van allezaden nietwachten,
daar in dit geval de beste korrels zouden
verloren gaan.A1sée boekweit gemaaid en
hetwederdroogis,moetzjspoediggedorscht
ofvervoerd worden,daar zj hare korrels

en vandââr door zekeren Evwse van W ildervank overgebragt naar de Duitsche veen-

gronden nabj de Eems.
Boel.onder dezen naam vermelden wj:
Cornells Boel,een verdiensteljk graveur.
Hj werd geboren te Antw erpen in 1580 en

graveerde m et TF.de Gheyn Jr 9 platen m et
een titel,voorstellende de daden en veldslaligt laatvallen.
gen van ILarel '
lz'naar A. Tempesta. O0k in
De Tartaarsel
te àpekz
tleïf ofree-boekweitis Engeland heefthjgewerkten onderanderen

krachtiger en taajer,wordtvroegerrjp en een fraai titelblad geyraveerd voor een Enlevertmeer Op dan degewone lpdkzneif,maar gelschen bjbel, die ln 1611 op beveldes
het meel is donkerder van kleur en heeft Konings te Londen is uitgegevel
z.
een bitteren smaak. Men vindt ze in ons
Pieter Boel) een bekwaam bloem en- en
VM erland a1s een lastig onkruid onder de vruchtenschilder.Hj werd geboren teAntgewone boekweit.ln sommige streken ver- werpen in 1625, genooteersthetOnderwjs

alzI'
ransSzlïj#er,
sen van zjn Oom Cornelis
bouwtmen 0ok eeuwigeù0:kzn8J(Polyyonum v
dumetorum L.4, die jaren aaneen mt blj- de Y CJJ, begaf zich voorts naar Rome,
vende wortelstokken oprjst,dekoudetrot- Veneti
ëenGenua,envestigjezichoplaatstseert,zwarte,gladde,meelrjkezaden draagt genoemde ylaats.Daarna hl
eld hj zjn veren een uitm untend voeder voor het vee
verschaft.
Voor heide- en zandstreken,alsmede voor
vele veengronden is deboekweiteen zegenbrengend gewas. De korrel geeft voedsel
voor menschen en dieren; vooralwordthet
meel, onder den naam van gruttemeel,veel
gebruikt t0t het baklten van pannekoeken, en boekweiten-gort is voor menigeen

bljfteParps en werd ert0tKoninkljkschilderbenoemd.MTeldra echtar keerdehj naar

het Vaderland terug, en Overleed in 1680.

Zjne schilderjen worden zeer geroemd,en
hj heeft00k eenige etsen nagelaten.--Een
zjnerbloedverwanten,Qairi;nJ?0eIgenaamd,

o'mstreeks 1622 te Antwerpen geboren)graveerde Onder de leiding van TenLersen hoeft
een groot aantal etsen naar oude meestereene ,
aangename spjs. op de Liineburger stukken geleverd.
heide, ill de omstreken Van Bremen OnZ.
Boelens.onderdezennaam vermeldenwj:
voeden zich de landlieden hoofdzakeljk met NicolaasWpe/ez3d,eenervarenNederlandsch
boekw eit. Vermengd met gerstenm out kan geneesheer.Hj werd geboren te Hoo1'n den
de boekweit 00k t0t het brouwen van bier l7denJanuarj 1550,studeerdeteLeuven en
en t0t hetbereiden van brandewjn worden aan Onderscheidene Fransche hoogescholen,
gebruikt.Het meelbevatwe1iswaar 25% deed eene reis door Duitschland en Italië,

estigde zich in zjne geboortestad.werd in
zetmeel en 13% proteïne-stof, maar kan v
1577 w egens Noord-l-lolland als lid van den
slechts bj vermenging met andere meelsoor-

ten tot het bakken van brood worden ge- R aad van State afgevaardigd naar'sHage,
bezigd,omdathet geene eigenljke kleefstof w erd vervolgens schout van H oorn en advobezit. D e boekw eit is vooral 0ok geschikt caat-iscaal der A dmiraliteit in het Noordertot voedsd vooxhet vee. Gxoen afgemaaid, kwartier,en overleed opdenzsstenFebxuarj

wordt het door de koejen met gretigheid

1615. H t'
J was een schrandex taalkenner en

genuttigd en het vermeerdert de m elk.H et heeft Latjnsche puntdichten geschreven.
stroo kan des winters des noods t0t voedsel
A llert-ppd/dzlt:,eenzoonvandenvoorgaande.
voor sehapen dienen, maar is beter voor Hj wasdesgeljksschoutvan Hoorn en aan-

stalstroojing.Daarhetveelkalibevat,kan vankeljk een grootvoorstanderderRemonhet t0t bereidinq van potasch dienen.De stranten.Tûen deze echterhet onderspit d01korrels komen mtmt
lntend te pas t0t het ven, werd hj hun jverige vervolger.Toen
mesten van zwjnen en van allerleipluimge- hj in 1619 een huishad tloen omsingelen,
dierte. ln Engeland gebruikt men de boek- waar de Remonstranten zich vereenigd had-

weitplant00k we1t0t groenebemesting;zj den en erbinnentrad,vond hj erzjnebeide
maakt den grond zeer l0s en bereidt dien zusters.Hj trof de oudsteaan in een don-

voor een lateren graanoogst.Menheeftvoorts keren gang en aanharekleedingbemerkende,
in den stengel eene gele verfstgf gevonden, datzj geenevrouw van geringen standwas,
'tgeen echter van weinig belang is, daar noodzaaktehj haarom tespreken.zjbarstte
er geen gebrek bestaataan yele verfstoFen. nu l0s in eene zo0 ernstige toespraak,dat
In de veenstreken wordtln hetvoorjaar haar broeder beschaam d werd en haar onge-

de bovenkorst van den veengrond bj droog hinderdlietvertreltken.Hj Qverleed in 1624.

weder afgebrand? en in de asch verbouwt
.Boal
ardus Hzlwl.
:/is'?4,s ran Wpdldzàd, een
men zonder verdere bemesting de veenboek- Friesch dichter.Hj werd geboren in 1722.
tt
lebf, die in voordeelige jaren aanzienltike Een uitvoerig dichtstuk van zjne hand,tde
winsten oplevert,maar o0k ligtm islukt.Dat W inter''getiteld,is door de bemoejing van
veenbranden,hetw elk de Oorzaak isvan den zjn vriend Hessel F-d-gï/izl van Claerbergen

onaangenamen veenrook,diemenigenfraajen uitgeqeven,hoewelnietmetzjnnaam ,maar

lentedag bederft,is het eerstin zwang op- m etdlen van B ..ppz.lstf.sAlraarsma voorzien.
gekomen in de veenlanden, gelegen in het Hetis metanderegedichtenvandezelfdehand

tllonigbj.''Hj overleed te
oosteljk gedeeltevandeprovindeGroningen, opgenomen in de (
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Hardegarjp den 9t
1en November1777.- Zjn trekken.Men den titelvanJonkheerin den
zoon Ayzo werd in 1801 raad inhetH0fvan

adelstand opgenomen,en in 1834 t0tkolonel

Justitie in Friesland, en zjn tweedezoon bjdengeneralenstafbevorderd,overleeddeze
'osten Januarj
AmbrosiusAyzo,geboren te Hardegarjpden verdiensteljkeoëcierOp den d
l9den Maart, 1766 werd in 1800 lid van het 1828.
Departementaalbestuurvande'Eems,in 1801
Boer (Franejntle de), eene Nederlandraadsheer in het H 0fvan Friesland,in 1815 sche dichteres, w ier bevallige kindergedichpresidentvan de regtbank te H eerenveen,in ten een algemeenen bjval vonden,wasde
1825 lid van de Staten-Generaal.en in 1821 dochter van aY arten de W oer, m uzikant en
grietman van Opsterland.Hj wasriddervan schrjverOp '
sLandswerf teHarlingen.Zj
de Orde van den Nederlandschen leeuw ,en werd geboren tellarl
inyen denl8denoctober
1784 en betoonde van Jongs af een grooten
overleed den 3osten November l834.

Boeotië was in Ouden tjd de naam van lustOm teleeren.Franel
jnLiewasvan 12kin-

een gedeeltevanGriekenland,hetwelk Thebe deren Op één na het oudste,en daar erniet
t0thoofdstad had.Deze1agin Neder-Boeotië, veelvoor onderwjskOn uitgegeven worden,

terwjlzich in opper-Boeotiëdesteden Uhe- moestzj reedsop lo-jarigenleeftjddelagere
ronéa,Plataea,Coronéa,Thespia en andere school verlaten. Daarna Ontving zj eenig
bevonden.T0tdevoornaamstebergenbehoor- onderrigtin hetnaajen enbrejen,wasreeds
den er de Hymetttls,(le Cytheron en de He- op haar lot
leJaar als naaister en kinderliconten t0tdebelangrjksterivierendeAs0- meisje in fatsoenljke huizen werkzaam en
pas, de Cephisus en de Ismene.Boeotië is ging in haar 16deJaar geheel en alover t0t
beroemd geworden doordeTllebaanscheheer- den dienstbaren stand,waarin zj gebleven
schappj en door de rampen van Oedipwsen is tot aan haren dood toe.
dienszonen,enheefteen tjdperk vanluister Reeds op ls-jarigen leeftjd ontwikkelde
gekendonderdeveldheeren PelodipasenEpa- zich haar dichttalent,en deze ontwikkeling

elïstlz
dt
ft
z.
:(zie Onder deze namen).

werd bevorderd, toen zj zich in 1811 te

Deinw onersvanBoeotiëwerdenbeschotlw d
als lomp en Onvatbaar voor de Attische beschaving. De aard van den grond leidde hen
t0t landbouw en veeteelt en niett0t de beOefening van kunsten wetenschap.Toch was
er de toonkunstOngemeen in eere en heeft

Sneek bevond. In 1815 verschenen hare
tDichtproeven''
,in 1821 hare JNieuwe dicht-

Cebes.Tevens heerschten erdeugd en goede
zeden,alwas hetvolk 00k niet bestemd,om

echtgenoote uitziende naar eene zorgvuldige

proeven'',in 1822hareGGedichtjesvoorkinderen''
, die door Clavarea. in het Fransch
werden vertaald, en in 1822 hare uGedicht-

jesvoorbehoeftige kinderen.'
het talrjke dichters,dicllteressen,geschied- Kalm vloden vooral de laatste levenjaren
schrjversenz.opgeleverd,zooalsM yrtisen dezer begaafde vrouw voorbj.De heer 8.
Corinna,H esiodus,Pindarlts, TllfcrcFzl: en T'
uymelaar teHeereveen,na den dood zjner

opvoedster voor zjne kinderen,slaagde er
jntjeaan zjnedienstteverbinden.
eenebelangrjkestaatkundiger0ltevervullen. in,Francî
Metdemeestenaauwgezetheidkweetzjzich
B oer enz.tzie Landbouw enz.
Boer(Hyb0Everdesde),eendapperkrjgs- van hare taak;de haar toevertrouwde kinm an in Bataafsche, Fransche en Nederland- deren hadden haar lief als eene moeder,en
sche dienst,werd geboren te Emden in 1776. aklen,diehaarnaderden,betoondendehoogste

Hj ontving onderwjsin dewis-enzeevaartkunde en nam vervolgens dienst bj de Bataafsche Republiek. In 1799 werd hj door
generaalDl
tmoncea'
t
çbelastmethetOgmeten
derbuitendjkschelandenindeProvincleGroningen ,reddein datJaar in denveldtogtvan
Noord-Holland metgevaar van zjn levenzjn

achting jegens de gevoelvolle dichteres,die

zich zoowel door waardigheid in haar spre-

ken en handelen als door eene beminneljke
nederigheid onderscheidde.Zj Overleed ten

huize van den heer Tuymelaar op den 7t
len
M aart 1852.
Boeren-oorlog is de naam van een geoverste Trip van den dood,hoew ellaatstge- w eldigen opstand,die in l524 onderdeboem elde getoond hadthem nietgenegen te w e- ren in Duitschland uitbarstteen vooraltegen

zen, ontving bj Castricum onderscheidene den adelen de geesteljkevorstengerigtwas.
wonden,woondeden oorloginOostenrjkbj, De geweldige drtlk, dien de lagere klassen
w erd in 1803 als luitenant naar Berbice ge- van dezjde van den adelmoesten verduren
zonden, maardoor de Engelschen krjgsge- en waartegen zj zich reedsmeermalen had-

vangen gem aakt, nam voorts deel aan den den verzet,gafaanleiding t0tdiew orsteling,
oorlog in Hannover, werd in 1812 aide de terwjler tevensl'addraajersenvolksmenners
camp van den generaalChassê,streed in Span- waren,die dealgemeene ontevredenheidaanJe,begafzich in 1815wedernaarNederland, vuurden.Sommigen hebbenwe1eensgemeend,
diende er alskapitein-adjudant onderlaatst- dat die beweging in verband stond met de
genoemden generaal, werd na den slag bj Hervorming en door de Hervormers werd
W aterloo versierd met de MilitaireW illems- aangemoedigd. Dit is echter eene dwaling,
Orde,voortsmet die van denNederlandschen daar Luth'
erkrachtig zjnestem verhieftegen
Leeuw en zag zich in 1830bevorderdt0tluite- de verstoorders dermaatschappeljkeordeen

nant-kolonelvan den generalen staf.Hj be- zelfshen,dieJegenszulkenverschonningOefen-

vond zich Op de Citadelvan Antwerpen,toen den,a1s medepligtigen beschouwd wildezien.
De Boeren-oorlog barstte het eerst uitin
deze door de Franschen belegerd werd,en
moest als krjgsgevangene naar St. omer Zwaben en W iirtemberg,waar de landlieden
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veelte ljdenhaddenvan denadel.Menbragt en ontving vooreeneAcademischeoratieeene
er de verdrukkersom hetlevenenverwoestte gouden medaille.In 1689werdhj bevorderd
kasteelen en kloosters.O0k in Frankenland t0tdoctor in dewjsbegeerte,waarnahem het
w erden meer dan 200 kloosters en burgten toezigt Op de bibliotheek werd toevertronwd
in brand gestoken. Vandââr verspreidde en hj hetbesluitnam ,om zichmetjveropde

zich hetoproerlangsdeDonau t0tin Beje- reneeskunde t0e teleggen.Hj promoveerde
xen,Oostenrjk,Hongarjen,Kroatië,- als- ln datvak teHarderwjk op den l5denJulj
mede langsde Rjn in den Elzas,Lotharin- 1698.Zjn voornemen,om alspredikantwerkgen,Hessen,Trierenz.en zelfst0tin Saksen Zaam te Y70Z0n! liethj varen,toen hj bj
en Thiiringen.In hetvoorjaarvan 1525was zekeregelegenhelddooreeneeenvoudigevraag
nagenoeg geheel Duitschland in opstand, en gevaar liep om vooreen volgelingvan k%plnoga
zelfsBohemen wer; pnrustig.Tochmistehet teworden gehouden.Nu vestigdehj zich als
opxoer een bepaald plan,en de oproerlingen

geneesheer te Leiden en werd er in 1701 be-

hadden geen gemeenschappeljk opperhoofd. noemd t0t lector in de theorie der geneesHun veldteeken was een ploegrad, aan een kunde.Nadathjkortdaarnaeenebenoeming
staakvastgehecht;daarmedetrokkenzjglun- t0t gewoon hoogleeraarte Groningen van de
derend en moordend door de landen enelsch- hand had gewezen,aanvaardde hj in l709
ten de aanneming van een l2-talartikelen, eene derqeljke betrekki
ng te Leiden.Zjn
gemeenten kiezen zelve roem breldde zich meer en meeruit,en van
nameljk: 10. De
hunne pastoors, go.De pastoorsontvangen allekanten bejverdemen zic'
h om zjn raad

een deel der tienden en het overige Tvordt in teroepen;zelfsczaar PeterIvanRusland
ten behoeve der armen gebruikt,- 20.De bragt hem een bezoek en 'vachtte geduldig
ljfeigenschap wordtafgeschaftj- 4O.Jagt, 2urenvoordathjdenhoogleeraarkonspreken.
vogelvangsten visscherj zjnvrj,- 5O.Het Een brief uit het buitenland methet adres
vellen van hout geschiedtten voordeele der uAa11 Boerhaave in Europa''bereiktebehoorgemeenten,- 60.t0t 8o.De heerendiensten ljk zjnebestemming.VoortsOverlaaddemen
wordenverminderd,deleenen geregeld enz.- hem met eerbewjzen; zoowel het lid9o.Destrafen worden doordewetbepaald,- maatschap derAcademie van W etenschappen
100.De gemeente-gronden worden terugge- in Frankrjk als dat derKoninkljke Maatgeven,- 110.Dedoodstrafwordtafgeschaftjschappj teLondenwerd hem opgedragen.
120.Niemand mag eischen, wat volgens het
Eerstop 4zjarigenleeftjd trad loerhaave
woord van G0d ongeoorloofd is.
in hethuweljk?en gedtlrende28-jaren bleef

W eldragevoelden devorsten,aanvankeljk hj metzjne echtgenootevereeniyd.In 1722

door den opstand verrast,zich sterk genoegj werd hj aangetast dooreen hevlg rheumaom er tegen te velde te trekken.Achtereen- tismus, dat hem gedurende 5 maanden aan
volgens w erden groote hoopen boeren door zjnelegerstedekluisterde.Toen hj zjneles-

krjgsvolk verslagen.VooraldeslagbjFran- sen hervatte,was de stad feesteljk verlicht,
kenhausen ,waar 8000 boeren onder aanvoe- en ieder bejverde zich om zjne bljdschap
ring van Tk.M ûnzer eene nederlaag leden, aan den dag te leggen. E ene tweede ziekte
waarbj 5000van hen sneuvelden,bespoedigde teisterde hem in 1727,zoodathj2Jarenlater
het einde van den opstand.Erkwam n0gbj, het hoogleeraarsambt in de schei- en kruiddat onderscheidene steden,alsmede Götz mol kunde nederlegdeqterwjl hj zjnegeneesBerlichingen (zie onderdezen naam) afvallig kundige lessen bleefvoortzetten t0tkortvoor
werden van de zaak der boeren. Het langst zjn dood.Dezevielvoorop den S3stensepduurden de onlusten in W estfalen.Na het tember 1738.
dempen van den opstand werden nietalleen
Hetisverwonderljk,datdezeuitstekende
de aanleggers met den dood gestraft,maar man,diedageljksgeraadpleegdwerdendaarer werd 0ok wraak genomen op de steden, enbovenzjnetalrjkelessenmoestwaarnemen,
dieaanvankeljkdeboerenhaddenbegunstigd. n0g tjdk0n vinden,om een aantalgeleerde
Ten gevolge van dien noodlottigen 00rl0g werken te schrjven,die zjn roem over geverloren 150000 inw oners van Duitschland heel 0ns werelddeelhebben verspreid.Daar-

hetleven;debelangrjkstegewesten werden
verwoest,en ten Flottebehielden Qe adelljke
heeren n0g grooter gezag dan te voren.De
grieven der boeren warenongetwjfeld regtmatig,maarde uitspattingen en misdrjven,
waaraan zj zich schuldig maaktenzwaren
oorzaak,datzj hun doel- herstelllng dier
grieven - niet bereikten.
Boerhaave (Hermannus), een beroemd

van noemen wj de Jlnstitutionesmedicae''
diebj herhalinguitgegeven eninalleEuropéschetalen,ja,zelfsin hetArabisch overge
bragtzjn,- zjneJpraelectionesAcademicae'',medebj herhal
inginhetlichtverschenen,- zjne GAphorismide cognoscendis et
curandismorbis'',OokinalleEuropéschetalen
en in het Arabisch overgezet.
Boerhaanewasgroota1sgeleerde,maar00k

Nederlandsch geneeskundige en hoogleeraar a1smensch.Zjnetjdgenootenroemenzjnedel
te Leiden, werd geboren te Voorhout den karakter,zjne opregtheid,zjnevroomheid,

zlsten December1668,ontving hetonderwjs
in de Oudetalen van zjn vader;die aldaar
predikant was,leed geruimen tjd aan eene
hardnekkigeverzweringaandedj,enbezocht
in 1684 de Leidscheacademie.Hjlegdezich
t0e op de ggdgeleerdhei; endewjsbegeerte

zjne minzaamheid,zjne hulpvaardigheidJegens behoeftige ljders,en vooral00k zjne
belangstelling in zjne leerlingen,door wie
hj alsop dehanden gedragen werd.
Boers is aan de Kaap de Goede Hoop de
naam van grondbezitters van Hollandsche

BOERS-BOETE.
afkomst. Men onderscheidt hen,volgens de
voortbrengselen des lands,in wl
jn-boers,die
meestal in de nabjheidderKaapstad gevestigd en zeerbemiddeldzjn ingraan-boers,
die zich op den landbouw toeleggen,deontgonnen gronden in den omtrek van bevolkte
plaatsen bewonen endesgeljksveelwelvaart
genieten, - en in vee-boers, die naar de
eenzame streken van hetbinnenland trekken
en Om die reden veelalruw en onbeschaafd
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beperkten zindeverzoeningvanhetgekrenkte
regt d00r het ondergaan van de hiervoor 0pgelegde straf. Op godsdienstig gebied is de
boete een afwerpen van de schuld,eeneverzoening der beleedigde Godheid.Men vindt

haarbjdemeestekerkgenootschappen,maar
in zeerverschillendevormen.Hetvreeseljkst
vertoontzjzichindegruweljkezelf-kastjding
der Indische secten. Bj de Israëlieten in
Palaestina ontdekkenwjhaarin degedaante

zjn.Zj onderscheiden zich alle, even als van OFeranden in den tempel,van vasten
hunne Nederlandsche voorvaderen,doortaai van het verscheuren der kleederen,van het
geduld,Onwrikbare volharding,onverzette- stroojen van asch op hethoofd enz.ln de
ljke bedaardheid engodsdienstlgeregtzinnig- Psalmen echter wordtdeze uitwendigeboete
heid. 0Ok de nakomelingen der Fransche
émigranten, die zich na de opheëng van
het edict van Nantes derwaarts begaven,
hebben dezelfde eigenschappen aangenomen.
Hunnetaalis in den regeldeNederlandsche,
zoodat zj doorgaans het Engelsch niet ver-

staan. Zj kunnen lezen en schrjven en leiden een aartsvaderljkleven.Aanhunneoude
gebruiken gehecht, konden zj zich moejeljk voegen naar de verordeningen van het
Britsch bestuur, zoodat zj sedert 1835 het
Kaapland in menigte verlieten en verder
trokken,om aan deoverzjde vandeOranje-

ten zeerste onderscheiden van de wareboete,

bestaande in beljdenisvan zonden,inopregt
berouw ,in vertrouwen Op de vergiFenisvan
Jehova en in een verbeterden wandel.Jezus
en de Apostelen eischen boete alseeneeerste

voorwaarde t0thetverkrjgendervoorregten
van hetChristendom.TerwjlzjindeEvangeliën ongeveer dezelfde beteekenisheeftals

bekeering,wordtzjdoordeApostelennader

bepaald a1s eene erkentenis van schuld,die,
op zelfkennis gegrond,zich openbaartin be-

ljdenisvan zonden,in berouw ,datt0teen

versmaden der wereld leidt,en in vertrouwen
op de vergevende liefde van denHemelschen
stichten (zie verder onder Kaap de Goede Vader.
Reeds vroeg heeft de Kerk zich het regt
Hoopt.
Boers.Onderdezennaam vermelden wj: aanyematigd, om boete op te leggen aan
Frederik < i!Jd1zl Boers,een Nederlandsch strmkelende ofafvallige leden,en vreesvoor
rivier een nieuwen , zelfstandigen staatte

regtsgeleerde.Hj werdgeboren teVoorscho- verwjdering uitharen alleen-zaligmakenden

ten den 13(
1enoctober 1743,in 1766 te Lei- schoot bewoog hen. om zelfs de zwaarste
den bevorderd t0t doctor in de regten,en zonder tegenstand tevolbrengen.Natuurljk
te Amsterdam benoemd t0t advocaat der was de boete geëvenredigd aan de grootte
Oost-lndische Compagnie. Later werd hj der overtreding, en z00 Ontstqnden de ûgrapensionaris te Leiden.Koning Lodelvl
jk be- dus''of dstationes poenitentiae''- de boetenoemde hem t0tlid eenercommissie t0trege- tjdperken- ,welkede zoodanigen,die uitde

ling derzaken van hoogeronderwjs;in1815
werd hj clratorderLeidscheAcademie,en
overleedin datzelfde Jaarop den S8sten December.HjwasvoortsdirecteurvandeH0llandsche Maatschappj van W etenschappen te
Haarlem en van de Maatschappj vaa Neder-

gemeenschap derKerk uitgesloten waren(zie
Banq, moesten doorloopen. Reeds in de 2de
eeuw vindtmen sporen van openlbkeboete.
De viervoornaamstetjdperken warenJletnh
t
zsftsifïo,s'
ubstratloeneonslstentia.Inheteerste
tjdperk,dat een Jaar duurde,lagen de boe-

telingen in een zw art gew aad w eenend voor
dekerkdeuren smeekten de binnentredenden,
om voor hen te bidden,- in het tw eede,
dat 3 jaar aanhield,w ashethun vergundj
om achter in de kerk naar de schriftverklagaande. Hj werd geboren te Voorschoten ring te luisteren,- in het derde m ogten ze
den6ëenJunj1746,studeerdeeerstteUtrecht, in hetmidden der kerk knielend nederbuigen
toen te Groningen en vervolgens wederom in het gebed,- en eindeljk in hetvierde
te Utrecht in de godgeleerdheid,en werd was.het hun geoorloofd,w eder staande deel
er in 1768 t0tdoctorbevorderd.Hj was 0/ te nemen aan de godsdienstoefening. Het
onderscheidene plaatsen werkzaam als predl- doorloopen dezer tjdperken geschiedden0g
le eeuw. Later volgde er boete op
kant en werd in 1779benoemd t0thoogleer- in de 12(
aar in de godgeleerdheid teLeiden.Alsaan- elke beljdenis van zonden,en debisschophangerderStadhouderljkeregeringwerdhj penhaddenhetregt,degestrengheidderboetein 1705 van die betrekking beroofd,maar verordeningen te verzachten.Nadeinvoering
in 1802 in het hoogleeraarsambt hersteld. van het Christendom in hetmidden van EuHj overleed den zosten Mei1814,eenige ropa reisden er debisschoppen Jaarljksrond
werken van godgeleerden inhoud nalatend. van plaats tot plaats,om de overtredingen
Boete, afkomstig van het werkwoord te hooren en daarvoor boete op te leggen,
boeten of nerbeteren, in welken zin hetn0g die gewoonljk bestond in vastenjbidden ,
bj de visschersin gebruik is,diehunnenet- het doen van bedevaarten, zelfkastjding,
ten boeten.isin hetalgemeen de herstelling gevangenis en geld.W êlstreed deKerk aanvan een verwrongen reg/toestand,en inmeer vankeljk tegen hetvolksgevoelen,datdoor

landsche letterkunde te Leiden,alsm ede lid
Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Hd heeft slechts weinige geschriften nagelaten.
Carol'
us z pdr:,een broeder van den voor-
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het opbrengen van,dat geld de zonde werd
weggenomen,maar de boete werd toch meer
en m eer in geld gedaan ,en ditlaatste,eerst
ten behoeve der armen bestemdjkwam vervolgens ter beschikking der geesteljkheid.
Men had zelfs poenitentiAal-boeken ,waarin
men eene Opgave vond van het bedrag,dat
voor elke vertreding geoFerd moest worden.
Aan hen diezich aanzwaremisdrjven hadden schuldig gemaakt? werd het stichten
eefer kerk , een pelgmmstogt naar Jerusalem , het deelnem en aan een kruistogtderwaarts,ofzelfs het omhelzen van den gees-

dage gebruikeljkestrafen,uitde vredeloosheld. Bj de oude Germanen, evenals bj

andere volken ill onbeschaafden toestand,
werdde bedrjvervan onregtuit de gemeenschap dergemeenteleden gesloten: de vrede

werd hem ontnomen;hj werd (
fvredeloos''1
(texlex'' Jtoutlaw'',Glupus'',uvargus'',dtwoudganger'1, tballing-'' In den loop dertjden

Ontstond de mogeljkheid,om devredeloosheid afte koopen d001*eene s0m gelds:het
misdrjf k0n afgekocht,agezoend''wol
-den,
door den (tzoen'' de boete.De boosdoener

of zjne verwanten moesten aan den beleeteljken stand als boete opgelegd.Daarbj digde,den verslagene,ofaan zjne familië
werden steeds opregtberouw en vel*betering eene geldsom geven, die diende t0t vergoevan wandelondersteld,maar verlichte leer- ding der werkeljk geledene schade en t0t

herstelvan hetgeleden onregt.Een deelvan
dat Gzoen-''of Jweergeld''kwam daarna aan
den Staat,als erkenning en tevens vergoeding van het nadeelaan hetalgemeen,aan
rrl
jwillige,dievoorhoogstverdiensteljkwex- den Staat,toegebragt.Het zoengeld wasdus
den gehouden.Vandaar de instelling vanboe- tegeljk schadeloosstelling enwezenljkestraf.
bh
ail
,st
ee
rkende
ne
toe
nz
reeds,
aars,zooal
Kerks Azic
bard
loot
lde aan
ene
ware
dat de
verzoeking.
Behalve de opgelegde boeten had men de

tendewzpszlikezà-pr#:(zieonderTerti- iërs)en Oorspronkeljk werd hetin ieder gevaldoor
van vele anderezaken,dieop devrjwillige de Overeenkomst van partjen vastgesteld:
boete'betrekking hadden. Bisschop Otto '
t
lczl langzamerhand kwam er vool- de herhaal-

Bamberg (1124)en Petrqs.
zozl?
icr#fz.
A benge- deljk voorkomende misdrjven een vaste
leerdeultdescholastieken,verhieven deboete taks, een zeker gebruik : vandaar de tariet0t een sacrament,en ditwerd doox hetcon- ven voormisdrjven,dieindeoudelandregcilie te Trenteinzjnel4(
1ezittingbevestigd. ten te vinden zjn:bv.een 001*.een neus,
Toen werd bepaald,dat de boete,in ovex- een 00g kost z00- ofzooveel.Tegenwoordig
eenstemming m et de zonden in gedachten, is de boete alleen straf:vergoeding van ge-

woorden ofwerken,besiond uitdrie deelen, leden schademoetdoordebeleedigde partj
eordis cpzlfrifi/ (verbrjzeling des harten), gevraagd worden voor den burgerljken regoris cozl
sio (beljdenisvan den mond),en
,
-pd

ter. Bp wanbetaling uit onwilof door on-

ontstond, zooals de meeste onzerheden ten

de verzameling van voorschriften over den

operisytz/ït
sy'
t
dcfio(volbrenging vanhetwerk), vermoj'en wordt de boete 5'orvangen door
nameljk het doen van de dooreen priester subsidlaire gevangenisstraf.
Boetedagen zjn dagen,aan degodsopgelegde boete, welke zich in Onzen tjd
hoofdzakeljk bepaalt t0t vasten, gebeden, dienst gewjd en bestemd,om de gemeentehet geven van aalmoezen,schenkingen aan leden opm erkzaam te maken op hunne gede K erk en bedevaarten.
breken en op de noodzakeljkheid om zichte
D e Hervormersverwierpen niet aanstonds verbeteren.M en heeftplegtiqeIoefdtftw dz?,die
n een geheel land gevierl worden en gehetsacramentder boete,m aarbeseffende,dat i
vergiffenis van zonden en heteeuwige leven woonljk boete-:bede-en rastendayen heeten.
nietverkregenw ordendoor eenig w erk,m aar W elligt zjn zj ingesteld in navolging van
door hetgeloofaan Gods barmhartigheid,be- den lsraëlietischen Grooten Verzoendag,w elschouwden zj de beljdenis van zonden,het ke 10 dagen na het Nieuwlaarsfeest als een
berouw daarover en hetzaligmakend geloof, algemeene boetedag des volks invalt.
w aarin het voornem en tot verbetering ligt
Men onderscheidde in de.otlde Christeljke
opgesloten.a1s heteigenljkewezen derboete. Kerk gewone en buitehqewone lpefdtftzat/ezl(dies
De Hervormde Kerk lietde oorbiechtvaren, rogationum en dies supplicationum),en men
en de Ltlthersche behield haar in den vorm w eet,datsom mige van de laatste ingew one
van eene algemeene schuldbeljdenis. In de zjn Overgegaan. T0tdegewonebehooxden
Protestantsche Kerk is het denkbeeld van aanvankeljk de dagen vöôr Advent en vöör
boete en berouw geenszinsuitgesloten,m aar Paschen talsmede na het Pinksterfeest.Onzj bepaaltzichhiertOtdeinwendigegesteld- der pausLeo deGrppf: w erd er een Herfstheid des gem oeds. Er is dus veeleer sprake vasten (l4 September)bjgevoegd,zoDdater
van boetvaardigheid,datwilzeggen,van be- een boete- en vastentjd wasin elk saizoen
reidwilligheid, Om t0t het verkrjgen ofbe- - guatertemper,aldus genoemd wegens de
houden der voorregten van het Evangelie quatuol'tempora anni(vierjaargetjden).De
quatertemper-dagen werden 00kdoorde Pr0alles te verduren.
Boete in juridischen zin iseene volgens testanten langen tjd gevierd,enbestaan hede w etdoordenregterOpgelegdestraf,daarin den ten dage n0g in de Engelsch-bisschoppebestaande, dat de veroordeelde eene som ljke kerk.In sommigeProtestantschelanden
gelds(van daarook tgeldboete'')moetbeta- heeft men nog een bepaalden Jaarljkschen
len meestal ten voordeele van den Staat of boete-en bede-dag ,en van ouds heeft m en
van eene provincie ofgem eente.
daartoe veelal den Goeden Vrjdag genomen.
Boete-kanon is in de oude R.K.Kerk
De boete is eene deroudste strafen.Zj
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aard en den dutlr der Kerkeljke boete.Het
oudste ontw erp van zulk eeneregelingwordt
toegeschreven aan bisschop P etrus'
llgzlA leœtzzltfrit
x, die in den aanvang der 4(
le eeuw
leefde. D e boete-kanon, die in de Kerk als
w ettig w erd beschouwd,bevatte de regels,
welke daaromtrent op de Synoden van E1-

van het Verbond der Edelen!een voorstander van de Hervormde godsdlenst,en werd
door den Bloedraad uit het land gebannen.

Boëthius (Anicius Manlit
ls Torquatus
Severinus),een beroemd Romeinsch staatsman en wjsgeer,werd geboren te Rome
tusschen de Jaren 470en 475 na Chr.,studeerde er in de wjsbegeerte,wiskundeen
fraaje letteren,en hield erzich bezig met
de uitlegging der geschriften van Aristoteles
en deroude Grieksche wiskundigen.Hj bekleedde aanzienljke eerambten engenoothet

Hervorming.Hj overleed in 1575.

Hj overleed echter teRossem in Gelderland

in 1575.
I'loris van den ./oefzdltzer,heer van Langerak en Carnisse.llj Nvas de ot
ldste zoon
vira (205), Ancyra (318),Nicaea (325)enz. van den vporgaandetOnderteekenaar vanhet
waren vastgesteld.
Verbond derEdelen en een jveraarvoorde

volkomen vertrouw en van Tlteodovik,koning

Rutger '
t
ltzs den .
fpdfzdller:heer van Langerak en Carnisse en vervolgens 00k van
Asperen, een broeder van den voorgaande.

00k hj werddoorAlvagebannen,maarwas
zeerbevriend metW illem I,prinsvanOranje
en een vurig voorstander van Nederlands

ûnafhankeljkheid.Hj werd Omtrentde ge-

wigtigste aangelegenheden yeraadpleegd en

overleed in 1604 op To-jarlgen Ouderdom.
der Oost-Gothen, die in 500 te Rome zjn N0g drie andere broeders van dezen waren

zetelvestiyde.Hjzorgde,datdeheerschappj: Onderteekenaars van het Verbond der Edederoverw lnnaarsniet zwaarop Italiëdrukte.
** delz
Zjne vjanden wisten hem echter j)P
achterdochtigen K oning verdacht te m aken,
zoodat hi
j Van waardigheden en fortuin bel'oofd,naar Pavia verbannen,dazrna in den
kerker geworpen en in 524 ot'526 om het

1en;zjn brf
ledqr W eeselsneuveldeden l8den
Maart1567bj Austruweel.

leven gebragtwerd.Gedurende zjne gevangenschapschreefhj zjn beroemdwerköC0nsolatiophilosophiae(Tr0Ostderwjsbegeertel''
in 5 boeken. Zjne overigegeschriften zjn
gedeelteljk van wjsgeerigen, gedeelteljk
van wiskundigen inhoud.00k zjn door U
VZ

uit den kerker te ontslaan.Keizer M attlzias
verhief hem in 161b t0tbaron van het Heilige Roomsche rjk.Hj heefteen paargeschriften uitgegeven) en overleed den lsten
october lC32.
Gideon, baron ran den Wpdfzeltzdr, een

S rhetorische werken van hem in het licht

R utyer TIQ>eJ,baron ran den W oefzelcdr,
heer van Asperen2 een geleercl man, die
onder prins M altrtts de wapens droeg en

zjnbestdeed,om Johan'
plsOldenbarneveldt

Sroeder van den voorgaande.Hj werd ge-

geyeven.Genoemde tconsolatio''isbj her- boren in 1569, genoot het Onderwjs van
hallng uitgegeven, zooals te Neurenberg

reisde in het buitenland, en was

(1478), te Leiden bj Bertiw.
n (1623) enz. geruim en tjd ambassadeuraan hetHofvan
O0k is zj zelfs in het Angelsaksisch (zoo Frankrjk.
men meentdoorAl
fred de G'
roofe)en in het I'ilipsJaeob,graafvanden rodfzelldrjheer
Oud-lloogduitseh (in de lldeeeuw))voorts van Asperen en Langerak.Ilijwerd geboren
.

in vele andere talen Overgebragt.
den zzsten Maaxt 1690,en àoor Karel VI
Boet-psalm en zjn zoodaniye, waari
1780in den rjksgravenstand opgenomen.
n inKa
rel,baron '
tan den Wpefzelt
zpr,heervan
zich berouw over begane misdrjven en een

vurig verlanqen naar verzoening met God
openbaren. H lertoe behooren de Psalm en 6,
32,38,51,102,130 en 143,en gedeelteljk
o0k 20,70,88 en 116.Zjworden opboete-

Aarlanderveen. Hj werd geboren den 6den
Augustus1728 en wasadludant-generaalvan

en sommige daarvan (Miserere,Deprofundis)
zjn door de grootste componisten op eene
voB
ort
ret
ize
blj
ke wjze op muziek gezet.
oe
laer
is de naam van een oudadelljk geslacht,afkomstig uithetland van

derd tOt luitenant-generaalen met eerbewj-

den stadhouder W illem V , onderscheidde
zich als generaal-majoor en gouverneurvan
dagen vooral in de R .K.kerken gezongen, de vesting W illemstad in 1793,werd bevor-

Cleef. Slechts enkele van de vele bekende

zen overladen, bekleedde t0t in 1797 den

post van grootmeester-nationaalder vrjmetselaars,en overleed te Ilsselstein den Slsten

September van laatstgenoemd Jaar.
Boey (Cornelis)ofBoy,geboren te Zie-

leden van dit geslacht zullen wj opnoemen, rikzee,vestigde zich als advocaat te 'sH age
te w eten:

eD Y7aS weldra advocaat-fscaalen procureur-

Rntger van (fts Boetzelaee,diein zjn tjd generaal van HollandjZeeland en Friesland.
onder de krjgshelden gerekend werd. Hj Hj was een bekwaam regtsgeleerde en een
leefde n0g in 1379.
goed Latjnseh en Nederlandsch dichter;hj
Rntyer 1,.4 den Boetzelaer, een kleinzoon heeftonderscheidene werken in hetlichtgevan den vûorgaande.D00rzjnhuweljk met geven. Hj overleed te 's Hageden zdenFeE lbur.q tllzlLangerak bragthj de helftder bruarj lss5.
baronnie van Asperen in zjn stamhuisoverj Bogaers (Adrianus),eenrjksbegaafdNew as de stam vadervan den Hollandschen tak,
enwerdin 1460door W illem ranWsfrelgedood.
W essel'
pls den .ftl:fzeller heer van Langerak en Asperengeen achterkleinzoon van

derlandsch dichter,werd geboren te 'sHage

den 6(
1en Januarj 1795.Hj studeexdeteLei-

den in de regten,vestigde zich als advocaat
te Rotterdam en was hier eerstals 1id en
den voorgaande.Hj Tiaseen onderteekenaar vervolgen: a1s vice-president der regtbank
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werkzaam.In 1853legdehj dezebetrekking zjne dichtwerken is kortna zjn dood aanneder, om zich geheel en al aan de beoefe- gekondigd dûor den boekhandelaar Dnnk te
Rotterdam ,terwjldeboekhandelaarKrQ'
sening derletteren tewjden.
De voornaamste dichtstukken van Bo-qaers man te Haarlem eeneuitgavevan zjnegezjn tlochébed''en ?Detogtvan Heemskerk zamenljkegedichtenmet50ongedruktestuks
naar Gibraltar.''Met heteerste ishj zjne ken en met eene inleiding vanNieolaa .& ef,
dichterljke loopbaan begonnen,WanneerWj in gereedheid brengt.
nameljk eenige gelegenheidsgedichten tlitBogajrt (Abraham), een Nederlandsch
zonderen.Het werd,voorzien van eenetref- tooneeldlchter, werd geboren te Amsterdam

fende Opdragt aan zjne moeder, in 1825
uitsluitendvoorzjnevrienden gedrukt.tDe
togt van Heemskerk naar Gibraltar''werd
in 1826 geschreven ten gevolge eenerprjsvraag van de Hollandsche Maatschappj van
fraaje Kunsten en W etenschappen,en door
deze met goud bekroond.Groot was de indruk van dat heerljk gedicht,waarin welluidendheid en kracht,keuriqheid van vorm
en degeljkheid van inhoud zlch vereenigen;

in 1613.Hj deed onderscheidenereizennaar

de Oost, werd als Oppèrheelmeester te Batavia geplaatst,kreeg ervervolgensden rang
van kûopman, volbragt een togtnaar Ben-

galen,Ceilon,dekustMalakar enz.,keerde

ln 1706naarzjn VaderlandNx
rug,waarhj
zich in zjne geboorteplaats a1s apotheker
vestigde, en overleed aldaar in 1727. Hj

heefteen aantalgeschied-en penningkundige
werken geschreven,vele gedichten vervaarhet overtreft alles wat in dit genre in de digd en den Amsterdamschen Bchouwburg
Nederlandsche taal geleverd is. De dichter van menig treur-en kluchtspelvoorzien.Ten
heeft daarin bewezen, dat hj meesterwas onregte evenwel hebben sommigen de be-

in debeschrjvendepoëzie.EeneHoogduitsche kende kluchten ûHet nieuwsgierig Aagje''
vertaling van dat gedichtverscheen in 1842 en ?De buitenspûrige Jaloersche''00k aan
te Rotterdam.
hem toegekend;deze zjn van Antkonieran
Daarna zond Boyaers GAdam's eerstgebo- Wovçlerf,omtrent wien wj geene verdere
rene''in het licht,en hierop volgdein 1840 bjzonderhedenvinden opgeteekend.
een bundel tBalladen en romancen'' dielater
Bo6ana ofBojana isdenaam van eene
vermeerderdte Haarlem bj Krnsemanisuit- rivier ln Europeesch Turkjet en wélin de
gegeven.BjhetoverljdenderKoningin van provincie Albanië in het district Skoetari.
Belriëbehkalde hj metzjn uLierzang,toe- Zj ontsyringtonderden naam van Aforaka
gewjdaandenapedachtenisvan H.M.Louoa op de DlnarlscheAlpen,ontvangtaan delinA rlric, Koninglnne der Belgen''den uitge- kerzjde de Zem Bojana, stroomt doorhet
loofden gouden eerpenning.Voorts gaf hj uitgestrekte Meer van Skoetari?wordtdaarna
JDichtbloemen uit den vreemde (1852)', bevaarbaar en stort zich uit ln de AdriatiJHet metalen Kruis (1856)''1 uAan dever- sche Zee.
dedigers van Antwerpens Kasteel (1857)'', Bogda ofBogdoisdenaam van eenheiligen
en een levensberigt van Tollens in de Han- berg in hetland der Kalmoeken.Hj verheft
delingen voor 1857 van de Maatschappj der zichin hetEuropeesch-Russisch Youvernement
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. In Saratow uit eene lage vlakte lsslechts l70
1859 verscheen - schoon niet in den han- Ned. el hoog en heeftaan de oostzjdeeen
de
l 7181e
zjn
3e
-n
-1bu
86n
3delJGedichten'',- in 1863 steilen w and.H etschjnt,dathj weleert9t
Jubelzang'',enin 1867zjn begraafqlaatsgediend heeft, en ook nu n0g
laatste dichtwerk JHulpbetoon aan eerljkeen brengt leder Kalm oek, die er langs reist,
vljtigearmoedebj gelegenheidvan haar 25- een steen van zjq voetnaar den top.
Jarig bestaan.'' O0k heeftde Hûllandsche
Bogdanow itsl (Ippoliet Feodorowitsj),
Maatschappj in 1840 eene verhandeling van een Russisch lierdichter,.w erd geboren den
Bogaersuoverdeuiterljkewelsprekendheid'' zsstenDecemberl743inhetvlekperewolotsjna

m et goud bekroond.
in het gouvernem ent Poeltawa en voor de
Vooral ixl zjne laatste levensjaren heeft krjçsdienstopgel
eid.Zjneneigingt0tdedraBogaers zjn tjd besteed aan debeoefening matlsche kunst bragt hem echter tothetbes
l
ui
t!
om
van
L
'
he
raskow ,den directeur der
der Nederlandsche taal, zooalsbljken kan
uit de talrjke artikelen van zjnehand,in Russlsche schouwburgen, eene aanstelling te

taalkundige tjdschriften opgenomen,en uit vragen bjhettooneelteMoskou.Cltevaskow,
zjne keurigeverzameling van handschriften getroFen doorden gunstigen aanlegvandien
en oude drukwerken,diehj alsbronnenvan Jongeling,nam hem bj zich in huisen stelde
de kennis der moedertaalgebruikte.
hem tevens in de gelegenheid om académiseh
Bogaers was ridder der Orde van den onderwjstegenieten.Veleliederen,diezich
Nederlandschen Leeuw en lid van onder- doorwellt
lidendheid en zoetvloejendheid0nscheidenegeleerde genootschappen.Hjwordt derscheiden,zjn uitdien tjdafkomstig.Daar
geroemd a1s een man van groote opgewekt- deJongelingzichvooralop detalenmetjver
heid en levendigheid,.- eigenschappen, die hadtoegelegdjontvinghjreedsin 1761eene
nietverdwenen voor de hardhoorigheid van betrekking bj deuniversiteiten werd2jaar
zjn gevordenden leeftjd,terwjlhj wegens daarna vertalerbj den stafvan graafPanin.
zjn gullen en ongedwongen omgang zeer N0g 2 Jaar later zag hj zich geplaatsta1s
bemind was bj zjne talrjke vrienden.Hj translateurbjBuitenlandscheZakentePetersoverleed zeer onverwacht te Spa op den burg, waar hj de voornaamste Russische
llt
len Augustus1870.Eeneprachtuitgavevan dichters en geleerden ontmoette en gebruik
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k0n maken van de grooteKeizerljke bibliotheek.In1760begafhjzicha1sgezantschapssecretarisnaar Dresden en ontwierp erzjn
heerljkgedichtJDoetsjenka'',hetwelk10jaar
daarna lsuitgegeven.Intusschen was hj in
1768t0tzjnevoormaligebetrekkingtePetersburgteruggekeerd,en werd erin 17801idenin
1788 voorzitter derdiredievanhetRjksarchief,waardoorhjgelegenheidhad,om zjne
geschied- en oudheidkundige kennis aanmerkeljkuittebreiden.Ongesteldheidnoodzaakte
hem om in 1795zjn ontslag te nemen,en
na dien tjd wjddehjzich geheelenalaan
de poëzie,waartoe h!jaanvankeljk destad
Soemy in het gouvernement Charkow en in
1798een landgoedbjKoersk t0tzjnverbljf
koos.Hj overleed aldaarden 6(
1en Januarj
1808,en te Koersk zelf is in l824 een gedenkteeken terzjnereere verrezen.
Reeds in 1763 stichtte hj tePetersburg
eentjdschrift,waaraanhjdentitelschonkvan
uonschuldigtjdverdrjf',en hj gafeen leerdichtuitin 3 zangen.Na zjn terugkeeruit
Dresden vertaaldehj de aHistoire desrlvolutionsde la républîque romaine''van Vertot.
In 1777 verscheen het eerste deelvan zjne
dllistorischeschetsvan Rusland'',enhjwerd
in1778 uitgevervanden Gpetersburgerbode''.
Hj vervaardigdeeenigekleinetooneelspelen,
doch het vroeger vermelde gedicht (
tD0etsjenka''bekleedtonderzjnepoëtischevoortbrengselen de eersteplaats.HjheeftinRus-

land den verhalenden dichttrant ingevoerd,
en deze vond eralgemeenen bjval.Zjne ge-

zamenljke werken zjn bj herhaling uitgeFeven, en vele van zjne gedichten werden

ln het Dtlitsch en E ngelsch overgezet.
Een neef des dichters, M odest Tznclofzllf.
p'

2û3

1599.Metzjn ambtgenootGosnlnusGeldorp
deed hj er veel maar vruchteloos moeite,
om de Doopsgezinden t0tde Hervormdeleer
over te halen.In 1602werd hj naarEnkhuizen beroepen,doch reedsin 1604 vertrok
hj naarLeeuwarden.Van dâârwerdhjmet
ubbertL afgevaardigd naar eene
Kjbrand L'
vergadering te 'sHage, die er den zzsten
Me1 1607 ter voorbereiding Van eene Nationale Synode z0u gehouden worden.Met 13

anderen nam hjerdeNederlandschegeloofsbeljdenis en den Heidelbergschen catechism uS

i
jvexig in beschermirg en vond slechts

tegenstand bj een 4-ta1leden,onder welke

zich Arminius en Uytenboyaard bevonden.
'tGeen te 'sHage besloten was, werd in

datzelfde Jaar op eene vergadering teAmsterdam bevestigd.In 1614 werd hjbenoemd

t0t hoogleeraar in de godgeleerdheid teFraneker, en hj woonde de vergaderingen bj,
die ill 1615 en 1616 te Amsterdam en in
1617 te Sneek ter zake van de Remonstran-

ten werden pehouden.In 1618 werd hj be-

noemd t0t lld van de Nationale Synode te
Dordrechten weldra t0tvoorzittervan deze.

Zjn sedrag in die betrekking is doorde
verschlllende partjen zeer verschillend beoordeeld.Sommige Remonstranten noemden
hem niet het uhoofd der synode''
1maar het

uhoofd der snooden'' en terwjl larlaeu
hem beschrjftalseen stuursch,onverdraagzaam enketterverdoemendgodgeleerde,roemt
carleton zjne bekwaamheid, zedigheid en
gematigdheid.Intusschen wordtde toespraak,
die hj bj hetsluiten dersynodet0tde Remonstranten rigtte,algemeen afgekeurd.
Het volgende Jaar was Bogerman 1idvan
de synode, die te Utrecht gehouden werd
t0tregelingvan dekerkeljketucht.Hjwerd

Bogdanowitqigenoemd,luitenant-generaalin
Eussische dienst,heeft belangrjke werken 7chtereenvol
geA
nst0tpredikantberoepen te
geschxeven ovexden 00r10g tegen Frankrjk sHageen te msterdam ,maarweesdiebevan 1812 t0t 1814.
trekkingen van de hand. Op last derStaten
Bogengang ,zie onder Aeeade.
nam hjdeelaan hetbewerken eenernieuwe
Bogerm an ofBogherm an.Onderdezen Bjbel-vertaling, en een groot deelder zoogenaamde Staten-vertaling des Ouden Tesnaam vermelden w k':
Reinierzo-t/er-ll,eenervarenNederlandsch tamentsisvan zjnehand,terwjlhj tevens
n den
regtsgeleerde.Hj werd abt van Jerusalem in 1683 eene groote bekwaamheid aa'
of Gerkesklooster in Friesland en in 1581 dag legde bj hetOverzien van hetyeheele
syndicus en secretarisvan de stadGroningen. w erk. Aan de reeds verm elde beroeplng t0t
Karel T'raadpleegde hem overbelangrjke hoogleeraar te Franeker was geen gevolj
aangelegenheden en zond hem in 1537 als gegeven. Zj werd in 1623 herhaald en hp
gezantnaarLiineburg.In 1550 werd hj pen- m aakte er in 1686 een aanvang metzjne
sionaris van Kampen, waarhj binnen een lessen. In 1637 ontving hj de waardigheid
kort tjdsbestek het archief in orde bragt. van doctor in de theologie,en hj overleed
Een werk van hem Jover den oorsprong indatzelfdeJaar opden llden8eptember.De

der Friezen, hunne voornamen en eenige geleerde, welsprekende en werkzame man
Friesche spreekwoorden''isnietin het licht heeft onderscheidene werken in de Latjnverschenen.Zjne twee zonen hebben debe- sche en Nederlandsche taalin hetlichtdoen
trekking van predikantbekleed.
verschjnen.
Jokannen 2p.gdr-J1z: een Nederlandsch
Boggio (Pie1- Carlo), lid van hetItaligodgeleerde en een klelnzoon van den voor- aansche Parlement en ijveraarvoor deeenga
ande.Hj werd seboren teOpleeuwertin heid van zjn vaderland, werd geboren te
Oost-Friesland in 1a76 en opgevoed te B01s- Turjn in 1828,studeerde aldaaren bezat
ward.Hj studeerde te Franeker:op kosten reedsals student de achting en het vertroudeslands,metden meesten jverlndegodge- wen van den minister Cavour. Toen het
leerdheid, bezocht de hoogescholen te Hei- constitutionéle dagblad :Il resorgimento''
delberg en te Genève en deed alspredikant door Balbo en Cavour in 1847 was gesticht,
zjne lntrede te Sneek den z3sten September w erd B o-qqio een van de jverigste medewer-
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kers.Daarenboven deed hj onderscheidene
staatkundige vlugschriften in hetlicht verschjnen,terwjjlhj uitgebreideaBeschouwingen over de absolute vrjheid van Kerk en
Staat''uitgaf(1854).Voortswerdhjbenoemd
t0tleeraarin het constittltioneelregt aande
hoogeschoolte Turjn,en nam alsafgevaardigde voorVoghera en later voor Cunéo zitting in hetItaliaansche Parlement.Zjne talenten als redenaar waren nietj1'oot,maar
hj maakteindruk doordeovertulging,waarmede hj streed voorde eenheid van Italië.
Om hierover met den Paus en metAntoZI:JJC te Onderhandelen reisde hj in 1865
naar Rome.Bj hetuitbarsten van den 00rl0g metOostenrjk begafhj zich aanboord
vanhetadmiraalschip ?Red'Italia''enhooyte
deeltenemen aan eeneroemrjkeveroverlng
vanVenetië,doch in den slag bj Lissa (20
Julj 1866) werd genoemd admiraalschip in
den yrond geschoten, en Bogyio vond een
grafln de golven.

Bogislaw is de naam van onderscheidene
hertogen van Pommeren. :ie Ondcr laatstgenoemd woord.
Bogodoechow is eene arrondissements-

aarde verwjderd was,zond G0(
1den Heiligen geest derwaarts,en a1s door de kracht
van dezen alle menschen t0tden weg des

heils bekeerd zjn,dan zalG0d die beide,
uit Hem gesprotene magten weder in zich
opnemen,zoodatallest0tdeOorspronkeljke

eenheid teruykeert.

De Bogomllen verwierpen doop en avondmaalj bestreden de vereering der heiligen
en beschouwden zelfsde kerken alsplaatsen?

die den Almagtige onwaardig waren. Zj

gebruiktendeboekendesNieuwen Testaments
en slechts een gedeelte van het Oude, en
hielden zich aan 0en0 allegorische schriftverklaring.

Daardeze secteonder leeken en geestelj-

ken weldra eengrootaantalaanhangerstelde,

beslootdeByzantjnschekeizerAleœiwsComzlezlv,
s Om haar tevernietigen.Hj wistaan
één dervoornaamsten,Basiliusgeheeten,het

geheim harerleerte ontlokken en deedhem
ln den kerker wergen,waarna weldra vele

anderen in hechtenls werden genomen.Om
de schuldigen van de onschuldigen te Onderscheiden,deed de Keizer 2 brandstapels oprigten en éénvan dezevaneenkruisvoorzien.

hoofdstad in hetEuropeesch-Russischgouver- Aan allen werd aangezegd.datzj moesten

nement Charkow. Zj ligt aan de Merla,is sterven, doch dat zj het in hunnekeuze
door wallen en grachten Omgeven,en heeft hadden, welken brandstapel zj wilden be6 kerken,een gymnasium en 11000inw oners. treden.Natuurljk sneldendeBogomilennaar

Bogom ilen noemt men de aanhangers den brandstapel zonder kruis4deze werden
eener secte der Grieksche Kerk in de lsde in de gevangenis opgesloten en de overigen
eeuw . Die secte w as eene spruit van de in vrjheid gesteld, terwjl alleen Basiliws

Paulicianen en Eucheten.Denaam schjntaf- voorzjneketterjindevlammenmoestboeten.
kom stig te wezen van Bog (G0d)en miloei
O0k na dien tjd bleven deBogomilen be(Ontferm u).Hunne leer was van dezen in- staan,maarhetschjnt,datmenlaterdaartoe
houd: Naast G:d was Satanaëltde eerstge- evenzeer hen gerekend heeft, die de bjborene Gods geplaatst.Deze wilde Onafhan- geloovigen ceremoniën der heerschendeKerk

keljk wezen van zjn vader en schiep een bestreden.Een zekere monnik , Constantinus
sgenaamd,werd dooreenesynode,
nieuwen hemelen eene nieuwe aarde,bene- C/lry:pzzlcllzy,
vensden inensch,aan wien hj echteralleen te Constantinopel in 1140 onder Jokannes
een ligchaam k0n geven.G0d ontfermdezich
Over den m ensch en schonk hem ietsvan

C0w3wezll.sgehouden,t0tden brandstapelver-

de vonk der godheid schitterde,w eldra den

mensen Leontilts,Bisstshoppen in Cappadodë,

oordeeld, omdat hj de leerder Bogomilen
zjnen geest, zoodat Adam en En@,in wie verkondigd had.Drie Jaren later werden Cle-

nt
jd van Satanaè'l opwekten. Daarom ver- om dezelfde reden afgezet, en de geleerde
leidde hj Era, en deze bragtden boozen monnik Niph'on in de gevangenis geworpen,
K ain ter w ereld. W eldra breidde nn Sata- hoeWel hj de Bogomllen slechts daarin nazlcé'
! zjn invloed over de menschen uit en volgde,dathj het bjgeloof bestreed.O0k
vervoerdehen totallerleimisdrjven,zoodat zjn beschermer,de vyome Patriarch Cosmos
slechts weinigen aan hunne bestemming be- van Constantinopel,werd afgezet, en zelfs
antwoordden.Bj de Israëlieten deedhjzich n0g in de l3de eeuw verhief de patriarch
voor als den hoogsten G0d en gebruikte oermanus van Constantinopel in eenige h0-

M ozena1swerktuig.Eindeljk ontfermdezich miliën zjne stem tegen de vexachting van
G0d 0Ve< de m enschen en zond Jezu.g0P
aarde Om het ri
jk van k%atqnaël te vernietigen en diens plaats in te nemen. Jez'as
verscheen in een aetherisch ligchaam ;Satazlcè'
l zocht hem te dooden, maar de d00dgewaarde vertoonde zich ten derden dage
aan k%atanaël ill den vollen luister zjner
w aardigheid.Toen m oest Satanaëlvoorhem

het kruis, waaraan de Bogomilen zichschuldig maakten.
Bogos is de naam van een herdersvolk,
dat men Op de bergvlakte ten noorden van
Abessynië aantreft, waar het door M wtzin-

ç:r (1855- 1861), Heuglin (1861) en den
hertog ErnstklJs Coburg-Gotlta (l8C2)isbe-

.

zocht.Die bergvlakte ligtongeveerS000Ned.

nederbuigen en afstand doen van zjn gezag. el boven de oppervlakte der zee en strekt
Jez'
as nam nu de plaats in van Satanaël ter met hare bekoorljke landschappen zich uit
regterhand des Vaders, en de voormalige t0t aan 161
/::* N.B.,waarzj terrasgewjs
Satanaël, van goddeljken glans beroofd, afdaalt, oostw aarts naar de heete kustvlakte
verloor de hieraan ontleende benaming en en westwaarts naar een boschrjk yewest,
werd kortw eg Satan. Daar Jezns nu van de Barca genaamd.D e voornaamste rivler iser
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de Anseba of Ain-saba,die door een heer- HeiligeMaagd bevindt.Daarenboven zjn er
ljk da1 vloeit en zich metdeChôr-Barca n0g S0 kerken, eene universiteit met eene
vereenigt. lloog geboomte van baobab-, br
lekerj en een muséum voornatuurljkehisSycomoren- en tamarinde-boomen vormt torie,eene sterrewacht:onderscheidenegymer saet velerlei slingerplanten en sappige nasiën, een mllntgebouw , een schouwburg
heesters een weligen plantengroei, en de enz.Hare haven is Bodega de Bogota aan de
bosschen worden er door eene groote ver- Magdalena-rivier.
scheidenheid van dieren bewoond.Men vindt
Bogotawerd in1538doorQqesadagesticht,
er den rhinoceros, den Olifanty het wilde ontwl
kkelde zich voorslloedig,en werd in
zwjn, den buffel, de antilope,den leeuw . 1811 de hoofdstad van Nleuw-Granada en de
den luipaard, de wilde kat, den wolf,de zetel van het Congrès. W èl veroverden de
hyéna enz.Het aantalinwoners wordt dgor Spanjaarden onder M oeillo in Junj 1816 de
M 'anzinvjergeschatop 10000.
stad, maar deze werd hun in 1819 door

De elgenljke Boqos, die zich naarhun Bolinar weder Ontrukt, en nu werd zj de

onbekenden stamvaéer Boasgar (zonen van hoofdstadderVereenigdeRepubliek Columbia,
Boaè noemen enhetBellnspreken,vormen totdat deze zich reeds in 1881 weder in 3
den adeldes lands.Zj hebben eene fraaje Staten verdeelde.

De hoogrlakte van Bogota, t9t het Oosteligchaamsgestalte,eenlevendiggelaat,schrandere oogen,eenigzins gekroesd haaren eene ljk gedeelte der Andes-keten behoorend,is

gele t0t brt
linachtigehuidkleur.Zj noemen van hetnoorden naarhetzuiden 9'/ggeogr.
zich Christenen, maarzjn zeer weinig Ont- mjl lang en bjna 5 breed.Ztj heeft het
wikkeld,leggen zich hoofdzakeljk t0eopde voorkomen van eene horizontale vlakte en
veeteolt en verwaarloozen den landbouw. is volgens de sage des lands de bodem van
Hunne huizen,t0teen zo-taldorqen en ge- een droog-geworden meer.Merkwaardig iser
huchten zamengevoegd,zjnellendlgehutten de prachtige waterval der Tequendama, --

van stroo.Zj zjn verdeeld in stammen,die voortseen Oord,waartalrjkebeenderenvan
opeeneaartsvaderljkewjzewordenbestuurd, mastodontenworden gevonden,hetmeerGuawaren voorheen onafhankeljk,maar thans tavita en het dal van Icononzo:waardenaaan Abessynië schatpligtig. Het klimaat is tutlr twee rotsbruggen over eene brtlisende
gunstiger dan ergens elders in Afrika.De beek heeft gebouwd.De Bogota-ririer(Ri0
hoofdplaats des lands ishet dorp Kerèn met de Bogota)ontspringtinboven-vermeldmeer
ongeveer 300 w oningen en met eene kerk en vormt den reeds genoemden waterval,
van het Apostolische zendelinggenootschap waar zj zich van een loodregten rotswand
(missie der Lazaristen). Zj is echterdoor ter hoogte van 200 Ned.el in een donkeren
invallen der m annen van Barca en door de ketel stort.In deOm streken derstad Bogota
verwoestingen derTurken aanmerkeljk ach- bevinden zich goud- en zilvermjnen,sf'anzout- en steenkolen-lagen en o0k eene beteruitgegaan.
Bogoslowskoi Saw od, eene Aziatisch- langrjke smaragd-groeve.
B oguslaw ski. Onder dezen naam verRussischestad aan de oosteljkehelling van
het oeralgebergte en in het gouvernement melden wj:
s7
ri,een bekend Poolsch
Perm,is hoogstbelangrjk weyensde rjke Adalbert.#0#'lIdJJ'!t).
mjnen in harenabjheid.Dezellggengedeel- tooneeldichter.Hj werd geboren nabj Posen
teljk aan de Toerja, gedeelteljk aan een in:1746 of 1752,betrad in 1778 te W arschau
bevaarbaar meer en leveren eengrootenschat het tooneel en vertaalde onderscheidene drain gedeyen koper en verschillende koper- matische stukken. Hj deed in 178: aldaar
ertsent ln gedegen zilver, jzer,lood en de eerste opera m et een Poolschen tekstopzinktterwjlertevensgoudwasscherjen en voeren, en werd er in 1784 directeur van
bruinkolenmjnen gevonden worden.
den schouwburg.Hj gafmet zjn gezelschap
Bogota of k
%anta FJ de Wt
woft
x is de voorstellingen te Grodno,W ilna,D ubno en
hoofdstad van de Zuid-Amerikaansche <ePt1- L em berg, en wist overal den smaak voor
bliek Nieuw-Granada en van hetdepartement hettooneel op te wekken.In 1790 werd hj
Cundinamarca.Zjligt2700Ned.elboven de directeur van den nationalen schouwburg te
oppervlakte der zee op eene hoogvlakte,en W arschau. Binnenlandsche Onlusten deden
aan den linkeroever van de eVenZ00genoem - echterde vruchten van zjn arbeid grooten-

derivier,eene zj-rivier van denMagdalena- deelsverloren gaan.Intusschen begafhjzich
stroom ,- voortsiszjaandeoostzjdedoorde naar Krakau, en van hier naar Lemberg,
Cordillera en tusschen de bergen Montserrat waarhj hettooneelaanmerkeljk verbeterde
en Guadeloupe ingesloten.Harehooge ligging en doorde geldeljkeOndersteuningvangraaf
versehafthaareen gezond klimaatzonderden Rzewoeski in staat werd gesteldt Om in den
verbouw van alle Europésche graansoorten tuin van vorstJablonolvskieen nieuw amphi-

te verhinderen. Daar zj vele kloosters en theater te doen verrjzen.In 1709ging hj
ttlinen bevat,heeft zj e0n aanmerkeljken w eder naar W arschau, voorts naar Kalisch
Omvang.Yoortszjn er reqtestraten,4plei- en in 1807naarPosen,vanwaar hj in hetnen en,w egensdeaardbevlngen,m eestalhui- zelfde jaarnaar W arschau terugkeerde.Hier
zen zonder bovenverdieping.Aan de markt had hj hetbestuuroverdenschotlwburgt0t

verheffen zich hetgouvernementsgebouw ,het i
n 1812,toen de 0orl04 hem noodzaakte,
tolhuis en de prachtige hoofdkerk, waarin dien te sluiten.ln hethlerop volgende jaar
zieh een kostbaar versierd standbeeld der verkûcht hsj zjn tooneel-toestel en voorzag
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verder in zjn onderhoud doorwetenschap- Ned.el):waarbjmenn0gdeBergstreekvan
peljken arbeid t0taan zjn d00d in 1829. de Lausltz moet voegen,- ten noordwesten
Het aantal oorspronkeljke en vertaalde voorts door het Ertsgebergte (met den Keiltooneelstukken,d00rhem geleverd,bedraagt berg,1270 Ned.el) en den Spitsberg (1140
niet minder dan 80.Van deze is GHetwonder of de Krakauers en de bergbewoners''
het beste.Men heeft eene uitgave van zjne
gezamenljke werken in 12 deelen,en eene
bloemlezing in 9deelen.Op hettooneelschit-

Ned.el),- ten zuidwesten doorhetFichtel-

terdehjzoorelinhetblj-alsinhettreurspel.
P alm A '
e-rïcFz Ludwi.g rtls B o.guslawnki,
een uitstekend sterrekundige.Hj werd geboren te Maagdenburg op den 7(
lenSejtember 1789, trad in Pruissischekrjgsdlenst,
werd luitenantin 1811,maarbleefteBerljn
Om er de Militaire school te bezoeken,en
stond Bodeterzjdebj de waarneming der
groote komeet.ln den slag bj Kulm werd
hj gewond en gevangen genomen;hj ontsnapte echter naar Bohemen en voegde zich
tehr
'furtwederbj zjncorps.Metden slag
bj Belle-Alliance(W aterloo),waarhj,naar
men zegt, eigenhandig het eerste en het
laatstekanonschotheeftgedaan,eindigdehj
zjne militaire loopbaan en wjdde zich aan
den landbouw,en toen hj zich in October
1831 te Breslau vestigde,werd hj erobservator van de sterrewacht.Hj ontdekte in

den,midden en zuiden gelegen;slechtshier
en daar heeftmen lage vlakten vanbeperkte
uitgebreidw
heid.

gebergte, en ten zuidoosten door de M ora-

vische heuvelstreek. Binnen die bergketeris
bevindtzichgeenekom ,maareenebergstreek

met2aanzienljkebergvlakten,in hetnoor-

Uit een aardkundig Oogpuntzjn dieber-

gen zeer merkwaardlg,daar zj vooraluit
kristalljnej oorspronkeljke gesteenten bestaan,zooals granietjgneis en verschillende
schiefer-soorten, voorts uit kalksteen, ser-

pentjn- en eklogiet-lagen met graniet- en

kwartsgangen en met het latere groensteen
en porier. Binnen den bergmuur des lands
vindtmen verschillende Overgangsgesteenten
met versteeningen,benevens een aantalertsen.Voorts heeft men ersteenkolen,quaderzandsteen,plëner-kalk, tertiaire zee-vormingen enz. O0k vulkanische vormingen zoekt
men er niet te vergeefs,zbodat Bohemen

voor den aardkundige een belangrjk gebied

t0t onderzoek bevat. Hetaantal bronnen ig
1834 de komeet,die naarhem genoemd is, er verbazend groot, en de warme bronnen
nam een aantal andere kometen waar,werd van Karlsbad en TeplitzzjningeheelEuropa
in 1826 hoogleeraar, in 1843 directeur van beroemd
de sterrewacht en overleed den 5denJunj Bohemen behoortbjna uitsluitend t0t het
1851.Hj leverdeonderscheideneopstellen in stroomgebied derElbe.Dezelaatstebesproeit
de t'Astronomische Jahrbiicher''van Bodeen het met haren bovenloop t0t aan de plek,
elders.
waar zj d00r het Elbe-zandsteengeberqte
Boheem scheedelgesteenten zjninde dringt,en methare wateren vereenigen zlch
eerste plaats zoodanige edelgesteenten alsin die van de Moldau, de tweede hoofdrivier
Bohemen worden gevonden, zooals diaman- deslands,terwjlslechts een klein gedeelte
ten,robjnen,topaas,Jaspis?saëerenvooral van hetbronnen-gebied der Donau en Oder
de Boheemsche granaat, dle aan de zuide- er in het zuid- en noordoosten te vinden is.

ljke helling van hetBoheemsche Middelge- Tot de zj-rivieren der Elbe, dieier reeds
bergteverzameld enerlaarljkstengetaleyan bevaarbaar wordt,behooren aan den regteromstreeks 20000 geslepen wordt,- en in de

oever de Cidlina, de lser en de Pulsnitz,

tweede plaats fraaje,zuivere stukken berg- en van den linkeroever deAupa,deMettau,
kristal,dienaeenebehoorljkebewerking zeer de Adler, de Eger en de Biela. Naar de
sterk op diamanten geljken.
Moldau vloejenaan deregterzjdedeLuschBohemen ,voorheen Bökeim en Bojen- nitz en Sazawa, en aan de linkerzjde de
Aeîel genoemd,was w eleer een zelfbtandig

W ottawa en Beraunka.Men heeft er slechts

koningrjk en maaktnu een gedeelte uitvan 3 kleine meron, maar des te meer poelen,
het keizerrjk Oostenrjk.Hetligt tusschen die te zamen eene oppervlakte beslaan van
48024'en 5105'N.B.,en tusschen 20Qen 340 12 D geogr.mjlen.

Het klimaat komt er in hetalgemeen met
27'0.L.van laerro, 0n grenst ten zuidwesten aan Bejcren,ten noordwesten aan datvan Midden-Duitschland overeen,terwjl
hetkoningrjk Saksen, ten noordoosten aan de gesteldheid van den bodem aanleiding

Pruissen (Silézië), en ten zuidoosten aan
Moravië en het aartshertogdom Oostenrjk,
eene oppervlakte beslaande van bjna 944 E)
geogr.mjlen.Het land isdoorbergen 0mgeven, nameljk ten zuidwesten door het
Bohemerwoud (met den Koebani1470 Ned.
e1), den Plockenstein en den Grooten Ossa
(beide bjna z00 hooy),- ten noordoosten
door takken der Sudeten (met den Grooten
Sneeuwberg (1420 Ned.e1) enz.),door het

geeft t0t eigenaardige verschjnselen.In de
hooge bergstreek is hetveelkouder,dan in
de lager gelerene gedeelten.In hetErtsgebergte kan hler en daar hetgraan niet t0t
rjpheid komen,terwjlaan de Elbe en de
Moldau heerljke druiven groejen. Overhet
geheelis Bohemen een vruchtbaarland,hetw elk een overvloed van voortbrengselen
oplevert.

De bodem verschafteraan den jverigen

Retlzengebergte (metden Schneekoppe,1630 ontginnerzilver,100d,tin,jzer,zwavelkies:
Ned. el), den Brunnberq, Krkonosch en aluln,vitriool,benevenssteen-en bruinkolen.
Ziegenriicken,die een welnig lagerzjn,en 00k heeft men er uitgestrekte veengronden,

het Isergebergte (met de Tafeïchte,1130 en men vindt er een groot aantal edelge-
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steenten.De mjn-ontginning houdter onge- overigen behooren demeestent0tde Hervormherschen en IsraëVeor 25000 menschen bezig. Men heeft er den,terwjlertevensLut

echter geen zout,en dit wordter uitGalicië lieten gevonden worden.De mannen dragen
en Salzburg ingevoerd.
erdoorgaanslangegroeneofblaauweJassen,
De landbouw bloeiterongemeen enneemt korte lederen broeken ,hoogelaarzenen pdlsbjna dehelftderoppervlakte vandenbodem mutsen,- de vrouwen een ruimen r0k,lichtin beslag. Graan wordt vooralverbouwd in kleurige kousen en een geplooiden doek om
de omstreken van Teplitz en Leitmeritz,het het hoofd.lntusschen is de kleeding erinde
zoogenoemdettparadjsvan Bohemen''1langs verschillende deelen des lands geenszins v0l-

de Elbe,bj Praag en Boedweis.Inhoogere komen geljk.
streken bepaalt men zich vooral tot haver
Defabrieknjverheid bloeiter meerdan in
en aardappelen.Voorts levertBohemen veel eenig ander gewest van het Keizerrjk;
pet
llvruchten, Ooft, vlas, hennep, h0p en de garenspinnerjen en weverjen hebben er
wjn.Debosschenbestaanerhooft
lzakeljkllit een aanzienljken omvang.Men rekent,dat
pjnboomen,aandeberghellingen uitbeuken- ervoor eenewaardevan 5millioen (oostenboomen,terwjleiken erslechtszeldenvoo1*
- rjksche)guldenaan linnen wordtuitgevoerd.
komen.Zj vormen hieren daar- vooralin De bleekerjen alleen verschaFen er werk
hetBohemerwoud- oorspronkeljkewouden, aan 5000 menschen. Hetkant-werken is er
die eene oppervlakte van onderscheidene E) zeerin zwang en dekatoen-njverheidneemt
erallengs eene hooge vlugt.Voortsheeftmen
geogr.mjlen bedekken.
De wilde dieren,welke te voren Bohemen erbelangrjkehandschoenen-enpapier-fabriebewoonden,zjn voor de toenemendeland- ken,fabriekenvanmuziek-instrumenten,hoeontginning geweken en door tamme vervan- den-en slaghoedjes-fabriekenjenvooraleene
gen.Beren en wolven zoektmen zelfs in de menigte uitmuntende glasfabrieken.Het B0hooge bergstreek te vergeefs; daarentegen heemsch gla'
s iszeerfi
jn, en hethoudteen
vindt men er de wilde kat, de das en de grootaantalsljpers,graveurs en verglllders

hamster.Hazen zjn er zooveel,datmen er bezig,diezjnewaardeverdrievoudigen.O0k

Jaarljks ïh millioen vellenuitvoert.Depoe- de vervaardiging van kunst-edelgesteenten is
1en zjn er reeds voorde helft,sedertden er een belangrjke tak van njverheid,die
tjd van Josepk J.
J',in droog land herscha- zjne voortbrengselen zelfs in China en in
pen,en de thansn0g aanwezigeleveren eene
groote hoeveelheid visch. De veeteelt ontwikkelt er zich meer en meer,en menhoudt
er paarden eltrunderen?en vooral schapen

Afrika aievert.Nietminder dan 12000werk-

en ganzen,alsook zwjnen,ingrootengetale.
Hetaantalinwoners bedraaçt er,volgens
de volkstelling van 1869, rulm 5 millioen.
Ongeveer2/a(
1edaarvan behooren t0tdeMa-

fers- en beetwortelsuiker-fabrieken. Het
spreekt van zelf,dat handelen scheepvaart

lnezl of Czeelten, die er sedert het einde der
'

5de eeuw gevestigd zjn en zieh van de
Czechische taalbedienen.Zj wonen in het

lieden zjn daaraan verbonden. Voortsheeft
menerbelangrjkepottebakkerjen,porseleinen jzerfabrieken,brandewjnstokerpen,luci-

in overeenstemming zjn metzulk eene belangrjkenjverheid.
Bohemen is een erfeljk Koningrjk, een
Duitsch Kroonland van het Oostenrjksche
Keizerrjk.De kroon des lands w ordtdoor
denKeizervan Oostenrtjk gedragen,enieder

midden,alsmede in hetoosten en zuidoosten
des lands,zich hier aansluitende aan hunne nietlw ekoningw ordtergekroonden gehuldigd
stamgenooten in Moravië, terwjl zj voor onder het aoeggen van den constitutionélen
'toverige omgeven zjn doorden Duitschen eH .D eingezetenen w ordenervertegenwoorstam. Deze Germaansche grensgordel heeft digd Op den Landdag door24lleden,waartoe
eene lengte van ll2 en eenebreedte van 12 de aartsbisschop,de bisschoppen,de rectors
t0t 14 geogr. mjlen, terwjl deze in het der universiteit en de afgevaardigden vande
Bohelnerwoud t0t'lguurgaansinkrimpt.De groote grondbezitters, steden,dorpen,han3 groote steden na Praag, te weten:Rei- dels-en njverheidsvereenigingen enz.behoochenbergjEger en Boedweis worden door ren. D e voorzitter w ordt door den Keizer
Duitschers bewoond. De Czechen bepalen uit die leden benoemd en draagt den naam
zich meert0tden landbouw ,en deDuitschers van overste-landmaarschalk.Een collégie van

meer t0tanderetakken van njverheid.Men pedeputeerden heefterdeuitvoerende magt
heeft er 00k Ongeveer 00000 Israëlieten en ln handen.Hetland is verdeeld in 17 arronde geheele bevolking is er verdeeld over255 dissem enten,en voor deregtsbedeelingwordt
steden,223 vlekken en 12274 dorpen.
gezorgd door 16 regtbanken van eersten aanIn verstandeljke ontwikkeling staan vele leg, en het Hoog-geregtshof te Praag. D e

bewoners erop een vrj hoogen trap:maar
bj de groote menigte heerschen Onwetendheid en ruwheid.DeCzechen zjnopgeruimd,
levendigen bevatteljk;zondermoeiteleeren
zjvreemdetalen,enzjhebbengrootenaanleg
voormuziek en poëzie.DeDt
utscherszjner

kerkeljkeaangelegenhedenderR.Katholieken

worden erterhartegenom en doordenaartsbisschoptePraag,door3bisschoppenendooreen

grootaantalgeesteljken;o0kzjnerongeveer
ll0kloosters.HetOnderwjsiserveelbeterdan
in andere Kroonlanden van oostenrjk. Te

werkzamerenstaaneraanhethoofdderfabriek- Praag is eene universiteit, gesticht in 1348
matigenjverheid.Metbetrekkingt0tdegods- en dus de oudste van Duitschland,metruim
dienstmerken wj op,dat9/I,(
lederbevolking 1000 studenten,benevens een polytechnisch
t0tde R.Katholieke kerk behoort,- van de instituutenz.,- voortstelde m en erin 1862
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23gymnasiën:8scholenvan middelbaaronder- Kraïn, Friaul en Portenau,Ja, metzjne
wjsen digtbj de400volksscholen,diedoor zegevierende wapenen doordrong t0t aan
ruim 6l8000 kinderen werden bezocht. Men Kbni
' gsberg toe.Behalve Bohemen en laatstIoravië,de
heeftertalrjke vereenigingen voornatutzr- genoemde gewesten w aren 00k A'
kl
tnde,staathuishoudkunde,njverheid enz., Lausitz, Silézië en een gedeelte van Polen
Onder de leidinggeplaatst vanbekwam em an- en Prtzissen onderworpen aan zjn gezag,
nen,die meerendeels t0t den Boheemschen hetwelk zich uitstrekte van de Oostzee t0t
adelbehooren.
aan de Adri
atische zee.Hj verloorechter
Bohemenontvingzjnnaam vandeBojers, de krcon en hetleven in eenveldslagin 1278.

een Gallisch-celtisch volk,datbj den aan- Zjn kleinzoon Wenzel fff, die in 1806
vang onzertjdrekening doorde Marcoman- te olmiitz vermoord werd, was de laatste
nen werd verdrevent di0 er onder M arbod

uitdit stamhuis,en deBoheemscheadelkoos

een Germaansch rjk vestigden.NadatdeMar- eerst R'
ttdolf'
pJ4 Oostenrj;k (l30s-l307)en
comannen doorden stroom der lltlnnen waren toen Hendrik '
ptxz
l Carinthiè' (1207- 1310)
voortgesleept,namen de Thiiringershetland

t0t koning. Een nieuw stamhuis stichtte er

in bezit, maar werden wederom verjaagd Jokann t?txzl Lnzemburg, wiens nazaten er
door de Franken,die het land tegen schat- heerschappj voerden t0t 1437. Zjn zoon
ting aan kolonisten afstonden. onder deze KarelI,alsDuitschKeizerKarelIlzr(1346bevonden zich in de 2de helft der 5de eeuw 1378)?verschafte aan Bohemen hetstaatkunde Czechen, een Slawisch volk,dat er al- dig overwigt in Midden-Europa,deed er de
lengs de overhand kreeg en ook nu nog bezit. gouden eeuw derkunstaanbreken,en stiehtte

Zj werden in 560afhankeljk van deH0n- te Praarde eersteDuitsche universiteit.Hj
garen,maar vochten zich in 623vrj onder begunstlgde handelen njverheid en maakte
Samo: dien zj t0thertog kozen.Hj veree- Bohemen t0t het middelpunt der Hoogduitnigde in 6S7 t0t 662 Bohemen en de aan- sche beschaving. Bj hetOverljdenvan zjn
grenzende landen t0t eene m onarchie,welke

zoon W enzel 1Tzr, tevens Duitsch keizer,

zelfs den Franken vrees aanjoeg,maar na nam de H ussieten-oorlog een aanvang. Op
zjn clood Ontbonden werd. Eén zjner0p- hem volgde zjn broeder Sigmund?Duitsch
volgers was Krok, de wjzeregter,en na keizer en koningvan Hongarje!de laatste
dezen diens jongste dochter Liboessa, die manneljke telg van dit stamhuls.De echtmetPrzemyslhuwde en hetstamhuisstichtte genootzjnerdochter,Albrech't'
ptzz
3Oostenrî
jk,
der hertogen van Praag,hetwelk t0tin 1206 ontvingnudeBoheemschekroon(1477- 1439)j
gezag voerde over Bohemen.Men zegt,dat
na haar dood en Onder aanvoering van hare
vriendin W lasta de beruchte tdBoheemsche
maagden-oorlog''is Ontstaan.Deoorlogenvan
Karel de Gropfd tegen Bohemen in 805 en
806 hadden geen gevolg, en het leger van

die laterd901
*dekeuzederstandenden schedel
sierde van Geor.g'
von Totfïe?/rtzt
f(1458- 1471).

Ophem volgde Vrladislaw ranTplezl(147115l6) uit het huis der Jagellonen, die in
1400 tevens t0t koning van Hongarje gekozen werd, en toen te Ofen zjn verbljf

keizerLodewl
jlcwerderin 849 bjna geheel hield.
en al vernietigd.In het laatst der 0de eeuw
Van 1526 t0t 1564 regeerde er de aartskwam Bohemen onder de heerschapyj van hertog FerdLnand ran O/d/dzlrï/à.Hj jverde
Zwentibold,koning van Moravië,en ln dien sterk voordeR Katholieke godsdienst.Ztjn
tjdmaaktehetChristendom eraanmerkeljke verdraagzame zoon en opvolgerM aœimiliaan,
vorderingen. Tegen het einde van de l0(1e die t0t 1576 regeerde, strekte zjne gunst
eeuw regeerde er Boleslaw fT,bjgenaamd evenzeer uit tot de Protestantenenherstelde
de Vrome, die zjn gebied uitstrekte over de binnenlandsche rust.Zjn zoon Rudolf J,
M oravië t0t aan de W eichselen de Boeg en als keizer R udol.f 11j t0t 1611 regerende,
een bisdom tePraarstichtte.Nietlangdaarna gedoogde aanvankeljk geen verstoring van
maakten dePolen zlchm eestervan Bohemen, den godsdienstvrede, maar liet zich later

maar werden een jaar later door Jaromir t0t harde maatregelen jegensde Protestanveljaagd (1004). wiens zoon Brzetislaw I! ten bewegen. Na vele beroeringen zag hj
de Bohoemsche Aeltélles genaam d, M oraviè zich echter gedrongen,den lzden Junj 1609
heroverde en wedermetBohenlenvereenigde. den aBoheemsehen majesteitsbrief''te OnderZjn zoon verjoeg alle DuitschersuitBohe- teekenen, waarip aan de Protestanten volm en, en diens broeder en opvolger W ratis- komene godsdienstvrjheid werd toegestaan.
law 11 verkreeg van keizer H endrik IF'de Intusschenwerd hj genoodzaaltt,den troon
koninkljke waardigheid.Deze werd echter afte staan aan zjn broederM attltias,die
door den Paus niet erkend,en na vele 0n- t0t in 1619 regeerde en een tegenstander
lusten en Oorlogen over de troonopvolgingen, der Protestantell was, hoewel hj en 00k
nam Przemy&lOttokar 1 (1197- 1230)de er- zjn OgvolgerI'
erdinand genoodzaaktwaren,
feljke koninkljke waardigheid aan en wist de prlvilégiën te handhaven. De twisten
ove
r
de
gods
di
enst bleven er voortduren;
die te handhaven. Zjn zoon Wenzel I f?e
Eenoo-qige, was de redder van Europa bj de Bpheem sche standen kozen kellrvorst
een inval der M ongolen, en Onder P rzemysl Frederik '
pa,
zl de TJJJZ tot koning, doch
Offoàlr 11 klom de m agt van Bohem en ten daarFerdinandin een sl
ag bj Praag(8N0t0p doordien deze wegenszjn eigen huwe- vember 1620)de overwinnmg behaalde,werd
ljk en datzjnsvaderszjnschepteruitstrekte de toestand deslandsaanmerkeljk gewjzigd.
over Oostenrjk, Stiermarken, Carinthië, De Jezuïeten, in 1619 verdreven,keerden
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terug; daarentegen 'verden nu de Protes- voegd, omdat niet alle Kroonlanden behoortantent3/.ëederbevolking ui
tmakende,ver- 1jk werden vertegenwoordigd,dan weder
jaagdj zoodat meer dan 26000 huisgezinnen deden zj alle moeite,om hetCzechischele-

waaronderveleuitdenaanzienljksten stand, ment bj het onderwjsenz.in Bohemen te
naar Saksen,Brandenburg,Pole1,Zweden, doen zegevieren, en gedurig verwjderden
de Nederlanden enz.de wjk namen.Dema- zj zich ofleqden hun mandaatneder, 0m
jesteitsbriefwerd vernietigd en Bohemen in hierdoor pressle te oefenen op de regering
eene erfeljke,R.Katholieke monarchieher- en de zaken naarhun zin te regelen.Zonder
schapen. Zoowel die volksverhuizing als de verpoozing is voorts,t0t den dag vanheden

3ojarige oorlog wasoorzaak,datBohemen toe,destrjdvoortgezettusschendeDuitsche
en Czechischebevolking,waarbjdezelaatste

in 1638 eene bevolking had van slechts
780000 zielen.
De vorsten,die vervolgens overBohemen
den schepter zwaaiden,zoehten de wonden
van het geteisterde volk te heelen. Aan

Jozef11 (1758- 1790)isBohemen de ophefflng van hetljfeigenschap verschuldigd,alsmede de opkomst der njverheid en deverbetering van hetonderwjs.Van de stormen

meerm alen aanleiding heeft gegeven t0t 0proerige tooneelen. De opvolgende ministers

hebben zieh bejverd,0:adaaraan een einde

te maken, maar te vergeefs. Thans echter
schjnthet,dathetnainistérie von JfoAeaocrf
er in slagen zal,metBohemen een dergeljk

vergeljk te treFenalsmetGalicië,om alzoo
den haatder CzechenJegensde Duitschers,

van den Franschen omwentelings-oorlog alszich in den 0orlog van 1870- 1871 zelfs
00kvandiederoorlogen van 1805en1809bleef
Fransch-yezindheid openbaarde,te doen
Bohemen nagenoeg geheelen alverschoond, ophouden (zl
e verder Oostenrjiksek-Hongaar-

maar in 1813 wasdenoordeljke zoom des dcAemonarckiej.
Bohem erw oud isde naam van eeneuitlands bj Teplitz enz.gedurende 2maanden
hettooneelvan den strjd.00k deFransche gestrekte bergketen, die in het w esten en
Julj-omwenteling liet het land ongedeerd, zuiden van Bohemen, van het Fichtelgehoewel zich langzamerhand in de standen bergte t0taan hetoostenrjkschegewestob
een geest van oppositie openbaarde tegen derEnsin een zuideljke en oost-zuidoostehet stelselvan M etternieh,.Daarentegen ge- ljke rigting voortloopt en over eene lengte
raakte Bohem en na den Opstand van 1848 van 27 geogr. mjlen vrj naauwkeurig de
in eene hevige beweging. Terstond kwam Frenzen uitmaakttusschen Bohemen en Beite Praag eenegroote volksvergadering,bj- zeren,en de waterscheiding tusschen hetgeeen, die het besluit opvatte, om zich ter

bied van de Moldau en deDonau.Hetbestaat

verkrjging van meer burgerljke en staat- uit twee helften, die door eene laagte ten
kundige vrjheid t0tden monarch tewenden. zuiden van Neumark in Bohemen van elkanDe revolutie te W eenen en hetproclaméren der gescheiden zjn.De zuidoostwaarts100van Oostenrjk t0teen constitutionélen staat pende bergen vormen een knoop in den
kwamen die wenschen te gemoet. Tevens Schwarzberg (1270 Ned.e1).Op de kammen,
openbaarde zich de groote klooftusschen de

die van hier uitgaan,vindtmen den Luzen-

beide bestanddeelen der bevolking.Terwjl berg (1400 Ned.el),den Plassenhausenberg,
de Duitschers de Vergadering te Frankfort den Rachel (1480 Ned.el),den Hirschberg
als het bolwerk hunnervrjheid beschouw- enz. en eindeljk den Falkenstein,die door
den, zagen de Czechen daarin een dreigend het dwarsdal gescheiden is van den Gr00gevaar voor hunne nationaliteit.HetSlawen- ten Regen van de Arber-grûep (1500 Ned.
Congres,den 3lsten M ei 1840 te Praag ver- e1). Aan het westeljk uiteinde staat deze
eenigd,verwjddede kloofjen hetbloedige bergkam in verband met een Boheem sch pa-

straatgevecht op den llden Junj werd 4 rallel-gebergte metden Ossa (1200 Ned.e1),
dagen later achtervolgd door een bombarde- den Heidelberg (1400 Ned.el).den Panzer
ment, door de onderwerping van Praag en enz.Dat gebergte wordt later verdubbeld;
doo1' de ontbinding van het Slawen-congres. de Bejerschevleugeldraagtden Dreisessel-

Op den eersten cûnstituérendenRjksdag berg (1300 Ned.el),den Dreieckmark,waar

te W eenen vormden deCzechischeafgevaardigden de regter-en de Duitsche nagenoeg

de grenzenvanBeqeren,BohemenenO0st

enrjk zich vereenlgen, den Plöckenstein
alle de linkerzjde. Bj het uitbarsten der (1400Ned.e1),den Reischelberg enz.,- en
October-omwenteling namen de Czechische op den Boheemschen vleugelvindenwj den
a
fjevaardigden de vlugten zorgden datde Antigel (1270 Ned. el), den Knappenberg
Rpksdag naar Kremsier verlegd werd.O0k (1200 Ned.el),den Koebani(1100 Ned.e1),
in den strjd tegen deMagyaren stonden zj den Schreiner (1300 Ned.el)enz.
Van de laagte biJ Neumark loopt noordaan de zjde der Regering en hadden een
belangrjken invloed op den gang derzaken. waarts hetKlattauer-gebergte,hetwelk voorIn de volgende Jaren hebben de Czechi- nameljk t0t Bohemen behoort. Het vormt
sche afgevaardigden naar den Rjksdagaldaar eeneketen terlengte van 5mjlen,maaris
der Regering meermalen moejeljkheden in door onderscheidene dalen verdeeld. In de
den weg gelegd.Zj vormden ermetdeP00l- eerste plaats vindt men er het Cerchowgesche afgevaardigden eene magtige Slawen- bergte met een t0p van ruim 1000 Ned.e1.
partj,aan wierhoofd zich vooralRieger- Hierop volgt de noordwestwaarts loopende
o0k thans n0g afgevaardigde - deed gelden. Schauerberg,die doorden Pas vanNepomuk
Nu eensverklaarden zj den Rjksdag onbe- van het voorgaande gebergte is gescheiden.
14
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Hierop volgthet Stockauer-gebergtemetden vormt de waterscheiding tusschen de Moliau
Lisa-berg a1s hoogste punt.Een breed leng- en de Donau.De glimmerleiis er groenach-

tedal,datvan W ejer,verdeeltdengeheelen tig grjs, met andere delfstofïen (granaat,
bergrng en zendt noordwaarts de Radboesa andalusietenz.)vermengd,en gaat in kwarnaar Bohemen en zuidwaartsde Schwarzach ziet-lei en aan de grenzen in gneis over.
naar Bejçren,terwjleene heuvelreeks de O0k in Siebenberge is een kwartsgang,die
waterscheidingvormt.verdervormt4epfraum- eene lengte heeftvan althans 24 uren gaans.
berg een bergknoopjvanFaarlangs de B0- Aan het noordwesteljk uiteinde van het
heemsch-Bejersche grenzen eene rj van Bohemerwoud heeft men een bxuinkolenkoepelvormigebergenvoortschrjdt.Tenzuid- bekken in eene baaivan hetoorspronkeljk
oosten van den Pfraumberg vindtmen den
Czerna Hora en de groep der Siebenberge.
Tot de uitloopers of takken van het B0hemerwoud behooren het Passauerwoud en

gesteente. Er is in dit gebergte voorraad

van zuiver kwarts voor de glasblazerjen,

van veldspaat en kaolien voor porseleinfabrieken en van graphietvoor hetvervaardihet Bejersche woud,beide met terrassen gen van smeltkroezen en potlooden.
zuidwaarts naar de Donau afdalend. Het
Uit de gedaante van hetgebergte bljkt,
laatstgenoemd gebergte, 0ok het Regenge- dat men het niet overaleven gemakkeljk

bergtegenaamdyve'
iheftzichmetdehoogstetoppen,nameljk metdenDreitannenriegel(1100
Ned.e1),den Klingenberg (1200 Ned.e1)en
den Hirschenstein (100Ned.e1).

kan overschrjden. Het moejeljkst is dit
vooxzeker in hetmiddelstegedeelte)terwjl

daarentegen het zuiden en noorden nietvele
zwarigheden oplevert.D e voornaamsteberg-

W anneerwj het00g vestigen op hetdal- passen zjn er die van den Pfraumberg(480

stelselvan hetBohemerwoudlnhetalgemeen, Ned. el hoog) op den weg van Pilsen over
dan bljkthet uitzjnegedaante,datin de Mies naarSulzbach,- dievanW aldmiinchen

zuideljke helft al dedalenjdie eene zuid- (530 Ned.e1) op den weg van Pilsen over
oost-noordwesteljke ofdaaraan tegenoverge- Bischof-Teinitz naar Neuburg, - de laagte
stelde rigting volgen , lengte-dalen, en de van Neumark (desgeljks 530 Ned. el)met
hierop loodregt staande dwarsdalen moeten

den weg van Pilsen nver Klattau en Furth

zjn,terwjlindenoordeljkehelftdelengte- naar Cham en een jzeren spoorweg, en
dalen van het noorden naar het ztliden en
de dwarsdalen van het wcsten naar h0t 00sten loopen.Die verschillende dalen strekken
er t0t bedding van een aantal rivieren.
Het geheele gebied van het Bohemerwoud

die van Philippsreuth met den weg van
Strakonitz over Preiung naar Passau.Meer

bestaat uitoorspronkeljke gesteenten;zelfs

Het Bohemerwoud is een ruw en woest

zlidwaarts ligtde pasvan Hohenfurth (618
Ned. el) met den weg van Boedweis over
Krumau ûaarLinz.

het Silurische overgangs-gesteente en de gebergte, dat schaarsch wordt bezocht en

steenkool van Bohemen llggen daarbuiten. dlts weinig bekend iB. Men vindter OngeHet sehjnt nooit bedekt te zjn geweest baande, m oerassige streken, digte dennen-

door de wateren eener Zee waarin dieren woudeny gevaarljke moerassen, steile 1*otsen planten leefden.M en onderscheidt er in. wanden, diepe afgronden en onbewoonde.
tusschen versehillende vormen van kristalljn dalen,w aar enkelruischendebeken destilte
gesteente,nameljkeeneouderegneisvorming, verstoreé. Tusschen doolhoven van rotsgedie van rood gneisjwaarin zich graniet be- vaarten strekken zich hier en daar grazige
vindt, - eene jongere gneisvormingj met weiden uit. Aan de hellingen der w oeste
hoornblende-gesteenten en een aantalandere bergstreek vindtm en er moerassigegrondeu,
gesteenten vermengd,
eene glimm erlei- metgrasbegroeidengedeelteljkonderwater

vormingt- en eene oorspronkeljkeleisteen- bedolven,meren,die allengsuitdroogen,en
vorming.In de zuidoosteljkehelftbezitten reeds voorJaren dool*storm omgeworpene

hetoudere gneis-gesteenteen hetgranietde boomen , waarop een nieuw e plantengrûei
grootste uitgebreldheid.In hetzuideljk ge- zich verheft.Vooral de noordeljke helling
deelte daarvan vindt men-00k de jongere is koud, schaduwrjk en moerassig,zoodat
gneisvorming met hoornblende, voorts be- de aardappelen er eerst bloejen tegen het
roemde graphietlagen en uitmuntende porse- einde van September.Hier en daarzjn belein-aarde. 0ûk heeft m0n er eene belang- koorljke dalen,zooalshetAngelthal,door
rjke kwartsvorming, die over een afstand hoore bergtoppen omgeven en metschildervan 36 uur gaans -- van Aigen t0t achter achtlge bouw vallen gekroond. H et fraaiste
Bodenwöhr - kan worden nagespoord.Hier gedeelte van hetgebergteishetBejersche
en daar verhefen er zich w oesterotswanden woud, Y7aar zich aan den oever Van de
ter hoogte van 30 Ned.el.Hetgrensgebergte DonauprAchtigekasteelen in hetmiddenvan
naarde zjdevan Bohemen bestaatgrooten- welige boomgaarden vertoonen.
ieels uit gneisjen dit laatste vormt op het
Vqn ouds vormt het Bohemerwoud eene
gebied der bronnen van de Moldau en W 0t- natuurljke gren8 voor de slawen: die er
taw a eene uitgestrekte bergvlakte,omstreeks door belet w orden, verder westw aarts door

1000 el boven de op?ervlakteder zeegele- tedrinqen.Intjdenvanbewegingenstrjd
gen.Op het gneisgebled verheFen zich vele

vooral ln den Dertiglarigen 00rl0g,- vonniet ter lengte van 8 geogr.mjlen en met en t0tin delaatsteJaren toe bleefheteen
eene gemiddelde hoogte van 1150 Ned.el toevlugtsoord voorgevaarljkeroovel
.benden.
granietgevaarten! eene bergvlakte van gra- den duizenden er eene veilige schuilplaats,

BOHEMERW OUD- BOHEMUND.
De bewoners - een ruw en sterk slag van
menschen - houden er zich vooralbezig
methetvellen van hout,datinvlottenlangs
de rivieren Tiordt vervoerd. De taalis er
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heerschen. Boltemwnd wist echter door het

terugvinden derheilige lansden moed zjner
soldaten zpodanig aan te wakkeren,datzj
bj een uitvaldetroepen van den Sultan t0t

bj de meestpn een tongvalvan hetDuitsch, achter de Euphraatterugwierpen.Inmiddels
hoewel aan de Boheemsche zjde het Cze- had Raymond.van Tofflolde de stad in bezit
chisc'
h de overhand heeft. Ten Oosten van genom en, en Bohemund m oest dezen m etgeden Ossa en den Arberheeft men een aan- weld verdrjven.Na dien tjd handhaafde hj

tal vrje boeren, wierstamvaderskrjgsge- er zjn gezag en verscheen eerstna den val
vangene Bejeren waren en hier met een van Jerusalem en de krooning van Gottfréed
aantal voorregten werden begunstigd.
biJhetHeilige graf,om er zjn vorstendom
B ohem und. onder dezen naam vermei- alseen leen vanden Pauseljken stoelteontVangen. Na den dood van Gottfried durfde
den wj:
Mœrcus.
& Ae-lzl# I eendeivoortrefeljk- hj zelfs aanspraak m aken Op de kroon van
ste aanvoerders van den eersten Kruistogt. Jerusalem maar hj vielin eene hinderlaag
Hj was de zoon van RobertG'
llzq
sclr# van en werd krjgsgevangen bj den Turkschen

Apulië,den hertog der Noormannen,en aan- emirKams
jtegin, waarhj 4 jaarvertoefde,

schotlwde hetlevenslichtomstreekshetJaar
1056. Hj vergezelde zjn vaderop een togt
naar Epirus,en toen deze wegensdeop1-oerigheidzjnervasallen naarzjnestatenmoest
tertlgkeeren, drong hj t0t aan Larissa in
Thessalië door, waarna muiterj onderzjne
troepen hem t0t den terugtogt noodzaakte.
Eentweedeveldtogthadreedsdeheerschappj
over de Grieksche zeeën in de handen gesteld van Gwiscard,toen eene besmetteljke
ziektedazeninhetlegerbj Cephaloniawegrtlkte en 0ok B oltemund aan den rand bragt
van hetgraf.Laatstgenoemde was d00rzjn
vader bestemd voor den Griekschen keizerstroon,terwjleenjongerezoon,Roger.
/pr,
scf,
gezag z0u hebben over de Italiaansche gewesten.Hoewelhetuitzigtop deByzantjn-

terwjlTaneredovoorhem heerschappjvoerde
in Alltiochi: Terwjlde vorsten hetoneens
w aren overhetaldan nietaannemenvan den

prjs,diendesnoodekeizerAleuâ'
tshunvoor

de uitlevering van Boltemund geboden had,
w ist deze zich voor geld en goede woorden

l0ste koopen.Hetlichtvan zjn voorspoed

begon echter te veriaauwen: voor de poort
van de vesting Charran werdhjafgewezen,
toen hj erJuistdachtbinnen te trekken,en

hj werd kort daarna bj Rakka door een
Turksch leger geslagen.NQ verliethj het
oostem,om in het W esten nieuwe lauweren
t
e plukke
n en zich op den
trouweloozen
Al
eœius te wreken, Na
dat hj Antioehiaaan
de zorg van Taneredohadtoevertrouwd,pre-

diktehjin Frankrjk dennieuwen Kraistogt

sche kroon nu pagenoegverdwenen was,w ist en bevond zich weldra aan het hoofd van
ws
Gaisa,de listige stiefmoeder van Bohemund, 5000 ruitersen 40000 nlan voetvolk.Alexi'
te bewerken,dat hj van de opvolging in was echteronderrigtvanhetdreigend gevaar,
Apulië werd uitgesloten. Toen verzamelde en Bohemund vond onverwachtvôôrDt
lrazzo

Bohemund zjne getrouwen en streed 4 jaar een heftigen tejenstand.Eenelangdurigebetegen zjn bl-oeder.totdat beider 00m Roger legering met gebrek en velerleibelemm erin1lczlk%ieilië en paus Urbannsff hen t0t eene genontmoedigdezjnleger,endelistigeAleaâus
temund
schikkingbragten,waarbtjBol
temnnd,behalve wistwantrouwentezaajentusschenBol
den titelvan vorst van Tarente,eenigeplaat- en zjne magtigste ridders. De stri
jdexs versen in Apulië ontving. De eerste kruistogt lieten in grooten getale zjn legerjzoodatde
scheen hem eene geschikte gelegenheid aan

trotsche Noorman besluiten moestom metden

te bieden,om zich eene heerschappjtestich- Keizer niet alleen vrede te sluiten, m aar

ten in hetOosten;de vereenigde troepenvan hem o0k als leenheer in het Oosten teerken-

zjn broederen van zjn oom kozenhem tot
aanvoerder,en weldra voegdehj zich met
s0000 man in Epirusbj hetkruisleger.In
hetOosten streed hj metden moed dervertwjfeling tegen deovermagtvan denSultan,
en zjne volharding heeft nietweinig mede-

nen.Bokemund spoedde zich nu naar zjne
Italiaansche Staten,enkelbedacht op wraak.
Reedshad hj een nieuw legerverzameld en
washj op hetpuntom zich daarmedein te
schepen naarSyrië,toenhjin1109inApulië

door den dood w erd weggerukt.
gewerkt t0t de verovering van Antiochia.
Bokemund 11, vorst van Antiochia: een
Reeds7 maanden had de belegering geduurd Jongeren zoon van den voorgaande.lltlaanen vele belegeraarswerdenmoedeloos.Einde- vaardde den 26stenJunj 1126 op l8-jarigen

ljk wistBokemund betrekkingen in de stad leeftjd het bewind in Syrië en trad in het
aan teknoopen,enhj deed aande aanvoer- huweljk met Aliee,detweededochtervan
ders van den Kruistogtden voorslag,dat de- Raldltinlt,
gIL Hj sneuvelde reedsin l180 in
gene, die Antiochia het eerst binnendrong, denstrjdtegen den SultanvanAleppo.Zjne
er hetbevelz0u voeren.Ditwerdtoegestemd
en daar Korboga,sultan vanM osoel,naderde:
deed men,alsofdebelegering werd Opgebroken.Intusschen keerde Boltemnnd desnachts
in alle stilte terug en kreeg door verraad de

heerschappjginq overopzjne3-jarigedoch-

ter Conetance,dlelaterm etRaymondJ,graaf
vallPoitoll,endaarna metReinbawd'DJ/IO#Jtillon in den echt verbonden werd.
Bohemund III, vorstvan Antiochia,den
stad in handen.Dadeljk echterwerd zj in- z00n van Constanee en van den graafvan
gesloten door de bendenvan den Sultan,z00- Poitou.Hj aanvaardde de regering in 1163,
zwakdater een vreeseljlte hongersnood begonte maar betoonde zich een Ol- aardigen,14
*
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ken vorst,diena den doodvan zjnschoonvader) den Byzantjnschen keizer Manwël,
zjne wettige gemalin Theodora verstiet,om
zjneminnaresSibyllaopdentroon teplaatsen.
Daarom deed degeesteljkheidvan Antiochia

hj door dagloon en dopr Bluikhandelin de
behoeften van zjne moedervoorzien,totdat
00k deze overleed en hj op l4jarigen leeftjd van Yiegehetarmbestuurbj een kleerzaakerNverdbesteed.Nadathj hiereenJaar

F
z:-vl#zag zichgenoodzaakto1
,
nmetSaladl
jn
een schandeljken vredetesluiten,ten einde
althans een sehjn van gezagtebewaren.lIj
overleed in 1201.
Böhl von Faber (Cedlia), de meestgevierde Spaansche romancièrevan den laatsten tjd,die onder den naam van Fernan

krjgsman knorrig en lastig maakte,moest
Bohlen dezedienstverlaten,waarnahjeerst
in huis kwam bj een seheepsreeder) zich
vervolgensals kellner in eenhotelverhuurde,
en eindeljk in een handelshuis op het kantoûr w erd geplaatst?waar hj wederonderrigt genoot,voorallndeEngelschetaal.Hj
besteedde zjnevrje uren aan hetlezen van
Duitsche, Engelsche en Fransche dichters,
en hj vervaardigde eenige vertalingen,alsmede eenige oorspronkeljke gedichten,die
hj gedeelteljk in dagbladen deed plaatsen.
Eindeljk wisthjhetzoovel'tebrengen,dat
hjhetJohannêum - eeneinrigtingvanOnderwjs- k0nbezoeken.Hjdoorliepden4larigen
cursusen besloot,zichtewjdenaandestudie
deroosterschetalen.Metjverlegdehj zich

hem in den ban,en daar nu de vasallen en in den ellendigsten toestandhaddoorgebragt,
standen tegen hem in verzet kwamen,werd kwam hj in dienstbj den Franschen geneAntiochiahetvreeseljk tooneelvan binnen- raal G'
tdton,die den leergierigenJongeling
landsche onlusten,totdat het aanrukken der deed onderwjzen enhem steedsbjzichhield.
ongeloovigen daaraan een einde maakte..Bo- Daar echter de wisselende oorlogkans den

Caballero onderscheidene merkwaardige n0vellen in het licht gezonden heeft,werd geboren te Morget in Zwitserland in 1797.Van
haar zesde jaar af werd zj in Duitschland
opgevoed en begaf zich in 1813 met haren

vader (f 18s6),die teCadixaan hethoofd
stond van een aanzienljk handelshuis en
zichtlooreenigegeschriftenjegensdeSpaanscheletterkundeverdiensteljk heeRgemaakt,
naar Spanje. op l7jarigen ouderdom trad
zj in het huweljk meteen oëcier,verge- t0e 0P het Hebreeuwsch)Perzisch en Arazelde dezen naar Amerika en wexd weldra bisqh en begafzich in 1821 naar de univerweduwe.0ok een tweedehuweljk,aange- sitelt te Halle, waar hj zjne hoofdstudie
gaan met den markies van Arco-K ermoso,
Nverd in 1825 door den dood van haren eehtgenoot ontbonden, waaxna zj zich in 1827
ten derden male in den echt begaf metden
advoc
aatstT
naar Au
ran
liëArrom. Toen deze a1s consul

maakte Van de uitlegkunde des Ouden Testaments.D00rdePruissische regeringOnder-

steund,bezochthjvervolgens(1852tot1824)

de universiteit teBonn,om erdelessen van
Freytag overhetArabisch en dievan îkltlegel

'Nadathj n0g
ging,bleefzj teSevillaach- overhetSanskriettehooren.

ter, werd in 1863 nogmaals weduwe en be- een halfJaar gebruik had gemaaktvan het
vond zich in behoeftige omstandigheden.Nu Mi
ondrrwt!svanBoppteBerljn,zondhemhet

ondersteundehaardehertogn@nX pzzféezldzdr
en deed haar een verbljf inruimen m het
vorsteljk slotte Sevilla.
Zj heefteene reeks van echt-nationaler0mansgeschreven,waarvoorzjdestofzoowel

nlstérle in 1825 naar Könlgsberg,waar hj

zich eerstalsprivaatdûcentvestigde en later

eersttOtbuitengewoon (l8SC)entoen t0tgewoon (1828)hoogleeraarindeOosterscheletterkundebenoem dwerd.D eregeringbezorgde
aan dehoogerestandenalsaandienderburgers er, op zjn verzoek)typen voorArabische
en landbouwersontleende.Hareeerstenovelle en andere oostersche drukletters,en daar er
?LaGaviotatdeZeemeeuwl''verscheenin1849 geen zettervoûrhetArabisch aanwezigwas,
inhetfeuilletonvan hetdagblad ?E1Heraldo.'' moesthj delettersin eeneverhandelingover
Daarnavolgden uElia''uclemenda''alaafami- een Arabisch gedichtzelfzetten,zooalshj
lia de Alvareda'' dLogrimas''enz.De onge- trouwensteBonn 00k reedsgedaan had.Hj
meenebekoorljkheidvan haregeschriften is legde zich vooralt0e op hetantiquarisch gegelegen indebevalligenatuurtafereelenuithet deelte der Oostersche studiën,en hetbelang-

zuiden van Spanjeen indetreffendevoorstel- rjke werk GDas alte Indien (Königsberg,
ling van hetAndalousische volksleven.Daar- 1820)''wasdaarvan devrt
leht.O0k vervaarenboven heeft zj Spaansche sprookles en digdehjvoortrefeljkevertalingenvanvreem-

volksliederen verzameld en in hetlicht ge- de gedichten, benevens eene vertolking der
geven.Zelve heeft zi
j hare werken in 13 spreuken van lkartriltari(Hamburg,1835).

deelen (l8C0-1861)bjeengevoegd,maarûok Hj vondvolstrektgeen smaak in eenegramlater (1862) weder een nieuw geschrifthet maticale behandeling,zoodat sommige van
lichtdoen zien.00k in 0nsVaderland zjn zjnegesehriften- onderanderen hetqzienomtrent deze schrjfster en hare romansin barend werk RDieGenesis,historisch-krltisch
Wdschrift-artikelen belangrjkebjzonderheden erlâutert'' Op dat puntzwak werden bem edegedeeld.
vonden.
Bohlen (Petervon)eenuitstekendbeoefe- In 1829verplaatstehjzjnewoonstedenaar
naar der oostersche talenjwas de zoon van Halle, waar hjjhoewel sukkelend,steeds
een weinig-bemiddelden landbouwer en werd werkzaam bleefen bjvoorbeeld eenebewergeboren den 9den Maart 1796 te W uppels in king van een Sanskrietsch gedicht over de
Oost-Friesland,niet vel' van de Noordzee. Jaargetjden(Ritoesanhara)ingereedheidbragt.
Nadenvxcegtjdken 4:(
)4zjnsvadersmgest Hjoverleedden 6t
lenFebruarj 1840,behalve
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reeds genoemde werken een aantal geschrif- op hetpapierbragt. Zjn eerste geschriftis
ten van taalkundigen inhoud,a1s 00k eene getiteld:tAuroraoderdieMorgenrötheim Aufbeschrjving van zjn eigen levensloop nala- gang (1612)''.Diten de volgendegeschriften,
waarin zich een aaùtalastroloyi
tende.
sche vinger-

Böhm .onderdezennaam vermeldenwj:
Amad,.
,1f.
: W enzelZJA- ,een uitstekendgravetlr.Hj werd geboren tePraag in 1769 of
1771,genoothetonderwjsvan KoltlteW ee-

wjzingen,scheikundige benamlngen en Latjnschespreuken bevinden,zjndooreenige
geneesheeren nagezien, terwjl00k anderen
den schrjver behulpzaam waren.Ditwerk

nen, was voorts werkzaam te Leipzig,en werd op last van een edelman afgeschreven,
overleed aldaar in 1823 a1slit
l der Aeademie maar toen hetaantalafschriften allengs ver-

van SchooneKunsten.T0tzjnevoornaamste meerderde bedreigdedeorthodoxegeesteljk-

werken behooren: Paul'us, naar Dereta in
het Muséum te Dresden,de portretten van
den Koning en deKoningin vanDenemarken,
naarGröger,deMadonnanaarGnido.
2:p,
ïenz.
Jokann DJ/CJI Böl
tm ,een beroemd beeld-

houweren stempelsnjder.Hj werd geboren

den zssten Maart 1794 teW allendorfIn H0n-

garje,legde zich eerstt0eopdenkoophandel
en wjdde zich daarna aan de kunst(1814).
W êl was hi
j aanvankeljk een leerling van
cerrara, maar hj vormde zich voortszelfstandig te Florence en te Rome,waarhj
een mededinger werd van Thortvaldsen en
Canora.Hj heefthoofdzakeljk standbeelden
en busten vervaardigd, zooalseen faun uit
den optogtvan Baeclzus,Amor alsleeuwentemmer,eene antieke danseres,devoornaam-

ste vorsten uithethuisvan Oostenrjk enz-,
alsmede een aantalony
eê
est
enmeenfrme
aaje
medailles.

heid te Görlitz de stad methetl0tvan Sodom
en Gomorrha indien de regering geenemaat-

regelennam.W eldraechterverscheenzjnwerk
in het licht,- eerst in uittreksel(1624),
vervolgens volledig te Amsterdam in 1656,en
daarna bj herhaling.Nu volgde voorBöhme
de 7-iarige sabbath;erverliepen nameljk 1
Jaren,waarin hjnietsschreef,totdatten4ëen
malehetgoddeljk lichtin hem gewektwerd.
Na1617hield hj Oefeningen inzjnewoning,
en in 1619begon hj nieuweboekenteschrjven,wie.r aantalt0t 21 klom.
ToendegeesteljkheidteGörlitz,steunvindendebjhetgemeentebestuur,hem geenerust
gunde,gafhj gehooraan eeneuitnoodiging
van den Keurvorstvan Saksen,waarschjnljk om met Waltheren Hinkelmann teDresden bj de goudmakerj van diensttewezen.
Hjhad zjnintrekbjlaatstgenoemdeenhield

Böhm e (Jac0b),
der
bekeqde ereenezamenspraak metgodgeleerden,waarmystieke godgeleerden,werd geborenin 1575 inhjzjnestel
lingen op eeneqlansrjkewjze

teAltseidenbergbj Gbr
'litzindeoberlausitz.
Reeds toen hj a1s knaap het vee hoedde,
onderscheidde hj zich door zjne levendige
en prikkelbare verbeelding,daar hj steeds
velerleiverzonnene verhalen a1s werkeljke
gebeurtenissen wistvoorte stellen.Hj ontving op de school eenig onderwjs in het
lezen,schrjven en rekenen en in de leerstellingen dergodsdienst,waaroverhjbegon
te peinzen.Toen hj latera1sleerlingbj een

verdedigde.VandaarbegafhjzlchnaarSilézië.
Bi
J
* zjn vriend, den heervon ScAz
lceisïcF
zds,
kreeg hj eene heete koorts;hj deed zich
naarGörlitz vervoeren en overleed aldaarop
den 27sten November 1624 met de woorden,
dNun fahre ich ins Paradies''.

Het is moejeljk, een verslag te geven
van zjneleer#daardezein duistere uitdrukkingen isgehuld.Hj vestigtzjne.denkbeel-

den omtrent G0d,de schepping,de natutlrj
schoenmakerteGörlitzgeplaatstwerd,zweef- de Openbaring en de zonde grootendeels op
den hem die denkbeelden voor den geest,en de leer des Bjbels,maar hj werktze uit
deze,verbondenmetzjnezittendelevenswjs, onder den indruk van mystieke geschriften
bragten heï t0t een zonderlingen toestand. en onderdeninvloedvan zjnegrilziekever-

W eldra ontvlood hj alle gezelligheid, 1as beelding,enwj ziengeenkansom overiets,
jverig in den Bjbel en verdiepte zich in dat zöo' duister is,in weinige wnorden bezichzelven, om hierdoor t0t hooger lichtte vredigende inlichtingen te geven.Aanvankekomen.Tevenshad hj buitengewone gezig- ljk sloeg niemand achtop dien kschoenlapten of visioenen, en wé1 het eerst op eene per'',tddatmenlaterophetdenkbeeldkwam ,
reis a1s handwerksgezel,toen hj in Silézië datzoowelHegelalsSekellinq een en ander
den arts BartkolomaensksàleiofDleiontmoette van hem hadden ontleend.höhmeheefteen
en diens cosmologisch-mystieke denkbeelden grootaantalvolgelingellnagelaten.Zjnege-

z00 gretig in zich opnam tdathj zealsde
zjne beschouwde.Volgenszjne eigenemededeeling omstraaldehem plotseljk een goddeljk lichtenverkeerdehjgedurende1dagen
in eene bljmoedigeaanschouwing desAllerhoogsten.In 1594 keerde hj naar Görlitz
terug, huwde er met de dochter van een
slagter en leidde methaar 20jaren lang eep
gelukkig leven.In 1600 vielhem ten tweede
male een visioen ten deel,en daarhj met
denmeestenjverlasindegeschriftenvanParcceldld,Sekwenk-fel
d,Fclezlfîl WeigebX#JCJJ
Stiefel enz.,is hetgeen wonder,dathj in

schriften zjn heteerstverzameld en uitgegeven door Heinriek Wefke te Amsterdam in

1675jlater aldaardoorGL0ht6l,enn0qlater
door Glû.
ûn.g(1715)4delaatsteuitgavelsvan
ScltLebler (Leipzig,1821- 1843)in 5 deelen.
Böhm er.onderdezennaam vermeldenwj:
Jokann Frie#ricFziöltmer1een Duitsch ge-

schiedschrjver,geboren teFrankfortaan de
Main in 1705.Hj studeerde te Heidelberg

en te Göttingen in deregten,maar gevoelde
zich ongemeen aangetrokken d00r de beoe-

fening der geschiedenis.Na Jen langdurig
vertoefin Italiëwerd htlarchlvarisin zjne

1610 eene derde openbaring Ontving en dele geboortestad en besteedde zjn tjd aan het
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verzamelen enrangschikkenderbronnenvoor het l
icht jezonden,en was mede-redacteur
de middeleeuwsche geschiedenis vanDuitsch- Van een tpdschriftvoor sterrekunde en van
land.TelkenJarevolbragthj eenereis,om een ander v00r natuur-en geneeskunde.

niet alleen in zjn vaderland,maar00k in
Italië,Frankrjk en Nederland dearchieven
te doorsnuFelen. Menige verzameling van
oirkonden uitden tjd derRoomsche Koningen en Keizers, vooral uit dien van Lodew'
i/k dezeferheefthjhetlichtdûenzien,vports van de stad Frankfort,alsmede pauseljke bullen enz.Tn zjne uFontes rert
lm
germanicarum''voegdehjonderscheidenegeschiedschrjversder12(
1een l3deeeuw bjeen.
Hj overleqd temidden van ztinebelangrjke
werkzaamheden op den zzsten October 1863.
00kvan zjnenagelatenehandschrifteniseen
enanderin hetlichtgegeven(lnspriick,1865).
06or9 Y ïIA:J- RudolfBöhmer,eenDuitsch
Protestantsch godgeleerde.Hj werdgeboren
te Burg bj Maagdenburg den 5den Maart
1800,studeerde te Berljn in de theologie,

Bohrer is een geslachtsnaam van 4 broe-

ders, uitstekende ktlnstenaars op muzikaal

gebied,Anton, M aœ, Peter en Franz. Zj
werden geboren te Miinchen in de Jaren

1791 t0t 1796 en ontvingen heteersteonder-

wjs in de muziek van hun vader Kasper

/p/
lrer, een uitstekend contrabassist in de
kapèlte Mannheim en later te Miinchen.De
vier broeders bespeelden hoofdzakeljk de
violoncelen de viool. Reeds alsknapen xan
.

9-14 Jaar wekten zi
j doorhun meesterljk

quartet-spel de algemeene bewondering en
Tverden reeds vroeg in de kapèlteMunchen
geplaatst. ln 1805 ondernamen Zp
..eeue yejs
naar sFeenen,waar hun spelgrooten bjval
vond; na hun terugkeer overleden debeide

Jongsten.Anton en M aœ volbragten hetv01gendelaareenereisdoorDuitschlandenpolen,
vestigde er zich a1s privaat-docent,werd in en nahetoverljden van hunnenvader(1809)
1825 buitengewoon hoogleeraarteGreifswald, deden zj alshetware een zegetogtd00rge-

in 1828 in dezelfde betrekking te Halle be- heel Europa,Na hun terujkeerin 1818werroepen,en in 1820 t0tgewoon professoraan den zj geplaatst te Berlpn,maarnadatzj
de universiteit te Greifswald benoemd,ter- in 1820 t0t 1823 n0g eene kunstreis door

wjlhj 2Jaren laternaarBreslauging.Zjne Italië hadden gedaan,namen zj,wegens

voorlezingen strekken zich uit over Onder- ongenolen metDponti
ni,hun ontslag
en beunchen,
scheidene vakken dergodgeleerdheid?enhj gaven zlch over Hamburg naar Mheeft daarover 00k een aantalgeschrlften in waarzjmettwee zusters beroemdekunstenaressenophetklavier,inhethuweljktraden
hetlichtgeyeven.

Böhm qqla Jaeg.is een plantengeslacht en opdiewjzewedereenuitstekendquartet

uit de famllle derUrticaceën en onderscheidt vormden.Zj vestigden zieh laterteParjsen
zich van het geslacht Urtica d00r het ont- werden eralssolo-spelersaangesteld bj het

breken van het kruikvormig honignaple en Hof van Karel X. Na deJulj-revolutie bevan het besachtig omhulsel om het zaad. gaven zj zich naarLonden,en keerdenvan

De soorten behooren vooralindekeerkrings- hier naar Duitschland terug. M @œ werd in
landen tehuis.Daarvan noemen wjB.lfilid 1832 eerste violoncellisten concert-directeur
Jaoq. (B. tenacissima .
Bl.j, wier fraaje en en zjne vrouw hof-pianiste te Stuttgart,en
glansrjke vezels,vameh ofeamee genoemd , Anton concert-directeur in de Koninkljke
t0thetvervaardigen van fjne gewevenstof- kapèlte Hannover.
fen worden gebruikt. Erzjn n0g ongeveer Deze kunstenaars hebben zich zeer ver10 andere rem eh-leverende gewassen bekend diensteljk gemaaktdoorde ontwikkeling te
geAvorden , Avaarvan de saeeste echter Böh- bevorderen van den smaak voor edele,clas-

siekemuziek.Vooralhebben zjzulksgedaan
raeria-soorten zju.
Bohnenberger (Johann Gottlieb Frie- te Parjs d00r hunnemeesterljkevoordragt
drich von), een uitmuntend wis-en sterre- van stukkenvan Beethoren,A ozlrfenH aydn.
kundige,de uitvinder van een naarhem genoemde draaimachine en van een vernuftig
zamengestelden electrometer,wasdezoonvan
den leeraar Gottlleb CFzrlfozFzBohnenberger,

Hunne woning w assteedsde verzamelplaats
van beschaafde toonkunstenaars en vrienden
der m uziek. Hunne gedrukte composities
bestaan uit concerto's,rondo's,phantasieën,
die zich door zjne geschriften overde elec- duetto's,trio's.variaties voor hunne instru-

j zjn onçemeen welluiden;
triciteitheeftbekend gemaakt.Hj werd ge- menten enz. Zi
boren te Simmozheim den 5dcnJunj 1765, en m et verrassende w endlngen doorw even.
bezocht de hoogescholen te Stuttgart en te
Böhtlingk (Ott0) een uitstekend beoe-

enaar dex Oostersch: talen, w erd geboren
Ti
ibingen,werd in 1789 hulpprediker,maar f
begaf zich in 1793 naarGotha en vervolgens te Petersburg den 3osten Mei1815.Hj benaar Göttingen,Om zjne neiging t0tsterre- zocht het gymnasium te Dorpat en vervolkundige studiën te bevredigen,waarna hj gens de universiteitvan zjnegeboorteplaats.
eeneaanstelling verkreeg bj de sterrewacht Hj werd erbekend metBollensen.een leerte Tiibingen en latereenehoogleeraarsbetrek- ling van Zwald, legde zich op aansporing
kingaan deuniversiteitaldaar.Nadathjeene van dezen t0e op hetSanskriet en begafzich

uitnoodiging,om in Oastenrjk bj dengene- in 1835eerstnaarBerljn entoennaarBonn,
ralen staf werkzaam te w ezen,alsmedenaar waarhj t0tin 1842vertoefde.Daarnakeerde
de universiteiten te Freiburg,Petersburg en hj naar Ruslan; terug, werd ermeteene
Bologna van de hand gewezen had,overleed aanzienljke betrekking begiftigd en in de
hj te Tiibingen den 19(
1en April l831. Hj Academie van W etenschappen opgenomen.
heeft onderscheidene sterrekundigewerkenin Hj heefteen aantalwerken overhetSans-
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kriet-- waarondereen uityebreid woorden- blûk in de Götha-elf.Het werd in 1308 daor
boek, waarbj hj Rotl
ö mt Tiibingen t0t Hakon Fff,koningvanNoorregen,gebouwt

medewerker had - in het licht gegeven, enwasbjafwisselingeenebezlttingvandeDedie zich door eene zorgvuldige bewerking nen en Zweden.Inzjnenabjheidverslnegin
onderscheiden. Hierbj bevindt zich eene 1502 de DeenscheprinsChridiaanhetZweedsche leger onder Karl X oz
/zfdyozl en m aakte
spraakkunsten een w oordenboek.
Bohtori (Alvalid),een Arabisch dichter zich van de vesting meester,die eerstbj
uitden stam Tay,werd geboren teManbedy den wapenstilstand van 9 october 1788voor

(Hiérapolis) in Syrië omstreekBhetjaar82l goed jan Zweden werd afgestaan.
Bolchot(Guillaume),een Franseh beeldna Chr. Hj genoot het Onderrigtvan den

beroemden Aboe-Temam ,gingvervolgensnaar houwer, geboren in 1788 te Chalons-surBagdad,verwierfer de gunst van den Kha- Saône,leverde tweevoortrefeljkebas-relièf:
lif M otawakke1, en overleed in Syrië tegen voorde eetzaalderabtdj te Djon.Zjwerheteindeder9deeeuw.Zjnegedichtenwerden den door het wandalismus der omwenteling

door zjne tjdgenooten tïGouden ketenen'' vernield,terwjl2 andere van zjne hand in
genoemd, en men rekende hem onderde p de zaal der Academie n0g aanwezig zjn.
voornaamste dichters na de eerste eeuw der Latervestigde hj zich teParjsen vervaarHedschra.Een handschriftvan zjnegedich- digdeerhetfxaajebas-relièfaanhethoofiten bevindtzich in de Nationale Bibliotheek altaar in de kerk van Montmartre,zond in
1789 het qtandbeeld tTelephus,door dcAïlte Parjs.
Bohtz (AugustW ilhelm),eengelukkigbe- les gewond''naar de tentoonstelling en werd
oefenaarderaesthetiek ,werdgeborenteStet- dien tengevûlge lid van de KoninkljkeAcatin denl7denJulj1799,bezochterhetgymna- démie van beeldhouwers.ln 1801 leverdehj
sium en studeerde vervolgens te Halle in de

de borstbeelden van Denon en van Bernar-

theologie.W eldra echterbepaaldehjzicht0t #i4 de St. 'ierre,en overleed in l8l4,eo
dewjqbegeerteen geschiedenisen zettedie aantal andere kunstgewrochten nalatend.
studievoortteBerljn enteGöttingen.Nadat Boieldiou (FrancoisAdrien)1eenberoem;
hj vervolgenseenigen tjd in zjnegeboorte- Fransch opera-componist, werd geboren te
plaats had doorgebragt,vestigdehj zich te Rouaan den lsden December 1775.Hj wer;
knaap ill de hoofdkerk en ontving
Dresden,waarhj vnendschappeljkebetrek- er koor
rwjs in de
kingen aanknoopte met Tieek.Hierna begaf van den organist Brocl
te onde1
muz
i
e
k.
Re
e
ds
v
r
o
e
g
hj zich naarHalle en vervolgensnaar G0toyenbaardezichbjhem
tingen, waar hj eerst a1s privaat-docent de neiging t0t dramatlsche muziek,zoodat
werkzaam was,maar vervolgens t0t buiten- hj zich aan eene opera waagde en toen
gewoon (1837) en toen t0t gewoon (1842) deze met bjval Ontvangen werd,begafhj
hoogleeraar werd benoemd. Hj houdt er zich naar Parjs, waar hj doorhetgeven
hoofdzakeljk collegie over Duitsche letter- van muziek-onderwjsin zjnonderhoudvoorkunde,aesthetiek en psychologie,inverband zag,totdathj opgenomen werd in hethuis
met redeneer- en zedekunde.Van zjne ge- van den beroemden piano-fabrikant Erard.
schriften vermelden wj hieralleen uV0r1e- W eldrabehaaldehj grootenroem dooreenige
sungen iber die Geschiehte der neuern deut- romances, die, door Garat op eene onna-

schen Poesie(Göttingen,1822).,'

Bohus is de naam van een gewest in

v
olgbare wjze qezongen, de geliefkoosde
liederen der Parpsche dames werden.Toen

het zuidw esten van Zw eden , hetw elk over hierop Qe bevallige operette ?La dot Ge Su-

eenelengtevan20geogr.mjlenzichuitstrekt zette'' gevolgd was, schreef hj eenige
van de Gotha-elft0taan degrenzenvanN00r- ppera'sen anderemuziekstukken,zoodathd

wegen ten westen van het W ener-meer. onder de piano-professoren aan het Ctmser.
Het vormt het tegenwoordige Bol
tws-of Gö- vatoire werd 'opgenomen. Vooral door <1e
thaburg-lân, hetwelk op 89,9 D geogr.mj1 Calife de Bagdad'' verwierf hj zich een
ruim 200000 inwoners telt. H etland is er onsterfeljken naam. Zjn ongelukkig huwelangs de kust rotsachtig en kaal;m eer bin- ljk met de beroemde danseres Clotilde M a-

nenwaartsverheFen zich boschrjkeheuvelen yeuroy bewoog hem , eene benoeling t0t
ter hoogte van 100 meter, tusschen welke Keizerljken kapelmeester te Petersbnrg aan
vruchtbare akkers en vriendeljke dalen met te nemen.Hj begafzich derwaartsin 1803
verstrooide hoeven zich uitstrekken.Aan de en vertoefde ertot1810,terwjlhjwederom
kust vindt men eene menigte visschersdor- een groot aantalopera's schreef.Na zjn
pen. Over het geheel is de natuur er ruw terugkeer te Parjs deed hj zjn bekoorljk
en ongastvrj; het landschap is het Oude werk Zlean de Paris''in hetlichtverschjAlfhem , het land der W ikingen.De bewo- nen, waaqdoor hj dehartenvan duizenden
ners droegen weleer den naam van W ikvâ- wist te wlnnen,gevolgd door andere,onder
ringer of GBaai-verdedigers'' en stonden in welke zich zjn beroemd ?Le petitchaperon

een slechten reukq zj houden zich thang rouge(R00dkapJe)'bevindt.
vooralbezig methet verzamelen van mos.
Boieldieu werd in 1817 lid der Academie
Voorheen behoorde Bolzus aan Noorwegen met een Jaargeld van 4000 francs.Zjnegeen Denemarken,maarkwam in 1658 bjden zondheid was echter geschckt ;00r zjne
Vrede van Röskilde Onder Zweedsche heer- drukkewerkzaamheid,zoodathj zieh eenischappj.Merkwaardig zjn erdebouwvallen gen tjd op een landgoed moestafzonderen.
van het Bohus-kasteel ten nûorden van Gû- Jaren gingen voorbj, waalin slechtsgelethenburg bj de stad Kong-elfopeen rotB- genheidsstukken of omwerklngen van vroe-
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4er vervaardigde opera's doo1*hem inhet vermaakt.ln hetalgemeenplaatstmen zjne
hcht werden gezonden, totdat hj in 1825 uBrieven''n0g hoogerdan zjne Jllekeldichoptrad metzjn meesterstuk :la Dameblan- ten''.Zjn kArt poétique'' waarin hj nageche'' hetwelk in de voornaamste schouwbur- noeg alle dichtsoorten op eene aesthetische
gen van Europa metdenmeestenbjvalwerd wjze behandelt,werdgeruimentjd,00kbuiopgevoerd. Zjne laatste opera tlues deux ten Frankrgk,alseenegrondwetbeschouwd

Nuits''maakte,vooralwegenshetlibretto.op
verre na niet z00 grootenopgang.Intusschen
was de ongesteldheid van den uitstekenden

op het gebied der dichtkunst, en men be-

schouwtin zjn vaderlanduLelutrin''alseen
onnavolgbaarmeesterstuk vanhnmor.Zjnbelangrjkste werk in prozaiseenemetnoten
voorziene vertaling derverhandelingvan Lonp$f.
:Doverhet verhevene (Traitédusublime
.gJ
ou du merveilleux dansle discoursl''.Zjne
gezamenljke werken zjn meermalen uitge-

componist aanmerkeljk toegenomen,en hj
geraakte daarenboven doordeJulj-revolutie
van 1830 in een ongunstigen geldeljkentoestand.Vruchtelooszochthj doorhetgebruik
derbaden in het'zuiden van Frankrjk zjne
verzwakte gezondheidte herstellen.Hjover- geven.
Boilean schitterde meer door helderheid
lee; op zjn landgoed Jarey bj Grosbois pp

den 8stcn October 1834.W egensdefrischheid, van gedachte, puntige geestigheidj uitste-

levendigheid en zoetvloejendheid zjnerm0- kendegavevan opmerking,en onberisyeljke
lodieën zalhj ten allen tjde onderdevoor- Juistheid van uitdrukking dan door dlchternaamste opera-componisten wordengerekend. ljk gevoelen hoogevlugt.Inhethekeldicht
Beminnaarsdermuziek stellen n0galtjdvele paarde hj de schertsvan Horatinsaan den
stukkgn van Boieldien @ hoogen prjs.
ernstvan H renalis en verbande in zjn tjd
Bolleau (DespréauxN1c0las)2eenberoemd de smakelooze verzen-knutselaars van den
Fransch dichter,vooralhekeldlchter en cri- zangberg,en dithad op de dichterljke letticus,werd geboren den lstenNovember1686 terkunde van zjn vaderland een gunstigen
te Crosne bj Parjs. Hj genoot heteerste invloed.In hetdageljksch leven wasBollean
pnderwjs aan het çollégeHarcourten ver. een zachtmoedig enedelmensch,diezichdoor
volgensaan hetcolleje Beauvais.op zoJari- vergevensgezindheidjegensvjanden en door
gen leeftjd werd h!1 opgenomen onderde trouw Jegensvrienden onderscheidde,zoodat
advocaten van het Parlement, doch reeds de beroemde kSerl-gnêbetuigde,dathj alleen

het eerste procès vervulde hem met afkeer i
ateljk wasinzjneverzen.AanhetH0fen
vandegekozeneloopbaan.O0kdestudiederR. h
n deteçenwoordlgheid desKoninrsverloo-

Katholieke rodgeleerdheid aan deSorbonne chendehj geenszins zjne opregtheld,ende
viel weinig ln zjn smaak zoodat hj zich vleitaal,in zjnegedichten t0tLodelj;kX1F
na den dood van zjn vader,die hem een gerigt,moet men billjkerwjze beschouwen
klein vermogen naliet,geheel en al aan de als een uitvloeisel van den geest van dien
dichtkunst wjdde.Reeds zjnesatyre ulues tjd. 00k zjne broedersGillesen Jagses
adieux à Paxis''had veler aandachtgetrok- hebben zich als schrjvers bekend yemaakt.
ken, en n0g grooteren roem verwierfhj door D e eerste was zelfs lid der Academle en de
eene verzameling van 7 hekeldichten,die in tweede doctor der Sorbonne.
1666 in het lichtverscheen.De aanvallender
Bois. Ont
ler dezen naam vermelden wj:
daarin gehekelde personen maakten hem n0g

meer algemeen bekend.Lodewl
jk X.
JT'
r,in
sommige verzen door hem geprezen,schonk
den dichtereenJaargeld van 2000 livres,en
doorzjne beide groote gedichten ?Le lutrin''

Elant (1 Bols,een der dapperste Nederlandsche vlootvoogden in de dagen van de

Axyfdr.Op hetfregatJutrecht''woondehj
den 4-daagschen zeeslag bj, onderscheidde
zich doorzjn moed bj den togt naar Chaen ulu'artpoétique''verhiefdegezich t0twet- tham jwerd in 1671 naar Smyrna gezonien
geyer op het gebied der Fransche pcëzie.In ter bescherming der koopvaardj-vloot en
1677 benoemde de Koning hem t0tzjn ge- streed op den terugtogt (23 Maart1672),a1s
schiedschrjver,en in diehoedanigheid ver- opperbevelhebber van het convooi,metden
gezeldehj zjn beschermheerop2veldtogten. Engelschenschout-bj-nachtH olmeszöövoorDMr hj de leden der Academie in zjne spoedig,dat hj,schoon hem delinkerhand
hekeldichten nietongedeerdhadgelaten,werd werd afgeschoten,de rjke koopvaardj-vloot
hj eerstin1684doorbemiddelingdesKonings van 66 schepen op 3 na in behouden haven
in dat ligchaam opgenomen. Zjne laatste bragt.ln 1673voerdehj bevelop ttDeRid-

levensjaren braqthj d00r op zjn buitenver- derschap,'' behoorende t0t het escader van
bljfte Auteuilln gezelschapvan M olièreen
van anderebegaafdemannen,zichverwjderd
houdende van het Hof,dathd,.in weêrwil
van devlejendeuitnoodigingen desKonings,

den luitenant-admiraalBanekert;00kwashj
bj den slag bj Kjkduin,alsmedebjdevloot,

die in 1674 onder Cornelis Tro-' naar de
kusten van Frankrjk en Spanje gezonden
niet wenschte weder te zien.In diedagen werd.Hj overleed te Schiedam den zssten
twistte hj metPerraultjdiemetminachtlng December 1676.
sprak over de oude classieke schrjvers,met Jan du zoïd,w elligtvanhetzelfdegeslacht

de Jezuïeten,op wie hj zjn laatsten brief als de voorgaande. Hj was vlaggekapitein
USII:l'amour de Dieu''en zjne laatste satyre van de zlt
gfer bj diens togtnaarde kust
ttsur l'équivoque''afzond.Naeene sukkeling van Guinéa in 1665 en behoorde onder de
van veleJaren overleedhjopdenl3denMaart bestormers van het kasteel Cormantjn.
1711,en hetbleek, dat hj het grootste ge- Godfried (1.
1f Bois, een Nederlandsch geGeelte van zjn vermogen aan dearmen had nees-ennatuurkundige.Hjwerdgeboren te
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Kruiningen in Zeeland Op den 29Bten Meî verkreeg hj a1smalooreen eervolpensioen
1700, studeerde te Leiden in de wis- en en werd vervolgenB commandant van het

natuurkunde en in de medicjnen, promo- Invaliden-huisteLeiden.Opden leeftjdvan
veerde in beide vakken, en werd in 1729 67 jaren vroeg hj zjn ontslag uit diebeop aanbeveling van Boerltaave beroepen t0t trekking en vestigde zich te Utrecht,waar

hoogleeraar in de wjsbegeerte te Franeker. hj zich met letterkundigen arbeid bezig
Hj hield collégie over ontleed- en genees- hield. Hj Overleed aldaar op den 2denJanukunde en later 00k over kruidkunde, en arj 1870.
De .
/pid-ilcrf wordtdoor allen,die hem
Overleedop den !8denJanuarj 1747.
P ieter Ctlfr'ltlezlslr.ç d. Wpi,
q, een broeder

kenden,hoog geroemd als een man van 0p-

van den voorgaande. Hj werd geboren te xegte vroomheld, die zich zoowel(Ioor geKruiningenden 5denNovember1701,studeerde hechtheid aan bepaalde leerbegrippen a1sdoor
te Leiden in de godgeleerdheid,werd predi- menschlievende verdraagzaamheidJegensankantteGraft,Maassluis,DeventerenLeiden, dersdenkenden onderscheidde.Aan hem heeft
en zag zich hier ter plaatse eerstbenoemd onze
beroe
mlde
der Ko
nink
jkecomponistN'
leola:
ij dilecteur
t0t onderregent van het theologisch collégie
en daarna t0t hoogleeraar in de godgeleerdheid (1762). Hj overleed den 7den Maart
l7s4.
ckarles A crie Josepl
t 41 Bois,een Neder-

muziekschool te 's Hage,

zjneopleidingtedanken.Hjheefteengroot

aantal geschrlften in hetlichtgegeven,z00-

als (tDe Russische veldtogt(1824,2dedruk
1840)'' - JHerinnering van een olld oëcier
landsch kri
jgsman.Hp werd geboren te Hil- uit het tjdvak van 1793 t0t en met 1815
versum den Szsten December 1772, voegde (1863)
l15861)1'(tD e gedenkdag van W aterloo
dMoskou en W aterloo'' zich in 1788 alsvrjwilligerbj hetregiment enz.
Franschekoninkljkedragonders,diendeonder eeneproza-vertaling van ttl-lsnnehen und die
koning Lodewi
jk,nam onderNapoleonIdeel Kiichlein'',enz.Ht
lwas ridder derûrdevan

aan den togtnaar Rusland,en werd in 1819 dcn Nederlandschen Leeuw , lid der Maatdooxkoning W illem I bevorderd t0tgeneraal- schappj van Nederlandsche letterkunde te

maloor.HtJ
-wasridderderUnie,oëciervan
hetLegioen vaneer,baronvanhetKeizerrjk
en ridder dex orde van St.Louis,en overleed op den 4t
1en Julj 1820.
Boisard (Jean Jaques François Marie),
een Fransch fabeldichter, werd geboren te
Caën in 1743.Hj werdlidderAcadêmievan
SchooneKunsten aldaaxen ambtenaarbjde
inanciën tePards.Hj verloorzjnebetrek-

Leiden,en werd in zjnelaatstelevensdagen

n0g bevorderd t0t den rang van luitenantkolonel.

Boisot.onderdezennaam vermeldenwj:
Karelvan .ppïdof,door Alra uitden lande

gebannen. Hj hield briefwisseling met den
prinsvanOranje en werd doordezonaangesteld t0t gouverneur van Vlissingen (1572).
Zjn aanslag op Middelburg mislukte,maar

king door de omwenteling in 1790,leefde in het kasteel Rammekens werd door hem vexbehoeftige om standigheden en keerde naar overd. D e prins zond hem naar Engeland,
zjne vaderstad terug,waarhj in 1881 a1s om er de belangen van H olland en Zeeland
een 89$arige grtjsaard overleed.In hetjaar te behartigen - 00k behoorde hj Onderde
1778 verscheen te Parjsheteerste deelvan gemagtigden t0t den vredehandelte Breda.
zjne fabelen.langzamerhanddoorn0g4dee- In 1575 sneuvelde hj op Schouwen in een
1en gevolgd, die te zamen 1001 fabelen be- gevechttegen deSpanjaarden,getroFendoor
vatten,w elke in 1806tezamen onderdentitel het schot van een van zgn eigen soldaten.
uMille et tlne fables''nogm aals in het licht
Lodewj;k'
tl
co Bolsot,heer ran Avcrf)een

zjn verschenen. Zonder een navolger van broedervandenvoorgaande.Hjwerdgeboren
Lafontainetewezenjevenaarthj deze vaak teBrusselen behoordehoogstwaarschjnljk
in eenvoudigheid en naïveteit.- O0k zjn t0t het Verbond derEdelen.HjwasadmineefJaqnesFrcpçoi.
sloisard,die in 176: te raal Van Zeeland,hielp in 1572 den prins
Caën geboren werd,zich op deschilderkunst l
tan OrlsJ'
ebinnenRoermond en ojendevoor
toelegde,in de dagen der groote Omwente- hem de poorten van M echelen. Hp behaalde

lingnaauweljksaan den d00d ontsnapteen in 1574 bj Reimerswaal eene schitterende
later in de diepste armoede stierf,heeft een

overw inning op de vloot van R eqltesenn.10

Spaansche schepen werden veroverd, maar
aantalfabrlen uitgeqeven.
Boisplnart(W1llem Pieterd'Auzonde), deadmiraalverloor daarbj een 00g.Hjver-

een verdlensteljk Nederlandsch hoofd-oëcier
en schrjver,werd geboren te Maastrichtin
December 1776.Reedsop lzjarigen leeftjd
werd hj cadetbj deartillerieen diende het
vaderland t0t aan het einde der Stadhouder-

ljke regering in 1795.Toen week hj uit,
kwam in oostenrjksche dienst, werd door
de Franschen gevangen genomen en begaf
zich naar Engeland. ln Fransche dienstnam

vnlgde daaxna de Spanjaarden,dienaarAntwerpenopdevlugtgingenennam nogeenelftal
van hunne schepen. Dien ten gevolge werd

geheelZeeland van deSpanjaarden verlost.
Groote dienstbeweeshj inlaatstgenoemd
jaaraan hetbelegerdeLeiden,daarhjnnder
het leveren van onderscheidene gevechtende
djken deed doorsteken en metzjnevlootde
uitgehcngerde stad ter hulp snelde. Hj en
andere opperhoofden werden bj diegelegen-

hj deelaan den togtnaarRusland,wasaanwezig bj den overtogtOver deBerezina en heid met gouden ketenen en gedenkpenninzag zich in 1814 a1s kapitein der infanterie genbegiftigd.Bj eenepogingechterom met
btjhetNederlandschelegergeplaatst.In1819 een gewapend vaartuig aan het hoofd zjner
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dapperen hulp te brengen aan hetbelegerde

rjks,maar reeds in 1835nam hj zjn ontZierikzee,werd hetschipdoordeSpanjaar- slag, om in hetzuiden van Italiëzjne geden reddeloosgeschoten en hjkwam - met knakte gezondheid teherstellen.Hj schreef
bjna 300 onderhoorigen - in de golven om voortsbelangrjkeverhandelingen overChrishet leven. Dit geschiedde op den 15ëen teljkeoudheidkunde.
Toen Ainmûller eenenieuwesoortvanglasJunj l575.
Boisserée (Sulpice en Melchior), twee schilderen had uitgevonden, deed MeleMor
geleerde m annen, Van w elke de eerste ill defraaiste kunstgewrochten van de vermelde
1783 en de tweede 2Jaren laterteKeulen verzameling op diewjzecopiéren envoegde

geboren is,hebben zich zeerverdiensteljk erdergeljke copieën naarltaliaansche mees-

gemaaktOphetgebiedderkunstgeschiedenisen ters bj. Met deze nieuweverzameling verzicheennaam verworvendooreennaarhenge- trokken de beide broeders naar Bbnn,daar
noemdMuséum vanschilderjen.Eenereis,die de Koning van Pruissenden oudsteindegeleidfBertr@m van genheid wildeltellen,om metzjnerjkekenzjmethunvricndJol
tannWc.pfz

Keulen naarParjsvolbragten,ontwikkelde nisen ervaring bj hetbouwen van denD0m
hun smaak voor de kunst.Dââr aanschouw- teKeulenbehulpzaam te wezen.A l
picewerd
den zj hare schatten,doorNapoleon 1 0p- bj diegelegenheid t0thofraad benoemd.
Melchéor overleed den 14den Mei 1851,en
gestapeld,- dâârhoordenzjdevoorlezingen
van Schlegelover wjsbegeerte en schoone werd den zden Mei1854 door Sulpicegevolgd.
l3oissieu (Jean Jaques),een landschapletterkunde. Zj haalden 8alegelover, hen
naar Keulen te vergezellen en onder zjne schilder en gravaur,werd geboren te Lyon
leiding de verstrooide en verwaarloosde ge- in 1736, vormde zich in Italië t0t schilder
wrochtenderDtlitschekunstteverzamelen.Met en was vervolgens ininzjn
ev
be
or
olr
plaa
ts
18e
10go
et
ee
d.
Hj
j
datoogmerk volbragtenzj 00k eentogtdoor werkzaam.NFaar ht
NederlandendeRjnstreken,enin1810deden was vooraleen uitstekend graveur, en men

zj allengs hunne geheele verzameling naar heeftbelangrjkeverzamelingenvanzjneetsen

angelegd.T0tdevoornaamstebeheoren:uDe
Heidelberg brengen.Vanhierberavenzjzich a
wederom op reis ter vermeerderlng van htln groute kwakzalvers'' naar d. Jcr#ip, <De
schat.
rtlstendemaajers''naarnandeVelde,en uEen
In 1818 stelde de Koning vanW iirtemburg grootbosch methouthakkers-''
cen ruim gebouw t0t hunne beschikking,
Boissonnade (Jean François), een uitwaarin zjin 1819hunneverzamelingtoegan- ste end beoefenaar der Grieksche taal,werd

lceljkmaaktenvoorhetpubliek-vandefraaiste geboren te Parjsden 12denAugustus1774,

kunstvoortbrenyselen werdensteendrukplaten aanvaardde vervolgensde betrekking van severvaardigd,d1ein28aieverinyeninhetlicht cretaris der prefectuur in het departement
verschenen.Degeheeleverzamellngwashoogst Haute-Marne,en wjdde zich daarna uitsluilnerkwaardig voor de Duitsche kunst en be- tend aan de wetenschap.In 180: werdhj
vatte 200schildergenvanmeestersuitdel4dej aWunct-hoogleeraarin de Grieksche taalaan
15de en 16u: eetlw , zoodatm en aldaar een
Van
deuniversiteitte Parjs,in 1812lid

het

overzigtverkreeg derDuitscheschilderschool Instituut,en in hetzelfde Jaargewoonhoogna de 13ëe eeuw. Men zag er hare geschie- leeraar. In 1828 werd hj geplaatstaan het
denis in 3 tjdperken verdeeld. Het eerste Collége de France.Hj heeftbelangrjke uitbevatte de gewrochten der Ot
ld-Keulsche gaven bezorgd van eengrootaantalGrieksche
school,- hettweede die van Jan ecl Eyek en Franscheschrjvers.GedurendeveleJaren

enzjnevolgelingen,- enhetderdedie van heefthj bouwstosen vergaderdvooreen uitDuitsche m eesters uit het laatstder 15deen gebreid Fransch woordenboek.Hjoverleedte
llet begin der 162e eeuw.Koning Lodewnk Passy in September 1857:Na zjn doodisnog
tq
cs Benerenkochtin 1827dezeverzameling van hem verschenen Gcrltique littéraire sous
voor 120000 thaler en plaatste haar eerst te le premierempire (Parjs,1868)''.
Schleisheim en 'later in de Pinacotheek te
Boissy d'Anglas. (François Antoine.
Miinchen.Toen vt?stigden zich de beidebroe- graaf),eenva'
ndemerkwaardigstemannenvan

dersol?laatstgenoemde plaats,
Sulp%ee maakte zich ongemeen verdiensteljk doorzjnenasporingen overdeoudekerkeljke bouwkunst. Om de oorspronkeljke
gedachten van den eersten bouwmeesfer van

den Keulschen d0m duideljkvoortestellen,
(leedhj ditheerljkmûnumentvanoudebouwkunstmet de meeste naauwkeurigheid opmeten en hj gpaarde geene moeite aan de voltoojingvanzjnvoortreFeljkwerkDGeschich-

de groote Fransche omwenteling, werd geboren den 8xten December 1756 te St.JeanChnmbre in hetdepartementArdéche en was
de afstammeling van een Protestantsch ge-

slacbt.Eerst was hj in betrekking bj den
GrMfvan Provence (Lodewqk XFfff).Bj
hetzamenroepen derGenerale Staten en vervolgensbj de NationaleVergadedngwashj

afgevaardigde voo1'Annoney en indiebetrekking de eerste,die de verklaring afegde,dat
te 'und Beschreibung des Domsvon Kö1n.'' de derde stand de ware Nationale vertegenYoorts verschenen van hem JDie Denkmale woordiging vormde. Als procureur-generaal
der Baukunst v0m 1 bis 13 Jahrhundertam van hetdepartement Ardèche bragthj geel

Niederrhein (in73steendrukplaten,Miinchen! goeds.t0tstand en wistmenigen gruwglder
1831- 1833)''. Eerst werd hj benoemd t0t revolutigteverhoeden;alslidvandeNatlonale
(lpperbouwraad, vervolgens tot conservator- conventle behoorde hj t0tde gematigden en
generaal der plastische gedenkteekenen 4es

stemdetegen hetterd00dbrengendesKonings.

BOISSY D'ANGLAS .-BOJE.

GedurendehetSchrikbewin;hieldhjzichop
denachtergrond,en eerstop den 9denThermidorbeklom hjwederdetribune.Daarnawerd
hj 1id vanhetComitédusalutpublic,demyte
doorzjneberadenheidenstandvastigheideén
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hoogen adel,waartlit ie vorsten worden ge-

kozen,en in W alachjëdragen zjden naam
van Boiladen.In die beide gewesten hebben
zj nietalleen zittingen stem in denraadder
vorsten,maartrachten daarbjn0gsteedshun

en andermaal een opstand onder het volk, overw igt te doen gelden.
werd vervolgens secretaris van den Raadvan
Bojardo (Matteo Maria,graafvan Scan-

Vjfhonderd,en zag zich bj herhaling t0t diano), een der meestberoemde ltaliaansche
voorzitter van dit ligchaam benoemd. A1s dichters,werd geboren in 1420 teScandiano
tegenstandervan hetDirectoirewerdhj be- en wasde telg van een aanzienljk geslacht
schuldigd van verstandhouding metde club uit Ferrara.Aan de universiteitaldaar legde
van Cllchy en in 1797 t0tdeportatie verqor- hj zieh t0e op de regten en de fraaje lettedeel4.Napoleon Iriephem terugen benoemde ren? en ltwam daarna aan het H0f van den

hem in 1803 t0tvoorzitter vanhetHervormd hertog Borso #'Fdfe.De opvolger van dezen,
consistorie en in 1805 t0t Benator.In 1814 Hereulesf,belastte hem met onderscheidene

washj buitengewoon commissarisin de12de belangrjke zendingen en benoemde hem t0t
militaire divisie,erkende de Bourbons,werd gouverneurvan Reggio,waarhj den zlsten
in 1815 door Napoleon I weder naar de zui- December1404overleed.Zjnvoornaamstegedeljkedepaxtementen gezonden en latert0t dichtis de ridderroman ttorlandoinnamorato''
pair benoemd.Hier sprak hj ten voordeele in 3 boeken.Het eerste telt 29,hettweede
van Napoleon zoodatzjn naam nadenterug- 31 en het 3de ,doox den d00d des dichters
keervan Lodewiik op deljstder pairswerd onvoltooid gebleven,slechts 9 zangen. De
doorgehaald.Laierzag htjzichwederindat inhoud isaan den sagen-krinq van Karel de
ligchaam opgenomen,enhtjonderscheiddezich Groote ontleend, maar terwplde liefde bj
t0taan zjndood,OpdenzostenOctober1826, alle vroegere bew erkingen dier sagen slechts
doorzjne vrjzinnige gevoelens.Hj was1id eene ondergeschikte r01 vervulde?staat zj
van de GAcadémie des inscriptions''en heeft in dit gedicht op den voorgrond.W j zien
een paarbelangrjkewerken in hetlichtdoen daarin dedappere daden derhelden geprezen
en dereineliefdegeroemd,maar00k dezinneverschjnen.
Bojador isdenaam van een Afrikaansch ljkheid in dubbelzinnige voorstellingen gevoorgebergteaan dewestkustvandewoestjn huldigd.O0k de taalis geenszins z00 zuiver
Sahafa en ten zuiden van de Canarische als zj toen reedswezen k0n,- voorzeker
eilanden op 200,
-r:57,N.B.en 3058'3'
'0.L. omdat de dichtel.(loor den dood verhinderd

van Ferro. Die kaap vormt het meest wes- werd,delaatstehandteleggenaanzjnarbei
d.
teljke gedeelte van een uitlooper der berg- Deze is het eerst in het hcht verschenen te
keten Dsjebel-el-Aswad en werd weleer - Scandiano in 1495,en t0taan 1544 n0g 16vöör de ontdekking van den waterweg om maal.Het gedicht isin onderscheidene talen

deKaap deGoedeH00p- voorhetwesteljk overgebragt,en Lndovieo DoelezlïcAi(#15:4)
uiteinde der wereld gehouden. W egens de heeft de taal er van omgewerkt zonder
ondiepte der kustis de scheepvaart er zeer zich eenebelangrjkeverandering teveroorloven.I'rancesoo ferpiheeftereeneboertige
gevaarljk.

Bojar of Bojaar iseen Slawisch woord, omwerkingvangeleverd,en dezevond,vooral
dat in de eerste plaats een oorlogsheld en 00k wegenskeurigheidvantaal,zooveelbjvervolgens een grondbezitter of een adelljk val,dat het oorspronkeljke er bj in vergepersoon beteekent.Die naam was w eleer in telheid geraakte.Meer.dan ééneuitmuntende
Rusland een titelvan adelljkepersonen van uitgave van den Jorlando innamorato''isin
den hoogsten stand.Zj bezaten er voor- onze eeuw in hetlicht verschenen,en een
heen vele voorreyten,waarvan zj maaral zekere N ieeolo #e.gD A-qontini heeft daaraan

te dikwjlsmisbrulk maakten.Zjbekleedden 33zangen toeyevoegd.
er de hoogste bedieningen, en voorheen 1as
Ook deoverlge gedichten van Bojardogemen zelfsin de ukasen ofKeizerljkebevel- ven hem aansgraak op eene qlaatsOnderde
schriften: ttt)e Czaar heeft bevolen en de voornaamste dlchtersvan Itahë.W j hebben
Bojaren hebben goedgevonden enz.'' De van hem usonettie Canzoni'' - een treurl
'ang der Bolaren onderling werd bepaald spelin 5 bedrjven,?l1Timone''genaamd,doorden diensttjd.Hunne waardigheid ging een acarmen bucolicum''1- uL'asino d'oro''
vandenvaderovexopdenzoon,enz00vorm den naar Apul
ejus enz.O0k heefthj Jerodotun
zj onder de Slawen een eigenaardig,echt- en hetachroniconRomanorum Imperatorum''
nationaal ligchaam. De losbandigheid der van Riccobald'
iin hetItaliaanscb vertaald.

Grootvorsten werd dikwjls doorhetgezag
derbolaren in toom gehouden,weshalve de
eerste dikwjlspogingen hebben aangewend,
om de lâatsten te vernietigen.Het gelukte
eerst aan Peter den Groote,aan debojaren
alle magten gezag te ontnemen,zoodatzj,

Boje.onderdeze naam vermelden wj:
A,izlzïcA Cl
zristianBo
je1eenman,dieeene
ee> olleplaatsbekleedtophetgebie;derH00gduitscheletterkunde.HjwerdgeborenteMeldorpinHolsteindenlodenJulj1744,studeerde

teGöttingeninderegten,werf
lin 1775staatszich eenvoudig metden titelmoestbn verge- secretarisinHannover,in1781regterljkambnoegen.Delaatstebojar,TnjazIwanJoegJ'e- tenaaren landvoogd in Denemarkenjenover'
YïczTroebetzkoj,overleedOpdenl6(
lenJanuarj leed a1s staatsraad te Meldorp op de: Ctleq
1750.- In Moldaviëvormen debolaren den Maart 180s.
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Gedurendezjn studietjdteGöttingen nam
hj met Gotterderedactie op zich van den
eersten ttMuzen-almanak'', en ditjaarboekle
werd weldra het orgaan van een kring van
Jongelingentdieden JHainbund''vormdenen

streden in den slag bj Sentinum en werden

kort vôôr den 00rl0g met Pyrrhgœ door de

Romeinenbj hetmeerVadimoverslagen.De
voornaamstestrjdmetdeRomeinenontston;
echterin hetJaar2!2viörChr. De Bojers
evenzeer dweepten metde Oude letterkunde onderwierpen zich aan hunnebestrjders in
a!s methunne vaderlandschedichtkunst,voor 230 vöôr Chr.,maar toen deze de koloniën
welke zj een nieuwen dageraad deden aan- Cremona en Placentia hadden gesticht,werbreken.Die Muzen-almanak heeftonderver- den zj wederom afvallig.Nadientjdleefden
schillende redacteuren t0tin 1805bestaan en zjingestadigevjandschapmetdeRomeinen,
is toen bj zjn 35Stenjaargang bezweken. waren nu eensoverwinnaars,danwederoverBojemogteenigeliedjesenvertalingenleve- wonnenen, en werden eindeljk in hetJaar
ren, hj kende zjne krachten tegoed,om 15l vôör Chr.d00r den ConsulP.Cprodlil:
zich te wagen aan depoëzie.Hjwasechter k%eipio in een grooten veldslag vernietigd.Er
een uiterstnaauw gezetredacteur,eentrouwe bleven 25000Bolersop hetslagveld;deoverschildwachtop denHoogduitschen zangberg. bljvendenwerdengedeelteljkbjdeRomeinen
Hj toonde d1t voorala1s uitgevervan het ingeljfd en trokken geleelteljk terug over
JDeutschesMuséum'',een(lerbestetjdschrif- de Alpen in het gebergte van Stiermarken.
ten van de voorgaande eeuw.Met Vosz ver- DeBojers,diezichhier,in Norieum enPantaalde hj dereizen doorKlein-Aziëen Grie- nonië, vestigden , waren sterk genoeg,om
kenlandvan Chandler.Zjnebrieven,aan ge- aan de gereldige hordenderCimbrenen Teuerstand te'bieden,hoewelsommigen
leerdetjdgenootengeschreven eninverschil- tonen welende verzamelingen in hetlichtverschenen, door dien stortvloed werden medegesleept.
zjn belangrjk voordegeschiedenisderlet- Later trokken velen naar elders wegens de
terkunde van die dagen.
invallen der Daciërs en anderen,bjvoorHendrik WOJ':, een Z00n Van den V00r- beeld een aantal van 22000:4ie metde Helgaande en een schrander beoefenaar der vétiërs naar Gallië togen en door caesar als
natuurljke historie, geboren te Meldorf dapperegrensbewakersinhetlandderAeduërs
in Zuid-Ditmarssen op den 4ëen Mei 1794. werden geklaatst.De overige Bolers zj

Hj studeerde in de regten aan de hooge- nameljk,d1einht
m vaderlandwaren achterscholen te Kiel, Göttingen en Heidel- gebleven - werden in de lste eeuw na Chr.
berg en legdezich tevensmetzooveeljver vernietigd door Boebristes,koning derGeten.

t0e op de kennis der natuurljke historiej Geruimen tjdbleefhun lanl-eene woestenj.
dathj eerstteHeidelberg en laterteLeiden Meernoordwaarts hadden zjhunnenzetelin
t0t conservator van hetZoölogisch Muséum Bohemen ofBolenheim (zieonderditwoord).
werd benoemd.W eldra werd hj belastmet Hunne heerschappj werd erdoor de Marcode taak,Om Op kosten van de Nederlandsche mannen ten valgebragt,enhet schjnt,dat
l'
egéring eene wetenschappeljke reistev0l- het volk na dien tjd metde overwinnaars
brengen. Nadat hj eerst eenige maanden te is zamengrsmolten.
Parjsvertoefdhad,scheeptehjzichin(1825), vaBoj
mi
,Ba
jnc
ahrLLofBajnbarLisdenaam
n eeoa
n Ge
rma
ans
verzam elde een aantal voorwerpen aan de

volk,datheteerstdoor

KaapdeGoedeH0@ en stevendevervolgens Jornandes wordtvermeld.Zjn gebied grensnaarJava,Faarhj alle krachten inspande, de ten oosten aan Pannonië,ten westen aan
om hetMuseum
' te Leiden met een schatvan

Suévië,ten zuiden aan Italië en ten noorden

merkwaardigheden te verrjken.Hjoverleed aan deDonau.Vermcedeljk washetontstaan
er echter reeds op den sden September1827, uit eene vereeniging van de overgeblevene
nadathj ernaauweljks8maanden hadver- Bojersmetde Germaanscheoverwinnaarsder
toefd. Zjne deugden worden door al zjne Romeinen.
vrienden ongemeen geroemd,en zjne gron- Bök (Johann Michaël),een dermeestbedige geleerdheid maakte zjn afsterven t0t roemde Duitsche tooneelspelers uit de vooreen grootverlies v00r de wetenschap.
gaande e0uWlwer
neir
nf1
.Ee
ddaage
rnbo
ar
zewi
h7
j48
me
trresit
Boje heeft eenige belangrjke geschriften was hj barbler,
overnatuurljkehistorieuitgegeven.O0k zag zendetooneelgezelschappenrond,enverkreeg
hj zjne verdienstenerkend,wantdeAcade- eindeljk eene vasteaanstelling aan den hofmie te Heidelberg verleende hem eershalve schouwburg te Gotha. In 1779 verbond hj
den titelvan doctorin dewjsbegeerte,en zich aan den Keurvorstelljken schouwburg
velegeleerde maatschappjen benoemdenhem te Mannheim en vervulde er de rpllen van
t0t lid.
lTarl Jfppr en Fïldcp.Hjonderscheiddezich

Bojers (B0Ji) is de naam van een groot door een indrukwekkend spel, en overleed

Celtisch volk,vermoedeljk uitAzië afkom- in 1703.
stig en tusschen de Zwitsersche Alpen en de
D onau gevestigd totaan hetPlatten-meertoe.

Een yedeeltevan hen woonde in Cisalpjnsch
Gallie tusschen de P0endeApennjnen,waar
de Umbriërs en Etruscers voor hen de wjk
hadden genomen (500 vöörChr.).DezeItaliaansche Bolers namen deelaan de ytroop-

Bok ,zie onder G6it.
Bokkem a (Rienk),een Friesch edelman

en een zoon van B okke D oedïsg.,w erd geboren omstreeks het midden der 14deeeuw

en maaktezich beroemd doorzjnedapperheid.Eerst streed hj metden Koning van

Engeland tegen de Turken en werd t0t ridtogten der Sennonen inhetZuiden vanItalie, der geslagen.Na den d00; van zjn echtge-
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noote .Bot zgikkizwc deed hj in 1387eentogt bokle en degrootepopulier-boktorhetmeest
naar Jerusalem. ln 1390 hielp hj hertog bekendzjn.
W illem van Gelder bj het beteugelen van
Bol,zie Omt
oentelln-qsllgekamen.
den hertog ro4 Littkauwen en nam deel aan
Bo1 is de naam van een onderaardschdeel,
de belegering van hetkasteel Gaerde.Her- dat bj sommige planten - bepaaldeljk bj
t0g Albreektnan Wdï/rezlbenoemdehem t0t de bolgewassen - gevonden wordt.V00r-

baljuw van W jmbritseradeel, Gaasterland heen werdhj t0tde wortelsgerekend,maar
en Doniawerstal. Als ambtenaar vanwege het is gebleken, dat hj a1s een zeer verHollan; washj echteraan veler haatbloot- kort, door vleezige bladscheeden omgeven
gesteld,zoodat hj het land moestruimen stengelgedeelte moet worden beschouwd.
en zjn huis in de Burgtstraat te Sneek Wanneer men een b0lverticaaldoorsnjdt,
vernield werd. Toen de Hertog in 1401 een kan men zjne bestanddeelen dui
deljk n?bestand met de Friezen gesloten hadjkeerde merken.Het onderste gedeelte is breed,d1k
e
n
vas
t
en
e
eni
gzi
ns
dr
i
e
hoeki
g
en draagt
hj in zjn vaderland terug en werd in 1402

metbljdschap te Sneek binnengehaald.

den naam van dcFzïj
/tHierop zjn de vliezige

Bokkema wasnietslcchts eendapper,maar bladscheeden ingeplant, welke de gedaante
o0k een vroom m an.M ethtllp van anderen hebben van rokken of schubben.In de 0kstichtte hj op zjn eigen grond nabj Tirns sels van deze vindt men Jonge bolletles,
een klooster. laar die plek te voren Aborth klisters genaamd. Aan de benedenzjdeder

heette, veranderde de bisschop dien bj de
inwjding dooreene letterverzetting in Thabor. In 1410 werd Bokkema er monnik,en
schoon hj niett0tpriesterk0n worden gewjd, omdathj in den 00rl0g teveelbloed
had vergoten, droeg hj er gedurende 26
Jaren hetkleed der Orde,en overleed erin
hetJaar 1436in hoogen ouderdom.

sehjfvindtmen de bjwortels.omvatten de

verdikte bladscheeden den geheelen b0l,

dan heetdeze geroktgzjn diebladscheeden
kleiner,zoodatzjnaastelkanderstaan,dan
heetdeb0lgeschubd;heteerstegevalontwaart
men bj de ui,hettweede bj de wittelelie.
Naar hun daur worden de bollen in lln-1

twee-en meerjarigeOnderscheiden.Nagenoeg
in het westeljk gedeeltevan hetAfrikaan- deréénzaadlobbigeplanten.Somtjdsontwiksche K aapland. M en heeft er het W arme kelen zichbj hen bolletjesin deokselsder
Bokkeveld is de naam van 2 districten alle bolgewassen behooren t0t de afdeeling

pp/rke'
pel: m eteen aangenaam klim aaten een
vruchtbaren grond, waar boomgaarden en
weiden elkander afwisselen, - het meer
noordeljk gelegen KowdeBokkeneld meteene
kille bergstreek, maar tevens met w elige
dalen, - en Onder-Bokkeveld ten noorden
van de Olifantsrivier,hooggelegen en koud
en nagenoeg alleen geschikt voordeveeteelt.
.

Boksbaard (Tragopogon L.)isde naam

bladeren.De b01heeft eene groote overeen-

ko
mstmetdenknoy,enwordtdientengevolge
in vele kruidkundlge leerboeken onder de
knoppen behandeld.
Bol.onder dezen naam vermelden WJ.
j*.
H ans 2oJofJan .#oJ een Voornaam schilder.Hj werd geboren te M echelen denl6den
December 1521 en genoot het Onderwjsvan
een schilder in zjne geboortestad.Na eene

van een plantengeslacht uit de familie z-jarige oefening begafhj zich naarHeidel-

derzamengesteldbloemigen (afdeeling gell
jk- berg,vertûefde aldaar wederom ZJaren en

glt
z-/lel-i-gelllen onderscheidt zich door een vestigde zich toen te Mechelen, waar hj
eenvoudig omwindsel, beltaantle uit 8 tût zich verderzelfstandigontwikkeldeenfraaje
10zamengegroeide schutblaadles,eennaakten landschappen m et w aterverf op doek bragt.

vruchtbodem,overlangsgestreeptevruchtlesen Bjdeplundering van Mechelen in1572werd
gevederd zaadpluis.In 0nsVaderland hebben hj van alles beroofden nam dewjk naar
wj beemd-boksbaard (T. pratense L.) met Antw erpen, w aar de kunstminnaar Anthoni
onbehaarde,aan den voetgegroefdebladeren Oovfrelrin alzjnebehoeften voorzag.Omen gele bloemen,en preibladùen boksbaard dat men zjne groote stukken namaakte,
(T.porrifolitlm L.)meteen 8-bladig omwind- legde hj er zich t0e op hetminiatuur-schilBel, onbehaarden Btengel en paars-blaauwe
bloemen.

deren. ln 1584 door de oorlog uitAntwer-

pen verdreven, vestigde hj zich eerst te
(Longicornla)vormen eenefamiliederschild- waar hj 2 jaren woonde,toen te Delften
vleugelige insecten (Coleoptera).Hun k0pis eindeljk teAmsterdam?waarhj een aantal
niet t0t een snuitverlengd;hunne sprieten fraajeminiatuur-teekenlngenvervaardigdezjn z00 langalshetligchaam ofn0glanger, vooral stadsgezigten - ,die met veel geld
hunneoogen niervormig ofuitgeholdenhunne werden betaald.00k washj een beoefenaar
pooten lang;hun achterljfislangengewelfd. der graveerkunst en heeft eenige etsen naln den toestand van larve Ofmasker leven gelatenjdiezeerworden geroemd.Hj overzj in verschillende deelen vanplanten,voor- leed te Amsterdam den zostenNovember1593.
Ferdinand WPJ,een beroemd Nederlandsch
nameljk in het hout. Die maskers hebben

Boktorqen (Cerambycidae)oflangsprleten Bergen OP Zoom ,vervolgenste Dordrecht,

zeer korte of in het geheel geene pooten, schilderJ geboren teDordrechtin denaanvang

zju wit of geel van kleur,hebben bruine der lide eeuw.Hj ontvinyzjne opleiding
kaken en een dikken, gladden hals. Hun
wormvormig ligchaam isin ringen verdeeld.
O0k in 0ns Vaderland komen vele soorten
van boktorren VO0r, van Avelke het rozen-

te Amsterdam en oefende zlch in het schilderen onder (le leiding van den beroemden

Rembrandt.Hj verwierfa'
ls portret-enhistorie-schilder grooten roem en overleed in
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1681 in hoogen ouderdom.Zjne belangrjk- keljkeschuchterheid endehoogstezinneljke

ste stukken vindt men te Amsterdam in het
Paleis en het Trippenhuis en vooralin de
regentenkamer van het Leprozenhuis. ln
laatstgenoemd gebouw heeftmen een regentenstuk met s beelden,van welke één v0lkomen in demaniervan Rembrandtreschi
lderd is.00k in het Koninkljk Kablnette

zaligheid gelegen, en maken hierdoor een
diepen indruk. - 00k geeft men den naam
van boléro aan een gedicht,dat op de maat

van gemelden dansgezonyen wordt.

Boleslaw is een Slawlsche naam,afkomstig van dien van den heiligen Boqu
'la'
to en

wordtop verschillende wjzen gespeld.z00'sHage,in het Muséum van schilderjen te dat men hem ook aantreftals logz'zlm,l BoDresden en elders vindt men hoog-gewaar- .gy.
:JJr, Boleslaus en Bolko.Hj werdgedradeerde doeken van dezen schilder.Vanzjne g0n d00r:
hand hebben wj portretten van M iekéel Vorsten en Aerfpqçezlvan W0A:-:1.Vandeze
z#rïgclz en Mngelde Al
lyfer,van dengroo- vermelden wj:
ten bouwmeester Jaeob '
plzl Kampen enz.
Boleslaw I ,de Grimmige,hertog van B0Molabola,één der gezelschaps-eilanden hemen.Hj werd geboren in 009 en w aseen

in Polynesië, heeft een omtrek van 51/: broeder van den heiligen W enceslaw , den
jl is door klippen en kleine
geogr. mi
eilanden om geven en draagt in hetmidden
een berg ter hoogte van 1000 Ned.el en
met 2 toppen voorzien.Het is langsde kust
zeer vruchtbaar,metkokos-en broodvrucht-

eersten koning van Bohemen, dien hj op
aandringen van zjne Heidensche moeder
Drakomira in 938 om hetleven bragt.Hj

boomen beqroeid en digtbevolkt.

overgeven,verw ierf genade:m aar m oestaf-

en over het Hala-gebergte heenhethoogland
van Afghanistan bereikt.De pasheeft eene
hoogte van 1879 Ned.el:en aldaaristevens
de oorsprong eener rivler van denzelf-den
naam , die langs hej pad loopt en dit vaak
genoeg onbruikbaar maakt.

Bolesla'
w TJ,de Fro-: ofde Goede.Deze
was de zoon en opvolger van den v00r-

werd deswege door keizer Otto I aange-

vallen,moest zich in Boleslavia(Altbunzlau)

Bolan ls de naam van een beroemden stand doen van dekoninkljke waardigheid.
bergpas in Beloedslistan?waarlangsmen uit Hj versloeg in 958 de Hunnen,die in zjn
Noordeljk Indië over Slikarpoer en Dadoer land vielen,en overleed in 967.

gaande.Als een jverig Christen googdehj

hetHeidendom uit te roejen, stlchtt: het
bisdom Praag,en overleed in 999.

Vorstennan Polen,nameljk:

Bolbee of Bollebeek is eene stad in het
BoleslawI,bjgenaamdChrobryofdedfpl/d.
Fransche departement Seine inférieure en in Deze, een zoon van M ieczyslato en van de
hetarrondissementHâvre.Zjisschilderach- Boheemsche prinses Dombrowa, z0u na den
tig gelegen aan de even z00 genoemderivier dood zjnsvaders(992)hetgebiedvandezen

en aan het vereenigingsyt
lnt van 4 dalen. met zjne 3 broeders deelen.Hj wistzich
Erzjn 10000 inwoners,dle vooraldoorka- echter in het onverdeeld bezitte handhaven.
toen-njverheid in hun onderhoud voorzien. Hj stond in 995 den Keizer bj in eenveld-

Bolchow is eene arrûndissements-hoofd- togt tegen de Obotriten en werd door een
stadinhetEuropeesch-Russischgouvernement broeder van den heiligen A dalbert t0t het
Orel, ter plaatse waar de Bolchowka zich Christendom bekeerd. Otto 1II schonk hem
- volgensde Poolsche
uitstort in de Noegra. Erztjn 25kerken, eene k1*00n en dus
2 kloosters, 1 gymnasium , vele fabrieken geschiedschrjvers- dekoninkljkewaardigen S0000 inw oners. Er w orden vooralveel hei
d. In 1002 veroverde hj de Lausitz en
kousen en handschoenen vervaardigd,ensaen Meiszen,- voorts beoorloogde hj de Praisheeft ex 3 jaarmarkten , die door 40- t0t sen, om den dood van Adalbert te wreken,
50000 vaenschen Tvorden bezocht.
stree; voorspoedig tegen de Russenen over-

Bolderik (Agrostemma L.j is de naam

van een plantengeslacht, t0t de familie der
Si
leneën behoorende. Het onderscheidt zich
'
door een l-%bladigen, lederachtigen kelk,5
bloembladen met nageltles,stompen,onverdeelden rand en naakte keelen d001'eene
eenhokkige zaaddoos.In 0ns Vaderland vin-

leed in 1025,nadat hj zich t0t koning hat
l
laten kroonen.

Boleslaw 11! een Z00n van Casimir.Hi
J

werd geboren ln 1042,beklom den troon in
1058, voerde een voorspoedigen oorlog met
Bohemen ,versloeg in 1064 de Pruissen aan
de Ossa,plaatste Bela op den Hongaavschen

den wj den gemeenen Iol4erik (A.Githajo) troon,beoorloogde bj herhaling de Russen
met5bladvormigekelkslippen enroodachtlr- en veroverde in 1075 Kiew ,waarhj met

blaanwe bloemkroonen vaak als onkruld zjn legerzich gednrende8jaren aanallerlei
onder het koren.
buitensporigheden overgaf,terwjl devrouBoléro (De) is de naam van een natio- wen in Polen, vruchteloos naar den terugnalen Spaanschen dans van zeer bevalligen keer der mannen uitziende, met hare1jf-

a
ard,dienietzeersnelen op3/vmaatwordt eigenen in het huweljk traden. Toen de
uitgevoerd. Dit geschiedt met castagnetten mannen dit vernamen,snelden zj naarhuis,
en onder begeleiding van de guitare of van bragten de ljfeigenen om hetleven enschongezang. W anneer 3 of4 paar aan den dans ken vergiFenis aan de vrouwen, waarna
deelnemen, draagt hj den naam van man- loleslam jdie hen op den voetvolgde,beide
cldf/c. D e gebaren en standen der dansers m annen en vrouwen m etverregaandewreeden danseressen geven achtereenvolgens alle heid strafte.Vruchteloos verzette zich hieraandoeningen te kennen,tusschen aantrek- tegen de Bisschop van Krakau, hd werd
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dporBoleslaw voûrhetaltaarvermoord(1070). Boelgaren, Bolyar genaamd, waarvan n0g
Laatstgenoemde werd d00r Gregorius VII torens,pj'
lers, muren en andere overbljfin ;en ban gedaan en moestde wjk nemen gelen van gebouwen aanwezig zjn.O0kziet
naarHongarje,waarhj,volgenssommigen, men er vele grafsteenen met Tartaarsche
krankzinnig werd on zich zelven om het en Arménische opschriften,terwjl er oude
wapens,sieraden, gereedschappen,munten,
leven bragt.
Boleslaw III metden bjnaam Krzvonisti beelden van heiligen enz.wordenopgedolven.
(scheefmond),een Z00n Van ïFladislaw A'er- Hetbelangrjkste gedeelte dezerbouwvallen
R@@@.Hj werd geboren in 10851streed op is de toren Misgir,in wiensnabjheid ziclz
Jeugdigen leeftjd reedsdappertegen Pom- overbljfselen bevinden van een yebouw ,dat
meren en Rusland en deelde in 1103volgens vermoedeljk t0tpaleisheeftgedlend.Reeds
het verlangen van zjn overleden vader het is OP last van P eter de Groote een gedeelte
gebied met zjn halven broeder v
b'
bl
gneus, der opschriften afgeschreven. De Arabische
dien hj vervolgens beoorloogde,overwon en zjn van deJaren 619 t0t742 der Hedschra
na een opstand ter dood bragt.In een 00r- enonderdeArmenischeiseenvan 557.Diepuinl0g met keizer Hendrik F behield hj de hoopen zjn dooronderscheidene Europe
'schl!
Fr#-cu ,von#.-overhand,dochhjonderwierpzichaandezen, geleerden,zooals Pallas,.
betaalde schatting en huwde metdienszuster boldt,Ehrenberg en Rose,Erman en anderen,
Adelheid.Voortsvoerde hj n0g onderschei- beiocht, maar zelfs de Russische geschieddene gelukkige oorlogen, maar verloor in schrjver Karamsin heeft den tjd nietkun1127 den slag bj Halicz tegen de Russen. nen bepalen,waarop deze stad is verwoest.
Hieroverhad hj zooveelverdriet,dathj in W aarschjnljk is zj door Tamerlan en d(,
1128 overleedj hetrjk onder 4 zonen ver- Mongoolsche horden veroverd en later, b!j
deelende.
den toenemenden bloei van Kasan,allengs
Boleslav IV bjgenaamd Crimgs.Hj was achteruitgegaan en eindeljkverdwenen.Zelf:
een Z00n Van den voorgaande en m oestzich

de bouwvallen gaan meer en meer verlorell,

tegen zjn broeder W ladislaw verdedigen. daar de bewtmers uit den omtrek zich van
Het gelukte hem , zich staande te houden. de steenenmeester maken.Velevoorw erpen,
Later oorloogde hj tegen de Pruigsen ,die die m en er gevonden heeft,w ordenteKasan,

zjn leger in moerassen lokten en herlieene Moskou en Petersburg bewaard.
Bolgewassen zjn planten,dieeenondergeweldlgenederlaag toebragten.Hjoverleed aar
dsch stengelgedeelte bezitten,hetwelk do
ln 1173.
Boleslam Tr, de kllcAe, een zoon van kenmerken heeftvan een bol(zieonderQt
Lesseek de Yfffe.Hj werd geboren in 1219 T;00rd).Zj behooren grootendeels t0t de

en beklom reeds in 1228 den troon.Hendrik familie der Liliaceën?hetwelk de geslaehten
d6 Gebaarde van Silézië en Koenraad mlzl Lilium metonze lelièn,- Fritillaria metdo
Masonië streden om de vqogdj,en hoewel bekende Keizerskroon,- Tvlipa metde tulde eerste 2 overwinningen behaalde,werd Pen,- Allium met onze looksoorten, - en
hj door Eoenraad gevangen genûmen en Eyadntltusmetdebevalligehyacinthenomvat.

moestmetde voogdjschapzjnevrjheidk00-

Bolhuis.onderdezennaam vermeldenwj:
Lambertus '
plz) Bolhltis, een Nederlandsch
werd geboren teGroningen
wildehem vroegtjdigmeerderlarigverklaren, taalkundige.Hj '

pen. Grziminlagva, de moeder van Boleslaw ,

doch Koenraad deed beide in 1232 in hech- den Qosten November 1741 studeerde ruim
tenis nemen en in een klooster opsluiten. 9 Jaar in zjne geboorteplaats en legde zich
Zj ontsnapten echter)en werden doorhertog metjvert0eopverschillendewetenschappen.
H einrich 'tlgzzB reslaa in hun gezag hersteld, Hjwerdpredikantoponderscheideneplaatsen,
waarvoor aan dezen K rakau, Sendomir en het laatst in de stad Groningen,verkreeg in
Lublin werden afgestaan.Na zjne meerder- 1823hetemeritaatenoverleeddenz6steuAugus-

Jarigheid kreeg Boleslaw die landen terug.
Hj was gehuwd met Knnigonde,eene dochter van lela,koning van Hongarje.Voor
de invallen derTartaren moesthj de wjk

tus 1826.Behalve leerredenen,heeft hj een

uBeknopte aanleiding t0t de kennisder spelling,spraakdeelen en zinteekenen vandeNe-

derlandschetaalenz.(Groningen,1778)''uit.

nem en naar M oravië,'tgeen aanleiding gaf gegeven,en zjne dtBeknopte Nederlandsche
t0tbinnenlandscheverdeeldheid.W eldraechter spraakkunst''$sin 1793doôrdeMaatschappj
riepen de Polen hunnen Koning terug,maar t0t Nut van 'tAlgemeen metgoud bekroond.

spoedig moest hj Op nieuw naarHongarje .P0IAy1 was1idvan deLeidscheMaatschappj
vlugten.Toenhj vandâârwasteruggekeerd, van Nederlandsche letterkunde en correspon.
voerdehjnog eenigevoorspoedigeoorlogen, dérend 1id van de Tweede klasse van het
en overleed in 1279.
KoninkljkNederlandschInstituutvanW etenHertogen 1)gs M llziè.,zie k
%illzië.
schappen,Letterenen schoone Kunsten.O0k
Boleyn (Anna),zieonderAnna.
behoordehj t0tdejverigebevorderaarsvan
e Bolgaru is de naam van een dorp in het een goed lager onderwjs.j
Europeesch-Russisch gouvernement Kasan,
Johan Tflgp '
tan .#olA?z1,geborenteBaamaandeKamaofkleine W olga enteltomstreeks bruggeden ZostenDecember1805.Hjbezocht
150 huizen e1leene steenen kerk- eenover- eerstde Latjnsche en vervolgensde hooge
bljfselvan een voormalig klooster.Hetdorp schoolteUtrecht,verwierferdoorzjnegeismerkwaardig,omdathetzichbevindtbinnen leerdheid de algemeene achting en werd er,
de wallen van de voorm alige hoofdplaats der kortna zjne promotie t0tdoctorin de let-

224

BOLHIIIS- BOLINGBROKE.

teren,benoemd t0tpraeceptor aan hetgym- vernietigde echter zjne verwachtingen;hj

nasium.Aan zjne critische beoefening van achtte dezaak van den Pretendenthoyeloos,
deetouuid
h
egeschiedenisdesVaderlandszjnwj en deze ontsloeg hem niet alleen u1tzjne
tstekend werk &De Noormannen ln Ne- diensta1sonqeschiktvoprzjne betrekkingj
derland''verschuldigd.In 1820werd hj be- maarbeschuldlgdehem zelfsvanverraderljke
noemd t0t hoogleeraar in de Nederlandsche plannen.Uithetvaderland verdreven en buitaal- en letterkunde aan de Militaire acade- ten 'slands met smaad overdektjzochthj

mieteBreda.O0k hierwoekerdehjmetzjn troostbj dewjsbegeerteen schreefKlteiectjd,zooalsbljktdoordeuitgavevan Onder- tions upon exile (Overdenkingen omtrent de
seheidenebelangrjkegeschriften,endevoor- ballingschapl',alsmede eenerechtvaardiging
naamste letterkundige genootschappen in Ne- van zjn gedragJegensdeTory-partj in een
derland bragten hem hulde doorhem hetlid- tluetter to Sir W illiam U Z
/ZIJAI.I(Briefaan
maatschap optedragen.Dezeverdiensteljke Sir W .W .)'. Omstreeks dien tjd trad hj
Feleerdeverloorop den lsten Februarj 1844 ten tweeden male in het huweljk,en wel
ln een tweegevechtOp steedsbetreurenswaar- met eene nicht van mevrouw de i
H aintenon,
die hem in hetbezitstelde van een aanziendige wjzehetleven.
Boli is eene stad in Klein-Azië,in het ljk vermogen.00k in Engeland werden de
Turksche ejalectAnadoli,aan de B01i-S0e, omstandighedengunstiger,daarkoning George
in eene door hooge bergen Omslotene vlakte. hem aanbiedingen deed,ten einde deplannen
Zj heefteen aantalmoskeeën en baden,een van den Pretendent tevernemen.Bolingbroke
vervallen kasteel,eenige fabrieken en 10000 W aS geneigd,daaraan gehoor te geven onder
(volgens anderen 45000) inwoners. Zj is voorwaarde, dat er geene sprake meer z0u
hetOudeHadrianopolis;in 1324werdzjdoor zjn van de vroeger vermelde aanklagt,maar
de Tt
lrken veroverd en in 1668bjnageheel de m inister W alpole,die hem als een medeen aldoor eene aardbeving verw oest.
dinger beschouw de,kwam daartegen in verBolingbroke(HenrySt.John,viscount), zet. Door omkûoping van de hertogin van
een beroemdEngelschstaatsmanenschrjver, Kendal,de minnaresdesKonings,geluktehet
werd geboren in 1672 te Battersea en was echterden balliny,hetgewenschteverlofte
denss
ptr
ud
uit
ieva
tjn
doenede
nrasd
ce
he
llj
id
kdegeslacht.Reedgin verwerven?om zlch naar Engeland te begehjzichdoorzjne ven. Dit geschiedde in 17:3,na de ontbin-

grootegaven en hj speelde eenebelangrjke ding van hethem vjandigeParlement,doch
r0londerdeloszinnigeJongelingenderhoofd- eerstna verloop van 2Jaren kwam hjweder
stad,totdat zjn vaderhem eene plaatsbe- in hetbezitvan zjnegoederen.Aanvankeljk
zorgde in het Lagerhuis. Van dat oogenblik bemoeide hj zich nietmetstaatsaangelegenwas hj in een Staatsman herschapen.Zjne heden en leefde ambteloos te Dawley bj
schitterendewelsprekendheid,zjnJuisteblik Uxbridge in vriendschappeljk verkeer zaet
enzjn schranderoordeelbezorgdenhem groo- Swift en Pope. Hj was echter Ontevreden,
tenroem inhetParlement.Hjwerdsecretaris omdat hj a1s lord geene zitting had in het
bj hetdepartement van Oorlog,kwam inbe- H oogerhuis en bestrced den minister W alpole,
trekkingm etM arlborough,nam nadenva1van dien hj alsde oorzaak van ditonregtaanhetTory-ministériezjn ontslaq enwjddeeen m erkte, in onderscheidene geschriften, die
tweetalJaren aan de beoefenlng der weten- een aanmerkeljken invloed hadden 0y het
schappen,terwjlhjdebetrekking methetHof publiek.Htjdeed dit vooralinopstellenlnhet
bleefonderhouden.ZoodradeTory-partjweder tjdschrift urhe Craftsman''. Voorts schreef
aan het bewind kwo , werd hj belastmet hj teqenzjnevjanden demeest
erljkettDisde portefeuille van Buitenlandsche zaken en sertatlon on parties(Verhandeling over staatbragt in 1713 den Vrede Van Utrecht t0t kundigepartjenl''.Hj bleefechteruitgeslostand,waardoorhj zjnepopulariteitverloor. ten van het staatsbestuur en begaf zich in
Toen zich een aanmerkeljk verschilvan ge- 1735ten tweeden malenaarFrankrjk,waar
voelensopenbaardetusschendengrootschatbe- hj zich wjddeaan debeoefeningdergeschiewaarder:lord Oaford,en hem,werdeerstge- denis.Eenevruchthiervan warenzjnet
dLetnoemdeln 1714 doorkoningin Annaontslagen ters on the study of Hi
stoq (Brieven over
en hj-zelfin diensplaatsbenoem dt0teersten de beoefening der geschiedenlsl'', welke besecretaris van staat.Het overljden van ge- ruchtzjn wegensdeuitvallen desschrjvers
noemdeVorstin deed hem eèhter van zjne tegen deChristeljkegodsdienst.Heimweeen
hoogtenedertuimelen.Hj lag onderverden- ongedurigheiddedenhem naarEngelandterug-

king, dat hj heimeljk de herstelling der
Stl
tartsbevorderde,zoodathj,meteeneaanklagt van hoog verraad bedreigd,zich naar
Frankrjk begaf, waar o0k de Pretendent

keeren,waarhj zjn uldeaOfapatriotking
(Ideaalvan eenvaderlandlievenden Koningl''
te boek stelde.Hj overleed in 1751naeene
langdurigeziekte,en zjnegezamenljkcwerzich bevond. Deze zocht zich van de mede- ken zjn een paarJaarlater- en vervolgens
werking van den schranderen staatsman te bj herhaling - in het lichtverschenen.De
verzekeren,en daarBolintqbrokewelbegreep, daarin geopperde gevoelens zjn door de
dat hj van zjne vjanden nietsen van een Groote Jury van W estminsterveroordeeldals
ui
etonwaarschjnljkenteruqkeerderStuarts gevaarljk voor de godsdienst,de zeden en
alles te hopen had,was hp bereid,om het den staat.Bolingbrokeheeft een aanmerkeljambtvan secretarisvan staatbj JaeobusIII ken invloed gehad op de ontwikkeling van
te aanvaarden.Dedood van Lodetvl
jk XIT'' het deïsmus en naturalismus in Frankrjk,
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BolintianeanutDemeter),eenRoemeensch
dichter en schrjver, werd geboren in 1826
in W alachje, studeerde te Boecharest en
wjdde daarna zjne krachten aan de dienst
van den Staat.Eenige doorhem uitgegevene
gedichten deden hem zjnebetrekking verliezen,maarbezorgdenhem daarentegendegunst
van deBojaren,dieeenevjandeljkehouding
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krooning van Napoleon een diepen indruk op

hem maakte.Na zjn terugkeerinzjnvader.
land (1800)bezochthjdeVereenigdeStaten,
leerde er d8n weldadigen invloedkennenvan
vrjzinnigeinstellingenjen hetlang gekoesterde plan,om zjn geboortegrond te bevrjden,kwam t0trjpheid.Hj verbond zich te
Venezuélametde yatriotten.en toen Carâc-

haddenaangenomentegendentoenmaligenhos- cas den 19tlen Aprll l810 in opstand kwam ,
podar Bibesco. D00r die begunstiging w erd zond de Junta hem naar Londen,vanwaar

hj in de gelegenheid gesteldjom een geruimen tjd te Parjs doortebrengen.Toen in
1848deopstandinW alachjeuitbarstte,keerde
hj derwaartsterug en stichtte erhetdemo-

hj met een voorraad wapenen terugkeerde.
Hjstreedalsluitenant-kolonelonderM iranda'
maar toen de Spanlaarden,na den valvan
dezen? Venezuéla veroverden,moesthj op
cratisch dagblad ttpopulul soverano'' maar het elland Curaçao eene wjkplaatszoeken.
werd weldra, toen vorst Stirbey llet gezag Intusschen bevondhjzichinSeptember1812
in handen kreeg,verbannentzoodathj zich alweder onder deopstandelingen van Nieuwop nieuw naarParjsbegaf.ToendeOoster- Granada en werd weldra de ziel van den
sche oorlogzjneverwachtillgen omtrentzjn bevrjdings-oorlog,waaraanhjeeng1'
ootdeel
vaderlandverlevendigde?sneldehjnaarTur- van zjn vermogen ten oflbrbragt.Vertoornd
kje envervolgensnaarBoecharest,waarhj over de wreedheid der Spanjaarden, verin het dagblad GD imbovitia'' de nationale

klaarde hj hun in Januarj 181.2 een 00rl0g

politiek tegenoverdeBojaren zochttehand- OP leven en dood. DeKoninkljke troepen
haven. Die politiek scheen door den staats- vverden bj Niquitao1 Betisoque, Carache,
streek van vorstCoesa(2Mei1864)de zege- Barquisemeto, Varinas en L ostaguanes gepraal w eg te dragen,en Bolintianean. zag slagen, Carâccas capituleerde, en den 4(len
zich belastmetde portefeuillevanEeredienst Augustus 1813 trok Bolirar a1s overwinnaar

en Onderwjs.Hj legde haar echter na s in de hoofdstad van Venezuêla.Hj werd er

maanden neder en werd t0t staatsraad be- al
sbevrjderbeqroeten metdehoogsteburnoemd.
gerljke en milllaire magt bekleed.Daarna

Bolintianeanubekleedtalsdichterenschrj- bragt hj aan deKoninkljke troepen de ne-

ver de eerste plaats op het gebied der R0e- derlaag t0e bj Virigima,Barbulaenâraure.
meenscheletterkunde.Hjheeftonderscheidene HetNationaal Congres, inmiddels te zamen
dichtbundels uitgegeven en in een roman, gekomen,wasjverzuchtig Op zjnemagten
JManilu''getiteld,de verdorvenheid der B0- gebood hem,hetburgerljk gezagte herstel1en, doeh BolLrar vond het ongeraden,de
Jaren ten toon gesteld.
B olivar is sedert 1858 één der 8 gecon- dictatuur.terstond nederteleggen.Daarzjn
federeerde staten van Nieuw-Granada,in het dralen een ongunstigen indrak m aakte,riep
oosten des lands gelegen en bestaande uitde hj den zden Januarj 1814 eene Algemeene
voormalire provindën Mompox, Cartagéna Vergadering bjeen,deedaandezerekenschap
en Sabanllla.Erzjnongeveer 200000 inwo- van zjne handelingen en bood zjn qntslag
ners, en de hoofdstad is Cartagéna.
aan. Dit werd nietalleen niet aangenomen,
Bolivar(SimOn),bjgenaamdel.
ris:rft
zt
îor maar hj* zag zich bekleed met eene Onbe(de Bevrjder), de W askLnqton van Zuid- perkte magttotdat Nieuw -Granada m et VeAmerika,dathj van hetSpaanscheJuk be- nezuéla vereenigd z0u wezen. Toen vervol-

vrjdde,werd geboren te Carâccasden 24sten
Julj 1783. H j was de telg van een oudadelljken Spaanschen stam , verloor reeds
vroeg zjne ouders en werddoorzjn 00m,

gens de Spanlaarden vanVenezuéladeslaven
tegen hunne meestersin hetharnasJoegen
en Op die wjze den burgeroorlog in zjne
vreeseljkste gedaante te voorschjn riepen,
den markies de T lllcio.
s, opgevoed. Als besefte Bolirar, dat zjne strjdmagt niet
kreool ofin de Amerikaansche.koloniën geborene mogt hj het eene bjzondere gunst
der Spaansche regering achten) dat hem
w erd toegestaan, te M adrid in de regten te
studéren en eene reis door Europa te v0l-

groot genoeg w as, om aan die der slavenbenden, onder bevel van Boees, To rilcz,
lïosette enz., weêrstand te bieden.Daaren-

boven vreesde hj voor een nieuwen opstand

der Koningsgezinden, geholpen door de ge-

brengen. Gedurende zjn verbljf te Parjs vangen genomen oëcieren, te Carâccas en
maakte hj jverig gebrtlik vanhetonderwjs La Guira. W anhopig wegens de gruwelen
aandeNormaalschoolenaandePolytechnische derSpanjaarden,deed hj 800Spaanschegeschool.Hj leerde er ron Rhmboldt en Bon- vangenen terdood brengen,waarna de compland kennen en deed m etdeze tw ee m erk- mandant van Pol*to Cavallo honderde patriwaardige m annen een togt doorD uitschland, otten vermoordde.Nu rukte Bolivaroptegen

ltalië en Engeland.ln 1803 trad hj te Ma- Bonen en versloeg hem bj Vittoria,terwjl
drid in hethuweljk metde schoone zestien- hj vervolgens 0ok aan de andereaanvoerjarige dochter van BernardodelToro,mar- dersderslavendenederlaagtoebragt.Daarbj
kies ran W fcriz en keerde naar Amerika verloor hj evenwel hetbestegedeeltevan
terug.Hierwerdzjneechtgenootehetslagt- zjne troepen,terwjlBoresen Rosette veroFer van de gele koorts, en Bolinar begaf sterking kregen en wederom in de provincie
zich in 1804 weder naar Parjs, waar de Carâccasvielen.ThanssneldegeneraalM arino
IV.
15

22s

BOLIVAR.

van Cumana Tolivar tehulp,en zj behaal- president van dien Staat benoemd werd.Na
den op de Koninkljke troepen belangrjke vereenigdehj Venezuélaen Nieuw-Granadu
overwinningen, zoodat deze de belegering t0t eene republiek, waaraan hj den naam

van Valencia moesten opbreken, waarna tcol
tlmbia''4af,dwong generaalMorlllo tot
Boves naar Llanos terugtrok.Den 289tenMei den wapenstllstand van Truxillo(25Novem1814 werd er wederom een slag geleverd, ber 1820),behaalde na aooop daarvan eene

waarin deSpanjaarden hetonderspitdolven, overwinning op generaalLatorrebjCalabosa
van een aanzienljken krjgsvoorraadberoofd (24Junj 1821)en bevrjddehetgeheeleland
welo
rden
400
ma
ngevange
liraen
r ve
rde
eld
e nu zjnnen achterlieten. #an het Spaansche Juk.In diezelfdemaand

leger in 2 af- koos het congrès van Colurabia,te Bogota
deelingen. Twee daarvan zouden Coro en vergaderd,den zegepralenden veldheer,onSan Fernando en de provincie Varinas te dankszjneweigering!nogmaalst0tpresident.

geljkertjd aantasten, terwjlhj met zjne Daarna voltooide hj ln 1823 en 1824,vooral
divisie zich sterk genoeg waande,om aan doord0n slag bj Junin en d00rdenederlaag
Bones het hoofd te bieden. Deze magts- van generaalSlcrebj Ayacucho,de bevrjverdeeling was een misslag. die Venezuéla ding van Opper- en Beneden-peru,dat hem
op nieuw in de handen der Spanjaarden met dictatoriaal çezag bekleedde en Onder
bragt. Het corpsvan Bolivar werd door de den naam dBolivla'' een zelfstandigen staat
overmagt van Boresbjnageheelen alver- vormde.
nietigd (11 Junj 18l4),zoodathj dewjk
In hetjaar1826legde lolinardevoorzitmoest nemen uaar Cumana. Bove8 deed in terswaardigheid nederenriepeencongrèsbjJulj 1814 zjn intogt ill Carâccas en La een te Lima;voortssloothjverdragen met
Guira, vervolgde de repablikeinen t0t aan verschillende Amerikaansche Staten,belegde
Barcelona en versloeg hen bj Arguita.Ten een Amerikaansch congrès te Panama, en
gevolge van deze rampen, was de achting werd reedsin Maartvan datjaarwedert0t
voor Bolinar zoozeer gedaald, dat zelfsde president der republiek Columbia gekozen.
bevelhebber der v100t hem gehoorzaamheid MTèIgafhj in 1827 zjn voornemen tekenweigerde. Nu ging hi
j met zjne getrouwe nen,om die betrekking nedertelegqen,afmakkersscheep naar Cartagéna en begafzich keerig alshj wasvan alleaanmatiglng van
naarTunla,om aan de Geconfedereerde ge- magt,maarin Augustus 1828 werd hj door
westen van Nieuw-Granada zjne diensten zjne aanhangers op niet
lw gekozen en met
aan te bieden.Hj ontving erhetopperbevel nagenoeg onbeperktgezag bekleed.Hj verOverhetleger,bezette Bogota en bevrjdde jt
lelde op den 25sten September daaraanvolde provincie Cundinamarca.Inwendige ver- gende eene zamenzwering tegen zjn leven
deeldheid echterverjdeldedebelegerlngvan doo1- met beradenheid het gevaar te txotsêCartagéna, en toen de Spaansche generaal ren,de aanleggerste fasilléren en Santander
M orillo in Maart 1815 m et nieuwe troepen met 70 anderen in ballingschap te zenden.

aan land stapte,zag Bolirar zici genood- Bolinar spande voortsalzjnekrachteninom

zaakt, om naar Jamaïca de wjk tenemen en de verderfeljke aanslagen zjner vganden,
hier versterking te zûeken. Van Kingston, tevens vjanden des vaderlands,schipbreuk
Y7aar een door Spanle gehuurde sluipmoor- te doen ljden.Toch vermeerderde hetaantal
denaa-l- hem om het leven w ilde brengen, zjner tegenstandersen klom hetgevaar.Daar
maar bj vergissing een anderdoorstak,be- hj zich 00k in Peru denS7stenAugustus1827
gafhj zich naarHaïti,waarhjdegevlugte de ketlze t0t president voor levenslang had
opstandelingen verzamelde,waarna hj met laten welgevallen,aan hetcongrèsvanBolivia
hen in D ecem ber 1816 het eiland M argarita den (tcode Boliviano''opdrong,dienietoveral
bereikte.Alsopperhoofd der republiek Vene- van republikeinsche beginselen doordrongen

zuélabelegdehj dââreenconyrès,benoemde
er eene regering en verkondlgde er de afschaëng der slavernj,tevens zjneeigene
slaven ln vrjheidstellende.

was,en hj in Columbia de vrgheid derdruk-

DMr echterhetland n0g altjd behoeftehad
aan een krachtig bestuur,liet hj zich overhalen,om a1s president-bevrjder voorloopig
de dictatoriale magttebehouden.Hjbleefden
00rl0g met jver voortzetten en voerde het
leger in Junj van laatstgenoemdjaarlangs

zjn weldoener en verhief de vaan van den
opstand.InmiddelsvergaderdeinJanuarj1830
het Nationaal Congre
's te Bogota. Bolinar
drong op nieuw aan op ztjn Ontslag,hetwelk
hem ditmaal verleend werd, en hj keerde
tel-ug t0t het ambteloos leven,achtervolgd
door de erkenteljkheid des volks. Tevens
verzochthetCongrès,dathj mogtgoedvinden ,een Jaargeld van 30000 piasters aan te
nemen.Hj verliet Bogota den odenMeîen

pers beperkte en de kloosterscholen in bescherming nam, beschuldigde men hem van
monarchale plannen. Peru verklaarde den
In de beide volgendeJaren behaalden .
Bo- dictator van Columbia den 0orlog,en toen
Drlr z/aez en tgczlflptfdr zoovele voordeelen Bolénar naar de grenzen trok ,ontstond er
OP M orillo,datden 15denFebruarj 1819het een Oproer in zjne geboorteplaatsCarâccas
congrès te Angostura geopend k0n w orden, (25 November 1829).In eenevolksvergadewaarBolivar een ontwery-grondwettertafel ring werd besloten,datVenezuéla zich van
bragt en uit eigen beweglnghetgezagneder- de qnie zou losrukken. Generaal Cordora,
legde, hetwelk men hem had opgedragen. de gunsteling van Bolinar,werd afvallig vnn

ongebaande wegen over de Cordilleras naar

Nieuw-Granada,veroverde Tunja en sloeg
de Spanlaarden bj Bochica, zoodat geheel
Nietlw-Granada bevrjd werd,waarna hj t0t
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wilde zich naar Engeland inschepen,maar berg wordt de keten op nieuw doorsneden
zjne aanhangersbewogen hem,om van die door de Ri0 de la Paz, die, even als de

reisaftezien.Hjgevoeldezichziekvanvermoejenis en begafzich in Novembernaar
een zjner vrienden,den bisschopvan Santa
Marta.Hier werd hj ernstig ongesteld en
zag met kalmte den dood tegemoet.Zjne
laatste w oorden w aren w enschen voor de

Sorata,op dehoogvlakteontsprinjt,en naar

de Ri0 Beni vloelt. Deze oostelpke h00g-

vlakte is volgens dborbigny bj hare ontzettende uitgestrektheid Ongemeen eFen. Op
haarnoordeljk gedeelte en aan de grenzen
des lands ligt het Titicaca-meer,een van de

vrjheid van zjn vaderland.Metde woorden hoogste meren der aarde; daarin ontlasten
uEendragt,eendragt, - anderszaldehydra zich allenoordeljkerivierenderhoogvlakte,
van de tweedragt 0ns ten verderve voerenl'' terwjlde Desaguadero het meerwater naar
overleed hj den l7denDecember1820opeen het zuidoosten voert,2/'
ade derhûogvlakte
.
doorloopt en Onder l9OZ.B.hetPansa-meer
buitenverbljfte San Pedro.
Bolinar wasmiddelmatig van grootte;hj vormt.Terwjlde Cordillera'g aan de westbezat een regelmatig gelaat,v01uitdrtlkking zjdemetsteile wanden oprjzen,hebben zj
en leven,en zjnemanieren Trarenzeeraan- naar het oosten een Qaauwe helling met
genaam. Hi
j was welsprekend,werkzaam , talrjke takken en uitloopers.Eén van deze
eergierig,en tevens bedeeld met een stout- is de Sièrra van Cochabamba op l7O Z.B.,
moedig en ondernemendkarakter.W è1waren met onderscheidene sneeuwtpppen voorzienJ
eronderzjnevjanden,diebeweerden,dat alsmede de Sièrra de Chuquisaca,die op 19
hj de vrjheid wilde opoFerenaan zjneeer- Z.B.een aanvang neem t. N0g veelgrooter
zucht,maar anderen betuigen,dat daarvoor dan gemelde bergvlakten is de lage vlakte
geenerlei bewjs te vinden is.Hj waseen die tusschen den voet derAndesten westen,
W asltin-qton,z00alsmendieninZuid-Amerika en de lage bergketen van Brazilië ten 00sverw achten kan.In 1832 is volgens hetbe- ten voortloopten van het noorden naar het
sluit van het Congrès van Nieuw-Granada zuiden de geheele breedte des lands beslaat.
zjn stoFeljk overschot metgroote plegtig- Haar noordeljk gedeelte wordt ingenomen
heid van Santa Marta Overgebragtnaarzjne doorde provincie Moxos,die in den regengeboorteplaats Carâccas! waarmen ter eere tjd veelvan overstroomingen teljdenheeft.
omtrent de rivieren van Bolivia merken
van den grooten Bevrkder een triumfboog

heeftdoen verrjzen.- Zjne brieven zjn wj Op,dat het zuideljk gedeelte t0t het

in 1845 te New-York in het lichtgegeven, stroom gebied der Ri0delaPlata:enhetnoor-
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sge
e!
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nisdlnis
gewschr
ev
en, deljk t0t dat der Amazonenrivier behoort.
e
door
n zjl
Fe
èlev.
l
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rlszcchi
ùc
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)Ne
Yo
rk
A1s voedster van eerstgenoemde ontspringen
186s).
erdePilcomayo en Vermelo,diezich in de
Bolivia is een derJongste Zlzid-Ameri- Paraguay uitstorten, terwjl de Ri0 Beni
kaansche gemeenebesten en ter eere van (metdeSan Josê,Malpini,Polechuco,enz.)
Bolivar alzoo genoemd.Hetligtop ongeveer en de Marmore (met de Rio Orande,Pirayt
8--240 Z.B.en,60- 730 W .L.van Parjs, Itata, Chapare en Sect
lri) in verband staat
w ordt slechts over een kleinen afstand door
den Stillen Oceaan bespoeld en grenst voo1*
't overige ten westen aan Peru,ten noorden en oosten aan Brazilië entenzuidenaan

m et de Amazonen-rivier. V oorts vindt m en
er de Rio Baurest Rio Blanco en Ri0 San
Miguëlen in het noordwesten de Abuna en
M aparana,die alle naar deM adeirastroom en.

de Argentjnsche Republiek en aan Chili. Van de meren vermelden wj n0g het DoDie grenzen ,vroegereenigzinsonzeker,zjn m umeer,vanw aar de Yata naar de M adeira
m et Chili den loden Augustus 1866 en met vloeit.
Brazilië den 27sten Maart 1867 vastgesteld. H et klimaat des lands is in overeenstem-

Zjne oppervlakte bevat, volgens Bekm , ming metzjne ligging tusschen de keerkringen,maar dehltte wordterin deoosteljke
25200 o geogr.mjlen.

gewesten gematigd door de ondoordringbare
w ouden derruim schootsbevochtigdevlakten,
en in de bergstreek door harehooge ligging.
E endonkerblaauw ,w olkeloosuitspanselwelft
vlakten; de westeljke, 1400 Ned.el boven er zich gedurende 9 maanden over de hoogde oppervlakte der zee, ligt tusschen 16 en vlakten;de luchtiser zeerdroogengezond,
2lO Z. B. en torscht in het midden eene terwjl i
n de lagevlakte boosaardige koortreeks trachietgevaarten ter hoortevan 5750 sen heerschen.ln sommige dalen vlndt men
Ned. el, zooals de Tacora, Nlyuta, enz., een vruchtbaren bodem met een gezond kliw ordt door de Rio M aure besproeid, en is m aatvereenigd.

In het westen des lands vormen de C0rdillera's eene hooge bergstreek, en in de
overige deelen vindt men eene uitgestrekte
vlakte. Gemelde bergstreek bevat 2 hoog-

doorhpoge bergen omringd.Deoosteljkeis Devoortbrengselen vanhetplantenrjkzjn
zjde haregrenzen in de Cordillera'
s,dieer ljk.T0t de eigenaardige planten behooren
van de Rio de Sorata worden doorsneden, er onderscheidene kina-soorten, de matizich zuidoostwaarts wenden en ïn den Ne- co metgeneeskrachtigebladeren,devejuco,
vado de Sorata (7800 Ned.elh00g),in den eene soort van aristolochia en een tegengif
Supaiwasi(6C00Ned.elhoog)en denllimani tegen den beet der slangen opleverend,de
(7900 Ned.elhoog)t0treuzengevaarten ver- coca, Op de Indische betelplant geljkend,
zjzen. Ten zuidoosten van laatstgenoemden onderscheidenebalsem-en gomboomenkenz.

n0g veeluitgestrekter en vindtaan deoost- er in de verschillende gew esten zeer onge-
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Onder de cultt
lurgewassen del
.dalen en der het aartsbisdom de la Plata(metde deparlage vlakte in het oosten des lands telt tementen Chuquisaca,Potosi,Oruro,Tarja
men katoen, indigo, cacao, vanielie? sui- en Atacama) ruim 70000,- in het bisdom

kcrriet,wjn,ri
jst,maïs,tabak,coca,onderscheidene specerj-gewassen en geneeskrachtige kruiden,bataten, watermeloenen,
oranle-,citroen-en granaatboomen,bananen,
ananassen, granen, aardappels enz.Tevens
heeft men er eene groote verscheidenheid
van dieren, zooals apen, tapirs, vampyrs,

de vicunna,de lama,denjaguar,den veelvraat, de tjgerkat en vooral velesooxten
van vogels,runderen en paarden.De hooge

bergstreek,hoofdzakeljk uittrachietgevaar-

ten bestaande, levert er Nveinig m etalen;
daarentegen heeft taen daarvan een !rooten
rjkdgm in de lager gelegene oostelpke gedeelten,w aar graniet,kwartsporfer en syénietdoor desilurische vorming zjn heengedrongen,en secundairepesteenten der triasgroep niet ontbreken.Hler heeftmenbelang-

LaPaz(metdedepartementenLaPajenMe-

Jillones)bjna 52000,- in hetbisGom Santa
Cruz (metde departementen Santa Cruz en
Beni)ruim 20000,- en in hetbisdom C0chabamba (metQedepartementenCochabamba
en Melgareja) bjna 88000.Er zjn dus11
departementen,en tût debelangrjkste steden behooren LaPazmet76000,Cochabamba
met 40000, Sucre of Chuquisaca (de zetel
der reyexing) met 24000, en Pûtosi met
23000 lnwoners.Het bebouwde land wordt
er geschat Op slechts 60 D geogr.mjlen.
Volgens de staatsregeling van 25 Augustus
1826 is Bolivia eene republiek m et eene
W etgevende Vergadering,welke bestaat uit

3 Kamers, nameljk diedertribunen,senatoren en censorentterwjlde uitvoerende
magt is toevertrouwd aan een gekozen pre-

rjke mjnen,waartoevooraldie van Potosi sident, die d00r een vice-president en door
behooren (in 1545ontgonnen),alsmededie een aan deKamersverantwoordeljk minisvan Chuquisaca, Sicasica en oraro. Men térie Tvordt bjgestaan. De staatsgodsdienst
verkrjgt er jzer, koper,l00d,tin,aluin, is er de R. Kath@lieke, en Jezuïeten-zenarsénicum ,antimonium ,salpeter,zwavelenz. delingen zi.jn er met vrucht werkzaam geen Jaarljks eene aanmerkeljke hoeveelheid weest aan de bekeering derIndianen,ten
goud en zilver.Hier en daar ontspringen er getale van bjna '/4millloen in hetland gewarme bronnen, en daar de landbouw er vestigd. Het laatste bekende verslag der
zich op een lagen trap van ontwikkeling staats-inkomsten en uitgaven (datvan 1867)
bevindt, vorm en er veeteelt,wjnbouw en sloot met een aanzienl
jk defdt(bjna 1%
handelde vûornaamstebezigheden derinwo- millioen pesos) en de staatsschuld bedroeg
ners. Toch is de handel er niet zeer leven- Op den 31sten Julj 1868 ruim 21 millioen
dig!om dat Bolivia slechts eenkleingedeelte
bezlt van de kust der Stille Zeeen n0g niet
verbonden is m et de Laplata-rivier en hierlangs met den Atlantischen oceaan. Aan de
Avoeste,onvrachtbare kust,door eene hooge
rotsketen van het vruchtbare binnenland gescheiden, ligt de eenige haven des landsy

pesos en welligt even zooveel aan achterstallige rente.H etstaande leger telt er ruim
3000 man met 21 generaals,359 hoofdoëcieren en 654 oëcieren.
Bolivia is hetvoormalige Opper-peru (zie
onder We9-'
M)en omvat debexgstreek van het

voormalige Spaansche vice-koningrjk Ri0de
nameljk Puerto Lamar in het vlek Cobya. la Plata.Het westeljk gedeelte behoorde
Zj is in 1829 geopend en in 1823 t0teene oudtjds t0t hetrjk derInca'svan Cuzco,
vrjhaven verklaard. Lama's en muildieren die vandaar onder Kapak r'
Mzcvç'
si Pel'u
dienen er t0thetvervoer van goederen,dat veroverden. De Spanlaarden waagden zich
alzoo zeerkostbaaris..In hetnoordeljk ge- reeds in 1528 op de hoogvlakten van.het
deelte deslands geschiedtdehalve invoeren tegenwoordige Bolivia en overwonnen er
een groot deelvan den uitvoer van het ge-, spoedig allen tegenstand, w aarna dat geheele land doûrmiddelvanArica,eenehaven deelte bj hetvice-koningrjk Peru gevoegd
van Peru.W èl werkt debloejendestoom- werd. Later maakte het onder den naam
bootvaart op de L aplata-en Amazonen-rivier Charcasdeeluitvan hetvice-koningrjk Lagunstig op het vertier in Boliviajmaar in plata Of Buenos.Ayres (1780).Vrllchteloos
den aanvang van ditJaar(1871)wasern0g waagden de Indianen omstreeks dien tjd
geen enkele spoorweg.Inmiddels is er con- eeneyogi
ng?om onderden caziql
le Condoe-

cessie verleend voor eene ljn van Cobya clsgvl (als inca Tnpec2p$tzl.)hunne onafnaar Potosi en voor eene andere van de hankeljkheid te heroveren,terwjllaterde

havenplaats Aygacha aan het Titicaca-meer
naarLa Paz,welke den lstenDecember1872
gereed moet wezen. Voorts is het plan gereed,om een spoorweg te leggen van Tacna
over Corocoro naar La Paz.Devoornaamste

Eurojésche bewoners er beterinslaagden,
het Juk van het moederland afte werpen
(zie onder Bolltar).Eenevergadering van
vertegenwoordigers te Chuquisaca deed in

Julj 18l5 de republiek afkondigen en gaf
uitvoer-artikelen zjn goud,zilver,koper, op den 4ëen Augustus daaraan den naam van
tin, wol,zout,kina-bast,koël,cacaû,ka- Bolivia. D e zetel der regering werd te
toen, tabak, indigo en suiker, terwjl er Chuquisaca gevestigdjen na hetbewind van
w ollen en linnen stofen en allerleivoorwer- Bolirar, die er den GC0de Boliviano'' invoerde, Tverd generaal Rucre er president.
pen van njverheid worden ingevoerd.
De bevolking bestaat hoofdzakeljk uit In 1828 kw am er echter opstand;eennieuw
kleurlingen en teltvolgens de laatste opga- congrès veranderdedeconstitutieendegrootven ruim 1800000 zielen. Men vindt er in m aarschalk Santa-cruz werd benoem d tot
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president.Toen deze die waardigheid van de
hand wees,werd Velaseo,die zich haar inmiddelshad aangematigd doorBlaneovervangen,en laatstgenoemde bj een opstandvermoord. Nu werd Santa-cruz nogmaals met

welvaart der ingezetenen te verhoogen.In

hethoogstegeza'
gbekleed,enhjbegafzichin
Mei1829 naarLa Paz,om zjnebetrekking
te aanvaarden. Hj sloottractaten,gafeen
nieuw wetboek(codigoSanta-cruz),regeldede

trekking geschikt,bezw eek vooreenenieuw e

1855 zag hj zich evenweldooreenezamenspanning gedwongenom aftetreden,en zjn
schoonzoon,generaalCordora,werd zjn 0pvolger,doch 00k deze,weinig voorzjnebe-

revolutie in 1857.Hethoofd van deze,Josl
A crï. Linares,maakte zich meestervan den

voorzitterszetel,dienu bj voortdurinq door
deedveelvoorhandelennjverheid,kunsten jresidentgedroeg zich alsdictator,en werd
wetenschap.In1825deedhjvoortseenaanval ln het begin van 1861 door J'PdJ M aria de
geldzaken,bevestigde den vredemetPeruen nietlwe Opstanden werd bedreigd.De nleuwe

op Peru,veroverdehetenwerdalsnu 00k t0t zcAlkVervangen,die vooraluitmuntend voor
gezaghebbervanZuid-enNoord-pertlbenoemd. dehandelsaangelegenheden zorgdeenbetrekDaarnagafhj aande2Stateneenegrondwetj keljk geruimentjdhetgezaginhandenhield.
volgenswelk6zjhunnebinnenlandscheaange- ln hetlaatstvan1864kwam M arlae eloçcrel'o
legenhedenzelfstandig zoudenregelen,zichals tegen hem in opstand,streed voorspoedig en
bondstatentevensonderw erpendeaaneencen- werd in 1865doorbjnahetgeheelelandt0t
traalgezag,hetwelkhj voorden tjd van 10 presidentuitgeroepen.Deze heeftvervolgens
jaar aan zich zelven,alsprotector,opdroeg. de pogingen van anderen,om hetbewind te

Intusschen werden denaburigestatennajve- veroveren,met beleid weten te verjdelen.

rig op den veroveraar, en de troepen van Belz.,naar La Paz terugkeerende, werd
Santa Orlz in den bloedigen slag van IJu- doodgeschoten,en een opstand,door Castro
angai (20 Januarj1839) doordie van Chili Hrgld#l.:veroorzaakt,werd weldradoorhem
en van generaal Gamarra geslagen.Laatst- gedempt(1866).Nietbeterginghetmeteen
genoemde werd nu verkozen t0tpresidentvan Oproerderdemocraten den 17denoctober 1866.

Peru. 00k generaal Velaseo,die in Bolivia In 1862heeftu
Kelgarqiodeconstitutieopgebevelvoerde,stond op tegen Santa f'
rlzen heven, zoodat hj na dien tjd als dictator
werd d00rhetCongrèst0tpresidentbenoemd, regeert. Een opstand der Indianen in 1870

waarnahjvredeslootmetChili.W eldraechter in deoosteljke gewesten deslandsheefthj
schenen de aanhangers van Santa Cruz,die metkrachtbeteugeld,zoodathj thansreeds
naarGtlayajuilinEcuadordewjk genemen bjna7jaarhetbewindinhandenheeftgehad.
had,in Bollviawederdeoverhandtekrjgen, BollAndisten noemtmendepatersJezuïçvooralomdatzjnvoormaligbestuurdooreen ten,diehetgrootewerk - dActaSanctorum''
besluitvan hetCongrèsOnberispeljkwasver- ofLevensderHeiligen van de R.Katholieke
klaard.Velascowerd doorhen yevangenge- kerk,--hetwelkdoorJan Bolland(geb.1596,
nomen,en wegens de afwezigheld van Santa
Crlz koosmen Ballirian tot president.GeneraalGamarra,presidentvanPeru,zochtzich
de Omstandigheden ten nutte te maken en de

provincieLaPazteveroveren;hjleedechter
denederlaagensneuvelde(l84ll.Hiernarukte

lallirian voorwaarts naar Perujen er werd
een duurzam e vrede gesloten.In het begin
van 1843 werd Bolivia m et een nieuw en op-

stand bedreigd,waarbj Ballinian vermoord
z0u worden;eenetjdigeontdekking derzamenspanning verjdelde datvoornemen.Santa
Orlzpeinsde inmiddelsteGuayaquilOp plannen, om zjne vroegerewaardlgheid teheroveren,doch na misluktepogingen werd hj
in de Cordillera's yevangengenomen en uitgeleverd aan Chill,waarhj gedurende geruimen tjd naauwlettend werd gadegeslagen.

overl.1665)begonnen werd,op de doorhem

gelegde grondslagen hebben voortgezet. T0t

hen behooren Gotfried Jfesdc/zea (geb.1600,
overl. 1681), Daniel Papebroek (geb.1628,
Overl. 1714)t Arpexrcld Janning (f 1723),
Peter WpdcFz (f 1726), Suyskens (f 1771),
H'
ubens (t 1782),Anselme WerfAp#(t 1788),
Joeepk G/zedgliàre (# 1802)enz.Zieverder
Onder Acta.
Bologna,voorheen eenedernoordeljkste
delegatien van den Kerkeljken Staat,vormt
sedert 1860 eene provincie van het koningrjk Italiëmetruim 400000 inwonersOp64(E)
geogr.mjlen,enisin 3 arrondissementen-

Bologna,Imola en Vergato- verdeeld.Het
land is een fraaigedeelte der Romagna,in
het noorden eFen en vruchtbaar en in het
zuiden met uitloopers der Apennjnen,met
Ballivéan bleefpresident t0tin 1847,waarna bosschen en weiden bedekt. Het wordt bede keus weder 0P Vel@seo viel.l)e Ininister sproeid door een aantalkleine rivieren,die
van Oorl0g M anuè'
l Jdidp'
r zelzl,die vooral t0thetstroomgebied derP0 behooren en van
in de departementen La Paz en Cochabamba deApennjnenafdalenjzooalsdeReno,Panaro,
eene groote populariteit genoot, stelde zich Silaro,Quaderno enz.,en devlakte,waar
echter in 1848 aan het hoofd eener omwen- overalrjst,graan,hennep,vlas,groenten,

teling,waardoor Velaseoverdrevenenhj-zelf
in dlens plaats benoemd werd.Nu ontstond
ereentjdperkvangrooteverwarring:Velanco,
Wlllïrïcl en andere pretendenten zochten
Belz. van zjn gezag teberopven,en zelfs
werdeen aanslag gedaan Opzjnleven(185û).
Deze wist zich echterin zjnewaardigheid

ooft,zuideljkevruchtenenz.verbouwdwor-

den,is er van een aantal groote en kleine
kanalendoorsneden.Eigenaardige voortbreng-

selenzjnerBolognéschehondjes,Bolognésche
worst(sucis deBologne)zjde,krjtenspaat.
Voorts levertdebodem ermarmer,gips,leem
enz.Dehoofdbronnen vanbestaanzjnerlandte handhaven en deed veelom de stoFeljke bouw,vee-enbjen-teelt)fabriekenenhandel.
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Dekooldstad derprovincie,desgeljksB0en rjkstesteden van Italiëen wordtwegens
devruchtbaarheidvanharen omtrek u1agrassa
(de vettel''genaamd.Zjligtaan denvoetder
Apennjnen tusschen derivieren Reno,waarover eene brug met 22 bogen is gebouwd,
en Savena.Bj hetnaderen derschilderachtig
gelegene stad maken de twee scheeve torens
(Asinellien Garisende),alsmededetorender
logna genoemd,is eene der oudste,grootste

hoofdkerk en de lange bogengang,uitdestad
naar het klooster San Luca geleidend,een

gxaphisch genootschapjen verscheidene academiën,diezichdoorzonderlingenamenonderscheiden.Paus Clemens XIII stichtte er de

Acadee evoorschoonekunstentAcademiadelle
bellearti),die in hetbezitisvan prachtiqe
doeken der Bolognésche school, Lcavrace%,
Guido .2:li, Domeniehino, Albano enz.) en
tevens eene inrigting van onderwjs voor
schilders. Voorts zjn er vele paleizen met
voortreFeljkevoortbrengselenderkunstjz00als die van M arescalch1,
' M arténengo,EreoJtzsi,Zambeeeari,Ranuzzi, Tlzllri, caprara

eigenaaxdigen indruk.Erzjn 13poorten,en enzcccipcAiErzjn 4schouwburgen,9hosde stadsmuur heeft de gedaante van een vtjf- pitalen,en onderscheidenekloosters.Vanden
hoek. De huizen zjn ermeerendeels3 ver- prachtigen bogengang,naarhetklooster San
diepingen hoog en van arcades voorzien.Het Luca loopende,hebben wj reedsmeldinggevoornaamste plein iser de Piazza maggiore,
met de beroemde öBron van Neptunus''versierd en door paleizen omgeven.Erzjn 75
kerken en onder deze de zeer antieke van
San Petronio waarin zich velekostbareschil-

maakt.Van dien gang loopteen andere naar

hetfraaje kerkhofdellaCertosameteen groot
aantalprachtigegedenkteekenen.Erzjnongeveer 80000inwonersjdiein handelennjver-

heid de noodige bronnen van bestaan vinden.

dert
jenendedoorCassiné(1653)getrokkenme- HetBologna-Kanaal,doordestadvloejende,
ridiaan bevinden ter4vjl 00k andere kerken isaan de beide uiteinden met de Reno vereen grooten rjkdom vankunstgewrochtenbe- bonden.
zitten.Demerkwaardige scheeve torensheb-

Men verhaalt, dat Bologna veelouder is

ben wj reedsgenoemd.Deéén,in 1109door
Glneraçd a4.
îïzel/i begonnen,verheftzich met
eene rjzigegedaantet0teenehoogtevan 85
Ned.elen wjktmetzjne spitswe115Ned.
palm van do loodljn af,terwjldeander,in
1110 door Garisendegebouwd,slechts42Ned.
el hoog is Ongeveer 8 palm van deloodljn
afwjkt.Men telt er 900(
)0 inwoners.

dan Rome en aanvankeljk Felsina geheeten
werd.Na den tweeden Punischen00r10gwerden de Bojers,die haar ingenomen en t0t

hoofdstad gekozen hadden,van dââr verdreven,en deRomeinen zonden in 189vôörChr.
eene kolonie derw aarts,haar den naam ge-

vendevanBononia.ZjOntwikkeldezichspoedig t0t eene belangrjke stad,dieten tjde

Bologna is de zetelvan een aartsbisschop, van Gratian%œ - doch vruchteloos - hare
van een H0fvan Appèlen van eene univer- onafhankeljkheid zocht te verwerven.Versiteit,welke laatste van oads -- men zegt, volgens behoordeBologna t0thetExarchaat,
datzj uitderegtsgeleerdeschoolvan keizer en werd daarna door de Longobarden verTheodoslu (455naChr.)isontstaan- grooten overd,wierkoning Atkaul.fzichgenoodzaakt
roem heeft bezorgd aan de stad. ln de mid- zag,op lastvanPipl
jn,destadaandenPaus
deleeuwen telde zj weleens 10000 studenten afte staan.Toch moestK arelde Grootehaar
uit alle landen van Europa,- thans zjn er nogmaals aan de Longobarden Ontrukken,
ongeveer300.Totharemeest.beroemdehoog- waarna hj haarde voorreyten schonk eener
leeraren behoordenIrnerius,H zzn,Gratianus, vxjestad.Tuaterstûndendelnwonersoptegen
A eeursius,A clyAi
.ç
Ab,Cassini,Mezzo
fantienz. zjnkleinzoon Lotharius,diehenechterinbe-

Daarenboven had zj onderscheidene vrouwe- dwang hield.Daarna werd zj eeneprooivan
ljke'hoogleeraren,diemetgrooten 10fwerk- eigen dwingelanden ofvreemde vergveraarsj
zaam w aren.In den aanvang der l8(1e eeuw verhiefzich t0t een vrjen staaten nam deel
hield doctoressa Lanra Wc.uier voorlezingen aan de Kruistogten.In den aanvang der l2de
overwiskundeennatuurljkehistorie,en later eeuw was zj eene vrjstad onderdehoede
verw ierf er Clotilda Tambronl den leerstoel der Guelfen,wereldberoemddoorhaxeuniverder Grieksche letterkunde. Graaf M arsigli siteit,en z00 magtig,datzj 40000 man te

vermaaktein 1690 zjn geheelevermogenaan veldekon brenyen.Derjke Bolognésche gedeuniversiteiten-aan hethiermedeverbondene slachten warenlnmiddelsdoorpartjschapveren door ltem gestichte Instituutvan W eten- deeld,en dit w erkte er nadeelig op de w elschappen,hetwelk in 1714 geopend werd,te- vaart.D00réénedierpartjen werd dehulp
gen heteindedervorigeeeuw invervalkwam, van paus Néeolaus'III ingeroepen,en zôo'
maar dool-Piu V1II in 1829 weder is 0p- haddezedegelegenheid,om zichmetdezaken
gerigt.Hetpaleisvan het Instituutbevat de van Bolognatebemoejen.Hj verzwaktedie
sterrewacht,de sngkamer,hetkabinetv00r republiek doorhaar van bondgenooten te benatuurljkehistorie en voornatuurkundeenz. rooven,en in 1224 zond de H.Stoelerreeds
00k is er eene bibliotheek van 200000boek- een legaat,die er 10 jaar lang naarwilledeelen en 1000 handschriften,eep munt-en keur regeerde.Bologna herkreeg echterdoor
penningkabineten een botanische'tuin.Daar- het verlagen van dien legaat de oude vrjenboven vindtmen er een aantalanderescho- heid,en nu kwam de familie Pepoliaan het
1en en instellingen voorw etenschapen kunst, bewind.Een bestuurder uit ditgeslachtver-

bjvoorbeeld eene genie- en artillerie-school, kocht Bologna r00r 20000 gulden aan den
eene geneeskundige school, eene muziek- aartsbisschop Vtscontl van MilM n, die er
school,eene landbouw-vereeniging,eentypo- een stadhouder stelde,en toen deze,na den
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d09dvan zjn meester,zichhetbewindwilde
toeëigenen,vond hj krachtigen tegenstand
bj de burgers,waarna hj het gezag toevertrouwde aan den legaat, welke laatste
desgeljks door Azzo Gli#iverdreven werd.

Zjne heldere wateren bevatten veelvisch,

worden wel eens onstuimig en Btaam dopr
de rivier Marta in verband met de Middellandsche zee. In het meer bevinden zich
twee eilanden,Bisentina en Martana,en op
W eldra stond de familie Bentivoglio er aan e0n van deze werd Amalasuintk,de dochter
het hoofd der zaken maartoen de laatste van Tlteoderik de Oodf.çofAjdie erharedagen
bewindvoerdersvandithuisverlaagd w aren, in ballingschap doorbragt,opbevelvanharen

gaf Bologna zich Over aan den Paus(1513) neefvay hetleïen beroofd (524).
en werd eenepauseljkelegatie.
Bolslaja Rleka of Groote I'irier isde
De stad werd in 1795 door deFranschen naam van een bevaarbaren Aziatisch-Russiingenomen en met haar gebied eerst een schen stroom op hetschiereilandKamtsjatka.
deelder Cis-Alpjnscherepubliek en vervol- Hj ontspringtuiteen meerin hetgebergte,
gens het departement Reno van het koning- loopt noordwestwaarts en stort zich uit in
rjk ltalië,totdatzj in 1815weder aan den de ?ee van Ochotsk.Aan zjn mond ligtde
Paus werd toegekend.Herhaaldeljk verhief kleine handelsplaatsBoltsjerezk.
er zich een republikeinsche opstand, doch
Bolsjei is de naam van een uitgebreid
de stad, schoon zich met kracht en geest- steppen-meer in Europeesch Rusland. Het
driftverdedigende,moesttelkensvoorde O0s- vormtover eenelengtevan 15geogr.mjlen
tenrjksche wapenen bezwjken.De Oosten- de grenzen tusschen de provincie Caucasië
rjkerszagen zich genoodzaakt,erdenstaat en hetland derDonsche Kozakken.De Ma-

van beleg te handhaven,totdatzj eindeljk,
ten gevolge van den Oostenrjksch-ltaliaanschen00rl0g(l8s0),methaargebieda1sprovincie aan hetkoningrjkItaliëwerdtoegevoegd.
Bologna.onderdezennaam vermeldenwj:
Guido da W:Io.gp@,bjgenaamdantieltissimo
(de oudste),een der Oudste schilders van
Bologna.Hj leefde omstreekshetJaar1178.

nytsj stroomt er doorheen en brengtzjne

wateren in de delta van de Don.Dit meer

heeft een Omtrek van 40geûgr.mjlen,en
aan zjne oevers vi
nden zwervende horden

van Kalmoeken grazige weiden voorhetvee.

B olstra (Melchior), vermoedeljk een

Fries werd den lstcn October 1731benoemd

t0tlandmetervan Rjnland.Hj waseenuit-

Giovanni of Gian 40 Boloyna, o0k Jean stekend waterbouwkundige die zich door
de Wplpoçse genoemd,een beroemd beeldhou- hetvelwaardigen van naauwkeurigemeer-en

wer en bouwkundige.Hj werd geboren in rivierkaartenzeerverdiensteljkheeftgemaakt.
1524 te Doornik in Vlaanderen ,genoot het Hj heeftvooralmetbetrekkingt0tdeoevers
onderwjs van Jaques de Wrdlc/c en begaf van het Haarlemmermeerbelangrjke opmezich vervolgens naar ltalië, waar htjzlch tingen gedaan,en hj leverde metanderen
M ia ele Angelot0tvoorbeeld stelde.Hj be- l'apporten over de diepten boven den mond

hoort t0tde vruchtbaarste en bestemeesters van het kanaal van Pannerden en omtrent
der lctle eeuw en maakte zi,ch m inder aan de aanslibbing in het IJ vôör Amsterdam.

overladiny schuldig dan zjnetjdgenooten. Hj overleed in 1776.

In sommlge gewrochten verhefthtlzieh t0t Bolsw ard. onder dezen naam vermeldehoogtevan Gl
tibertien overtrefthjzelfs den wj:
in evenredigheid en keurigheid van bewer-

Pieter rcl Bolsward, een lekebroeder in

king MicheleH.
x#dJp.Hj wasbjnaaanheudend werkzaam teFlorence,waar hj in
dienst w as van den Groothertog en in 1608
overleed.T0tzjne voornaamstegewrochten
behooren de GNeptunus-bron''te Bologna,de ?R00f der Sabjnsche maagd''in marmer

het-kloosterThaborbj Sneek,weshalvehj

in de Loggia te Florence,het ruiterstandbeeld van den eersten Cosmo de Jlètfïci,
teekeningen voor de beroem de bronzen deuren van den d0m te Pisa enz.
Deze beroem de beeldhouw er w erd in den
adelstand Opgenom en, door de vorsten van
Europa met qunstbewjzen en eerebljken
overladen en llet een aantalgeniale leerlingen achter.NietenkelteFlorencevindtmen

00k wel Petrns T/zcùorifl of Peter Jccpùz
TGn TFzt
zàor genoemd w ordt, een Friesch

kroniekschrjver, die hoogst merkwaardige

aanteekeningen omtrentde Friesche geschle-

denisvan deJaren 1250 tOt 1550 heeftnagelaten.Zj zjnheteerstuitgegeven doorVissee
en Amer.
foort in het uArchiefvoorVader-

landsche en inzonderheid Friesche geschiedenis.'' Van Pieter '
/lczz B olsward zelven

weten wj niet veel meer, dan dat hj op

last van keizer Karel V met zekeren M ar-

ten ran .
D:(/'deBiltlanden heeftopgemeten.
BoëtL'
tbs '
tlt
zs Bolsward, geboren te B01sward in 1580jkunstenaar en kunsthandelaa'
r

zjne kunstgewrochten,maar0Ok in andere te Antwerpen.Hj heeft een aantalfraaje
steden van Italië)zooalste LivornojPisa, gravures geleverd naar schilderjen van
Lucea, Genua en Rome,en buiten Italië, R'ubbens.
tvc/
lelfdecp,Aolsward) een broedervanden
te Parjsen teMadrid.
Bolséna (Hetmeervan),in Italië ter voorgaande en geboren te Bolsward in 1586.
hoogte van 200 Ned.el gelegen,iseenoude Hj waseen uitstekend graveur,die de penonderzeesche krater aan den grooten w eg seelstreekentintvanR'
ubbensOp eenetrelende
van Florence over Siéna naar Rome, met wjze wistwederte geven.Zjne meeBt-geeen Omtrek van 5 geogr.mjlen.De oevers zochte plaat is echter uchristus met den
verheFen er zich met schilderachtige lava- rietstaf''van ran Di/ck;de proefdruk van
gevaarten t0t eene hûogte van 700 Ned.e1. deze plaat is we1 eens met 200 gulden be-
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taald.00k andere platen van dezen meester
Tiorden zeergeroemd.
l3ölte (Amalia Charlotte Elise Mariane),
doorgaans Amely genoemd, eene Duitsche
schrjfster,werd geboren den Cden Octpber
1814 te Rehna in Mecklenburg-schwerin.

brllikt werd,- Armênocken Iplv:,diet0t0ndergrondvoorverguldseldient,engelenIpIv#
ëien men t0t datzelfde d0e1aanwendt ter,
,

wjlhj,doorbranden roûdgeworden,onder
den naa'
m van Engelsch ofBerljnsch rood
verkochtwordt.0ok dienthj t0tkleefstof,
Zj genoot eene zorgvuldige opvoeding en en zjn deeg t0thetvervaardigen van gietwerd! na den dood van haren vader, op Vorm on.
l7-larlgen ouderdom gouvernante bj eene De bolus moet doorslibben zooveelmogeadelljke familie. ln 1839 begaf zj zich ljk van zand worden gezuiverd,en vindt
naarEngeland,waar zj zich metijvertoe. daarna aftrek a1s poljstmiddel v00r glasj
legde op de kennis der Engelsche taal-en metalen en steenen.Hetgeloofaan zjnegeletterkunde,en schreefvervolgens onderden neeskracht is echter reedslang verdwenen.
pseudoniem Amely in de JGrenzboten''.In
Bolw erk ,zie Bastion.

185: keerde zj naar Duitschland terugen

vestigde zich te Dresden.Haar roman uvisitenbuch eines deutschen Artzes in Londen''
maakte grooten opgang en werd achtervolgd
door aEine deutsche Palettein Londen''enz.

Voorts gaf zj eenigemerkwaardige biographische romans, zooals ttFrau v0n Stael''
Juliane v0n Kriidener''1 (
tW inckelmann''1
t
'vittorio Alqéri''enz.,alsook een tFrauen-

brevier (zdeuitgave1864)''.
Bolton , wegens de omringende moerassen,en om het van andereplaatsenvan dien
naam te onderscheiden, doorgaans B olton-

le-M oors geheeten,is eene belangrjke En-

gelsche fabriekstad in Lancaster, niet ver
van Manchester en teltruim 70000inwoners.

Bolzano (Bernard), een bekend godgeleerde en wjsgeer,werd geboren tePraag
den 5*enOctober1781.Hj werd priesteren
vervolgens godsdienstleeraar derphilosophische facultelt aan dehoogeschoolzjner geboortestad.Hjzagzichechterin1820wegens
gemis aan zuiverheid in de leer geschorst,
en leefde vervolgens, door zjne vrienden
ondersteund,op een buitenverbl
jfbj Praag,
waarhj den l8(
1en December1848 overleed.
Van zjnetalrjkewerken vermelden wj,a1s
de belangrjkste,JW issenschaftslehre, oder
Versueh einer neuen Darstellung der Logik
(1837,4 dln)''
,JAbhandlungen zurAesthetik
(1842- 1849,2 dln)'',JAthanasia?oderGrinde
fiir die Unsterblichkeit der Seele (1828, 2tle
uitgavel' enz.

Zj wordt door het riviertje de Croal in
Groot en Klein-Bolton verdeeld. Zj bezit Bom is de naam van een hollen kogelvan
onderscheidene fraaje gebouwen en is d00r gegoten jzer,van een buisgat en 2 ooren,

het Bolton-Kanaal met Manchester, door vnorts meestalvan een laadgat voorzien,die
spoorwegen met Liverpool, Burnley,Bury boogsgewjs uitmortieren geworpen wordt,
en Manchester verbonden.Bleekerj en ka- Om gebouwen in brand te steken,vestingtoendrukkerj vereischen er 12000, en de werken te vernielen,geschut Onbruikbaarte
jzergieterj 4000 werklieden. #ùA#,Har- maken of in den belegeringsoorlog hier en
grdcme,
ven Crompton,die belangrjke machi- daar w erkzaamheden te beletten. Zj ondernes voor de katoenspinnerj hebben uitge- scheidtzich van den gewonen granaatalleen
vonden,w aren inw oners van deze stad.
doorzjnegrootte,en deze wordtaangeduid
Bolus is de naam van gekleurdekleisoor- door opgave van het aantalponden van een
ten, T7aaraan vroeger eene belangrjke dergeljken b01van graniet,ofwel,z00 a1s
geneeskracht w erd toegeschreven. Die van bj 0ns!dooraanduidingvanharemiddelljn.

Lemnos werd zegel-aarde (terra sigillata) De klelnste is de C-ponder (oud gewigt) en
genoemd.D e delfstofkundige geeftdien naam
aan eene kleisoort,die m in ofmeervetachtig
op het gevoel en zwak vetglanzend is,in
schelpachtige,scherpkantige stukken breekt,
in hetwater zich onder geknetter in hoe-

komt overeen met den 24-ponder Onder de
kanonskogels.Hier te lande heeftmen echter
uitsluitend bommen van 29 Ned.duim.Van
den om vang der grootste bom men is geene

kige brokles verdeelt en eindeljk in eene
fjne ylastische massa verandert. De bolus
is bruln van kleur in verschillende schakéringen enwordtdoorraansroodbjhetbranden. Zjne hardhei; ls = 1,zjn soorteljk
gewigt = 2. Hj smelt voor de blaasbuis
t0t een wit of geelachtig email,en wordt
doorzoutzuurgedeelteljkontleed.Hjbestaat
uit41-470/(,kiezelaarde,18%- 250/:kleiaarde,6-12 B/ajzer-oxyde (00k we1mangaan-oxyde),en 24-250/owatermetkleine

Belgische artillerie reusachtige bommen in
zwang5 men denke slechts aan den reuzen-

bepaling.Sedert1831zjnbjdeFranscheen
mortier,die bj debelegeringderCitadelvan

Antwerpen is gebruikt.Intusschen vindtmen
vermeld,dat reeds in de 15de en lCde eeuw
doûr de Fransche artillerie bommen gewor-

p6n werden met een gewigt aan jzervan
500 en eenespringlading van 48pond (0ud
gewigt).

De bommen Nvorden eoncentriseltofeœcenfrilc/z gegoten. In het eerste gevalis zjn
hoeveelheden kali, magnésia en kalk-aarde. w and overal even dik, en in hettweede,
M en vindt deze aardsoort vooralinbasalt- zooals bj Onze bommen,heeftdie demeeste

kloven, en zj komt voor in verschillende dikte tegenover het buisgat, opdat dit bj
bergstreken van Europa.In den handelheeft hetvallen van de b0m naar boven bljve gem en witten Ioll.s,- brninen àolv.
:,die den keerd. Intusschen m eent men te hebben opfresco-schildertepaskom t,- roodenà0Il#van gemerkt,dat de excentrische inrigting niet
Sinope, die te voren veel als verfstof ge- aan het oogmerk beantwoordt,zoodat men
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in den laatsten tjd in sommige landen t0t sleutel vormen t0t de Bothnische Golf en
deconcentrischeisteruygekeerd.lnhetbuis- om dat m en daarm ede de hulp van Zweden
gat is eene houten buls van kegelvormige wenschte te koopen. Bj '
tgeen wj reeds
gedaante gestoken, en in die buis eene onder Alands-eilanden omtrent dien aanval
geljkmatige en sterk brandendesasgeplaatst vermeld hebben,voegenwjn0ghetvolgende:
van zoodanigelengte,datzjdespringlading De Russische generaal Bodiseo had slechts
van de b0m bj het nedervallen in brand 2500 man onder zjne bevelen;hj bezette
steekt en deze .doet barsten.
daarmede de 3 forten op Bomarsond en verDe t
vringladin.q eenerb0m regeltzich naar sterkte de kust. De vjand landde op den
de grootevan hetprojectiel.Aan elke zjde 8sten Augustus.De forten werden achtereenvan het buisgat is een klein gesmeed 0Or, volgens genomen;nadat genm'aal Bodizqnoin
waarin haken gestoken worden,om debom- hethoofd-fortwasteruggetrokkenjmoesthj
den 16den Augustus capituléren,waarna 00k
men gemakkeljkertehantéren.
Men onderscheidtspring-en brand-bommen. het fortop hettegenoverliggend eilandPresDeeerstezjnmetkruidgevuld,endetweede t0e bezweek.Ruim 2000 man en51oëcieren
m et 3 t0t 5 brandgaten voorzien, waaruit Tierden gevangen genomen en de vestingfelle vlammen te voorschjn komen,zoodat w erken vernield. H et Engelsche corps ingezjdenabjzjndevoorwerpen inbrandsteken. nieurs trok eerst den l4den September van
lntllsschen zjn ook deze laatste met eene dââr, en weldra werden de Alands-eilanden
springlading gevuld, om den vjand het weder door de Russen in bezit genomen.
blusschen tebeletten.Eindeljkheeftmen00k
Bombardeergaljootisdenaam vaneen
rol-bommen, die langs houten goten op de
bestormers eener vesting nedervallen.
De kunst om bommen te w erpen is een
belangrjkdeelderartillerie-wetenschap.Daart0e behoort de berekening van den hoek,
waaronder hetgeschut bj eene bepaalde la-

ding moetworden geplaatst,0nlhetprolec-

platboomd vaartuigj van 2 m asten en een
boegspriet voorzien en aan den voorsteven
gewapend metmortieren.Zulkeschependienden vooral t0t verdediging der kust oft0t
een aanval op deze.Thans echter zjn zj
niet meer in gebruik.

Bom bardeerkever (Brachinus< :1.)is

tiel op den vereischten afstand te werpen, de naam van een kevergeslachtuitdefamilie
alsmede dieder lengtevan debrandsas om de der loopkevers, hetwelk zich onderscheidt
b0m opdenJuisten tjd uitéén tedoenbarsten. door draadvormige voelhorens, een smal,
T0t vernieling van vestingw erken enz.w erpt hartvormig halsschild en aan de uiteinden
m en de bomm en uiteen hoek van 20 t0t400, regt afgeknotte vleugelschilden.D e bombarmaar men vergroot dien t0t 75% Tianneer deerkevers leven doorgaans onder steenen,
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anacht
denopvj
wi
en
ekr- en a1s zj zich ingevaarbevinden,ontlasten
uizen
zj met een hoorbaar geluid eene bjtende
dalen.
Het ledigen van bommen vereischt eene
groote mate van voorzigtigheid.Eerst moet
de buis uit het buisgat gehaald worden;in-

dien ditaanvankeljk nietwi1gelukken,dient

men te zorgen,datdewerktuiyen,t0thet
verbreken of openboren der buls gebezigd,

niet warm worden. Is de buis verwjderd,
dan kan m en het kruid uit debom schudden
en haar m et krabben schoon m aken.
Reedsvöörde uitvinding dervuurwapenen
wierp men kogelsm etbrandendestofl'en,d00r

middel van blgden (zie onderditwoord)in
belegerdevestingen.MenhoudtPandol
foMaJlfd.:/tz,vorst van R imini,voorden uitvinder
der bommen.De eerstenbestonden uit2halve
bollen van m etaal en droegen den naam van

vloeistofdoor de achterste opening,- eene

vloeistof,die snelverdampt,kwaljk riekt

en eene vlek, a1s die van salpeterzuur,op
de huid achterlaat.Men kent in Europa een
groot aantal soorten,en van dezeisWrccFziWld crepitans L. m et eene geelachtig roode
kleurjzNvartachterljfen;jn gegroefdedekschilden het meest bekend.
Bom bardem ent, zie onder Beleg.
Bom bast. Z0o noemt men de taal van
hem 2die Onder gezw ollene en opgeschroefde
volzlnnen armoede van denkbeelden zoekt
te verbergen. D it kan geschieden in proza
en 0ok in poëzie.Onder de hoogdravende of
bombast-verkoopende dichters van Nederland
bekleedt Swanenburg de eerste plaats. H et
beste middel tegen den bombast, w aartoe

springkogels. Aanvankeljk werd de b0m na menig Jong schrjver en dichterliytschjnt
hare plaatsing inden mortieraangestoken,thans echter komt de sas door het vuur van
den mortier in brand,daar aan den k0p der
buis eene komvormige uitholling (keteltle)
is aangebragt) waarin zich eene gezwinde
lont bevindt.

te vervallen,is eenejverige studle van de

classieke geschriften der Grleken en Romeinen.Daaruit valt veelte leeren met betrek-

kingt0tdejuistheidvan woordenkeusende

eenvoudigheid van voorstelling. Het woord
bombastwordt doorden één afgeleid van het

Bom arsond , een wpûrd, dat eernper- Latjnsche bombus(gegons,gebrom)en doo1'

ris.gdàt
zlcll beteekent) is eene Russische den andervan Bombastus, den bjnaam van
vesting op het eiland Aland. Zj isvooral den beruchten Paracelsus. W as hetuitsluibekend geworden in 1854 gedurende den tend een Nederlandsch woord,dan zou eene
Krim-oorlog, toen zj door de W estersche derde aoleiding voor de hand liggen.
mogendheden werd ingenomen. De AlandsBom bax L.is denaam van eenplanteneilt
zl#el (zieonderdezen naam)werden t0t geslacht uit de familie der Malvaceën en
punt van aanval gekozen, omdat zj den onderscheidt zich door een klokvorm igen,
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lederachtigen, s-lobbigenkelk,5van onderen
verbondene bloembladen! eene houtachtige,
s-hokkige zaaddoos en ln w01gehuld zaad.
Dit geslacht omvat groote, meestalin ZuidAmerika te huis behoorende boomen, met

Aan de linkerzjde verheFen zich de prachtigste gebouwen, de vergulde torenspitsen
van kerken en pagoden, en de hooge vestingwerken, doo1- w elige tuinen om geven,

en aan de reyterzjdevertoonen zich kleine,
vindeeligebladeren en groote,okselstandiqe bekoorljke ellanden, met fraaje villa's en
bloemen.3.vclcàcricr- De0.tin oost-lndlë keurvan gewassen versierd.lvatverderontgroejende,wordtmeerdan 30Ned.elhoog, waart men de bedrjvigheid der visschers
en bezit langgesteelde bladeren en trosvor- en daarachter het mastbosch der schepen
mige bloemen, die van buiten licht- en van in de haven en den vuurtoren,te'
rwjlde

binnen donkerrood zjn.Dewitte,zjde-ach- stoute ljnen der Ghats den achtergrond
tige, veerkrachtige w 0l, die de zaden 0m - Vorm en.
hult, wordt veelal t0t vulling van matrasHet oudstegedeelte der stadvertoontzich

sen gebruikt,terwjl men de schorstegen nog in zjn oorspkonkeljke gedaante; de
ontsteking en den wortel als braakmiddel hulzenhebben erplattedaken,tralie-vensters.
aanprjst..
B.0:5. L.,in W est-lndiëte huis houten balcons,smalle,lagedeuren en breede
behoorend,Fordtn0g hooger.Van den stam

veranda's. In het nieuwere gedeelte daarenvan B.A@JJ,Aty!I.zzlL.,die meteene kurk- tegen vindt'men pl'achtige gebouwen,vooral
achtige schors Omgeven is, vervaardigt men aan het groote marktplein, urhe Green''
kano's.
genaamd.Behalve detalrjke moskeeën vindt
Bom bay iseen Britsch-lndisch president- men er kerken van onderscheidene kerkschap aan de westkust van Yoor-lndië.Het genootschappen. De vesting is een regelma-

bevathetnoordeljkgedeeltevanW est-bekan tigevierhoek,vooralnaar dezjdeder zee
en grenst ten zuiden aan Goa,hetpresidentschap Madras en Mysore, en ligt tusschen
de Golf van Cambay en de delta van de
Indus. TOt de gebergten behooren er de
W est-Ghats en het hoogland van Dekan;de
overige gedeelten zi
jn vlak. Op dat gebied
liggen de bronnen van de Godavery en van
de Kistna, en de m onden van de Indus,
Sabermatti,Maihi, Nerboedda en Tapti.De
kust is er Yoorzien van goede havens. De
belangrjkste Voortbrengselen van den bodem
zjn er:kostbarehoutsoorten Bombax,Adan-

ongemeen sterk en tevens zös aangelegd,

dat zj de haven bestrjkt.Zj bevat 00k
de voornaamste openbare gebouwen,zooals
het tuighuià, de dokken,de kazernen enz.
In de zoogenaamde ùtzwartestad''1tennoord-

westen gelegen, wonen de handeldrjvende

Israëlieten en Arméniërs; ze staat gedtl-

rende den regentjd onderwater.

Bombay is de zetel van een Anglicaanschen bisschop,van een Apostolischen vicaxius, van een hoog geregtshof van eene
kamer van koophandel, van een Engelsch-

sonia,Dalbergia,Acacia,Mahwa(Bassialatifolia),wierbloembladen in gedroogden staat
den smaak en het voorkomen van rozjnen
hebben en gedeelteljk tot voedsel,gedeelteljk t0t bereiding van een bedwelmenden
drank worden gebruikt, - voorts peper,
kardamom , rjst, katoen, arak, bamboes,

bisschoppeljk zendelings-instituut met eene
eigene drukkerj en een aantalscholen,van
eene hoogeschool (Elphinstone-collegium)
met vele hulpmiddelenvan onderwjs,envan
een grootaantalfabrieken. De scheepsbouw
is er van groot belang; er zjn uitmuntende
wervenj waar vele Oorlogs- en koopvaardj-

mjlen 41/amillioen inwoners tellen en ln
5 districten zjn verdeeld.
De even Z00 genoemde hoofdstad isna
Calcutta de voornaamste koopstad van Indië.
Zj ligtop het zuidoostpuntvan een eiland
van dergeljken naam ,hetwelkdeuitgebreidheidheeftvan 1 D geogr.mjlen,dooreen

glllden in een jaar.

parels, ivoor, g0m enz. M en verbouw t er schepen van stapel loopen. Er wordt een
uitmuntende aardappelen. T0t het dierenrtjk uitgebreide handel gedreven met Europa en
behûort er een leeuw zonder m anen. H et metalle havensteden van het Oosten,en zj
teltop eeneuitgestrektheidvan 6250D geogr. is vooralde stapelplaats en hoofdmarkt van
mjlen ongeveer13millioeninwoners,waarbj katoen.Voortsw ordtvan daar wol,oliezaad,
zich onderscheidenestamm envaninboorlingen salpeter,k0ëJ,g0m,opium ,parels,sandelbevinden.Het presidentschap w ordtbestuurd houttenz.,naar elders gevoerd.Zj isin het
door een got
lverneur,die onderworyen is algemeen de voornaam ste stapelplaats van
aan den gouverneur-generaalvan Indië.Het Perzische,Arabischeenoost-lndischewaren ,
bevat 12 districten en Z non-regulation-ge- en reeds eenige jaren geleden schatte men
westen, welke laatste op 2623 1 georr. de waarde van den uitvoer op 250 millioen

Hetklimaatvan Bombaï wordtvoorzeer

ongezond gehotlden,dochlndenJongstentjd

is t0tverbetering van dien toestand zooveel

geschied, dat de betrekkeljke sterfte er
weinig verschilt van die van Londen. De
m eesteE uropeanen houden erinhetw armste

smalkanaalvan het vaste land gescheiden, Jaaryetj hun verbljfin .
tentvormige zomerdoor eene brug methet eiland Salsette ver- wonlngen,in de nabjheid der stad ofop de
bonden is. Haar naam is ontleend aan de naburige eilanden geplpatst.
heerljkebaai(Bl1on Bahia),waaraa'
n zj ge- Van de oudste geschiedenis van Bombay
legen is, en die eene der veiligste havens is weinig bekend. In 1530 werd dat eiland

van Oost-lndië vormt,zoodatzj het hoofd- dooreen vorst,die op Salsette heerschappj

station is der Britsche oorlogsmarine. Uit voerde, aan de Porttlgézen afgestaan. De
zee is het gezigt Op Bombay schilderachtig. voortreFeljkheid der baaiwasoorzaak,dat
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er
huwe
eel
njkfortwerd gesticht.ln 1661,bj het
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graafvan),eenPortugeeschgeneraalenpartj-

van Karel 11 van Engeland metde ganyer,werd geboren den 5de
nMaart1790te
PortugéscheprinsesCatharina werd Bombay PenlcheinEstremadura.Hjbetradheteerstde

alshuweljksgiftvan dezeaanEngelandOver- staatkundigeloopbaanin 1828,toenhjteMagedragen en later (1668) door de Britsche deira de regten van M ari@ #t:Gloria op den
regering tegen eenejaarljkscheschattingtér troon tegen den infant D0m M iquëlverde-

b
eschikkinjgesteldvandeoost-lndischeC0m- digde en alleen voor de overmagt van dezen
pagnie.W p vermelden ten slotte,datdestad

bezweek.Toen d0m Pedroin 1834inPortugal
Bombay d00r spoorwegen met Madras en aan land stapte. schaardehj zich aanstonds
Calcutta en door den telegraafdraad metBrit- onder diens aanhangersen onderscheiddezich
tanjeverbondenis.Hetstoombootverkeerheeft vervolgens als generaal doorm oed en beleid.

erin den laatsten tjd eene verbazende uit- A1s in 1837 de uiterste regterzjde onder
gebxeidheid verkregen,en hetaantalinw o- de leiding van Leiria,Saldanka en TerceLra
ners der stad bedraagt bjnaeen millioen.
de vaan des opstandsverhieftegen de vrjBombazijn is de naam van eene geke- zinnige constitutie, werden door de Cortes
perdestof,die aanvankeljk in Opper.ltalië, degeneraals8andaWcgzt
fdirt
ienBomsm tegen
bepaaldeljk te Milaan,Cemoenz.,vervaar- de opstandellngen uitgezonden.De slag bj
digd werd. Eerst gebruikte men t0t grond- RioMayorden 28s
tenAurustus1837bleefwe1
stoFen katoen, kemelshaar en zjde,maar iswaar onbeslist,maar elndigdetochmetden
thans gewone schapenwol.Men vindtheden

terugtogt der opstandelingen naar de noor-

tendagebombazjn-weverjeninverschillende deljke provincidn,waarzj den zostenSeplanden van Europa,- 0ok in onsVaderland.
Die stûf isintusschen zeer verschillend van
aard en kleur, en het schjnt,datdenaam
bombazj;n thans door andere mode-namen
veelal verdrongen is.
Bom belles. onder dezen naam vermel-

tembex daaraanvolgendehetonderspitdolven.

Oostenrjksch staatsman, den telg van een
adelljk Portugeesch geslacht.Hj werd geborenteRegensburg den lstenJulj1780)ontving zjneopvoeding aan een cadettenschool
en kwam vervolgensa1sluitenantbj de ca-

president,en Bomsm metgeweldonderdrukt.

selarj,terwjlhjvervolgenswerdtoegevoegd
aan hetOostenxjksch gezantscha?teBerl
jn,
aan welks hoofd M etternieh zlch bevond.
Later werd hj zelf aldaar ambassadeuren
volgde in 1813 den Koning naar Breslau,
terwjlhj voortsnaarKopenhagen gezonden

1826 herstelde, plaatste Bomjm zich

Ten gevolge van deze qebeurtenissen werd
Bo
ms
,m onder Ongunstlge omstandigheden
met de portefeuille van 00r10g en Marine

belast. De slechte gesteldheid der schatkist
was Oorzaak van den opstand derwerklieden
den wi
j:
in het Arsenaal te Lissabon in Maart1838;
L'udgvi.q J7/zilï.p.p,graaf '
van Bombelles,een deze werd door 8an (f1 Bandeira,ministerLaatstgenoemde trad af,maar werd w eldra

nogmaals minister,terwjlde lagen dertegenpartj hem noodzaakten,Om in 1842zjne

betrekking neder te leggen. Toen in 1842
valerie te Napels in garnizoen.Door de 0m- de absolutisten de overhand behielden en
wenteling van dâârverjaagd,keerdehjterug Costa f'càrll een nieuw ministérie vormde,
naar W eenen, waar hj aanvankeljk eene hetwelk de constitutie van 1837 ter zjde
aanstelling Ontving bj degeheimestaatskan- schoof en de charte van D0m Pedro van
aan

het hoofd der troepen , t0t verzet gereed,
m aar liet zich door de f
raajebeloften van
Cabral overhalen, om de wapens neêr te
leggen. De minister hield geen woord,en

Bomsm bejverde zich,om in deCortesde

werd,om den Koning van D enem arkenterug m aatregelen der Regering tegen te w erken.
te houden Van een verbond m etN tvoleon. Daar echter de Cortes weldra werden ont-

O0k dâârwerd hj Oostenxjkschgezant,trad bonden,verliethj met zjne aanhangersLiser in het huweljk, en werd daarna a1s am- Babûn, om de Portugézen te< vtxdediging

bassadeur geplaatst aan het llofte D resden. der constitutie van l837 onder de wapenen
In 1819 vexgezelde hj den Keizer van O0s- te roepen. Slechts Almeida? Portalegre çn
tenrjk op diensreis door Siebenbiirgen en Torres-v edras gaven gehooraan zjne stemGallicië,bekleedde vervolgens de betrekking Vruchteloos verweerde hj zich in Almeida;
van gezantaan het Hof te N apels,aan an- hj moest den 28sten Apxil 1844 capituléren
dere Italiaansche H oven en te Bernj en en de wjk nemen naar Spanje.lnhetJaar

overleed teW eenen den 7ëen Julj 1843.

Heinria Frlpz,graat'van Bombelles, een
broeder van den voorgaande.Hjwerd Zeboren den zostenJulj 1780teVersailles,tradin
oostenrjkschekrjgsdienst,bekleeddedaarna
gezantsehapsposten te Lissabon, Petersburg
en Turjn,wcrd in 1835 belastm etde 0pvoeding van den tegenwûordigen Keizervan

Oostenrjk en diensbroeder,vergezelde hen
in 1848 bj hunnevlugtnaarlnnsbriick,verwjderde zich vervolgens van het Hof',en
overleed op zjn kasteelSavenstein in Carinthië den 3lsten Maart 1850.

1846 teruggekeerd,nam htj deel aan het

Mei-oproer en werd Onder het ministérie
Palmella belast met hetbevel Over eene afdeeling van het leger,maal'tevens den 4(1en

october1846 te geljk met laatstgenoemde
in hetKoninkljkpaleisinhechtenisgenomen.
Zoodra hj zich Op vrjevoeten zag,stelde
l1j zich aan hethoofd deroproerige buitenlieden,bragt in November 1846 bp Marcella
aan hetKoninkljk legexeenenederlaagtoe,
maar werd den Szsten Decembel
'bj TorresVedras door Saldanl
ta geslagen en gevangen
genomen.Men steldehem voordenkrjgsraad

Bom fim (J0se Luci: Travassor Valdes, en veroordeeldehem tQtdeportatie,w eshalve
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jjP
** naarAfrika werd gebragt.Bomjm stond onderworpen. ln 1820 zag van Bommel zich
in Mei 1847 gereed, om op een Engelseh benoemd t0t bi
sschoy van Luikjen in het
schip de vlugt te nemen,toen de amnestie volgendelaartoondehpzich eengrootjverur
der Koningin hem naar Portugal deed te- voordeBelgischerevolutie.lnzjnegeestiggerugkeeren.Hiernam hj tegen heteindevan
1848deelaan de ojroerige pogingen derrepublikeinsche partj,waarna hj voor goed
het staatkundig leven vaarwelzeidejen op
den 15ëen Julj 1862 overleed.
Bom ilcar.Onderdezen naam vinden wj

steldevlugschriften openbaardehjz'
tnafkeer
van de ordedervrjmetselaars en zjne geneigdheidt0tdiederlezuïeten.HjheeftonderscheidenewerkenoverOpvoedingenonderwjs,
alsmedeover staatkundeenkerkeljke aange-

legenheden in hetlichtgegeven,en overlee;
vermeld:
op den 7*en April 1852.
EenveldheerderCarthagers,diemetHanno
Bom vr: noemtmen een gebouw ofver-

streed (310 vôörChr.) tegen Agatkoelesvan bljf,datsterk genoegis,qm aaneeneneder-

Syracuse?door dezen geslagen werd,in 208 dalende b0m zoodanigen weerstand tebieden,
eene poglng deed, om de alleenheerschappj dat deze geene schade aanrigt. Gemetselde
in zjne geboortestad te bemagtigen,maar gebouwen worden t0t dateinde voorzienmet
ovtlrwonnen en op eene wreede wjze ter een zwaargewelf,waarop men eeneaardlaag
dood gebragt Aierd.
plaatst ter dikte van een paar Ned.el. 00k
Voorts een bevelhebber van de Carthaag- houtengebouwenmaaktmenweleensbomvrj
sche vloot,die in 217 vöör Chr.versterking doorze te dekken meteene laaq van dikke
bezorgde aan Hannibal in Italië,in 216 de balken, voortsmeteene van rljsbossen en
stad Syracuse tegen den constll Claudius eene van aarde.

Marcellustehulpsnelde,in 214uitCarthaqo

Bon noemtmen in Frankrjkeeneaanwj-

nieuwe schepen en troepen haalde,maar ult zing van een bepaald geldbedrag op deschatvrees voor de Romeinsche vloot het niet kist,betaalbaar na een zekertjdverloop (B0n

waagde,o? Sicilië telanden.Hierdoorwerd du trésor). De Minister van Financiënheeft
de veroverlng van Syracuse door de Romei- aldaar en ook in andere landen gewoonli
jk
nen bespoedigd.

hetregt,om zoodanige schatkistbons t0teen

Bomp el ofZalt-lommeliseenstadjein zeker bedrag uit te geven,wanneer er eene

de provlncie Gelderlandin hetkwartierNj- oogenblikkeljke behoefte aan geldbestaat,
megen. Het ligt in den Bommelerwaard,is die later bj hetinnen derbelastingen van
hoofdplaats van een kanton,in hetbezitvan zelfverdwjnt.De uitgifte van zulkebons
eene Rjkshoogereburgerschoolmetzlarigen staatderhalve geljk methetvragenvaneen
cursus,van nnderscheidene fabrieken en van renteloos voorschot van hen,die met zulke
bjna4000 inwoners. Niet ver vandââr lag bons betaald worden.Deze doen ze gewoonhetfortOtld-st.Andries,in 1599doordeSpan- ljk spoedig van dehand,en zs6circuléren
Jaarden gebouwd en ter eere van den kardi- debonsop dewjzederbankbil
jetten,totdat
naalAndrlasnan Oostenrl
jkalzoogenoemd. detjd verstrekenisen zj doorde schatkist
K eizer Otto III gaf in 999 Bom melten tegen specie worden ingewisseld.Zj vormen
geschenkeaandeSt.Maartens-kerk teUtrecht. alzooeenuitstekend tjdeljkhulpmiddelvoor
Later verviel het aan de Hertogen van Bra- de regeringen, en dezeverzuimen niet,er
bant, en deze beleenden daarm ede de gxaven gebrulk van te m aken.
van Vlaanderen. Hertog Otto FJ van GelBona is eene oude stad in Algérië,geder voorzag de stad in 1259 van vesting- legen in de provincie Constantine,tenoosten
werken,zoodatde Spanjaarden haarin 1599 Van Algiers, Op eene ongezonde plekjwaar
vruchteloos zochten te veroveren,en zj in de Seybouse in deMiddellandscheZeevalt,en
1672 onder Turenne eerstna eene langdurige aan dewestzjde van denaarhaargenoemde

belegering bj verdrag werdingenomen.Bj baai. Zj beziteene citadel,eenoE.Katho-

hun aftogt in 1674 deden de Franschen de lieke kerk en ruim 10000 inwoners,die een
vestingwerken in de lucht vliegen,die ech- aanzienljkenhandeldrjven.Inharenabjheid
ter vervolgens werden hersteld.Toen in 1704
en welaan de westzjde - liggen reusde Franschen Bommelinnamen,deed destad achtigeoverbljfselen vanwaterbakkenenvan
Feene pogingen om zich te verdedigen,en andere gebouwen,die de puinhoopen vormen

ln1814bjdekomstderGeâllieerden evenmin. van Hippo Regius,de geliefkoosde verbljfThans behoort Bommel niet meer t0t de plaats derNumidische Koningen,waarvan het
vestingen.
hedendaagsche Bona,toen Ayhrodisium geBom m el (CorneliusRichard Anton van)j naamd, de haven was.DitHlppo was in de
bisschop van Luik en strjdervoordebelan- eerste eeuwen na Chr. hetmiddelpuntvan
gen derR.Katholiekekerk in België,werdge- handel en beschaving in Noord-Afrika en beboren te Leiden den sdenApril1790jomhelsde roemd door zjne scholen, schouwburgen,
den qeesteljken stand en ontvingte Miinster waterleidingen, paleizen en tempels,welke
deprlesterljkewjding.Daarna stondhj aan laatste vervolgens in kloostersenkerkenherhet hoofd van onderscheidene R.Katholieke sehapen zjn.Ten tjde derW andalen,die als
opvoedingsgestichten en w erd directeur van veroveraarsde stad in bezitnamen,werd zj
het Seminarium van Hageveld in Noord-llol- van eeneKoninkljke residentie in een bisland.Deze inrigting vervielten gevolge van schopszetelverandcrd ,bekleed door den betb
yl
tstinns(zieonderdezen
een besluitvan 14Junj 1825,waarbj zulke kendenkerkvaderA'
scholen aan ket toezigtvan den Staatwerden naam). Toen deArabieren in de 7de eeuw

BONA--BONALD.

het noordeljk gedeelte van Afrika veroverden,oFerden zj Hippo ofHippona aan de
vlammen,en eerstJaren daarna hebben de
achtergebleveneinwonersin denabjheiddier
stad en uithare puinhooyen eene nieuwe
gesticht, waaraan de Chrlstenen den naam
vanBona(Hippona)en deArabierendienvan
Biled-el-Aneb en Anaba (Bessenstad)gaven.
Toen de Mooren uit Europa verdreven werden,maakten de Spanlaarden zich van haar

meester,en keizer Karel V bouwde er een
fort.Franschen en Engelschen hebbenvruchtelooze pogingen aangew end,Om ereenehandelskolonie te stichten.ln 1830 werd Bona
doorden Franschen generaalDamrlmontveroverd,maar hj m oesthaar weldra v
ver
en
,
anlat
Co
nwaarna Ibralûm ,de verdreven bey
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zaak is bona J#e.
çde overtuiging,datmen
bj het verkrjgen van het bezit 0ok den
eigendom van eenig qoed verkregen heeft.
BonaJde.
visderhalve ln e1k gevaleeneverschoonendeomstandigheidbj overtredingder

we
Btonal
ofbjre:
schaf
en
nis
devan
rrehet
gteSpaansc
nvanahe
ndBue
erenn.
gel
eid
Ayre(goedelucht),iseenNederlandschW est-

Indisch eiland, t0t de groep van Curaçao
en t0t den archipelder Antillen behoorende.

He
tis4 geogr.mjlen lang en I/amjlbreed
en teltOngeveer 2500 inwonexs.De belangrjkste voortbrengselen zjn er timmerhout,
zouten cochenille.
Bonald.Onderdezennaam vermeldenwj:
Louis Gcùrïé'l AmbroLse, vicomte de Wpnald, een Fransch staatsm an en schrjver.

stantine,erzichnesteldeendenabj-wonende Hj werd geboren den zden October 1754 te

stammenmetzulkeenewreedheidbehandelde, Monna nabj Mil
haud in Guienne,huldirde

datzjzich in 1822aandenhertognan.
A0'
pï.
g0 bj het uitbarsten der Omwenteling vrjzlnOnderwierpen.Kapitein Armandyen Jbessoef, nige denkbeelden,maar kwam plotseljk in
de renegaatvan Tunis,maakten zich,Onder- 1791 in eene circulaire voor den dag a1sver-

steunddoor 80Fransche soldaten,bjverras- dedigerderoude monarchie.Hjvoegdezich
sing meester van de citadel, waarna Bona voortsbjdeemigranten,enbegafzichdaarna
in hetbezit der Franschen gebleven is.
naar Heidelberg, waar hj met de pen de
Bona dea of ?de goede godin''is eene zaak der Konlngsgezinden verdedigde. Hj
geheimzinnige godheid van hetoudeItalië,- was een vriend vanwjsgeerig-staatkundige
w elligt de aarde of aard-godin Ceres,eene bespiegelingen,zooalsblgktuitzjne (
tThé0zuster, gade Ofdochter van I'annns en ook riedu pouvoir politiqueetreligieux (1796)''.
wellnauna:Flfll ofOma genaamd.Zjwerd Na zjn terugkeerin Frankrjk wisthjzich
te Rome ultsluitend door de vrouwen a1s de de gunst teverschaFen der fam ilieBonaparte
kuische en voorspellende godin gehuldi
rd. en verkreeg in 1808 eene betrekkingbjhet
Mannen werden bj het aan haargeheillgd minbtérie van onderwjs.Een aanzoek van
oFerfeest niet toegelaten en zelfs de afbeel- Lodewl
jk Napoleon,om zich metde opvoedingen van manneljke dieren uitde nabj- ding van zjn zoon,den KroonprinsvanH0lheidvanhaarheiligdom verwjderd.Ditlaatste land, te belasten, wees hj van dehand,
W % eene door Clandia, eene Vestaalsche, daar hj yet
rêuw wenschte te bljven aan
haar toegewjde en door LLvia!de yemalin zjne legitlmistische beginselen.O0k schreef
zq
vfv.
shersteldegrotop den Aventpnschen hj met Chateaubriand den t
a4s
f-gc
dMercure de
berg, doch haar feest? Op den eersten Mei
vallende, w erd ten hlllze van den regérenden consul in een afzondexljk vertrek tapertum) gevierd.D it laatste W a8 m et allerlei

bloemen versierd, doch de mqrt ontbrak,
om dat de godin,wegens het helmeljk drinken van wjn, eensd00r I'aunus met myrtentakken was gekastjd, of w elligt omdat
de m yrt geheiligd w as aan de godin der

liefde.De wjn,bj haarfeestgebruikt,droeg

den naam van melk, en de beker dien van
m ellarium ;na het oFerfeestwerden Bacchantische dansen uitgevoerd. De slang,a1s het

France.'' In 1815 naar de Kamer van Gedeputeerden afgevaardigd stemde hj steeds
m et de theocratische of ultram ontaansche

yartj. Lodewl
jk XVIII bezorgde hem het

lldmaatschay der Academie,benoemde hem
eerst t0t vlcomte en in 1823 t0t pair.In
laatstgenoemde betrekking was hj een jverig tegenstander van de vrjheid van drukpers. Na de Julj-revolutie van 1830 weigerde hj, den eed van txotlw afte leggen
aan de nieuwe Dynastie)zoodathjde waardigheid van pair verloor.Na dien tjd leidde
hj op zjn kasteelte Monna een ambteloos

teeken van wjsheid en van de gave der leven, en overleed den 23stenNovember1840.
voorspelling,was hetsymbooldergodin.Bj Van zjne geschriften noemen wj nog:?Léhet toenemend zedebederf zjn die feesten gislation primitive, considerée dans lesderontaard, zoodat de beruchte ClodLus het niers temps(1802)'',en uRecherches philosowaagde,diein vrouwenkleederen bj tew0- phiques sur 1es premiers oblets des connaisnen.Behalve te Rome bevond zich een tem- sances morales (1802).''Zjne gezamenljke
pelder Bona Dea te Aricia.
werken zjn te Parjs (1817--1819) in 12
perfrpzrzneAlis de aard deelen verschenen.
Bona fides ofgoed '
Louo Ckarlen uvclrîc: Bonald,kardinaal

van eeneargelooze,tergpe#e'
rtroltsovolbragte

handeling! al bljkt deze 00k Ongepast of en aartsbisschop van Lyon, een zoon van
onregtmatlgte zjn.Daartegenoverstaatmala den voorgaande.Hj werd geboren te Mil##e: (boos opzet),fraus (bedrog) en dolns haud den 30sten October1787.Eerstwashj
raal van Chartres en toen coad(arqlist).Een kooperbonaeJ#ei isde z00- vicaris-genede
danlge,die den verkoogeren dus00k zich Jutor van n kardinaal FedcA a1s aartsbiszelven'v00r den regtmatlgen eigenaar houdt schop van Lyon,in 1823 bisschop van Puy
van hetgekochte goed.Bjhetbezitteneener en in 1839 aartsbisschop van Lyon,w aarna
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de Paus hem t0t kardinaal benoemde. Na uit den Corsicaanschen adel met M arboeuf
het ontvangen van den kardinaalshoed te naarParjs.In 1781werdhjlidvandenRaad
Rome (1842)heefthj een herderljken brief der Twaalf Edelen Op Corsica en vertoefde
uitgevaardigd over de onbevlekte ontvange- in die betrekking onderscheidene Jaren in

nis en het onderwjs als ongodsdienstig en Frankrjk'shoofdstad.Hierstrektehj Maronchristeljk voorgesteld. Hj schaarde zich àpef
x/ t0tsteun,en dezebetoondezichdaarmetvurigen jveraan dezjdederJezuïeten, voor zeer dankbaar.Carlooverleedgedurende
zond in 1863 eene afkeurende beoordeeling eene volgende reis naarParjs teMontpellier
van (
dlua vie de Jésus''van Renan in het aanmaagkankerop den24stenFebruarj1785.
licht,en overleet
l den Sssten Februarj 1870.
De gemalin van Carlo,de reedsgenoemde

Bonaparte ofBnonaparte is denaam van M aria Zcdfifïg Ramoléno werd geboren te
een Corslcaansch %esl
acht,waarvandeNapo- Ajaccio opden 24stenAugustus1750 uiteen
leons afkomstig zpn. Dien naam vindt men deftig geslacht en onderscheidde zich zo0sedert de lzde eeuw in Italië,bepaaldeljk we1door ongemeene schoonheid alsdoorontte Florence,San-Miniatp,Sarzano enGenua. zagwekkende waardigheid, gezond verstand
Jaeopo .rosc.z?lrfe,een Toscaansch edelman, envastheidvan karakter.Haregestaltew asdie
wasin deeerstehelftder16deeeuw deschrj- vaneeneRomeinschevrotlw uitdentjdderRever van een werk over de plundering van publiek,en op haa'
r gelaatzagmen heteigenRome in 1527.Men meent,datNieeolo./psJ- aardigevan den Grieksche vorm metdat van
parte,eenedelman enhoogleeraarteSan-Mini- den Italiaanschen vereenigd.De eersteJaren
at0 de cpmedie ?Lavedova''(1592)vervaar- vanhaarhuweljk wjddezjaandeopvoeding

digdheeft-om.deneersten Fransehen Keizerte vanharekinderen.ToendeEngelschenin 1793

vlejen,heeftmen eene geregelde geslachts- zich meester maakten van Corsica,nam zj
ljstderBonapqrte'
nopgemaakt,wierechtheid de vlugtnaarAfarseille,doorZlcicsoendoor
trouwens geenszins boven allen twjfelver- haredrie dochters Elisa,P aolinaen Carollna
heven is.Ditalleen iszeker,dat een tak der vergezeld.Eerstna den 18denBrumairekwam

Bo
naparte'suitGenuanaarAjaccio0yCorsica zj teParjsen betrok ereenewoning,waar
werd overgeplant,waarzjlnhetmlddender eenebekoorljke eenzaamheidhaargelukkige
l6tleeeuw reedsalsburgersw orden vermeld. dagen bezorgde,totdathaar roemrjke zoon
In de 18de eeuw vertegenwoordigden drie halfEuropaaan zjn schepteronderwierp en

manneljkeleden teAlaccio defamilieBona- zjnemoederalstMadamemèredel'empereur''
parte nameljk de archidiaken Lwciang W/- deed plaats nemen in denabjheid van den
naparte,diensbroeder Napoleone ./oz3cycrfd, troon.Napoleon I verschafte haareenekleine
en beider neefCarlo Bonaparte,devadervan hofhouding:hj benoemde den graaf CosslNapoleon 1.W j zullen eenvoudigheidshalve Wri.occt0tharen eersten kamerheerenDecalaatstgenoemdea1sden stamvaderbeschouwen, Ze8 t0t haar secretaris,terwjlhj aan haar
en verm elden:
zelve hettoeziqtopdroeg opalleinrigtingen
Dezen CarloW/Alcpcrfe,dieden zostenMaart van weldadigheld in het rjk,- eene taak,

1746 te Ajaccio geboren werd.A1s de eenige die zj met edele zelfverloocheningbetrachtte.
spruit van zjn tak genoot hj eene uitmun- Met onverpoosden jver bleefzj tevens het

tende opvoeding.Hj begon zjne studiën te o0ghoudenOpharekinderen,bew aaktehunne
Rome en legdete Pisa zlch t0e opderegten. schreden en Ontveinsde niet,datzjlangsden
Oy zjn l8deJaarhuwdehjzondertoestem- randvaneen afgrond wandelde. Hare moeder-

mlng van zjne bloedverwanten metM aria ljke raadgevingen en wenschen vonden o0k
Zcefïfïl R amolino, de schoone dochter van toen zelfs gehoor, toen zich vorsteljke pereen patriciër. Toen de Buitengewone C0n- sonen tusschen haar en hare kinderen plaatsultaop Corsicaerop aandrong,datheteiland sten,- zelfskeizerNapoleonboogvoorharen

zichaanFrankrjkonderwerpenz0u,verzette
hj zich daartegen metalzjnemagt.Hj begafzich metzjn gezin naar Corte en werd
adludant van generaal Paoli,wiens rampspoedig l0t hj na den ongelukkigen afloop

wil.Vooralmoestzja1smiddelaresOptreden
om tusschen dien magtigen heerscherenzjne

broedersdenvredetebewaren.ToenMapoleon
in 1814 naar Elba gebannen werd,deelden
zj en hare dochter P aoline die ballingvan denverdedigingsoorlogtegendeFransche schap, en na den rampspoedigen afloop
overmagt wilde deelen. W eldra echter liet derHonderddagentoogzjnaarRome,waarzj
hjditvoornemenvarenenvergezeldeClemente, ten huize van den kardinaalFesch in afzondenbroedervan dengeneraalPaolinaarNi0l0 dering leefde en metwaardigheid de wisseen vervolgens naar Vico, om een nieuwen ling van het l0tverduurde.DeJulj-revolutie
opstand te organiséren.DitschriktedeFran- vervulde haar met de hoop, dat heteinde

schen nietaf,enterwjldebeidePaoli'shet van den tjd der ballingschap z0u aanbreken

eiland verlieten,verklaarde CarloB onaparte en dat althans aan het gebeente der leden
zich voorFrankrjk.Onderde400Corsicaan- van het geslacht B onaparte eene rustplaats

sche familiën, die in 1771 a1s adelljke wer- op Frankrjks bodem zou worden gegllnd,
den aangew ezen,behoorde 00k dievanB ona- doch diehoop wasjdel.HetbevelderJuljzczrfe.D001'den invloed van den Franschen

gouverneurMarboenf werd Carloin1773benoemd t0t Koninkljk raad en assessorder
Btad en provincie Alaccio,en in 1777 ging
hj a1slid en voorzittervan eene deputatie

regering,dathet standbeeld van haren zopn
weder opVendâme-zuilzouwordengeplaatst,
ontlokte haar tranen van vreugde.Toenm en
in 1824 in de Kamer van Gedeputeerden beraadslaagde over het voorstel,om den K0-
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ning te magtigen, aan sommige leden van waarhjalsgevolmagtigdministertotdeonderhetgeslachtBongpartenaarzjne verkiezing teekenaars behoorde.00k bestuurde hj de

den terugkeer in Frankrjk te veroorloven
en men haar die gebeurtenis als eene verbljdendeuitdecourantenvoorlas,verklaarde
zj metwaardigheid:uMjnezonen behoeven
van niemand eene gunst te ontvangen. Dan
alleen, wanneer de w il des volks hen op

Onderhandelinren overhetConcordaat.Nade
troonsbeklimmlngzjnsbroederswerdhjsenat0r,groot-oëcier van hetLegioenvaneeren
prins,belastm ethet opperbeveloverhetleger

van Nagels en bestemd t0t koning van de

Beide Slciliën.Met M asséna en St. Cyrver-

eene eervolle wjzeroept,zullen zj Frank- overde hj Napels na een korten strjd,hield
rjk wederzien, om er als burgers te leven er zjn intogt den l4den Februarj 1806 en

onder het volk, dat zich zelf geëerd heeft ontving erden 30steh Maartdekoningskroon.
dool- mjn roemrjken zoon t0t keizer te N aar het voorbeeld der F ransche regering

kiezen'',en in diepe ontroering voegdezj vernietigdehj erhetleenstelsel!scheiddede
er bj aJa,indien er één onderhen was, regtsbedeelingvandeadministratle,hiefkloosdie den teragkeer in Frankrjk als eene tersop,stichtte scholen,verbeterde defnan-

koningsgunst aannam ,dan zou ik wenschen, ciën enz.,maarliethet bewind overaan den
krachtgenoeg te bezitten,om hem meteigen listigen k%alicetti,die Ongemeen bedrevenwas
handen te verworgen.''Zj was d00r eene in hetuitvinden van zamenzweringen methet
djbreuk en door blindheid aan hare kamer doel Om deze of gene personen te straFen.
geboeid, en overleed te Rome den 21en Fe- Den 6den Junj 1808 werd hj verheven tût

koningvanSpanleenhjverlietNapels nadat
hj ereerstn0g eeneconstitutiehadafgekondiqd. Den 7dea Junj werd hj metgrooten
lulster te Bayonne ontvangen; eene m aand
daarna gaf hj eene grondwet,die door de
den genoemd,waartoe m en 00k de nakome- Junta bezworen werd, en deed den zostef
k
lingen der familie Bea'
alzarnaisrekent,voor- Julj zjn intogtinMadrid,waarhjdenSssten
zoover deze door N apoleon I als kinderen t0tkoni
ng van Castiliëwerduitgeroepen.Hj
zjn aangenomen.Door eene volksstemming was echternietin staat,om zichind1ewaar-

bruarj 1826,nadat zj kort tevoren hare
kinderen en kleinkinderen nogmaalsom zich
verzameldhad.Van haarhuweljk metCarlo
had zj 5 zonen en 3 dochters,diemethunne
nakomelingen gewoonljk NapoleonidenW0r-

en een senaatsbesluitvan 6 November 1804
verkregen,behalve Arspoleon J,alleen diens
beide broeders Lweien en Jerôme met hunne
nakomelingen regtOp den Franschen troon,

digheid te handhaven.DenederlaagvangenexaalDupontnoodzaakte hem reeds den lstea

terwjldcoverigenwegensminvoegzamehuweljken daarvan vervallen werden verklaard.
Joseplt.
/pz
llylcrfn,de oudste der broeders.
Hjwerdgeboren te CorteOpCorsicaden7den
Januarj1768,studeerdetePisainderegtenen
ontvingvoortszjneopleidingaanhetseminarium te Autun,waarna htjin krjgdienstwilde
treden.Hetoverljdenzjnsvadersin1785bragt
hem echternaarCorsicaterug.In 1793ging
hj naarMarseille en trad erln hethuweljk
met eene rjke koopmansdochter (1794).Omstreeks dien tjd werd hj secretaris van
Ralicetti,qedeputeerdeterConventie,daarna
commissarlsvan o0r104,en vervolgensbatalJonschefbj de volontalres nationaux en chef
der administratie bj hetItaliaansche leger.
In Maart 1797 begaf hj zich,evenalszjn

gevolg van Napoleon naarMadridterug.Toen
de 00rl0g metRusland de kern van hetFran-

als gezant der Republiek naar Parma en in
November 1797 in dezelfde betrekking naar
Rome.Toen aldaarden 28stenDecember1797
de opstand uitbrak en de Fransche generaal
D upltot gedood w erd, verliet Josepk n0g
dienzelfden nacht de stad,en hierdoor ver-

K eizerin en denK oningvanR ame,naarBlois,

Augustus,om de wjktenemennaarVittoria,
en eerstden 4ienDecemberkeerdehjin het

schelegeruitSpanjeverwjderde,waggelde
hetrjk van Joseplt,en na den slag bj Salamanca (22Julj 1812)vlugtteJoseplznogmaals
uitde hogfdstad,waarhj denzdettNovember
daaraanvolgende zjn derden intogthield.Na
de nederlaag der Franschen bj Vittoria op
den zlsten Junj 1813 verliethj Spanje en
vestigde zich in Frankrjk opzjnbuitenverbljf Morfontaine, en in 1814 werd hj door
Napoleonbenoemdtotstadhouder-generaaldes

rjks en commandant der Nationale garde.
D och ook voor dezen post ontbrak hem de
noodige veerkracht.In plaats van de bevol-

king vanParjs, bj denadering der Gealliëerden, in m ass
Onde
Ja
uis
t der de wapenen
diete roebroeder Lucien, a1s departements-afgevaar- pen,zond hj
perspnen, geestdigde naar den Raad derVjfhonderd,voorts drift hadden kunnen opw ekken, zooals de

verlietzelfdehoofdstad en qafaan demaarschalken volmagt Om te capltuléren. Na den
valvan Napoleon ging hj naarZwitserland,
waarhjin W aadtlandhetbuitenverbljfPranginkocht.NadenteruglteerdesKeizersvan El-

kreeg hetDirectoiredegewenschtegeleqen- baverscheenhjwederteParjsalsconnetable
heid t0t een vredebreuk met den Heillgen en pairdesrjks,envergezeldenadenslagbj
Stoel.Josepltnam weder zitting in den Raad

W aterloo zjn broeder naar Rochefort.Ophet
'
der Vjfhonderd en spande met Lltcien de eiland Aix namen ztl afscheid van elkander.
strikken,w aarin den l8denBrumairederepu- TerwjlNapoleonzichaandeEngelschenOverbliekgevangen werd.Napoleonbenoemdehem
uit dankbaarheid t0tstaatsraad,belastte hem
met het sltliten van den vrede met de Vereenigde Staten, alsmede met het t0t stand
brengen van dien te Luneville en teAm iens,

gaf,scheeyte Josepk zich in naar Amerik:,
waarhj btlTrentoninNew-lersey eigenaar
werdvaneenuitgestrektlandgoedendooreen

5-jari4 verbljf de regten verkreeg van een

Amerlkaansch burger.Onder den naam van
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graafde z
glrri/lzdr:bewoondehj voortshet stendommen in hetFranscherjk.Napoleon
kasteelPoint-Breezebj Bordentown aan de erkendedeverdienstenvanzjn broeder,riep
Delaware in den staat New-lersey,hield er hem naarFrankrjk terug en bezorgdehem
zich bezig m et landbouw en w etenschappe- een aantaleervolle betrekkingen.L'
acien onljke werkzaamheden en was de weldoener dersteunde hetplan,om hetLegioen van eer
van alle Franschen,die zjne hulp inriepen. opterigtenenwerdt0tgroot-oëcierbenoemd.
In September 1820 protesteerdehj tegen de HjaanvaarddehetlidmaatschapvandenSenaat
troonsverheëng van den Jongeren tak der en van het Instituut,m aar bleefgetrouw in
Bourbons en pleittevoor zjnneefden her- zjneburgerljke gewoonten volharden.Toen
t0g van AdicAt
v/tztsf. ln 1832 deed hj eene Napoleon reeds alles voor hetkeizerschap had
rels naar Engeland, om er de vernietiging voorbereid en Cltristina Boyer in 180:overvan het tegen de Napoleoniden uitgesproken leden was,trad hj ten tweedenmalein het
banvonnis te bewerken,maar eerst in 1841 huweljk meteenevrouw van burgerljkeafontving hj verlofom zich naarltaliëte be- komst,nameljk metdeweduwevandenbangeven,en hj overleed teFlorenceden28sten kierJouberlon,'tgeendoorzjnebroedersten
Julj 1844.Zjn gebeenteisin Junj 1862in sterkstew erdafgekeurd.Toen Napoleonkeizer
de kerk van het Hôteldes Invalides te Pa- werd,begaf Lueien zich naar Italië, waar
rjsbjgezet.ZjnegemalinJnlieAcridClary, hj eerstteMilaan woondeen vervolgensop
geboren te M arsellle den 26steltD ecember eenevillabjRome.Hierwjddehjzjnedagen
1777, washaren echtgenoot niet naar âme- aan de wetenschap en aan het gezellig verrika gevolgd,maar hield eerst te Frankfort keer. Vruchteloos werd hem door Napoleon

en vervolgens te Brussel haar verbljf,en de kroon Van Italiëof die vda
ant hj
Span
jhe
ei
adaennsc
overleed te Florence den 7den April 1845. geboden onder
voorw aarde?
Van zjne 2 dochters huwde épne metden zouvanzjnoechtgenoote.Desgeljksweigerde
prins van Canino,een zoon van Lltcien,en hj zjne toestemming t0thetdoorNapoleon1
de andere met den groot-hertog ean .Pecg.
voorgeslagen huweljk van zjnedochtermet
N apoleon,den tweeden zoon van Carlo en

den prins van zdflrié', later koning Ferdi-

nand VIIvan Spanle.HierdoorwerddeKeizer z00verbitterd,da'
tLweien zich metzjn
werd geboren te Ajaccio in 1775,bezocht gezin en metzjnetilbare have naarNoordhet collége te Autun, daarna de militaire Amerika wilde begeven;hjscheeptezichin,
schoolteBrienne eneindeljkhetseminarium m aar werd doorEngelsche kruisersgenomen
te
x,
InAi
zj
newaarop hj naarCorsicateruykeerde. en naarEngeland gebragt,waarhj t0taan
jeugd was hj een gunstellng van den eersten vredevan Parjskrjgsgevangen
generaalP aoli,maartoen de Bonapartes,na bleef, m aar m et onderscheiding behandeld
hetuitbarsten der groote Omwenteling,zich werd.Hj bewoonde er een kasteelbj W 0raan de zjdevanFrankrjk schaarden,moest cester en hield er zich vooral bezig met de
hj metde zjnen de vlugtnemen naarMar- poëzie. Dââr vervaardigde hj zjn heldenseille (1793).Hj werd geplaatstbj hetleger dicht ucharlemagne, oul'églisedélivrée''.Na
en w as w erkzaam in de betrekking van op- zjn terugkeer te Rome (1814)benoemdehem
zigter der magazjnen te St.Maximin,waar de PaustOtprinsnan Canino.ToenN apoleon
aeien naar
hj met Chréstineztwdr,dedochtervan een van Elba terugkeerde, snelde L'
logementhouder,in hethuweltiktrad.Hjwas Parjs,om er de belangen van den Paus te
er voorzitter van eene politieke club,w erd behartigen.Bj hetvernemenderveroveringsals zoodanig in 1794 in hechtenis genomen, plannen van zjn broederwildehjnaarItalië
maar door tusschenkomstvan den afgevaar- terugkeeren, maar toen hj zich reeds te
digdeCl
tiappewederinvrjheidgesteld.Tegen Genève bevond, begaf hj zich op verzoek
heteinde van 1795 was hj commissaris van van Napoleon weder naar Parjs.De waaroorlog in ltalië en legde er de grondslagen digheid van Gprinsvan Frankrjk''weeshj
voorzjn lateren rjkdom.lnMaart1797werd van de hand,maarhj begeerdeeene plaats
hj lid endaarnavoorzittervandenRaadvan onder de volksvertegenw oordigers.ToenN @Vjfhonderd en bejverdezich!Om degebeur- zpldpl, w antrouwend van aard,dat verhinkeizervanFrankrjk,zieonder Napoleon1.

JpsfciczlBonaparte,vorstvan Canino.Deze

tenissen van den l8den Brum alre voor te be- derde,maar hem tevens uitnoodigde,om lid

reiden. Hj werd lid derB'etgevendecom- te worden van de KamerderPairs,nam hj
missie, stelde de beginselen vastder Consti- ergeen plaatsbjdeFranscheprinsen,maar
tutie van hetjaar VIlI,en aanvaarde de bj degewoneleden.W eldrableekdeinvloed
portefeuillevanBinnenlandschezaken,waarna van zjn wil en van zjne welsprekendheid
hj met loffeljken jver voor hetonderwjs Op de vergadering.Tevens wisthj,weinige
des volks, voor kunsten en w etenschappen

dagen vôörden laatsten veldtogtvan Napo-

zorgde.Toen Napoleon zjneplannenmetge- ldt)gz, dezen over te halen t0t het aannemen
weld doorzette,lieyen dewegen derbelde dervolgendebepalingen:N apoleonz0uafstand
broedersuiteen.LucIenwerd in October1800 doen van dentroon tengunstevandenK oning

ambassadeur te Madrid,waarhj debelangen vanRome,- hj zoudehandhavingderregten
der Republiek m et goed gevolgd behartigde. zjns zoonsen die derregten zjnergemalin
yidtz,als regentes,aanbevelen aan
Hj bragter den vredet0tstandtusschenP0r- M aria .roz
tugalen Spanle,bevorderdede stichting van den Keizer van Oostenrjk,- en hj zou zich
hetKoningrjk Etrurië,alsmede deinljving naar W eenen begeven,om er borg te bljven

van Parma en van dekleineItaliaanschevor- voor de uitvoering van deze overeenkomst.
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Napoleongafdaaraanzjnegoedkeuring,maar was hj dan 00k een jverig aanhangervan
kwam reeds den volgenden dag t0t andere Piss JY , doch later schaarde hj zlch aan
gedachten.Na den slag van W aterloobehield dezjdederradicalen enopdenstormachtigen
Lncien zjne tegenwoordigheid van geest en dag van den 16den November 1848,toen de
gaf Napoleon den raad, om de Kamers te Paus zich genoodzaakt zag, een radicaal
ontbinden en alsdictator de strjdmagtvan ministérie te benoemen,plaatste hjzichmet
i, CernusckL enz. aan het hoofd der
Frankrjk tegen de Gealliëerden te vereeni- Sterbln'
gen. Toen zjn broeder reddelobs verloren Republikeinsche partj.Later werd hj bew as,spoedde hj zich naarItalië,maarwerd noemd t0toverstevan hetAcadémischlegioen
te Turjn in hechtenis genomen. Op v00r- en tot afgevaardigde naar de Romeinsche
spraak van den Pausen na zjneverklaring, Constituante, waar men hem bj herhaling
dat hj zich steeds tegen de eerzuchtigebe- hetondervoorzitterschapopdroeg.Bjdekomst
doelingen zjnsbroedersverzeten zich enkel derFranschen nam hj de wjk naarFranknaarParjsbegeven had,om hem t0tgema- rjk,doch de regéring van zjn neefLodetigGheid te bewegen,herkreeg hj in Sep- '
l
pï/k Napoleon wllde zjn terugkeer in het
tember1815zjnevrjheid.Daarmedeeindigde vaderlan; niet veroorloven. Toen hj zich
zjne staatkundige loopbaan.Zich vestigend evenwelnaar Parjs begaf, werd hj te 0rte Rome ofin denabjheid dezerstad,0m- léans in hechtenis genolken en naar H avre
ringde hj zich met vorsteljke pracht en gebragt vanwaarhj naarEngelandvertrok.
schepte behagen in debevordering van kunst Eerst later ontving hj vergunning om zich
en wetenschap. De Bourbons poogden hem te Parjs te vestigen,waarhj wedervoor
zooveelmogeljk tekrenken entedwarsboo- de wetenschap leefdeen den 29stenJulj1857
men. Zjn naam werd in 1816doorgehaald overleed.Hjheeft00keenJconspectuss/steop de ljst derleden van deFranscheAca- matum''en een Sdconspectusgenerum avlum''
de'mie,en toen hj in 1817verlofvroeg,om uitgegeven,beidete Leiden in 1850.Zjne
zich naar Amerika te begeven,ontving hj gemalin, Zenaide, eene dochter van Josepk
van de Groote Mogendheden een weigerend Alypleps,schonk hem 3zonenen 5dochters.
Laetitia, de Oudste dochter van Lueien.
antwoord.Zjn werkzamegeestliethem geen
rust;hjnam deelaanhandels-ondernemingen, Zi
j werd geboren den lsten December 1804
waarbj hj nagenoeg zjn geheelevermogen en huwdeop So-jarigen leeftjd met Thomas
verloor,zoodathj zelfszjn paleisteRome lFyye,Britsch gezant aan heth0fteAthene.
verkoopen moest. Yervolgens bezocht hj Zj isin 1828 van haren man gescheiden en
Engeland enDuitschland (1828),dochkeerde hield doorgaans haarverbljfteAken.Hare
naaz-ltalië terug en overleedden30stenJunj dochter M arie W vt/de, met den vorst van
1840 te ViterbobjRome.Hjheeft,behalve Solmsgehuwd, heeftdesgeltjl
tsharen man

het reedsvermelde heldendicht
,een twrede verlaten.Laetitia heeftsteedsderepublikçinin het licht gegeven,getiteld (
tlua Cyrnelde, schebeginseleninbescherminggenomen.Eerst

Ou la Corse sauvée(1819)''j voortseen in 1860mogtzj naarFrankrjkterugkeeren,
roman ttstellina'' terwjl men hem tevens en zj overleed te Florence den l5denMaart

vervaardigernoemtvan hetyeschrift:(tNa- 1870. - Hare zuster Adèle is de gemalin
poleon devantsescontemporalns.''Zjneeer- van den Italiaanschen generaal n rr.
ste echtgenoot schonk hem 2dochters,Charlotte, geboren in 1796, gehuwd met den
Romeinschen vorstM ario Gc:riô'!I$,enoverleden den8sten Mei1865,en CltristineAgypfg,
geboren in 1800, eerst gehuwd m et den
Zweedschen graafulrredP osne,vervolgensmet
lord Dwdleyjen overleden te Romeden 18den
Mei 1847, - en de tweede, Aleœandrine
L aurencedeBlescl
tamp,9kinderen,nameljk:
OAJr!:.: Lucien J'
?4l> Laurent,prins Bona'
parte, vorst Van Al
ft
sùzlc/lt
len Canino,geboren te Parjs den 24sten Mei 1803.Nadat
hj verschillende Italiaansche universiteiten
ha4 bezocht,begafhjzich naarNoord-Ame-

rika, waar hj zich Jaren aaneen metjver
toelegde op de natuurljkehistorie.Devrucht
hicrvan was zjne JAmerican Ornithology
(Philadelphia 1835:3 d1n)''.Latervestigde
hj zich te lfpme en gaferhetberoemde

lrachtwerk uit,tdlconografadella fauna itallca (1833- 1841,3 dln).,,uj vervaardigde
voorts ljsten van Européschezoogdieren en
visschen en werd op de m eeste w etenschappeljke congressen in ltalië t0t voorzitter
Fekozen. Als voorstander van vrjzinnige
lnstellingen werd hj uit het oostenrjksch
gedeelte van Italië gebannen5 aanvankeljk

IV.

Jeanne, de tweede dochter van Lnct
sen@

Deze werd geboren te Romeden 22stenJulj
1806, huw de m etden markies H onoratien

overleed in 1828 te Jesi bj Ancona.Hare

gedichten getiteld: Jlnspirazioni d'aFetto di

unaqiovinemusa''zjn d00rharemoeder in

het llcht gegeven.
Paul A crïe, tweeden zoon van LucLen.

Hj werd geboren te Rome in 1806,begaf
zich in 1827 naar Griekenland en onderscheidde zich als onder-commandant op het

fregat Hellas door groote dapperheid. Hj
bragtzich in laatstgenoemdjaarin dehaven

van Nauplia Onverwachts om het leven.
Louis Zftciezl de derde zoon. Hj werd

in Engeland geboren den 4denJanuarj1813,
legde zich vooral t0e op de schei-en delfstofkunde,en werd in 1849lid vandeNatiûnale Vergadering en ill 1852 1id van den

Senaatin Frankrjk.
z/ierre Napoleon de 4de zoon. Hj werd
Feborenden 12denSeptember1815,opgevoed
ln Italië en nam in 1821 deelaan den 0pstand in Romaglza,zoodathj smaanden te
Livorno in de gevangenismoestdoorbrengen.
Vervolgens ging hj naar Amerika, waar
Rantander, president van Nieuw-Granada
16
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hem t0tmajoordercavalerie benoemde.In hem terugriep naar Krankrjk.Terwjleene
4ie betrekking hielp hj generaalInlores,be- teedere betrekking hem ruimschoots schadevelhebber der troepen van Ecuador,de ne- l00ssteldevoorgemisvan vorsteljkenglans,
derlaag toebrengen,waarna hj tertlgkeerde zag hj zich plotseljk door Napoleon I genaar Europa en met zjn Jongsten broeder dwongen, om met de schoone Hoetense de

Antolnehetbuitenverbljfvan denqrinsvan
Olzlino bewoonde.Daarhj een oëclerd00rstoken had,diehem enAntolne,wegensvermoeden van sluipmoord op eenpolitle-agent,
in hechtenis wilde nemen,wel'
d hj in 1836
teRometerd00dveroordeeld.Deèausschonk

WellAt
xrzdlid te huwen.De rang van overste
en weldra die van brigade-generaalkonden
echter geene vergoeding schenken voor de
ellenden van deze verbindtenis.onder het

Keizerrjk werd Loui,
gbenoemd t0tdivisiegeneraal,staatsraad en connetable,-.voorts

hem genade,waarnahj eerstnaar Amerika t0t gouverneur-generaal van Piémont, en
en toen naar de lonische eilanden trok.Van daarna t0tcommandant-generaalvan Parjs.
dââr werd hj wegens zjne dolzinnigheden Toen in 1805 de Bataafsche Republiek zich
doorde Britscheregering verbannen,en hj genoodzaaktzag,van FrankrjksKeizereen
leefdena dien tjd ln Italië of00k in Brus- koning te vragen?werd de kroon aan Louis
sel in bekrompene omstandigheden. Ook toegewezen.LouIs of liever Lodewl
jk deed
laatstqenoemde stad moesthj verlaten,0m- zjn best om voor de Hollanders een H01dat hg betrekking onderhield metM azzini. landsch koning te wezen.Niet alleen zocht

Nu toog hj naar Zwitserland,om onder ge- hi
j verbetering aan tebrengen in adminis-

neraalDufo'
4ienst te nem en, doch deze tratie en regtsbedeeling,- nietalleen legde
wees hem aafr
.#a
de Februarj-revolutie van hj zich metjver t0eop de Nederlandsche
1848 ging hj naarFrankrjk?en werd voor taal, waarin Bilderdi
jk hem t0t gids verCorsica gekozen in de Constltuérende en in strekte,-- nietalleen zochthj kunsten en
de Rfetgevende Vergaderiny.Alsbatallons- wetenschappen te bevorderen;maarhj verchef aangesteld bj het Afrlkaanscheleger, dedigde 00k de hoofdzentlw van 0ns volksbegafhj zich irt1849 op eigen gezag naar bestaan,den zeehandel,tegen het continenParjs en werd deswege van zjn rang ver- taalstelsel van zjn broeder. Toen hem de
vallen verklaard. Na de troonsbeklimming troon van Spanje werd aangeboden, ver-

van Napoleon III verkreey hj den titelvan klaarde hj,dathj alskoning van Holland
prinsen bewoonde een bultenverbljfteAu- 00k zelfeen Hollander wasgeworden.Zjne
teuil. Den loden Januarj 1870 ontving hj welwillendheid en weldadigheidmaakten hem

aldaareenbezoekvantweedagbladschrgvers, bemind bj hetvolk,zooalsthansn0g bljkt
Vietor Npïr en UlrielnFpzlrielfd,diehem uit uitgetuigenissen van velen,diedenabjheid
naam van Paseal Grpldt
sef- het beruchteen

bewonen van het lustslot ttHet L00'',waar

thans(September1871)t0tvestingstrafvel
*oor- hj veelalzjn verbljfhield.In veleOpzigten
deelde1idderCommune- rekenschapkwamen was hj echterzwak en toegevend,waartoe
vragen wegens een beleedigend dagblad-ar- zjne ziekeljkheid Ongetwjfel; nietweinig
tikel. Er ontstond eene hevige w oorden- m edew erkte.Toen op beveldes Keizers een
wisseling, waarbj Victor Apir den prins Fransch leger aanrukte onder Oudinot,om
een slag toebragt en deze zjn beleediger Amsterdam en de kusten te bezetten,legde
met een revolver doodschoot. Deze zaak hj den lsten Julj 1810 ten gunste van zjn
baarde grootopzien!niettemin werd Pierre zoon de kroon nederj zonder gebruik te
Fbzoleozz dool-het hoûggeregtshofte Tours hebben gemaaktvan de gelegenheid om zich

vrjgesproken,waarna hj van den Keizer te verrjken, en begaf zich naarGr:tzin
den wenk ontving,om zich eenigen tjd bui- Stiermarken, waar hj onder den naam van
ten 'slandste begeven.PierreNtz.ppleozlheeft Graa
f'
pco 8t.Z:'
lIt0t aan heteindevan
eenige geschriften in het licht doen ver- 1813 vertoefde.De rampspoeden van zjn
schjnen,en eenebrochureGsur1esfrontières broeder deden hem naarParjsvertrekken,
du Rhin (1868)''wordtaan hem toegekend. 0z: dezen t0t vrede te vermanen,uaaar te
VanAntoine,denJongstenzoonvanLueéen, vergeefs.D en Bosten M aartvan het volgend
en van n0g een paar dochters isnietsmerk- Jaar nam hj de wjk naarBlois,toennaar
Aiaardigs te vexmelden.
âbouis Wtlzlt/crfe de vierde Z00n Van
carlo, graaf Van St.Leu en Koning van
Holland. Hi
j werd geboren te Ajacdo den

Lausanne en vervolgens naar Rome. W é1
benoemde Napoleon hem in 1815 totpairvan

Frankrjk;doch Loui.
gbleefin ltalie,deed
zich scheiden van zjne gemalin,die later

2(
1en September 1778,begafzieh op jeugdi- als hertogin 'van & . Le% nu eens te Fl0gen leeftjd naarFrankrjk,Ontvingzjne0p- rence,dan weder te Rome woonde,en VOS-

leiding aan de artillerie-school te Châlonsen ti
gde zelf zich in 1828 te Florence,waar
klom bj hetlegerlangzaam op,totdatNa- hp zich met de beoefeùing van kunst en
zp!e04 1 hem met zich nam naar Italië en wetenschap bezig hield. Na de vlugt van

Egypte. Van hier bragt hj depêches over zjn zoon Lodewl
jk Napoleon uitde vesting
naar Parjs,waarht
jmetJosepl
ten Lucien Ham deed de ziekeljke vader zich naar
t0t aan den 18den Brumaire vertoefde,ter- Livorno brengen, waar hj den 25sten Julj
wt'
l hj vervolgens als gezant naar Peters- 1846 overleed.Hj heeft onderscheidenewerburg vertrok. Toen hj echterte Berljn de ken geschreven,waarvan wtjnoemen:GMarie,
tjding vernam van hetoverljden van czaar lespeinesdel'
amour,oulesHollandaises(Parjs
Pa'ul 1., bleef hj er wachten totdat men 1814)3 d1n)'')dMémoiresdeLouisB.'',S
tEssai
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sur la versiication'' maet een deelgedichten meren,bragthj zjnlevendoorinkoninkljke
(Florence1828),enullistoireduparlementan- pracht,ongeloofeljke verkwisting en schanglais(Parjs1825).'' Zjneechtgenoote,de deljke bultensporigheid.Na den togt naar
bevalligeengeestige,dochgeenszinsgetrouwe Rt
lsland,waarbj hj z00weinig dienstdeed,
Hortenne.
Klw/4ï:d6.
/ell
tFzlrlgid,eeneaange- datmen hem na den slag bj Smolensk naar
nomen dochter van Napoleon 1,werd gebo- Casselteragzond, en n0g vöôr den slag bj
ren te Parjsden lodenApril1783enhuwde Leipzig werdhj doordeKozakkenuitzjne
volgens den wensch van laatstgenoem de, residentie verdreven.Kgrtdaarnakeerdehj

in 1802 met diens broeder Louis.Als K0ningin van Hollandhield zj haar verbljfin
den Haag, maar ill 1810 keerde zi
j naar
Pari
jsterag.Na de llonderd dagen Avoonde

derwaarts terug, om zich van de kostbaarheden derkroon meesterte maken en snelde

daarmedenaarFrankrjk.Nadeneerstenvrede
Van Parjs gi
ng hj naarZwitserland,toen

zj eerstte Augsburg,toen in Italiëen ver- naar Grëtz en in 1815naarTriëst.Gedurende
volgens op het kasteel Arenenberg in het de Honderd dagen stond hj als Keizerljk
Zwitsersche kanton Thcrgau,waar zj we- prins en pairvanFrankrjk zjn broederter
gens hare weldadigheid de liefde verwierf zjde en streed dapperbj Ligny en bj W avan velen. Toen hare zonen in 1831 deel terloo.op den 27sten Junj spoedde hj zich
namen aan den opstand in de Rgmeinsche wederom uitParjs naarZwitserland,en de
Marken,bevond zj zichinItalië.Metgroote restauratie maakteeen einde aanzjne staatmoeite engevaarreisdezj hen achterna en kundige loopbaan.De Koning van W iirtemvond, na den dood van den oudste, den berg bleefhem zeer genegen,benoemde hem
jongste te Ancona en redde zich methem t0tgraafvanMontforten gafhem hetfraaje
op Fransch grondgebied.Van hierging zj kasteelEllwangent0tverbljfplaats.InAuguseerst naar Engeland en toen weder naar tus1812begafhjzichnaarOostenrjkjwoonArenenberg,waarzj den zdeuOetober1827 de in 1810 te Triëst, in 1821 op Schönau
overleed.Zj schreefaLareine Hortenseen bj W eenenenin 1827teRome.In1831werd
ltalië, en France et en Angleterre pendant hjuitdenKerkeljkenStaatverbannen,waarl'année 1831''.Van hare3 zonen overleed de nahj zicheerstnaarLausanne en toennaar
oudste reedsin 1807 en de tweede,na den Florencebegaf.In 1810bezochthjEngeland
opstand in Romagna,in l83l te Forli, ter- en België, en vroeg te vergeefs verlof om
wjlde derde Cl
tavles Louis Xczpldt
)zl,ge- naarFrankrjk terug tekeeren.Bj hetuitwoonljk Lol
tésNapoleongenoem;,alsNapo- barsten derFebruarjomwenteling (1848)was
leon ffT (zie onderdezen naam)keizervan hj teParjs,entoen zjn neefbenoemdwerd
Frankrjk isgeweest.
t0tvoorzitterder Republiek,ontving hj de
JerômeBonaparte,hertogrnzlMon@ort,k0- betrekking van ambassadeuraan heth0fvan
ning van W estfalen,Jongste zoon van Carlo Spanje.Reedsden22stenDecember1848werd
en dus dejongste broeder van Napoleon .
2. hj alsdi
visie-gqneraalbenoemd t0tgouverHj werd geborenteAjaeciodenl5denNovem- neur van hetHotelder lnvaliden, den lsten
ber1784?ontving zjneopleidingopde mili- Januarj 1850t0tmaarsehalk van Frankrjk,
taire school te Juilly,en werd na den 18âeu in 1852 t0t president van den Staatsraad,
Bramaire luitenantterZee.Alszoodanigver- en d00r het (
lecreet van 24 December van
trok hjnaarSt.Domingo,zeildein 1802a1s datjaart0ttroonopvolger.Hj Overlee; den
kapitein van een fregatnaarM artinique,doch 24sten Junj 18s0.Zjne eerste echtgenoote,
nam ,daar Engelsche kraisers de zee onvei- T lisabetk Patterson, schonk hem een zoon,
1igmaakten,dewjknaarNoord-Amerika.Te JerômeNapoleon.Deze,geborenin1803,werd

Baltimore huwdehjmetElisabethTcffdrdpl, eenderaanzienljkste burgersvan Marlrland
de dochter van een koopman,en leefde m et en Overleed teBaltimore den lstenJulj l870,
haar zeer gelukkig, totdat A'apoleon bevel overleefd door zjne go-jarigemoeder.Diens
gaf,om dien band te verbteken.Jerôme ge- zoon, Jerôme N apoleon B onaparte, onderhoorzaam deenkeerdein M ei1805naarFrank- wezen op de m ilitaire schoolte W est-point

rjk terug. Na eene welgeslaagde expeditie en luitenantin Amerikaansche dienst,begaf
tegen den Dey vàn Algierswerd hj Keizer- zich in 1853 metzjn vadernaarFrankrjk,
ljk prins en commandantvan een linieschip, nam erdienstbjhetFranschelegeren woonde
en toen als contre.admiraal met 8 schepen den veldtogtbj in deKrim.Uithettweede
naarMartiniyuegezoltden.Na zjn terugkeer huweljk van zjn vader(metdeprinsesvan
(l80s)nam hljdeelaan den00r10gmetPruis- W iirtemberg,welke haren echtgenootsteeds
sen en toog vervolgens met Vandammenaar volgdeenden 28stenNovember1835teLausan-

Silézië.Den 14den Maart1807 wel'd hj beden vredevan Tilsit(l8Augt
lstus1807)het
pas-verrezen koningrjk W estfalen.Nadathj
op last van Napoleon I den 22sten Augustus
1807 in het huweljk wasgetreden metde
prinsesKatltarina .Fretferiktxkîoplzl@Dorotkea
van r'
ï
irfdzlùerg,werdhjden 1sdenNgvembert0t koninguitgeroepenenden lstenJanuarj 1808 door de standen gehuldigd.Zonder
vorderd t0t divisie-generaalen verkreeg na

ne overleed)zjn geboren:JerômeNapoleon,
prins van M ontfort, geboren teTriëstden
24sten Augustusl814,oversteinW-firtembergsche dienst,en gestorven den l2denMei1847,
M atltLlde -sldfl/ï. W illtelmine, gehuwd
metdenRussischeavorstAnatole.
D:-i#o.#,en Napoleon J'p:ewA Clöarles TJIJ,prins'van

Montfort,gewoonljkprinsMapoleon endooi
hetvolk P lon-p lon genaamd.D eze werd geborenteTriëstden 9denSeptember1+22,hield

zich om hetliefen leed des volks te bekom- gedurende zjneJeugd zjn verbljfin Italië,
16*
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Tverd in 1831 verbannen uitden Kerkeljken Rome, en overleed te Florence,waarzj
leâ
Staat,trad in 1837in W iirtembergschedienst gescheiden van haren man, leefde,den 9(
en reisde in verschillendelanden vanEt
l825zonderkinderen nate laten.
lroja. Junj
In 1845vertoefdehj eenigewekenteParps, M avia zu plcil/tz,laterCarollnegenaamd,

maarmoestwegenszjnezamenspanningmet
de republikeinsche partj hetland verlaten,
en in 1847 bezocht hj metzjn vadernogmaalsdehoofdstadvanFrankrjk.NadeFebruarj-omwentelingnam hjvoorCorsicazitting in de Constitt
lérende en daarna in de
W etgevende Vergadering.In 1849 werd hj
overste 4er Nationale garde,vervolgensambassadeur in Spanje.In den zomer van dat
Jaarontvinghjin eenduëlmeteendagbladredacteur eene jevaarljke wonde.In 1852
werd hj prins,ln 1853 divisie-generaal,en
in 1854 nam hj deelaan de expeditienaar
deKrim ,vanwaarhj echter spoedig terugkeerde.In 1859tra; hj in hethuweljk met
de prinses Qlotildenan dt
zrtsïsii,waarnahj

de 2dezuster van Napoleon 1.Zj werd ge-

boren den 26sten Maart 1782 en huwde in
1800 metJoaelim A lrlf,die haarden l5(len
Julj 1808 den tl.00n van Napels deed beklimm en.Na den dood van nfnratbegafzj

zich onder de beseherming van oostenrjk
en vestigde zich te Triëst, waar zj, als

gravin L l
'
JJpaJ,de schoonevillaCampoMarzo
bewoonde. Daar de bezittingen van M srat
ilt Frankrjk Yfaren verbeurd verklaard,
reisde zj in 1838 naar Parjs, Yvaar haar
t0tschadevergoeding een pensioen van 100000

francs werd toegekend. Zj moest echter
Frankrjk ruimen, en overleed te Florence
in 1829.Hare 4 kinderen zjn zcAillpM %rat,geboren den 2lstenJanuarj 1801,later

in Italië streed zonder grooten roem te be- landgebrniker en advocaat in Florida,aldaar
halen,- in 1861 eene reis volbragt naarde ovqrleden den lst
len April 1847, een belangYereenigde Staten,en in 1862 naar Napels. rjk werk JExposition desprincipesdu gouVolgens het algemeen gevoelen geljkt hj vernementrépublicain telqu'ila été perfecsterk op keizer Napoleon 1.
tionné en Amérique'' nalatende, -- Lueien
A lril Anna AJI.,de oudste zuster van F'
tI.ppldpp Charlesj geboren den 6den Mei
Napoleon 1.Zj werd geborenteAjaccioden 1803 en advocaat te New-York, LaetitLa
3ëen Januarj 1777 en huwde op zo-jarigen q/bddp/zizle! geboren in 1802 en gehuwd met
leeftjdmetI'
elice WcccipccF
li.In 1805 werd den markles Pepoli te Bologna,- enLoaise
zj vorstin '
nan Tip-ùizlo en verwjlde,na Jklïe Qaroline, geboren in 1805 en in den
den valvan haren broeder,eerstteBologna echtverbondenmetgraafRasponiteRavenna.
en vervolgens als gravin nan Oo-zig/itfzltl
Bonaparte-archipelisvolgensdeFrante Triëst, waar zj in Augustus 1820 op sche zeelieden de naam eener grgep van
Villa Vicentina overleed.Van hare 2 kinde- 2;00r dan 1000 kleine rots-eilanden aan de

ren ûverleedhaarzoon in 1823oplg-jarigen
leeftjd,terwjlharedochterNt
voleonafIi,
9J,
geboren in 1806) in 1825 metgraaf Camert
zfl te Ancona in het huweljk trad,later
van dezen scheiddeenvruchtgebruiksterwerd
van hetaanzienljk vermogen haarsvaders,
hetwelk na hare aijvigheid z0u overgaan

uwll
noordwesteljke ktlstvan
deNi
Ge
Bo
ekHo
ani
ea
rnd
-ei.
laZj
nworden door anderen
Qen''genoemd.
Bonasoni (Giuli0) ûf Bonasone,een beroemd graveur,teekenaar en schilder,werd

geboren te Bologna omstreekshetjaar1500,:
zoodat men hem ttBononiensis sculptor

op haren eenigen zoon Napoleon, die,in
1826 geboren) zee-oëeier w erd en in 1851
secretaris van den staatsraad,m aar zich den
3den M aart 1853 d001*zelfm oord om hetleven
bragt.
.Yar'
leTx lild)tevoren Carlottagenaamd,

noemde.Zjne kunstwerken dagteekenen van
de Jaren l5Sl tot 1574, en hj overleed omstreeks 1580.Als schilder heefthj niet veel
voortreFeljks geleverd,maarzjnegravures
worden zeerop prjsgesteld.
Bonatea W illd.,een plantengeslachtuit

en hetvoorwerp 5'an veler hulde,totdatde
generaal L6clerc hare hand verwierf en in
1801 haar met zich voerdenaarSt.Domingo.
Toen haar gemaal e0n Jaar daarnabj een

van 1 of 80 C. door den winter gebragt

de tweedezuster van N@poleon1.Zj werd de familie der Orchideën,verdient als Biergeboren te Ajaccio den 22sten April1780, plant vermelding. B.&dciodtz,aan (le Kaap
vertrok met hare bloedverwanten in 1793 groejende,draagt eene lange eindelingsche
naar Marseille en huwde met generaalDu- aar en vele witte, vrj groote bladeren,
z/zafj die in 1707bj een opstand te Rome Zj bloeitin den zomer en vereischtin den
werd gedood. W eldra was zj wegenshare bloeitjd veel vochtigheid. V00r 'tOverige
schoonheid hetsieraad van heth0fteMilaan moetzj droog gehouden en bj eenewarmte

Neger-oproer gesneuveld was, keerde zj
naar Frankrjk terug en sl00tereene echtverbindtenis met prins Camillo for-t//zede.In
1806 schonk N apoleon I haar het landgoed

worden. Zj tierthetweligstin een bodem,
die half uit blad- en half uitteelaardebestaat en met een weinig zand en kleiverm engd is.
Bonaventura (St.),eigenljk Johan '
t
lt
xzz
Fidenza, een beroemd godgeleerde, werd
geboren in 1521 te Bagnarea Op het grondgebied van Florence.%3engevolge eener ge-

Guastalla, dat zj behiel; tOtaan zjn val.
p FranciscaGedurende de Honderd dagen was zj teNa- lofte van zjne moeder werd hpels, zond na den slag bj W aterloo aan ner monnik en verkreeg als zoodanig den
haren broeder alhare diam anten,die door naam va'
n Bonarentnra. In 1253 werd hj
de Engelschon genomen en naar Londen hoogleeraar in de theologie teParjs,gergebragtwerden ) vestigde zich in 1815 te wierf door zjne wjsheid den naam van
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(
tdoctorseraphicus(engelachtigeleeraarl''en ninkljk gatentvan 1Augtlstus1845omtrent
zjnerorde.D00rpausGreyoriusX t0tkar- die dagen met de zaken van hetonderwjs
dinaalen t0t bisschop van Albano benoemd, belast, benoemde hem t0t zjn helperj en
woonde hj als diens legaatde Kerkverga- koning Carlo a<lsdrfp verhiefhem na de inldaarden l4den voering der constitutie t0t minister van 0nderingbjteLyon enoverleeda'
Julj 1274 aan degevolgen zjnergestrenge derwjs.Van hem isdûorganischeonderwjsonthouding.D00rMxt'
l
tsJF werd hj onder w et van 4 october 1848 waardoorhet oude
deheiligen opgenomenyenhjisdebeschernl- stelselafgschaft en de schoolaan wereldljk
heilige geworden van Lyon.Zjne gezamen- toezigt onderworpen werd, terwjl de Jeljke geschriften,die bj veel mystiek een zuïeten-collegiesdoorNationalecollegieswerpractisch-godsdienstigen geest ademen) zjn den vervangen. Toen echter de studenten
Opheëng vroegen Yan het verbod, om a3n
bj herhaling uitgegeven.
Bonbons isde naam van eene soortvan staatkundige vereenigingen deel te nem en,
suikerballetjes,vooralinFrankrjkingebruik. verklaarde hj zich daartegen,en toen de
Dezezoetigheid,in bonbon-dooslesbewaard, Kamer hun verzoek inwilligde,trad hj af.
bestaat uit 00 deelen suiker en 10 deelen 1lj werd voortsdoorderegeringnaarRome
Tfater, en is,evenals de gekleurde kandj, gezonden,waarhj voordeOnafhankeljkheid
een mengselvan kristalliseerbal-eenniet-kris- van ltaliè'werkzaam was en na denederlaag
talliseerbare suiker waarin de eerste door van Novara onderhandeldenhjen Dabormida
de taaiheid van de laatste verhinderd wordt, over den vrede. Den l7den December 1851
kristallen te vormen, zoodatzj amorph in hield14jalsafgevaardigde in deKamerzjne
de sljmsuiker (glucose)voçrkomt. De bon- beroemde redevoering over de wet 01!de
bonszjn eerstdoorzigtig enwordenmatten- drukpers.Nietlang daarnawerd hj minlster
gevolgevanaanvankeljkekristallisatie,welke van Justitie,en eene wet op hethuweljk
laatste men zoekt te voorkomen door ze in braythem in conii
ctmetRome.Nadathet
luchtdigtedoosje:tebewaren.00k bljvenzj minlstérie d'Azeyliowasafgetreden,werdhj
langer helder,wanneer men ze bj de ver- lidvanhetkabinetCavol
tr(1853)enbekleedde
vaardiging met eene kleine hoeveelheid orga- tevens t0t in 1857 de betrekking van v00rnisch zuur vermengt.
zitterderKamer.In laatstgenoemdJaarwerd
) Boncham p(CharlesMelchiorArthur,mar- hj gezantteFlorence,om den Groot-hertog
quisde),een van dedappersteenedelsteaan- t0t hervormingen in vrjzinnigen geest te
voerders4er Vendée,werd geborenden loden bewegen.Toen hj den27stenApril1859met
Mei17600yhetkasteelJouverteilin Anlou. den Groot-hertog aan de speeltafelzaten na
Hj diendeln Noord-AmerikaalsFranschvrj- saiddernacht Oprees, zeidehj,datalle herwilliger,doch keerde nahetsluiten van den vormingen nu te laatkwamen,daar derevovrede naarFrankrjk terug.Hj waserchef lutie gereed was.Een aanbod,om er lid te
van een regimentgrenadiers, toen de 0m- worden van hetvoorloopig bestuur,weeshj
wenteling ultbarstte.Alseen jverjgkonings- van dehand,maarhj bleeferwerkzaam a1s
gezindebegafhj zichnaarzjneenzaam slot, gemagtigde des Konings.Na den vrede van
totdat de dootlvan Lodetvî
jk XFf hem aan Villafranca werd hj teruggeroepen,maarhj
den opstand in de Vendêe deed deelnemen. keerde laterwederderwaarts.Nadeannexatie
Hj streed voorspoedig,maarsneuveldeden verliet hj het staatstooneel en schreefzjn
17den October 1793 bj een overtogtover de w erk ttsulla potenze temporale del Papa
Loire niet ver van Chollet.Zjne edele ge- (Over de wereldljkemagtvandenPausl''.In
zindheid bleek n0gin delaatsteoogenblikken, October 1870 plaatste Vietor .
rvltzlvl!hem
toenzjnevoorspraak hetlevenreddeaan5000 aan hethoofd eener com missievan Onderzoek
gevangen republikeinen, die men ter d00d naar de waarborgen voorde geesteljkeheerwilde brengen,om hetverlies van den veld- schappj van den Paus,bjwelkegelegenheid
heertewreken.TeSt.Florentiniseenstand- B on-compagnieen wetsontwerp inleverdeter
beeld,doorDaridvervaardigd,terzjnerge- regeling van debetrekking tusschen Kerk en
dachtenis opgerigt.
Staat.Iliernakeerde htjterug tOthetambteB on-com pagni(Carl0),een Italiaanseb loos leven.Behalve een aantalpolitieke brostaatsman,werd geboren den25stenJulj1804 churesheefthjeene Jstoriadellaletteratura
te Saluggia in Piémont en bezocht te Fl0- Christiana degliundiciprimisecoli(Geschierence metJntonelli,fzl.çlirlzz)i,Bers@ntien (lenisvandeChristeljl
teletterkundedereerste
Barsottini dezelfde school. Na den val van elfeeuwenl''eenetlntroduzzioneallascienza
het Keizerrjk begaf hj zich naar Turjn, deldiritte (lnleiding t0tderegtswetenschapl'
studeerde erin de regten en werd ambtenaar enz.gesehreven,terwjlhjtevenssedert1834
van den Staat.Achtereenvolgenswashjsub- a1sdagbladschrjverjverig werkzaam wasen
stituut-armen-advocaat,iscaalte Pallanza en deelhad aan de redactie vaneenregtsgeleerd
substituut-procureur-generaalteTurjn,enin tjdschrift.
1838metzjn vriend Caro'
urlidvandecom- Bond (Een)isin staatkundigen zin eene
missie voor statistiek, terwjl hj in l845 vereeniging,w ierleden öfaan geenegemeensenator werd. Hj heeft voûral veelgedaan schappeljke souvereiniteit Onderworpen zjn
voor het volks-onderwjs. Hj werkte met öf,zelve staten vorm ende,eengemeenschapkracht tegen den invloed der geesteljkheid peljk gezag,h0e beperktdanOok,erkennen.
kwam in 1256 als generaal aan het hoofd de organlsat
ie van hetonderwjs.A@êrl,in

op de scholen,en is de steller van hct K0- T0t e0n dt
ltlrzamen statenbond van volkercn
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is volstrektnoodig,dat deze t0t denzelfden

derburgers voor gemeenschappeljke bedoestam behooren,alsmededatzjinhetbezitzjn lingen op hetinnigstvereenigd bljven,wil
van dezelfdetaal,dezelfdebeschaving,denzelf- men zoowel de algemeene nationaliteit als
den bpdem en hetzelfdeklimaat,- voprtsdat de eigenaardigheden derafzpnderljkeStaten
zj denzelfden strjdvoeren tegendekrachten gehandhaafd zien,dan zjn hiexvoorbepaalde
dernatuurenz.Zulkeen statenbon;berustop

degeljkvormighei;derleden enophunnegeljkenationaliteit.Overalin de Oudewereld,
bjHebraeërs,Phoeniciërs,Grieken,Italianen
enGermanenyvindenwjzulkevereenigingenj
welkelangzamerhandinsouvereineStatenherschapenzjn.Dergeljkevereenigingenkunnen

organennoodig.V00rheteerstgenoemdemoet
een bonds-opperhoofd optreden, voor het
tweede de nationale vertegenwoordiging en
voor het derde een ministérie. De magten

behoqren goed geëvenredigd te wezen,want

z00 e'énede overhand krjgt,volgterdwingelandj Of regéringloosheid. Hetisvan behetmonarchaal,hetaristocraksch,hetdemo- lang,datdeafzonderljkeStatenafstanddoen
cratisch of het vertegenwoordigend beginsel van het regt,om metvreemde Staten verhuldigen;van hetlaatste zien wj een voor- bindtenissen tesluiten,een afzonGerljkleger
beeld in Amerika,en van het voorlaatste in
Griekenland.
Zulke vereenigingen kunnen voorts enkel
een verbond ofalliantie vormen zonder duur-

in dienst te hebben enz. Tevens moeten de
constitt
ltiën der verschillende Staten althans

in dehoofdbeginselen geljk wezen.DeAmerikaansche Bondstaat waarborgtzjnen bur-

zameverpligtingen,zoodatzj ligtvernietigd gers den republikeinsehen regéringsvorm ,
worden, evenalsde vroegere coalities tegen vrjheid van drukpers)het reqtvan vergaFrankrjk,maarzj kunnen 0ok een ntaten- dering en van petitie, uitsluitlng van den
bond vormen ,zooalsDuitschland,ofeenbond- adel,vrjhei;vangodsdienst,regtspraakdoor
zfclf, zooals Noord-Amerika.
gezworenen, hetregt om wapens te dragen
Hetbondstelselisv001*hetl0t,devrjheid en de onschendbaarheid der woning.
en de beschaving dervolkeren eene zaak van
De statenbond stelt zich ten doel,de B0uhethooyste belang.Van de2soorten:bond- vereiniteits-regten van een aantalsouvereine

staat(clvitascomposita):ntatenbond (foedus
civitatum)enstatenverbondbehoorendeeerste
t0tdestaatsregteljkeendebeidelaatste t0t
de volkenregteljke vereenigingen.Bj deze
verschillende vormen liggen de geljkheiden
zelfstandigheid derStaten t0tgrondslag,maar
alleen de beide eerste zjn onderworpen aan

Staten tût een gemeenschappeljk geheelte

vereeniqen. De centrale magt strekt zich
enkel u1t t0t bepaalde bedoelingen, en de

souvereiniteit der afzonderljkeStaten bljft
ongedeerd. Hj* beoogt,zooals in de bondsacte van den voormaligen Duitschen Bond

telezenis,deonafhankeljkheidenonschend-

een centraalgezag.In den bondstaatbrenjt baarheid van alle Staten,die in den Bond
elk 1ideen gedeeltezjnersouvereiniteitvrp- zjn opgenomen,benevens de handhaving

willig ten ofer aan het geheel;de leden ver- der in- en uitwendige veiligheid. TuBschen
eenigen zich t0teen zedeljk ligchaam ,onder- den bondstaat en den statenbond heeft men
wergen zich aan een gemeenschyppeljk ge- vele gewjzigde vormen, zoodat genoemde
zag,ln dealgem eeneconstitutieneergelegd,en twee zelden in volm aakte zuiverheid v00rvormenalzooeen staatsregteljk geheelzonder komen.
evenweléén enkelen Staatuittemaken.Het
Bj hetstatenverbond bljft in elken Staat
doelvan den bandstaatis inhetalgemeen dat het eigen bestuur oppermagtig en onafhan-

van elken Staat,nameljk regtszekerheid,als- keljk, terwjlde verschillende Staten zich
mede hetbevorderen derwelvaart,deverede- t0teen bepaald doel- doorgaans tjdeljk of
lingderingezetenenenhethandhavendervrj- v00<onbepaalden tjd- vereenigd hebben.
heidenregtvaardigheid.Degrensljn,totwelke Bond,afkomstig van hetEngelsche werkde afzonderljke Staten hun gezag afstaan, w oord utobind'' noem tm en voortsin Engewordt Juist bepaald door de beslissing,in land en Amerika een staats-schuldbrief. O0k
hoevergenoemd doeld00rde bondstatenaf- handelswaren, die in entrepôtzjn opgeslazonderljk nietkan worden bereikt.Daarde gen,worden er door aangeduid.
vereeniging zoowel eene in-alseeneuitwenBond (Duitsche),zieonder Duitsel
tland.
dige is,die zich de bereiking van het hoogBond (W illiam Pranch),eenNoord-Ameriste doelt0ttaak stelt,z0omoetzj bekleed kaansch sterrekundige.werd geborentePoxtwezqn met den souvereinen wil,die zich in land in den staatMainein1790.Inzjnejeugd
den wetgevenden arbeid en in de uitvoe- leerdehj hethorloge-maken,maarlegdezich
rende magt openbaart. In den bondstaat is l'eeds vroeg op de sterrekunde toe,zondat

de regering der afzonderljke Staten geene hjteDorchestereene dereersteNoord-Ame-

middelaresse tusschen hethoogstegezag en de xikaansche sterrew achten stichtte.In 1815beburgers,zoodatdebondswetten geeneafzon- gafhj zich op last van het H arvard-college
derljke afkondiging behoeven vooriederen naarEngeland,om erhetplan vooreen goed
Staat.Alle burgers derafzonderljke Staten observatoriura te ontw erpen en de noodige
zjn door het bondsburgerregt vereenigd, instrum enten aan te koopen.Yan w ege gezoodat zj een gemeenschappeljk vaderland noemd College werd de uitvoering van dat
hebben en ôf door dezelfde geschiedkundige plan aan hem opgedragen enhjzelftûtdirecgebeurtenissen ôfdoor dezelfde ontwikkeling teuraangestcld.Indiebetrekkingontdektehj
en een eensgezind streven op het naauwst den 16den September 1848 de 8ste maan van

verbonden zjn. Zullen echter de krachten Saturnus.Hjoverleedden28stenJanuarj1859,
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traden op den achtergrond, en werden door

eene zekere afhankeljkheid vervangen.llen
verschillende tjdschriften zjn verspreid.
Bondam (Pieter), een Nederlandsch vindt hiervan een voorbeeld in degeschiederegtsgeleerde,werd geboren te Kampen den nisvan Griekenland,en vooralvanzjnebeide
zssten December 1727, ontving zjne oplei- magtigste staten ,Athene en Sparta.
ding aan het gymnasium aldaar en studeerde
Op dergeljke wjze waren o0k bj de R0vervolgens te Franeker met den meesten

jver in de letteren en in deregten.Nadat
hj in de regten was gepromoveerd,zette
hj zjne studie in deletteren metgoed gevolg voort, zoodatthj benoemd werd t0t
conrector in zjne geboorteplaatsen in 1755
te Zutphen met den titelvan hoogleeraar in
de regten. ln den aanvang van 1763 werd

meinen de dpciiofbondgenooten alleen in den
ouds
h ten tjd op den voetdergeljkheid mrt

en verbonden,terwjl zj zich later weer
vertoonen in de gedaante van afhankeljke

volkeren. De oudste bondgenooten der R0meinen warendeLatjnen1en daaropvolgden
de ltaliaansche volken (sociiItalici),diebj

vrjwillige aansluiting onafhankeljk bleven
hjprofessorin deregten aan dehoogeschool en slechtssoldatenbehoefden televerenjmaar
te Harderwjk, waarnahem in 1709 te ver- als overwonnenen tevens schatpligtig waren.

geefs het voordeelige rectoraataan hetgym- HetRomeinschelegerbest
ondvoor'/éedeenasium te 'sHage werd aangeboden.In 1770 lenuitbondyenooten,maardezehaddengeene
benoemden de Staten van Gelderland hem regten en dlenden O0k nietbj delegioenen.

t0t historieschrjver van ditgewest,en na- Intusschen werden zj onderscheiden van de
dat hj 10 jaren aan de Geldersche hooge- hulgbenden (auxiliares),afkomstigvanbuiten
school had doorgebragt,werd hj t0thoog- ltallë wonende volkeren. Niettemin werden

leeraar in verschillende regtsgeleerde vak- volkeren buiten Italië,die zieh uiteigen beken te Utrecht benoemd.H j aanvaardde die weging aan de Romeinen hadden aangesloten,
betrekking in 1773,werd er in 1775rector desgeljks a1sbondgenooten beschouwd.
magniicus, hielp er in 1779 het tweede
B ondgenooten-oorlog noemtmen een
eeuwfeest der Unie vieren door het houden o0rlog tusschen bondgenooten in de aloude
yan eene plegtige redevoering,en overleed beteekenis van het wOord, volgens welke
4en 6denFebruarj 1800.Behalveonderschei- daartoe al de zoodanigen behooren,die af-

dene Latjnsehe redevoeringen,bj plegtige
gelegenheden rehouden,heefthj eenige belangrjkegeschledkundigewerken inhetlicht
gegeven, nameljk eene iverzameling Van
onuitpegeven stukken tOt opheldering der
Vaderlandsche historie (Utrecht1779-1781,
5 dl
n 8û)'' en Jcharterboek der Hertogen
van Gelderland en der Graven van Zutphen
(Utrecht1783,4 dln f0)''.- Zjn zoon Alfger Bondam, geboren den lsten Julj 1757
en overleden den 23sten April 1819, werd
doctor in de regten,vervolgens kapiteinvan

hankeljk zjn van een magtigen staat.In de

Grieksche geschiedeniskomt een bondgenooten-oorlog z-maal, in de Romeinsche s-maal
V00r.

De eerste GriekscheBondgenooten-oorlog
barstte uit in 258 vöôr Chr. en duurde 3
Jaren.Athenehad zich meestergemaaktvan
de eilanden Chios,Rhodus en C0s, alsmede
van de stad Byzantium ,m aar gafdoor eene

drukkende heerschappj eraanleiding t0t0proer.Toen deAthenerswegensEuboeastrjd
voerdenm etThebe,rekendendeBondgenooten

een bataljon jagers, en was desgeljkseen het oogenblik gunstig,Om hunne Onafhankegelukkiy beoefenaarder wetenschap en lid ljkheid te heroveren,te meerOmdatM auvan eenlge geleerde genootschappen.
.:
t)!.
11.
:, vorst van Carië, hun zjne hulp had

Bondgenooten noemt men in het alge- toegezegd.De Athenerssloten toen tenspoemeen hensdie zich vereenigen ter bereiking digste vrede m etThebe en zonden eenevloot
van een gemeenschappeljk doel,en in meer onder Chares en CltabrLan naar Chios, waar
beperkten zin zoodanige vorsten envolkeren, de Opstandelingen hunne schepen vereenigd
die zich verbonden hebben,om in gevalvan hadden. Cltab
as poogde in de haven door
.vi

oorlog,hetzj tpr verdediging van eigene0nafhankeljkheid,hetzj terveroveringvanhet
gebied van anderen,elkaâr bjstand te verleenen.Bj het sluiten van zulk een verbond
plaatstmen zich op den voetvan wederzjdsche geljkheid,alisde eenebondgenoot00k

tedringen,maarhj verdweenmetzjnschip

in de golven,en Chares kwam desw ege t0t
het besluit,Om de belegering op te breken.

In hetJaar 357 werd doorde mannen van
Chios deze 00rlOg metmeerdan 100schepen

voortgezet; zj plunderden Lesbos en bele-

veelmagtiger dan de andea .Zoodanige ver- gerden Samos, daar Cltares metzjn 60-ta1
bindtenissen vindt men reeds in de verste vaartuigen niet tegen hen bestandwas.Toen
oudheid, vxral bj vrje volkeren.In den zonden de Atheners nogmaals 60 schepen
Trojaanschen 00rl0gstonden aan weêrszjden onder Ipklcrates, Tï-pfFze'l: en M enestheus
bondgenooten.O0k hetAmphictyonen-verbond terhulp naar Samos.De aanvoerderssteven(zieOnderAmphietyonenjwgseenevereeniging den echter naar Byzantium , in de hoop,
van bondgenooten,en wj vinden voorts ge- dat de opstandelingen de belegering van Sawag gemaakt van een verbond der Achaeï- m 0s zouden opbreken, Om zich vervolgens
sche en Boeötische steden. Zoodra echter derw aarts te spoeden.Ditgeschiedde,m aar
sommige steden zich de hegemonie (Opper- toen genoemde aanvoerders zonder Cltares
heerschappj)over(1eandereverschafthadden, zich aan geen zeeslag wilden waqen,riep
ontvingen dieverbindtenissen een geheelander het volk hen terug en belastte ultsluitend
karakter.Devoormaligevrjheidengeljkheid Cltares met het Opperbevel.Deze had zich
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inmiddels gedwongen gezien,om zjnkrjgs- afsnjden, en bereikte zonder belangrjke
volk d00r verlof t0t plundering tevreden te verliezen eerst Tegéa en toen Corinthe.
stellen , en zich aan te sluiten aan Artaba- Muiterj in zjn leger dwong hem,om den
rl,, den oproerigen satraap van Bithynië. vrede voortestellen,waarnaar de Aetoliërs
Toen nu de Perzische gezanten dientenge- gretig luisterden, totdat zj een en ander
volge te Athene te kennen yaven,dat zj van den hagcheljken toestand van 2M!@de Phoenicische vloot met d1e der Bondge- pus vernamen en de onderhandelingen be-

nooten zouden vereeniqen, terwjl tevens
Pl
tél%p%ç.
% ran X cce#pwlJ' Griekenland bedreigde, sloten de Atheners weldra vrede
met hunne tegenstanders, daarbj afstand
doende van de opperheerschappj.

gonnen te rekken.Pltilèpus w0n hierdoor
tjd, om de orde in zjn leger teherstellen
en Macedonië tebeveiligen.Detjding van

de nederlaag der Romeinen aan de Trasimenus deed de Aetoliërs overhellen tot 4en

De tTveede Griekschebondgenooten-oorlog, vrede,dien Phil
*puste Naupactusmethen
e0k wel de Aetoliseke porlp,ç genaamdjhad sloot. Dat verdrag bevatte de eenvoudige
plaats ttlsschen Sparta en het Aetolisch ver- bepaling, dat alles in den voormaligen toebond aan de èéne en het Achaeïsch verbond stand Z0u bljven.

met Macedonië a3n de andere zjde.Toen De eerste bondgenooten-oorlog derRomeiAntlgonus van Afacedonië in S21 vöpr Chr. nen is de Latonselte (240 vé0'r Chr.
).De
tjnen, ontevreden overdevoorwaarden,
Festorven w as,vestigden de Aetoliërsopde La
J
eugd van diens qpvolgerPhilippusdehoop, waaronder de eerste Samnitische oorlog een
dat de Peloponnesus voortaan de weerlooze einde genomen ha'd,vereenigden zich in de
prooi hunner plundertogten z0u zjn, zOO- verklaringjdat zj aan de Romeinen eene
dat zj al dadeljk uitPhigaléa in Messénië zekere Opperheerschappj wilden toekennen,
vielen.Om dit tegen te yaan,vereenigden bjaldien de Latjnen met de Romeinen t0t
zich de Achaeërs te Comnthe, werwaarts één volk verbonden werden,zoodatéénder
00k de Messéniërsjhoewel tOt het verbond consuls en de halve senaatuitde Latjnen
niet behoorende,gezanten afgevaardigd had- gekozen werden.Toen de Romeinenditvoorden, met Pl
tilippus van Macedonië t0t het stel op eene beslissendewjze van dehan;
besluit, om de Aetoliërs te verdrjven uit wezen, viel aan den oever van de Veseris
al de bezittingenj die zj sedert den tjd een veldslag voor,waarin de Romeinen eene
van koning Demltrius (222 vôörChr.)ver- schitterende overwinning behaalden, terwjl
worven hadden.De Acarnaniërs,alsmede de hetleger der Latjnen grootendeelsomkwam.
Epirotenverbondenzichtothulp,indienPltilip- Een tweede leger der Latjnen ondervond

wv.
:bereid wasOm 0Or10g tevoeren,maarbe- hetzelfde l0t, en toen deze nogmaals 0ploofden in hetgeheim aan de Aetoliërs,dat stonden, eindigde in 338 den oorlog'm et
zj den vrede zouden bewaren.De Messé- eene volkomene vernietiging hunner zelfniërs vorderden , dat in de eerste plaats standigheid.
Phigaléa aan de Aetoliërs z0u worden ontDetweedeRomeinschebondgenooten-oorlog
rukt. In Sparta w aren de Ephoren vöör ontstond doorde akker-w etvan den ouderen
het handhaven van het verbond met Mace- Graccltus, daar deze van de bondgenooten
donië,maar zj werden dooreenepartjvan eene groote uitgestrektheid lands terugvor-

Jonge mannen vermoord en d00r anderen derde,datzj sederteeuwenhaddenbezeten.
vervangen, terwjl de Eleërs openljk den D e inwoners van Fregellae grepen naar de
00rl0g verklaarden aan de Achaeers. Pltili
p- wapens, maar de stad werd door den prae-

F$I#verscheen meteen legervan bjna16000 t0r L.O.pizzli'.: belegerd en door hetverraad
man ,maar in plaats van in Aetolië te val- van Q. NumLtorins .P$IlJxd ingenomen en
len) bclegerde hj Ambracia,veroverde het verwoest(126 vöôr Chr.).
en keerde vervolgens naar zjn land terug, Van meer belang is de 8ëe of Marsische
daar de Aetoliërs en Dardaniërs hem met oorlog. die in het Jaar 90 vöôr Chr.een
een inval dreigden. Doch reeds in den v0l- aanvang nam en 2 jaren in Italië woedde.
genden winter bevond hj zich wedermet In het voorgaande Jaar had de tribuun M .
6000 man in den Peloponnésus,versloeg de

Eleërs, bragt zjn leger door den bjstand
derAchaeërst0t10000manensl0e4hetbeleg
voor de steden van het schierelland, die
zich aan de zjde der Aetoliërshadden geschaard.Eene poging echter, om Spartaaan
de zjdeder Achaeërs te brengen,mislukte,
terwjlAp6lle8 er evenmin in slaagde, om
â.
chaje te onderwerpen aan deheerschappj
van Macedonië.Daarentegen bragtPhilippus
eene vlûot in zee,belegerde Cephalonia en

deed een inval in Aetolië,terwjl de Spaxtanen de Messéniërs aantastten.Met grooten

buitbeladen,bereikte hj destadAmbracia,

drong op nieuw door in den Peloponnésus,
versloeg den Spartaanschen koning Lyevre hem in Laconië den terugtogtwilde
.p d)di

zïllïc.
s Drî
gsus het voorstelvan Graeel
tus 0m-

.

trenthetburgerregtvan alleLatjnschebond-

genootenvernieuwd.Toen deSenaatweigerde,
daaraan gehoor te geven,ontstond er eene
geweldige beweging onder de Italiaansche
volkeren. Zj vereenigden zich en stichtten

teCorfnium ,hetwelk zjt0thoofdstadkozen

en Italia noemden,een foederatieven staat,
welke uitwendig op denRomeinschen geleek.
Het hoogste gezag was erin handen van 500
mannen,uit verschillende verbondenevolker0n verkozen,en de uitvoerende m agtw erd
opgedragen aan 2 consuls en 12 praetoren.
De opstand nam een aanvang te Asculum ,
waar de aanwezige Romeinen werden gedood.
Rome zond nu Cn.Tp-yeJ''
.&derwaarts,die,
na den vruchteloozen eischgm zich Over te
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geven en de schuldigen uit te leveren,de den gedwnngen.Thanszoehten de Romeinen
stad belegerde,maar door een plotseljken door toegevendhei; zich van de trouw der
aanval zich genoodzaakt zag,om hetbeleg overige bondgenooten te verzekeren.De wet
op te breken.Daarna werd door den Senaat werd uitgevaardigd,datalle vplkeren,welke
hetopperbevelin den 00rl0gtegen deMarsers t0t op dien tjd de Romeinen hadden ter
aan den consul P.Azlfïlïvd en in dien tegen zjde gestaan, het Romeinsche burgerregt
de Samnieten aan den consulL.JMJI:caesar zouden bezitten (Lex Plautia Papiria deciviopgedragen.Beide volkeren werdenvoorzeer tate).In hetvolgendeJaarkwamenCn.Pomgevaarljk gehouden, vooral daar zich vele zdJ'vf.: Strabo en L.Tprcil.g Cato als consuls
stammen met hen hadden vereenigd. Een aan hethoofd van den Staat.De voormalige
groot deel van ltalië, geheel Latium , de bevelhebbers behielden hun gezag, behalve
Etruscersen Umbriërs bevonden zich aan de Manigts,diewegensgevorderdenleeftjdminzjde der Romeinen, en deze telden daaren- der geschikt werd geoordeeld. Nu nam de
boven talrjke aanhangersop hetvjandeljk 00rl0g een gunstigen keer voordeRomeinen.

gebied.Zj ontboden hulptroepenuitdewin- Geweldig werd gestreden bj het door de

gewesten? uit Gallië en Afrika,en bragten Romeinen belegerde Asculum. De Marsers
een aanzlenljk leger bjéén, hetwelk aan snelden derwaarts,maar leden eene nederslechts één veldheer onderworpen en hier- laag,waarin zj 18000 man en hunnen aandoor magtig was. Nogmaals deden de Bond- voerder verloren.Voortsbehaalde Sulla eene
genooten pogingen, 0m door vreedzame 0n- dubbele zegepraalop deSamnietenbj Nola,
derhandelingen den 00r10gteverhoeden,maar veroverde hunne legerplaats en doodde 0mtoen de Romeinen zich niet gezind betoon- streeks20000soldaten.Daarentegensneuvelde
denj Om hunne eischen in te willigen,nam de consul L.J?prcïl: Cato, maar toen P omeen algemeen bloedbad van Romeinsche bur- paedinn t
hlp, de voornaamste veldheer der
gers,die zich in de magtder opstandelingen Bondgenooten,bj Teanum viel,werdendeze

bevonden)een aanvang. In heteerstejaar moedeloos,en devrjgevigheid derRomeinen
streden de Romeinen nletvoorspoedig.- zj spoorde hen aan, om de wapenen neder te
leden de ééne nederlaag na de andere.L.
Julius Ocddr werd d00r de Samnieten verslagen en naar Aesernia teruggeworpen.
Daarna veroverden de overwinnaars Vena-

leggen.De Bondgenooten verkregen hetR0meinsche burgerregt, met uitzondering van
de Samnieten en de Lucaners,die van geen
vrede wilden hooren. Deze werden echter

frum en de belangrjkestad Nola,waarde doorde Eomeinen nietlangeralsgevaarljk

praetor L.Tpdfvelisl: metS000 manin hunne beschouwd,en een Observatie-corpswasv01handen viel en gedood werd. Het gevolg doende,om hen in bedwangtehouden.Toen
daarvan was, dat vele kleine Italiaansche kort daarna deburger-oorlogtlitbarstte,voeg-

steden de zjdekozen derSamnieten.

dendeSamnietenzichbjdepartjvana
vcrild,

Nietminder ongelukkig had deanderecon- en de Lucaners bj die van Sulla.EerstgesulP.Azlfilï'
lr.
soorlog gevoerd tegen deMar- noemden werden door .
%nlla bj zjn terugsers. onder hem voerde M arius hetbevel, keer uit Azië verdelgdt en de Lucaners
maar zjneOvereenstemming metdezen was deelden in het 10t der overigebondgenooten,

nietgroot?De consulscheidde zjne troepen totdatin hetjaar 84 vöör Chr.alde bewo-

van diedesonderbevelhebbersenleedeenebe- ners van Italië in alle tribus (volks-afdeelinlangrjkenederlaagywaarnaeenewondehem het gen) werden opgenomen en alzoo in het beleven kostte.Gedurende dien slag veroverde zit kw am en van hetvolle R om einsche burM arinsintusschen delegerplaatsdervjanden, gerregt.
zoodat deze moesten afdeinzen.Hetlegervan
B ondi (Clementi), een der nieuTvere
den
onder
gezsj
nn
euv
be
ev
lde
eln
,ge
code
nse
ull
tekwa
ljk m
ondg
ee
rde
de
altteva
ljk
n dichters van Italië, yeboren in 1742 te
M izzano in hetvoorm allg hertogdom Parma,
Q. Caepio, die weldra in eene vjandeljke werd lid van de orde der Jezuïeten en aanhinderlaag overvallen en gedood werd,zoo- vaardde reeds op jeugdigen leeftt
jd de bedat00k hetoverschotvan zjnetroepen zie'
h trekking van hoogleeraar in dew elsprekendmet die van M arius vereenigde.Hethevigst heid aan het seminarium te Parma. Aldaar
woedde de 00r10g in Campaniëj waar de vervaardigde hj het gedicht ttGiornata vilSamnieten onder C.TJ,ï1I# tegen den consul lareccia (Een dag Op het land, 1773)''in
L.t
/kliwd Caes'
ar streden.W élbehaalde deze 3 zangen, hetwelk hem grooten roem heeft
eene overwinning,maar Papi'
ttsbleefAcerrae bezorgd. Door zjne Orde werd hj vjandig
belegeren, en de consul werd kort daarna belegend,Omdat11j in een vershare ophefdoor Egnatius, een anderen aanvoerder der ;ng feesteljk had begroet,en hjmoestzich
Samnieten, geslagen, zoodat hj in destad vooreerst schuil houden in Ti1'ol. D aarlla
Teanum eene wjkplaatsmoestzoeken.Min- vertoefde hj eenigen tjd te Venetië,Manttla
der ongelukkig vochtenM ariunen Snllategen en Milaan,en vond ereen beschermerin den
de Marsers en Cn.T0-,eJ'
lI.
$ tegen de Picen- aartshertog I'erdinandjdie hem in 1705 besers,maar ztj behaalden geene beslissende noemde t0t bibliothecaris te Briinn en hem
overwinning.De nood waste Romez00hoog belasttemetdeOpvoedingzjnerzonen.Indie

geklommen,datmen de vrjgelatenentewa- betrekking begafhj zich naar W eMnen en
pen riep,daar 00k de Etruscers en Umbriërs werd er de leermeester der gemalin van
dezjdedervjanden haddengekozeneneerst keizerFrans.Hj overleed aldaar den 20sten
na een bloedigen slag t:t onderwerping w er- Junj 1821,Hj heeft,behalvezjneoorspron-
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keljke gedichten,dieteW eenen in3deelen tjk bepaalde. Het Uitvoerend Bewind der
zjn uitgegeven,eene fraaje vertaling van Bataafsche Republiek belastte in 1796 ook
de aMetamorphosen''van Ovidins en van de hem metandere regtsgeleerden met hetontaAenéïs''van T'irgilinsgeleverd.
werpen van een JLjfstraFeljk W etboek''en
Bondow osso ls de naam eenerafdeeling van de kW jze van regtsvordering''!en in
op Java en beslaat het zuideljk gedeelte 1798 met 6 anderen met dezamenstelllngvan
van de residentie Bezoeki.Zj staatonder een JBurgerljk W etboek-''Later werd een
een adsistent-resident,is in 6 districten ver- aanzoek Van koning Lodewqk .
pplgpcrfe,
deeld en telt ruim 125000 inwoners. Het om met Cupern.
%en Asser een öW etboek van
noordeljk gedeelteishetmeestbevolkt,en Koophandel''te vervaardigen ,d00r hem van
aan de zuidwestzjde worden vogelnest-klip- de hand gewezen.
pen gevonden. Eén der distriden,a'
lsmede
T0t aan de invoering der Fransche wetde hopfdplaats van dat district draagtdes- geving in 1811hadBondtallewerkzaamheden
volbragt, aan de betrekking van advocaat
geljks den naam van Bondowosso.

verbonden.In datjaarstaaktehjhetpleiten
Bondsvestlngen zjn versterkte plaat- en vormde met Mr.Jaeob W alvaven een ven8en,t0tgemeenschappeljkeverdedigingvan nootschap,waarin hj enkela1s raadgevend

Bonds-actq,zie onder Duitsel
tïand.

een bondstaat ofvan een statenbondbestemd. z'egtsgeleerde w erkzaam was.In 1821onttrok
Omtrent de Duitsche bondsvestingen raad- hj zich geheel en al aan de regtsgeleerde
plege men het artikel Duifsclöland.
practjk.Het ontbrak hem echtergeenszins

Bondt.Onder dezen naam vermeldenW *
J*: aan bezigheid,want van 1806 t0taan zjn
I
Nieolaas Bondt,een Nederlandsch geleer- overljden stond hj mede aan hethoofd van
de, geboren te Ooster-Blokker den 5t
len het handelshuisDetermeyer < ed!i.#A enZoon.
Julj 1732.Hj studeerde te Utrechtaanvan- WOS#J bevorderde metkrachthetafwerpen

keljk in de godgeleerdheid en later in de vanhetFranschejukin1813,dochvruchteloos

regten, en vestigde zich vervolgens als ad- zocht koning W illem I hem t0thetaanvaarvocaatte 'sHage.Toen hj zich aldaard00r den van eene openbare betrekking over te
zjnegeschriftenhetongenoegen vanhoogge- halen. Niettemin poogde de waardige man
plaatstepersonen opdenhalshadgehaald,acht- steeds de belangen des Vaderlands te behar-

tehj hetraadzaam ,zich naar Amsterdam te tigen. Toen in 1815, bj het naderen der
begeven.Hj volbragtditvoornemenin1758, Franschen, onze nationale eFecten aanmerenwaserweldraeen sieraadderbalie.Tevens keljk daalden,zoodatvelen metden Onderbeoefende hj de letteren metgelukkig ge- gang werden bedreigd,beraamdehj metMr.
volg,en menig vertoog van zl
jne hand,in M . 6t van H alleen plan, om dat onheilte
den tdDenker''enden tïphilantroop''geplaatst, voorkom en.D itplan,door den secretarisvan
/lcs Oterleek,Ongetuigt van kennis en smaak. Vooral00k staat voor Financiën 8iœ '

werd hj geraadpleegdin quaestiën van han- derzocht,werd bj Koninkljk besluitvan 15
delsregt in het algemeen, inzonderheid in April1815vastgesteld en hadeenezegenrjke
zaken,die op zeevaartt w issels en assuran- werking. Hj werd voorts benoemd tot lid

tiën betrekking hadden.Hj overleed op den derCommissievan directie van hetGrootboek
zosten Junj 1792, eenige werken in de La- der Nationale schuld,en maakte zich hoogst
tjnsche en indeNederlandschetaalnalatende. verdiensteljk bj hetoprigtenderNederlandJan W ozltffteen zoon vanden voorgaande. sche Bank.Hj werd in 1838 consulentdier
Hj werd geboren te Amsterdam den 2den instelling.DaarenbovenisdeAssociatie-cassa,
December 1766 en ontving het eerste onder- in 1806 gevormd, vooralaan hem haar Ontwjs van zjn vader.Na hetdoorloopen der staan verschuldigd.

Latjnsche schoolstudeerde hj aan dedoor-

Deze verdiensteljk man werd in 1815t0t

luchtige school te Amsterdam en werd in ridder en in 1838 t0tkommandeur der Orde
1788 te Leiden t0t doctor in de regten be- van den Nederlandschen Leeuw benoemd.
vorderd. Als advocaat te Amsterdam onder- De Koninq schonk hem in 1827 den titelvan
scheidde hj zich doorzjneuitstekendepleit- staatsraad ln buitengewone dienst,enhjwas

l'edenenen vooraldoorzjnegegaste raadge- 1id derMaatschapgjvanNederlandschelettervingen.Uitstekendwashjgeschlktom groote kundeteLeiden.Hjoverleedden8enJulj1845.
Nieolaas zoldf, een vollen neef van den
vergaderingen te leiden,waartegenstrjdige
belangen werden behandeld. Hj behoorde, voorgaande.Hj werd geboren tesvilsveen

evenalszjnvader,t0tdegematigdegemeene- in 1765, studeerde te Leiden in de geneesbestgezinden,zoodat hj bj de komst der kunde en behaalde in 1790 een gouden eereFranschen in 1795 een groot gedeelte van penning bj deJsociété RoyaledeMédécine''
zjn tjd wjden moestaan hetalgemeen be- teParjs.In 1793 werdhj hoogleeraarinde

lanj.Hj werd lid van hetprovisioneelC0- kruidkx de aan hetAthenaeum teAmsterdam
mite van Justitie en bejverdezich,om regt en wees eene dergeljke betrekking aan de

en billjkheid tehandhaven entebevorderen. hoogeschoolteLelden van dehand.Hjwas
In Augustus 1795 werd hj,op zjn verzoek, 1id van het Provinciaal Utrechtsch Genoot-

van het lidmaatschap van bovengemeld C0- schap,alsmedevanhetGeneeskundig Genootmitéontslagen en tot stads-advocaatbenoemd. schap te Brussel, en overleed op den 17ëen
Al dadeljk echter deed hj zich in diebe- Augustus 1796.

trekking vervangen door zjn vriend Mr.J. Bondt (De).Onderdezen naam vermelL.FlrJ'
pl,waarna hj zich t0tderegtsprac- den wj:
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Geraert de Bondtofde Wolf,gewoonljk
Boner (Ulrich) of .
Boneriws,deolldste
Gerardns Wplfil,
qgenoemd.Deze,geborente Duitsche fabeldichter,werd geboren teBern
Rjswjk in 1526,studeerdeteLeuven en te en leefde in de eerste helft der 141 eeuw.

Padua,en werdbjhetstichtenderLeidsche
hoogeschoolaldaaraanvankeljk benoemdt0t
hoogleeraar in de wis- en natuurkunde en
later in de geneeskunde,waarbj de kruiden ontleedkunde werden gevoegd.Voortswas
hj bjuitnemendheid ervaren indeGrieksche
taal,doch schoonhjveelschreef,gafhjniets
in hetlicht.Hj overleed den 15denSeptem-

Hj behoorde t0t de orde derDominicanen,

t.veeden zoon van den voorgaande.llj Averd
geboren te Leiden in 1576 en oefendeerzich
3an de hoogeschoolmetjverin de natuuren geneeskunde, zoodat hem aldaar in 1602
een hoogleeraars-ambt werd Opgedragen.Hj
wasljfartsvan prins Frederik edzltfrik,alsmede van prins M aurits,en overleed op den
l2ëenJunj 1623.Hj heeftin hetlichtgegeven uBelegeringenontzettingderstadLeyden,
geschied in denjare1574enz.'',eenwerk,dat
bj herhaling isgedrukt.
Jaoob de Bondt of Jaeoblçs zosfi'
lf,s,een
zoon van den voorgaande.Hj deed groote
reizen door Perzië en Indië ten behoeve
van de natuurljkehistorie en vestigdezich
in 1625 te Batavia,waarhj alsgeneesheer
werkzaam was en in 1631 overleed. Hj

den gedurende den 8o-jarigen 0orlog! was
in 1560 grietman van W onseradeel.Hj was

en de aan hem toegekende verzameling van
fabelen verscheen onder den titel van ttDer
Edelstein'' het eerst te Bamberg met houtsneden in 1461. Dit werk is een van de
oudste voortbrengselen der boekdrukkunst.

Laterishetbj herhaling uitgegeven.
Bonga(Johanvan)ofJanWps-çtx,Bwnql
ta,

ber 1599.
BonnLnylta, Boenga of B'
uma, een dapper
lleinier #e z?ondt of Aeyserild z?ontius, strjdervoordeOnafhankeljkheid dezerlan-

onderteekenaar van hetVerbond der Edelen,

en wj vinden zjn naam a1s balling in twee
plakkaten.In l567 liethj zjne betrekkinj
varen en trad in de krjgsdienst,streed bp
Heiligerlee en redde bj Jemmingenhetleven
dooroverdeEemstezwemmen.Vervoljens
was hj waarschjnljk tegenwoordig bp de
inneming van den Briel. Een aanslag @
Dokkum mislukteen hj moestnaarEnkhulzen de wjk nemen, vanwaar hj in 1572
met Tiete A'
effïzwl en Aedo Gabbema naar
Sneek trok, waarhj metgejuich werdingehaald.Terstond sloeg hjmet300man het
beleg voorBolsward,dathj,geholpen door
de oranje-gezinden en door de soldaten van

heeft eenige werken uitgegeven 'in de La- Dirk 'plzl Bronkltorst, weldra veroverde,
tjnsche taal betrekkeljk de geneeskunde waarna er de eerste Hervormde predicatie
der lndiërs en de natuurljke historie der gehouden werd door Joltannes J'lzldp/lifzd.
door hen bewoonde landen.
W ederom zocht hj zich van Dokkum ,dat
W illem de .
rpl#f of Gnlielmns Bontiws reeds voor Oran
je genomen was,teverzeeen broeder van den voorgaande.Hj weré keren en dreef de aftrekkende W alen van
geboren te Leiden in 1615 en aldaar be- Roblesop devlugt.Laterhield hj Op bevel
noemd tot hoogleeraar in de regten.W eldra van Rennenberg Bolsw ard bezet en bleef geechter legde hj die betrekking neder en trouw aan de Staten, toen laatstgenoemde

werd schoutvan zjne geboortestad.Hjwas afvallig werd,terwjlhjdaarnamedezorgde,

een hevig vervolrer derRemonstranten en dat de blokhuizen, stinsen en kasteelen ,de
zjn naam isom d1e reden in de Hekeldich- schuilhoeken der Spaansche dwingelandjy
ten van Vondelvereeuwigd.
werden vernield.Toen deSchanstdeOpslag'
Bondu ofBondoe,een W est-Afrikaanseh bj Delfzjlin l580 doûr Rennenberg belegerd
rjk in Senegambië,ligttusschen 14 en l50 w as,zond men hem derwaarts metm ondbe-

N.B.en grenstt'
en noorden aan Kadsjaga, hoeften voor de belegerden,maarhj kwam

ten oosten aan Bamboek en de Falem é,ten te laat.M et de voorhoede van H okenlo trok
zuiden aan Tenda,en ten w esten aan Foeta hj op terbeleqeri
ngvanGroningenenkwam
Toro.Het heeft eene lengte van 19 en eene in bezetting ln de schans te Aduarderzjl.

breedte van l3 geogr.mjlen;zjn heuvel- Den lsden Augustus 1580 werd hj er aangeachtige,vruchtbare bodem ismild besproeid, vallen door het krjgsvolk van Rennenbery,
en t0t de voornaam ste voortbrengseien be- en een dergeljke aanval,den volgenden dag
hooren er katoen,tabak en indigo,- voorts herhaald,bragthem in grootgevaar.W egens

jzererts en goud.De .
bevolking bestaater gebrek aan kruid en lood,doorzjnemanuitongeveer30000 zielen,hoofdzakeljkFoe- schappenverlaten en zwaargewond,Ontkwam
la's, voorts Mandingo's, Serracollets en hj ternaauwernood aan zjnevjanden.Men
Dsjolofs.Zj worden geroemd alszachtmoe- bragthem naar Leeuwarden, waar l1j na
4ig, eerljk,rlstig en dapper;zj vervaar- eene pjnljke sukkeling zjn veelbewogen
digen fraajekatoenen stolen en drjven een leven eindigde.
aanzienljken handel.De hoofdstad is BoelliBonheur (R0sa),eeneberoemdeFransche
bani en telt 2000 inwoners.

schilderes,vooralvan dieren,w erd geboren

Bone (Henry), een uitstekend Engelsch
email-schilder,werd geboren in1755teTruro
en vervaardigdezulkefraajeminiatuur-portretten,dathjt0tschilderdesKoningswerd
benoemd. Hj overleed in December 1834.
Zjne kunstgewrochten worden zeer duur

teBordeaux den Ezsten Maart1823.Zj was

betaald.

de oudste van vele kinderen, en deze geno-

ten alle hetonderwjsvanhunnenvader,die
door teekenen en schilderen in zjn Onderhoud voorzag.Reeds in 1841 behaalde Rosa
in hare geboortestad grooten l0f #00r twee

kleine sttlkjesmetdieren)dochaanmerkeljk
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klom haar roem door het stuk JEene kudde Augl
gstikîu.
n gewaarschuwd, de hulp in der

runderen''op de Tentoonstelling teParjsin M'andalen in Spanle.Deze trokken in Mei

1848.N0g schooner waren hare uploegende 420 onder aanvoering van oenserék naar
Haar upaardenmarkt''was in 1852 hetfraai- Romeinschegewesten.W élzochtBonkfackus
ste sttlk der Tentoonstelling en is thans een hen te verdrjven (430), maar hj lee; de
sieraad van het South-lfensington-muséum nederlaag en ontkwam ternaauwernoodnaar
te Londen.InhaartHooi-oogst(1855)''thans Italië.Hj verzoendezichmethetKeizerljk
ossen''
hans in àet Luxembourg te vlnden. Afrika en maakten er zich meester van de
,t

in het Luxembourg, is hetlandschap meer h0f en ontving van keizerin Platidia, die
hoofdzaak, hoewel hare kracht vooral gele- in naam van haren zoon ValentLnianus III
gen is in de zuivere en krachtige ljnenj regeerde,op nieuw de waardigheid van pawaarmede zj de dieren weet voorte stel- triciër en van opperbevelhebber van hetR0len, in de bevalligheid der groepéring en meinscheleger.Nietlang daarna (422)trok
in de frischheid van het coloriet. - Haar Aëieustegenhem 0p?enindentoengeleverden
broeder Augusteislandschapschilder,Isidore veldslag werd Bon3
f
,Jcïl,
:doodeljk gewond.
beeldhouwer, en hare zuster Juliette schil8t..
fpzlïfccï'
.d,den apostelderDuitschers,
dertbloemen en dieren.
vûoraldexThiiringers.Hjwerdgeborenin680
Boni OfBone is de naam van een koning- teKirtonbjExeterinEngelandenontvingbj
Het
gre
ns
t
t
en
oos
t
en
aan
rjk op Celebes.
dendoop den naam van Winjtied.Hjwerdin
de golfvan Boni,ten westen aan Soppengj dekloosters der Benedictjnen opgevoed en
Lamoeroe en de Bergregentschapyen, ten gevoelde zich geroepen tOtverkondigingvan

noorden aan deTlenrana en ten zulden aan het Christendom. Nadathj in 7l6vruchteoppervlakte van 1200 D geogr.mjlen en denen te bekeeren, begafhj zich 2 Jaren
eene bevolking van omstreeks200000 zielen. later naar Rnme, waar paus Gregori'
us 11
T0tde belangrjkste voortbrengselen behoo- hem wjdde t0tevangelie-predikeronderde
ren er kokosnotenj rjstjsago,tabak enz.: Duitschel.D00r Bejeren trok hjnaarThib
en de inwonerszjn zeerervaren in hetbe- ringen1 en van hier wedernaar Friesland,
werken van 40Rd, jzer,katoen enz. De waar de d00d van koning Radbout zjne
vorstvan Bonlis onderworpen aan het Ne- voornemens scheen te begunstigen. Zjne
derlandsche gouvernement. De hoofdplaats verwachtingen werden echternietbevredigd,
draagt desgeljks den naam van Boné,
. zj zoodat hj zich in 722 wedernaarDuitschhet regentschap Boelekomba.Hetheeft eene looze pogingen ha4 aangewend,om de Hei-

ligt een uur gaans van zee en is metde land begaf, de Hessen t0t bekeering riep,
t klooster Amoeneburg stichtte en ten
h
IavenBojoeneeneaanzienljkehandelsplaats. he
n 1859lsin hetkoningrjkBonieenopstand tweeden malenaar Romereisde.Dâârwjdde
uitgebarsten , die evenweldoor eene Neder- de Paus hem 0P den Bosten November 723
landsche exyeditieweldra beteureld werd. tot bissthop der dûor hem gestichte Christe-

Bonifaclo (De straat van)lseene zee- ljkegemeenten,terwjlhj daarentegen den
xingste breedte bedraagt ll(ggeogr.mjl.Zj legde.Door laatstgenoemde werd hj aanbeis gevaarljk wegens hare talrjke klippen, volen aan Karel X t
vfel,den majordomus
maar daarentegen zeer gunstig vool-de k0- van het Fransche rjk, en deze verschafte
raalvisscherj.Aanden oosteljken ingangder hem brieven van vrjreleide in Duitschland.
engte tusschqn Corsica en Sardinië.Hare ge- eed van gehoorzaam heid aan den Paus af-

straat liggen de Bucinarische of Magdalenaeilanden, die meestal t0t Corsica behooren.
De straat ontleend haren naam aan de stad
St. Bonifacio het oude Marianum , aan de
zuidkust van Corsica op eene steile kalkrots
gelegen.Deze telt ongeveer 4000 inw oners,

ln 724 was Bonifae%'
us weder in Hessen,

Corsica,en eenige prachtigegebouwengeven

later in Duitschland teruggekeerdt stichtte

waarhj den heiligen eik bjGeismarvelde,
en vervolgens in Thiringen, waar hj te
Altenberga, 3 uren gaans van Gotha de
Joannes-kerk - de oudste kerk van Thii-

ringen - stichtte.Hj vertoefde 12jaren in
die veelhandeldrjvenmetwjn en oljf-olie. dat land, en volbragt in 738 ten derden
Weleer was zj de aanzienljkste stad van male eene reis naar Rome.Een paarJaar

n0g getpigenisvanharevoormaligegrootheid. hj er de bisdommen Passau,Freisingen en
Bonlfacius. Onder dezen naam vermel- Regensburg, herstelde dat van Salzbtlrg,
begaf zich voorts wederom naar Thiiringen
den wj:

BonjaeLlés,een Romeinsch veldheer,die en Hessen en werd er de grondlegger der

naast Aëti'
as alsde grootstebevelhebber van

hetW est-RomeinscheTjk wordtbeschouwd.
Hj was aanvoerder der troepen in Afrika,
enverwierfaldaardoorzjneregtvaardigheid
en door zjn jvervoorhetChristendom de

bisdommen W iirzburg,Eichstëdt,Bamberg,

Erfurt en Fulda (744). Geholpen door de
zonen van Karel M arteltbelegde hj 00k
tweekerkvergaderingen (742en 743)t0tbevestigingvandekerkeljketucht.In745werd
vriendschap van den kerkvader A'
uyltstinus. hj mettoestemmingvandenPausd00rPipjn
Hj werd door zjn mededinger Aëtiu bj deKortetotaartsbisschopvanM ainzenprimaat
het Romeinsche h0f te Ravenna verdacht derD uitsche kerk benoemd.Daarentegenbegemaakt van verraad, en wjl hj heth0f vorderdehjdetroonsbeklimmingvandezenen
niet vertrouwde, weigerde hj, aldaar te zalfde hem t0tkoning.In 754vertrouwdede
verichjnèn,versloeg detegen hem afgezon- moedigegelool'
sheldhetopziytinzjnbisdomtoe
dene krjgslieden en riepj te vergeefsdoor aan zjnvriend Lull'
œsenrelsdewederom naar
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Friesland om de inwoners t0t bekeering te en overallemenschen heerschappjtevoeren.

brengen.Dââr echter werd hj in de nabjheid van Dokkum - vermoedeljk te Murmerwoude(Moordenaarswoude)- opden5ëen
Junj 755 doordeFriescheHeidenen om het

Daarom verwisseldehj deenkelepatlseljke
kroon meteene dubbele en veroorloofde zich
allerleiwjzigingen in deverhoudingvanvorsten en volkeren. Prins Robert rtlp Napels
leven gebragt. D e Christenen bragten het benoemde hj tot koning van Hongarje,
ljk naar Fulda, waarhetin de kryptvan den Hertûg van Grogt-polen schonk hj den
t)J4Arayon
den d0m werd bjgezet.ln 1842verreester titelvankoning,en koningJaoobws'
zjner eerte Falda een gedenkteeken,door beleendehj metdeeilanden Corsica en SaryrofessorEenseltelteCasselvervaardigd.Men dinië,terwjlhjaande koningen vanFranklsvan meening,dathj onderscheidenewer- rjk enEngeland gebood,vredetesluiten,en
ken geschreven heeft; ditalthans is zekerz de kroon van het Duitsche rjk voor een
dat zjne JBrieven (Epistolae s. Bonifacil pauseljk leen verklaarde.Dochtoen hj zich
Martyrisl''bj herhaling uitgegeven en zeer verzette tegen Plöilipplts JF , koning van
belangrjk zjn.
Frankrjk en dientengevolgehem in den ban
Negen lytz'
ydegz van dien naam ,te weten : deeden hetinterdietoverFrankrjkuitsprak,
k%anc
tu S/si/'
ffcil.
ç f. bisschop te Rome verloor hj zjn gezag.Philippws beriep zich
van 4l8t0t422.Hj wasde eerste?die ver- op een algemeen concilie en deed doorzjn
kondigde,datde bisschop te Romede eerste kanselier Noyaretden Paus te Anagnioverbisschop der Christenheid is,en werd onder vallen en gevangen nemen (1303).W é1werd
de heiligen opgenomen.
hj spoedig doorhetvolk op vrjevoeten geBonkfaeins 11,een Goth van afkomst en steld,zoodathj Romewederbereiken kon,
bisschop te Rome van 530 t0t522.Hjheeft maar de gebeurtenissen hadden hem zôögehet besluit uitgevaardigd, dot)r eene kerk- schokt,dathjkortdaarnaoverleed(3october
vergaderinyteRomebevestigd?datelkepaus, 1302).Hj isdegene,diehetRoomscheiubeltervermjdlngvan alleverkiezlngslisten,zelf jaar (zie onder ditwoord)verordend heeft.
zjn opvolgerbenoemenmoest,- eenbesluit, Bonifaoi'
usIX ,eigenljk Piltro 7b-lcelli.
hetwelk hj-zelfkortdaarnaeeneheiligschen- Deze, te Napels geboren ,werd in 1289 te
nis noemde,terwjl hj hettegeljk metde Rome t0topvolger van Urbanus VIgekozen,
daarop betrekking hebbende btllvernietigde. terwjlClemens Fff zich teAvignonophield.
Bonvacil
gsfff,eeaGriek,dievanFebruarj Volgens getuigenis van sommigen zocht hj
t0tNovember 607den bisschoppeljkenzetel door het verleenen van dispensatie en aoaat
te Rome bekleedde en van den Griekschen veel geld te verzamelen,hetwelk vervolgens
keizerPltocasdentitelontving van ttAlgemee- gedeelteljk gebruikt werd om zjne bloednen bisschop der Christenheid.''
verw anten te verrjken,gedeelteljk om den
Boni
faciusIF,dievan608t0ts15regeerde. Engelenburg en het Capltoolin sterke ves-

Bonifacius Tz
',bisschop teRome van 619
BonvaolusTrJ,diein 896slechts19dagen
den pauseljl
ten stoelbekleedde.
Bonl
faciwsVII,eigenljkI'
raneo,kardinaalt0t 625.

diaken en schuldig gehouden aan den d00d

van Benedictus VI en JohannenX1F*. Hj
bezatin 974 slechts ééne maanddepauseljke

waardigheid,ging vervolgensnaarConstantinopelen plaatstezich van 984 t0t985 w eder

tingen te herscheppen.Aan den Jeugdigen

LadislagtsvanHonqarjebezorgdehjdekroon

van Napels,en hj verzette zich tegen het
gezag der Viseonti te Milaan. Om eerstge-

noemdetegen LodewukrlzzAn)'
outebesehermen, moest hj een grootgedeelte van zjn
gebied aan magtige vorsten a1s leengoed afstaan, en op deze wjze is Ferraxa aan het
huis Este ten deelgevallen.In de Jaren
1391 en l394 werd hj uitRomeverdreven,
en hjweigerdeterugtekeeren- 'tgeenvoor
de viering van hetjubellaar1400 volstrekt

opden pauseljkenzetel.Hjoverleedinlaatstgenoemd Jaar en was zöö gehaat, dat het
noodig was- voordat de Rom einen zich in
volk zjnljk langs de straten sleepte.
Bonfaelgts TvfT, eigenljk Benedetto de 1399 onderw orpen hadden.D aarna heerschte
Li
fredodeGsfcfg?
'i,teAnaglliuiteenCatalo- hj te Rome met onbeperkt gezag,maar het
nischgeslachtyeboren.Hjstudeerdein'
dereg- gelukte hem niet,zich het uitsluitend bezit
ten,vestigdezlch eerstteParjsenteLyon, der Pauseljkewaardigheid teverschaFen.Na
en werd daarna advocaatvan het Consistorie den dood van Clemens Trll (1394) werd te
en Pauseljk protonotariusteRom e.M artinus Avignon BenedictusX1IIgekozen.Bonqfaoius

IV verhiefhem in 1281 t0tkardinaalen zond overleed den lsten October 1404.
hem als legaat naar Sicilië en Portugal.NaEindeljk vermelden wj n0g .
Boniïacius,
datdeze vervolgens Coelestin'usbewogenhad, markgraafvan M ontferrat.Deze nam in 1202
om afstand te doen van dePauseljke waar- deel aan dekrui
stoqten,onderscheidde zich

digheid,werd hj zelft0tPausgekozen.Bj door zjnedapperheld bj de verovering van

het aanvaarden van die betrekking hielden ConstantinopelenverkreegMacedoniëenThesde Koningen van Hongarje 0n van Sicilië salië met den titelvankoning van Thessalië.

de teugelsvastvan zjn paardenbedienden Hj sneuveldein l207 in een gevechttegen

hem met gekroonde hoofden aan detafel.In de Boelgaren, getroFen door eene vergifovereenstem ming m et Gregorius VII en fl- tige pjl.
Bonifacius-penningen. De steel van
noeentiusIII verkondigdehjdeleer,datG0d
aan de Pausen de magt geschonken heeft, den lelievormigen encriniet (Encrinitesliliiom naarwkllekeurkoningskroonenuittedcelen formis), een fossiel? dat in de kalkvorming
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voorkomt,bestaatuit een aantalleden1Z00- het 8ste legercorps, en overleed te Coblenz

datdesteelnietongeljkisaan hetligchaam, in Maart 1865. Als schrjver heefthj zich
datmen verkrjgtdoor een aantalgeldstuk- bekend gemaakt door zjne JGrundziige fiir
ken op elkandertestapelen.Dieafzonderljke das zerstreute Gefecht-''
leden,veelal in de lagen verstrooid, dragen
den naam van Bonifacius.penningen.

FriedrielnKarl'
lps Bonin,Pruissischminister,werd geboren te Pommeren in 1798,en

Bonifacius-vereeniging isdenaam van bekleedde na het voleindigen zjner stndiën

e0n0 R. K. vereeniging, een tak van de

Pius-vereeniging,in denherfstvan 1849vooral
door graaf Josepltvon Stolberg gesticht,als
een tegenhanger van de Protestantsche Gustaaf-Adolfs-vereeniging.

aanzienljkeambten.Naderevolutievan1848
bejverdehj zichom zooweldedemocratische

als de reactionaire uitspattingen in Pommeren te breidelen,en werdin September1848

in het ministérie Pjiel met de portefeuille
Bonifazio.onderdezennaamvermeldenwj: van Financiën belast.NahetaftredenvangeBon'
jjàzio Frezlezicsp,een beroemdhistorie- noemd kabinet keerde hj in zjnevroegere
sehilderder Venetiaansche school.Hj bloeide betrekking - die vanopper-president- naar
te VenetiB van 1530 t0t 1563 en was waar- de provincie Saksen terug en ondersteunde
schjnljk een leerling van Mtiaan.Onder- er de politiek vanhetministerieBrandenburg.
seheidene doeken van dien meesterbevinden In 1851 werdhjbenoemdt0topper-president
zich in de muséateVenetië,terwjler00k in de provinciePosen,doch)daarhjzichmet
elder
wor
de maatregelen derregeringnietk0nvereeniBosni
f
aziden
o gevonden.
Treronesetdesgeljkseenschilder gen,latervangenoemdebetrekkinyontheven.
der Venetiaanscheschool.Hj Tverd geboren Achtlarenlater,onderhetministerleSeltwerin
teVerona in 1494 enwaseentjd-enkunst-, Tverd jj**echter ràet dat atàbt Nvedero:â begenootvan Titiaan.Een zjnervoortreFeljk- kleed, maar de houding der regering geduste schilderjenishetverdrjvenderwisselaars rende den Poolschen opstand bezorgde hem
uit den tempel in het paleis der Dogen te Z00 velemoejeljkheden,dathjzjnontslag
Venetië.00k in Engeland zjn grooteschil- nam en zich methetlidmaatschapderKamer
derjen van zjnehand.Hj overleedin 1553. vanAfgevaardigdenvergenoegde.DâârschaarBonin.Onderdezen naam vermeldenwj: dehj zich aan dezjdederoud-liberalepartj
Eduard epzlBonin,een Pruissischgeneraal. en sprak erm eermalen een afkeurendoordeel
Hj werd geboren den 7den Maal'
t 1793 te uit over de m aatregelen van het Kabinet.
Stolpe in Pommeren!trad in dienstin 1806, Adol
fvonWozliz
l?adjudant-generaalinPruiswoonde den veldtogt in Saksen bj en werd sische dienst en gouverneur-generaal van
n0g in laatstgenoemdJaardoordeFranschen Lotharingen.Hj werdgeborendenlldenN0gevangen genomen. op zjn woord van eer vember 1803,tradin 1821 in dienst,bezocht
ontslagen,keerde hj naar zjnegarnizoens- de m ilitaire school en w erdin 1833a1seerste
plaats Prenzlau terug en bezochterhetgym- luitenant t0tvl
eurel-adjudantdesKoningsbenasium,In 1809kwam hj wederin dienst, noemd.Nadathjln 1854t0tgeneraal-majoor
werd spoedig bevorderd,verwierfin 1814bj en in 1858t0tluitenant-generaalenadjudantLiitzen hetllzeren Kruisder2deklasse,streed generaaldesKoningsbevorderdwas,verkreeg
bjBaatzen,Dresden,Kulm ,Leipzig,Troyes, hj in 1868hetcommandement over hetlste
Ardssur Aube en Parjs,en werd methet legercorps. In 1865 werd hj generaalder
Ilzeren Kruis lste klasse begiftigd.D aarna infanterie1 en in den Oostenrjkschen oorlog
klom hj langzaam op en was in den Slees- (1866)onderscheiddehjzichvooralindenstrjd
wjk-Holsteinschen oorlog van 1848generaal- bj Königgrëtz.Na hetsluiten vanden vrede
mAjoor.Vervolgenswerderhem hetopperbevel t
werd hj generaalen chefderPraissische
over de Rjkstroepen toevertrouwd,terwjl roepenln SaksenengouverneurvanDresden.
de regéring der Hertogdommen hem belastte Hj maaktezich in dezebetrekking z00vermet de taak,om aldaar hetleger te ûrgani- diensteljk,dathj den 17denAugustus 1870
séren. Onder het opperbevel van generaal t0tgouverneur-generaalvanLotharingenwerd
Prittwitz voerde hj in 1849 beveloverde benoemd.Indiebetrekkingzeteldehjeerstte
Sleeswjk-llolsteiners,sloegdeDenenbjK0l- Nancy envervolgensteMetzennahetopheFen
ding, maar deelde 00k in de nederlaag bj vandienpostishjwederdienstdoendadjudantFridericia. Na den tweeden w apenstilstand generaaldesKoningsgeworden (1871).
legdehj hetcom mandoneder enkeerdeterug
Bonin-eilanden , Bonin-k
%ma-ofAartnnaar het Pruissischeleger.Weldra washj Iiddc/lowy-eilczl#em isde naam eenergroepvan
commandantvan Berljnen in1852luitenant- 89 eilanden1 in den Stillen oceaan tusschen
generaal en ministervan 00rl04.Hj bragt Japan en deMariane-eilandengelegenen)hoebelangrjkeverbeteringenindemilltairezaken, Tvel reeds vroeger door de Japannézen,Neen zjne aftreding - vooraleen gevolg van derlanders en Spanlaarden ontdekt, in 1827
zjneafkeerigheidvanRusland- werda1seene door kapitein Beechey het eerst onderzocht
staatkundige gebeurtenisbeschouwd.In 1856 en voorEnrel
and in bezitgenomen.Zjvorzag hj zich belast met het commandement m en 3afdeellngen,die uitkleine)bergachtige
van het 7t
le legercorps en daarna met de eilanden van vulkanischenoorsprong bestaan,
portefeuillevanOorlog,diehj echter,wegens zich van het noorden naar het zuiden uitvexschilvan gevoelen om trentdeorganisatie strekken en met een w eligen plantengroei
van het leger,reeds hetvolgendelaarneder- bedekt zjn. Vöör die inbezitneming waren
legde.Vervolgensverkxeeghjhetbevelover zj Onbewoond,doch later (1820)heeftzich
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op heteiland Pgel te Port-luloyd eene volk- oudheden,een anatomisch en physisch kabiplanting gevestigd van Europésche zeelieden net, 18 gehoorzalen enz.Daarenboven vindt
met inwoners van Hawaï.De grootste eilan- men in het voormalig kasteel van denKeur-

den,behalve Peel, zjn Parry, Stapleton, vorsteen muséum voornatuurljke historie,
Burland, het Zwavel-eiland en Alexander. een scheikundig laboratorium enz.00k iser
Deze onafhaakeljke kolonie heeft in 1853 eene uitmuntende sterrewacht.Bonnishoogst
eene constitutie vastgesteld.
gunstig gelegen voor deRjnvaart,en men
Bonington (RichardParkes),eenuitmun- meent,datDrususaldaar meteen Romeinsch
tend schilder dernieuwe Engelsche school, leger over die rivier is getrokken,- voorts

werd geboren in 1801teArnow bjNotting- dat Cirilismetztine Batavieren inharenabjham :ontving zjne opleiding in hetatelier heid tegen de Romeinen gestreden heeft (70
).Hetschjnt,datBonn in dedagen
van LeGrp.
steParjs,bestudeerdedewerken na Chr.
der Vlaamsche en Italiaansche meesters,be- van Constantî
jn de Grootereedseene bloeigaf zich vervolgens naar Italië,en overleed Jendeplaats isgeweest.lnde4(
1eeeuw werd
te Londen in 1828.Zjnebeste stukken be- zj door de Allemannen verwoest,maardoor
vinden zich in deverzamelingenvanden her- keizer J'ulianus 'weder opgebouwd, en zj
t0g nan .
re#/ord en van den markies ran had voorts van deHunnen,Franken,Saksen
ZJl#d#pYzle.
en Noormannen veel te ljden.In hetjaar
Bonitz (Hermann), een verdiensteljk 952 werd er eene groote Synode gehouden.
Duitsch letterkundige:werd geboren te Lan- Duitsche Keizers, van de Boven-Rjn ter
gensalzaden 29sten Julj 1814.Hj studeerde krooning naar Aken trekkende,staptend00r-

te Leigzigen teBerljnin deoudeletteren, gaans te Bonn aan land,en de aartsbisschop-

werd ln 1836 leeraar aan een institutlt te pen van Keulen vestigden erveelalhun verDresden,daarna aan hetFriedrich-W ilhelm- bljf,wanneerdeonrustigeburgersvanlaatstgymnasium ,toen aan het JGraue Klostery'' genoemde stad het hun te lastig maakten.
b
eide te Berljn,en vervolqenshoogleeraar ln 1672 verdedigden deFranschenhaartegen
aan het gymnasium te Stettln.ln 1849 aan- de Nederlanders,Spanjaarden en oostenrjvaardde hj de betrekking van hoogleeraar kers. Na een geweldig bombardement werd
aan de universiteit te W eenen,werd tevens zj in 1689 door den Keurvorst van Branmede-directeur van het Philologisch semina- denburg en in 1703 door de Nederlanders
rium aldaar en ontwikkelde op het gebied onder Coehoorn ingenom en.H are vestingwervan het onderwjs eene onverpoosde werk- ken zi
jn in 1717 grootendeels gesloopt en de

zaamheid.In 1854 wee
rd hj lid derKeizerljke academie en in 1864 lidvan den Raad
van Onderwjs.Het ontwerp van organisati
e
voor de Oostenrjksche gymnasia,door hem

steenen t0tden bouw

van hetKeurvorsteljk

hj overde oude Grieksche schrjversinhet
licht gezonden heeft,wordt zjne uitgaveder
ttMetaphysica''van Aristotelesa1s hetbelangrjkstbeschouwd.

waardigheid en begaf zich toen naar Parjs.
Na zjn terugkeervestigdehjzichteAmster-

paleis gebruikt. In 1802 kwam Bonn door
den vrede van LunevilleaanFrankrjktdoch
ixl 1814 wederaan Pruissen.In harenabj-

en Eœner vervaardigd,isin 1854 aldaar in- heid liggen hoogst bekoorljke en druk begevoerd en 00k nu n0g van kracht.O0k heeft zochteplekjes,zooalsGodesberg,Rolandseck,
hj sedert1850metanderen hetttzeitschrift heteiland Nonnenwerth,de Drachenfelsenz.
fiiroesterreichischen Gymnasialwesen''uitgeBonn (Andréas), een uitstekend Nedergeven. 0p wetenschappeljk yebied onder- landsch genees-en ontleedkundige werd gescheidthjzich dooreenegrondlgekennisder boren te zknasterdana den 17ëenJunj 1738,
werken van PlatoenAristotelesenvanhunne studeerde aldaar en vervolgens te Leiden in
wjsgeerige stelsels.Van de vele werken,die de geneeskunde, verw ierf er de doctorale

Bonn is eenearrondissementshoofdstad in

dePruissischeRjnprovincieen inhetdistrict
Keulen.Zj ligtzeerbevallig op den linkeroevervan deRjn,heefteenaangenaam voorkom en en teltomstreeks 20000 inwoners,die
bjna alle de R.K.godsdienstbeljden.De

dam en werd er w eldra hoogleeraar in de
ontleed- en heelkunde aan het Athenaeum .

Als eurator van het legaat van Monnikltof
deed hj belangrjke prjsvragen uitschrjven,
die doorgaans op eene voldoende wjze werden beantwoord.Hj wasridderderOrdevan
den Nederlandschen Leeuw ,lid van hetK0-

ninkljk Nederlandsch Instituuten vanOnder-

oudste kerk is er deGMiinster''van 1157,met scheidenegeleerde genootschappen,en overeen toren ter hoogte van bjna 100 Ned.el leed te Amsterdam den 2de September 1817.
en eenkoperenstandbeeld vankeizerinHelena. Zjn ontleedkundig kabinetisaangekochtten
Men heeft er een R.Katholiek gymnasium , behoeve derLeidschehoogeschool.Van zjne
onderscheidene andere scholen,een genoot- Ontleed-en heelkundigewerken noemen wj
schap voor natuur- en geneeskunde en eene zjn tThesaurusossium morbosorum (Beschrjbelangrjkeuniversiteit,dePrtlissischeRjn- ving en afbeelding van zieke beenderen ,Amuniver.siteit genaamd en doo1-den keurvorst sterdam 1783,40metafbeeldingenl.''- Zjn
Maximiliaan Frerferïk van Keulen in 1777 veelbelovende Z00n
Coe
te Andréast0t
dnraad? aan

gesticht.ZjwerddoorNapoleonIopgeheven, de hnogeschool
maar in 1810 doorkoning Frïetfrfc/zW illtelm
van Pruissen hersteld. Het universiteitsgebouw bevat eene bibliotheek van meer dan
200000 banden, een muséum voor kunst en

Leiden
octor ln de
geneeskunde bevorderd en w egens geleerde
verhandelingen t0t lid benoemd van onder-

scheidene qenootschappen, overleedinJeugdigen leeftpd.
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Bonneofkinderjwfvrowonoemtmeneene 1752 werd hjproponent,'en nadathj achvrouw ofeenmeisle:datnietalleen,geljk tereenvolgens te Amersfoort, Rotterdam en
de gewone kindermeld: met de verpleging, 'sHage a1spredikantwaswerkzaam geweest,
maaro0k met deopleidlngderkinderen isbe- aanvaardde hj in 1761 de betrekking van
last. Het eigenaardige van eene bonne is. hoogleeraar in de godgeleerdheid teUtrecht.
dat zj Fransch spreekt en de kleinen,die Hj hield een aantalgeleerde redevoeringen
n0g maareven despraakwerktuigen weten te enschreefonderscheidenestichteljkewerken,
gebrtliken,practisch metdietaalbekendmaakt. werd wegens zjne gevoelens in menigen
W ieinzjnekindereneenegrondigekennisvan pennestrjd gewikkeld, en liet den 10f na
demoedertaaleneennationalen geestverlangt, van groote geleerdheid, opregte vroomheid
houde de Fransche bonnes buiten de deur. en ongemeenewelsprekendheid.Hjoverleed
Bonner (Edmund), een bekende Engel- te Utrechtden zt
lenFebruarj 1802.
schevbisschop, studeerde van 1512 t0t 1519
Bonneval (ClaudeAlexandre,comtede),
te oxford en mogt zich vervolgens verhetl- 00k Aamed Pas
jagenumd,een schrander
gen in de gunst van kardinaal Wolsey.Hj gelakzoeker,werd geboren den 14denJulj

was een werktlzig van Hendrék FYJJ,ver- 1675 te Coussac in Limousin uiteene aandedigde diens scheiding van Catkarina rg> zienljk Fransch geslacht. Hj bezocht het
Arayon en toonde zich a1s gezant te Rome, g
col
Je
enlegi
leeftdjedrdi
eznusï
teten,doch nam op lz-l
-arite W eenen, te Kopenhagen en vooral te
bj de marineenverkreeg

Marseille een jveraar v00r zjn Koning.Na
den d00d van dezen verliet hj de zaak der
Hervorming enwerdeenjverig strjdervoor
deR.K.Kerk.W é1verloorhj aanvankeljk
zjn bisdom en zjnevrjheid,maarhj werd
in 1553 doo'
r de R. Katholieke M aria zoozeer aangevuurd, dat hj in 3Jaren meer
dan 200 Protestanten op den brandstapel
bragt. Bj de troonsbeklimming deryrotestantsche Elisabetlt wierp men hem ln den
kerker,en hj Overleed aldaar den 5denSeptember 1560.
B onnet.Onderdezennaam vermeldenwj:
Clt@rles d6 Bonnet,een beroemd natuurkundige en wjsgeer. Hj w erd geboren te

na verloop van eenige Jaren eene aanstelling t0t luitenant bj de garde.MethetregimentLatournam hj in 1701onderCatinat
deel aan den veldtogt in Italië en Onderscheidde zich vervolgens onder den maar-

schalk de Zf
fzeplùpvq in de Nederlanden.
Toen Chamillard,minlstervan O0rl0g,zjn
verzoek om bevordering van de hand wees,
beleedigdehjdien opz0overregaandewjze,
datde krjgsraad hem terdoodveroordeelde.
Bonneval had inmiddels de wjk genomen
naar Duitschland,waarhj,op aanbeveling
van prins E'u-qenins:geplaatstwerdalsmajoor
in oostenrjkschedlenst.Hj vochtvan 1710
tOt 1712 dapper tegen zjne landgenooten,
Genève den lzden Maart 1720.Hoewelbe- terwjlin den vredeteRastadtdoorbemidstemd voor de regtsgeleerde loopbaan,legde del
Fraing
nkrjvan
k prins EugenLus zjn vonnis in
vernietigd werd.Keizer Karel FT
hj zich metzooveeljvert0e op denatuur-

ljke historie,dateene verhandeling over de bevorderde hem t0t luitenant-generaalen t0t
voortplanting der bladluizen hem reeds op lid van den Rjksraad.Niet lang daarna tot
zolarigen leeftjd hetlidmaatschap bezorgde luitenant-veldmaarschalk benoemd, nam hj
der Academie van W etenschappen te Parjs. deel aan den oorlog tusschen Turkje en
TweeJaren laterwerd hj lid van deLonden- Oostenrjk en werd in den slag bj Petersche dRoyal Society-''Op z3-larigenleeftjd wardein (1716) zwaar gewond. Te Parjs,
promoveerde hj in de regten,maar hj be- waarhj genezing zocht,werd hj metopen
oefende uitsluitend de natuurljke historie en armen ontvangen; weldra echter was hj
de wjsbegeerte.Eene oogziekteverhinderde weder teW eenen, en daarhj zich op een
hem zjn microscopisch onderzoek voortte ongepaste wjze met de huiseljke aangezetten, zoodat hj zich bj de speculatieve legenheden van prins Eugenius bemoeide,
wjsbegeerte, inzonderheid bj hetChristen- bezorgde deze hem in 1723 de betrekking
d0m ,bepaalde.Zjn boek tfldées sur l'
état van veldtuigmeester in de Nederlanden.Te
ftltt
lr des êtres vivants ou palingénésie phi- Brusselwashj weldrainonaangenaamheden
losophique''(1769)ismetwarmtegeschreven. gewikkeld met den gouverneur)denmarkies
Hj zag zich in 1752 benoemd t0t lid van d6 TriJ, zoodaj hj in hechtenisgenomen
den Grooten Raad van Genève, maar en naar sveenen geroepen Tverd, 0:: zich
moest wegens ongesteldheid in 1768 die be- te verant:ioorden.Nadathj eenezaaand in

trekking nederleggen,waarna hj zjn land- 'sHagehaddoorgebragt,waarhj veel0:agoed Genthod aan hetMeer van Genève be. gang hieldmetden Franschen en Spaanschen
trok en aldaar den sosten Mei1793 overleed. gezant,beyafhj zich naarW eenen,maar
Van zjneoverige werken vermeldenwjzjn werd op dlen togt gevat en naar het slot
uTraité d'insectologie (Parjs1745,2 d1n)'' Spielberg bj Briinn gevoerd.OOk ditmaal
(
dEssaisurles facultés de l'
âme(1760)'' en werd hj door den krjgsraad terdood verucontemplation de lanature (l7s0).''Zeerberoemdisook zgn werk JRecherchessurl'usage
desfeuillesdans1es plantes (1754)''.
Gqsbertns zoslef, een Nederlandsch godgeleerde.Hj werd geboren te Naarden den

oordeeld,maarde Keizerveranderdehetvon-

nis in éénlarige gevangenisstraf op genoemd
kasteel.Na hetondergaan daarvan werdhj
over de grenzen gebragt,ondervoorwaarde,
dathj dezenimmerwederzouoverschrjden.
23sten September 1723,studeerde te Utrecht Nu begafhj zich overVenetiënaarConstane
pnde
hei
ch
daar
d00r
het
dnedi
gen rs
vacn
zdde
ielkuzi
nd
igealve
rhand
eling
en.
V0r- tinopel, omhelsde er in 1730 de MohammeIn daansche gfldsdiensten werd dûor den sultan
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benoemd t0t pasla van driepaardenstaarten Eerstgenoemde zond hem naarEngeland,om
en t0t generaal der artillériejwelke laatste bj Ilendrik VIII mede te werken t0tden
hj op Européschen voetinrigtte.Alsbevel- valvan kardinaal W olsey,en vervolgensnaar
hebber van een corps van 30000 man streed Duitschland,om de keuze zjnsKoningst0t

hj metgoed gevolg tegen Ruslanden tegen Keizervan Duitschlandtebevorderen.In1521

den overweldlger van den Perzischen troon,
Tltamasp Ab:Ji-Ar#cl.De Sultanbeloondehem
door heln te benoemen t0t gouverneur van
Chios. W eldra echter viel hj in ongenade,
zoodathj die betrekking verloor en naareen
pasjaliek aan den oever der Zwarte Zeever-

washjbevelhebbervan hetFranscheleger,
dat een inval deed in Navarre.In 1523 en

1554 voerde hj in Italië oorlog tegen de
Spanjaarden en werd btjzjn overtogt Over
de Sesia geslagen,bj welke gelegenheid de
dappereBayard (zieonderdezen naam)den
bannen werd.Hj overleed,toen hj op het heldendood vond.Daarna spoordehj Franpunt stond om naar Europa terug tekeeren, çpi,
v I aan t0t den slag bj Pavia (24 Fete Constantinopel op den 27sten Maart1747. bruarj 1525)2raarin hj zelfsneuvelde.
Bonneville(Nicolasde),eenFranschdag- Bonny-rlvler (De)isde oosteljkearm
bladschrjver,werd geboren teEvreux den van de Nlger,waarmede deze zich uitstort
l3ëen Maart 1760, beoefende met gelukkig in debaaivanBiafra.Ophaaroosteljken oever

gevolg de letterkunde en maakte zich ver- ligt de stad Bpnny op eene zeermoerassige
diensteljk door hetvertalen van Engelsche en Ongezboenzd
zjn
70n
00i
ne
ie
t peleenkqbeerlang
rjke
hnawo
nde
lrs
in,
en Duitsche tooneelstukken. Ten tjde der en ztl
groote omwenteling stichttehj metFaneltet palm -olie.
den acercle social''enredigeerdedentfTribun
Bonoa, Benoa,BoanofBoano,een eiland
du peuple''en de dBouchedefer'.Daarhj, der Molukken,t0t de Ambonsche groep be-

h0e vrjheidsgezind ook, zjne stem verhief hoorende? ligt 2 geogr.mjlen ten westen
tegen alle verdrukkers zonder onderscheid, van Ceram en bestaat eigenljk uit2 eilanwerd hj den 9den Thermidor in den kerker den,die door eene smalle straat gescheiden
geworpen. Later werd hj wegens eene zjn. Het heeft eene lengte van 3 geogr.
vergeljking van Napoleon I met Cromwell mjlen,is zeer rotsachtig en telt2dorpen,
nogmaalst0tgevangenisstrafveroordeeld.Hj van welke het één door Christenen en het
overleed den 9t
len November 1828.T0t zjne ander door Moham medanen is bew oond.D e
geschriften behooren eene (tllistoire de 1'Eu- bevolking drjft handel met de omliggende
rope moderne (3 dlnl''en ttDe l'esprit des eilanden.Vroeger pleegde zj zeeroof,maar
religions''.

het Nederlandsch bestuur heefthieraan een

B onnivard (François de),een martelaar einde gem aakt.
voor de godsdienstige en staatkûndige vrj- Bonosus. Onder dezen naam vermelheid, geboren in 1496, werd in 1513 den wf
J:

Quintltsa?onosus een R om einsch veldheer
aldaar eene bibliotheek stichtte. Bisschop Van Spaansche afkomst maarin Brittanje
Johan wilde Genéve afstaan aan den Hertog geboren.Hj leefde ten tjde van de keizers
van Savoye,en daar Bonnivard de burgers Aurelianns(570- 275)en Probns(276- 282).
prior te St. Victor in Genève, waarna hj

aanvoerde bj hun verzet tegen dien maat- D00r zjne onvoorzigtigheid vielen descheregel,haaldehj zich hetOngenoegen OP den pen derRomeinen op de Rjn in de handen
hals van verm elde aanzienljke Personen. der Alemannen,en om zich aan dedreigende
W eldra vielhi
j in handen van den Hertog, stxaf te onttrekken, wierp hj zich op tot
smachtte van 1519 t0t 1528 in den kerker

Keizerin deRjn-gewesten.Hjwerdechter
en herkreeg toen eerstzjn prioraat doorbe- door z/robusna een hardnekkiggevechtover-

m iddeling van bisschop Pierre de la W ect/-e. wonnen en bragt zich te Keulen om het
Toen Genève in de dagen der Hervorming leven (280).Hj was zeer aan den wjn verwankelde tusschen de oude en de nieuwe slaafd en droeg om die reden den naam vah

leer,deed hj deingezetenen doorzjnekrach- allangkruik (Amphora pendensl'' of liever
tige taalde zjde der Hervorming kiezen.In kllangbuik''.
1530 kwam hj nogmaalsin de magt van den
Bonosls,bisschop teSardicainIllyrië.Hj
Hertog, toen hj zjne oude zieke moeder leefde in de 4deeeuw enloochendeden maagwilde bezoeken, en w erd in de Onderaard- deljken staatvan M aria,daardezevolgens

sche gevangenis van het slot Chillon opge- zjneonderzoekingenin haren echtmetJozqf
sloten,totdatde mannen vanBerndiesterkte aan dezen m eer kinderen geschonken had.
veroverden en hem op vrje voeten stelden De Synode te Capua,aldaar Onder voorzit-

(1556).Nu deed hj afstand van zjn prioraat terschap van Ambrosiusgehouden (391),vere
n hield zich bezig,a1sburjervan Genève, oordeelde zjneleerenontzettehem vanzjne
met de verdediging der vrphcid van geloof waardigheid.Zjne aanhangersvormden eene
en geweten.Byron heefthem t0t hooftlper- secte, die in de 6de eeuw n0g bestond en
sopn gemaaktvan zjn ttprisonerofChillon''
. met den naam van Bonosianen bestempeld
Bonnirard overleed in 1570.
w erd.
Bonnivet (Guillaume Gouëer,sieurde), Bonpland (Aimp),eenberoemdFransch
admiraalvanFrankrjkindentjdvanFran- natuurkundige,de reisgenoot en vriend van
çoi,
v l,was een gunsteling van dezen vorst A leœander ron H umboldt, werd geboren te
en van diensmoeder LouiseranSaroye,maar La Rochelle den zzsten Augustus 1773.De

een vjand van den connetable Tan Jbcfrlos. onrustige tjd,dien hj gedurende zjne J0nIV.
17
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De val van hetKeizerrjk gafaan Rongelingslaren beleefde,ontrukte hem eenigen
tjd aan zjnegeneeskundige studiën.Nadat FJJP# zoodanigen schok,dat hj geen lust
hj in 1793 een togt op den Atlantischen gevoelde om in Europa tebljven.Voorzien
Oceaan had volbragtmet een fregat.hetwelk van allerlei zaken scheeptehj in 1816 zich
jagtmaakte op Engelscheschepen,begafhj in naarBuênos-Ayres,waarhjt0thoogleexzich naar Parjs,waarhj de toegenegenheid aarin denatuurljkehistoriewerd benoemd.
verwierfvan Arago,Gay-Lm sacen CorrisartJ De wispelturige bestuurders des lands zochdooxdezen laatstewerdhjaanbevoleninde ten zich echter weldra van hem te ontslaan,
gunst van den Eersten Consul en diens ge- en hj stevende in October1820 deParana
malin Joslphine.Hetwaszjnwensch,verlof op, om in Paxaguay Onderzoekingen tedoen.
te ontvangen t0tdeelneming aan eeneweten- Daar vestigde hj zjneaandachtop dePa-

schappeljke expeditie naar de Zuidzee,en raguay-thee (maté)en legdeeeneuitgebreide
z00 kwam hj in kennis metnon Sl-à0J#f, plantage aan,waar weldra eeneaanzienljke

die zich aan deze onderneming had aange- volkplanting van Indianen ontstond.De dic-

sloten.Beidemaakten zich doorgezamenljke tatorFrancia,bevreesdvoorzjntheehandel-

voorbereidende studiën daartoe gereed,doch monopolietdeed echter de plantage door 800
daten overrompelen en verwoesten. De
toen het geheeleplan in duigen <el,beya- sIol
ven zj zichnaarSpanle,waarmenhen nlet ndianen Tierden Verdreven, en m0n nam
alleen van reispassen, maar 00k van aanbe- Bonpland gevangen en bragt hem naar Asvelingsbrieven aan alle rjksbeambten in de sompcion (3 December 1821). Te vergeefs
Zuid-Amerikaanschekoloniënvoorzag.Hunne spande ron .
S%-5pJ#f al zjne krachten in,
togten in Mexico,Cuba en Columbia,in het om aan zjn vrienddevrjheidtebezorgen,Andes-gebergte en langs de oevers van de te vergeefb poogden de regpringen van BraOrinoco- en van de Amazonen-rivier hebben zilië en van Engeland voor den gevangene
onschatbare vruchten opgeleverd voor dewe- in de bres te springen. Eerstden zëen Fe-

tenschap.Geljk zj zamen demoejeljkheden bruarj 1831 werd hem zjnevrjheid aangeen gevaren der reisdeelden,z00 voltooiden kondigd.Zjne gevangenschapwasintusschen
zj00ktezamenhetbelanyrjkewerkdvoyage niet drukkend,want eerst washj als OfEdans les régions équinoctlales''.Minder goed

cier van qezondheid in eenekleinevesting
klimaat. Te Angostura ontwikkelde zich de naar Peru werkzaam gywcest.
dan ztjn vriend was hj bestand tegen het en later bp den aanleg van een handelsweg

kiem eener ziekte,welke hj in dedompige

Ntl zag Bonpland zlch beroofd van zjn

wouden aan de Cassiquiare had Opgedaan. vermogen en van alle geldeljke hulpmidde-

W eldra echterwashj volkomen hersteld. len, want zjn pensioen van 3000 francs
Van hqnne belangrjke plantenverzamelin- was op debegrooting in Frankrjk doorge-

gen zonden de twee reizigers alleen de doubletten naar Europa,en d00r dezen maatrege1 bleven de vruchten van hun arbeid behouden,daar de meeste schepen, waarmede

zj die verzonden, door Engelsche kapers
genomen werden. Bjkans waren de beide
vrienden te midden van hunne nasporingen
in hechtenis genomen en naar Europa ge-

bragt.Men hadnameljk teRio-laneiro vernomen,datzj de vereeniging vandeOrinoco
m et de Am azonen-rivier w ilden Onderzoeken,
en daar hetw antrouwend koloniaalbestulu

de kennis daarvan gevaarljk achtte, z0o

W aS er reeds bevel gegeven ,om von .Sl-boldt en Bonpland te vatten en naar Lissa-

b0n over tebrengen.Zj ontkwamen echter
aan dit gevaar, alsmede aan de Engelsche
kapersbj hun terugtogtnaar de OudeW ereld.Den zt
len Augustus 1804zetteBonpland
te Bordeaux den voetaan wal.Hjhadmeer
dan 6000 plantensoorten -- Tiaaronder 3500

haald.Toen het hem weder werd toegestaan,

had hj zich in Zuid-Amerika in handelsondernemingen gew iltkeld, die zeer Onvoordeelig aqiepen.Na het hcrkrjgen z/nervrjheid,bewoondehj a1sgeneesheereen Braziliaansch dorp aan den mond der Piratini,
en hj begaf zich van dâârnaareene door
hem aangekochte grondbezitting bj St.Bûrja
aan de Uruguay.Hier kweekte htjeengroot
aantal nuttige gewassen, bjvoorbeeld 1600
oranje-boomen,- tevens hat
l hj er eene
uitmuntende kudde schapen,en hj z0u een
vermogend man geworden zjn,z0o een dertigjarige burgeroorlng zjnewelvaartnietgeroofd had. In Europa vernam men zelden
ietsvan hem.De eerste beschrjving van de
watermaïs en vele zaden, door hem naar
Parjsgezonden,Opdatmen erproeven meê
z0u nemen in A1ge'rië,schjnen hunne bestemming niet te hebben bereikt.Toen men
erlater (1854)van hem vroeg,zond hjoeene

n0gnietbeschrevene- medegebrart.Keizer menigte zaden en stekken naar Europa.GeNapoleon I benoemde hem t0t opzlgter van

zjne tuinen te Malmaison en te Navarre,
en de verstooteneJosqpl
tlneoverleedinzjne
tegenwoordigheid.Hj heeft van genoemde
tulnen eeneuitvoerige beschrjving gegeven
(Description des plantes, que l'
on cultive à
Navarre et à Malmaison).Tevens gaf hj in
het lichtzjne tt
planteséquinodialesreceuillies en Mexique (Parjs 1808-1816)Z dln)''
enzjneGMonographiedesMelastomées(Parjs
1809- 1816,2dlnmet220koperen platenl.''

ruimen tjdhield hj zich bezig met plantengeogfaphie en vervaardigde een tafereelvan
de soorten, die uit de keerkringslanden op
den gematigden gordelovergaan.Onverpoosd

verzamelde hj gewassen, die htj naar het

stelsel van Endlicher en De Candolle rangschikte, voorts gesteenten en fossielen,en

het was zjn lievelingswensch,dathj eenmaalaldie voorwerpen naar Parjs z0uoverbrengen. ln 1853 ging hj van St.Borga
naar Corrièntes, waarhj cigenaarwasvan

BONPLAND-BONTEKOE.

259

uitgestrekte gronden, hem door genoemden kleine vaartuigen.Reeds na8dagen reiswer;

Staatuiterkenteljkheidgeschonken voorde hj dooreen geweldigcn storm beloopen,die
diensten, die hj bj het ordenen van een 15dagen woedde.Bjhetomzeilen derKaap

muséum in de hoofdstad bewezen had.Die wae het scheepsvolk n0g gezond,maar kort
len eene waarde van 10000 daarna werden vele door ongesteldheid aangronden hadt
Spaansche daalders,en wanneer Bonplandze getast, zoodat bj 3 weken op het eiland

verkocht had, z0u hj,daarenboven in het
bezitvan een Jaargeld van 3000francs,zonderzorgzjnedagenhebben gesleten.Hj had
echtergrooteplannen,diehjwegensgebrek

Bourbon en vervolgens n0g eenigen tjd op
St.Maria bj Madagascar vertoeven moest.
Na het overwinnen van vele bezwaren be-

vond hj zich den l9(
1enNovember- dusna

aan de noodige geldmiddelen nietten uitvoer verloop vanbjnaeenJaar- instraatSoenda,
k0n brengen.Allengsvervielhjt0tarmoede; toen de bottelier door onvoorzigtigheid den
de enkele Europeanen, die hem te Santa brandewjn deed ontvlammen, waarna het
Anna- z00heettezjn landgoed- kwamen brandend vocht tusschen de steenkolen liep,
bezoeken,werden pjnljk aangedaan bj het waardoor zulk een geweldige damp Ontaanschouwen der hut van stroo,waarin de stond,dat velen, die zich derwaarts wilden
beroemde geleerde zich behielp.Tevens was begeven,d00r verstikking omkwamen.S0mhj volstrektnietgezind,Om raad Ofbjstand migen maakten zich meester van Qe sloep en
van anderen aan te nemen,en hj vermeed de boot en lieten den gezagvoerder en de
de menschen Om zich aan hunne aanbiedin- overigen in een reddeloozen tpestand '
achter.
gen te onttrekken.Toen de Duitschegenees- Defelle vlampenbereikteneerstdeolievaten,
heer ufvl-Lallemant in April 1858 hem be- toen het buskruid, en het sehip v100g met
zocht,Yiaren dekrachten van den grjsaard ll9 menschen in de lucht.
Bontekoe, gewond en bedwelmd in zee
reeds zôö aan het afnemen, dat men een
spoedig uiteinde verwachten k0n,en weinige geworpen, kwam spoedig t0t zich zelven,
weken daarna kwam in Europa het berigt, redde zich op den mastmetéén zjner10tdatBonpland den 4den Meivan laatstgenoemd genooten, llarm von XZ
/@AtZSf.
:eS genaamd,
Jaaroverleden was.Zjneopmerkingen over en werd weldra metdezen opgenomen in de
hetherbârium ,op zjnereizenmetvonJ#f
zp2- sloep en de boot, welke zith niet,ver van
boldtverzameld,zjn door KuntkindeJNova dââr bevonden.In die ranke vaartuigen begenera etspecies plantarum (Parjs,1815- vonden zich nu 72 personen met nagenoeg
geene levensmiddelen,geen zeilen ofkompas.
1825,12 dlnl''opgenomen.
M en vervaardigde zeilen van hem den en verBonsem zie Wesel.
B onstetten(KarlVictorvpn),waseenbe- pleegde zorgvuldig den gezagvoerder, die

kendschrjver,die.geboren teBernin1745, door zjne kennis ongeveer de plaats beeerst te Yverdun en toen te Genève werd paalde.waarzjzichbevonden,endenkoers,
opgevoed,teLeiden,CambridyeenParjsstu- dien zj moesten volgen. Door den honger
deerde, in Italië reisde en zlch in Zwitserland vestigde,waar hi
J* zich door een kring
van talentvolle mannen, zooals Salis,M atfFzlo?i,I'eiedrieltBrun,Jokannes1,Jl M ûller

geteisterdt spraken som migen er van Om
door het10t te bepalen,wie de overigen t0t
voedselzoudenverstrekken.Bontekoeverzette
zich daartegen, verwierf uitstel en bereikte

enz.,omgeven zag.In 1775 werd hjlid van weldraeen onbewoond eiland0? dekustvan
den Grooten Raad van Bern, voorts land- Sumatra.Van hier kwamen zj op Sumatra
voogd van Sarnen en vervolgensopperregter zelve, en zagen,na talrjke wederwaardigte Lugano.Tn l796 week hj door dendrang heden, eindeljk in straat Soenda de H01der om w enteling eerstnaar Italiè en vervol- landsche vloot Onder het bevelvan Frederik
gens naar Kopenhagen,waar hjtotaan 1801 A ovfmcsvan Alkmaar.D ezebragthenin1619
bjzjnevriendinFrederika Wrvleengastvrg te Batavia,w aar B ontekoe door dengouververbljfvond.Na zjn terugkeerin 1802ves- neur-generaal Jan T ïefdrr .K oen welw illend
tigde hj zich te Genève en overleed aldaar ontvangen en m et het bevelover een pro-

op den BëenFebruarj 18s2.T0tzjnebelang- viandschi? belastwerd.

Na eenlge kleine reizen volbragtB ontelcoe
rjkste werken behooren: dBriefe iiber eln
schweizerischesHirtenland (Basel1782)'',- in 1621 een merkwaardige togtnaar China,
d
tKleine Schriften (Kopenhagen,1799- 1801, om er M acao te belegeren oferdeVisscherp4 dlnl'' --benevens vele Fransche geschrif- eilanden (tusschen China en Formosa)inbe-

ten,alsmede lBriefe''aan a'Vatthâson en aan
Frederika zrvs.

B ontekoe. onder dezen naam vermelden wj:
W illem f.ldsrlzltfdz.a?ontekoe,een beroemd

Nederlandsch reiziger,qeboren te Hoorn in
1587.Vooral eene reis,ln 1618Ondernomen,
heeftgrootogzien gebaard.ln Decembervan

zit te nemen. Schoon de uitkomst niet in
alle opzigten aan de verwachtingen voldeed,
werd toch doorhem h:teilandFormosain bezitgenomen en hierop hetfortZeelandia gebouwd.ln 1624 keerde Bontekoe naar Batavia terug,en kreeg verlof om , a1s bevelhebber over de schepen Hollandia,Goudaen
Middelburg,naar het Vaderland terugtekee-

laatstgemeld Jaar stak hj van Texelin zee ren.Onderweg werd hj doorstorm overvalals kapitein van het schip ttNieuw-lloorn'' len en geraakte met zjn schip Hollandia
groot550 last,wé1toegerust,rjk bevracht verwjderdvan deSandere,diehetVaderland
en bemand met 206 koppen.Indië w as de niet hebben bereikt.Bontekoe deed bj St.
bestemming en hj werd vergezeld d00r 2 Helena een groot Spaansch vaartuig in den
17*
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grond boren en kwam den lsden Npvember
1625 ter reede van Texel.Verdervinden wd
geene bjzonderheden van hem vermeld,als
dat hj in 1647 zt
jn Glournal ofte gedenkwaardige beschrjving van de Oost-lndische
Reyse''te Hoorn heeftin hetlichtgegeven.
CornelisWosfekoe,een ervarenNederlandsch

eigenschappen van dezen a1s die van zjn
Vooralonderscheiddehj zich dooreenemisleidende nabootsing van zjde,Quweel en
g0l1d-enzilverlaken.T0tzjnemeest-beroemde
reeds genoemden leermeester eigen gemaakt.

stukken behooren GDe krooning van M aria''
en GHetmystériedes avondmaals''teBrescia.

geneeskundige. Eigenljk heette hj Deoker
en was geboren te Alkmaar in 1647.Hj
studeerde te Leiden en was een groot v00rstanderderwjsbegeertevanDeseartes,welke
hj 00k op degeneeskundeintoepassingbragt.
Hj was zeerhardnekkig in hetverdedigen
van zjne gevoelens,en vestigde zich achtereenvolgens te 'BHage:Amsterdam,Hamburg,
Berljn enz., zonderergens rustte vinden.
Eindeljkwerëhjraadenljfartsvandenkeur-

AmbronioWpseicilo,eenvoortreFeljkbeeldhouwerte Milaan.Hj wer; geborenin1552,
was een leerling van Sccrezzi en overleed
in 1625.Hj heeftgrooten roep verworven

fortaan deoder,waarna hjteBerljnoverleed den l4(
1eJanuarj 1685aan degevolgen
van een val.Hjheeftonderscheidenewerken
uitgegeven,van welke wjnoemen:uNieuw
gebouw der Chirurgie (1680)'' en ûKorte
verhandeliny van '
tmenscheljke leven,gezondheit,zlekte en doodt(1s84)'',hetwelk
ook in het Fransch is vertaald.
Bonthain , eigenljk Bantâën.q, is een
landschap op het zuidwesteljk schiereiland

Japanschebonzenzjnverdeeldintweeklassen;
dehoogstevandezebepaaltzichbjdeleer,en
delaagsteisbelastmetdezorgvoordeuitwendigeplegtigheden.Lu tstgenoemdebonzenzjn

door de standbeelden der apostels Petrusen
Pal
tlws en door de bas-relièfs in de St.Pieterskerk te llorae.
esn #
fkomstig Van het Japansche
BoBonz
esso i
dean
aam der Japansche pxiesters

van Fo of van Boeddl
ta,terwjldePortu-

vorst van Brandenburg en,n3ar men V0#le- gézen dien 00k gegeven hebben aan de
kert,hoogleeraarindegeneeskundeteFrank- priestersin Achter-lndië,China en Siam.De

meestal lieden van geringen stand,die zich
zamelen Van aalmoezen1 d00r
Mo
bldde
rnheentbVer
oetedoeningen den reuk van heiligheid zoeken te verschaFen.Menigepagode
telt40 t0t 50 bonzen.Die derhoogsteklasse

behooren totdeaanzienljkstegeslachtendes

van Celebes. Het bergachtig gewestis ge- lands en leven zeer weelderig in hunne pa-

kroond metden Lomyo-battang(Dikbuik)of leizen.De vrouweljke bonzen zjn,evenals

den Piek van Bonthaln ,die zich terhoogte de nonnen der R.K.kerk,in kloostersvervan rt
lim 2000 Ned.elverheft. Vele rivie- eenigd. De reizigers maken echter 00k melren en beken hebben er haxe bronnen en ding van gestichten en tempels? Waar zich
besproejen voorts de rjstvelden en andere zoowel manneljke als vrouweljke bonzen
vruchtbare gronden.Deze zjn nabj dekust bevinden.

uitstekend geschikt voor de koëj-cultuur;
men heeft er voorts ananassen, manga's,
m eloenen, kokosnoten , lim oenen, pisangs,
suikerriet, mai's, druiven enz., en in het
gebergte aardappelen,kool,boonen enz.D e

BoochkalofBoedjkalisdenaam vaneen
bergpas,diegelegenis,bjna4000Ned.elboven

deoppervlaktederzee,inhetIndischegew est
Boessahir,en w el in het Him alaya-gebergte
opden wegvan RampoernaardenShatoel-pas.

Boog. Dit woord komt voor in verschilbosschen leveren erbamboeenrotang;erzjn
vele paarden en geiten,maar niet veel run- lende beteekenissen.Men geeftdien naam :
deren en schapen,terwjl de bosschen er
In de eerste yl
aats aan een gedeelteec>
wemelen van wilde zwtjnen:herten en ge- den omtrek eensczrkel#.M en Bpreektderhalve
vogelte.Aan demonden derrivlerenzwemmen
veelkrokodillen.
De zetel van het bestuux was vcorheen
Boelekomba en is later verplaatst naar de

Van een boog van een zeker aantal graden.

hoofdplaatsvan ditlandsehap,deBgeljksBonthain genaamd. Zj ligt aan de evenzoo
genoemde baai, die zich 2t geogr.mjlen
landwaarts uitstrekt,en telteene bevolking
van bjna 4000 zielen. Er iseen fraaige-

gen zeshoek ,- die van een boog van 1800

bouwd gouvernementshuis, een fort met 4
bastions,eene school voor Euxopeanen enz.,
en er Tvordt veelhandel gedreven met inlandsche vaartuigen.

B onvicino of B%onnoLno. Onder dezen

naam vermelden wj:
Alessandro.
fozlrîcclo,bjgenaamdilmoretto

De regteljn,diedeuiteinden van eenboog
vereenigt,is de koorde. De koorde van een
boog van 60*isde zjdevan den regelmati-

valt zamen met de middelljn.Deboog uit

het hoekpunt van een hoek beschreven en
tusschen de beenen van den hoek gelegen,
is de maat van dien hoek,datis,men geeft
aan zulk een hoek hetaantalgraden,hetwelk
die boog telt.
In de tweede plaats aan een wapen,dat
00k thans n0g door weinig-ontwikkelde v0lkeren gebruikt wordt. De eerste boog was
voorzeker enkel een taai stuk hout, doo1
een pees of koord boogvormig gespannen.

de Wredcic, een uitstekend Italiaansch his- Op depees werd een pjlgelegd,voorzien
torie- en portretschilder uit de schoolvan van eene scherpe punt, en door hetachter-

Titiaan. Hj werd geboren omstreeks het uithalen en plotseljk loslaten derpeesnaar
Jaar 1500teRovate,wasreedsin 1516als een bepaald doelvoortgedreven.W j vinden

kunstenaar werkzaam en leefde n0g in 1547. den boog reedsvermeld in deoudstegeschrifD00r de studie dermeesterstukken van .
AJ- ten,indenBjbelenindezangenvanRomerltn

faël had hj zich zoowel de voortreFeljke het schjnt,dat onderde Batavieren mede

BOOG.
zeer geoefende boogschutters zjn geweest.
De gewone handboog heeft in de middeleeuwen belangrjke wjzigingen ondergaan
en is toen in een kruis- ofvoetboog veranderd. Deze bestaat uit een handboog,vastgehecht op een stuk hout,waaroverdepees
bjhetspannenachterwaartsgetrokken wordt,

26l

wjs
Hi
ertu,itnb
al
ajrkt,
de uiteinden van dezen (a c).
datde zjdelingsche drukking

te sterker is naarmate de boog vlakker ge-

ncmen wûrdt,- zj wcrdttegeringer,naarmatede b004nadertt0tden verticalenstand.
Bj den halfclrkelvormigenboog ofrondboogj
kan de hoek acœ nietkleiner worden dan

terwjl Op dathouteene sleufOfeen koker 45B, en dit heeft aanleiding gegeven t0tde
voor de pjlen is aangebragt,alsmede een uitvinding van den spitsbooy.Deze Ontstaat,
toestel,om te spannen.De beste boogschut- wanneer men van de uiteinden van deonder-

ters van dien tjd onderscheidden zich door steunendekolommencirkelsbeschrjftmeteen

eene behendigheid in het treFen van het grooteren straal dan beider halven afstand,

wi
t,die naauweljksmetdeJuistheidswaqe- terwjl zj elkander snjden voordatzj een
nen van onze dagen wordtbereikt.De ppl, vierde van een cirkelhebben gevormd,z00van Onderen van besturende vederen v00r- dat de syi
tsboog uit2 cirkelsegmenten met
zien,welke geene afwjking der puntge- willekeurlge stralen bestaat,weshalve men
doogden,wasdaartoebj uitnemendheid geFig.2.
Fig.2.

schikt. Na de uitvinding van hetbuskrnid
is de boog als oorlogswapen in onbruik geraakt.Men heefthem weliswaar in delaatsteJaren in eerezoeken te houden door het
oprigten van vreedzazae boojschutterjen,
maar 00k deze leiden een kwpnend leven.
ln de derde plaats aan eene belangrjke
uitvinding Op hetgebied der bouwkunst.Het
bedekken van openingen met horizontale
balken is,vooral wanneer zoodanige balken
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duurzaam oftjdeljk bezwaard worden,aan
bepaaldeafmetingen gebonden.Dezezjnwel

Fig.4.

is waar verschillend naar gelang van de ge-

bruikte bouwstof, maar toch altjd binnen
betrekkeljk beperktegrenzen besloten. Die
beperking vervalt bj het gebruik van den

gewelf-vormenden boog, en het draagvermogen van dezen is veel grooter dan dat
van de regtljnige balk. Het beginsel van
den boog,en tevens van hetgeheelegew elf,
is daarin gelegen,datdewélverbondenewig-

/

l

f

'
h

r

vormige steenen,waaruithjwordtopgetrok- hem z00 steil kan maken als men verkiest
ken, voegen vorm en,w elkezamenvallenmet (:g.2).Bj meerdere hoogteisde zjdelingde stralen van een cirkel,wiensmiddelpunt sche drukking geringer, zooals men door

datvan den boog is(;g.1).Daarnu elke eene beschouwing van de ljnen ac en de
neden zoektte vallen,maarhierbj debeide merken.Alleen de rond-en despitsboogzjn
naastgelegene steenen z0u moeten wegdruk- voor hetbouwen van belang;andere soorten
ken,'tgeen niet mogeljk isj z0o belem- van bogen,zooalsdehoefjzerboog enz.van
meren zj elkandelsbewegingenvoegenzich de Moorsche bouwkunde, dienen enkel t0t
te vaster in elkaarnaarmatezj sterkerge- sieraad.
drukt of bezwaard worden. Hierbj wordt Hetgewel
frust op hetzelfdebeginsel,want
ondersteld, dat de uiteinden der bogen op hettongewel
f(fg.3)is nietsandersdan een
pilaren rusten,welke sterk genoeg zjn,om aantalnaastelkander geplaatstebogen.Zulk
aan de drukking van den geheelen boog een gewelf mnet dexhalve aan de uiteinden
weêrstand te bieden (f1g.S).Die drukking overalsteun vinden.Ditbezwaarisevenwel
toch werkt in de rigting van den sluitsteen, weggenomen bj hetkruhget
ce;f(;g.4),hetden steen,die het midden vanden boogaansteen volgens de wetder zwaarte naar be- aanliggende hoeken a cz in fg.2 kan op-

welk doo1' twee regthoekig in elkaâr ge-

2s2

BOOG-BOOM.

schovene tongewelven ontstaat. Men heeft (cambiumring).Dooryaansomgeefteenkring
echter 00k scheefhoekige,alsmede veelhoe- van vaatbundels het ln 'tmidden aanwezige
me
r
g
,
wa
a
n slechts zelden verspreide
kigekruisgewelven (zieverderonderqewev). vaatbundelsrionntme
dekt.Diekring is stervormig
Boom noemt men eene plant, die met
een enkelen stevigen stam pprjst en eerst doorweven van mergstralen,die uitde teeltop zekere hoogte takken of althans bia- laag-cellen ontstaan.Die teeltlaag istusschen
deren draagt. De boom onderscheidt zich de binnenlaag of het hout en de buitenlaag
dtls van den heester door die eenheid van of den bast gelegen.Beide deelen ontleenen
stam , terwjl zich uit den voet Van den daaraan hun wasdom.Hqtmergbestaatbjna
heester gewoonljk onderscheidene stammen geheelenaluitparenchym ,hetwelkdikwjls
verhesen. W ordt de stam van een boom zetmeelbevat.Hetis door hetbinnenste en
geveld,dan gebetlrthet wèl,dat men dien oudstegedeeltedervaatbundels!doordemergbenedenwaarts in meer stammen gespleten scheede(vaginamedullaris)Omrlngd.Hetdaarvindt,maardanschyidenzichgemeenljk00k opvolgendegedeeltevan den vaatbundel-kring

dewortelsvan elkaar,'tgeen bj deheesters vormt den houtkring,waarin deJaarringen
doorgaans geen plaats heeft.Alleen opkunst- ontstaan,diezich0.a.bjdenaaldboomenzeer
matige wjzen kunnen heesters in boomen, duideljk vertoonen.Met betrekking t0tGe
en boomen in heesters herschapen worden. schorsonderscheidtmentweedeelen,nameljk
Toch is de grensljn tusschen boomen en hetpri-lîredeel,hetwelkzondermedewerking
heesters ver van onbetwistbaar vooral daar van den cambium-ofverdikkingsring ontstaat
de eigenljke boomen dik:ijlsdoordehees- enaanvankeljkmeteeneopyerhuidbekleedis,
ters in hoogte en omvang worden overtrof- welke echter veelalreeds ln deeersteJaren
fen.De eerste botanische stelselvormers heb- verdwjnt,- en desecundaireschors,debast

ben t0t aan het einde der l7ëe eeuW aan genoemd.In de eerste,die uitparenchym beeene afscheiding van boomen , heesters en staat,l
iygen bj denaaldboomen deharska-

krtliden vastgehouden;zj is echterzoowel nalen,dlezich nietdanzelden,zooalsbjden
door het sexuéle stelsel van Linnaeus als lork, in de secundaire schors ontwikkelen.
door de natuurljke stelselsvan lateren tjd De boomen dezer afdeeling behouden slechts
a1s ondoelmatig verworpen.
zelden,geljk debruinebeuk,gedurendehun
In den bouw derboomenontwaartmen een geheele leven dezelfde schors; deze wnrdt
belangrjk verschil,naarmatezjt0tdeéén-of veelalherhaaldeljkafgeworpen envernieuwd.

t0t de tweezaadlobbige gewassen behooren.
Met betrekking t0thethoutmerktmen op,
De stam derllnzaadlobbige boomenontwik- ofervaten in voorkomen,welkebjdenaaldkelt zich slechts in enkele gevallen terstond boomen ontbreken en dooreigenaardigehout-

t0t zjne aanzienljkste of duurzame dikte.
Ditgeschiedtbj Dracaena,Pandanusenvele
palmen. ln den regelis zjn groei in de
dikteaaneenbepaaldtjdperkgebonden.Inden
stam vindt m en geslotene en niet zamengegroeidevaatbundels,welke zich bj den vermeerderden om vang van dezen door vertakking uitbreiden.Geljk de stam der êénzaadlobbige boomen yeen gesloten houtring bezit, welke bj dlen der tweezaadlobbigen
nergensontbreekt,z0ohebben zj 00k geen
naauwkeurig begrensd merg. Toch bezitten zj in het midden van den stam in
het geheel geene of 00k we1een geringer

aantal vaatbundels en zjn gevuld meteen

parenchym , hetwelk door vaatbundels Z00
digt omsloten is, dat dit gedeelte op een

cellen vervangen zjn,- h0e demergstralen

gerangschiktzjn,- oferzich harskanalen
ln bevinden,- oferhout-yarenchym in aanwezig is enz. De hardheld van hethoutis

afhankeljk van de digtheid,vandenloopder

vaatbtlndels en van de opneming van onbew erktuigde zelfstandigheden,zooals kalk en
kiezelzuur. H et keenkout of het binnenste,
oudere hout is in den regelharder en donkerdergekleurd,dan hetbuitensteoflongere
hout,mintgenaamd.
Volgens De Otzl#nIIe, Endtia er, Unqer
enz. bestaan er thans n0g boomen, wler
ouderdom td de vroegste tjden der Grieksche en Romeinsche geschiedenis opklimt.D e
wouden,onderde meren van Noord-Amerika
ontdekt, pleiten althans voor den hoogen
ouderdom der hedendaagsche soorten. Men

houtring geljkten in hardheid hethoutder
tweelobbigen we1 eensovertreft,zooalsbj heeftbjvoorbeeld in New-lersey in moerasDracaena. De schors der éênzaadlobbigen is sen, die tjdens de eb onderwater staan,
minder zamèngesteld dan die der tweezaad- stammen gevonden met1080Jaarringen,terlobbigen en hceftgeene mergstralen.Zj be- wjl zaen daarbeneden andere Ontdektemet
staat veelal uit parenchym.Bj depalmen 500 Jaarringen en we1zoodanige,die reeds
der dracaena's is de schors door eene kurk- weggezonken moestenzjn,toen devolgende
laag beveiligd. De stammen van vele één- begonnen te groejen.Dezewoudenhadden
zaadlobbige boomen bereiken nietalleen eene dus 1500jaarbestaan,voordathetland geaanzienljke hoogte,maar00k een aanmer- daald was beneden de oppervlakte der zee.
keljken ouderdom.Terwjlenkele van hen De ouderdoza van den reuzenboom van Caliuitokselknoppen talrjketakkenvormen,z00- fornië (W ellingtonia gigantea)wordtgeschat
als de pandanus-soorten,ontwaart men bi
J op 3000Jaar.De apenbrood-,draken-,cyandere,bjvoorbeeld bj de palmen,geenerlei pressen-, naald-, gom- en palm boomen be-

hooren t0t de oudste en hoogste der aarde.
vertakking.
De stam der tweezaadlobbLge boomen wordt De Venetiaan cadamonta vond in 1454 aan
gestadig dikker door middelvan de teeltlaag denmondvan deSenegaleenapenbroodboom ,
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wiens stala 0en Omvang had van ongeveer desgel
jksop 1000Jaren geschat.Debekende
34 Ned.el1terAvglanderereizigers daaraan kastanjeboom bd den Etna heeftinzjnstam
e0n0 mi
ddelljn geven van 8 t0t10 Ned.el ruimte v00r l00 paarden.Behalve de naalden eene hoogte van 23 Ned.el. De draken- en gomboomen zjn de palmen dehoogste

bloedboom (Dracaena Draco)van OrotavaOp boomen.Bj hetAndesgebergte vindt men

de Canarische eilanden werd in 1799 doo1' volgens Aleœander klolHumboldtdenCeroxyH nm boldt gem eten en had een om trek 1on andicola, die zich verheft ter hoogte
omstreeks l5 Ned. el bj eene hoogte van 60 Ned. el. Onder de Araucariën in
van nagenoeg 22 Ned. e1. Men vindt van Zuid-Amerika en Nieuw-Holland zjn er,die
Taxodium distichon (Cuqressus di
sticha L.) eene hoogte bezitten van 90 Ned.el.Pinus
bi
jSanta Maria delTule ln den staatOaxaca grandis in Nieuw-californië wordt 70 Ned.
een stam meteenemiddelljnvanbjna13Ned. elhoog,en PinusDouglasiiLab.heeftin de
el,en in een woud,Opeenafstand van4 uren dalen van het Rotsgebergtebj eene dergeT0n
Van

gaans van Mexico verwjderd,vindtmener,
die een omvang hebben van 20,jajzelfsvan
24 Ned. el.De Eucalyptus-soorten groejen
insgeljks t0t een aanmerkeljken Omvang;

ljke hoogte een omtrek van 18 Ned.el.De
merkwaardigste boomen,wat hoogteen 0mvang betreft,zjn voorzekerdie,welkemen

in een afgelegen dalder Sièrra Nevada van
Backholtse vond er Op van Diemens-land, Californië gevonden heeft.Men Ontdekte aldie bi
j den wortel een Omtrek van 22 en daar in 1850 op eene Oppervlakte van ongeeen paar Ned. el hooger een van 15 Ned. veer eeneEqgeogr.mjleen aantalvan 00

el bezaten, bj eene hoogte van 75 Ned. reusachtigeboomen,t0tdekegeldragers(Abieel. Men zegt dat de gomboom van Austra- tinae)behoorende.Menheeftaandesoorten de
lië (Eucalyptus globulus) vaak een omtrek nam en gegeven van Taxodium Sem pervirens
erlangt van 56 Ned.elen eene hoogte van

Hook,W ashingtonia gigantea,W ellingtonia

l00Ned.el.De middelljnvan den deodnra- gigantea Lindl. en Sequoia gigantea Lndl.
ceder Op den Himalaya heeft eene lengte Zj zjn t0t groepen vereenigd, en eene
Van ruim 4,Ned. el. De cederen van den van deze bestaat uit 26 boomen, die men
Libanon zjn beroemdenhebben bj eenOm- den vader,de moeder en 24 kinderen heeft
enoemd.De twee boomen Gmoederenzoon''
vang van IB eene hoogte van 30 Ned.el.
OnderdeEuropéscheboomenschjntdeTaxus hebben ieder een omtrek van 31 Ned. el
baccata den hoogsten Ouderdom te bereiken. en eene hoogte van rtlim 100 Ned.e1.De
Men vindtereen in hetgraafschapKent,welke tvader'' ligtOp den grond meteeneverbrj3 eeuwen telt.00k deroos- ofschoon geen zelde kroon en heeft aan het afgebroken
boom .- kanlanggroejen,hoewelvandez00- uiteinde, ter hoogte Van l00 Ned.e1,een
genaamdeduizendjarigeroos(R0sa'canina)te om vang van 13 Ned. el,zoodatmen zjne
Hildesheim alleendewortelstok800Jaar0udis. voormalige hoogte schat Op l50 Ned.e1.De
O0k de eiken worden zeer 0ud;in Zweden Dgroote boom (big treel'' isdoor5 man in
bevinden zich de prachtigste eiken op Scho- 25 dagen geveld en Over eene lengte van

nen bj Herrevadsklooster in het klooster- bjna 17 Ned.elvan zjne schorsontdaan.
woud. Hier staat er een, die een omvang Hj is l00 Ned.ellang,en zjne middelljn
heeft van 12 Ned.el en ongetwjfeld 1000 heeft2 Ned.elboven den grond eenelengte
Jaar oud is.De dikste eik van Europa ver- van bjna 8 Ned. el, zonder deschorste
heft zich in Duitschland bj Körtlinghausen rekenen, die minstens 1 Ned.eldik is.Op
in het Pruissische district Arnsberg.Hj is den overbljvenden stompiseen huisgebouwd,
meer dan 1000 Jaar oud, 23 Ned.elhoog een paviljoen metbanken en eenekegelbaan.
en btl den grond 13 Ned.el in omtrek.De D e ttdrie zusters''vorm endeschoonstegroep;
oudel.
dom van een eik bj Saintes in het zj ijn 100 Ned.elhoog en hebben een0mFransche departement Charente inférieure trek van ruim 30 Ned.el.
wordt op 1800 of 2000jaar geschat.Onze De Araucariën van Chili, de gomboomen
zwaarste sparre- en denneboomen bereiken van Australië en de kegeldragenden van
somtjds eene hoogte van 50eneene dikte Nieuw-zeeland komen in hoogte en om vang
van 4 Ned.el;zj brengen hetz00 vexin het meest m et die w oud-reuzen overeen.
lS0 t0t l50 Jaar, hoewel zj 300JaarOud Johm ton deeltm ede dat zich metdevrucharia imbricata welke
en n0g Ouder kunnen worden. VolgensEnd- ten Van ééne Arauc
Dc/
ldr zjn in Litthauën lindeboomen Omge- ongeveor 70 Ned. el hoog Nvordt,)18 perhaktmet een omtrek van 27 Ned.el enmet sonen een geheeljaar kunnen voeden.
815Jaarringen.Denoudsten lindeboom vindt Omtrent de geographischeverspreiding der

men vermoedeljk bj de stad Neurenberg;
deze is h0l, zoodat een ruiter er doorheen
kan rjden,maarzjn omvang is48Ned.el
bj eene hoogte van slechts 20 Ned.el,en
menmagonderstellen,dathjalthans1000Jaar
ot
ld is.00k de Oostersche plataan (Platanus
oriëntalis) Ontwikkelt zich t0t eene aanmerkeljke grootte.ln hetdalBoeyoekderé bj

boomen vermeldenwjhetvolgende.Deboom

wordt door velerleiinvloeden onderhouden;

daarom vindt men hem hettalrjksten het
m eest ontwikkeld in die gewesten,w aar de

natuurljke gesteldheid vanbodem enklimaat

den groei het meest bevprdert. W aar een
vette grond,vochtigheid,warmte en zonne-

schjnzichvereenigen,zooalsopveleplaatsen

Constantinopelverhefter zich een terhoogte tusschen de keerkringen,vindt men ondoorvan 30 Ned.el met een omvang van ruim dringbare wouden. O0k op den gematigden
16 Ned. el; de ouderdom van dezen w ordt gordelverheFenzichuitgestrektebosschen.Zj
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bedektenn0gbjdenaanvangonzerjaartelling Felegenebosschen.Zegenrjk is eindeljk de
onzen Vaderlandschen bodem en eengrootge- lnvloed der boomen op den grond,daarzj
deelte van Duitschland,waar zj thansdoor door hunne afvallende bladeren allengs eene
bouw- en weilanden vervangen zjn,terwjl laag vruchtbare aarde vormen.
men 00k thans n0g in oost-pruissen ,LittBoom kam p (Gjsbert),eenNederlandsch
hauwen en Polen belangrjke wouden aan- beoefenaar der geschiedenis, werd geboren

treft. Naarmate men de poolcirkels nadert, te Alkmaar in den aanvang der 18de eeuw
Tvorden de boomen kleiner en vermindert 0n V00r den koophandel opgeleid. Hj
hun aantal. Eiken, linden. essehen, iepen hield zich echterhoofdzakeljk bezig metgeen beuken verdwjnen in Zweden aan deze schiedkundige nasporingen. Men heeft van

zjde van den 64sten breedtegraad.Verder hem uBeschrjving van den dorpe Egmond
noordwaarts vindt men SP3rr0-endenneboo- aau Zee in deszelfstegenwoordigen toestand
men, voorts berken, die zich t0t 71ON.B. (1741,2;euitgave1743).''Aanmerkingenover
gewennen aan de gtlurheid van het klimaat, uAlkmaarsstederecht(1741)'' JAlkmaaren
alsmede elzen en wilgen. Op hetzuideljk deszelfs geschiedenissen (1747)'' enz. Zjn
halfrond ontwaren wj hetzelfdeverschjnsel, werk toorsprong en yebeurtenissen derBahoewel er andere soorten van boomen wor- tavieren''isinhandschrlftaanwezig.Hjoverden gevonden. Von A'
'M-lpl#fheeft 0ns be- leed den llëeJunj 1755.
kendgemaaktmetdenboomgroeiophetAndesBoomkikyorsch ,ziekLkvorseh.
gebergte;dââr vindt men l00 Ned.el beneBoomkrulpers (Certhiadae)iseenefamilievan deorde
den desneeuw ,
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gebergte en den Brocken veelvroeger.
'

Terwjlde boomen demeesteandereplan- er tweemaal6 t0t8ejeren,die metbruine

ten verdringen en haren groeibelemmeren, vlekjesgeteekend zjn.
begunstigen zj de ontwikkeling van de Boom varens.De varenshebben meerenzoodanige,die vochtigheid en schaduw ver- deels houtige wortelstokken onder den
langen, alsmede den groei der woekerge- grond, maar sommige bezitten een opgaange Nvaren in vroegere
wassen. Voor het leven derdieren zjn zj den stam.De zoodani
van het hoogste belang,daar zj aan vele scheppingstjdperken- vooralindatdersteenvan deze eene wjkplaats en voedsel ver- kolen - in groote hoeveelheid voorhanschaFen. O0k hebben uitgestrekte wouden den, terwjlmen zethansn0g hoofdzakeljk
een aanmerkeljken invloed opdegesteldheid aantreft in de keerkringslanden van Azië,

van hetklimaat.Zj verliezen d00ruitdam- Amerika en Nieuw-zeeland. Zj zjn Ongeping veel vocht,en ditwordtdoorden damp- meensierljkvangedaanteqdeprachtigekruin
kring opgenomen,waaruithet vervolgensin met fjn-verdeeld l00f golftmetverwonderde gedaante van regen op den aardbodem ljke bevalligheid langs den tronk n.
aar benederdaalt. Daarom valter w einig regen in neden.Men heeftonderscheidenesoortennaar
de uityestrekte steppen van Midden-Azië, Europa overgebragt! maar de meeste zjn
waar zlch geene wouden bevinden.Vrucht- voorden nadeeligen lnvloed van hetvreemde

bare streken zjn weleensin dorregewes- klimaat bezweken. Het is beter gelukt,die
ten herschapen doorde uitroejingdernabj- planten uit kiemkorrels aan te kweeken.
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Bekend is hetgeslachtCyathea S-.door een bloem vanonderen,enin 6 eene doorgesneden

vleezigen beker, die de vruchthooples0m- boon in natuurljkegrootte.Men heeftvande
geeft.C.-d#.!JJri.
ç is het Nieuw-zeelandsch snjboon eene menigte - volgenssommigen
mamagoe of sago-varen, welke den inboor- wel70- verscheidenheden ;t0tdeze behoort
lingen een belangrjk voedseloplevert.Deze 0ok de prinsesse-ofslâboon,diein 0nsVaderplant w ordt 5 N ed.el hoog. H et geslacht landalgemeenverbouwdwordt.Indepractjk
A lsophila .A.Br.groeit op de Norfolk-eilan- verdeeltmen de snj-en slâboonen o0k wel
den t0t eene hoogte van 23 Ned.elen bezit in ntokboonen en kruipers.Deze laatste ver-

insgeljkseen eetbaarmerg.Van hetgeslacht heFen zich slechts weinig boven den grond
Balantinm vermeldenwj.
B.Jràprddcezl.
vHook., en zjn geene slingerplanten.
welke 3 Ned.elhoog wordtenop St.Helena
De boonen zjn nietbjzonderkeurig met
groeit.Dezeisvoorgesteldinbjgaandeiguur. betrekking t0tden grond,mits deze nietal
W j zien hierin a eene vruchtdragende veer te schraalis.Men poot ze van halfAprilt0t
van het l00f, en in b een zj-slip daarvan, halfMei,en bj voorkeur in hetlaatstegedriemaal vergroot.
deelte van dien tjd,omdatzj andersbjhet
Boom w ol,zie lTatoen.
ontkiemen ligtdoornachtvorsten gedoo; worBoon.Deboonen,
den.Hetisvan bevandegrootefamilie
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snj- en slâboonen

op tafel gebraqt.
Vroege,Jongetulnboonen,yandepeul
Ontdaan, worden
door velen als eene
uitgezochte lekker-

r<.

:
ue
we=->
#'.>'
N.

m end vermogen.
De tuinboonen,

worden in velerlei
vormentoebereiden
z

f
ve

bewaren,zoodatzj
niet beschimmelen.
Zjverliezenbinnen
3 Jaarhaarontkie-

a
.. '*

nj beschauwd.De
snj- en slâboonen

worden in verschen
toestandmetdepeul

Fegeten,ofingelegd

ln pekel en voor
denw interbewaard.
Ook wordendeb00alsslingerplantenhoogverheffen,terwjlande- nen,die veelzetmeelen legumine bevatten,
relaag bj den grondbljven.Degewonesnj- w e1 eens uit de peulen gedopt en afzonderMblboon.

booniseeneéénjarigeplantmetgevind-drietal- 1jkgenuttigd.Inelkenvorm leveren zj eene
lige bladeren,t0t trossen vereenigde,witte voedzame spjs,- 'twelk van te meer bebloemenen lange,regte,gladde,neerhangende lang is, omdat zj t0t mondvoorraad voor
peulen.Depronker ofmolboon isuitAmerika schepen:vestingen enz.kunnen dienen.
afkomstig en onderscheidt zich van de voorBoon M esch. onder dezen naam vergaande voûralt
lûorlangebloemstelen,h00q- melden wj';
roode en witte bloemen,ruwe,sikkelvormlg
2#riJ>l# Leonardus van der zpp, uvedc:,
gebogene peulen en bontgekleurde zaden.De een uitstekend godgeleerde,geboren teDelft
molboonisvoorgesteld doorbjgaandeqguur; den 29sten September 1792.Reeds vroeg gaf

wj zien in a een gedeelte van den stengel
op 2/s*edernatuurljkegrootte,inbeenepeul
op l//e der natuurljke grootte, in ceene
bloem l'/a-maalvergrootjin d debloem na
verwjdeiing van 2bloembladen,inJdezelfde

hj bljken van een gunstigen aanleg en bezocht,na het doorlgopen van de Latjnsche
school zjnergeboortestad,dehoogeschoolte
Leiden,waarhj zich in de toegenegenheid
van Borger) W yttenback, van Voorstjnan
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der Palm enz.moqtverbl
%en lateronderdievan oodjè'
jden.Hjverwierf Tro'bui.
led,
%Acler de gouden medallle der godgeleerde facul- ken legdehj zich t0e opdeschilderkunst,en
teit en werd in 1819 bevorderd t0tdoctorin deed,toen hj 25 jaar 0u4 was,eene reis

de theologie.Hj was achtereenvolgenspre- naarDuitschland, waarhj teFrankfortde
dikant te Heino,te Vlaardingen en te Leeu- portretten van onderscheidene aanzienljke
warden en werd op een groot aantal andere personen, alsmede voor den Keurvorst van
plaatsen beroepen.00k bedanktehjvoorhet Mainz e'en lo-tal kaarslichten vervaardigde,
hoogleeraarsambt,dathem eerstteFraneker die hem geld en eere bezorgden.0Ok aan
en toen te Groningen werd aangeboden.In andere vorsteljke hoven werd zjne kunst

ruim beloond,en hj begafzichvoortseerst
naarDordrechten toen (1660)naarAmsterdam,waarhtjonderscheideneburgemeesters

1885 legde hj Om redenen van gezondheid
zjne betrekking neder: vestigde zich te
Leiden, en overleed aldaar den lotlen April
1852. Tn 1828 was hj benoemd tOtlid der
Maatschappj vanNederlandsche Letterkunde

en regenten)alsmede in 1717 czaarPeter en
diens gemalin op hetdoek gebragtheeft.De

te Leiden.
portretten van zjne hand worden ongemeen
Hendrik Carel '
lltzs der Wtlpo M esolt,een Feprezen,en hj heef
t onderscheidene leerbroeder van den voorgaande,geboren teDelft llngen t0t voortrefeljkeschilders. gevormd.
den 6den April1795.Hj studeerdein dege- Hj overleed op den 2(1en October 1729.-neeskunde,maar tevens vond de oude taal- O0k zjn broederJasper Wppzdezl,geboren te
en letterkundeinhem een vljtig beoefenaal, Ilordrecht in 1677 en aldaar Overleden in
zoodathj metveelsmaak de Latjnschelier 1729,was een uitstekend portretschilder.
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hjnem is klein
pen in 0ns Vaderland werd0pen bleek-paars
gedragen. Niet lang echter m ogt genoem de metyurperen vlekken.Dezeplantgroeitnabj
schoûlzich in hetbezitvan dien uitmunten- de Mlddellandsche Zee en wordtin de tuinen
den man verheugen.Door eene borstkwaal gekw eekt,om een geurigen sm aak te geven

wetenschappelg-

aangetast,overleedhj teDelft,indewoning
van zjngrdzenvader,opden19(
tenJunj1831.
- Zj
njongerebroederA.H.'
/
llz
lder Wops
M eseltis thans (1871)n0g hoogleeraar in de

aanboonen enaugurken.Bjgaandefguurver-

toont den stengel op l/ade der natuurljke
grootte,in a een kelk ,in beenebloemkroon.
driemaalvergroot,in e de t0p van een meel-

scheikunie aan de Leidsche hoogeschool.

draad van vol*en en in dvanachteren,terwjl
Boon van Engelant (Cornelis), een wj in eenJ detoppen van den stamperen

Nederlandsch dichter,werd geboxen te Rot- in .g de vrtlcht aanschouwen , alle 8- t0t
terdam in l680 en bekleedde de waardigheid lo-maal vergroot.
van Baljuw van Heenvliet en leenman van
Boonzajer.Onder dezen n3am vermel-

hetLand van Voorne.Hjheeftulleidensche den wi
j:
Grootmoedigheden''en JGedichten entooneelCornelis Boonga
jer,geborenteArnhem den
poëzj''in hetlichtgegeven.Detooneelpoëzj Slsten September 1754.Hj studeerdeteFrabevat een 5-ta1 treurspelen,een eeuw spelen neker in de regten ,Averd in 1778 advocaat
eene vertaling van den (dAminta'' van Tasso. voor hetH0fvan Holland,in hetzelfde Jaar
Hj overleed in hetmidden der 18deeeuw. conrector en in 1780 rectûr te Gorinchem.

Boonen (Arn0ld),een Nederlandschschil- Als een jverigbeoefenaarderNederlandsche

der, wexd geboren te Dordrecht den l6tlen taal besteedde hj zjn tjd aan eene nieuwe
December1669.OnderdeleidingvanArnoldus uitgave van den Jrreuthonista''van Gerard
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van der tgcAverdp.Het werk was met 3 dee- het '
gat dnor het jzeren ofstalen uiteinde
len letterkundige aanteekeningen voor de van de boor op het hout te zetten en bj

Persgereed,toen Boonzajerop den 8stenJa- eone matige drukking in eenedraajendebenuarj 1792 door den d00; werd weggerukt. weging tebrengen.Ditgeschiedtbj dedril-

De tekst van het Duitsche gedeelte is in boor door middelvan een snaar. Om gaten
1804 uitgegeven door Clignett.
in metaaltedrjven,rorden deboren door
Cprzddlis'Gerardus Wpnlzcz/er,eenzoonvan water of door stoom ln beweging gebragt.
den voorgaande.Hj wasgeboren te Gorin- Grootemachines van dien aardwordenvooral
chem den 15den Augustus1788,en werdeerst gebezigd voor kanonnenj geweerloopen en
procureur, toen notaris en daarna tevens cylinders, welke laatste voor stoomwerktuiraad en wethcuder illzjne geboorteplaats. gen.brandspuiten,hydraulischepersen,enz.

Hj heeftzeer weinig uitgegeven,maarwas bestemd zjn.Hetboren gesphiedtjom aan
een zeerjverig verzamelaarvan oudheden, zoodanige buizen aan de binnenzjde eene

handschriften,muntenenpenningen,- vooral groote mate van gladheid te geven.
van zoodanige:die betrekking hebben Op de
B öord isde naam van een rand ofzoom ,
geschiedenis Van het land V3n Arkel.Hi
j en meer bepaald van dien van een schip,-

was 1id derMaatschappj van Nederlandsche ja,hetgeheelevaartuig wordtwe1eenszo(
)
Letterkunde te Leiden, van het Noord-Bl'
a- genoemd,zooalsbljktuitdespreekwjsuzieh
bantsch Genootschap van Kunsten en W eten- aan boord bevinden''.W anneermen van den
schappen,van hetKoninkljk oudheidkundig achtersteven naar den voorsteven ziet,heeft
Genootschap te Amsterdam ,en van hetPr0vinciaalUtrechtschGenootschap van Kunsten
en W etenschappen, en overleed Op den
4den April 1863.
Boophane Herb. is de naam van een
plantengeslacht uit de familie der Amaryllideën en onderscheidtzichdooreenez-bladige
bloemscheede,een buisvormig bloemdek met
een open , G-deeligen rand , regtstandige
meeldraden en eene z-hokkige, B-kleppige
zaaddoos. Deze bolgewassen leveren ons
prachtige sierplanten. Hiertee behooren B.
tiliar'is Jferù. (Haemanthus ciliarisL.
j,die
aan de Kaap en in Aethiopiëtehuisbehoort,

men stnllrboord aan de regter- en bakboord
aan de linkerhand.

langzaam groeiten eenheerljkbloemscherm

ljke slot.Men heeft er onderscheidenebe-

Boorhaunpoor Of Boerltanpoeriseene

bevestigde stad in oost-lndië, ln hetpresi-

dentscha? Bengalen,opdenregteroevervan
de Taptl en telt ruim 20000 inwoners.Zj
wasin de l5(
1e en l6de eeuw de bloejende
residentie derkoningen van Kandsjeh en behoort thans n04 tOtde voornaamste steden

van Britsch lndlë.Dehuizen zjn ermeeren-

deels 3 verdiepingen hoog,de straten ruim
en goed geplaveid. W aterleidingen voorzien
haarovervloedig van water,enaan den zpom
der rivier verheft er zich hetaloude vorste-

draagt met 100 t0t200 scharlakenroodebloe- langrjke takken van njverheid,en in haren
men,- en B.foziccrilHerb.meteenderge- omtrek bevinden zich bouwvallen van tal-

ljk bloemscherm en metvleeschkleurigebloe- rjke Mohammedaansche heiligdommen van
m en.Deze gewassen w orden in 0ns klimaat vroegeren tjd.
in potten in de warme kas en bj een be- Boorkever (Ptinida) zjn zeer kleine
hoorljken toevoervan watergekweekt.Van bruine ofzwarte kevertjes,nietlangerdan
de wortels vanlaatstgenoemdeplantbedienen

6 Ned. streep met 9-Ofll-ledige sprieten,

zich de Boslesmannen, om hunne pjlen te een diep in het halsschild verborgen k0p,
s-ledige pooten en dekvleugels,diezichover
Boor is de naal van een werktuig,het- het geheele achterljf uitstrekken. Hunne
w elk dient om gaten te maken. D e tim - larven doorboren hethout.Zelfsin hetbeste

vergiftigen.

merman gebrtlikt het, om die voor zjne timmerhout vindt men den kamboorder (Ptipennen en spjkers aan te brengen in het linus pectinicornis,;g.1,5-maalverqroot)
hout. De pompmaker bezigt een boor Om
met een rolrond ligchaam en grootesprleten,

boom stam men in de lengte te doorboren,en

F*
(
lg.).

de mjnwerkermaaktdaarmedegaten in het

gesteente, om dit laatste door middelvan
ontploFende zelfstandigheden te laten sprin-

Fen. Zelfs boort men gaten in metaal en
ln glas.
De boorisin zjn eenvoudigsten toestand
een jzeren staaf,van onderen gesleufd,terwjl deze sleuf aan hetuiteinde gesloten is

wM

N

Kamboorëer.

door een scherp, schuinsch blad. Genoemde t
lif,1)I
J
-het mannetle kam-en bj hetwtjflo
staaf is van boven voorzien van eene door- zaagvormig zjn.De larve leeftongetwjfeld
gaans houten dwarsstaaf of kruk t0thand- langerdan een jaar,zoodathetinsectalthans

vat.Ditlaatste is echterbj degewonetim- : Jaar noodig heeft om zjn ontwikkelingsmermansboor als een zwengel uitgebogen tjdperk te doorloopen.De klopkeçer (An0en van boven meteen afzonderljken,draai- bium) heeft een rolronf
l ligchaam , knodsbaren leunknop voorzien. Men heeft boren vormige sprieten en een bultig halsschild;
van zeer verschillende grootte en 0ok van zjne larve is wit en heeft eenetborschjverschillenden aard, zooals de spjkerboor nendehuid.Degestreepteàloykevle:(Anobium
en de centertcentrum-)boor. Men maakt striatum);g.2 en 3, viermaalvergroot)tast
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alle houtsoorten aan,maarhoudtbjvoorkeur plaatsen, en welzöö, dathetwater t0tde
in oude meubels, balken enz.zjn verbljf. ademhalingsbuizen den vrjen toegang heeft.
Hetwjflelegtde ejeren op hethout,zoo- Yele schelpdieren boren zich een gat in
dat wrjven, vernissen en bestrjken met
Fig.1.
vitrioolof sublimaatt0tde bestevoorbehoedmiddelen behoort. Veel zeldzamer is het

doods-tikkert
je (A.pertinax)q het mannetje
wand,om hetwjfjetelokken,en veroorvan deze soort slaat met den k0p tegen den
Fig.3.
%

,

e
Gestreepte klopkever.

?lk*.

Larve.

zaakt hierdooreen tikkend geluid,hetwglk
door bjgeloovige zieken a1s eene ernstlge
aankondlgingvan hetnaderenduiteindewordt
Panmana c?x4Imlh.
beschouwd.De broodboorder (A.paniceum)
is roodachtig bruin , geel behaard en rigt hardere zelfstandighedenjin krjt-en kalkaanmerkeljke schadeaan in brood,boeken, rotsen,in leisteén,in hard graniet,inkoraal,
enz.Degewoneboorkever(Ptinusfur,fg.4en5, spons en hout.Alszj n0g zeerklein zjn,
vjfmaal vergroot)heeftdraadvormiye sprieFig.2.
ten,een lang.
Ynplatligchaam enbevlndtzich
Fig.4.

Gewoneboorkever.

I

PdrLcolazbl
ldi
fprvli
z.
Taarve.

a1s larve, p0p en kever in hout,eetwaar,
pelswerk,musèa,bekleedemeubelsenz.Toch
kan mendezediertjesgemakkeljkverdrjven,
daarzjzeergesteldzjnopvochtigeplantaardige stoFen.Men plaatst desnachtsnatlinnen
ofnatte planten in de nabjheidderplaatsen,
waar zj zich bevinden,endoodtdesochtends
de kevers,die zich daaraan hebben vastgehecht.
Boorschelpen.Dezezgn alle tweeschalige weekdieren, die van achteren voorzien

zjn van ademhalings-buizen en zich een gat
boren in het zand ofslib derzee-beddinr.
00k onze gewone zoetrater-mossels (Un10
en Anodonta)begraven zlch zoodanig in het
sljk,dat hun achterste gedeelteerslechts
evenuitsteekt.Erzjn anderesoorten,zooals
Solen,Venus,Cardium,Mactraen Panoyaea

(fig. 1). welke nog dieper wegschullen.

maken zj daarmede een aanvang en bjhet
groejen zetten zj hun arbeid voort,zoodat
zj zich weldra in eene gaanderj bevinden,
Fig.3.

j

Lktàodomus/iflp-/kgv..

De meeste van haar bezitten vermelde buizen,en degrootePanopaea heefter,diemeer welkezj wegenshunnevermeerderdegrootte
etkunnen verlaten,hoewel zj door het
dan eene halveNed.ellang zjn.Dooreene ni
schroefvormiyebeweging vandenvoetmaken eerste,kleine boorgatsteeds in gemeenschap

zjeeneopenlng indenbodem ,waarinzjzich bljven methet water.
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Aanvankeljk washetdevraag:Opwelke dengetvonenpaalworm (Teredonavalis,fg.4),
wjzeworden diegaten geboord? Geschiedt die ln alle zeeën voorkom t en zoowel de
hetdoorafscheiding van eenoplossendvocht? houten waterkeeringen in Nederland a1s de
Men zoekt dit echter te vergeefs, en men schepen der Russische vloot in de Zwarte
weet00kgeenevloeistofaantewjzen!waarin Zee vernielt.Men heeftreeds lang naar midhout,kalken kiezeloplossen.Borenzjgaten delen gezocht, om het hout tegen de verdoorde wrjvinç derdunne schelpen?Maar woestingen dezer dieren te beveiligen.Zj
men ontwaartbj dezegeene afsljting,hoe- verdwjnen,w aar men een stroom van zoet
wel zj hard genoeg zjn en uitaragoniet- w ater kan aanbrengen,zooalsbljktuithet
kristallen bestaan. Ofmoet men de oorzaak feit,dat zj bj eene goede afstrooming der
zoeken in den gestadigen waterstroom ?
Hollandsche Vechtaanmerkeljk verminderen
Een naauwkeurig Onderzoek heeftgeleerd, en bjlagen waterstandvandezerivierterugdat zich aan den voetenaandenmantelzoom keeren, - voorts neemt men niet vruchteder boorschelpen eene menigteuiterstkleine, l00s zjne toevlugt t0t wormn>gcls en t0t
scherpe kristalletjes bevindt,die te zamen creosotéren van hethout.

B oort ofinlandseh'e cAplerl,zie Câolera.
Boosheid isdie gesteldheid des gemoeds,
den rand derschelpen werktdaarbj mede, waardoordemensch geneigd is,één ofmeer

eene vjlofrasp vormen,welke onoyhoudeljk in beweging is. 00k de beweglng van
en de w aterstroom spoelt de losgew reven
zelfstandigheden weg.
Fig.4.

van zjne medemenschen ofzich zelven 0pzetteljk tebenadeelen.Zjontstaatdooreene
aanleiding van buiten, die wraakzucht, ergernisoftoornopwekt,zoodatdezeverkeerde
hartstogten zich van den mensch meester

maken.ofdooreene gewetenloozebegeerljkheid, die in zjn harthuisvest.Zievoorts
onder Zonde.
Boos OOg ofkwaadoogisdenaam van een
he
b
jg
eres
lc
oht
of., dat 00k thansn0g in vele landen

MenOndersteltnameljk,datsommige

menschen hetvermogen bezittentom methun

blik een dergeljk nadeelt0e te brengen,a1s

volgens Onnoozelen door betooveren en bespreken geschiedt.Reeds vroeg werdendubbele pupillen leep-oogen en Oogenm etroode
randen voorbljken gehouden van zoodanig
vermogen.Bjde Grieken en Romeinen was
dat bjgeloofalgemeen,en heden ten dage

in Napels Onderden naam van jettatnra en
bjde Nieuw-Griekenonderdien van kakomvcfin0g geenszins verdwenen.Voortsvindt
men het in Rusland en Polen en zelfsinhet
noorden van Engeland enin Schotland,waar

het boos 00g (evileye)n0g altjd eenebelangrjke rplvervult.
B oot is oorsponkeljk de naam van een
klein, open vaartuig, dat door middelvan
riepen in beweging wordt gebragt,hoewel
Tevedo aleailq
r.
boDtenveelalookgeschiktzjn,Om eenkleinen
m ast met zeilen f0k te voeren.Inditgeval,
Devoornaamste boorschelpen behooren t0t en bepaaldeljk wanneerzj t0tpleiziertogten
4 verschi
llende familiën, nameljk t0t de op het watex gebruikt worden,noemtmen
nteennoorders(Lithophaga)meteen vanvoren haar 00k welzell-ofpleizierboot.Veelgroomin of m eer gespleten m antel, 2 zam enge- ter is depaketboot,welkedoorgaanst0tpostgroeide ademhalingsbuizen en een kleinen, schip dient.Zie voorts onderK anonneerboot,
met byssus voorzienen voet;de verschillende Loodsboot en Stoomboot.

geslachten van deze familie (waaronder Pe- Boot. Onder dezen geslachtsnaam V0rfrïcpll,;g.2) boren gaten in steenen,k0- melden wj:
Gerhard Wppfjeen ervaren geneeskundige,
ralen enz.,- t0tde mossels(Mytilida)met
een gespleten mantel en eene korte adem- geboren teGorinchem in 1s04.Hj vestigde
halingsbuis, zooals Litltodomns Iiflpz/
llg'
ls: zich omstreeks hetjaar1620 te Londen en
(;g.3)jdie openingen maaktin desteenen werd er ljfarts van koniny Karel1.Toen
kanaalbeschoeTlngen te Venetië,- t0t die deze hetschavotmoestbekllmmen,begafhj
der knodssekelpdieren (clavagellida) met een zich naarDublin,waarhjin 1650overleed,
buisvormig gesloten mantel,- en eindeljk eenige geschriften - waaronder Latjnsche
t0t die derpaalwormen (Pholadida) met een en Nederlandsche verzen nalatend.
gesloten mantel,dikken voet,zaâmgegroeide
Arnold Wp/f, een broeder van den v00rademhalingsbuizen,lange kieuwen en worm- gaande.Deze,geboren teGorinchem in 1606,
vormig ligchaam. T0t deze rekentm en ook begafzich desgeljksnaar Engeland en w:rt
l
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ljfarts van 4en graaf van .rezcd,fer.onderkoning van Ierland.Later vestigde hj zich
teParjs,vervaardigdeNederlandscheenLatjnschegedichten,schreefvooralonderscheidenewerkenovcrdenHebreeuwschentekstvan
het oude Testament,en overleed in 1653.

Willem Wppf,indeVaderlandschepeschie-

denisYekend door zjne kloekmoedlgeverdediging van heteilandje Middelweert in de

degene,diehetopzigtenlbestuurheeftover
alleswatt0thettuig behoort.Hjgeeftzjne
bevelen door middel van de bootsmansiuit.
Hj wordt in de eersteplaatsterzjde gestaan d00r den bootsmansmaat.
Booze (Het)isin hetalgemeen alleswat
nadeelig w erkt of m etverderf bedreigt,en
in hetbjzonder alleswatin strjdismetde
zedeljkheid. Hetistevreeseljkernaarmate

Maas. Hj werd den isëen Julj 1574 door het meer geschiedt met voorbedachten rade.
Rabenltavpt, die Grave ging belegeren ,met De neiging t0thet booze wortelt vooralin
180man derwaartsgezonden.Clt@milly,gou- de zeltkucht. Over den oorsprong van het
verneur van Grave, vielhem op dat eiland booze heeftmen reeds vroeg nagedacht.Men

bj herhaling a'
an,maarwerd doorBootmet
zooveeldapperheid Ontvangen,dathjtelkens
moest afdeinzen. Hj zelf werd gewond en
bjnaalle oëcierenmethem.Eindeljkmoest
hj voor de overmagt wjken en verlietin
goede orde heteiland, terwjlde vjand 0n-

heeft aanvankeljk hetdenkbeeld geopperd,
dat er in het heelal een goed en een boos

beginselaanwezig en werkzaam is (dualismt
ls),en men vindtdatvooralduideljkvoor-

gesteld in de aloude godsdienst der Perzen,
waar (lie beginsels de namen dragen van
dervond,datdit geringe voordeelduur was Ormuzd en Ahriman.De Neo-platonicien de
gekocht.
Gnostieken beschouwdrn de stof (hyle)a1s
Jokannes Corlelï: Boot,geborenden zosten het booze,hetwelk weerstand biedtaan den
Julj 1761 te Leurbj Breda.Hj was ach- Schepper der dingen.Naastdezedualistische
tereenvolgens predikantte Nieuwenhoorn en voorstelling staat eene andere,die hetbooze

teArnhem ,waarhj den 9denJulj1834Over- niet aanmerkt a1sietswezenljks,maara1s
leed.Een paarvan zjne gedichten zjn door iets gebrekkigs in de ontwikkeling van het
hetHaagsche dichtgenootschap en eene ver- goede. Men vindt haar in de Indische emahandeling van hem is door het Genootschap natie-leer.voorts bj Plato,Zeilp,
ifzen Spit0tverdedigingvandeChristeljkegodsdienst, noza.Volgens een derde gevoelen is de oorm etzilver bekroond.
sprong van het booze gelegen indemisbruikBoötes ofBeerennoeder is een sterrebeeld te vrjheid van den mensch.Op dezewjze
van hetnoordeljk hemelhalfrond,tevinden is het booze geenszinsiets duurzaams,daar
tt
lsschen 10 en 550noordeljke afwjking en hetverdwjnen kan,zoodrademenschenwjs
200 en :320 regte klimming, tusschen de genoeg zjn,em zich V00r misbrui
k hunner
Maagd, het Hoofdhaar van Berenice, den vrjheldtewachten.Ditgevoelenomtrentden
Grooten Beer,den Draak en de Slang.Hj oorsprong Van het booze vindt saen reeds
wordt voorgesteld in de gedaante van een bj Sommige Kerkvaders en het is omhelsd
man,die metdeOpgeheven hand bjna den doorKanten doorde meeste wjsgeeren en
staart van den Grooten Beer aanraakt.Ht9 godgeleerden van den Jongsten tjd.
schittert vooral d00r A rctnrlœ ,eenestervan
Bopp (Franz),een uitstekend beoefenaar
de eerste grootte, boven w elke 4 sterren der Oostersche letterkunde, werd geboren
van de 3degrootteeen onregelm atigen4-h0ek te Mai
nz den 14denSeytember 1794.Hj gevormen.D em eeningen omtrentden oorsprong nooteerst zjne opleidlng te AschaFenburg ,
van dat sterrebeeld zjn verschillend,maar studeerde te Wiirzburq en begaf zich toen
voorzeker heefthet zgn naam ontvangen van naar Parjs, waar hj ln Chézy,Sylnestre de
den Grooten Beer,die aan de bewakingvan Sccy en ron tSCAJd.geJ vrienden en bequnsti
Boötesschjnttoevertrouwd.
gers vond.Hj vertoefde er 5jaar,glng in
Boothia Felix is de naam vanëeen 1817 naar Londen,vestigde zich in 1818 te
schiereiland aan het oosteljk uiteinde der Göttingen en werd in 1821 beroepen als
noordkustvan Noord-Amerika.Hetstaatdoor buitengewoon hcogleeraar te Berljn. Hier
de Land-engte van Boothia met den vasten werd hj in 1822lid der Academie van W ewa1 in verband en strektzich uitt0t72ON.B.
In het Oosten ishetdoordeGolfvanBoothia
gescheiden van het Cockburn-eiland en het
schiereiland Melville,in hetnoorden doorde
Bellot-straat van het eiland Noord-somerset,
in het noordwesten door de Franklin-straat
van het Prins van W allis-landt en in het
zuidwesten dool-de Ross-straat vanhetKing

tenschappen en in 1825 gewoon hoogleeraar
in de Oostersche taal- en letterkunde.Met

jver en uitstekend gevolg bestudeerde hj
het Sanskriet.Weldra verscheen van zjne
hand (tueber das Konlugationssystem der
Sanskritsprache (1816)'',- voorts verschillende fragmenten uit de Mahâbhârata,

een JAusflihrliches,Lehryebëude derSansW illiams-land.Er heerschteene gemiddelde kritsprache(1827)'',- JltmtischeGrammatik
koude van - 150 C. Dit schierelland is in derSanskritsprache(1824,4deuitgave1868)''

1829- 1823 door Joltn Ap.
:.
: Ontdekt. Hj - enuGlossarium Sanscritum (1830,4deuitgave
noemde hetnaar zjn vriend I'eliœ WpofFzen 1868).''Vooral heeft hj veelgeschreven over
vonde$r
de-ma
gnétischepoolop7005/17/
/N.B. vergeljkende taalstudie, zoodat zjn werk
)
. yett
en 96 46 4a W . L. van Greenwich. ln
1846 isdatschiereilandnaauwkeurigeronderzocht door Rae.
Bootsm an is aan boord van eenvaartuig

dvergleichende Grammatik des Manskrit,
Zend, Griechischen, Lateinischen,Lithaulschen,Altslawischen,Gothischen und Deut-

schen (6 dln 1833- 1852, 3deuitgave 3 d1n
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1868- 1871)a1shetbelangrjkstevoortbreng- zjnedochter('sGravenhage1617inquarto).''
se1van dien geleerde w ordtbeschouwd.Hier-

Bora is de naam van een snerpenden

uit bljkt, datde talen van alle Indo-Ger- noordoostewind in deJulischeAlpen.Hjvalt
maanschevolkerenuiteene thansverdwenen, plotseljk in metOngemeenekracht,strjkt
Oorspronkeljketaalzjn ontstaan.Bopp over- langs den grond, sleept de sneeuwmassa's
leed te Berljn den zssten october1867,en mede en begraaft daaronder penschen en
eeàenaarhem genoemdestichtingbevordert dieren.Hj maaktden weg vanLaibachnaar
de pogingen van hen,diezich aan vergelj- Triëstvaak weken achtereenzeergevaarljk.
kende taalstudie willen wjden.
Bora (Katharina von), de echtgenoote
Bor (PieterChristiaansz.
),een uitstekend van Lntlter, werd. z00 m en meent, den
Nederlandschgeschiedschrjver,werdgeboren Sgsten Januarj 1499te Löben bj Schweinitz
te Utrechtin 1559,woondeachtereenvolgens in Saksen geboren.opjeugdigenleeftjdwerd
teHaarlem ,'sHage,Rjswjk enBeverwjk, zj Opgenomen in het kloosterNimptschen
daarna weder te 'sHago, en vestigde zich bj Grimma.Toen de geschriften van Lutlzer
m 1617 te Haarlem, waar hj zjn verbljf haarOvertuigdhadden,datzj nietgehouden
hield tOt aan zjn d0od,dieden l6den Mei wasOm tegen haren wi1non tebljven,ver1625voorviel.Metden grootsten jverlegde liet zj den 4den April 152: met8 andere
B0rzichtoeopdebeoeteningdervaderlandsche nonnen het klooster,daarbj geholpen door
geschiedenis en verzamelde vele oorspronke- Leonkard fpzpd, raadsheer te Torgau.Nu

ljkebescheiden,waarbjaanzienljkepersonen begafzj zich naarW ittenberg,waar zj in
hem de behulpzame hand boden. Toen in hethuisvan denstads-schrjverReLckenbaol
z
1595 de drie eerste en 6Jaren laterde 3 eene wjkplaats vond. Luther huwde met
volgendeboeken van zjnuitgebreidgeschied- haar op den l3lenJunj 1525,en zj schonk
werk ih het licht wazgfl verschenen,ver- hem 3 zonen en 3 dochters.Toen na den

zochten de Staten van Utrecht,diedenjve- dood des Hervormers W ittenberg door Karigen man tevens een Jaargeld verleenden, reJ V ingenomen werd begafzj zich eerst
datieder,diepapieren bezatbetrekkeljk de naarMaagdenburg en toen naar Brunswjk?
Vaderlandsche historie,deze terbeschikking maarkeerdereedsinhetvolgendeJaar(1548)
m ogtstellen van W pr.D atverzoek verschafte

naar W ittenberg terug,totdateene besm et-
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t- teljke ziekte haar drong, Om zich in 1552

met hare kinderen naar Torgau te begeven,
zetten en eene reeks van 37 boeken uitge- waar zj den zosten December van laatstgeven, die het eerst in 6 stllkken in folio in meldJaar overleed.
1602 in hetlichtverschenen onder den titel:
Boraciet Ofboriumzure maynlsi@ is eene
doorspronck, begin ende vervolg der Neder- zeldzame en saerkTvaardige delfstof, w ier
landsche Oorlogen.beroerten en burgerljke kristallen m en reeds voorlang gevonden
oneenicheyden enz.'' Dit werk,hettjdvak heeftin de gips van Liineburg en vanSegevan den troonsafstand van Karel F't0taan berg in Holstein.Zj vormen dobbelsteenen,

den d00(
l van yrins Willem I (1555-1584) meestal met granatoëders, terp-jlde helft
bevattende, is ln 1679 te Amsterdam n0g

der octaëdervlakken ontbxeekt ofkleiner is.

veel fraajer uitgegeven en met platen en Daarmede staat hunne thermo-electrische
een register voorzien.
ln 1615 Ontving W0r van de Staten van

eigenschap in verband,dat deuiteinden der

4 assen aan de groote Octaëëervlakken bj
Holland een Jaargeld van 600 gulden onder verwarming positief- en de andere uiteinden
voorwaarde,dathtlzjn werk zou voortzet- negatief-electrischzjn,terwjlmenbjafkoeling
ten. Hj heeftdaaraan voldaan en tevens de het omgekeerde waaxneemt.Zj zjn kleureerste 6 boeken nagezien enverbeterd.Later loos, grjs- of groenachtig, z0o hard a1s
werd hj doo1
-gemelde Staten t0t notaris, kw arts en w erden Om die reden aanvankeraad en rentmeester-generaal van Noord- ljk dobbelsteen-kwarts genoemd.Zj hebben
Ilolland benoemd.
een soorteljk gewigt = 3,zjn doorzigtig
Het groote w erk van B or moge niet uit- t0t doorschjnend,bezitten een glasglans en

munten door keurige taalofdooreene uit- sm elten voor de blaasbuis t0t eene w itte
stekende rangschikking der feiten, het be- kristalljnenparel,terwjlzj aanhetbuitenste
houdt steeds eene hooge waarde, zoowel gedeelte der vlam eene roode kleur geven.
wegens deonpartjdigheld en dewaarheids- Hetboraciet kanmetborax en phosphorzolzt
liefde van den schrjver alswegensde tal- t0t helder glas worden zamengesmolten en
rjke docuvaenten en brieven, die daarin wordt door zoutzuur nagenoeg niet aangeîebestaat
zjn opgenomen.Voortsschreefhjn0g ftllet tast.Volgens het onderzoek van Ro.
zesde deel der Chronycke Carionir,begin- het uit 27 deelen magnésia,62 deelen borinende xaethetJaar 1576 en eindigendemet umzuur en 11 deelen chloormagnésium.
den zosten Maart 1419(Amsterdam 163: in
Boragineën ookwelA'
veri
folLae(ruwbla-

folio)'' - '
doorsprong, begin en aallvang digen)genoemd,is de.naam van eenefamilie
der Nederlandsche oorlogen enz.,in Liede- van meestkruidachtigeplanten,wier bladeren

kens vervat (Leyden 1617 in quartol''
,-

dikwjls met stjve haren bedekt zjn. De

ttGelegentheyt van 'sHertogenbosch enz. (3 bloemen zjn gewoonljk regelmatig?tweedl
nl''
dTwee tragi-comediën in proza, slachtiq en veelalt0tOpgerolde bloeltoypen
2 - en t
(
1, ée
nq van Appollonius,prince van Tyro, vereenlgd.De kelk isvrj,4-t0ts-deellgen
en de d'ander van denzelven ende Tcryll overbljvcnd;debloemkroonheefteens-deeli-
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gen,zelden onregelmatigen zoom ,en demeel- verkrjgen snjdt:aen debloesaen achtereendraden?niet de fornices,zjn op de bloem- volgens weg en vangthetsap,hetwelkdaarkroon lngeplant.Hetvruchtbeginselis 4-h0k- uit wegdroppelt,in vaten 0p;wordt dit sap
kig en de vruchteene 4-deeligb splitvrucht. uitgedampt,dan ontstaatdebrui
nejaggerjDe boragineën behporen vooralte huisin suiker,diein Oost-lndië veelgebruiktwordt.
de warme gematigde luchtstreek,in El
lropa, Op Ceylon en Op de kust van Coromandel
vool
-allangs de Middellandsche Zee. Tot de vervaardigtzaen van dat sap den Peylon- of

geslachten behooren Borrago L. (zie onder
B erna-qiej,-- Cynogl
ossum L.(Aos#:fps.
ç),Sympkytgm L.(d-e:rzcorfel),- M yosotisL.
methetbekende dvergeet-mj-nietle'',enz.
Boranen OfBoraden isde naam van 00n
Germaanschen stam ,diein de 4de eeuw vöör

Chx.waarschjnljk aan deoeversvandeOder

woonachtig was en metde Gothen en andere
volkeren meermalen invallen deed in Illyrië
en ltalië.Zelfs drongen de Boranen d00rt0t
aan de Borpol-us en t0t in Klein-Azië,veroverden er eenige steden en keerden met

OfGoa-arak.DerjpevruchtenAvordenraau:v

Ofgeroosterd op tafelgebragt,ofxaenzaaakt
er koeken van, die gerookt en vervolgens
beviaard Tiôrden.Dekiemen derkernenverschalen eene heerljkegroente.Hethoutis
uitnemend geschikt voor de draaibank ,en
de bladeren dienen t0t dekking van huizen5
00k maakt m0n daarvan matten, zakken,

manden, waajers, hoeden, schermen enz.
Jonge witachtige bladeren dnen dienst alB
papier;men kan ermeteenpuntigvoorwerp

zeer goed op schrjven.ln de bladerkroon
rjkenbuitnaarhun vaderland terug.
wonen vele dieren,en zjisdikwjlsmeteen
Borassus L.Ofwjnpalm in denaam van aantalwoekerplantendoorvlochten.Dezepalm-

een plantengeslacht uitde groep derCory- boom voorziet in het Onderhoud van 6 of 7

pheën;hetbezitwaajervormlgebladschjven, millioen menschen.

aan met stekels voorziene bladstelen vastgeEene Afrikaansche soort,de delebpalm (B.
hechtengroote,bruine,steenvruchten.D eman- Aethiopum), w ordt 20 t0t 53 N ed.el hoog
he
bbe
n
een
Bbl
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gen
kel
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en
en
dr
aagt
10
t0t 15 vruchtbundels,ieder met
neljkeblqemen
eene buisvormige bloemkrogn,en devrouwe- 8 t0t 10 vruchten die stuk voor stuk 3 t0t
ljkeeen8-t0tg-bladigen,schubvormigenkelk 5 Ned.pnndwegen.Hetananasachtig vleesch
zonder bloemkroon. De vrucht is B-hokkig van deze wordt gebakken en smaakt zeer
en B-zadig.Demeestbekendesoortisde'
lclci- goed.De w itte wortels van zaailingen, die

jerpalm (B.QabelliformisL.).Dezegroeitaan een PaarWeken Oud Zjn,Avorden raauw gede kust der Perzische golf,aan de kust van geten.Deze palmboom geljkt op de doemMalabar t0t aan Goezerate,en aan deIndus,
op de kustvan Coromandelt0t aan Madras,
aan delrawaddyinAchter-lndië,opMalacca,
de Soenda-eilanden en de Molukken t0t aan

Timor.Zjngebiedisgelegen tusschen l00Z.
en 300N.B.en 54 t0t 14000.L.van Ferro

palm en wordtgevonden in de binnenlanden
van Afrika: vooral aan de oevers van stilstaande wateren.V00r de bewonersdeslands

ishj desgeljks van grootbelang.
B orax , zie Boriltm.

Borda (Jean Charles de), een Fransch
w iskundige en zeeman, werd geboren den
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ppervlakte der aarde.In de bergstreek van 4ëen Mei1733 te Dax in hetdepartementdes
Ceylon groeithj toteene bodemhoogte van Landes. Hj ontving zjne opleiding bj de
800Ned.elbj een gemiddeldenwarmtegraad Jezuïeten van La F llc/ze, nam vervolgens

van 2l0C.Demeestgeschiktegrondvoordeze dienstbjhetcorpsingenieursenwerddaarna

planten is echter de zandvlakte aan zee.Zj geplaatst bj de cheveaux legers.Reedsin
bexeiken eene hoogte van 10 Ned.e1,terwjl 1756 verwierfhj door zjne GMémoire sur le
de opw aarts allengs dunner w ordende stam mouvement des prolectiles''hetlidmaatschap
van onder eene middelljn heeftvan 6 Ned. der Academie van W etenschappen ,enhjnam
palm ,dienabj dekroon van waajervormige vervolgens als adludant van den maarschalk

bladeren totde helftvermindert.U itdeoksels M alleboin deel aan den veldtogtvan 1757.
der Qnderste bladeren komt de bloeikolfte Daarna werd hj genie-oëcier, en in 1767

voorschjn; gewoonljk telt men 0r 2 Of3
20-talvruchten,dieopkokosnoten geljken,
maarietskleineren ronderzjn.Debuitensteschilomvateçnsponsachtigen- inrjpen

aan elken boom en elke kolf draagt een

toestand - sappig vleesch,dat nietOnaangenaam smaakt,en daarin vindt men 2 of2
langwerpig-ronde noten met eene steenharde
schaalen eene blaauwe,geleiachtige,eetbare

ginghj over t0tde marine en deed alsbe-

velhebber van een eskader met Verd%n de!J
crenne en Pingrl eene reis naar Amerikà,

om dechronometerstebeproeven,enhjverbeterde tevensde lengte-enbreedte-bepaling
van Onderscheidene plaatsen. Genoemde .
'
$
vlootvoogden maakten de uitkomsten van
hun onderzoek Openbaar in uvoyage faitpar
ordre du r0i en 1771 et 1772 en diverses

kern.De onrjpe kern bevateenmelkachtig parties de l'Europe etdel'Amérique (Parjs
sap,dat zoet is van smaak.Deze boom ,die 1778,2 dln).''Met hetzelfde oogmerk reisde
waarschjnljk 2 eeuwen oud wordt,draagt hjin 1774 naardeKaap-verdische eilanden
gedurende 20 Jaren vruchten,die van Julj en naar de w estkust van Afrika,en in 1776
t0tSeptember rjp worden.Hj isvan groot vervaardigde hj eene voortreFeljke kaart
belang voor de bewoners van Oost-lndlë,- van de Canarische eilanden en van de Afrivooral omdat hjJuistdâârgroeit,waarde kaansche kust. In de jaren 1777 en 1778
kokospalm ontbreekt.Devrouweljke bloem- diende hj a1sgeneraal-maloor derFransche
kolven leveren den palmwjn.Om dien te marine-soldaten in den Am erikaanschen oor-
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log. Van Martinique huiswaarts keerende, Dame en de oude Ste Croix uit de 7de

werd hj in 1782 nadapperentegenweerdoor eeuw.T0tde overige belangrjkegebnuwen
de Engelschen gevangen genonlen,maar op behooren hetaartsbisschoppeljkpaleis(thans
zjn woord van eer op vrje voeten ge- het stadhuis),het oude raadhuis,hethôtel
steld, waarna hj in zjn vaderlandalschef der prefectuur, het marine-hôtel, de beurs
eenerafdeeling bj hetministérievan Marine en de groote schouwburg.
werd geplaatst.Hj wastevenslid van het Bordeaux is de zetelvaneenaartsbisschopy
Instituut,enoverleeddenSostenFebruarj1799. die over 6 bisschoppen is gesteld,van een
B orda is de grondlegger van den w eten- Protestantsch consistorie? van een hoog-geschappeljken scheepsbouw in Frankrjk,als- regtshof enz.De universlteit,aldaar in 1441
m ede de uitvin'der van een astronomisch doorpausEuâenitsIFgesticht,issedert1839
w erktuig om hoeken te meten en van den eene Academle Universitaire met 4 faculteinaar hem genoemden repetitie-cirkel,waar- ten en 15 hoogleeraren. Voorts is er eene
door de kans op fouten in de waarneming Academie van W etenschappen meteenebibliaanmerkeljk verminderd wordt.00k schrjft otheek,die 128000 boekdeelen telt,een c0l-

lége,2 godyeleerdeseminariën,eenegeneesen heelkundlge school,eene sterrewacht,een
grootaantalanderescholen,eendoofstommenlnstitullt en onderscheidene inrigtingen van
weldadigheid.De njverheid bloeiter Ongeheteerstdoorhem in practjk gebragt.Zjne meen:men heeftersuikerraënaderjen,bran-,
men hem de ontdekkinr t0evanden metaalthermometer.Aan hem ls het Fransche stelsel van maten en gewigten zjn oorsprong
verschuldigd, en de wetenschappeljke ontdekkingen van Euler en Tobias M tz,'
yerzjn

J'
rables trigonométriquesdécimalesetc.''wer- dewjn-en likeur-stokerjen, azjnmakerjen
den na zjn dood doorDelambre uitgegeven. katoenfabrieken,hoeden-en papierfabrieken,
Bordeaux ofBourdeauœ,éénedergrootste, touwslayerjen enz.De handelwordt er op

schoonsteenrjkstestedenvanFrankrjkende uitgebrelde schaalgedreven,en Bordeaux is

hoofdstad vanhetdepartementGironde,ligtop na Marseille en Havre de grootste koopstad
eene uitgestrekte vlakte en aan den beneden- van Frankrjk.Verbazend grooti
shetaantal
l00p derGaronne,halvemaansgewjsgebouwd schepen,daterJaarljksblnnenvalt.Hetbeop den linlteroever van deze rivier,en telt droeg reeds in 1861 nagenoeg 2000 vaartui-

ongeveer 200000inwoners.Zj isdoorspoor- gen voor den buitenlandschen handel.Zj
wegen overorleansen LimogesmetParjs, ls de stapelplaats van den Franschen wjn-

voorts metBayonneenrrarbes,metLaTeste,
over Toulouse metCette,en metLyon verbonden. Over de rivier,die zich op een afstand van 12 uren gaans ill zee uitstort,
leidt eene steenen brug naar het dorp La
Bastide.Die brag is 500 Ned.ellang en 15
Ned. el breed, met hare 17 bogen door
Desehampsden vader opeenlossen zandgrond

handel.

De stad droeg in den tjd derRomeinen

den naam van Burdigalaen wasdehoofdplaats
derBituriges Viviscien vandeprovincieAquitania I1. De dichter Ausonius die er gebo-

ren werd,beschrjfthaaralsdoormuren en

torens omgeven, metvele paleizen en tempels versierd,alsdevoornaamstehandelplaats

gebouwd (1811-1821)en heet'
t omstreeks 8 vanZuidwesteljk Galliëen als de zetelder
millioen francs gekost. D e haven,door de wetenschap.HetChristeljketjdperkharergerivier gevormd en voor de grootste koop- schiedenisneemteen aanvangin272.Zjwerd
vaardjschepen toegankeljk,kan meer dan in 40l door de W andalen, Alanen enz.ver1000 vaartuigen bevatten.Van de brug aan- woest, kwam 5 Jaar later in de magt der
schouwt m en ter regterhand de Oude stad Gothen,in 507 in die van Cltlodwlq?koning
n 722 dool-éeAlooren
m etnaauwe straten en ouderw etsc,he huizen, der Franken, werd i
en aan de linkerhand hetnieuwe gedeelte, uitSpanje onder Abd-er-Ral
tman veroverden
de wjk alzes Charterons'' denzetelvan den geplunderd,en in 735wederdoûrKarelM art
e
l
bemagt
i
gd.
Kare
l
de
Groo
te benoemde in
handel, m et ruim e straten,aangenam e wandelplaatsen en fraaje pleinen. Bordeaux is 778 een graafvan Bordeaux.In de9deeeuw

van alle zjden door water Omgeven, ten werd zj door de Noormannen bj herhaling
oosten door de Garonne,ten zuiden en ten
westen door de Deveze,Peugue en Bêgles,
en ten noorden door de Bourde en de Jalle,
en daarenboven door uitgebreide moerassen.

geplunderd en verw oest,maarom streeks000,
onderKarelde .
& l'pt)'lr#i.çe,w ederopgebouw d
en t0t een graafschap verheven.Eerstinhet
midden dcr l2de eeuw ,Onder de Engelsche

Boven debrug bevinden zich vôôrdekaajen heerschappj,begonzjopnieuw tebloejen;zj
de scheepstimmerwerven)enbeneden debrug

volgt Op deQuaideBourgoyne hettolhuis,
hetbeursplein metde beurs,dePlace-ltichelieu.de Qt
laiLouis XVIII, en daarachter
de Place des Quinconces, die ongeveer 36

werd door H endrik II uitgelegd en met privilégiën begiftigd,welke Hendrik 1II bevestigde.Toen de Zwarte Prins,een zoon van

EduardIII,hetlandvanBordeallx (Guienne)
als vorstendom verkreeg,werd zj de zetel
Ned-.bdnders groot en van lanelldoorsneden vaneenglansrjkhof-rrentjdevanRichard1II
is. Daaraan grenzen de Jardin public, de (1379)verzetteziehBordeaux,aan hethoofd
Jardin botanique enz.Erzjn 47R.Katho- Van een verbond der steden van Bordelais,
liekekerken en ééneProtestantsche benevens tegen deaanvallen derFranschen,maarmoest
eene synagoge.De merkwaardigste daarvan in 1451 cypituléren.In 1572herhaaldedegou-

zjn de Gothische hoofdkerk metprachtige verneurMonferrand erdegruwelenvanden
tûrens ter hoogte van 80 Ned.e1,de Notre- Bartholom aeus-nacht)zoodater2500m enschen
18
IV
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gedood werden.Ten tjdederrevolutie van den Hoogen Raad der Nederlanden. Voorts
1789waszj devoornaamstezetelderGiron- werd hj in 1831 gekozen t0t lid van de
djnen,weshalve zjdoordemannenvanhet Tweede Kamer der bt
'aten-Generaal,in 1817

Schrikbewind werd ingenomen.In 1845iseen benoemd t0tridder der orde van den Nedergedeeltederstadafgebrand.In December1870 landschen Leeuw , in 1848 t0t comm andeur
werdzj dezetelvaneenedelegatiederFran- dier orde, en in 1829t0tlidderMaatschappj
sche regering,en de Nationale Vergadering, van Nederlandsche letterkunde te Leiden.

den8stenFebruarj1871inFrankrjkgekozen, Hj overleed den 3(
1en October 1843.
hield er aanvankeljk hare vergaderingen, T0thetzelfdegeslachtbehoortJanTJ.
ïlè de
welke den lot
len Maart daaraanvolgendenaar .xpr#e,
:,een verdiensteljkNederlandschingeVersailles werden verlegd.
nieur.Geboren te Amsterdam den17(
lenJunj
De Landesde20r&g'
?
= zjn heidevelden, 1817,ontvinghj zjneeersteoyleidingaan de
afgewisseld door moerassen en stuifzand en schoolvan denheerStwartteVlanen,vertrok
van daar naar de Militaire Academieen werd
in denabjheid van Bordeaux gelegen.
Bordeaux-wijnen noemtmen de wjn- in1837alsoëciergeplaatstbj hetcorpsingesoorten, welke in het departement Gironde nieurs.Nietalleen schreefhjdegeljkeopstelwordenverbouwd.Zjonderscheidenzichdoor 1enintjdschriften,maargaf0okmet& W .'
pgs
een aangenamen geuren een fjnen smaak. Sypesteln een w erk in het licht,getiteld <D e
Menrekent,daterJaarljks1400000vat,elkvan verdediging van Nederland in 1672'',hetwelk
l00 Ned.kan, worden uitgevoerd,400000 in door deskundigen met grooten bjvalisbehet land verkocht en 400000 tot het maken groet.Nadat de ./prtfe.
q in de Commissie van
toezigt op den aanleg der Staatsspoorwegen
vaaanrc0og
nac
tlikt.Zj moeten althans11
./
J
ud
zjg
ne,bre
!
n sommige soorten 5 ofb w as benoem d,w erd hem van w egedeM aatJaar,voordatzjhunneedelsteeigenschappen schappj der Indische spoorwegen devereebezitten.Men heeft 6 soorten van Bordeaux- rende taak opgedragen,om a1s chef van het
wjnen:Medoo,(r00d),Grares(wit),P@lus toezigtop den spoorwegbouw op Java werk(r00d en wit),des OJfe#,d6 Terreforteen zaam te wezen,en het is gebleken, dat de
d'Entre#dlt
rmevs.Deroode soorten zjnhet Maatschagpj zichin harekeuze niethadvervgelukt,aldaardoo1*
meestgezocht.EchteBordeaux-wjniseenig- gist.Hetlsaan de ./tlrtfe.
zins hard, maar geurig, en versterkt de vrjearbeidersdemoejeljkstewerkzaamheden
maag zonder het hoofd te bezwaren.M en tedoen volbrengen en den aanlegvanjzeren
kan de echtheid Onderzoeken door eenige wegen metkraehttebevorderen.ln hetjaar
droppels op vloeipapier te gieten,waarbj 1870 is d6 Bordes in het Vaderland terugde echte wjn bleekroode vlekken meteen gekeerd.
donkeren rand endevervalschtegeljkmatige
Bordeu (Théoyhile de), de grondlegger
bleekroode vlekken achterlaat.Debestesolll'- eener geneeskundlge school in Frankrjk,
ten zjn Lajtte,Latoltr,Chatealt-M argeauœ werd yeboren den zzsten Februarj 1722 te
en Hant-Brion.Goedkoopersoorten zjn Re- Tseste ln Béarn,studeerde te Montpellier en
zan,Gorce,Beville Larose, Brane-m outon, vestigde zich in 1752 te Parjs, waar hj
Pichon-Longueville en Calon,en t0tde ge- den 23sten November 1776 overleed. Hj beringste behooren Pouillac,Pessac,Cantenac, weerde datde klieren en het celweefseleen
Laborde, Cassac. St. Emilien,Bas-Medoc, eigen leven bezitten en dat de smetstoFen

Fronsac enz.Van de Medoc-wjnen is de dierljkezelfstandigheden zjn.TotzjnebeHaut-Medoc van Afargeaux de beste,en 0n- langrjkste geschriften behooren aRecherches
der de witte wjnen geeftmen de voorkeur anatomiques sur la position des glandes et
aan St.Bris,Carbonnieux,Pontac, Barsac, sur leur action (1752)''en JRecherchessur
Preignac en Beaumes.De Bordeaux-wjnen le tissu muqueux et sur l'Organe cellulaire
w orden verzonden in vaten van 2l8 N ed. (1767)''.
kan en zjn in 0ns Land Onderworpen aan
Bordone(Paris),eenuitstekendlandschapeen invoerregt van 20guldendel00Ned.kan. en historie-schilder,werd geboren teTreviso
Bordeel, zie Prostitlttie.
omstreekshetJaar 1500.Hjwaseenleerlinr
Bordes t'
robie Constantjn de),een uit- n Titiaan en daarna een navolgervanG%stekend Nederlandsch regtsgeleerde,w erdge- va
orgipne.Oq uitnoodiging van konlnq I'
ransI
boren te Amsterdam uit een aanzienljk ge- begafhj zlch naarParjs,maarvestlgdezich
slacht den 12ëen December 1773. Na het vervolgenste Venetië,waarhjin1570overbezoeken van het gymnasium en van de leed.Hj wordtzeer geprezen om zjn voordoorluchtige schoolzjnergeboortestad werd trefeljkcoloriet,om hetOorsgonkeljkezjner
hj - eenJongeling van groote gaven - in compositie,om de correctheld zjnerteeke1795 t0t meester in de regten bevorderd en ning en delevendigeuitdrukking zjnerporbekleedde achtereenvolgens de betrekkingen tretten.Ztjne doeken versieren de musêate
Van secretaris van het Comitô van Justi
tie Weenen,Miinchen,Dresden,Berljn en Fl0(1795),secretaris bjhetAgentschap van Fi- rence.
nanciën (1798),secretarisvan denthesaurier- Bordpapier,zie Papler.
generaalenradenvan Financiën(1802),advo- Borduren tzie Handmerken.
caat-iscaal-generaalvoordemiddelen (1805), Boreas wasbj deoudpGrieken denooradvocaatbj het Hoog-geregtshofte'sIlage dewind,die over het Riphaeïsch gebergteen
(1811),eersten advocaat-generaalbjgenoemd in H ellas over het Thracisch gebergte zuidgeregtshof(1813),en procureumgeneraalbj waarts snelde en in Europa en Klein-Azië
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een helderen hemel en koelte en in Afrika godgeleerdheid en op de Grieksche en Hewolken en regen bragt.Hj werdtevensge- breetlwschetalen,en k0n zich volstrekt niet
huldigd als eene godheid en wèlalsde zoon vereenigen met de leer der regtzinnige Hervan Astraeus en Eoos Of A ltrora,dus van vormden.In 1646 vestigdehj zich teAmden Sterrenhemelen hetMorgenrood,alseen sterdam en werd er met GalenusH.ùr@&J-.ç,
broedervanHesperusenZepkyrus.Hjwoonde M lehielKomans en Daniëlde zreendestichin Thracië,volgens Callimach'usin eene grot ter van eene vrjzinnige gemeente,die hare
van het Haemus-gebergte, volgensanderen vergaderingen hield op het Rokin. Hj en
aan de Golfvan Salmydessusin debllurtder zjne medestanderswerllen doordepredikanHyperboreërs. Boreas schaakte Oryth'
ia,de ten der Hervormde gemeente te Amsterdam
dochter van den Atheenschen koning Mreoh- aangeklaagdwegensSociniaansehegevoelens,
fAe'
ll,
çttoen zj bj een feesteljken optogtaan maar het bleek.dat die beschuldiging ongeden llyssusde rjen ten dansvoerdeqbeider grond was.NietteminhadBoreelhetoogmerk,
kinderen waren Calais en Zetes, benevens Om eene nieuwe Christeljke kerk te stichCleôpatra,de gemalin van Phineus.Uitliefde ten,waarin meer dan eldersde vrjheid en

t0tzjnegemalinvernietigdehjdevlootvan de liefde zouden worden gehuldigd.Hj had
X erœes,die Athene bedreigde,en de storm- vele aanvallen te verduren van de Groningtuigen derSpartanen.Daarenbovenroofdehj sche en Utrechtsche hoogleeraren , schreef
Cltloris, eene dochter van Arcturus,en hj onderscheidene godgeleerde w erken en over-

slingerde Pitys, die aan Pan de voorkeur leed in 1666.
gafboven hem ,uit najvertegen derotsen. Johan B oreel, een zoon van boven verHj wordt voorgesteld alseen grjsaard mtlt m elden Joannes en geboren te M iddelbuxg in
een zwaren baard,dik hoofdhaar en een rui- l62l. H i
j studeerde ill de
zi
jyje
godgeleerdheidj
men m antel,en m et eene schelp in de 1*0g- Tverd burgemeester van
geboortestad,
terhand.Te Athene wa's hem een altaar ge- doctor in de regten ,gedeputeerdeop'sLands
vloot en ambassadeur aan hetEngelsche hof.
wjd aan den voetvan den Ilyssus.
Boreel. Van de vele bekende leden van Hj Overleed den 30sten Maart1673.
yssdkd,
ditaanzienljkZeeuwschgeslachtnoemenwj: Jacob l oreel,heerran S/.A agt,Dvl
W esthorenenM eerenstein,eenzoonvanbovenJo
an
n
e
s
.
/
t
p
r
e
d
qr
i
d
de
r
,
he
e
r
w
c
z
l
Be
l
o
ys
.
De
z
e
,
ongemeen bedreven in de Oostersche talen, genoemden W illem en geboren teAmsterdam
werd geboren te Middelburg den 22stenApril den lstenMaart1630.In 1664 werd hj am1577.Hj werd in l613pensiouarisvan zpne bassadeur aan het Russische Hof, in 1678
geboortestad, in 1615 secretaris der Staten wcrkte hjmede t0thetsluitenvandenvrede
van Zeeland en in 1525 raadpensionaris van van Njmegen,vertrok in laatstgenoemdjaar
laatstgenoemde provincie.Jacobus T,koning alsbuitengewoongezantnaarFrankrjk,werd

van Engeland,aan wiensh0fhj a1s gezant bjzjn terugkeereersthoofd-oëcierentevens
vertoefde,overlaadde hem meteerbewjzen. burgemeester te Amsterdam, was buitengeHj bezochtvoortsnietalleendemeestelan- woon gezantbj de vredes-onderhandelingen
den van Europa, maar 00k Syrië en het te Rjswjk,en overleed gedurendedeze op
Heilige land, verzamelde vele Oostersche Meerenstein den zlsten Augustus 1697.O0k
handschriften, onderhield eene vriendschap- hj werd wegens zjnegrooteverdiensten op
peljke betrekking metde uitstekendste ge- 'sLands kosten plegtig begraven.
leerden,vooral met Ilkgo de Gr0pJ,gafeen

Jonkheer W illem Frczlçpi,
îBoreel,een af-

Paarwerken over hetboek tDaniël''in het stammeling van hetzelfde geslacht.Hj werd
llcht!en overleed den l5denN ovem ber 1629. geboren te Amsterdam den l5(
1en September
Willem Wprdcl,baronran Vremdl
jke,heer 1775,tradin 1787in dienstalscadet-bjhet
van Duynbeke enz.? een halve broeder van

regiment gardes te voet,werd in 1791luite-

den voorgaande. Hj werd geboren te Mid- nantbj degardes-dragondersen nam in1795
delburg den 24sten M aart 1591,verw ierfden zjn Ontslag.In 1812 tradhj wederindienst
rang van meester in de regten, ontving de als luitenant-kolonel en comm andantvan een

benoeming t0tadvocaatbj de Nederlandsche regimenthussaren,woondehetbeleg bjvan
Oost-lndische Maatschappj, en zag zich in Bergen Op Z00m en verwierfop hetslagveld

1619 afgevaardiydnaarEngeland,om eenige van W aterloo de Militaire W illem sorde.In
gerezene geschlllen uit den weg te ruim en. 1820werdhjkolonel,in18:6generaal-maloor
Koning Jaeobus I verhiefhem t0tridder.In en inspecteur der ligte cavalerie, in 1831
1626 werdhjgensionarisvan Amsterdam en bevelhebberder 2(1ebrigadecavalerie bj het
gedurig metbultenlandsche zendingen belastt leger te velde en nam als zoodanig deelaan
39 oppernameljk naarBremen,Denemarken,Zweden, den Tiendaagschen veldtogt,in 18.
Engeland en Frankrjk.Overalwashj met bevelhebber der cavalerie en in 1840 luibeleid werkzaam en werd hj meteerbewj- tenant-generaal. In 1841 werd hj gepenzen overladen. Hj overleed als gezant in sioneerd en tevens t0t stalmeester benoemd
Frankrjk op den zostenSeptember1668.Zjn van koning Willem II.ln 1849zaghj zich
stofeljk Overschot werd herwaarts gevoerd verheven t0t grootmeester van het Huis des
en volgens besluitder Algemeene Staten Op konings W illem III,en hj overleedopeene
'sLands kosten ter aarde besteld.
reis met de Koningin te Friedrichshafen den
Adam Wtpreel, een broeder van den v00r- zlsten Mei 1851. Hj was in den adelstand
gaande en geboren te Middelburg den 2(
len verheyen,achtereenvolgens t0t ridder,comNovember 1603. Hj legde zich t0e op de mandeur en grootkruis der Orde van den
18*
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Nederlandschen Leeuw benoemd en meton- maalgehuwd,werd hem telkenseene innigderscheidenebuitenlandsche orden begiftigd. beminde echtgenoote door den dood ontrukt.

Borelli (GiovanniAlfonso),een uitste- Aan de laatste wtldde hj zjn onsterfeljk

kend genees-en wiskundige,de stichter der gedicht aAan den Rjn''hetwelk t0tdekostiatro-mathematisehe school,w erd geboren te baarste voortbrengselen behoort derNeder-

Napelsden 28sten Januarj 1608.Hj ontving landschedichtkunst.Diepgebogenonderzjne
zjne opvoeding te Florence,waarhj door treFendeverliezen,bezweek hjopden12den
Benedetti Cf
zdfelli,een voortreeljkenleer- october1820 en werd teKatwjk begraven.
lillir van Galilli, onderrigt ontving omtrent
Gedurende zjn kortstondig leven heeft
de wetten der beweging,aan wier beschotl- Borgeronderscheidenebelangrjke werkenin
wing Borelli zich met den meesten jver het lichtdoen verschjnen.Zjne verhandewjdde.Zi
jneuitmuntende tTheoriaeplaneta- lingen werden tweemaal door Teylers godrt
lm ex causis physicis (Florence 1666,Lei- geleerd genootschap en desgeljkstweemaal
den l68s)''zjn daarvandevruchten.Hjwerd door de Maatschappj van W etenschappen
lid der Aeademie en hoogleeraarin de wis- te Haarleln met goud bekroond. ln 1818
kunde te Florence.In die betrekking begaf werd hj lid vanhetProvinciaalUtrechtsch
hj zich weldra naar Pisa,vertrok in 1668 Genootschap van Kunsten en W etenschappen.

naar Messina,eu vesiigde zich eindeljk te Hj schreef een zuiveren en bevalligen La,die
Rome,waarhj degunstverwierfvan f'
ltris- tjnschen stjl, en zjne JLeerredenen''
fill, koningin van Zwedcn.Hj Overleed zich doorrjkdom van denkbeeldenenkeurigden Blsten December 1679, onder vele ge- heid van taalOnderscheiden,zjnt0tviermaal
schriften het classieke werk aDe motu ani- toe uitgegeven. W j zullen hier de titels
malium''nalatend.
zjner Latjnsche werken niet opnoemen,
Borg,zie Borgto-qt.
maarvermelden slechts,datzjne bekroonde
Borger (Eliés Annes),een uitmuntend verhandeling uover het Mysticismus'' hem
Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te eene plaats heeft bezorgd onder de diepdenJoure in Friesland Op den zsste'ïFebraarj kende wjsgeeren.loryer W aS tevens 0en
er,
1784.Hj Onderseheiddezich vandenbeginne nitmulltend dicht
nezj
nhe
ei
vderzendigeven
oor
sproe
nk
ljk
dool. groote gaven des geestes;reeds op 8- getuigenisVan
en epgejarigen leeftjd kOn hjverstaanbaarlezen,en voel.Sommige daarvan zjn algemeenbekend
zjn lust om te leeren was Onverzadeljk. en alzoo het eigendom geworden des volks.
Onder de leiding van den voortreffeljken
B orgesius (Johannes),hoogleeraar in de
onderwjzerderlagereschoolLaurensDarks wiskunde te Groningen, werd geboren te
A orzldfrtz Ontwikkelden zich de buitenge- W esterwjtwert den l3den Junj 1618. Op
wone geestvermogens van hetkind,terwjl ls-l
-arigen leeftjd Tverd hi
j stt
zdentte Gr0hj tevens a1s knaap in alle spelen en oefe- ningen en legde erzich metjver t0e opde
ningen der Jeugd - knikl
teren,dammen, wis-en sterrekunde.Laterbezochthjdeh00zwemmen,schaatsenrjden enz.- bovenan- gescholen te Utrechten te Leiden,te Parjs
deren uitblonk. W el werd hj bg een goud- en te Angers en werd in 1646 benoemd t0t
en zilversmid in de leer gedaan,m aar dit hoogleeraar te Groningen, waar hj den
strookte volstrekt niet metzjne neigingen. 22sten November 165: overleed, een paar
Hj wenschte predikant te worden, en werd geleerdeverhandelirgen nalatend.- Ookzjn

eerst d00r M artinus '/ltzzlden A cker,genees broeder Joachimus, geboren te Groningen
heer en notaris te Joure, en daarna door den 9den April 1625, is aldaar hoogleeraar
H erman'
us ScFzlïkker,predikantte Langw eer, geweest in de w iskunde en w elsprekendh.eid
overleden den zlsten December 1660.
in do otldetalen Onderwezen.Op lylarigen enBor
ghese is denaam eenervillateRome:
leeftgd begafhj zich naar Leiden,Om naar
eene beurs te dingen,en schoon curatoren die zich in de nabjheid van de Porta de1
en hoogleeraren aanvankeljk metmedeljden P opolo verheften t0t zomerpaleis dient der
het 004vestigden opden eenvoudigen Frie- vorsten van het geslacht Bov-qltese.Zj is
stshen Jongeling, die zich aan de mededin- gebouwd door Rci
pione Ct
Z
JJr:IJï, een neef
lu TrI, en was te voren weging waagde, bleek hetweldra,dathj al van paus Paul'
zjnemededingersinbekwaamheidverovertrof. reldberoemd W egens de antieke kunstschatIn 1801 werd hj sttldent te Leiden en ten, die er verzameld waren.Men vond er
zag zich in 1807, na schitterende studiën den t
'Hermaphrodiet'' den ûstervenden Semet de kap geprom oveerd, t0t doctorin de oeco'' den uzwaardvechter''enz.Die kunstenarwe
eon
1 ove
rgodyeleerdheidbevorderd.CuratorenderAca- gewrocht
na
her
tde
Mu
n sd
éum
oortNapol
e Parj
s,ma
ari
n
demle benoemden hem terstond t0t lector in gebragt
de gewjde uitlegkunde;later werd hj er 1815 gedeelteljk aan de eigenaarsteruggebuitengewoon en in 1815 gewoon hoogleer- geven,terwjldezevervolgenseen gedeelte
aarin dogodgeleerdheid,terwijlllj in l8ls daarvan hebben vervreemd. 00k thans n0g

zich benoemd zag t0tlidvanbetKoninkljk vindtraen erde heerljke fresco-schilderjen
Nederlandsoh Instituut.Zjnegrootegeleerd- van Sossi,het portret van paus l'aula.î V

heid en zjne Ongemeene schranderheld wek- door Cararaggio en de sierljk aangelegde
ten dealgemeene bewoudering,en waarhj tuinen, die eepe groote uitgestrektheid beden kanselbeklom ,verspreidde zich deroem

zitten. - Het P aleis .for.gFzdtse ofhet win-

van zjne welsprekendheid.Intt
zsschen werd terverbljf der familie Boryl
tese in de stad is
hj door zware rampen getroffen;t0ttwee- één der schoonsttlgebouwen van Rol1ie.Het
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werd gebouwd door M artino .
spz
l.2J,ien v0l- ministervan 00rl0gindenKerkeljkenStaat.
tooid door Flaminio Ponzo. De prachtige
Borghese (Camillo Filippo Ludovico),
gaanderj van hetbinnenplein telt96 zuilen vorst van Sulmona en Rossano, werd ge-

van graniet.De onschatbareschilderjen-ver- boren teRomeden lot
len Julj 1775 uiteen
zameling', aldaar aanwezig, vult de groote aanzienl
.j
k geslacht,trad in1706ïnFransche
zalen geljkvloers.Men heeft er de JGraf- dienst en huwde in 1803 met P anline,de
legging''doorRafaè'
l de ttlagtvan Diana'' tweede zuster van Napoleon I en deweduwe

en de asibyllevanCumae''dool
'Domenicl
tLno, van den generaal Leclerc.Hierdoorverkreeg
de t
fschaklng van Etlropa''door Arpino,de hj in 1804 de waardigheid van prinsvan
Jsuzanna''van Rubens,een tMadonna''van den bloede,en werd bj hetuitbarsten van
GiulioRomano,de heerljke aDrieGratiën'' denoostenrjkscheno0rlog escadrons-chefder
van Titiaan,enz.
Keizerljke garde, daarna Overste en toen
Borghese(DeZwaardvechtervan)iséén divisie-generaal. In 1806 verkreeg hj het
van (1e schoonste voortbrengselen der Griek- hertogdom Guastalla,maar moesthetweldra
sche kunst en vervaardi
rd dool.Agasiasuit weder afstaan aan Italië. Hj werd voorts
Ephese,wiensnaam inantlekelettersaan den benoemd t0t gouverneur-generaalder Transvoet van het standbeeld te lezen staat. D it alpjnschegewesten en in 1809 t0t chefvan
laatste werd tegeljk met den aAp0l10 van 2 militaire divisiën. Na den va1van NapoBelvedère'' te Antium gevonden en in de leon I scheidde hj van zjnegemalin,verVilla Borghese geplaatst.Het stelt een man toefdebjafwisselingteRomeenteFlorence
eed in laatstgenoemdestaddenlodel
voor, die m et (10 grootste inspanning van en Overl
krachten en tevens verdedigenderwjze op Aprill832.

den vjand afgaaten den linkerarm en linltervoet naar,dezen toekeert.De regterarm

Borghesi(Bartolomeo,gl.
aaf), een Ita-

liaansch oudheidkundige, werd geboren te

ontbrak en werd erbj gevoegd.Sommigen Savignano den llt
lenJulj .1781.Hj legdete

houden ditbeeld vool-datvan eengladiator, Bologna zich tOe Op de oudheid-enpenninganderen vool*dat van een discus-werper,n0g ktlnde en op de geschicdenis der kunst,

anderen voor dat van een strjder in de stichtte in zjne geboorteplaatsde Academia
Olympische spelen Of voordatvan een strj- Saviynanese en rangschikte de munten en

derOp hetslaqveld.

pennlngen in onderscheidene Italiaansche

het midden der 15de eeuw met de hoogste
waardigheden WaS bekleed. H et verkreeg

Van munten 0P

ç/zddc t0tbevelhebbervanhetleger,en M ario

Marino, werd van hier a1s gezant in 1842
afgevaardigd naar Rome, en overleed teSan

Borghese ls de naam van eenRomeinsch m11S0a.Op last Van P3US Pius11 vervaargeslacht, afkomstig uit Siéna,waar hetna digde hj een catalogus van de verzameling
het Vaticaan en verkreeg

daarvoor,op zjn verzoek,voorzieh zelven
vooralaanzien en rjkdom doorCantilloWpr- en de zjnen vrjdom van het houden van
gltese, die in 1605 onder den naam van vastendagen.TOen hj in 1820verdachtwerd
P duln.
% F den pauseljkenstoelbeklom .D eze van deelneming aan de woelingen van dien
laatste benoemdezjn broederFrancescoW0'
r- tjd,begaf hj zich naar de republiek San
Antonio,zjns broeders z00n,verkreeg door
zjn invloed dewaardigheden van vorstvan
Sulmona en grande van Spanje,terwjlhj
Skipione Otz-Fcrelli,den zoon zjner zuster

Marino den lodenAprill8s0.I1jheeftonderscheidene oudheidkundige verhandelingen en

werken geschreven,waartoe zjne dNuovi

en den stichter der Villa Borghese,tot kar- fram menti deifasticonsolari capitoliniilltlsdinaal verhief. Gionanni .ftlf/ï.sfl B oryhese, trati(Milaan 1818- 1820)''behooren.
de zoon van M arco Hzlfogzio, trad in het
Borgia is denaam van een vermaardadel-

huweljk met Olympia .
d.
I#t)JrJl#i;3i en verkreeg hierdoor hetvorstendom Rossano.Zjne
zonen verbonden zich dool-hethuweljkmet
de familiën Salriati en Colonna en verwierven hierdoor Onmeteljke schatten.'Zjnkleinzoon, desgeljks M arco Hzlfopïo genaamd,

ljk geslacht.hetwell
t,van Spaanschen OOrsprong) zich in Italië vestigde en aldaar
tegen het einde der l5de en het begin der
lsdeeeuw veelm agt en aanzien verwierfen

zich zoowelOnderscheidde dool
-eene jverige

bevordering der schoone kunsten als doorde

w0n in 1769 tegen de familie Pamjlihet laaghartigste misdaden. Daartoe behoorden:
beruchte proces over de nalatenschap van
Al
lonso .
fprçit
z,deze werd in 1455paus
het geslacht A ldobrandini) zoodat hem de onder dennaam van CaliœtltsIII en overleed
Villa Aldobrandiniop hetQtlirinaalen het OP den CdenAugustus 1458.
beroemd Belvedère bj Frascati ten deel Rodrigo Boryia, die in 1402 paus werd
vielen.Zjn zoon en erfgenaam CaV llo(zie Onder den naam vanAleœander VI.Een zoon
hetvolgend artikel) waséén van le rjltste van hem en van Vanozza,eeneRomeinsche,
Italiaansche vorsten van zjn tjd. Ztjnebe- drûeg den naam van GiovanniWpr-/.enverzittingen gingen over Op FeazeescoWpr.gieq
çe, kreegt door den invloed zjns vaders,van
vorst Aldobrandini, geboren te Rome den den Koning van Spanje hethertogdom Gan9(
len Junj 1776 en overleden als generaal- dia in Valencia en in 1497 van zjn vader
hertogdom Benevento met de
maloor in Fransche dienst den 29sten Mei zelven
1839.Hj wasgehuwdmeteenedochtervan graafschappen TerracinaenPontecorvo,maar
graaf Aleœandre deJJ Roeltejoltoawlten liet hj werd om die reden 8 dagen daarna door
3 zonen'achter, van welke één in 1848kor- zjn jongeren broeder Caesave vermoord.
ten tt
jt
l de betrekking heeft bekleed van Deze bezat eene fraaje gestalte en zO0

278

BORGJA- BORGOGNONE.

groote ligchaamskracht, dat hi
j met één
slag een stier den koy k0n afhouwen;ht
j
bevorderdewe1denbloelderschoonekunsten,
maar was.tevens roofziek,losbandig en t0t

gafzich naarzjn zwager,den Koning van
Navarre,metwienhjOptrok tegen Castilië.
Hj sneuveldebjdebelegeringvanhetkasteel
van Bianco op den l2(
1en Maart 1507.

ieder misdrjf in staat. Op hem bouwde Zlcrezil Borgia,de zuster van Caesare,
Alexander VI den roem van zjn huis.Eerst eene schoone, kunstlievende, hartstogtebestemdehjhem voordengeesteljkenstand, ljkeen losbandigevrouw.Zj waseerstgebezorgde hem het bisdom Pampelona en be- huwd metJoltao t
vo/brz.,vorstvan Pesaro,
noemde hem in 1492 tOtkardinaal. om dit maardeze verstiethaar om haarschaamteloos
te kunnen doen,moest- naar men vermeld en misdadig gedrag.Daarnawaszj de echt-

vindt - door omgekochte getuigen bezwo- genoot van Alfonsus, vorst van Tarento,
ren w orden, dat Caenare de w ettige zoon een onwett
igen zoon van Al
fons'
usfJ,k0was van een Romeinsch burger.Na het 0m- ning van Napels,en toen haar tweede man
brengen van zjn broederdeed Caesareech- door haren broeder Caesare gedpod was,

ter,metgoedkeuringvan zjn vader,afstand huwde zj metAvonsus,hertog van Ferrara.
van de kerkeljke waardigheden en dong Zjoverleed,beruchtdoorhareuitspattingen,
naar de hand eener Napelsche Koningsdoch- in 1520. Hare geschiedenis heeft stofgeleter. Toen hi
j door deze werd afgewezen , verd voor een treurspel aan Tscfpr Ilkyo
begaf hj zich als Pauseljk gezant naar en voor eene opera aan Donoetti.
Frankrjkj waar hj aan Lodewùk XII het Frcwcedco Borgia, hertog van Candia en
verlof t0techtscheiding eù aan den minister derden generaal van de orde der Jezuïeten.
Amboise den kardinaalshoed overbragt. De Hj schreefonderscheidene stichteljke boeKoning beloonde hem met een aanzienljk ken, zocht te vergeefs de Koningen van

J
aargeld, gafhem eene compaqniesoldaten Frankrjk, Spanjeen Portugalt0teen Q0ren beleende hem metValence ln Dauplliné. l0g tegen de Turken te beweyen,overleed
Vervolgens verschafte hj hem de hand van te Rome in 1572 en werd ln 1625 heilig
prinses Charlotte d'Albret, eene zustervan verklaard.
Jean, koning van Navarre en stelde hem
I'raneeseo BorgiaofBorja,vorstvanSqui
lin Italië aan het hoofd van een corps s0l- lace en graafvan Majaldo.Hjwaseenkleindaten. Caesare maakte van deze gebruik, Z00n van den voorgaande en Tverd in 1614
om een groot gedeelte des landste bemagti- onderkoni
ngvanPeru,veroverdevoorSpanle
gen en deed zich in 1501doorzjnvadert0t de yrovincle Maynas en stichtte er de stad
hertog van Romagna benoemen.In hetzelfde Borla (B0rga).Na zjn terugkeer in 1621
Jaarveroverde hj het vorstendom Piombino wjdde hj zjne dagen aan dewetenschap;
en deed vergeefsche pogingen, Om zich den hj heeftvele gedichten enz.nagelaten.

Alessandro ./prqil, een nakomeling van
een Florence. om Camerino te kunnen aan- den voorgaande.flj werd geboren teVell
tasten, vorderde en verkreeg hj in 1502 triin 1682 en overleed in 1724 als aartsbiskrjgsvolk van den hertog van Urbino,en schop van Fermo.Hj stichtte hetberoemde
' Borgia te Velletri.
nu maaktehj zichmeestervan Urbino,nam Museum
Camerino stormenderhand in en deed den
St6anoWoro
/l,een neefvanlaatstgenoemheer dezerstad,Giulio #i Varano,en diens de,kardinaalen hoofd der Propaganda.Hj
rang te bezorgen van hertog van Bologna

beide zonen w orgen.De Italiaansche vorsten

werd geboren te Velletri den 3ëen D ecember

vereenigden zich tegen hem ,maarhj wist
hen gedeelteljk tescheiden en gedeelteljk
te overwinnen, waarna hj op den dagder
zegepraalte Sinigaglia (3l December1503)
hen allen deed vermoorden en hunne landen
in bezitnam.Toen hjalzoohettoppuntvan
magt bereikt had, Ontviel hem zjn vader

1731, ontving zjne opleiding bj zjn o0m ,

door vergif,dat de kardinaal Cornatto hem

werd in 1750 lid van de Etruscische Academie te Cortona, in 1759 gouverneur van

Benevento,bewaarde doorwjzemaatregelen

in 1764 de stad voor hongersnood,en w erd
in 1770 door Clemens XIF t0tsecretarisder
Propaganda benoemd.Als hoofd van hettoe-

zigt op de vondelingshuizen bragthj veel

0? een feestmaalhadlatentoedienen.Caesare, goeds t0t stand,en toen in 1797 de Omwendle er desgeljks van gebruikt had,werd teling uitbarstte in den Kerkeljken Staat,
zeerziek,zoodathj geen invloedkon oefe- benoemde Pius VI hem t0tdictatorte Rome.
nen op de keus van een nieuwen Paus. Na In 1798 werd hj doordeFranschenin hechteeen kortstondig bestuur van PiusIII kwam nis genomen en tlit de Romeinsche Staten
in 1503 de krachtige Julius11 aan het be- verbannen.HjbegafzichnaarVenetiëenver-

wind.Deze, een vjand der Boryia'
s,vorderde van Qaesarealles terug,watoorspronkeljk aan den Kerkeljken Staattoebehoorde, en toen laatstgenoemde een weigerend
antAvoord gaf,TFerd hj in hechtenisgenomen
en t0t de telz
uggave genoodzaakt. In 1504
op vrje voeten gesteld,begafhj zich naar
de Spanlaarden te Napels,werd eraanvaikeljk voorkomend behandeld, maarweldra
in den kerker geworpen en naar Spanle gebragt. Na eenigeJaren ontsnapte hj en be-

volgensnaar Padua,waarhjeengeleerdgenootschap stichtte.MetPius VII keerdehj
naar Rome terug,en overleed Op reis naar
Parjs,werwaarts hj den Paustergelegenheid der krooning van Napoleon I w ilde
vergezellen, te Lyon op den 23sten November 1804.Van zjnegeschriften isde ulsto-

ria della citta diBenevento (1763 tot 1769,
3dlnl''hetbelangrjkst.
Borgognone. Onder dezen naam Vermelden wj :
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I'
elèedeWorq
goglpse,een beroemd beeld- borgstelling voor een onbekwamen schulde-

houweruitde ladeeeuw,dieinSpanjevoor- naar geldig is.
treFeljke kunstgewrochten geleverd heeft, De borg is Jegensden schuldeischerniet
vooraltwee graf-monumenten in de konink- sterker verbonden, dan de hoofdschuldenaar

zelf;hj-kan opdezelfdewjzet0tvoldoening
gedwongen worden, als deze,(behalve dat
ljfdwang nooittegen hem kan worden aangewend)t doch daarhj slechtst0tbetaling
verpligtlsvoor'tgeval,datde schuldenaar
in het klooster van den heiligen bimplieius zelfnletvoldoet,heefthj in den regelhet
ljke kapelin dehoofdkerk te Granada.
Boryognone, eigenljk Ambroqio Fo.
sdclo,
een voortreFeljk schilderte Mllaan en een
tjdgenoot van Leonardo da Vine'
i(14821525).Men vindtvan hem fresco-schilderjen

en elders te Milaan,en hetMuséum te Ber- regtom devoorafgaandeuitwinningvandi
gns

ljnbezitvan hem 2 uitmuntendedoeken. goederen tevragen (benifcium excussionls),
m zelf eerst te betalen,wanneer en voor
Boygtogt heeftplaats,wanneereen derde ozoover
de schuldeischer daaruitgeen voldoezich Jegens een schuldei
scher aansyrakeljk
stelt voor de vervulling eener verblndtenis, ningkan erlangen.Datregtmisthj:1O.als
ingevalde schuldenaarnietzelfdaaraan v0l- hj er afstand van heeft gedaan, 20.a1s
doet.M en noem t alzoo de verbindtenis die hj zich hoofdeljk metden schuldenu rheeft
daaruitttlsschen den schuldeischeren denborg verbonden, 3Q. als de schuld kan bestreden
ontstaat?maar00k deovereenkomst,waarbj worden meteeneexceptietaan den gersoon
dieverblndtenisveelalwordtaangegaan.Hj, des schuldenaars eigen,40.a1s deze ln staat
die zich alzoo ten behoeve van den schuld- van faillissementOt
'kenneltjk onvermogen is
eischer verbindt,is uborg'';dedaadvan hem verklaard, 50. als de borgtogt op 'sregters
heet uborgstelling''.De borgtogtis eenezoo- bevel is gesteld. Zoodra hj in regten t0t
genaamde bjkomendeofJaccessoire''verbind- voldoening aangesproken wordt,moethjdat
tenis;d.i.zj kan geen afzonderljk,zelf- voorregtinroepen,entevensgenoegzamegoestandigbestaan hebben;ermoeteene andere, deren van den hoofddebiteuraanwjzen,za1
J rincigale''eenehoofdverbindtenisaanwezig het voorregt voor hem niet verloren gaan.
zpn,wler vervulling door de borgtogtwordt
Zjn er voûrdezelfde schuld twee ofmyer
verzekerd.De verbindtenis van den borg is borgen, dan kan iederhunner,z00 zj zich
ondergeschikt aan en afhankeljk van de niet hoofdeljk verbonden hebben, voor
hoofdverbindtenis en daarin Juist verschilt het geheel aangesproken worden:tegenover
zj van die van hem,dievooreen anderin- den schuldeischer is de schuld niet van zelf
staatofzich sterk maakt.Men kanborgzjn tusschen hen in deelen verdeeld. Doch de
voor allerlei verbindtenissen,waaruitOok ge- aangesprokene kan hetregtvan schuldsplitsproten, en wat er 0ok het onderw erp van sing (benefcium divisionis)inroepen,waar-

is,- zelfsvoordievandenborgLaehterborgj. dooràeaanspraak moetbeperktworden t0t
De hoofdverbindtenis behoeft de borgtogt zjn evenredig deelin deschuld.
Juist niet vûoraf te gaan;deze treedtdan
Deborg,die betaald heeft,kan zjn verechter eerst in werkingt als gene in het
leven is geroepen. Is de hoofdverbindtenis
nietig uithaar zelve,of00k daarom slechts
voor vernietiging vatbaar, dan kan 0ok de
borg zich daarop beroepen,b.v.op het gebrek aan toestemm ing,ofhet gemis van een

haal uitoefenen op den schuldenaar voor de
hoofdsom , de interesten en de kosten, en
v00r de vergoeding van kosten,schaden en

interesten,mitsdeschuldenaarwerkeljk en
geldig verbonden was,ennubevrjdisjegens
den schuldeischer. Om zich dat verhaalte

geoorloofd onderwerp;geldiy isdeborgtogt, verzekeren,moethj van de gedanebetaling
aangegaan w egens de verblndtenis van een dadeljk kennis geven. Heeft hj betaaldj
persoon, die onbekw aam w as, om zich te dan treedt hj van regtswege,dat isvan
verbinden,als van een minderlarige ofonder zelf,in alde regten,dle decrediteurtegencuratéle gestelde,omdatwelligtjuistwegens over den debiteur had,en deprivilégiën,het
dat gebrek aan de hoofdverbindtenisdeborgtogt is gesloten.D e borgtogt kan niet worden aangegaan voor een grooter bedrag of
onder m eer bezwarende bepalingen,dan in

pandregt, of 't regt van hypotheek aan de

vordering verbonden,bljven dusbestaan.ln
sommige gevallen kan hj ook vöördebetaling zjn ontslag a1sborgvragen,ofalthans

dehoofdverbindteniszelvebegrepenzjn.Voor een w aarborg voor de schadeloosstelling,die
hetmeerdereiszj nietig.
hj op den duurten gevolgevandenborgtogt
De verpligting t0tborgtogtontstaatuitde
overeenkom stvan den schuldeischer m et den
schuldenaar, uit de wet,of door het bevel
van den regter. Is er in de overeenkomst
niet een bepaald persoon aangewezen,dan
behoeft de schuldeischer slechts aan te nemen een borg!.die l0.bekwaam is om zich

te vorderen z0u kunnen hebben. De borgen
onderling hebben op elkander verhaal, voor

zoover de een meerdan zjn aandeelin de

schuld voldaan heeftqdeze evenwelkan 00k
de ûverigen slechts ieder voor hun aandeel
aanspreken, zppdat onvermogen van één of

meerdezerten lastebljftvan hem ,die beteverbinden,2@.binnenhetKoningrjkwoont, taald heeft.
en 3B.genoegzaam gegoedisom devervulling
Borgu of lorgoe. Ten onregte geeftmen
der verbindtenis te verzekeren.M en kanzich dezen naam aan W adai, daar hj toekomt
borgstellen zonder medew erking en zelfs aan een tweetalstaten inhetbinnenlandvan
zonderm edeweten van denhoofdschuldenaar; Noord-Afrika.Deze zjn:
daarmede is het in overeenstemming,dat de
lorglt)Borgoeof Boerkoe,een uitgestrekt
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gewest ten oosten van Tibbo,in de Sahara
tusschen Fezzan en W adai.Het is ten zuiden van laatstgenoemd gebied gescheiden
door steppen en woestjnen,grcnsttenzuidwesten aan het gebied der Tibbo-Bateleh,
ten noordwesten en noorden aan Tibesti,
ten noordoosten aan W adjanga en ten 00sten aan het land der Mahamid-Arabier:n.
Dit Borgu heeft in de rigting vanhetnoordw esten naar het zuidoosten eene lengte
van 11 dagreizen en een bergachtigen,ongebaanden bodem , waar vruchtbare, mildbespxoeide dalen en w eilanden afwisselen
met zandvlakten. Men vindt er eene groote
menigte dalen', en op de meest-geschikte

versterkte hj de qrenzen des lands,bragt
in 1600 een zolarlgen wapenstilstand met
Polen t0tstand,maaktp onderscheideneTartaarschevolkeren cjnsbaaren knooptehandelsbetrekkingen aan met Engeland.Binnen

degrenzen bevorderdehj eene onpartjdige
r
ertspleging,deed kunst en njverheid ontlulken, schafte eene menigte misbruiken af
en lokte buitenlanders derwaarts,om zjne
onderdanen te onderrigten.Gedurendezjne
regering ontstond er een ontzettende hongersnood (1601),dieteMoskoubjna 150000
m enschen wegrukte.Van deontevredenheid,
hierdoor ontstaan,maakte een monnik,Grl-

f
/orii of ori&jka OJr&ïeY gebruik,om zich

o

plaatsen 0ok druiven en vjgen. Het land ondervoorwendsel,dathj Dmitri,de regt-

wordtbewoonddooronderscheidenestammen; mati
ye
erfgenaam van den troon,wasjeen
onder deze is die der Tibbo-Boeltoe demag- magt
lgen aanhang te verschafen, die den
tigste,en hun opperhoofd woonteen gedeelte val van Boris-Godoenow veroorzaakte.Toen
des jaars in de hoofdstad Jen ofBelâd-el- de troepen van den gewaanden Dmitri voor
Omian en een ander gedeelte te Ega of in de muren van Moskoustonden,bragtderadehct.district Kere-Boerkoe.
looze Czaar zich door vergif om het leven.
Borgut Wprgpe of Barba, een landschap, Zjn ls-jarige zoon was gedurende korten
in het westen van Soedan op l0ON.B.ge- tjd zjn opvolger,maarwerd metdiensmoelegen en grenzende ten noorden aan Goer- der M aria geworgd.
m a , ten Oosten aan Gando en de Niger,
Borissoglebks is eene arrondissementsten zuiden aan Yoroeba,en ten westen aan hoofdstad in hetEuropeesch-RussischgouverOost-Mandingo.Hetlandisgedeelteljkberg- nementTambow opdeplaatswaardeW orona

achtig en gedeelteljk vlak,zeervruchtbaar zich uitstortin de Choper.Zj iseene oude
en zgowel in het bezit van uitmuntende stad metOnge
vee
9000
nw
oner
kerheeft
errOnd
erscih
eide
nesbren
and4ewjn

weiden voorgroote kudden rundvee a1s van ken.M en
groote en digte bossthen voor olifanten en stokerjen.
allerlei verscheurende dieren. De inwoners
Borissow iseene arrondissements-hoofdbehooren,volgenshunnetaal,hoofdzakeljk stad in het Europeesch-Russisch gouvernet0tden stam derYoroeba;zjzjnopgeruimd, ment Minsk en aan de hellingvan'een heuvel

gezellig,zindeljk en dapper.Zjvormaneen op een halve geogr. mjlafstands van den
aantal kleine statenj die met het Fellata- linkeroever derBeresina zeer aangenaam geri
jk Gando verbonden zjn,en hetonafhan- legen. Zj telt 6000 inwoners,en in hare
keljke rjk Nika,hetwelk door een sultan nabjheid vindtmen de plaats,waar in 1812
wordt bestuurd.W awaen Kiama zjn er de het Franscbe leger over genoemde rivier is
belangrjkste koopsteden.
getrokken.
Borig-Godoenow j czaar 4an Rusland

Borium ,in descheikundeaangeduiddoor

van 1598 t0t1605,w asdeopvolgervan den B , is de naam van eene enkelvoudige stof
zwakken Ikodor I fzncpplcif-p':die zich vol- (element), t0t de afdeeling derniet-metalen
komen voegde naardenwi1derBojaren.Toen behoorende en door Dany in 1807 uitzjne
onder deze oneenigheid Ontstond, m aakte verbinding met zuurstofvrjgemaakt.In den
B oris-Godoenow daarvan gebruik,om zich in regelkom thetnietanders voor alsm etzuurhet bezitte stellen van hetgezag en hj be- stofverbonden en draagt dan den naam van
reikte dit oogmerk dflnr tevenseeneverbind- boorzuur.In hetm idden dervoorgaandeeeuw
tenis t0tstand te brengen tusschen ztjnebe- m erkte m en op,datditlaatste,o0k sassoline
vallige zusterendenCzaar.om zichvanzjne genaamd,aanwezig is in warme lagunen en
verheëng teverzekeren,zorgdehj,datde gasbronnen der ToscaanscheMaremmen.V00r
gjarigeDmitri,deneefen opvolgervan den 'toverige vindtmen het boorzuurinhetbora-

Czaar, uit den weg geruimd werd, en alle
aanhangers van kneodor deelden in hetzelfde
lot. Laatstgenoemde werd een werktuig in
de hand van den eerzuchtige;de dochtervan
den Czaaren andere bloedverwantenkwamen
op eene verdachte wjze om hetleven,en
zelfsmeentmen dat'Boris-Godoenow eindeljk
F:t)#:r zelven doorvergifheeftdoensterven.

ciefen staszfarthiet(boorzuremagnésia,verbonden met chloormagnésium),in kydroboracief(waterhoudende,boorzurekalkmagnêsia)

Z00 beklom hj in 1598 den troon,waartoe
hj zich door den aandrang deraanzienljken
liet bewegen,en hj vertoonde zich van dat
oogenblik afin eenebeteregedaante.Hjsl00t
dadeljk eenverbond metZweden tegenPolen,

van eenige silicaten,znoalsvanaxiniet,dato-

uitdenCaucast
ls,inborocaleief(boorzurekalk-

aarde),en boronatrocalciet(boorzurenatronkalk-aarde).Detweelaatstgenoemdezjn waterhoudende verbindingen uithetzuiden van

Peru.Eindeljk is boorzuureen bestanddeel
liet, botryoliet, tourmaljn en van sûmmige
topazen.
Hetborium w erdd00rDarydoormiddelvan

sterke galvanische batterjen en doorTklnard

dee; Tobolsk en Beresow opbouw en env00r- en Gay-Lwssac door middelvan kalium verzag Smolensk van vestingwerken. Daarna kregen. Gewoonljk brengt men hetvoort,
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wanneermen watervrjboorzut
lrennatrium,
bedekt met keukenzout,in cen t0tgloejen
t0e verhitte jzeren kroes op elkanderlaat
werken.Na de reductie vanhetborium wordt
demassameteen tjzeren staafje omgeroerd

warm en 30 deelen koud water,en men kent
het aan de groene kleur,die llet geeft aan

devlam van wjngeest,waarin hetopgelost
is.Alleen zjne alkalische zouten zjn oplqsbaarin water,maar alle kunnen t0tglasworen in water gebragt,hetwelk meteen weinig den gesmolten en zjn dan gekleurd Ofongezoutzuuriszuurgemaakt,waarnahetoverblj- kleurd naar den aard van hetmetaal.
t boorzuur wordtgebruikt a1s smelt of
vendborium gefltreerd,yewasschenenOpsteez vloHe
eimiddelen Ebelman heefthetaangewend
nengedroogdwordt.lletlseengroenachtig-grjs
poeder,moejeljk smeltbaar,smakeloosenin t0thetverkrtlgenvangekristalliseerdestoFen,
zeergeringehoeveelheidin zuiverw ateroplos- bepaaldeltjk van nagemaakte edelgesteenten.
baar. Het verbrandt in zuurstof onder het Ook komthette pasbj hetsolde
'ren enals
spatten van vonken t0t boorzuur.In chloor- toevoegselt0t de bestanddeelen van glas.
gas en zwaveldamp verhit,verbrandt hett0t
Van zjnezouten ishetborax het belangchloor- en zwavel-borium.In een luchtledige rjkst,en alsdelfstofishetboraeiet(zieonder
ruimte geyloeid, wordt het donkerder van dit woord)merkwaardig.

Bora.'
r isdubbel-boorztlurnatronmetwater.
kleur, en ln zwavelzuur zinkt hetnaar den
bodem ,waarna hetnietmeeroplostin water Het gewoon ofprismatisch borax bestaat uit
Behalve in dezen amorphentoestand,heeft 16 deelen natron,37 boorztlur en 47 water,
en het Octaëdrisch borax uit Sl deelen
men in den laatsten ttjd door hetonderzoek
Van W öltler en Devillehetborium Ook leeren natron, 48 boorzuur en 31 water.Het gekennen in de gedaante van groene,weeke, woon borax komtsedertOnheugeljke tjden
metaalglanzende blaadjesofboorgrapkiet,en uit Opper-Azië,en men ontmoethetin den
indievanregelmatigekristallenufboordiamont. handelonder den naam van tinkal.
Hetboorgrapltietontstaat,evenalshetuithet
Te voren werd dit laatste in Venetië geruw-jzer kristallisérendegraphiet,wanneer raënecrd, weshalve zuiver borax den naam
menbflrium metaluminium laatsmelten,waarna droeg van Venetiaansch borax.Later werd
hetverkregen wordt,wanneermen hetalumi- die tak van njverheidnaar0nsVaderland,en
nium er uit wegneemt door het in zoutzuur vanhiernaarFrankrjkeneldersOvergebragt.
op te lossen.llen boordiamantverkrjgtmen Bi
j de zuivering wordt in deeerste plaats
door watervrj zuur ofamorph borium met de vetachtige zelfstandigheid met natron 0t
aluminium in een koolkroes te smeltén.In kalk verwld
'erd. Daarna worden de kristal-

het aluminium zjn dan eene menigtekris- len met120/0gekristalliseerdesodainkokend
tallen van borium verspreid,die men afzon- w ater opgelost, waarna de Oplossing op 10
t0t l1OB.gebragt en in kegelvormigevaten
ter kristallisatie gegoten w ordt.
Het borax,uit tinkal verkregen,is beter
geschikt t0t soldéren dan het gewone,daar
hetrustig smelten niet wegspatofwegbrokroodwezenqhjheefteen sterk lichtbrekend kelt.W anneer men echter aan gewoon borax
vermogen, een diamantglans, en is althans bj hetsmelten eenig tinkaltoevoegt,wordt
z00 hard als diamant.
het even goed.
Van de verbindingen van borium is alleen
T0tbereiding van boraxheeftHayesinmiddiemetzuurstofvan eenigbelang.Zjgeschiedt miGdels in Perlleene nieuwe grondstofontdertdoor het aluminium Op te lossen,waart0eachtereenvolgendnatronloog,kokend zoutzuuren eenmengselvansalpeterzuuren vloeispaatzuur worden gebruikt.De boordiamant
is kleurloos Of kan toevallig geelofgranaat-

inslechtséénebekendeverhouding,nameljk dekt, nameljk den zuren boorzuren kalk,

in dievan tw eeverbindingsgewigtenborium en die erin onregelm atige,ronde klompen voor3verbindingsgewigtenzutlrstof,- alsdanboor- kom t.
zxzlranhydridevormende.Op overeenkomstige
lletkunstmatig borax,dat hetnatuurljke
wjzeverbindthetzich 00kmetzwavel,chloor geheelen alverdrongen heeft,om dat hett0t
en Quorium.M et stikstoflevert het stikstof- veelgeringer prjs te bekomen istwordtbeborium ,dat aan de blaasbuisvlam een groen- reid uitboorzuur,dat'de Toscaansche fumaachtig witlicht geeft. Voortskentmen nog rolen opleveren,nameljk dool'ditteneutralibooriuorw aterstofzuur.
séren met koolzuur natron.Bj de neutraliHet boorzuur,in deapotheek sal.
sedc/s1l?z- satie ontwjktammonia,dathetrt
lwebool
-R ombergiigenoemd,werd in 1702doorRom- zuurbevatteenm en leidtditlaatstoin zw avel::r.g uithetborax verkregen door ditineene zuur.De kristallisatie vereischt16- 28dagen
viermaal z00 groote hoeveelheid water opte en houdtop,zoodradetemperatuuryedaald
lossent warm te fltrêren en dan met zout- ist0t 240C.Alsdan droogtmen dekrlstallen
zuurteontbinden.Hetzuur,datzichafscheidt, m et eene spons afen men laatze zeerlangwordt door kristallisatie gezuiverd.Menver- zaam afkoelen. Het octaëdrisch borax kriskrjgtdanhetboorznurinparelmoerglanzende talliseert uit eene geconcentreerde Oplossing

blaadjes,alsboorzuurmetkristalwaterverbon- bj een hoogen warmtegraad.
den. Het bevat 44*/''
: w ater en is volkom en

Anders is de m ethode van Sawtter.D eze

geljk aan hetnatuurljk boorzuuruitdeT0s- verwarmt 28 deelen boorzuurpoeder met 45

caansche Maremmen.Onderverlies van water deel
en sodapoedergedurende 1of11/zetmaal
kan m en het sm elten t0t een kleurloos glas. t0teenehitte van 400- 600C.De zuiverheid
H etsmaakteenigzinsbitteren zuuren kleurt van dit zouthangt af van die van het boorlakmoespapierw b'nrood.Hetlostopin3deelen zuur, maar het bezit vool' 'tOverige alle
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eigenschappen vanhetborax.Hetwatervrje deed Afascagniereene yoging om borax te
borax neemtvochti
yheid open verliestdan verkrjgen,maar eerst ln 1817gelukte het
doorgedeelteljke krlstallisatiezjnedoorzig- Larderel,een Franschman,om doorhetaan-

tigheid.Hetboraxwordtdoordemeesteztlren wenden der heete dampen t0thetbezwanontleed;vermengtmen eene verzadigde 0y- geren van kunstmatig aangelegdelagunen en
lossing met zoutzuur,dankkristalliseerthierult door het concentrlren der l00g hetboorzuur
nadeafkoelingzuiverboorzuurineenschoonen in aanzienljke hoeveelheden te verkrjgen.
vorm . Borax smaakt alkalisch en reageert Boven onderscheidenebelangrjkedamp-bronzwak-alkalisch. Het werd door Berzelius a1s nen zjnwaterdigtebassinsgemetseldendeze,
een Zuur zout aangemerkt,omdat het,met terrasvormigaangel
egdtzjn doorbqizenmet
koolzuurnatrongesmolten:koolzuurafscheidt. elkander verbonden. Het water in die basTinkal en çewoon borax kristalliséren in sins wordt met boorzuur-damp verzadigd en
rhombische
zullen,die zich door afstomping tevensverwarmdjzoodathetgedeelteljkverder kanten alsachtzjdige zuilen vertoonen. dampt,- hetkomtvoorts in looden verdamBevatten zj koolzuurnatron,danverweeren pingsbakkentwaardeoplossingmeerenmeer
zj en hunne oppervlakte wordtwit.Borax geconcentreerd wordt en vervolgens in het
heeftdehardheidvan gips,een soorteljkge- kristallisatie-vatloopt,waaxhetboorzuurzich
wigtvan l,5 t0t 1,7 en een zilten-loogach. in den vorm van kristallen afscheidt.
tigen smaak.Hetis schelpachtig van breuk,
Veertigjaren geleden werden reedsop die
lostzich op in 2 deelen kokend en 12 deelen wjze d00rverdamping van 80millioen Ned.
koud water,maar niet in alkohol.Hetsmelt pond waternietminderdan 825000Ned.pond
bj eene yeringeverwarming in zjn kristal- boorzuur verkregen, hetwelk t0t bereiding
water;bkverdereverwarmingvormtheteene van borax werd gebruikt.Men heefteengroot

witte,poreuse,Ondoorzigtige massa (gecal- aantaldergeljkeinrigtingen.
cineerd borax)en eindeljk bj aanzienljke Over hetontstaan van hetboorzuur in die

hitte kleurloos,taai-vloeibaarglas.H etborax- streken verschillen de gevoelens der aardglas staat als zuur zout zjn overmaatvan kundigen. Volgens sommigen is in de daar
zuuraanaardenen metaaloxydenafenlostdeze aanw ezigerotsen zwavel-bprium voorhanden ,
op door met hen t0t glas zamen te smelten. dat bj zjne verbinding metwaterin zwaDaar vele van deze glassoorten eene eigen- velwaterstofen boorzuur veralldert,en v0laardige kleur hebben,dienthetin de schei- gensanderen vindtmen er groote hoeveelhekundet0teen belangl
'jkblusbuis-reagens.Het denstikstof-borium ,hetwelk door de werking
geeftbjvoorbeeldmetkobaltoxyduleblaauw, van warme dampen ammonia enboorzuur 1emetchroom-oxyde smaragdgroen,metkoper- vert.Vgorbeidemeeningenisveeltezeggen.
oxyde groen, met mangaan-oxyde paars en
Börlesson, de voornaamste Zweedsche

metjzer-en nikkel-oxyde roqd glas.Voorts treurspeldichtervan den Jongsten tjd,werd

ishetvan belang bj hetsolderen,daarhet
de oxydevan deoppervlaktedermetalen wegneemt, en het dient ook tot toevoegselbj
het vervaardigen van ilne glassoorten,Ja,
zelfs bj het smelten van goud,om hieraan
eene lichtere kleur te verschafen;om dathet
vooral bj het soldéren van goud gebruikt
werd, noem de m en het weleer chrysocolla.
O0k wordthetaangewend doorzjde-ververs,

geboren den 22sten Maart1700,in hetkerspel
Tanum in Bohuslën,studeerde te Upsala in

de godgeleerdheid en bekleeddeaanvankeljk

eenlgeondergeschiktekerkeljke bedieningen ,
totdathj in 1828 leeraarwerd in de groote
gemeente te W eckholm bj Enköping in Upsala-lën, waar hj werkzaam bleef t0t aan
zjn dood. Schoon hj gedurende vele Jaren
bjdragen leverde in prozaenpoëzieinonderkatoendrukkers,t0tzuiveringvan vuillinnen, scheidene tjdschriften,bleefzjnnaam nageen in de geneeskunst.
noeg onbekend totdathj in 1846 optradmet
M erkw aardig is hetverzamelen van boor- het voortreFeljke drama uErik ten f'
jorzuur in Toscane. Ten zuiden van Volterxa tonde.''Hierop volgde eene reeksvanandere
vindt men het gebied der boorzuurbronnen, treurspelen, alsmede een bundel Lyrische

dat 8 geogr. mjlen lany en 5 breedis.Zj gedichten.Hj overleed den 5(1en Mei1866te
komen eruitJaspisen ultkalk-en mergel- Upsala,werwaartshj zichbegeven had,om

achtige secundaire en tertiaire gesteenten te feest te vieren.In 1861 washj lid gewor-

voorschjn.In hetwaterdierwarmebronnen den van deZweedsche Acadêmie,en bjzjn
vindtmen vrj boorzuur,boorzut
lrammonia, sterven liethj een nieuw treurspelachter,
boor-en zwavelzurealuin-aarde,zwavelzuren dat na zjn dood isuitgegeven.
kalk en andere zouten,die door de werking

Borkum is een Oostfriesch eiland,be-

van vrj boorzuur en zwavelzuurOp de ge- hoorendet0tde landdrostenj Atlrich en tussteenten ontstaan.Die bronnen waren reeds schen de Ooster-en W ester-Eemsslechtseen

in de Oudheid bekend en zj zjnin deverte paar geogr.mjlen vandeNederlandschekust
kenbaar aan de daaruit Oprjzende dampko- gelegen. Het is verdeeld in Oost- en W estlommen. In hare nabjheid schjnt het water land met 2 evenzoo genoem de dorpen,door
uit den grond op te borrelen, en een dikke met helm begroeide duinen om ringd? van
w alm m eteen bedw elmenden zwavelreuk ver- een vuurtoren voorzien, en heeft btl eene
vult er den dampkring.Dâârondersteldemen lengte van 1 de breedte van 1,/
ageogr.mjl.
voorheen depoortenderOnderwereld.In 1776 De bevolking, omstreeks 500zielen tellende,
ch bezigmetscheepvaart,vischvangst
werd erheteerstdeaanweziqheidvan boor- houedetnziwe
inig landbouw.Eriseene uitmunzuur d00r Höfer ontdekt.Nletlang daarna en
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tende gelegenhei; 0:azeebadentegebruiken, werd, ging hj naar Heidelberg, waarhj

maar zj Tiordtnietdruk bezocht.

Bormio (W 0rms)iseen vrj smerig ltaliaansch stadje in de provincie Sondrlp,en
ligt aan de Adda en aan den mond derFardolfe.HetverpeftzichOp eenegrazigevlakte
enisdoorhoogerotsgevaarten om geven,enhet

vroljk leven leidde en vele schulden
maakte,zoodat zjn vaderhem wedernaar
Gieszen zond,waar hj in 1808 bevorderd
werd tot doctorin de wjsbegeerte.Daarna
begafhj zich naarFrankfort,waarhj eene
aanstelling ontving bj de policie en zjne
een

aantalinwonersiserongeveer5000.Dezeplaats betrekking op eene uitstekende wjze waaris m erkw aardig wegens de w arm e zwavel- nam.Zjne eersteopstellen verschenenzonder

baden, die zich in hare nabjheid bevinden;
zj waren beroemd in de dagen derRomeinsche heerschappj.In den OmtrekvanBormio
zjn jzer- en loodmjnen,en van daarloopt

naam in hetaFrankftlrterJournal.''Bj den
val van Napoleon 1 ontving hj alsIsraëliet
zjn ontslag met een pensioen van 400 gulden.Metjvertrad hj voorzjnegeloofsge-

een prachtige w eg m et onderscheidene gaan- nooten in de bres.D eze hadden te Frankfort
derjen over hetW ormser-ofStilfserjoch. voor 440000 gulden hetburgerregt gekocht,
Born.Onderdezen naam vermelden wj: en de Senaatverklaarde datcontractnietig.
Beçtrand d6 Bor'
n: een troubadour uithet Börne verzamelde de bescheiden,die daarop
laatst der 12deeeuw. Hj speelde eene be- betrekking hadden ,en gaf ze in 1816 in het

lançrijke r01 bj den strjd tusschen koning licht.Niettemin ging hj reeds in 1818 t0t
Pl
t%lippwsHsw'
/df?
x.
:vanFrankrjkenAïcFzcr# het Christendom Over, hoewel die stap geLeeuwenkartvan Engeland.Hj heeftgedich- ruimen tjd zelfsvoorzjnenaaste bloedverten achtergelaten,w aarin H elena,de zuster wanten verborgen bleef. Hj stichtte een
van Rlcltard, gehuldigd wordt.Die teedere nieuw tjdschrift t
dbieW age''en ditmaakte
betrekking verschafte aan Uh.land stof t0t
eene ballade.
Ignaz Edler'
/
lpzlWorzl,een uitstekendaarden delfstofktlndige,geboren te Karlsburg in

z0o grooten opgang,dathet eerste nommer
herdrukt moest worden. en het was dien

vooralverschuldigdaan den geestigenschrjftrant van den stichter.Later bemoeidehj

Siebenbiirgen den 26sten December 1742.Hj zich m et de redactie van een paar andere
ontving zjne opleiding te Hermannstadten tjdschriften,maar had daarbj in Frankfort
te sveenen en voegde zich bj de Jezuïeten, m et zooveel tegenstand te w orstelen, dat
maar verliet weldra de Orde en begaf zich hj gretighetaanbod van Cotta aannam,om
naar Praag,waar hj zich eerstop de reg- naar Parjste gaan en vandâârstaatkundige
ten en vervolgensopden wjnbouw toelegde. berkten en verslagen voorhetuMorgenblatt''
In 1770 ontving hj eene betrekking te te leveren.Hj vertrok derwaarts met eene
Praag,deedeenewetenschappeljkereisdoor vriendin, wier betrekking met hem in het
HongarjeenSiebenbiirgen,stichttetePraag boekje ttHeine iberBörne''zonderverschooeen natuurkundig genootschap en gafin 1776 ning is aan de kaak gesteld.Börne gevoelde
gehoor aan eene uitnoodiging van keizerin zich echter in Frankrjk'shoofdstad niette
Afaria Tl
teresia,Om het kabinetvoornatuur- huis en begaf zich in 1822 naar Heidelberg,

ljkehistorie te W eenen in ordetebrengen. waar hj gedurende eene ongesteldheid op
Hj heeft daarvan een prachtigen catâlogus eene zorgvtlldige wjze door zjne vriendin
uitgegeven, en w erd vervolgens t0t hofraad werd verpleegd.Zjnemiddelen van bestaan
voox den mjnbouw benoemd.In deze be- waren weldra uitgeput en hj deed moeite,
trekking heeft hj veel goeds tot stand ge- om zich met zjn vader te verzoenen.Daar

bragt, zoowel door de uitvinding eener deze hem echter te W eenen onder toezigt
nieuw e amalgam atie-m ethode a1s door de be- wilde plaatsen, keerde hj naar Frankfort

sparing van brandhout in de zoutziederjen terug,waar hj artikelen schreefvoor het
enz.Hj overleed den 24sten Julj 1791 en C
tMorgenblatt''en voor dllris''.De dood zjns
heeft, behalve een aantalwetenschappeljke vaders in 1827 verbeterde zjne stoFeljke
w erken, onder den pseudonym Jokannes omstandigheden en hj vestigde zich korten
T A:ydi& AilzI.
: eene beroemde satyre op de tjd te Berljn. W eldra twas hj weder in
monniken-orden - JMonachologia (W eenen Frankfort en hield er zich bezig metde uit1783)''- nagelaten.
gave zjner gezamenljke werken (Hamburg
Börne (Lt
ldwig),een beroemd Duitsch 1831,2de uitgave 1835)!die vooralwegens
schrjver, heette eiyenljk Löb WcrvcA en den vorm metgrooten bjvalwerden ontvanwerd den 22sten Mel 1786 te Frankfort aan gen. De Julj-omwenteling te Parjswekte
de M ain uit een Israëlietisch geslachtgebo- z00 zeer zjne geestdrift,dathj zich indon
l'en. Hi
j Ontving eerst onderrigt van een herfst van 1830 derwaarts begaf, en zjne
huisonderwjzer,bezocht daarna eene school d
tBriefe aus Paris'' zjn een spiegel van de
te Gieszen en werd toen aan den beroemden gewaarwordingen, die hj erondervond.De
geneesheer Afarens Jferz toevertrouwd, bj* bjtende spot,waarmede hj dedwaasheden
wien hj zich in degeneeskt
lndez0uoefenen. der D uitschers geeselde, w as w el is w aar
Na den dood van dezen begafhj zich naar pjnljk voor het vaderlandlievend gevoel,
Halle,waar hj in hetht
lis van Reilwerd maar Börnewerdniettemin bjzjnterugkeer
opgenomen.Hier oefende hj zich jverig in in 1821 overal met gejuich Ontvangen.Hj
de geneeskunde en legde zich tevenst0e op ing vervolgens naar iwitserland en verdeOudeletteren enop dewjsbegeerte.Toen toefde eenige weken bijZurich op Mariahalin 1806 (le universiteitte Halle opgeheven

den, het buitenverblj? van graaf Bentzel-
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Sternau.Mrederom vertrok hjnaarParjs cn
deed eene tweede verzameling KBriefe'' in
hetlichtverschjnen,die hem den haatvan

H eine op den hals haalde.De lo0pderstaatkundige zaken was voor Börne eene geweldigeteleurstelling,en dezemaaktehem ziek,

den en ligt tusscohen' 7'N.B* en
40,20'Z.B.
en tusschen 1s040 en 116046, 0. L. van
Greenwich. Het grenst ten noorden aan t
le
Chinésche zee,ten oosten aan de Zee van
Celébes en de '
Straat van Makassar,ten zuiden aan de Zee van Java, en ten westen
aan de Golf van Siam en de Chinésche zee.

zoodatzjne vriendin hem wederhelpend en Behalven een enkelen uithoek vormtheteen
zorgend moestterzjdestaan.Eenlichtstraal
voorhem warendeJparolesd'un croyant''van vrj regelmatig vierkantmetvele kapen en
LamennaLs,die hj in hetDuitsch vertaalde baajen.Hetheefteeneopgervlaktevan12000(Ei
en op eigen kosten lietdrukken.Voortsbe- geogr.mjlen.De hittelsernietdrukkend,
hoordehj t0tde schrjvcrs,diezich veree- en de vochtige dampkring bezorgt er veel
nigden tf
ltde uitgave vanden JRéformateur'' regen. In den ei
genljken regentjd - van
en hj leverde eenigeartikelsvoorhetfetlil- November t0t Me1 - kan het er geweldig
leton van dit tjdschrift. 00k washj v00r- waajent maar men beschouwt hetklimaat
nemens,eene reeks van beschouwingenover erin hetalgemeen a1svrj gezond.
De kt
lsten zjn ermoernssig,maardroode Fransche omwenteling uit te geven.
n op gedurenfle den oost-moesson.Aan de
Hi
J-deed zi
jne voormalige öW age''opstaan ge
in de Fransche ttBalance'', maar van deze monden en langs de oeversder rivieren hebverschenen slechts w einige nom mers.Börne ben belangrjkeaanslibbingenplaats,dieuitIjstbouw.
gevoelde zichuitgeputnaarhetligchaam.N0g muntende grondenleverenvoorden r'
et binnenland draagt echter aanzienljke
eenmaal vertoonde hj zich in vollekracht H
in zjn werk tt
M enzcl,der Franzosenfï-esser gebergten,en tusschendezeliggenuitgebreide
(1836)'' en overleed den12denFebrtlarj1837. vlakten, door rivieren besproeid. De Kini
loe,pp 6057N.B.,verheft zichterhoogte
Zjnenagelaten geschriftenzjnin1847- 1850 Ba
van ruim 4000 Ned.el;een meer,dat dente Mannheim in 6d1nuitgegeven.Eennieuwe

'
t

volledigeuitgavezjnerwerkenistenjare1865 zelfden naam draagt)heeft,naarmen meent,
in 12 deelen te Frankfort en Hamburg inhet een Omvang van ruim l00 geogr.mjlen.Het
licht verschenen, en zjne landgenooten te meerDanoeMalajoe is 8geogr.mjlen lang
n 4 breed.Deze en andere meren bevatten
Parjs hebben zjne rustplaats Op Père la e
Chaise met een gedenltteeken versierd.A1s veelvisch.De voornaamsterivieren zjn er
an de noordzjdedeBroenaïOfBornéo,de
schrjver onderscheidde hj zich door eene a
uitstekende gave van opmerking,eene gees- Radjang,de Baram ,de Bintoeloe, de Seratige opvatting, een ;jn kunstgevoelen een wak enz.,- aan deoostzjdedeBoeloengan,
schitterenden stjl,terwjlzjn karakter a1s de Koeran en deKoetei(Mahakkam),enaan
de zuid-oostzjde de Barito Of rivier van
mensch zeer wordtgeprezen.
mpitenz.,
Bornem ann (Friedrich W ilhelm Ferdi- Bandjermasin deKahajan de Sa
nand),minister van Justitie in Pruissen en en aan dewestzjdedePontianak,deSambas,
mpanyenz.Voordemondenvannagenoeg
tw eede voorzitter van hethoog-geregtshofte deSi
die rivlcren liggen zandbanken en hare
Berljn één derschranderstebeoefenaarsvan al
everszjnzeervolkrjk.DeBornéoisevenwel
hetburgerljk regtinzjnvaderland,werdge. o
boren te Berljn den 28sten Maart 1798 en v00r groote schepen bevaarbaar t0t op een
overleed aldaar den 28sten Januarj 1864.Als afstand van 15 gecgr.mjlen van harenmond.
erdemerkwaardigstedieren vanBornéo
leerling van hetgymnasium nam hj in l815 telOnd
m en den Orang-oetang,den olifant,en den
dienst a1s vrjwilllg Jager en studeerde ver- rhitnocer
os, - voorts heeft men er tapirs,
volgens te Berljn in deregten.Hjbekleedde
allengs hoogere regterljke waardigheden en tjgers,beren,zwjnen,wildeossen,herten,
rtzwjnenteenegroûteverscheidenheidvan
werd in 1848 ministervan Justitie.Alsqoe- he
dig echter?bj de aftredingvanhetministerie prachtige vogelst krokodillen, legoeanen)
rt
Campltausen, moesthj zjneportefeuille ne- sl
anqen enz.Het rjk der delfstolen leve
Oud,
benoemd t0t tweeden erdlam anten en andereedelgesteenten:
derleqgen en werdHooggeregtshof.In 1849 platina, kristal, kwikzilver koper, pzer,
voorzltter van het

wel'dhj gekozent0tlidvandeEersteKamer,
en hj voegde er zich bj hetlinker-centrum.
Vooral echter heeft hj grooten roem verworven doorzjne grondige geschriften over
de regtswetenschap, van welke wj zjne
Jsystematische Darstellunj despreuszischen
Civilrechts (2de uitgave Jn 6 deelenl''vermelden,en hj heeftzich t0taan zjn dood
t0ebejverd,om deregtspleginginzjnvaderland te verbeteren. Zjn vader Johann
FSJ/Z:J- Jakob B ornemann heeftzichbekend
gemaaktdoorzjneJplattdeutscheGedichte''
,
die 6 uityaven hebben beleefd.
B orneo, eigenljk Braunie en door de

tin, steenkolen enz. Het plantenrjk o1twikkelt er zich welig op een vruchtbaren
bodem ,en men vindter sago m aïs,gierst.

koëj: uitmuntend suikerriet,papier.yams,
meloenen, citroenen, ananassen, bananen,
kokosnoten, kruidnagclen, m uskaatnoten,
kaneel, gember,pinangnoten,tabak,katoen,

vele voortreffeljke houtsoorten enz.De uitgestrektewildernissen zjn ermetontelbare
planten en heestersbedekt,en velevandeze

zjn n0g Onbekend.

Debçvolkingteltervolgenssommigenslechts
1S00000 zielen enbestaatuit950000H eidenen

(Dajaks),S00000Mohammedanenen50000Chi-

inboorlingen Kalamantan,K lemantan of'Kle- nézen,maar is volgens anderenveelgrooter.
m@tan genaamd,behoortt0tdeSoenda-eilan- Men beweert) dat in het binnenland.een
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menschenras gevonden wordt?datvanstaar- Mei 1709 te Mfeinfelden in Thurgau, stuten voorzien is.DeDajaksztlnerdesgeljks deerde te Zurich i1z de godgeleerdheid en
meerendeels in het binnenland gevestlgd en werd achtereenvolgens leeraarteW einfelden,
houden zicll bezig met het verzamelen van Matzingen en Arbon. Hj spande al zjne
geta-pertsja, damar, rotang, kadjang en krachten in, om de verbetering van den
stofgoud. D e M ohamm edanen - meest M a- maatschappeljken toestand der Zwitsers te
lejers - zjn kloekezeelieden en onderne- bevorderen en jverde zeer voor eene her-

mende handelaars; zj bewonen erdekust, ziening der Bondswetten. Door toespraken
terwjldeChinézen onderdezenverspreidzjn, en geschriften verwierfhjdegunstdesvolks.
om schatten te vergaderen en daarmede naar In 1820werd hj gekozen t0t1id derRegé-

hun vaderland terug te keeren.
Het Nederlandsch gebied, dat zich,lnet
uitzoM ering van Bornéo Proper ofhetRjk
van Broenaï,over hetgrootste godeeltevan
het eiland uitstrekt, wordt verdeeld in de
W ester-afdeeling en in de Zuid- en ooster-

ringscommissie en t0t lid van den Grooten

Raad,en hj vervaardigde metEdlerenKeller in 1821 het ontwerp van eene nieuwe
grondwet voor Thurgau. Daarna legde hj
hetlidmaatsehap van den Grooten Raadneder

en wjdde zjne dagen te Arbon aan het

afdeelinq.Eerstgenoemde is gesplitst in de leeraarsam bt en aanletterkundigewerkzaam residentle Pontianak en in de adsistent-resi- heden.Hj had zich echterbj de aristocrati-

dentie Sambas.Beide zjn wederom verdeeld sche partj zôô gehaatgemaakt,dat er een
in een aantal districten en rjkjes.In de aanslag werd gedaan Op zjn leven.Nadat
M'ester-afdeeling zjn onderscheidene groote Keller in 1835 niet herkozen werd,kw am
m ilitaire w egen aangelegd en er bevindtzich

B ornhauser Nveder in den R aad en zorgde,

een vrjaanzienljk garnizoen.Devoornaam- dat de kloosters onder het toezigt werden
stehavensvan onsgebiedzjnerPontianak) gesteld Van den Staat.Toen het volk ill
l837 zjnepogingen t0therziening der wetSambasen Bandjermasin.
Bornéo werd volgens sommigen Ontdektin ten wederstreefde,legdehj zjnebetrekking
1518 d001*den Portugees Lorenzo de Gomez als 1id van den Raad neder,doch werd in
en volgens anderen reeds in 1502 door L.- 1840 herkozen, en Overleed in Maart 1856.
#prico Barthema; in 1600 ontving hetzjn T0t de dool' hem uitgegevene geschriften
naam van Olirier 41/4 Noot't, en in 1604 behooren GAndréas Schweizerbart (1834)''

begon Waerwi
jck handelsbetrekkingen aan hettjdschrift uDer W achter'',detreurspelen
te knoopen Op de westkust.De Engelschen
verschellen er in 1600 eh plaatsten er in
170J eene fàctorie, die in 1707 duor de inv
landers vernield werd.ln 1733 en later s10ten de Nederlanders handelsverdragen met
den sultan van Bandiermasiû en dreven er
een voordeeligen peperhandel. Vervolgens
echter werd de westkustdoor hen verlaten,
en de Engelschen kwamen er in 1812 terug,
om met de inlandsche vorsten verdragen
te sluiten. H et Nederlandsch gedeelte w erd
intusschen in 1814 teruggegeven;tochm oesten de Nederlanders door herhaalde expeditiën tegen inboorlingen en Chinézen hun

ttilalzs W aldemar''en uGemma v0l!Arth''voorts een bundel liederenjhet heldendicht
ulleinz v0n Stein''en een historischen roman
ulda v0n Toggenbarg.''
Bornholm ,een eiland in deoostzee,t0t
het Deensche stift Seeland behoorende en 6
geogr.mjlen van deZweedsche kustVerWll@derd,heefteeneoppervlaktevan 101/sC)geogr.

ls onderworpen aan den Sultan der S0el0eeilanden.
B ornéo is tevens de naam van eene stad
op gem eld eiland en van de rivier,waaraan

er a'an de inw oners eene voldoende hoeveel-

mjl en telt omstreeks 30000 inwoners. De
kern van heteilandbestaat uitoorsponkeljk
gesteente, maar zj is van alle zjden door
aangeslibde landen om geven.D e hoogstepun-

ten zjn er de Ringeberg (90 Ned. e1), de
Ruthskirkeberg (140 Ned.e1)en de Rytterjezag handhaven.Hetnoordoosteljkgedeelte knegten (159 Ned. e1). De bodem verschaft

heidpraan en aardappels,terwtldeveeteelt
en vlschvangst in hunne overige behoeften
voorzien.Men vindtergeeneadelljkekasteezp gelegen is.Zj bevindt zich - de stad 1en met afhankeljke boeren;de landbouwers
nameljk - 14 geogr.mjlen van dekust zjn er in den regel tevensgrondbezitters.
en hare 2000 huizen zjn wegensden moe- Bj Hasle zjn steenkolenmjnen,en op eene
l'assigen bodem gedeelteljk Op palen en ge- alleenstaande rots verhelen zich de bouwdeelteljk Op vlotten gebouwd.llet aantal vallen van het weleer sterke en vermaarde
inw oners wordt gescltat op 20000, en m en kasteel, Hamm ershuus.D e scheepvaartis er
houdt er de weekmarkt op het water.Zjis een belangrjke tak van bestaan,die wegens
de hoofdplaats van
de gunstige liggingvan heteilandineenbloeiBornêo Proper,een onafhankeljk rjk op Jenden toestand bljft.Men vindtereen aande noordkust van het eiland. De inwoners tal baajen,en twee van deze zjn uitmunzjn grootendeels ûnbeschaafd en woesten tende havens,nameljk deBaaivan Röeen
worden beschouwd als slaven van de aaq- die van Sandvig.Nabj heteiland liggendrie
zienljken. Men schat erdegeheele bevol- kleine eilandles, nalueljk Christiansöe met
.

king op 225000 zielell.
sterke vestingwerken eneenecitadel,- FrieomtrentLaboeanen Serawakziemen onder drichsöe,doo1'eene brug metlaatstgenoemde
deze namen.
verbonden en van een vuurtoren voorzien,
Bornhauser (Thomas),een zeerpopulair en Griisholm ,door eiderganzen bewoond.

Zwitsersöltschrjver,werd gëborellden 26sten

Bornholm)aanvankeljkeenzelfstandigrjkle)
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w erd later eene D eensche bezitting.In 1522 noeërs, dat de vrouw en van het landschap
kwam hetin de magtvan Liibeck,enin 1645 Laggoen t0t de schoonste van Noord-Afrika
w erd hetdoordeZw eden veroverd,dochdeze worden gerekend. De Kanoeri worden be-

verloren hetreedsin 1658,toen zj voorde schreven a1sgoediç,vreesachtig,traagenniet
inwoners,aangevoerd doorJensXJ/JC
Jt/,de zeer zindeljk.Zp verven hunne wangen,
wjk moesten nemen.Na dien tjdbleefhet voorhoofd,armenendjen,sprekeneeneeigene
in hetOngestoord bezitder Denen.Dehoofdplaats is Rönne ofRottum met eene haven
en ruim 5000 inwoners.Het is vooral door
Christiansöe van groot belang voor den toegang t0t de Oostzee,zoodat Rusland reeds

taal, en wonen in kleine gehuchten,waar
zj zich met den landbouw bezig houden ,
terwjl de Sjoea zich op de vee- en kameel-

fokkerj toeleggen.Men heeftervoortreFeljke paarden.Bornoebeziteene gewapende

bj herhaling pogingen heeftaangewend,om mart van 3000m an,m eest te paard en van
mallënkolders voorzien. Slaven vormen er
Bornoe,volgenssommigen eigenljk Ber- het voornaamste uitvoer-artikel, terwjl er

het van Denemarken over te nemen.

y'
pA of Land '
pcz
lFblcA, is een der magtigste staten van hetAfrikaanscheNiger-gebied
en ten westen van het r
rsad-meer tusschen
10 en l5O N.B.,en :7 en 34O 0. L. van
Greenwich gelegen.Hetgrensttennoordoosten
aanKanem,tenoosten aan W adaienBaghermi,
ten zuiden aan de bergstreek Mandara,ten
w esten aan Haoessa, ten noordwesten aan
het land der Toearegs,en ten noorden aan

katoen, boernoe's, suiker en zout worden
ingevoerd;debetalinggeschiedterinkauri's.be
hoofdstad,tevensderesidentievan denSultan,

breide,lage zandvlakte met een hieren daar
golvenden bodem en met eenige bergacbtige
uitloopers uit het westen en zuiden. De bevolking bewoont er een aantal Oasen,die,
door de Opzwellende rivieren besproeid,zeer

landen onderwierpen en 00k Bornoe aangrepen,vlugtte de Sultan van dit gewestnaar
Konanboe, en de beheerscher van dit land,

.

isKoekaofKoekanamet8000inwonersJvoorts
heeftmen erAngornoe en Diroa,beldeaan
hetTsad-meer,elk met 80000 lnwoners.Het
rjk Bornoe,te voren een gedeeltevan het
rjk Kanem ,werd gestichtdoorAlL-Doenavt
zwi(1472- 1505),bereiktezjnhoogstebloei
deSaharaenhetrjk derTibbo'
s,en hetheeft Onder Edri,Alamoa(1571- 1603),en kwam
0yongeveer2420 E5geogr.mjlenpmstreeks2 daarna in verval.Toen in 1808 de Fellatah
mlllioen inwoners. Het land is eene uitge- OnderhunemirSaki-Domfodio alleOmliggende
sjeik Emin,verzameldeeen leger,waarmede
hj Sakieenebloedigenederlaagtoebragt.De

vruchtbaarzjn.Debelangrjkste rivieriser Sultan van Bornoeplaatstezichdaarnaweder
deYeou(Komadoeyoe),diezich inhetgroote op zjn troon,doch het gezag bleefin hanTsad-meeruitstort.Dewarmteiserzeergroot den van sjeik Emin en dlensOpvolgers.
enklimttusschendemaanden MaartenJunj
Bornschein (Johann ErnstDaniël),een
wel eens t0t 380 C.Tegen het midden van Duitsch Bchrjver, werd geboren te Prettin
M ei woeden erhevige stormen en regenvla- den zosten Julj 1774,studeerde te W ittengen;deze laatste bezorgen ey vruchtbaarheid berg,wasvan 1799- 1900eerstboekhandelaar
aan den bodem ,m aar bxengen er tevens ge- en toen corrector,en vestiyde zieh vervolvaaxljke koortsen. Eerst in October klaart gens als kunsthandelaar en m tgevervan een

de lucht weder op,en in December en Ja- weekblad te Gera.Hj heefteene menigte
nuarjrjstdethermometerzeldenboven23OC. romans en geschiedkundige w erken in het
Men vindt er vooral een rooden,jzerhou- lichtgegeven,vanwelkewjnoemen:dAben-

denden leemgrond en langs de rivieren don- theuer des Herrn von Liimm elaufLiimm elsrf'',iAntonia delle Roccini'' iDesP farrers
kere klei.Devoortbrengselen zjn erin het do
algemeen die van Midden-Afrika.Het hout- Tochter v0n Taubenheim ,,, j:oescjyytote jeyo
gewasbestaaterhoofdzakeljk uitacacia-en LutherischenKirchenreformation'',uGeschich,t
dGeschichte unseresdeutschen
tam arinde-boom en;palmboomen verhelen er te von P0len''
zich alleen aan de oevers der rivieren.T ot Vaterlandes'',JGeschichte der französischen
de cultuur-gewassen behooren er indigo,ka- Revolution''.Hjschreefook onderdenamen
toen,doerrha,aardnoten en maïs.Hetdieren- Johann Frie#rcc: Keszler, Toblas Sckwalbe
rjk telt er een grootaantalvertegenwoordi- en Cltristiaw FrïddricFzM oller,en Overleedin
gers:men heefterkuddenolifanten,leeuw en, 1838.
giraFen,bufels,antilopen,apen.civet-katten,
Bornstedt (Adelbertvon), een Duitsch
prachtige vogels,slangen enz.Gedurendehet schrjver, geboren in 1808, werd oëcier
drooge saizoen trekken groote scharen gazel- in Praissische dienst en verliet het land ten
1en en strtlisvogels door het land;o0k vindt gevolge der gebeurtenissen van 1831.Hj

men er vele tamme dieren.De betrekkeljk
grootebevolking bestaatgedeelteljk uitden
eigenljken Bornoe-stam ,KanoeriofKanowry
genaamd,en gedeelteljk uitArabieren van
destam derSjoea.Eerstgenoemden zjnkrachtigvan ligchaamsbouw ,maar zeer leeljk van
gelaat;zj hebben een breed aangezigt,een
platten neusen een grooten m ond methelder
wittetanden.Nietteminonderscheiden zichde

bewonersvan hetyewestten zuiden van het
Tsad-meer zoodanlg van de eigenljke B0r-

diendevervolgenseenigen tjdbj hetvreemdenlegioen in Algérië en bezocht daarna
de letterkundigeen politiekesalonsteParjg.
Na de amnestie van )840 keerde hj naar
Berljn terug,maarbevondzichweldraweder
in Frankrjks hoofdstad, waar hem het verbljfontzegd werd.Daarom vestigdehjzich
in 1845 te Brusselen w erdredacteurvaneen
Duitsch blad.In 1818, tjdens de Februarjomwenteling, ging hj nogmaals naar Parjs.
Hierrigtte hj eenlegioen op,om daarmede
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Duitschland in eene republiek tehervormen. verzameld. Napoleon stond op den linkerMetH ertceglt deed hj hetden 24sten April oever , T7a3r zich aan het hoofd van den
1848 over de Rjn trekken en naar Baden regtervleugel Poniatowski en aan hethoofd
oprukken;hj werd echter 3dagen laterbj van den linkervleugelprins E ll.qeniu.n bevonDossenbach door de W iirtembergersgeslagen den,terwjlin het midden Davoltst,Ney en

en gevangen genomen.ln 1849 zag hj zich
t0t een Jaar eenzame opsluiting veroordeeld,
maarhj werd kortdaarna doorhetMei-oproer in Baden bevrljd.Nu wilde hj eene

M wratbevelvoerden overde ruiterj.Napo-

leon bevond zich achter het corps van .àlygenins en bestuurde van dââr den slag.Den

6den September verkende hj de stellingen

statkundige 1*01 in Baden vervullen, doch der Russen en maakte zjn plan.Den 7den
hetVoorloopig Bewind deed hem als krank- September des ochtends te 2uurrigtte hj
zinnig naar Kiszau brengen en vervolgens eenekrachtigeproclamatie t0tzjnesoldaten,

naarIllenau,waar hj in 1851overleed.Hj t
e
èrtwjl
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en
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schreef t
lReise v0n London in die Schweiz ju
B
i
j
(1824)'' d
tpariserSilhouëtten (1836)''JHautopgaan derz0n riep Napoleon de zjnen
relièfs derGegenwart(1828)''enz.
t0e: azict,de z0n van Austerlitzverrjst!''
Boro.Boedhoer,Boro .
#oetfAo OfBoro en reeds te 6 uur deed de regtervleugel der
pp#oisdenaam van eenetempel-ruïneopJava Franschen 0en aanval o? den li
nkervleugel
in de residentie Kadoe, regentschap M age- der Russen.Van beidezpdèn werdmetharts.

lang,district Minoreh nabj hetvereenigings- togteljke woede gestreden.Hethevigstwerd
punt derrivieren Ell0 en Progo.Hetgebouw gevochten bj Borodino en bj de grootereheeft een indrukwekkend voorkomen en be- doute in de nabjheid van het dorp,daar
slaat el
enlang
vier
zka
jn.
ntHe
, wa
tbe
arsvtaa
ntde
uitzjd
7 mu
enr2
e00
n, Napoleon die beiden beschouwdealsdehoofdpunten der Russische positie.Nu eenswaren

Ned.

trapsyewjs Op een heuvelgebouwd en aan zj door de Franschen,dan wederdoor de
debultcnzjderjk metbeeldllouwwerk voor- Russen bezet.Na groote inspanning gelukte

zien. Men ziet er in 400 nissen levensgroote het Ney, die daarbj door zjnedapperheid
Boeddha-beelden met de beenen krtliselings den naam van 'tprins van de Moskwa''veronder het ligchaam ; zj behoeven in regel- wierf,de hoogten voor goedteoverweldigen,

matigheid en sierljkheid nietondertedoen en tevens drong Davonstvoorwaarts,terwjl
voor die der tempels van Hindostan.op het
bovenste terrasverheft zich een koepel met
eene middelljn van 16 Ned.el,ter hoogte
van 40 Ned.el,ofschoon de t0p isingestort,
In genoem de residentie vindt m en op vele

plaatsenbeelden,diehoogstwaarschjnljkvan
dezen tempel afkomstig zjn. De bouwval

wordt door de zorg van het Gollvernement
in or
vde
erva
ga
er
ho
diu
gd
den
en;i
0
nok
zjn
zj
en er afbeeldingen

van

E'
kqenius Borodino innam. Napoleon had de

Overwinningbehaald.Koetoesow wasuitzjne
versterkingen verdreven en trok in goede

Orde afnaardezjdevan Mosaïsk.Hetver-

lies der Russen wordt door hen zelven Op
25000 man en door de Franscllen Op het
dubbele bedrag geschat.Hetgevolgvan dezen
slag was de inneming Van M oskoll,diedoor
Napoleon de grondslag w erd geachtvan Rus-

nabjheidbevindt lands val, terwjl hp daardoor zjn eigen

zich een gebouw m et eenige vertrekken ten
behoeve van debezoekers.VolgensdeJavaansche kronieken is die tempelin den aanvang
der 7de eeuw na Chr.gebouwd.
Borodino is een dorp in hetEuropoeschRussisch gouvernem ent M oskw a en ligt aan

verderf te gemoet ging. Op het slagveld is
eene kapel en later door czaarNikolaaseen

gedenkteeken qesticht.

Borough ls een Engelsch woord, dat

m ethetDuitsche en Nederlandsche bur.q van
het Angel-saksische byrig komten een verde Kaloega,eenezj-rivier derMoskwa.Het sterkttoevlugtsoord beteekent.De bewoners
is merkw aardig door den bloedigen slag , des lands vestigden er zich bj voorkeurin
die er den 7den September 1812 door Koe- de nabjheid, en z00 ontstonden ersteden,
toesow aan Napoleon I geleverd w erd en die evenzoo genoemd w erden en aan w ier
onder den naam van ttslag aan de Moskwa'' hogfd een byrig-gerêja (burggraaf) ofportbekend is. D e sterkte der beide legers was .gdrJ/J (havengraaf) was geplaatst.Bj de
nagenoeg geljk. Napoleon had 100000 man verovering van Engeland doorde Noormaninfanterie en 28000 man cavalerieonder zjne nen en de invoering van hetleenstelselw erbevelen1 en Yoetoesow 114000 m aninfanterie den die plaatsen van hare zelfstandigheidbeen cavalerie en 15000 m etlansen. gewapende roofd, en eerst langzamerhand verkregen
boeren.De Russen hielden dehoogten bezet, er de burgers hunne voormalige vrjheden.
waar zj doorbosch en 3 dorpen gedektwa- Het verschil tusschen de boroltglt's en de
ren,en hadden dus het terrein in hun voor- citées of grootere steden metbisschopszetels
deel,daar de Franschen zich Op eene lagere bestond enkel in den naam , en men had
vlakte bevonden,van holle wegen dooxsne- daarenboven de cinqlteportsm eteenigeeigenden.Reeds een paar dagen stonden debeide aardige privilégiën.Aldie steden waren onlegers tegenover elkander,en Koetoesow be- derworpen aan den Koning en zondeù later
vond zich op den regteroever der Kaloega; hareafgevaardigdennaarhetParlement- een
over zjn regtervleugel gebood Barelay de kostbaarvoorregt,waarvan veleborough'safTolly, over den linker vorstBayrationten standdeden,terwjldekoningenervoorenna
hj-zelf over hetcentrum ,waarhj deRus- aan opkomende steden de regten van eenb0sische garde en ruiterj om zich heen had rough verleenden.Andereborough'skregen de
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vroegerafgestaneregten terug.onderEduard Luthers (1293)''en (tueber Kant (1804)''.
F$ MarkaenElisabetltwerden17boroughsbe- Borri (Giovanni Francesco), Borro of
voegd verklaard, Om weder leden naar het Burrhas, een berucht dweeper,profeet, a1Parlement*af te vaardigen,terwjl ajan 46 chemist,kwakzalver en bedrieger.werd ge'
nieuwe plaatsen deregtenvan borough swer- boren te Milaan den 4den Mei 1625 of 1627.
den verleend. Langzamerhand kwalnen O0k Opgevoed te Rome en sterk aangetrokken
vele borough's in verval, zoodat d: keuze door de studie der goudmakerj,gevoeldehj
Yan een Parlementslid in handen Avas van zich tevens geroepen, om een godsrjk op
slechtsweinigepersonen;zulkeplaatsennoem- aarde te stichten.W eldra had hj metzjne
de men rotten Jorp'?:#A'd. Nieuwe plaatsen, aanhangers eene vereeniginggevorm d,w elke
zooalsManchester,Birmingham ,Leeds,Shef- nietontsnapte aan de aandachtderinquisitie.
feld enz.ontw ikkelden zlch daarentegen t0t Borrinarzdewjk naarMilaanenvervolgens
bloejendesteden zonderereenvertegenwoor- naar D uitschland,m aarw erdin 1661teRome
diger te hebben in het Lagerhais.Om die en Milaan ?in eëgie(in beeldtenisl''verbrand.
verkeerdheid uit den weg te ruimen werd Eerstvestigde hj zich teStraatsburgentoen
door de reform-bill van 1822 hetregt, om teAmsterdam ,waarrjke patiëntenenhebafgevaardigden naarhetParlem enttezenden, zuchtige vorsten den w onderdoctor en :011daan de kleine plaatsen ontnomen en aan de makerin staatstelden om eenw eelderigleven
groote toegekend.In 1825 ontvingen de b0- te leiden. ln D ecember 1s65 werd hj ontrough'
sstedeljkeregten,endezakenwerden saaskerd,outvlood metzjn geld naar Ham-

in Schotland en Ierland op dergeljke wjze burg,waar hj de schatkist van koninqin
geregeld.Zulkestedeljkeregtenbezitten00k Cltristina van Zweden plunderde,begafzlch
die borough's)welke nietlangerdebevoegd- voortsnaarDenemarken,waarhjdenzwakheid hebben, om afgevaardigden naar het ken Ikederik JTf overhaalde om millioenen
Parlement te zenden,weshalve men de b0- teverkwisten,en wasJuistvan voornemen,
rouyh'sin munieipaleen parlementaleonder- Om hettooneelzjnerbedriegerjen naarC0nscheldt.Deze laatste dragen bj uitnemend- stantinopel te verplaatsen,toen hj op reis
heid den naam van borouqk om ze te onder- derwaarts(l8 Aprill670)inMoraviëinhechscheiden van deshires.2iteen staatkundig tenis genom en en door keizer Leopold I aan
oogpunt besehouwd is elke cify 0I
X een denPausuitgeleverdw erd,ondervoorw aarde
Van ljt
:*zjne ketterj openborouglt.
bbehoud.Nadat hJ
Boqowitsjiiseenearrondisselnentshoofd- ljk had afgezworen,werd hj in 1672uitde
stad ln het Europeesch-Russisch gouverne- gevangenis der inquisitie naar den EngelenmentNowgorodengeleqenaandebeldeoevers burg gebraçt,waarhj in 1795 overleed.ln
derMsta,die erprachtlgewatervallen vormt. zjn geschrlft JGentis Burrhorum historia''
Men heefter een oud en beroemd klooster, zochthjzjneafkomstvanAjrani'
usWtfrrl.
ste
vele fabrieken en magazjnen,en ongeveer bewjzen,- voortsbljkthetuitzjneuEpis9000inwoners.0Ok zjn er2belangrjkejaar- tolae etc-'', dat hj zeer ervaren was in de
markten, w aar veelhandelw ordtgedreven geneeskunde.
in graan,leder enz.
Borrichius (O1af)jeigenljk Claudii,een
Borowsk ,eene arrondissementshoofdstad
in het Europeesch-R ussisch gouvernem ent
Kaloega,ligt aan de Protwa en telt l2 kerken,vele fabrieken en Ongeveer 10000inwoners.Erisveeltuinbouw en eenaanzienljke
uitvoei-handel. In ouden tjd had zj hare

beroem d Deensch scheikundige,w erd geboren den 7den April 1626 te Borch in NoordJutland, studeerde van 1244 tot 1646 te

Kopqnhagen in de Oude letteren en wjsbegeerte, vervolgens in de genees-en scheikunde,w erd in 1650 leeraar te Kopenhagen

eigenevorsten;laterwerdzjdoorden tweeden en was Juist voornemens, eene groote reis
valschen Dmitri ingenomen en gedeelteljk te doen,toen in 1654 de pesthem in laatstverw oest. H et klooster van den w onderda- genoemde stad t0tinspanning zjnerkrachten
digen Pachnoetn,aldaarin 1477gesticht,be- riep.Daarna washj werkzaam alsopvoeder
vatvele kostbaarheden, doch zjnerjkein- der kinderen van den m inister Gerstorph en
komsten,opgebragtdoor11000 boeren,zjn bezochtvervolgensin 1660deNederlandenen
aan de Kroon vervallen.
3jaren laterFrankrjk,ItaliöenDuitschland.
Borow sky (Ludwig Ernst von), e0n In 1666 te Kopenhagen teruggekeerd,werd
Protestantsch godgeleexde, geboren den hj erbenoemd t0thoogleeraarin degenees12denJunj 1740 te Königsberg in Pruissen, enscheikundeenz.,en kortdaarnat0tljfarts
w erd vervûlgens aldaar als leeraar beroepen desKonings.Nadat hj gedurende 12Jâren
en behoorde t0tde gemeenzamevrienden van

dehoogsteaeadémischewaardighedenbekleed

Kant en lli
ppel.W egens zjne groote ver- en een ucollegium medicum''gesticht hadj
diensten met betrekklng t0t het Onderwjs
Averd hj achtereenvolgenst0t Opperconsistoriaalraad, generaal-superintendent, bisschop
en in 1829 als bjna go-jarige grjsaard tot
Evangelisch aartsbisschop benoelnd.Hj overleed den 9t
1en November 1831.Van zjn geschritten noemen wj: kAlozes Mendelssohns
und G. D.Kypke's Aufsëtze iiber Jiidische
Gebete (1791)':)i
tueberGeistundStylMartin

Overleed hj den 3den October 1690 ten gevolge eener operatie.Hj heeft een groot

aantalw erken overchemie,m etallurgieenz.,

alsmede eenige gedicllten nagelaten.- Zjn

broederClaudiusW prrïc/zï'
lzd,in 1646predikant
te Schonen, was een der beste Deensche

dichters van zjn tjd.
Borries (BTilhelm ,graafvon), een voormalig llannoversch minister, w erd geboren
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in 1802 te Dorum ,bezochtdeschoolte Sta- Kamer gekozen. Na de annexatie van Hande, studeerde te Göttingen en bekleedde t0t nover door Pruissen zochthj we1iswaar

in 1848 onderscheideneregterljkebetrekkin- een nieuw veld voorzjne rusteloozewerkgen.In 1849stelde hjzichteHimmelpforten zaamheid,maar hj genootweinig vertroucandidaat voor het Parlement te Frankfort wen.Zjne benoeming t0t1idvan hetPruism etde verklaring,dathjdieVerqaderi
ngals sische Huis der Heeren (18s7) heeft den
het hoogste wetgevendeligchaam ln Duitsch- Hannoverschen adelnietzeer guustigJegens
land beschouwde en dat hj bereid was,om hem gestemd, hoewel hj alle Hannover-

voor de Duitsche grondregten te stemmen. schevraaqstukken i
n den geestderpolitiekHet wantrouwen der boeren belette echter reactionnalren en derregtzlnnige Luthersche

ztjne verkiezing.Te ligter liet hj zich nu geesteljkheid aldaar behandelt. Hj voegt
400rden Justitle-raad '
von derDeeken bewe- zich in dieVergadering bj (l0uiterste reggen,om zich met den adelte vereenigent0t terzjde en verzetzich tegen allepogingen,
een kruistogt teren de hervormingen van om de Hannoverscheinstellingen dpor Pruis1848,en hj ontwlkkelde daarbj eene onge- sischetevervang'
en.N0gonlanrs(1871)heeft
meene werkzaamheid.KoningZrnstvanHan- hj medegewerkt t0t verwerglng van een
nover w as evenwel te verstandig, om 0n- door het Huis der Afgevaardlgden goedgevoorwaardeljkdepartjvandenadeltekiezen. keul'd Ontwerp, Om het toezigtop de volks-

Zjn opvolger Georg F'
rwashiertoemeerge- seholen nietlangeraan degeesteljken maar
aan de landdrostenjen op te dragen.Hj is

neigd,en hetministérie M ûnehkausen-Lindeellu moest plaats m aken voor een kabinet
von tgc/zeîd, w aarin '
oon der beoken m et de
portefeuille van Justitie,en Borries metdie
van Binnenlandsche Zaken werdbelast.W el-

voorts lid van de Hannoversche Provinciale
Staten en van de GeReputeerden aldaar,alsmede van het bestuur van het landschap
Bremen-vorden.
Borrom éxsche eilanden is de naam
dra kwamenbelangrjkevraagstukkenaande
orde, en toen de voorzitter van hetkabinet van eene naar de familie Borromloalzooge.
zich Onder de gematigden schaarde,legden noemde groep eilanden inhetLagoMaggiore.
de beide laatstgenoemden hunne betrekking Boven den spiegelvandienheel.ljkenwaterneder,waarinzj zichweldrahersteldzagen, plas, door de bevalligste oevers omzoomdj
toenvonScFzdledoor ron Zïifcàep,den zwager verhieven zich t0t in l671 eenige zwarte
van mon Worrie.:, vervangen was. Met den rotsgevaarten, w elke thans in de w eligste
meesten jver spande von Borries nu zjne tuinen van geheel Europa herschapen zjn.
krachten in,om na de ontbinding derweder- Renatoen Titaliano.
forro-dfpbejverdenzich
spannige Kamer de hoofdleidersder oppositie in laatstgenoemdJaar,om diegranietklompen
teverwjderen,en hetgeluktehem inderdaad, vruchtbaar te maken. Zj bedekten Isola
de m eerderheid aan de regering te bezorgen. M adre en Isola 2:314 met een vettengrond,
Nadatnu deBondsdag alleshadgoedgekeurd, en na ditlaatste gedeelteljk op muren,die

wat in Hannover in strjd metvrjheid en uithetwater zjn opgetrolkken,terrasgewjs

regt geschied was,hing de Vertegenwoordi- tehebben aangelegd,werdhetm etdefraaiste
ging daaraan haar zegel. Vele wetten wer- gewassen van den Italiaanschen bodem beden in reactionnairen zin gewjzird,en 0Ok plant. 00k de andere rotsmassa's zooals
de regtspleging werd tegen den zln van den Isola #i ,
%. Giorlsli, Isola d.M iehele en
minister van Justitie veranderd. W ê1 had Isola #ei Peseatori veranderden in groene
ron ./orrfd,:menigenaanvalteverduren,maar eilanden en het laatstgenoemde werd met
hj steunde op zjne getrouwe ambtenaren, eene kerk versierd.
geesteljken en boerenindeTweede Kamer, H et bekoorljkste eiland van die groep is
en door deze meerderheid tebeheerschenbe- hola W:I!J. De reiziger, die in een gonhield hj de gunst des Konings.M etkracht del derwaarts vaart, waant zich in Eden
verzette zich von Wprrie.y,vooralin 1859 en verplaatst,wanneerhj,aldaar aan land ge1860 tegen de Duitsche eenheids-politiek en stapt en achtereenvolgens de 10terrassen be-

hj liet zich ontvallen, dat men,ter hand- klimt, waar welige wjngaardrapken grahaving van de zelfstandigheid van Hanno- naat- en oranjeboomen, camellia's, aloe's,
ver, zelfs de hulp van vreem de bondgenooten nietm oestversmaden.Een kreetvan
verontwaardiging verhief zich daarover in
Duitschland,maar de Koning van Hannover

nam zjn minister op in den gravenstand.
Tegeljk metdestaatkundigereactiehadook
de kerkeljke in Hannoverveld gewonnen,
zoodat een Koninkljk besluit van 14 April
1862 de invoering voorschreefvan een regt-

zinnigen lands-catechismus.Deze maatrcqel
gafechter aanleiding t0toproerige bewegln-

gen,zoodathjkortdaarnawerdingetrokken.
Daags daarna Ontvingron.
/prrid.
:,diezich op

debadglaatsBaden bevond,zjn ontslag.Hj

boschles van cypressen- en laurierboomen,
allesin den wellgsten groei,hem bj afwisseling in hunne schaduw opnemen,terwjl
de aangenaamste geuren hem verkwikken.
Heeft hj hethoogste gedeeltebereikt,dat
zich 32 Ned.el boven den waterspiegelverheft,dan geniethj vande plaats,waar een
reusachtige eenhoorn, het wapen van de
familie Borromlo, prjktj een heerljk uitzigtoverhetLagoMaggiore.Hoogstbezienswaardig is ertevens'hetslotmetzjneruime
zalen,met meubels uitden aanvang der v0rige eeuw en vooralmetzjnevoortrefeljke
kunstgew rûchten van R a-faël, Correggio,

begafzlch toennaareenkleinbuitenverbljfte Perwgino en anderen. De onderste vertrekHedendorfenw erdin1868t0tlidvandeEerste ken van dit paleis zjn in den vorm van
IV.
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qrotten aangelegd en metkleinekiezelsteen- eene onderlinge verbindtenis der R.K.kan-

tles kunstig bevloerd. overalvindt men op
lsola Bella standbeelden, zuilen en vazen,
omslingerd dooreenweel4erigenplantengroei.
Het hoogst verheft er zich een ceder van
den Libanon, en men vindt er tevens de
t:vee grootste laurierboomen van Europa.
In éôn van deze heeft Napoleon 2 dagen
voor den slag van Marengo hetwoord uBat-

tons tOt stand bragt, onder den naam van
hetdGouden Borroméïsch verbond'', t0tver-

dedigingvan hetgeloof.Hj overleedden3ëe11
November 1584 te Milaan,en werd in 1610

door paus Paulus F heilig verklaard.Zjne
bloedverwanten en vrienden deden ln 1637

op eenehoogtebjArona eenbronzen standbeeldverrjzen,doordenbeeldhouwerCerank
vervaardigd.- Zjn neefI'
ederigograafBor-

taglia''gesnyden.
Borromeo (Car10,graaf),bjgenaamd de rom lo strekte hem t0t een w aardig opvolger
Aeïlùe,detelgvaneenOudenstamuitMilaan, in 1595, en stichtie te M ilaan in (609 het

werd geboren teAronaaanhetLagoMaggiore Collegium Ambrosianum en deberoemdeAm-

op den 2(
1en october1538.Reedsalslzjarige brosiaansche boekerj. Hj overl
.eed in 1631,
knaap bekleedde hj eenekerkeljkebetxek- en zjnegeschriften,in'10 deelenvervat,zjn
king,studeerde voortste Pavia in deregten, bj herhal
inr uitgegeven.
verkreeg in 1559 de doctorale w aardigheid
Borrom eo (Barmhartige zusters van den
en werdvervolgensdoorbemiddelingvanzjn heiligen)vormeneen takderbarmhartigezus-

00m ,paus Pi'asIF,achtereenvûlgensApos- ters van Vineentius de -PcvJJ.Hare vereenitolisch protonotarius,referendaris,kardinaal gi
ng,gestichtin1652d0O1*Ikiphanilts.
r091:
y.
:,

enaartsbisscho?vanMilaan,terwjlhemtevens abt van Estival,bemoeit zlch methetbj-

nu en dan gewlgtige werkzaamheden werden staan der armen, het geven van onderwjs
opgedragen. Na den dood van ziqjn eenigen en met ziekenveryl
eging in hospitalen.De
broeder I'
rederik wenschten zjne bloedver- Jonkvrouwen,dieln dezeorklewillentreden,
wanten,zelfsdePaus,dathjdenFeesteljken moeten onberispeljk van wandel,van goede
stan; z0u vaarwelzeggenzmaarhjbeschouw- afltomst en tusschen de 18en :4Jaren ou(l
de dit a1s eene verzoeklng en wjdde zich wezen, ten minste 1000 francs taedebrengen
zaetdeste grooteren jveraan de dienstder en geene liychaamsgebreken hebben.

lrerk.lla den dood van a/iusTF (l5s5)be.
vorderde hj de verkiezingvan Pi'
l
tsF,omdat
hjdezen hoogschattewegenseen onberispeljken wandel en een vromen zin.Daartoe
bespoedigde hj den aqoop van het Concilie

Borrom lni(Francesco),bouwkundigeen

beeldhouwer te Rome,werd geboren teBis-

sone in 1509.Hj genoothetonderwjsvan

Carlo M adernoenw asnadend00dvandezen,
onderde leiding van BernLni,belastmetden
van Trente,regelde en verkl
aardedealdaar bouw der St.Pieters-kerk.In 1667 eindigde
genomenebeslulteninden CatechismusRoma- hj in eenevlaag van zwaarmoedigheid zjn
nus,welke grootendeels van hem afkomstig levendoo1'zelfmoord.Zjnebouwkundigeveris,en hield,t0tuitvoeringdaarvan,alsPause- sierselen zjn overhetgeheelbizaren overljk legaat eene synode te Milaan in 1565. laden,en Om dien smaak ofliever wansmaak

Hierrevoeldehj denoodzakeljkheid,om zjn aan te duiden,hebben de Italianen van zjn
aartsblsdom niet langer uit Rom e te bestu- naam het woûrd aborrominesco''gesmeed.
rentm aarzich teM ilaan tevestigen,teneinde
Borrow (George),eenEugelschschrjver,
perk te stellen aan de Ongeregeldheden,d00r werd geboren te Norfolk OmstreekshetJaar
de veellarige afwezigheid deraartsbissehop- 1805.Opjetlgdigenleeftjdverkeerdehjeenige
pen ontstaan. Metbljdschap werd hj erin Jaren onderde Zigeuners,zoodathj metde
1566 Ontvangen, en weldra washj ermet taalen zedenvandezenvolkom en bekendw as.
den meestenjverwerkzaam ,om ordeentacht Daarna reisde hj,als agent van het Bjbel-

te herstellen,om zedeljkheid en detlgd niet
alleen bj het volk,maar 00k btlde hoogere
en lagere geesteljkheid tebevorderen en voor
debelangenvan hetonderwjstezorgen.HOewe1hj-zelfhetvoorbeeld gafvaneenvromen
wandel,had hj met vele vjanden teworstelen.Men verweethem ,dathj deperken
zjnerbevoegdheid overschreed,zich deregten van den Koning van Spanjeaanmatigde
en inbreuk maakte op de vrjheid (
lergeeste,
ljke orden.De SpaanschestadhouderteMilaan kwap tegen hem in verzet,de geesteljken weerstonden hem,en een dweepzieke

genootschap,in alle landen van Europa en

zelfs in Afrika. Ztjn eerste werk i'
rhe Zincali,oran accountoftheGipsiesofSpain(184l)''
verwierf wegens den levendigen stjlreeds
grooten bjval,maardezevielinn0ghoogere
mate ten deel aan zjn boek J'
I'
heBible in
Spain (1847)''.Laterverscheenvanzjnehand
aLavengro,the scholar, the gipsy and the

priest(1850)'',hetwelk in een mengselvan
waarheid en verdichtinggeachtwordt:zjne

levensgeschiedenis te bevatten, öRomeny
Rye'' enz.
Borsdorfer appelsnoemtmen eenesoort
orde-broeder poogde hem met een schotte oflievereenige verscheidenhedenvanappels,
dooden,terwjlde Aartsbisschop in de kerk die zich door een aangenamen smaak en door
zich verootmoedigde in hetgebed (15s9).Btj duurzaamheid onderscheiden. Vermoedeljk
het woeden van de pest te Milaan in 1576 zjn zj aanvankeljk gekweekt in het Saksi-

redde hj door wjzemaatregelen een groot
gedeelte der bevolking.In 1582 deedhjeene
reis door Zwitserland, waar hj reeds een
Collegium Helveticum t0tOpleidingvanjonge
geesteljken had gesticht,terwjlhjertevens

sche dorp.Borsdorfbj Mciszen. De naam is
00k in ûns Vaderland bekend,Faarde Borsdorfer appelo0k w e1Greinettebatarde''w ordt
genoem d.Die appelheeft eene min Ofm eer

platgedrukte gedaante,eene fraaje kleur en
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vast vleesch , en is bjznndergeschiktvoor Jaren neemt de zoutkorst afin dikte,doch
vervoer.Vooralde Jedele Borsdorfer''iseen in elk voorlaar begintzj t0e te nemen t0t
geurige en keuriye aypel meteene dunne, in het warmste gedeelte van den zomer.Het

witachtig geleschll,d1eaan dezonzjderood meeriszjn oorsprong verschuldigdaaneene
en hier en daar met licht-bruine strepen en

brôn, die behalve m et glaubexzout 00k m et

stippen bezaaid is.Hj wordt op den duur magnésia bezwangerdis.Bjdezuiveringversappig en heefteen zachtzuren,geurigenen

toontzichhetqlauberzoutingroote,schoone

verfrisschenden smaak;hj kan duren t0tin kristallen. In Jaren van overvloed roeptde
hetvoorlaar.De boom groeitlangzaam met Regering er alle Russen en Toengoezen uit
gafelvormige takken en draagteen Overvloed den omtrek bjéén,Om zichvandezoutkorst

van vruchten.De schoonste appelskomen uit meester te maken.Een groot gedeelte daarhet dorp Torne in Saksen. De boomen ver- van wordt in de zilversmelterjen gebruikt.
rjzen erin de dieptevan hetdalaan eene Degeheelejaarljkscheopbrengstisgewoontegen hetnoorden gelegen helling,niet ver ljk 250000Ned.pond,doch 00k weleensde
van de Mulde.Behalve de JedeleBorsdorfer'' dubbele hoeveelheid.
heeft men een aantal verscheidenheden,die
Borsippa was in de dagen derOudheid
doorafzonderljke namen worden aangeduid. eene stad ln Babylonië, op den linkeroever
Borsig (Johann KarlFriedrich August), van de Eufraat en bekend door eene school
destichtervan ééne deraanzienljkste tech- van sterrekundigen, door vele katoenfabrienische fabrieken in Duitschland,werd gebo- ken en door eene soortvan eetbare vledeo
ren te Breslau den zssten Junj 1804,legde muizen.Cyrns T, koning der Perzen, hield
zich aanvankeljk t0eop de schoone bouw- er den overwonnen koning van Babylon gekunst en werd in 1823 door de regéring vangen,en Ptolomaeus noemt haar Barsica.

naarhetKoninkljkJGewerb-institut''teBer- W aarschjnljk iszjhethedendaagscheKoefa.
ljn gezonden,om erzich verderteOntwik- Borsna is de naam van eene arrondissekelen.Hj bleefert0tin1825,enzjnegroote mentshoofdstad in het Europeesch-Russisch
neigingt0tdewerktuigkuyde bragthem ver- gouvernementTsjernigow ,aan deriviervan
volgensindemachinen-fàbrlek vanF.A.Eyells dien naam gelegen,welke zich in de Desna
aldaar.W eldra stond hj aan hethoofd van en door dezein de Dniepr uitstort.Hare0mde daarmede verbondene jzergieterj,totdat strekenzjn zeervruchtbaaren haarzielental,

hj in 1827 t00n d0 a2nl0gVan jzeren Sp00rwegenbjdenda'gtoenam,zelfeenemachinenfabriek oprigtte,waarinaanvankeljk 50arbeiderswerkzaam waren,eengetaldatin1847t0t
1200ennazjndoodin1864t0t1800enhooger
klom.Voorallegdehjzich t0eop devervaardigingvanlocomotieven,terwjlertevens0nderscheidenescheepsstoomwerktuigen zjn afgeleverd.Daarenbovenheefthj teMoabitbj
BerljnjaandeSpree,eenejzerfabriekgesticht,

datindenaanvangdezereeuw naauweljks900
bedroeg,is t0t 10000 aangegroeid.Er zjn

onderscheidene fabrieken,en de handeliser
zeer levendig.
B orsod is een Hongaarsch comitaataan

deze zjde van de Theisz.Hetgrenstten

noorden aan Torna en Gömör, ten oosten

aan Abaujvar, Zemplin en Szabolcs, ten

zuiden aan Heves,en ten w esten aanH eves
en Gömör. Het heefteene oppervlakte van

die in 1850 begon te werken en ongeveer900 ruim 64 (J geogr.mjlen en eene bevolking
arbeidersvereischt.HjgebruikthierSilézisch van ongeveer 180000 zielen. Men vindt er

ruw-jzer, dat er in de beste soprten van een grooten rjkdom van graan, wjn,ooft,
smeed-jzer herschapen wordt. Hj overleed delfstoffen enz. De hoofdplaats is M iskolcx.
te Moabitden 7den Julj 1854,Juist toen de
Borssele isdenaam van een Oud-adelljk
500stetreintrekkeruitzjnefabriekafgeleverd Zeeuwsch geslacht in Nederland.Van zjne
was. Laatstgenoemd getal is onder het be- leden vermelden wj:
stuur van zjn zoon, den commercie-raad
W olfert van Borssele, tweede heer van
A ngnst 'TVJi':.: A lbert .#t)z'.
s@.g (geboren den Vere.In 1280 droeg hj zjne heerljkheid
7den Maart1829),verveelvoudigd,en erwer- Vere en Zandjk op aan Beatriœ,gravin van
ken tegenwoordig in de gezamenljke inrig- Holland en ontving die weder van haqrin
tingen ongeveer 3000 werklieden. Eene

leen,hetwelk doorhaargemaal,graafRlor%nT'y

jzergieterj, ontginning van steenkolen- bevestigd werd.Het schjnt,datde afhanmjnen enz.zjn er aan verbonden.W èlis keljketoestand van leenman hem verdroot;
hetland gelukkig te noemen ,datzulke uit- althans,hj wist den graafvan Vlaanderen
stekendemannen ophetgebieddernjverheid over te halen om een inval te doen in de
landen van den Graafvan Holland!doch in
onderzjne burgerstelt.
Borsinskisch Zoutm eer is de naam 1200 verzoende hj zich met I'
l0r%s F ,die
van een meer in de Sibérische steppen,en hem t0t zjn raadsheer benoemde.Na het
wèl in het gûuvernement lrkûetsk en het vermoprdenvanlaatstgenoemdenGraaf(1296),
arrondissementNertsjinsk.Hetheefteen 0m- wist Wolfert yrooten invloed te verkrjgen
vang van 11/: geogr.mj1 en zjn ondiepe op diensJeugdlgen zoon en opvolger,graaf
bodem is bedekt met eene dikke korstvan âan.Hj misbruikte dien invloed dooraanzw avelzuur natron of glauberzout, datvan zienljke personen uithunnebetrekkingen te
hierin grootehoeveelhedendoorreheelRns- verwjderen,zich verbeurd verklaarde goeland verzonden wordt.Erisweinlg aardeen deren te doen opdragen en met de grootste
keukenzoutmede vermengd,zoodatdezuive- willekeur te heerschen.Zelfs was de landsringnietveelmoeiteen geldkost.In vochtige regering te Vere gevestigdjterwgl W olfert
19*
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hetnabjgelegen sterke slot Sandenburg bewoonde. D00r het beperken van de regten
der Hollandsche steden maakte hj zich intusschen bj dezezeergehaat,en Dordrecht
kwam tegen hem in verzet.onverwjldsloeg
hj hetbeleg voordie stad,en wasvoornemensom den Jongen Graafnaar Zeeland te
voeren en van dââr eene heirvaart tegcn
Dordrechtte beschrjven.Wè1werdhem dit
ernstig Ontraden,wèlgevoelde Wolfert,dat
hj te'sHape niet langer veilig was,maar
hj wilde nletafzien van zjne voornemens.
MetdenJeugdigen Graafverliethj inallerjl
de xesidentie,begaf zich naar Vlaart
linqen
en scheepte zich hier in.W egens windstllte
werd hj echterweldra achterhaald,in hech-

deelteljk in brand en nam 10van de beste
mede,welkehjinZeelandopbragt.DeKonipg
van Engeland,diedesgeljkstegen Warmiek
oorloogde, beloonde van zprq
ssele door hem
t0t raad en kamerheer te benoemen en aan
Vereonderscheideneregten te'
verleenen.Van

fprzdeleOverleed opdenl7denFebruarj1474

.

in zeer hoogen ouderdom.
Frank 1lJ4 Borssele,gesproten uitden tak

van St.Maertensdjk en wegenszjnebetrekking t0t Jaeoba van Wegererzmeerbekend
dan de Overige leden van zjndoorluchtiggeslacht. Hj werd in 1425 door hertog Jan
tllzl B rabant aangesteld t0t stadhouder van
Holland.In 1425 washj generaalen overste

kapitein van Zeeland en nam deel aan het
tenis genomen en te Delft op hetSteenhuis gevechtttlsschen I'ilips de Goede,hertogvan
gebragt.De zamengeschoolde menigteeischte Bourgondië,enHumjrey,hertogvanGlocester,
zjn bloed, en weldra werd hj ongeharnast waarbj hj eerstgenoemde,diereedsomsinuit de deur en volgens anderen uithetvens- geld was,hielp Ontzetten en zelfdoor eene
ter geW0rP0n en terstond vermoord,Ditge- pjl gewon; werd.Bj di
e gelegenheid ontschiedde opden lsteaAugustus 1208.Hjwas ving hj den ridderslag,en ln 1430werdhj
een man van groote bekwaamheid, maar op nieuw aangesteld t0tstadhouder vanH0l-

tevenseen slaafvan zjnegrenzenloozeeer- land'en Zeeland.Hj waseen man Van e0n
zllchtqom diereden had hjtalrjkevjanden, ongemeen gunstig voorkomen , gezellig en
oûk onder de aanzienljksten deslands,die hoseljk enmetFrootenrjkdom bedeeld.T0evallig
gelegenheid om met
dan 00k,zooalsbljktuitdenzoenvan1209)
in dien moord waren betrokken.

kwam hj in de

dezen laatstede rampspoedige gravin Jaeoba

Wol
fertrt
zg
zBorssele,éénder4 zonenvan 'ptza Beq,;eren bj te staan,aan wie hj zo0
den voorgaande.Hti nam deel aan de 00rl0- sterk beviel, dat zj,in weêrwilvan hare

gen m et Vlaanderen, trok vervolgens m et belofte aan Fili
ps '
tllzl Bonrgondië, om zon-

graaf W illem IV ten strjdtegen deFriezen der zjne toestemming nietin den echtte
en kwam metlaatstgenoemde op den zcsten txeden, in 1433 een geheim huweljk met
ofz7sten September1345ineengevechtnabj hem sloot.Dit wekte den najverderH01Stavoren nm het leven.
landsche edelen,en Filips:weldra van alles
Filip.
g nan ./pr.
çt
vele,heer van Borssele en onderrigt, maar zieh onwetend houdende,

Kortgene.Hj wasuithetgeslachtvan Kortgeneen uitden takvan Veregesproten.Hj
bekleedde onder W illem IV en Jacoba fllzz
Bejeren aanzienljke staatsanzbten genoot

noodigde zjn stadhouder naar'sHage,deed

verwierfgrooterjkdommen,wasOpper-houtvestervan Holland en werd metaanzienljke
goederen beleend.In 1438toog hj meteene
oorlogsvlootten strjdetegendeHanze-steden

den man hoorende?dat van .
pord,
sele gedoo;

hem ln hechtenis nemen enoverbrengen naar
hetslot te Rupelmonde in Ylaanderen.Ter-

wjl van w
pprq
uele aldaar metden slotvoogd

later de gunst van I'ilips fJ4 Bowrgondië aan het verkeerbord zat, Ontving deze een
en overleed in 1421 zonder manneljk oirna brief van In
ilips m et den last,om den getelaten,zoodatdeheerljkheidBorsseleaan vangene ter dood te brengen. Van ./prqsdcle
bem erkte de verslagenheid van den man wede Grafeljkheid verviel.
Hendrik '
p1zlBorssele,heer van VerejSan- gens dat schrjven en kwam den inhûud te
denbury enz.Hj nam in 1405 deelaan de weten.Het gelukte hem,den slotvoogdover
belegerlng van H agestein enEverstein,w erd te halen,om daaraan nietdadeljk gevolg te
in 1426 door Filip.
n'
ptzp Bonr-jondiè'benoemd geven,maar hem in den kerker op te sluit0t ridder van het Gulden Vlles en in 1428 ten en aan den Hertog het berigt te brent0t een der 9 raden en t0trekentaeester van gen,dathjonthoofdwas.BetoondeInili
psdan
Holland, Zeeland en Friesland.Hi
j bevor- geen berouw ,z00k0nhj - deslotvoogdderde den handel, nam zelf daaraan deel, daarna hetvonnis tochuitvoeren.I'
ilips,van

was, riep wanhoplg uit: u'
W at heb ik ge-

daan!''en nu vieldeander op zjne knieën
en beleed, dat hj den gevangene gespaar;
en behield deoverhand o?zee.Hjbegafzich had,hetwelk metdemeestebljdschap ververvolgens naar Frankrjk en diende erals nomen w erd.
luitenant-admiraal.Zjne dapperheid bj het Intusschen zat Jaeoba nietstil.Zoodra het
innemen van Dinant in 1469 werd metkost- gerucht der gevangenschap van haren geliefbare reliquieën beloond,welke hj aan de den z'rank haar ter Ooren kwam ,verzamelde
kerk te Vereafstond.ln 1470washjadmiraal ztjeenevloot,waarmedezjlangsdeSchelde
van Zeeland en werd dûor Karelde S/oxfd naar R upelmonde stevende, om hem te bem et 28 schepen uitgezonden tegen den graaf vrjden.Reedswasde Hertog metkrggsvolk
van,'c crznick.H endriknan .por,
sdel:vervolgde aldaaraangekomen,en w eldrakw am eeneoverden vlugtenden vjand t0t digt bj de kust eenkomstt0tstand,waarbj zj degraafschapvanFrankrjk,behaaldeeenevolkomeneOver- pen H enegouw en, Holland en Zeeland aan
winning,Btak de schepen van W arwick ge- knilips overdoeg)terwjlzj slechtsdeheer-
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ljkheden Voorne,Zuid-Beveland en Tholen, ademhaling en van den bloedsomloop.Deze
alsmede voor levenslang de tollen van H01- laatste zjn in den regelsterkerontwikkeld
land en Zeeland behield. Daarna werd van bj de mannen dan bj devrouwen.
Jyprdyeld op vrjevoeten gesteld en latermet
Het beenig zamenstelder borst,de borstvan Opdfdrrcwf en in 1445 kas genaamd, bestaat uit een gedeelte der
den titelvangraaf '
met de orde van het Gulden Vliesbegiftigd. wervelkolom , de ribben en het borstbeen
Hjwasgeenstadhoudermeer,maarhethout- (;g.1en 2). Mrél schjnt de borst bj den

vesterschap van allewoestegronden van H0l- levenden mensch boven hetbreedst en onder
landen vanden HaarlemmerHout,aan Jaeoba het smalst te wezen,maar de borstkasheeft
toebedeeld,werd door deze aan haren echt- Juist de Omgekeerde gedaante (;g.2).Ge-

Fenootafgestaan.Hethuweljk werd hierop melde schjnbare breedte ontstaat door het
sleutelbeen(#),hetschouderbladenhetopperhem daarbj deheerljkheden 00st-en W est- armbeen. De borstkas wordtgedragen door
ln het Openbaar gesloten en Jaooba schonk

vporne benevens Borssele - 't geen door 12 wervels, waaraan dubbel zoovele ribben
zpsin 1435 bekrachtigd werd.Slechts een zjn vastgehecht.Dat gedeelte derwervel.n l
3-talJaren bleven zj vereenigd,daar Jaeoba kolom welft zich buitenwaarts en verschaft
den gsten October 1436 overleed.Frank ll(:zl hierdoor aan de borst eene aanmerkeljke
Borssele bleef vervolgens in groot aanzien ruimte. De ribben, twee aan twee uit de
bj Fillp.
g en later bj diens zoon Karel de wervelsontsprinrende,vormen halve bogen

en vereenigen zlch aan de voorzjde,aan
het borstbeen (Jj, waarvan het bovenste
gedeelte het handratsel(:) en hetonderste
het zwaardrormly '
l
fif.
sfddladl (X genoemd
wordt.De ribben zjnmetde wervelsenhet
denburg enz.Deze huwde met de Schotsche borstbeen op eene beweegbare wjzeverbon-

stoltte,en genootwegenszjne uitmuntende
eigenschappen de algemeene achting en toegenegenheid.Hj hield gewoonljk te Brielle
zjnverbljf,enstierfdenl9denNovember1470.
Wolfertvan Borssele,heervan Vere,San-

prinsesM aria,eene zuster van koning Jaoo- den,hetwelk van hethoogste belang is,voor
??fz, 1, die hem het graafschap Bouchane in de ademhaling.Zj vormen platte,gekromde
Schotland medebragt.In 1467 nam hj deel banden van verschillende grootte en kromaan de verovering van Dinant en in 1468 ming.Haar voorste uiteinden zjn kraakbee-

aan die van St.Trujen,Luik enz.,waarbj nig.Debovenste zeven aan weêrszjden 0nnaeamvals
Van
hj doorKarelde z
gJovfetotridderwerd ge- derscheidt men met den di
eheri'
IO
àl
JC6
dp
slagen.Hj wasvoorts,in 1470 luitenanten ribben van de onderstevtlf,
T
vor
den
kapitein-generaal van de vloot, en in 1477
genoemd,omdatdezeniet,geljk de
stadhoudervanHolland,Zeeland en Friesland eerste,onmiddelljk met het borstbeen vervopr M aria van ./olr-t
/ost
scl.Opk werd hj bonden zjn.Van de valsche ribben zjn de
gezantbtlLodewi
jk XI,koning van Frank- eerste drie door kraakbeen met de zevende
ri
jk en ontvingin1478deordevan hetGulden verbonden, terwjl 00k dat verband bj de
klies.Het woeden derHoeksche en Kabel- laatste twee ontbreekt.Dç zesde en zevende
Jaauwsche twisten verdroot hem ongemeen, ribben zjn de langste. ln defguurisgezoodathjin 1480hetstadhouders-ambt neder- makkeljk op te merken,h0e bj deinadelegde.Tevenswerd zjne stad Vere op eene ming door het opheFen van de voorste uitwlllekeurigewjzebezet?enditalleskwelde einden der ribben en alzoo van hetborstbeen
hem zoozeer,dathjziek werden den 14den de ruimte der borstholte aanmerkeljk toeApril 1487overleed,geen manneljkoiruitzjn neemt,en hieruitbljkt tevens hoe nadeelig
eerstehuweljk en ook niet uit zjn tweede een engkeursljfwerkt,terwjlditde bewemet Charlotte 'tlcl Bourbon achterlatende.
ânna rlzzB orssele, eene dochter van den

vooxgaandeuitzjn tweedehuweldk.Zjverbond zich in 1481 in den echtm etTslips'pczz
Bourqondië,een zoon van Antonéev@n.#t?lr-

#ondiëen vertrouwdedeopvoedingvanharen
zoon Adolf,die in 1489 geboren werd,toe

aan Corneïls W lffl.v,een Zw eedsch Kroniek-

schrjver,enaandenbekendenDesiderins.
& c,ml
u.Zjwprdtzeergeroemd,zoowelom hare
deugden alsom haregeleerdheid.Zjoverleed
den 18Cen December 1518.
Voortsvinden wj n0g vele nan Wpr.
s,e/e'
.
s

ging derribbenbelemm ert,de onderste ribben
tegen de m aag en de lever drukt,de borsten buikholte vernaauwt,de ingewanden beknelt, het ontstaan van borst-, lever- en
maagziekten bevordert en den regelmatigen
bloedsomloop verhindert.
D e onderste grens der borstholte w ordt
gevorm d door het mlddenri-f,een spier-en
peesachtig vlies,datkoepelvormigin deborst

oprjst.Doorverkortingderspierenkan men
zpne welving verm inderen en alzooderuimte

der borstholtevergrooten.Diçtaan de wer-

velkolom verleenthetmiddenrlfeen doorgang
vermeld,die in de l7deen l8(
1e eeuw in het aan de aorta, de grootste slagader,en aan
bezit waren der hoogste staatsambten, zon- den slokdarm ,en meer naar hetmiddengaat
der zich Jtlist doûr merkwaardige daden of de holle ader, de grootste ader, er door
geschriften te onderscheiden.
heen.Bj sterke uitademingkanhethoogste
Borst (De).Men verdeelt den romp van punt van het koepelvormig middenrif zich

lepaarribben.Zjne
het menscheljk ligchaam in deborsten de verheFen t0t aan het5t
buik,welke door het middenrqf gescheiden welving is wegens de daaronder gelegen
an de regterzjde.
zjn.De buik bevatde werktuirenderspjs- leverhet sterkst a'
vertering en de groote afscheidlngs-klieren,
Van de weeke deelen derborstbeschrjen de borst de voornaamste organen van de

ven wj enkel de voorzjde. Omtrent de
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overige zjden raadplege men de artikelen naam van pl6%ra dilzFzrlwç-cfbcl over het
R'ag en Seltouder.
Boven het borstbeen bevindt zich de huid

middenrifuitstrekt.In deborstholtebevinden
zich in de longzakken ofingestulpte deelen

steedsonmiddelljk 0g hetgèraamte,zoodat
aldaar geene vetvormlng plaatsheeft,zooals
aan de beide zjden.Hierdoor ontstaat na
ontwiltkeling der borstklieren tusschen deze,
bepaaldeljk bj de vrouwen,de boezem.Bj
magerepersonen zjn deribben methetoog
te onderscheiden, bj vette soms moejeljk
tevinden.Deborsttepels liggen geweonljk
digtonderde4(
lerib,endevrouweljkebors-

van het borstvlies de longen (zie onder dit
woord),alsmedehetltart(zieOnderditwoord),
hetwelk met de punt naar voren op het
middenrif rust.Voorts vindtmen erdegroote

slaqader(aorta),de luchtpjp,den slokdarm,
eenlge belangrjke zentlwen en kleinere
vaten.

De uit- en inwendige gesteldheid van de
borst is voor den geneesheer eene zaak van
ten tusschen de 8deen de 6de.De punt van het grootste belang. om zich van den inden elleboog, tegen het ligchaam gedrtlkt, wendigen toestand te vergewissen, maakt
komt overeen metde 0(1erib.Dedriehoekige
ruimtebenedenhetborstbeen draagtdennaam
van maagkuil.Van boven isdeborstbegrensd
> tj-y
door de sleutelbeenderen, onder welke men
t
de onderslentelbeenholten aantreft.
c

op deborstligtaanbeidezjdeneenesterke
spier,de gçoote àprdfdyier (musculuspectoralismajor,;4.1 a4d1e bj krachtigemannen zeer ontwlkkeld is en eene belangrjke
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Borsthnlte(vanvoren).

#

l

Bnrstholte (terzi
jde).
men gebruik van de anscltltatle en pereltsnle

(zie Onder Ausc'
ultatéeq.

Borstbeziön, Met dezen naam bestem-

pelt men de vruchten van verschillende ge-

wassen. De zwarte.?
/ordfùezié'
zz (Sebestenae,
Myxae) zjn afkomstig van Cordia M yx@ L.
ot
'd:n eigunlgkcn borstbeziënboom.Ze iB

rnl vervult bj de bewegingen van den arm. 7 t0t 10 Ned.elhoog en heeftaschgraauwe,
Men ziet in de fguur (l) tevens de delta- knobbelige takken. De spiraalsgewjs ged.pier (
musculus deltoïdeus),die denschouder plaatste bladeren zjn langgesteeld,rond en
bedekt.Beide spieren kan men 0ok als eene

gaafrandig of eenigzins getand.Het houtis

enkele beschouwen.Deze syieren,aan het wit, en de bloemen vormen eindelingsche

borstbeen,dekraakbeenige ulteinden derrib- trossen. De kelk is beker-,de bloemkroon
ben,de sleutelbeenderen en hetschouderblad schotelvormig. Zi
J* draagt eene langwerpige
vastgehecht,loopen naar hetogperarmbeen. vleezige zw arte bes. D eze is eerst groen,
Achter de groote borstspier llgt de kleine dan geel,vervolgens.r00d eneindeljkzwart.

(muscultlspectoralisminor,;g.lc),dievan Die bessen worden alseen sljmerig en verde 2deen 4t
1eribben komten aan hetraven- zachtepd middel gebruikt;doch zj zjn bj
bekswjs*uitsteekselvanhetschouderbladver- 0ns nagenoeg Onbekend,daarzj zelden in
bonden 1S. Beide kunnen t0t opheëng der
borstkas en alzoo t0t verruim ing der borstholte medewerken. O0k tusschen de ribben
bevinden zich spieren,benevens slagaderen,
die uitde aorta entspringen en aan devoor-

zjde met de borstslagader in verband staan.
De binnenzjde der borstkas of de eigenljkeborstholteisomgeven dooreentaai,dun
vlies,hetborstvlies(pleuracostalis)genaamd,

een goeden toestand onze gew esten bereiken.
De boom groeit in Oost-lndië, Arabië en

Egypte.W jgevenhierbj (;g.1)eene afbeeldingvan eenbloejendentak opl/qde,inbeen

tak met vruchten Op 'ide, in ceenerjpe
vrucht op l//e der natuurljke grootte,in
d zulk eene vrucht half van vruchtvleeseh
ontdaan,in eeen vruchtbeginselmetstjlen

stempelen inJ eenegeopendebloemkroon.
De Fransche ofItaliaanselte àtlrdfàeziô'zlof
'
gen (pleura pulmonalis), en zich onder den J'
tj'
abes komen van een heester (Zizyphus
hetw elk overgaat in het Om kleedsel derl0n-
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vulgarisLam.),die in hetzuidenvanEuropa,
in hetnoorden van Afrika en in het oosten
groeit. Dat gewas is vermoedeljk in den
tjd van keizerA'
wyltstnsnaar Italië overge-
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een Pruissisch generaal der cavalerie,
werd geboren den 30stea December 1773,

diende reeds op zjn lsdejaaralsadjt
ldant
bj hetregimentzjnsvadersen streed dap-

bragt en groeit er thans in het wild.Het perbj Plrmasensen Kaiserslautern.In den
behoort t0tde familie der Rhamneënenheeft aanvang van den Fransch-pruissischen 00rverspreide,ronde,gladde,roodachtig bruine 10g van 1802 washjmajoorbjhetregiment
takken.Detakjes zjn sterk gekromd,ste- Garde du corps, en na delz slag van Jena
kelig en blaauw achtig van kleur,- de bla- volgdehjdenKoningnaardenoord-onsteljke

deren in twee rjen geplaatst,uitgeschulpt grenzen desrjks.Metn0g 800ruitersstuitte
en gezaagd. De bloem en staan ten getale hj deFranschen OnderNey inhetvoortrukvan 2 of 3 in de oksels der bladeren.De

ken naar Königsberg,doordezenin den waan

kelk isplat-radvormig,vjfdeeligengroeny
- tebrengen,dathj devoorhoedevormdevan
de bloembladeren zjn langwerpig-spatelvor- eeneaanzienljkeleger-afdeeling,en hj vermig.Deze heester draagt eene steenvrucht kreeg daardoor een zeergewenschtenwapenmet geelachtig wit vleesch,dateene btlltige, stilstand. Hj deed veelt0torganisatie van
tweehokkigenootomsluit.Dezevruchtenzjn het leger, bestuurde a1s luitenant-generaal
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Borstbcssenstruiken.

sljmerig en zoetjenwarenweleeronderden de blokkade van W ezel,werdinhetgevecht
bj Hoogstraten (1l Jantlarj 1814)qewondj
ebewezig.ln fg.2 zietmenop l/adedernatuur- onderscheidde zich bj Kortrjk en bp d.
ljke grootte in @ een tak,in beenebloem legering van Maubeuge,en vereenigde zich
iet lang vôôrden intogtin Parjsmetvon
5-maa1verqroot,in ceenevruchtopdehelft nfï
dernatuurljkegrootte;dezeisdoorgesneden . ilp'?z), Om Soissons in te sluiten.Het v0lilld,en in e aanschouwtmen eene doorge- gendeJaarwerdhj teNamenaanhethoofd
naam van baceae,/ff
J'
vsceindeapotheek aan-

van de Sde Pruissische leger-afdeeling geBorstelgras (Nardus),t0tde grootefa- plaatst.Een besluitvan hetW eenerCongre's,
milie der grassen behoorende,is eeneplant, om Saksen te verbrokkelen bragt opstand
snedene kern.

die zichonderscheidtdooreenéênbladiykelkkafjeeneenéénkleypigbloemkroonkafle.De
stempelis eenvoudlg,en de vruchtdoorhet
kelkkafje bedekt.W j lkennen in 0nsVaderland stijf àpr.
sfdlçrc,
g (N.stricta),met eene
borstelige,regte,êénzjdige aar.

onder de Saksische batal
jons, en Blûeker

beval Om de 7 belhamelsvan dien opstand
te doen doodschieten.Borstellvond ditvon-

nis te hard;hj bad den opperbevelhebber,
Om pardon te verleenen,en toen dit vruch-

teloos was, liet hi
j den herhaalden last0nBorstell (Ludwig Georg Leopold von), uitgevoerd.svegens verzettegen de krjgs-
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tucht werd de edelmoedige man uit zjne brekkigen afvoer van melk,hetzj hetkind

betrekking ontslagen, voor den krjgsraad
geroepen en t0t4-larigevestingstrafveroordeeld.Hj moest die te Maagdenburg ondergaan,maarnaauweljkswashj aldaaraan-

nietbehoorljk zuigtofeen onvolkomentoestand van den tepeldien afvoerbelet.Daarom
vertoont zich die ongesteldheid dikwjls bj

die vesting benoemde.Later werd hj C0m-

Zj vertoont zich op de volgende wjze:

en generaalder cavalerie.Nadathjin 1828
hetfeestvanzjnesolarigediensthadgevierd
en in 1840 gepensioneerd was,overleed hj
te Berljn den ozen Mei1844.

ren zjn metbloed gevuld.Deklieren in de
okselholten worden groot en pjnljk. De

het spenen. Voorts kan koudevatten der
gekomen,toen koningIkiedria IG IAeI- III borst, beleediging van btliten en sterke gehem nietalleen ontheëng van de strafver- moedsbeweging eene ontsteking der borstleende, maar hem 00k t0t commandant van klier doen ontstaan.

mandant van de provincie Pruissen, en in De borstzwelt,en hierdoorwordt de huid
1825 commandant-generaalderRjnprovincie gespannen,glanzig en w it.De zigtbare ade-

borstis warm op het gevoelj en men ontwaart hier en daarharde plekken ofkluiten,

Borstels vormen bjsommiqediereneene terwjlde patiëntnietvrjisvankoorts.Na
geheele Ofgedeelteljke bedekklng derhuid. een paar dagen wordt eene harde plek ,
Zj zjnharder,stjveren dikkerdan haren, meestal aan de benedenzjdederborst,0nen bevatten als hoofdbestanddeeleene geel- gemeen pjnljl
t,de huid wordt er blaauwofbruinachtipe,veerkrachtige,hoornachtige achtig rood,en de koortsneemttoe.Depjn
zelfstandigheld,diebj warmteweek wordt. is z00 hevig,dat zj de nachtrust weleens
W egens hunne geringe vochtigheid droogen onmogeljk zaaakt. llet Z0g vermindert ill
zj spoedig uiten wegenshunnevettigheid hoeveelheidj en het zuigen doetpjn.Verzjn zj tegen vocht beveiligd, zoodat deelt de ontsteking zich niet, dan wordt
zj nietligt eene prooiworden derverrot- de harde plek in hetmidden week en men
ting.Bj distillatie geven zj eenebrandige ontwaart weldra, dat daarin eene vloeistof
olie, eene amm onia-houdende vloeistof,een besloten is. Na verloop van 4 of 5 dagen
benzoëzuur zouten een overschotvan k001.

zcAlr# vond daarin voorts jzer en phosphorzuren kalk. De borstels van zwjnen
worden vooral gebruiktt0t hetmaken van
schujers,schoen-en tandeborstels enz.00k
bj de planten heeftmenborstels,nameljk
zeerstjveharen,dieopverschillendedeelen

Oc
e

kunnen voorkomen.
Borsten l
esteldheden der)veroorza.ong

ken aanzogendevrouwen dikwjlsveleellen-

den.De toestand der borsten kan aanleiding
geven t0t gebrek oftot Overvloed van z0g,

welke beiden lastig,maardikwjlsdoor een
gepast diëet te verhelpen zjn. Bj gebrek

Zuigglas.

aan z0g mag het gedurig aan de borst leg- breekt het gezFel gewoonljk door,en de
'nc ofmcer kleine oponinnd!nzuigelingofhetgebruikvanzuig- etter komt uit eé
g
eanztva
gl
n, zle bjgaande iguur,nietverzuimd gen te voorscl
ljn.Deze gaan,juiBt Qmdat
wûrden.
zj klein zjn?weleens digt,voordat zich al
de etter heeft ontlast, en nieuw e abscessen
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borsten ls ontstekin.g, welke zich uitstrekt zjn daarvan het gevolg,zoodat de geheele

t0t het celweefsel, onder de huid ofnabj klier somtjds aangetast wordt en de ongehetborstvliesgelegen,oft0t de borstklier- steldheid weken en maanden duurt.Na de
den toestel t0t zog-afscheiding - tusschen genezing bljven veelalhardeplekkenachter,
d
ie twee celweefsels aanwezig.Hetlastijst dieechtervoordegezondheidnietgevaarljk
maar 00k het zeldzaamst is de ontsteklng zjnyen althans geen grond geven voorde
van het achterste celweefsel,omdatde dââr vrees!dat zich aldaarkanker zalopenbaren.

aanwezige etter moejeljk een weg naar Somtèds schjnt hetverloop dieronpesteldbuiten kan vinden,en tevens. omdat daar- heid goedaardiger, zoodat zj weinlg pjn
doorzo0 ligthetborstvlies wordtaangedaan. en koortsveroorzaakt,maarzj isJuistdan
Ontsteking van het bovenstecelweefselkomt hetgevaarljkst,daarzj t0teenevolkomene
dikwjls voor,en wordtgewoonljk ve1'oor- verettering van de borst en zelfs t0t etterzaakt d00r prikkeling en ontsteking van vergiftiging van het bloed kan leiden.
om zulk eene ongesteldheid te verhoedenj
den tepel.Van zeeralgemeen belang iseene
beschouwing van de ontsteking der borst- zorge de kraamvrouw zoowel voor een be-

klier. Gewoonljk is slechts ée
'ne, en dan hoorljken leefregel als voor een voldoend
n0g maar een gedeelte van deze aangetast, aanleggen van den zuigeling.Bljft er dan
maar het gebeurt 00k wel, dat de ontste- n0g melk te veel in (
'
le borst,z00 verwjking zich uitbreidt,zoodat zelfs de geheele
borstkliert0tverettering overgaat.Zulk eene
ontsteking heeft doorgaans plaats gedurende
het zogen en wèl ten gevolge van een ge-

dere men die door middel van zuigsters of
van zuigtoestellen. Is de tepelaangedaan,

zoodat het uitzuigen derborstpjn veroorzaakt, zoo make men gebruik van zuig-
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dopjesvan getah-pertsla,die den tepel0m- komen,welkeljdenaan bleekzuchtofhysgeven , en men behandele dezen met de terie. W arm houden derborsten bj hevl
ge

meeste zorq,opdatdeontsteking zich van- pjnen inwrjvingen metchloroform zjn hler
aan te bevelen.
t0tdeborstklier.W ordtde borstdikenpjn- Devrouwenzjnmeeshlzeerbevreesdvoor
daar niet ultstrekke t0t het celweefsel en

ljk,dan moetn0g meerachtgegeven wor- eene zwerende borst.Dezeheeftechterschier
den op eene behoorljke ontlasting van de altooseen gunstigen afloop enstaatvolstrekt
melk,terwjlmen tevensde borstmetwat- niet in verband met kanker.W aardezelaatten bedekt. 00k is llet goed, de borst stezichopenbaart,moethj z00spoedigmoin te wrjven metsla-olieofmetongezouten geljk door eene kunstbewerking weggenon worden, daar hj anders een pjnljk
boter,ten einde de sjanningteverminderen; me
alsmede dient depatientgoedopenljftehou- ziekbed en den dood ten gevolge heeft.
den,waartoeglauberzouten ricinus-OfwonderBorstius (Jak0b),een Nederlandschgodolie te pas komen. Vertoonen er zich harde geleerde, werd geboren te Purmeren; den
plekken dan zoeke m0n die door W arme l5(
1en Julj tsl:,studeerdete Leiden,werd
PZPPOD te verweeken,en als het absces rtlp predi
kant te W ormerveeren Zaandjk.van
wordt,vereischthet eenige insntjdingen t0t hier beroepen naar D ordrecht in 1643 en
verwjdering van den etter.Men moetde 10Jaren laternaarRotterdam ,waarhjden
wonde open houden en met pappen voort- lxten Julj 1680 overleed.Hj waszeerervagaan zoolang er ontsteking en ettervorming

ren in de oude en nieuwe letterkunde en

aanwezig zjn. Is een belangrjk melkvat heeft onderscheidene stichteljke werken,

door de verettering verwoest,dan komt uit vooral leerredenen - onder anderen eene
de opening van het absces eenige melk te ëover het lang hayr'' in het lichtgegevoorschjn,en men yeeftdaaraan den naam Ven . T0tzjnebeste geschriften rekentmen
van melkjstel.Dezelsin denregelvolstrekt zjne JGeestelicke geneeskonst''en zjn?On-

nietgevaarljk en sluitzich van zelf.

In het begin dier ongesteldheid is het
aanleggen van den zuigeling aan de zieke
borst ten sterksteaan tebevelen.Isde ziekte
te ver gevorderd,zoodathetzuigen groote

derwjsboekje in de Christeljkegodsdienst''
,
hetwelk door Valentl
jn in het Maleisch iB
vertaald. Van hem zjn 0ok Jlfoning Aha-

sueros dronken en gram'' d
tvan het dansen,
kussen en omhelzen van 1.Labbadie''uver-

pjn veroorzaakt,dan ishetdaarentegen af maakeljke wandelingnaarden hemel''enz.

te raden, omdat het in dit geval de ontste- Tjdens zjn verbljf te Dordrechtbehoprde
king vermeerdert. Of het kind alsdan aan hjt0tdehuisvriendenvandefamiliedeY iff
de gezondeborstmag bljven,hangtafvan en genoot van deze vele gunsten,en in1673
de omstandigheden.
bevond hj zich te Rotterdam aan het hoofd
Eene andere onqesteldhei
opgew onden Prinsgezinden; met zjn
d isdeontsteking der
Van den tepel; zp is hoogst lastig voorde ambtgenoot Ursinius gafhjeraanl
eidingt0t
zogende moeder. Hare oorzaak is gelegen het verzet des volks tegen de wettige overzoowel in het indringen van melk in den heid,en werd alzoo mede oorzaak van den
tepel, waardoor uitzetting ontstaat,a1s in schandeljken moord, den zosten Augustus
het zuigen van het kind,hetwelk den tepel 1675 te 'sHagegepleegd.Borstin.
îwastevens

week maakt.Z00komen erligteljkscheuren een jveraar voor de regtzinnigeHervormde
in den tepel, die er rood uïtziev en eene leer, geljk die in 1618 en 1619 op de Sydunne,etterachtigevloeistofafscheiden,w elke node te D ordrecht w asvastgesteld.
zich t0t korsten verhardt.Het zuigen w ordt
Borstkruiden noemt m en dooreen gedan zeer pjnljk en brengt den teqelvaak mengde kruiden, vooral Iersche m0s,klapaan het bloeden,en w anneer men dle onge- rozen, zoethout enz-, die in de apotheek

steldheid verwaarloostj doet zj* weleens te bekomen zjn.Men gebruiktze opdema-

zweren ontstaan, die den geheelen tejel nier van thee,terverzachtingvan hethoesaantasten en verw oesten of zelfs ontsteklng ten en van de hierdoor ontstaande pjn.
van de borst veroorzaken.Die ziekte komt
B orstvlies (ongesteldheden van het).In
veelalvoorbj haar,die voordeeerstemaal het artikel borst hebben wj het borstvlies
moeder zjn:bepaaldeljk alszj eene dunne reeds beschreven als een zak,waarin zich
huid en welnig-ontwikkelde tepels hebben. de longen en het hartbevinden.Het is derom zete voorkomen,ishetva'
n belang bj halve niet vreemd, dat het zoowel zjne
tjds te zorgen,dat de tepelseene behoor- eigene ongesteldheden bezit als geneigd is
ljke gedaante hebben.Is de ongesteldheid te deelen in die der ingeslotene of aangrenaanwezig Z00 wassche m en den tepelm et zende deelen.
koud Niater of met &vater en brandewjn,
De ernstigste dier ongesteldheden is
gebruike zlligdoples en zoeke den tepelz00- de ontsteking van het borstrlies (pleuritis),
veel mogeljk rustte çunnen doorhetkind w elke aeuut ofchronisch, plaatseljkofalgespaarzaam te laten zulgen. Voor 'toverige meen kan zjn. Doorqaans bepaaltzj zlch
schjnt hetgebruik van aromatischestoien, tot éêne zjde. Daarbj wordthetborstvlies
zooalsPeru-balsem ,de meeste aanbeveling te mi
n ofmeermetbloed yevuld,verweekten
verdienen,terwjlmen hetgebruik van vette uitgezet. Deze uitzettlng geeft w eleens
zalven moetvermjden.
aanlçiding t0t zamengroeijng van de nabj
T0t de ziekten der borst behooren 00k elkaar aanwezige deelen van het borstvlies.
orermatigeperodlip/zeid en nearalgiepyt(zenuw - Zulk eene zamengroe/ing kan zich overeene

pjnen),;ie vooralbj' de zoodanigen voor- vrj aanmerkeljke oppervlakte uitstrekken,
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zoodat hierdoor de beweging van een ge- kort-ademigheid ontstaat.Later wordt deze

deelte derlongen belemmerdwordt,maarzj laatste te voorschjn geroepep 400r eene
kan zich 00k in de gedaante vl
ln llnge bân- gterke etter-gfgeheiding, vpcralwanneer de
den vertoonen zûnder aan gemeldebeweging pleuritis zich uitstrekt over de beide zjden
groote moejeljkheid in den weg te leggen. van deborst. Veelal gaatzj,wegensaanBehalve de vaste uitzetting van het borst- doening derluchtpjp-takken(:atharrusbronvlies,worden ergewoonljkvloeibarestoFen chialis) vergezeld van een droogen kuch.
afgescheiden,die zich tusschen de borstvlies- Deljdergevoeltzich minofmeerziek naar
afdeelingen (borstwand en longnakjverzame- gelang van dehevigheid derkoorts,waarbj
len en dan op de longen drukken,zoodat w eleensgebrek aan eetlust en aan stoelgang
erkort-ademijheid ontstaat.Duurtdezetoe- zjn toestand verergert. W ordt er weinig
stand eenige weken,dan wordt de long aan etterafgescheiden,dan is hj soms na verdie zjde zamengeperst en ontoegankeljk 1O0p van 8 dagen hersteld,- in het tegenvoor bloed en dampkringslucht. Somtjds overgestelde gevalkan deopslorpingdaarvan
wordtdeafgescheiden etterwederopgeslolpt, eenige weken vereischen.Hevige aanvallen
maar dikwjls00k dringthj doorhetborst- van pleuritïsloopen doorgaansgemakkeljker
vlies van de longen of van de borstholte af dan die,welke zich langzaam ontwikkeheen.Dit laatste gevalishetgunstigst,0m- 1en,omdatdezeeene grootehoeveelheidetter
dat er dan gelegenheid bestaat,om den etter afscheiden en l
igt chronisch (van slegenden
naar debuitenzjdeteontlasten.Intusschen aard)worden.Strektzj zichtevensu1tover
gebeurt het 0ok wel, dat de krachten van beideztjden der borst,dan wordtdoordie
den ljdel'door langdurige veretterinr wor- afscheidlngdewerking derlongen belemmerd,
den uitgeput?zoodat deze ongesteldheld den en de tbod door verstikking veroorzaakt.De
dood veroorzaakt. Eene etterdoorbraak naar beslissendeverschjnselenvanpleuritiskunnen
de zjdevan delongen isveelgevaarljker, alleen door een ervaren geneesheel'worden

dewjl dan tevens lucht in de borstholte waargenomen,daarzj in den toon bj percussie en auscultatie en in heteigenaardig
patiëntzeerhagcheljk maâkt.Bjacutepleu- geluid derademhaling gelegen zjn.
ritis is de ettervorming gewoonljk gering, De chronische pleuritis ofslepende borstmaarbj chronischepleuritiszeersterk,z00- vlies-ontsteking kenmerktzich ongeveerdoor
dat het vocht er zich ten bedrage van 4 of dezelfdeverschjnselen a1sdeacutejen kan
5 Ned. pond verzamelen kan. Hetweefsel zich uitdeze ontwikkelen.W anneerpleuritis
der longen bljft daarbj veelal ongedeerd, in 4 t0t 6 weken niet verdwenen is,wordt
hoewelpleuritis0ok welmetlong-ontsteking zj eene chronische genoemd;zj kan maanverqezeld gaat,terwjlOmgekeerdlong-ont- den en zelfsJarenduren,en in dientjdverdoordringt,- 't geen den toestand van den

steklng meermalen pleuritis na zich sleept.

toonen zich nu en dan acute aanvallen,

De oorzaken van pleuritis zjn zeerver- waarbj dehoeveelheidafgescheidenvloeistof
schillend. D e acute en spontane borstvlies- aanmerkeljlktoeneemt,terwjldezewederna
ontsteking,nameljk die,welkezichplotselpk zulke aanvallen vermindert.Intusschen bljft
verheft en spoedig aioopt,ontstaatm eestal de kortademigheid steeds aanhouden.Bj de
door het vatten van koude. Natuurljk kan afscheiding van eene w aterachtige vloeistof
zi
j ook te voorschjn treden na beleediging bestaaterminderzwarigheiddan bjdevor-

van het borstvlies door wonden of kneuzin- m ing van etter, want in ditlaatste geval
gen.O0kkomtzjvoorbtjknobbel-longtering, ontstaan er vroeger oflater hectischekoort-

bj Brightsche ziekte, bj ettervergiftiging
van het bloed (pyaemie)en bj kraamvrouwenkoorts. Eindeljk veroorzaaktongeBteldheidVan xabjgelegenedeeleneenesecundaire

pleuritis.

Deverschjnselenen hetverloop vanpleuritis zjn naar gelang harer uitgebreidheid
en Oorzaken en naargelang vanden leeftjd
en het ligchaamsgestel der patiënten zeer
verschillend. Somtjds is die ongesteldheid
zeerheviy in haren aanval,en somtjdsvan
z00 weinlg beteekenis, dat de geneesheer
haarzelfs bj eenenaauwkeurigeauscultatie
en percussienaauweljksontdekkenkan,z00datzj weleensverborgen bljftofvoorrheu-

sen en zeer dikwjlslpngtering;daardoor en

door hetverval van krachten en de belem -

mering der spjsvertering wordthetgestel
vandenpatiëntondermtjnd,terwjlzichveelal
vooraf waterzucht in de onderste ledematen
vertoont. Het vocht kan in den 100p van
maanden n0g worden opgeslorpt, hoewel

na dien tjd een yedeelte der longen het
vermogen om zich u1ttezettenverlorenheeft.

Ietsdergeljksheeftplaats,wanneerdeetter

zich een weg baantdoorden buitenwand der
borgtholte en zich hierlangsontslast,hoewel

zulk een absces zeer moejeljk geneesten
devoortgaande ettervorming dekrachten van
denljderuitput.Tuberculeuselonyteringgaat
matische aandoening derborstspieren ofvoor veelal, wanneer de knobbels zlch aan de
eene gewone verkoudheid gehouden wordt.
opyervlakteder longen bevinden,metpleuDe acute spontane pleuritis kan zich plot- mtls gepaard.

seljk vertoonen en ook langzaam ontwikke-

Uit een en anderblgkt?dataeute pleuritls

len. Zj openbaart zich in heteerste geval minder gevaarljk is,maardatdechronische
met steken in de zjde ofOnder éên der daarentegen a1seeneziektevanm cerernstigen
tepels,en met koorts,die aanhoudtzoolang

aard moet beschouwd worden, hoewel o0k

de ontsteking zieh uitbreidt.Gemeldepjn bj dezedoor eene zorgvuldige behandeling
doetzich vooralgevoelen bjhethoesten en hettjdstip van den dood n0g langkan uitbj de ademhaling, zoodat er eene lastige bljven.Hetverloop van secundairepleuritis
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k;
hangtvoornameljk afvandathareroorzaa'
somtjdsvervultzj eeneonderqeschikte rol,
en somtjds00k verergertzj nletweinigde
eigenljkeongesteldheld.

zoodanigen trap van spanning bereiken,dat
de longen zamengeperst worden, waarvan
eene belemmerde ademhaling het gevolg is.

doel,de ontsteking tematigen,depjnen te
verzachten en de afgescheldene vochten te
verwjderen.Men bereiktdebeideeerste00gnïerken veelal door een Qinken m osterdpap
(zuurdeeg) en doorhierop volgende warme
ljnmeelpaypen.De geneesheer zalhetdikwjlsnoodlg oordeelen,daarenbovenplaatseljke bloed-ûntlastingen en narcotische midde1en - zooalsopium - voorte schrjven.Is

king eindeljk den dood veroorzaakt. Het

De behandeling van pleuritissteltzichten

In de ergste gevallen nemen die verschjnselen hand over hand t0e, zoodat verstik-

leven kan echtero0k maanden lanr gerekt
worden, en wanneer de hoeveelheld lucht
gering en de Oorzaak van haarbinnendringen
weggenomen is, volgt doorgaans eene v0lkomene genezing.Dezelaatstemagverwaellt
worden,wanneer de verzameling van lucht
in de borstholte toegeschreven kan worden

aan borstwonden,terwjldieluchtbj tuber-

de pntsteking bedwongen, dan worden ter culeuse longtéring in den regelweldra een
bevordering der absprptie van het exsudaat doodeljken aooop te weeg brengt. De

blaartrekkende pleisters, inwrjvingen met kunst kan slechts het l0t van den ljder
iodium-zalf of liever met iodium-tinctuur en

verzachten, door hem een gepasten stand

inwendig iodkalium aangewend.Bj chroni- te geven bj het liggen, alsmede door
schepleuritiskan dikwjls,wegenszwakheid het toedienen van sljmeriye middelen, die

van den patiënt, het gebrtlik van die mid- den hoestverwekkenden pmkkel weynemen.
delen nietworden voortgezet.Men dientdan Degeneesheerverordentnaaromstandlgheden
een anderen weg te volgen,nameljk het narcotische middelen of 00k koude Omslagen
ligchaam te versterken en de stofwisseling op de aangedane zjde.In hopeloozegeval-

te bevorderen,waartoe hetverbljf in een 1en neemthj zjn toevlugt weleens t0tthozacht klimaat, melk- en druiven-lturen, racentesis,dieechtermetgroote omzigtigheid
baden,levertraan,kina,jzeren goedvoed- geschieden moet,omdat niet alle lucht mag
se1 zeer worden aanbevolen. Neemt de hoe- verdwjnen, en zj gewoonljk slechtseene
veelheid exstldaat in de borstholte aanmer- kortstondige verligting aanbrengt.
keljkt0e,zoodatzjmetverstikkingbedreigt, Borstw ering.W anneer men eenig oord
dan ishet openen van de borstholtemeteen tegen den vjand verdedigen wil,omringt

mes (thoracentesis)ofhetinbrengen vaneen menhetveelalmeteenwal.Dezedraagtbjblj-

troicart eene operatie, die we1 eens goede
uitkomsten heeft opgeleverd.

vende vestingwerken den naam van ApF#walofmw'
ar,bj veldwerken entjdeljkeverO0k aan de borstwaterzuel
tt (hydrotho- sterkingen dien vanborstweriny.Dezeisalsdan
rax) moeten wj hier eenige ruimte wj- gewoonljk van aarde,en slechtszeldenvan
den,omdat zj geenszins,geljk weleer,als balken,boomstammen enz. Zj moetdete
eene zelfstandige ziekte moet beschouwd

verdedigen ruimte aan het gezigt van den

worden,maar gewoonljk door pleuritis of vjand onttrekken en de achter haar geleook door aandoeningen van de longen,het
hart ofde nieren Ontstaat.Dezeveroorzaken
eene opeenhooying van bloed in het borstvlies,en daarultw ordt eene grootehoeveelheid vpcht afgescheiden,terwjltevensdoor
den gebrekkigen toestand van het bloed de
sereuse exsudatie begunstigd wordt.O0k kan
borstwaterzucht een gevolg w ezen van algemeene w aterzucht. D e genezing geschiedt
door het w egnemen van hare Oorzaak.D aar
zj zich in den regelt0t de geheele longen
uitstrekt, doet zj bj den ljderbenaauwdheid Op de borst Of eene belemm erde ademhaling ontstaan vooralbjeeneliggendehouding van het ligchaam , zoodat het van belang isjhem zooveelmogeljk steeds eene
zittende houding tegyven.Doorgaansbrengt
eene sterke urine-lozlng hem verligting aan,

gene troepen beveiligen tegen het vuur der
aanvallers.W elligt waren zulke borstwerin-

gen aanvankeljk Onregelmatige aardhoopen,
doch thans worden zj stelselmatigaangelegd
m et uit- en inspringende hoeken,grachten,
berm en, banketten, buiten- en binnentalud
enz.D ediktederborstw eringregeltzichnaar

deaanvalsmiddelenvandenvjand;harekruinshoogtebovenhetmaaiveldbedraagtgewoonljk
2t0t2'/'aNed.el.Hetbanketligt ongeveerop
dehalvehoogtederkruinenisdoorgaansbreed
enoeg voor 2 gelederen.Om het gemakke-

ljk tekunnen beklimmen ishetsomsvaneen

tweede banket voorzien. De bovenbreedte
der gracht moet althans 5Ned.el bedragen

t
erwjgde
lhar
e diephe
teidzicaar
hrde.
egelDe
tnaa
rldie
be
noodl
hoeveel
hel
nge
n-

der taluds moeten zjn overeenkomstig de
doch dikwjlsis0ok wegensgeljktjdigeaan- geaardheid van den grond;alleen hetbinnendoeningdernierenhetgebruikvanafdrjvende talud boven het banket wordt steeds zot)
steilmogeljk afgezet.lshetterrein vool
'de
miE
ddelen zeergevaarljk.
engevolgvanpleurltisisdikwjlsookeene grachtlaag,dan wordtern0g weleene verrerzameling '
pcz
3luelttizldesprdflpl/e(pneu- hooging of glacisaangebragt;de afm etingen
raothorax) ontstaande door gassen,die zich hiervan zjn verschillend naargelangder0muit pleuritische af
scheidinyen Ontwikkelen, standigheden.De borstweringen worden bj
of door dampkringslucht,dle er bj hetdoor- 't gebruik van geschut t0t betere dekking
breken van eene pleuritische etter-ophooping van de bedienende manschappen veelalvan
in doordringt,hoewel die ziektedesgeljks insnjdingen (embrasures)voorzien,waarmen
kan ontstaan df
lorknobbel-lpngtéring endoor alsdan doorheen vuurtin plaatsvan over t
)e
borstwonden.Zj kan spoedig opkomen en kruin Loverbank).
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Borstziekten, nameljk onqesteldheden Oorlpg, in 1840 ging hj alschefeener wevan de in de borst gelegene lngewanden. tenschappeljke commissie naar Algiers, en
Omtrent deze raadplege men de artikelB hj overleed te Parjs a1s kolonelvan den
Longen (ziekten van 4e) en Kart(ziekten generalen stafop den 22sten December 1846.
van het).
B ory (Gabriël),eenverdiensteljkFransch
scheepsbevelhebber,schrjver en stichtervan
de zeevaart-academie (Académie de marine),
werd geboren te Parjs den llden Maart
1720, wjddezich aan de zeediensten klom

weldra op t0t chefd'escadre.In 1761 commandeerde hi
j a1s admiraalte St.Domingo
en poogde er het l0tder slaven te verzachten.Toen hem dit nietwilde gelukken,nam

Tot zjne belangrjkste werken behooren
genre humain (2ëe uitgave: Partl
's 1827:2
dlnl''en uDictionnaireclasslque del'histolre

voorts: Jlu'homm e essai zoölogique sur le
naturelle.''

Boryslaw ,een dorpin Oost-Galidëenaan
den voetderKarpathen ,verdientvexmelding

wegensdebelangrjkepetroleum-bronnen,die
in harenabjheid gelegen zjn.Deopbrengst
dierbronnen wasin hetJaar 1860nietmin-

hj in 1776 zjn ontslag, om zgne overige der dan 300000 Ned.centenaars.
dagen aan de beoefening der wetenschap te

besteden.In 1798werd llj lid derAcademie
en overleedden 8stenOctober1801.Hjheeft
medegewerktaandeRDidionnairedemarine'',
enztjn voornaamstegeschriftisgetiteld:öMemoires sur l'administration de la m arine et
descolonies(Pargs,1789-1790,3 dln).
Bory de St.Vincent (Jean Baptiste),
een Fransch reiziger en natuuronderzoeker,
werd geboren in 1780 te Agen en zag zich

Borysthenqs,00k Olbia,O@ùf0'0R:,Mi-

letopolisen k
%ar%a genaamd,wasin oudentjd
eene belangrjke plaats aan den mond der
Borysthenes (zie onder Dnienrben OorspronkeljkeenekoopstadderMiléslërs.Harebouwvallen vindtmen 3 geogr.mjlen ten zuiden
van Nicolalew.
Bos.Onder dezen naam vermelden wj:

Jeronimus .#0:,een Nederlandsch schilder,
geboren te 'sHertogenbosch in 1440.Toen

aanvankeljk geplaatstalsonderoëcierbtlde hj hetEscuriaalin Spanjebezochten exde
W est-armée onder bevelvan Brune. In 1798 voortreFeljke stukken van goede :aeesterB
vergezelde hj kapiteinBaudin op eeneont- aanschouwde, beving hes:devrees,dathj

dekkingsreisnaarNieuw-Holland,maar eene nimmer ietsFoeds z0uvoortbrengen.Daarom
ongesteldheid ncûdzaakte hem ,op Bourbon schilderde hjdezonderlingstetafereelenmet
achter te bljven.Hj werd er na zjn her- duivels,spoken en helsche gedrochten,z00stel als ambtenaar geplaatst en maakte er dat zjne stukken, h0e iink o0k bewerkt,

gebruik van den tjd van zjn vertoef,om
geologische nasporingen te doen. In 1802
keerde hj overSt.Helena en deW est-Afrikaansche eilanden naar Europa terug,waar
hj in een paarbelangrjke werken z'
ljnebe-

eer afgrjzen verwekten dan aangename gewaarwordingen.Vele schilderjen van zjne
handzjn naarSpanjeKegaan;ookvindtmen

mededeelde. Hj wasvervolgens kapitein btj
den generalen stafvan Davonst,maloorbj
dien van Ney en overste btldien van Soslf,
en na aan de oorlogen van 1806 tot1814te
hebben deelgenomentkwam htj in ditJaar

stellende,- voortsheeftmen onderscheidene

vindingen over de Canarische eilanden enz.

met laatstgenoemde in hetministérievanoor.
10g. Na den slag van W aterloo vermaande

hj in eenekrachtige rededeFranschevolksvertegenwoordigers, om zich toch niet weder onvoorwaardeltjk te onderwerpen aande
heerschappj der Bonrbons. Een Koninkljk
besluit van 17 Januarj 1816 verbanëe hem
uit Frankrjk. Hj begaf zich eerst naar
Aken, toen naar Halberstadt en eindeljk
naar Brussel, waar hj bjdragen Bchreefin
den JNain Jaune''en den ûAristarque'' en

er eenige in het kuse
'um te Weenen.Men

heeft 0ok van hem eene houtsneê-prent,de
verzoeking van den heiligen Antltoniwsvoor-

van zjneschilderjen enteekeningeninkoper
gebragt.Hj overleed in 1530.
Lambert.Po#, een Nederlandsch letterkundige.Hj werd geboren teW orkum den23sten
November 1670 en genoot van zjn vat
ler,
rector derLati
lnsche schoolaldaar,een grondigonderwjsin deOudetalen.Hj studeerde
te Franeker en legde zich bjna uitsluiten;
t0e op de Grieksche taal.In 1696 werd hj
lector,in 1704 hoogleeraar in de Grieksche
taalaan genoemde academie,enoverleedden

6ëenJanuarj 1717. Hj heeftonderscheidene
Latjnschegeschriften overdeGriekschetaalen letterkunde en oudheden nagelaten.
%, geboren te Amsterdam den
Dalomon .Bo.

metvan Mt
ls,
sde JAnnalesdessciencesphr 8sten November1749.Hj legde zich aanvansiques'' uitgaf. Voorts schreef hj er ztn keljkt0eop denhM del,dreefdienin'
tgroot
uitmuntenden Rvoyage souterrain (1821)2'7 en verloor bjna zjn geheele vermogen.Hj
waarin hj(
lemerkwaardigeholenschildertln waseen jverig patrioten werd in 1795 lid
hetkalksteengebergtebjMaastricht.ln1820 der municipaliteitte Amsterdam ,laterlidvan
keerdehj naarParjs terug,werd er mede- het Comite'van waakzaamheid aldaar,en in

arbeider aan de KEncyclopédie''van Conrtins, 1798 Commissarisvan hetUitvoerendBewind
voorts aan den Jcourrier français''en aan op Texel. Ten tjde van Rntqer .
7'
Jl Sel
nLm-

andere liberalebladen.In 1829Nverd hj lid
vande wetenschappeljke expeditie,doorde
Fransche regering naar M0re
'a en de Cycladen gezonden, en hj schreefhet kruidkun-

mel
pennlnkenvan koning Lokeœi
jkNapoleon
washjdirecteurvan'
slandszegel,maarwer;

wegens zjne vaderlandsche gevoelens door

den prefect dc Oe!Je,
:uit die betrekking ver-

dig gedeelte van hetwerk KExpédition scien- wjderd.HjwasvervolgensontvangerteVelzen
tifque de M0réa.''In 1830 werd hj chefder en Beverwjk,werd ln 1828meteen gering
historische afdeeling bj het Ministérie van pensioen ontslagen,en overleedden 18denN:-
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vember1822.A1sdichtervantooneelenzang- maatschappj Felix Meritis werden aan zjne

spelen heefthj zich vooralbekend gemaakt
dooruHetfeestder Braminen''en doberon''
dieontelbaremalenzjnopgevoerd.- Zjnzoo11
Dirk zpd,gepensioneerd in 1850jheeft den
rang bekleed van generaal-majoordergenie.
Lambert '
PJ. den .
K0.
:y een Nederlandsch
schrjver,zich veelalSylviusnoemende.Hj
werd geboren te Dordrechtin 1610,was er
rector der Latjnsche scholen zaaar ontving
wegensdronkenscha? ennalatigheid zjnont-

stukkenherhaaldeljkgoudeneere-blijkentoegewezen (1836 en 1828).In 1828 werd hj
benoemd t0t1idvan hetschildersrenootschap
Arti Sacrum te Rotterdam , en ln deJaren
1839 en 1840 zag hj zjne stukken op de
tentoonstellingen te 'sHage en teAntwerpen
bekroond. O0k is Op deW ereldtentoonstel-

ling te Parjsin 1855aan één zjnerstukken

de eere-m edaille der derde klasse toegekend.
Deze uitstekende kunstenaar, gevestigd te
slag uit die betrekklng,en overleed in 1698. '
sHaqe en gehuwdm et Onze uitstekendero-

vlizlf(zieonderdezen
Verbazendgrootishetaantalwerken- vooral manclèreA.G.L.rold.
van historlschen en poëtischen inhoud - , naam),isbjdetroonbestjgingvanWillem III

welke hj geschreven heeft.Bekend iszjn benoemd tOt ridder der orde van de Eikenvervolg in 3 folio-deelen op het groote ge- kroon in 1856 t0t ridder van de orde van
schiedwerk van LLeugce ran zï/zezlcz.Fllri'y,: den Nederlandschen Leetlw , en in hetzelfde
Joseplnus werd doorhem Op nieuw in hetNe- jaar doorden Koning van België t0t ridder
derlandschovergebragt,enzjnevertalingvan der Leopolds-orde.

uDon Quyote''isC-maaluitgegeven.

Bosboom .onder dezen naam vermelden

Bosc.onderdien naam vermelden wtl:
PierreT/
zp-ïz/d:,M enr:f
4Bosc,een Fransch

wi
J-:
godgeleerde.Hj werd geboren teBajeuxden
Slmon Bosboom,een uitstekend bouwkun- SlstenFebruarj1635,studeerdeteMontauban
dige,geboren te Emden in 1614. onder de en werd predikant der Hervormde gemeente

leiding van Jaeob ran Campen nam hjdeel teCaën.Hj verwierfgrootenroem doorzjne
aan hetvervaardigen derbeelden en sieraden welsprekendheid,doch w erd doorden invloed
voor het Stadhuis - thans het Koninkljk zjner tegenstanders bemoejeljkt en naar

paleis - te Amsterdam, en was voorts, op Chalons i
n ballingschap jezonden.Vruchteverzoek van den Keurvorstvan Brandenburg, 100sspronghjlatervoorzpnegeloofsgenooten

werkzaam teBerljn.Hj overleed teAmsterdam in 1668, een paarbelangrjke werken
over bouwkunde achterlatende, nameljk
uBouwordevandevjfkolommen(1664,nieuwe
uitgave1784)''en Glfort onderwjs van de

V kolommen.''
DirkBosboom,eenzoonvandenvoorgaande.
Aa
nvankeljk legdehj zich,0p hetvoetspoor
@@
'alt0e op de beeldhouwZpns vaders? vool
ktm st,terwjlhj zich latert0thetschilderen
en vooralt0tde leer der doorzigtkunde be-

paalde.HjschreefuDoorzigtkunde (Amsterdam 1702)' en met Simon dc/lï/lroef eene
(
tverhandeling van de algemeene bouw-orde
(Amsterdam 1765).''
Johannes.
/4)
:5/0- ,eenderverdiensteljkste
N ederlandsche schilders van den tegenwoordigen tjd.Hj werd geborente '
sHageden
lsëenFebruarj 1817en oefendezichmetden
meesten jverindeschilderkunstonderleiding
van den bekwamen van eord.Nadathjzich
een paarJaar op het schilderen van stadsgezigten had toegelegd,begafhj zich metzjn

in debresbj den Koning.Nahetherroepen
van hetEdictvan Nantesbegafhj zich naar
Nederlanden werderpredikantbjdeW aalsche gemeente te Rotterdam ,waarhj den
zt
lenJanuarj 1692 overleed. Zjn boek Jsur
lescaractèresdesenfantsdeDieu''isbjher-

halinquitgegeven;00kzjnvanhem usermons''
enz.ln hetlicht verschenen.
Pa'
alWt
ldc d'Antic,eenFranschgeneesheer

ennatuurkundige.HjwerdgeborentePierreSepudeinLanguedoc,studeerdeteparjsonder
NolletenRlaumur,en legdezich later vooral

t0eop hetvervaardigen van glas. I1j overleed teParjsalsljfartsdesKoningsin1784.
Zjnegeschriften,meerendeelsvan technischen
inhoud,zjn in 1780 in 2 deelen in het licht
verschenen.
Louis z fzoçl#fïzz Gl
dllaume zp:c d'Anticj

een Fransch natuurkundige.Hj wasdezoon
van den voorgaande en werd geboren te

Parjs den zosten Januarj 1759.In deJaren
1784 tot 1788 was hj redacteur van het

Glournal des savans'' en onder het minis-

kunstbroeder Verreer naarKeulenen Coblenz
en vertoefde vervolgens in België,vooralin

térie van Roland bekleedde hj debetrekking

Antwerpen.In 1828reisdehjmetzjnvriend
0. Krnseman naarParjsen Rouaan,en hj
verzamelde op zjne togten een schatvan
studiën,vooralaan Germaansche kerkgebouwen ontleend. Zjne schilderjen, daarnaar
vervaardigd? dragen den stempel van een
dichterljken geesten geven de natuurnaar
waarheidterug.Hjverbindtsomsdenluister

van dat ministérie (1792)werd hj doorhet
Schrikbewind op de ljstderverdachten gec
plaatst.Hjhield zich verborgeninhetbosch

van administrateur des postes. Na den va1

van M ontmorency, keerde na den dood van

Robespierre naar Parjsterug en werd afgevaardlgd naar Npord-Am erika.Met een schat
van m erkw aardige botanische en zoölogische

voorwerpen keerdehjnaarFrankrjk terug

der R. K.kerkplegtigheden m et den prach- en werd er administrateur der hospices,1id
tigen bouw der pilaren en tempelgewelven, van het Instituut,een jveraarvoorde naen sierljk zjn vooralde marmeren altaren tllurkundigewetenschappeneneenderschranmet hun kunstig beeldhouwwerkvoorgesteld. derstelandbouwktlndigen van Frankrjk.Hj

Hj weetvoortsde Ordonnantie teverleven- overleed den loden Julj 1828.Men heeftvan
digen door eene menigte iguren,die keurig hem onder anderen uilistoire naturelle des
geteekend en fraaigegroepeerdzjn.Doorde coquilles (2(
1e uitgave,Parjs 1824,5d1n)''
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en JHistoire desversetdescrustacées (2;e
uitgave,Parjs1829,2d1n).''
BoscanA lm ogavar(Juan),eenberoemd
Spaansch dichter,werd geborenteBarcelona
omstreeks hetJaar1500.Hj studeerdenaar
lust en luim en vermeerderdezjnekennig
door belangrjke reistogten.Latervestigde
hj zich te Barcelona,werd de opvoeder
van den hertog %an H JI)J, en Overleed omstreeks het jaar1543,terwjlhj zich bezig
hield met de uitgave derwerken van zjn
vriend Gareilaso d6 la F:.çg.Bj dezezjn
00k zjne eigene gedichten gevoegd onder
den titel: dLas ovras de Boscan y alcunas
de GarcilasodelaVega(Le0n 1549,enlater
bj herhaling uitgegevenl.''
Bosch,zie R outteelt.
Bosch.Onderdezen naam vermeldenwj:
Cornelis WtlscA of van den Wo:cA, 00k
k%
ylni'
ws genaamd.Hj werd in 1615 benoemd

onbaatzuchtigheid nalatend. Hj heeft een
vrjgrootaantalwerken geschreven in proza
en poëzie.
Gerardus Baltkasar Boselb, geboren te
Utrecht den 4ëen September 1794.Hj stu.
deerde in zjne geboorteplaats in de godgeleerdheid1 nam met het studentencorps in
1815 deelaan den strjd tegen Napoleon en
begaf zich vervolgens als predikant naar
Curaçao.Hier was hj Op eene zeernuttige
Avjze 'rerkzaaua, en ontving de orde van
den Nederlandschen Leeuw.Hjjverdesterk
tegen de slavernj en schreef3 deelen Jlteizen in W est-lndië en door een gedeelte van
Amerika.''Hj stierfden lsten April1839 op
het buitengoed Leeuwenstein te Arnhem.
M attltel
tsrt
zs Reyninyen Wo:c/z,vooralbekend alsvervaardigervan bevalligegedichten

enschoolboekjesvoorkinderen.Hjwerdgebo-

ren te Groningen den l34en November 1778,

t0t gewoon hoogleeraar in deregten te Lei- en studeerde erin de regten.D e Omstandigden ,maar zag zich,als een voorstanderder heden van dien woelziekentjd verhinderden
Remonstranten, genoodzaakt, om in 1619 hem echterinhetvoortzettenvan zjnestudie.
zjn ontslag te vragen,waarna hj zich te In 1796 was hj lid van hetcollegie van
'sHage vestigde en erop loffeljkewjzea1s Gedeputeerde Staten van Stad en Lande;
advocaatwerkzaam was.Hj wordtvoorden in hetzelfde Jaar bedankte hj voordehem
schrjver gehouden van Gl
listorie van het aangebodene betrekking van secretaris der
J*n
Ieven en sterven van Johan van oldenbar- stad Groningen , en van 1806 t0t aan zi
nevelt, ridder, heer van den Tempel enz.'' overljden op den zosten December 1821 was
Jaeobwr Wo:c:,een QuweelweverteLeeu- hj schrjver,drakker en uitgeverderJOm-

warden,diezich in 1771teKampenvestigde. melander Courant.''Zjne verzen zjn zoet-

W èl was hj van dweepzieken godsdienst- vloejend en zacht, - zjneschoolboekjes,
jverdoordrongen,maartevenszeerervaren zooals ttDe Kleine Kindervriènd'' tvader
in de schriften des Ouden en Nieuwen Ver- Jacob'
'JMoederAnna''GR00sJeVljtig''enz-,

bonds en leeraar in de Hebreeuw sche taal. leven n0g in herinnering van duizenden,en
Van hem is Onder anderen:dTrouwhertige van zjne JNagelatene gedichten'' werd in
waarschawing tegen hetdoodeljk banket, 1822 eene uitgave bezorgd dooi' den h00gopgedist op een doopsgezinde schotel door leeraal'Jan ten W rizsk.
Johannes Stinstra enz'',een geschrift,dat
W drzltzr#fx:deW o:c/z1een Nederlandschdicheen aantalandere heeftuitgelokt.
ter.Ilj vierdgeborenteAmsterdam den28sten
Bernardus Wodcl,een Nederlandsch letter- Alaart 1709en vvjdde ztjn leven vooralaan
kundige.Hj werdgeboren te Deventerden hetvervaardigen vanstichteljkepoëzie.Zjne
4den September 1746, studeerde in de god- dtllichtlievende verlustigingen''zjn van 1741
geleerdheid, verwierf door zjn dichtstt
zk t0t 1785 in 5 quarto-deelen in het lichtverchenen.Onderscheidene vandePsalmen uittDe eigenbaat''en zjneblûemxjkeleerrede- s
nen veel roem,maarzag a1sjverig patriot gegeven doorhetkunstgenootschap JLausDe0

zich genoodzaakt om in 1787dewjk tene- saluspopulo''zjn van hem afkomstig,enhet
men. Met GerritWrdstlr ê Brandis stichtte dichtstuk tdDe Ouderdom''voltooidehjopzjn
hj te Amsterdam een dicht-enletteroefenend sterfbed.Hjoverleedden27stenOctober1786.
Johannen de W/dci, een broeder van den
genootschap,maar ontving o0k aanzegging,
om diestad te verlaten.Hj woondeachter- voorgaande.Hj werdgeboren teAmsterdam
eenvolgens te Durgerdam , te Buiksloot en in 1713,legde zich t0e op hetteekenen,het
te Poortvliet,en vestigde zich toen te Ber- schilderenenhetverzamelenvanfraajeteeke-

gen op Zoom, waar hj eene nieuwemaar ningen en etsen. Zjne teekeningen,vooral
onvoltooid gebleven uitgave van Vondeln zjne copieën van teekeningen van Jan rJs
gedichten bewerkte. Later begaf hj zich Rkyzwm,worden zeergeroemd.Hj overleed

naar Zaandam en werd er in 1795 lid der in 1785.
municipaliteit.Daarna Nverd hj te Amster- Jeronimo deWpdcA,een uitstekend Nederdam secretaris der algemeene wjkvergade- landschletterkundigeenLatjnschdichter.Hj
ringen en in 1796 representant van het Ba- werd geboren te Amsterdam den 24stenMaaxt
taafsche volk.Den lzuenJunj :798werdhj 1740,legde zich met gunstig gevolg t0e op
met een aantal ambtgenooten in hechtenis de Latjnsche cn Griekschetalen en studeerde
as
genom en en op het Huis in 'tBosch gevan- onder de voortreFeljke leiding van Petr'
gen gezet. 5Vê1 herkreeg hj in Augustns .psfr-lpwfx,s 8ecundus aan de doorluohtige
daaraanvolgende zjne vr'
jheid, maar zjne schoolzjnergeboorteplaats.W eldrawerdhj

staatkundige loopbaan was geëindigd. Hj alsapothekeropvolgervanzjnvaderengrootder, maar verwisselde dit bedrjfmetde
overleeddenlstenDecember1803nabj'sHage va
in hoogst armoedige om standigheden, a1s betrekking van eersten klerk ter secretarie
staatsman den l0f van w elmeenendheid en van Amsterdam ,waarin hj omtrent40Jaren
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werkzaam bleef. Hj heeft een grootaantal kenaldaar,en bejverdezich op gevorderden

Latjnsche verzen in het lichtgegeven,- leeftjd,om den bloeivan den Wilhelminavoorts lofredenen Op voortreFeljke Neder- polder en vooralvan W ilhelmina-dorp tedoen
landsche dichters en geleerden.Gedurir be- toenemen.Aan hem zjn wj deuitgaveverhaalde hj gotlden en zilveren eerepennlngen schuldigû van eenige belangrjke geschriften
door hetbeantwoorden van prjsvragen bjde omtrent den handelenz.Hj schjntomstreeks
Maatschappj van Nederlandscheletterkunde, hetJaar1820 gestorven tezjn.
bj Teyler's Genootschap enz. Hj was 1id H nbertvan den W oycl.,geboren te Am stervan de Maatschappj van W etenschappen te dam den 7den Maart 1770.Hj studeerde te
Haarlem,van deNederlandscheMaatschapyj Harderwjk en teUtrechtindegeneeskunde,
van Letterkunde te Leiden,van het P1'ovln- vestigde zich als arts te W agingen en verciaalUtrechtsch genootschap van Kunstenen volgens te Rotterdam,schreefeenige geneesW etenschappen,mede-oprigteren 1id van het kundige werken, vooralover de kinderpokKoninkljk lnstituut,ridderderUnie,curator ken en het roodvonk, was lid van onderderLeidscheAcademieenz.Hijoverleedden scheidene geleerde genootschappen en ridder
lstenJunj 1811en liet eene keurigebiblio- derorde van den Nederlandschen Leeuw ,en
theek achter,van welkehj zelfeenekorte overleed den 9ëen Maart 1828.
Jan,graaf v@n den l?osoh?de stichter van
beschrjving gegeven heeft.
Bernardns de WoscA,een smaakvolNeder- onze Koloniën van W elf
ladlgheid.Hj werd
landsch letterkundige en een broedervan den geboren teHerwjnenden2(
lenFebruarj1780,

voorgaande.Hj werd geborenteAmsterdam

trad op zjn l7(
1eJaarin dienstalsluitenant

den Blsten Augustus 17z
12 en bleef,na het der genie, en vertrok in 1801 a1s kapitein-

bezoeken der Latjnsche school,de letteren adjudant van den gouverneur-generaalv@n
en vooralde schoone kunstbeoefenen,waam Opert
qf/
rcfdzlnaar Java. Hier versterkte hj
van hj blijken gaf in onderscheidene rede- Batavia,Tierd in 1804bevorderd t0tmajoor
voeringen,in deletterkundigegenootschappen en t0tadjudantvan den gouverneur.generaal
van diedagelgehouden.Hj had voortseene M eber.g, en wasaanvoerder van den regteruitmmztende verzameling van schilderjen, vleugelvan hetNederlandscheleger bj den
teekeningen en prenten,en zjnewoningw as aanvalder Engelschen in 180s.ln 1807werd
eene vergaderplaats voor allen,die de kunst hj luitenant-kolûnelenadjudant-generaalvan
waarljk liefhadden.Hj Overleed den zosteu den gouverneur-generaal W iese,waarna hj
in 1808, wegens Ongenoegen met den gouJulj 1816.
Pieter '
?
llp den Wpdcl,,een Remonstrantsch verneur-generaalDaendels,zjn eervolontslag
predikant.Hj wefd geboren teAmsterdam , ontving metden rang van kolonel.Hjbleef
studeerdeeraanlletAthenaeum ,werdin 1757 buiten dienst t0t aan den 24sten November
godsdienstleeraarte Zegwaarten Soetermeer, 1813,toen hjinzjnvroegerenranggeplaatst

daarnate Swammerdam,en eindeljk teLeiden.Ilj schreef onderscheidene werken en
waslid van de Maatschappj van NederlandscheLetterkunde.Nadathjin 1782zjn emeritaatverkregenhad,vestigdehjzichteSoetermeer,doch hj werd er weldra wegenszjne
patriottische gevoelens gehaat en bedreigd.
Terwjlhj zieh angstig schuilhield,werdhj
door de voorbjtrekkende Pruissen z0o verschrikt, dat hj zjne wjkplaats verliet,in
hetwater sprongen verdronk(1787),waarna
zjn ljk d00r het gemeen schandeljk mishandeld, ei1 na vjf dagen naar het kerkhof

werdalsadjudantbjdengeneraalKrayenhof'
,

den CdenFebruarj 1721!studeerdeteLeiden,
en vestigdezich alsartseerstteSommelsdjk
en toen te 'sHage.Hj heeftzich veelnaam
gemaakt door zjne doelmatige behandeling
der kinderpokken.Hj heeftdaarovereenige

('sGravenhage en Amsterdam ,1818)': door
zjne Jverhandeling over de mogeljkheid,
de beste wjzevan invoering en de belangrjke voordeelen eener algemeene armeninrigting in hetrjk derNederlanden,door

Utrecht bezette en bevel voerde over de
troepen,die Naarden belegerden.Laterwerd

hj chefvan dengeneralen stafbj dengeneraalConstantde F-iî/crd,bevond zichtjdens
den slag van W aterloo te M aastricht,werd

in 1816 yeneraal-majoor,kwam in 1818op
non-activlteit en zag zich in 18:3 benoemd
t0t administrateur der zaken van M ilitie en

Schutterj bj Binnenlandsche Zaken.
Had hj zich reeds verdiensteljk gemaakt
door zjn reschrift t
dNederlandschebezittin-

gen in Azlë, Amérika en Afrika, en dergesleept,in een kuilgew orpenenzonderkist zelver toestand en aangelegenheid voor dat
bedolven w erd.
rjk,wjsgeerig,staatkundig engeographisch
ImanJaeobklcsdenWodcA,een Nederlandsch beschouwd,met bjvoeging van denoodige
geneeskundige.Hj werd geboren teTholen tabellen en een A tlas nieuwe kaarten

geschriften uityegeven, en eene geneeskun- het vestigen eener landbouwende kolonie in
dige verhandellng van hem is door de H0l- deszelfs noordeljk gedeelte'' werd hj de

landscheMaatschappj van Wetenschapyente menschlievende yrondleggerderMaatschappj
Haarlem metgoud bekroond.Hjwas11dvan van W eldadigheld, waaraan hj Onder het
vele binnen- en buitenlandsche geleerde ge- toezigt van ri
ns I'
rederlk der Nederlanden
nootschappen,enoverleedden z7stenMei1781. vele Jaren zpne krachten wjdde. Hieraan
Gwaltlöeru Jccps van den Wpdcl,,een zoon moest hj zich onttrekken in hetJaar1828,
van den voorgaande en zeehandelaar teR0t- toen hj door koning W illem I a1scommisterdam.Hjwyrdgeboren teSommelsdjkden saris-generaal naar lvest-lndië werd gezonlzden Mei 1767,werd Deensch Consulenver- den.Hier bragt hj veelgoeds tot stand,en
volgensagentvan den Koning van Denemar- hj zag zich daarvnorbeloond dtloreene be-
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noeming tot gouverneur-generaal van Oost- gepl
antennietmetdeblûemkroonvergroeid,

Indië,waarhj den vjflarigen Javaanschen
oorlog ten einde bragt door het gevangen
nemen van Dipo F'
e.gpz0.Hj regelde erde
grensscheidingvanSoerakartaenDlocjokarta,

en de helmknopjesbezitten buisvormlgeaanhangsels, die met poriën openspringen.Het
vruchtbeginsel is onderstandig, 4- ofmeer-

hokkig en draagteen enkelvoudigen stjlof

nam maatregelen t0t afschaëng der tolpoor- stempel.De vruchtis eene 4-t0t G-hokkige
ten,dempte een opstand op Sumatra en be- bes.Dezefamilie isvooralindenoordeljke
vorderde er dekoëj-teelt,en zorgdeerdoor gematigde luchtstreek, pp zand- en veendeinvoering van hetcultuurstelsel(zieonder gronden, vooralin bosschen en bergstreken

dit w00rd)inzonderheid voor de geldeljke te vinden. Zj omvatetgeslachtderboscltbelangen van hetMoederland.In 1884keerde bessen (Vaccinium)meteen 4-t0ts-tandigen

hj terur naarNederlandenwerderbenoemd kelkzoom ,eene kroes-ofklokvormigebloem-

t0t minlster van Koloniën. Het verwerpen kroon,8t0t10meeldraden,enbolrondebessen.
eenerleening in 1889 deed hem aftreden,en Bekendisdeblaanwelpdc/zse.
v(V.MyrtillusL.4,

de Koning nam hem op in den gravenstand een heestertje, dat 3t0t5 Ned.palm hoog

na hem reeds vroeger met de MllitaireW i1- wordten hoekigetakjes,afvallendebladeren
lesas-orde derde klasse en zaethetgrootkruis en alleenstaande bloemen draagt.Het is in
der orde van den ltederlandschen Toeeu:v te 0ns Vaderland,vooralin GelderlandenNoordhebben begiftigd.In 1842werd hj doorde Brabant,ingrooten overvloedvoorhanden.De
Staten van Zuid-llolland benoemd t0tlid van rjgebessenvormeneeneaangenameengezonde
de Tweede Kamer der Staten-Generaal,en sppsenwordenmetmelkofmetwjngegeten.

hj spande alzjnekrachten in - alvonden
00k zjne plannen vele bestrjders- om t0t
herstelvan 's Lands verwarde geldmiddelen
medetewerken.Hiertoedeedhjbelangrjke
brochures in het licht verschjnen,waaruit
bljkt,hoezeerhjdoorvaderlandlievendebeginselen werd geleid.Hj was 1id van het
Koqinkljk Nederlandsch Instituut, van de
NedeilandscheMaatschappj vanLetterkunde
te Leiden en honorair lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, en overleed
OP zjn buitenverbljf Boschlustbj 'sHage
op den 28sten Januarj 1844.
Engelbertws W lfc/
pw,v 'tan den zp,
sc:,een

D00rgistingenoverhalingverkrjgtmendaaruitden spiritusMyrtilli.00kwordtdaarvanwel

wj
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lederachtige,altoosgroenebladeren,trosvormigebloemenenroode

bessen,- endezureàoq
çcFzùd.
ç(V.OxycoccosZ.)
m etnederliggenden,dunnen stengel,van 0n-

deren grjzebladeren,eeneradvormigebloem-

kroon en roodebessen.Dezeplantgroeitvooral
op moerassige veengronden.

Boschhuysen ,tFrançoisvan)wasadmiraalvan den Koning van Spanle in den tjd
van Alva'sverbljfhiertelande.In Mei1568
kw am hj meteene vlootvan 8 schepen op
Nederlandsch zee-oëcier.Hj werd geboren de Eems, om hetlegervan graafLodewnk

te Brussel den 15den September 1789,trad TGn XJ:dI:V in de engte te brengen. Laatstin 1803 a1s cadet in de zeedienst,volbragt genoemde zond Diederik 4)lgzSonoy enandere
onderscheidene togten, w erd in 1825 kapi- vrjbuitersop hem af,die hem een schip onttein-luitenant, in 1829 adjudant van prins namen en ppdevlugtdrevenenden volgenden
Frederik der Nederl@nden, zag zich in 1840 dag 4 schepen en 2hulkenveroverden enhieren 1841 belast met de directie der Marine mede teDelfzjlbinnenvielen.In 1570bragt
bj het ministérie van Marine en Koloniën, van.p/dc/z/zvtyddpaandeW atergeuzengrootena-

werd in 1844 Schout btj Nacht, in 1845 deelent0e:hjjoegin hetEngelscheKanaal

commandant der zeemagt in Oost-lndië, 17 van hunne schepen op de vlugt en begaf
nam in 1846 deelaan de expeditienaarBali, zich toennaardeZeeuwschekustendeZuider-

werd in 1848,na zjn terugkomstin Neder- zee.Toen hj in 1572Spaanschkrjgsvolkbinland,tjdeljk belastmetde portefeuille van nenEnkhuizenwildebrengen,werdhjaldaar
M arine en K oloniën ,in 1849 t0tvice-admi- Fevangen genomen,maar0ok spoedigweder
raalbenoemd en weder aanhethoofdgesteld m vrkheid,gesteld.In 1573nam hja1sviceder zeemagt in Oost-lndië, waar hj den admiraal Op hetschip JdeHeiligeGeest''deel
lldenFebruarj 1851 overleed.Hjwascom- aan den slag op de Zuiderzee Onder Bossn
mandeur van deMilitaireW illems-ordeen van en was één der eersten die de vlugt namen ,
dievan denNederlandschenLeeuw,riddervan terwjlhj later denederlaag toeschreefaan
onderscheidene buitenlandsche orden, adjtl- hetslechte beleid van laatstgenoemden v100tdant desKonings in buitengewone dienst en voogd.
lid van het ProvinciaalUtrechtsch genootBoschnegers zjninSurinamedeafstamschap.
melingen van weggeloopen slaven.Zjvormen
Bosshbezie-achtige planten (Vacci- eenesoortvanonafhankeljkeregubliek,waarnieae) ls de naam eenexplantenfamilie,die op hetgouvernementder Kolonle het toezigt
vooral heesters en halfheesters omvat met houdt.Tevoren plunderden zj deafgelegene
afwisselende, gave bladeren en regelmati- plantaadjes en gaven hierdooraanleiding t0t
ge, alleenstaande oft0t trossen vereenigde
bloemen.D e kelk is zamengegroeid m ethet
vruchtbeginsel en heeft een bovenstandigen,
onverdeelden ofveeltandigenzoom .D ebloem kroon is m eestal klokvormig en heeft een

bloedige Oorlogen, doch later,vooral onder
het bestuur van den gouverneux crommelin,

zjn door hetGouvernementverdragen met
hen gesloten,- éénin1760metdeAukaners,

en ée
'n in 1762 met de Samaraccaners.Ver-

4- tot G-tandigen zoom. De meeldraden ztjn volgens hebben zich de oorlogen in 1776t0t
op eene schjfboven hetvruchtbeginselin- 1778 herhaald,zoodatde gouverneur 1%6pr6u
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hen meteen uitgebreid cordon van militaire zichtevensbezigmethetschrjvenvanromans
posten m oest bedwingen.
en gedichten.In 1846 vertrok hj naarAmDe Aukaners wonen aan de rivieren Maro- sterdam,waarhjuitsluitendvoordeperswerkwjneen Tapanahoni,--endeBekoe-enM0e- zaam was,maar reeds,ten gevolge van 1@nsinga-negers aan de Saramacea.
gespannen arbeid, den 26tsenFebruarj1850

Boschvaren (Aspidium k
%tv.)is de naam

overleed.Talrjkeromans,zooalsdAgnetavan

Vqrens (zie onder dit woflrd). Het onderscheidt zich door ronde vrtlchthooples,die
met een dun dekvlies bekleed zjn.Totdit
geslacht telde men vroeger de mannet
jes
naren (A.Filixmas),eenesierljkeplant,die

ballinr'' enz.heefthj aandeVaderlandsche

van ecn plantengeslacht uit de fam ilie der Kruiningen'' uDe W aardin'' tdDeZeeuwsche

geschledenisontleend.Hj heefto0k geschreven onder den naam van J.van de Capelle.
Bose (Juliusvûn),eendapperhoofdoKcier

van het Pruissische leger werd geboren den
algemeen in onze bosschenvoorkomt.Tegen- lzden September1809.Ee,rstwashjyageaan
woordig rekent men dit t0t het geslacht heth0fteW eimarentradvervolgensln PruisPolystkek%m, dat zich van Aspidium door sischedienst.ln 1853 washjmajoor,in1855
niervormije vruchthoopjesonderscheidt.Uit chef van den generalen staf en vervolgens
een schulnschen wortelstok verheFen zich ministervan00r10g.In1854werdhjgeneraal-

hierbj talrjke groote kortyesteelde veêren. majoor$en hj streed roemrjk in den krjg
Deze zjn langwerpig,gevlnd metingesne- van 1866.Na hetsluiten van den vredewerd

dene vinblaadjes,en de stelen dragellr00d- hj t0tluitenant.generaal,enbjhetuitbarsten
bruine schubjes.
van den oorlog tegen Frankrjk (1870),met
Deze plant is daardoor belangrjk, dat voorbjgaan van 14 andere generaals, t0t
haar wortelstok eene olie-achtige harsbevat,
die een uitmuntend middel tegen den lintW O<m oplevert.
Bosco.Onder dezen naam vermeldenwj:
Johannes de k%acro Wpdcp, een natuur-

commandant van het elfde armée-corps be-

noemd.In den slag bjW örth werdhjtweemaalgewond,zoodathetgeruimentj4dt
lurde,
voordat hj zich wederaan hethoofd zjner
afdeeling k0n plaatsen.
en sterrekundige.Hj werd geboren te Ha- Boser(KarlFriedrichAdolf),eenDuitsch
lifax in Engeland omstreeks hetjaar1230t schildervan onzen tjd,werdgeborenin1811
studeerde te Oxfprd, en maakte zich a1s te Halbau in de PruissischeprovincieSilésië,
sterrekundige beroemd, zûowel door zjne studeerde 33,
n de académiën te Dresden en te
geschriften als door zjn onderwjs.Hj over- Berljn en begafzichin1836naarDusseldorf,
leed te Parjsin 1256.
ûm aldaar onder de kunstenaars werkzaam
BartoloméoWpdcojeen beroemdgoochelaar. te wezen.Hj legtzich inzonderheid tûe ûp
Deze werd geboren te Turjn,nam deelaan hetportretschilderenenheefthierineeneongeden veldtogt der Franschen naar Rusland! meene vaardigheid verkregen. O0k worden

werd ergevangen qenomen en naar Sibériè zjne schilderstukken aDe twee meisjes''
gebxagt,enbaardehlergrootopziendoorzjne NE mond en Klaartje'' uFaust en Gretchen'l
tooverkunsten.In 1814 werdhjuitgewisseld, enz.zrergeroemd.
en trok toen gedurende18Jaren doorEuropa
en een gedeelte van het Oosten: waar zt
lne
goochelkunstoveralgrooten bjvalvond.Ook
zjn zoon wjdde zich aan ditbedrjf,maar
wasongelukkig genoeg, zich bj eenevoor-

Boslo(FrançoisJoseph,baron),eenuitste-

kend Fransch beeldhouwer, werd geboren
den 19;en M
,aart 1769 te Monaco,was een

leerling van P%)'
on te Parjs en vormde zich
naar het voorbeeld der oude meesters. Op
stelling te W elmar de hand meteen pistool- lgjarigen leeftjdkeerdehj naarItaliëterug
sehpt te verpletteren.
en leverde er menigkunstgewroeht. Napoleon
Boscovich (Roger Joseph), een be- 1 belastte hem m etde werkzaamheden aan
roemd Italiaansch sterrekundige,werd gebo- deYendôme-zuil,Lodewj;k XTrflfbenoemde
ren te Ragusa den 18deaMei1711.Hj voegde hem t0tbeeldhouwerdesKonings, en KarelX
zich bj de Jezuïeten en werd in l740 aan- verhiefhem totbaron.Hj werd vervolgenB
gesteld t0t hongleeraar in de wjsbegeerte Directeur van de Academie voor schoone
en wiskunde aan het Collegio Romano.Na Kunsten(Ec01edesbeaux arts)teParjs,lid
deafschaëng zjnerOrdebenoemdedegroot- van het Institqut en van de Academie van
hertog van Toscane hem tothoogleeraar te schoone kansten te Berljn,en overleed op
Pavia, en in 1773 aanvaardde hj eenebe- den 29%tenJulj 1845.Voordentuin derTuiletrekking btidemarine te Parjs.Tien Jaren rieën leverdehjtHerculesmetAchelousstrjlaterkeerdehj naarItalië terug en hielder dende'' in hetLuxembourg vindtmen zjn
zich bezig met de graadmeting en het 0p.

maken eenerkaartvan Lombardje.Hjoverleed te Milaan den 12(
len Februarj 1787.
Zjne sterre- en gezigtkundige werken zjn
in 1785 te Bassanp in 5 deelen in hetlieht
verschenen.Hj was 00k een uitstekend Latjnsch dichter.

JHyacinthe'' een fraaistandbeeld, - 'tgeen
ook van de nymfCtsalamis''kan gezegd worden. Voorts heeft men van hem een standbeeld van den hertog'
van.FlzwAïes,eenxuiterstandbeeld op de Place des Victoires,vele

borstbeelden van vorsteljke personen enz.

Bosjesmannen ofBosehjesmannen isde

Bosdijk (Jacques François):een Neder- naam van een tak vanden volksstam derH0tlandsch letterkundige,werd geboren te Goes tentotten inhetZuid-Afrikaanschebinnenland.
dcn Sgsteh November 1812.Hj vestigdezich Menvindthen,inkleinestammen verdeeld,ten
te Schoonhoven als touw-fabrikant en hield noorden van de Karro-bergen in de provineie
IV.
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Beaufort, en ten noorden van Hantam in de karavanen, die zich van hier naar verschilprovincieClanwilliam,alsmedeaan debronnen l
endqdeelen van Turkjebegeven.Denjverder Indwe t0t aan de oeversder Sambese, heidlsernietonaanzienljk,dochbepaaltzich
e*n*van de woejte dalen, waar de Oranje- vooralt0thetvervaardigen van laken ,leder,
mvl
er Ontspringt) t0t aan den Atlantischen jzeren en koperen voorwerpen,messen,saOceaan.Zj zjn mager,klein van gestalte, bels, vuurwapenen enz.De stad ig in 1263

afschuweljk van gelaat,en lui,ruw ,wreed door een Honyaarschen generaalgesticht,
en roofgierig van aard.Hun haar is gekroesd

en op hare pulnhoopen en die van de stad

en zj dragen geen andergewaad dan eene Kotor is in 1465 het hedendaagsche Bosnadierenhuid op den rug. Hunne taal bestaat Serai verrezen. Later echterheeft zj door
vooral uitonaangenamekeelklayken.onder herhaalden brand (1480 en 1697)een groot
devolkerenvanAfrikastaan zjop denlaag- gedeelte van haren luister verloren.
sten trap van beschaving,leiden een zwerBosnië is de noordwesteljkste provinvend leven en houden veelalin holen hun cie (elaleet) van het Turksche rjk en ten
verbljf.Landbouw en veeteeltzjn hun on- noorden door de Save van Oostenrjk,
bekend,zoodatzj van deJagtleven ofzich ten oosten d00r de rivier de Drina van
met sprinkhanen, wilden honig, mieren- Serbië en ten westen door de Dinariejeren,wildebolgewassen enz.voeden.Daar sche Alpen en de Unna van Dalmatië ge-

zj met hunne vergiftige pjlen op een af- scheiden,terwjl hetten zuiden grenstaan
e.Het bestand van 100 t0t 150 schreden zeerJuist Dalmatiët Mgntenégrû en Albaniweten tetrelen,waren zj weleerdeschrik slaat eene oppervlakte van 1150 1 geogr.
der grensbewoners;thans ishun aantalaan- mjlent en van deze zjn 525 metwouden
merkeljk verminderd,en hetistevoorzien, bedekt.Met uitzondering van een gedeelte,
dat zj bj de uitbreiding der Europésche in het noorden lanps de Save gelegen,is

snië een bergachtlg land, van onderscheikolonisatie weldra voor goed van het we- Bo
dene bergketens doorsneden, wier toppen
reldtooneelzullen verdwjnen.
Bosman.Onderdezennaamvermeldenwj: eene hooytehebben van ruim 2000 Ned.e1.
Wi
em
.po
ls
12d
enllJ
anua
rjypl1
67,2.
ge
borçn te Utrechtden De Dormltor aan de grenzen van MontenéIn dlenst der W est-ln- gr0 is zelf
s ruim 2600 Ned. el h004.De

dische Compagnie vertoefde hj gedurende hellingen der bergen zjn er vooralln het
oordeljk gedeeltemet uitgestrektewouden
14Jaren in aanzienljkebetrekkingen aan de n
kust van Guinéa en gafover dit land een bedekt,zoodat er een verbazende overvloed
merkwaardiy boek in het licht, getiteld: van timmer- en brandhoutgevonden wordt.
dNaauwkeurlgebeschrjvingvandeGuinésche-, Duigen, ten behoeve van vaten,worden er
Goud-, Tand- en Slavenkustj nevens alle Jaarljks ten bedrage van bjkans een millideszelfslanden,koningrjkenenGemeenebes- 0en vervaardigd en vormen een belangrjk
ten; van de zeden der inwoners,hun gods- uitvoer-artikel. Ooft ig er in menigte, en
dienst? regering, regtspleging, oorlogen , gedroogde pruimen worden erJaarljks uittrouwen, begraven, enz. Mitsgaders de ge- gevoerd ten bedrage van 300000 tûleentesteldheid enz.(Amsterdam 1704 en 2ëedruk naars. In de dalen worden onderde eiken-

1709)'')- een boek, dat inhetFransch, boomen groote kudden zwjnen met eikels

Engelsch,Hoogduitsch enItaliaansch isovergebragt.Hetis in een ongedTiongen en eenvoudigen e
ges
end
hreve
se
tn
jlbo
eje
enn en onderscheidt
verhaaltrant.
zich door
Jan .
f0.
ç-lzl,eenNederlandschgodgeleerde.

gemest,- voorts heeft men er veelschapen,
geiten en pluimgedierte,en niet veelrtlnde-

achtereenvolgens predikant te opperëoes,
de Beemster en Geervliet, en zag zich in
1794 benoemd t0t hoogleeraar en academieprediker te Groningenjwaarhj d00: zjne
welsprekendheid grooten roem verw ierf en

verwaarloosë.
DevoornaamsterivierdeslandsisdeSave,
die voor schepen en stoombooten bevaarbaar

ren en paarden.In Herzegowina groejende
wjnstok, de oljf-,vjge-en granaatboom.
De landbouw bloeit er alleen in de dalen en
Hj werd geboren te Rotterdam den 12(
len vlakten. De bergen bevatten er belangrjke
Maart 1750, studeerde te Leiden, werd ertsen, maar de mjn-ontginning w ordt er

is en den belangrjksten handelswèg vormt.
Daarin ontlasten zich de Unna,de Verbas,

de okrina,de Bosna en de Drina. Maïs en
den 8stenJanuarj 1804 Overleed.
arwe zjn erdevoornaamstevoedingsmiddeBosna-serai (Sarajewo, Seraglio), de t
hoofdstad van Bosnië, ligtin eene schoone len; daarenboven verbouwt men er gerst,

vlakte tussehen de bergen Igman en Trebe- haver, rogge, gierst, boekweit en hennep)
vicz, ter plaatse, waar de Migliazka in de alsmede in Herzegowina watrjsten tabak.
Bosna vloeit. Hoewel hare voormalige han- De Bosna en de Narenta zjn er voorzien
delsgrootheid aanmerkeljk isgedaald,bljft van een pvervloed van visch ,en schoon het

zj n0g altjd eene der fraaiste,rjkste en wild er aanmerkeljk vermindert,wordter
grootste steden van het Turksche rjk.Zj steedseen uitgebreidehandelgedreveninqelteltongeveer 40000inwoners:onderscheidene terden.Handelen njverheidbevin4enerzlch
Grieksche kerken, 3 kloosters der Minorieten en meer dan 300 moskeeën.Het oude
kasteel, dat er zich met 12 torens op eene
rots verheft,is zeer groot,maar niet sterk.
Bosna-seraiis een vereenigingspuntvoo1*de

trouwensin hetalgemeen opeenlagentrapvan
ontwikkeling, en de uitvoer-artikelen bepalen zich,behalve de reeds genoemde,hoofd-

zakeljk t0t de voortbrengselen van den
landbouw. Het klimaat is er zeer ongeljk.
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In Herzegowina behoort des zomers eene rust en gedeelteljk veroverd, en in 1503
warmte van 37O C.,en in Middel-Bosnië des eene provincie van het Tarksche rp
**k.
winters eene koudevan - 220 C.totdege- Nt
! werd het door eene lange reeks van

wone verschjnselen.

De tegenwoordige bew oners van Bosnië
en van H erzegowina behooren t0t den stam
der Zuid-slawen:die er zich in de7deeeuw

Turksche stadhoudersgeregeerd.Bj deSerbische bevrjdings-oorlogen in den aanvang
dezer eeuw was Bosnie
- slechtsgedeelteljk
betrokkenj m aar het bleefsteeds hetbrand-

onzer Jaartelling hebben gevestigd.Van de punt van den opstand van den ouden adel
toen verdrongene Albanézen vindt men een

tegen het Turksch Bewind. De laatste be-

30000-ta1afstammelinqen in hetZuid-oosten w eging van dien aard is in 1850 en 1851
des lands.Tot de nlet-slawische bevolking door Omer-paqja beteugeld, W aarna eene
behooren er 10000 Zigeuners en 2000 Israè'- nieuwe orde van zaken isingevoerd,bekend
lieten. De Slawen tellen er ongeveer een onderden naam van Jtansimat.''Nadientjd
millioen zielen. De Kroaten zjn er door heerscht er eene voldoende rust,raaar het
100000 zielen vertegenwoordijd. Volgens is zeer te belammeren, dateenekrachtige
hetyodsdienstig qeloofzjndelnwonersvan bevolking,gevestigd op een rjken en mildBosnlë verdeeld ln ruim 430000 Grieksche besproeiden bodem, door de hand eener verChristenen,bjna even zooveel Mohamme- lichte regering niet wordt voortgeleid op de
danen en ruim 171000 R. Katholieken. Zj baan der verstandeljke ontwikkeling. Zie
stun op een lagen trap van ontwikkelinq, verder onder Tnrklje.
zoodat naauweljks Zst
le deelervaren isln Boso, koning van Bourgondië één der
het lezen en schrjven, en zjzjn besmet m agtigste vorsten Van Frankrjk in de 2de
m et alle ondeugden,aan zulk een toestand helft der 9de eellW , WaS een schoonzoon
onafscheideljk verbonden. Zj hebben een Van keizerLodewnk 11 en een schoonbroesterk en wèlgebouwd ligcllaam , maar gaan der van Karel de AWJd,koning van Frankdiep gebogen onder den lastder Turksche rjk.Laatsgenoemde verhiefhem t0t hertog
heerschappj.Herhaalde opstand geeftgetui- van Provence en t0thertog ofstadhouderin
genis van het verlangen, om dien af te het koningrjk Italië.Hj stiehttehetnieuwW erpen.
Bourgondischerjk,datProvence,DauphinlHetlandisverdeeldin 7districten(liva's), Savoye, het gebied van Lyon en een genameljk Bosna-seraimet118000 inwoners, deeltevan Franche-comtébevatte.Hj overZwornik met 213000 inwoners,Banjaloeka leed ill887, en zjne weduwe Irmeagard
met 147000 inwoners?Bihatjimet152000in- Yvist bj keizer Arnul
f te bewerken, dat
woners,Trawnik met148000inwoners,Her- haar onmondi
ge zoon Lodewijk te Valence

sek met 140000 inwoners,en Novipazarmet plegtig tot koning w erd gekroond.
115000 inwoners. De hoofdstad des lands is
B osporus OfStraat ran Constantinopel,
Bosna-serai(zie onderditwoordl.Detweede door de Tllrken Istamboel-Boghasi genoem d,
sta; is Banjaloeka met15000 inwoners,en is de zee-engte,die de Zwarte Zee met de
dan volgen Travnik,MostarenFotsla.ieder Zee van Marm ora verbindt.Haar naam ,die
met ongeveer 11000 inw oners.M en heefter, Koe-orertogt beteekent,schjnt ontleend te
vooral bj debergpassen en aan de grenzen wezen aan de sage,dat de in eene k0e vereenigebelanqrjke vestingen.Grootewegen, anderde Io zwemmende door hare wate-

die gedeeltelpk zeer goed zjn,verbinden er ren is getogen.Zj heefteenelengte van 4
de voornaamste plaatsen.Eén van dezeloopt geogr.mjlen, eene grootste breedte van ',
/
z
van Brod aan de Save dool' het da1 der geogr. mjl en eene geringste van ruim 900
Bosna naar Bosna-serai en van hier Over Ned. el.Zj isharen oorsprong verschuldigd
Konjitza en MostarnaarMetkovich in Dal- aan eene doorbraak van de Zwarte Zee,en
matië, - een andero van Gradisca over

de snelheid van den stroom bedraagt er n0g

Banjaloeka en Travnik naar Bosna-serai.
Sedert 1870 is men bezig met den aanleg
van een jzeren spoorweg van Banlaloeka
naar de grenzen bj Novi,van waarhj door
Europeesch Turkje naar Constantinopelza1
gaan.
In den tjd derRomeinen behoordeBosnië

W egens het naauwe vaarwater en de snel
wisselende winden is de B osporus voor den
zeeman niet zonder gevaar.Niettemin klieven duizende vaartuigenharenblaauwen spiegel,envelereizigersverlustigenzichinhetaan-

tot Dalmatië en was van 2 militaire wegen

d
oorsneden. In de daçen van Jnstinianns
werd in het ztliëwestelpk gedeelte deslands
het Christendom verkondigd. Op den inval

der Gothen volqde in 6l0die derKroaten,
en vervolgens dle der Serben,onder wie in
het laatst der ot
le eeuw Cyrill'
tœ en M etlto#ï$f,
:alsgeloofsverkondigerswerkzaam waren.
Na 940 werd het land bestuurd door leenroerige Ban's,die ten getalevan 18elkander
opvolgden,hoewel hetzich ook we1in eene

steeds eene geogr. mjl in een uur t'
jds.

schouwen van harebekoorljkeOevers,waar
steilerotswandenenschilderachtige,weligbegroeide dalen elkanderafwisselen,terwjltalloozevilla's,indeschaduw vanloolarigeplatanen en omgeven doorfraajetuinenmetlaurier-encypressen-boschlesdenoeverversieren,
en daarachter grootsehekasteelen en schilder-

achtige bouwvallen zich op de bergtoyyen
vertoonen,- vooralaan deEuropéschezjde.
T0t verdediging van Constantinopelverrjzen
er tevens talrjke sterkten en 20 hat
terjen

met honderde kanonnen.Van Topcliané,aan

kortstondige onafhankeljkheid verheugde. den ingang der haven van Constantinopel,
Na 1398 werd het door de Turken veront- noordwaarts stevenende,zietm enaandelin20*
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kexhand de keizerljke sloten Dolmabagtsjé spûedige bevordering w asdaarvan tevenshet
en Besliktasl, hetdorp Ortakloeitegenover gevolg.Reeds in 1848 was hj brigade-en
het paleis Beglerbeg, voorts het prachtige in 1853 divisie-generaal.Roemrjk nam hj
paleis Tsjiraghan,de gewone verbljfplaats deel aan den Krim-oorlog en onderseheidde
van den Sultan, dan op de minst breede zich aan de Alma en bj lnkerman,waarna
plaats van de BospgruB, waar Darlnn eene hj den Malakof-toren stormenderhand innam.
schipbrug bouwde,toen hj tegendeScythen In 1856 werd hj benoemd t0tsenator,en
te velde trok, de sterke kasteelen Roemali- hj overleed te Toulouse den 5den Februarj
Hissar aan de linker-en Anadoli-Hissar aan 1861.
de regterhand,beide doorM ohammed 11 geBosra isdenaam van uitqestrektebouwbouwd. Daarna bereikt men de baai Balta- vallen eener voormalige stad ln hetTurksche

Liman,waaxmen aandelinkerzjdeTherapia ejaleet Damascus op een afstand van ongeaanschouwt,de woonplaatsderEngelscheen veer16 geogr.mjlentenzuid-zuidgostenvan
Fransche gezanten,en waar zich de uzeven de stad Damascus gelegen. Zich verhelende
broeders''verhefen,nameljk 7 reusachtige aandenvoetvanhetHauran-gebergte,waszj
platanen,uitéénen worteloprjzende- b00- weleer onder den naam van Astar0thdezetel
men,ondex wiex sehaduw ,naar men meent, van Og,koning van Bazan,en behoorde verGodfried 1,
.zlBonillon zich nedervljde.Ver- volgens t0t het grondgebied van den stam
volgens ziet men Boeloekderé,een hoogst Manasse.W egensdealdaarheerschende dienst
bevallig gelegen vlek op den Eqropéschen Van Astarte werd zj o0k Beth-Astara geoever,dan het kasteelRoemeli-lfawaghi,en noemd,- een naam 1 die later t0t Bosra is
eindeljk bj de Zwarte Zee den Roemeli- zamengetrokken.In de eeuw vöör Chr.was
vuurtoren meteene dreigende strandbatterj zj reeds lang vervallen en werd door SaenûmgordelddoordeCyanéïscherotsen(Sym- baeïsche landverhuizers wederbevolkt.Onder
plegaden),die zich te midden derbranding keizer Trajanws (106 na Chr.) WaS Zl
*
ld
*e
verhelen,en daartegenover,op deAziatische hoofdstadvandeRomeinschepravincieArabië,
g(2Z2)werdzjeene
kust den Anadnli-vuurtoren bj den Joesja- - onderAlexanderSererv.
Tagh ofden Reuzenberg.
Rûmeinschekolonie, en omstreeksdien tjd
De straat van Kertsi ofJenikalé tusschen dezetelvan een Christeljkenbisschop.Later
de Zwarte Zee en dievan Azofdroegbjde wasereen aartsbisschop çevestigdjdie aan
Ouden den naam van Kimmeriselte .
poepe'
lrs. het hoofd stond van 20 blsdommen.Ztjhad
Hetland aan beide zjden diex straatheette alshandelsplaatseenegunstiqeliggingineen
hetRosporaanscherz
g
jk:hetwelkgestichtwerd zeer vruchtbaar oord, en ln den tjd der
in het Jaar 480 vôôr Chr.(
100r de Archaea- Kruistogten streed men nog om haar bezit.
nactiden, die ex tot 438 regeerden. Toen
Bosscha. Onder dezen naam vermelkwam er metkoning Spartoews.feenenieqwe den wj:
dynastie aan het hoofd. onder Satyros I
Herman Bossolta,e0n Nederlandsch letter(# 393) wextl de kust van Azië in ditge- kundige. Htj werd geboren te Leeuwarden
bied opgenomen, en onder Lewcon f Theo- den 18den Maart 1755,bezochtde Latjnsche
dosia er mede vexeenig; (3G0).Koning Len- school ixl zjne geboortestad,studeerde te

eanor moestaande Scythenschattingbetalen,
en deze werd zöö drukkend,dat Parisades,
de laatste der Leuconiden, zich onderwierp
aan M itâridates,koning van Pontus,die de

Scythen overwon en zi
jn zûon Maehares
totkoning van hetBosporaansche rjk ver-

hief.Nadat deze zich om het leven had gebragt en M itltridates gestoxven was,schon-

Deventer en te Franekervooralonderleiding
van Everwinus W assenberyk en werd op 25-

Jarigen leefti
jd rector derLatjnsche school
te Franeker, ter&vjl hi
J-4 Jaren later eone
dergeljke betrekking aanvaardde te Deventer.W egens departjschappen van 1787ver100rhj deze betrekking en zag zieh eerst3
Jaren later aangesteld t0t sub-conredor aan

ken deRomeinen(64 vôôr0hr.)hetlandaan hetVelurschgymnasium teHarderwjk,waar
de Academisehesenaathem eershalvedentitel
verleende Van doctor in de regten.Na de
omwenteling van 1795 werd hj op eene
glansrjke wjze naar Deventer teruggeroeng hj de meergepen, maar tevens ontvi
meester van het rjk,maarwerden in 344 w enschte benoem ing t0t hoogleeraar in de
door de bewoners van CherBonésus nverwel- geschiedenis,Grieksche taalenwelsprekenddigd. Daarna behoorde het met den Tauri- heid te Harderwjk. Hj bleeferwerkzaam
Bchen Chersonêsus t0t het Oost-Romeinsche tût 1804,-- Averd toen hoogleeraar in de

Pkarnaces,den tweeden zûonvan M ithridates.
Toen deze vermoord was,kwam hetinhan4en van onderscheidene vorsten , die zich
vûor nakomelingenvanM itltridatesuitgaven.
ln 259 na Chr. maakten de Saxmaten zich

rtlk, totdat de Chazaren en later de Tartaren hetonderwierpenaanhunneheerschappj.
Bosquet (MarieJoseph),maarschalk van
Frankrjk twerd geboren den 8stenN ovember
1810teM ontdeMarsanin hetdepartem entdes
Landes.Hj bezochtdePolytechnischeschool
te Parjs,werd in l831onderoKcieren ver-

Feschied-en oudheidkundete Groningen,en

m 1806rectorderLatjnschescholenteAmsterdam,alsmede hoogleexaaraan hetAthenaeum

aldaar.Hj was lid vanhetKoninkljk Neder-

landsch Instituut en van een aantalgeleerde
genootschappen ixl 0ns Vaderland,en overleed den 12den Augustus1819.-- Van zjne
trok in 1834 naar Afrika.W eldra bezorgde drie zonen is Pieter, geboren te D evenzjn beleid inhagcheljkeomstandighedenhem ter den zlsten October 1788, hoogleeraar
het kruis van hetLegiûen van eer,en eene ill de oude letterkunde aan het Athenaeum

BOSSCHA.

in zdne geboorteplaats, - Hendrik,geboren te Harderwjk den25etenDecember1791,
hoogleeraarin de ontleedkundeaanhetAthenaeum te Amsterdam , - en Jokannes,ge-
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Bosseka geopend:bj de oprigting derMilitaire Academiete Breda (1828)werd hj al-

daar benoemd t0t hoogleeraar in de geschiedenis en letterkunde en alzoà t0tchef van
boren te Harderwjk den 19denMaart 1797, de historische en taalkundige lessen en stuhoogleeraar in de Oude letterkundeaanlaatst- diën.In diebetrekkingbeweeshjeenegropte
gemeld Athenaeum geweest.- HermanW/.
#- dienst aan de cadetten door ten hunnen be-

selta heeftjbehalve een aantal Latjnsche hoeve eene schetsteschrjven van deAlgeredevoeringen, onderscheidene belangrjke meene geschiedenisenvandiedesVaderlands,
werkeq uitgegeven.Van dezenoemen wjde die in 18 uitgaven ten getale van 25000
bekende GBibliotheece classica'', tGeschie- exemplaren werd verspreid: Voorts schreef
erlandsheldendadenis der Nederlandsche staatsomwentelinj hj het bekende werk ttNein 181:''en zjne Rpoëmata''. 00k gafhp den te Land'' waarvan onlangseene tweede
metEverwinus W assenberph eeneuitstekende uitrave isin hetlichtverschenen.
Eene redevoering,gehouden in eeneopenvertaling van Jplutarchus,levens van d00rluchtige Grieken en Romeinen (1789- 1800, bare zitting van de 3deklasse van het K0ninkljk Nederlandsch InstituutaDe C.Julio
13 dln,in 1825herdruktl.''
Joltannes WoddcAl, een broeder van den Caesare, docto homine etsummis oratoribus
voorgaande.Hj werd geboren te Leeqwar- aemulo'',gaf aanleiding,dathj in 1839 tot
den den 2lstenApril1766,bezochtdeLatjn- opvolger van D.J.tllp Lennep als hoogleersche school en het Athenaeum te Deventer aar in de geschiedenis,oudheden,Grieksche
en vervolgens de hoogeschool te Franeker. en Latjnsche letteren aan het Athenaeum
ln 1787 werd hj gouverneur derZ zonen te Amsterdam benoemd werd. In deze bevan Balthazar ADC.
: Abbema te Parjgen trekking metjverwerkzaam ,bekleedde hj
woonde er t0t aan 1795 de schriktooneelen tevens die van voorzitter der Hollandsche

der Omwenteling bj.In laatstgenoemdJaar Maatschappjvan Kunsten en W etenschappen
in zjn Vaderland terugkeerende,,werd hj en hield op hare veryadering eeneredevoe-

raadsheer in het H0fvan Friesland,waarna ring Jover de verpllgting der Regéringen
de Académische Senaat teHarderwjk hem ten aanzien van kunsten en wetenschappen''1
het doctoraatin de regten Opdroeg.W eldra welke in de werken dier Maatschappj is

echter nam hj zjn ontslag en vergezelde opgenomen.In 1849 ontving hj van Koning
den heer de '
n.
:v@n t
sfedzlçn'
tjk,diealsge- W illem 1II de opdragtt om eene levensbezantnaarParjsvertrok,in dehoedanigheid schrjvingop testellenvanKoningW illem II.

van secretaris derwaarts) en werd in 1798 Datwerk werd in 1852 uitgegeven,enonder
in Nederland secretaris-generaalvan Buiten- den indruk daarvan -- niqt onder dien der
landsche Zaken.O0k onder Lodewi
jk Napo- April-beweging,van welkeBossoltaeentegenlepp en voortst0taan zjn d00dt0etopden standerwas werd hj doorhetkiesdistrict
7t
len Maart 1810jbleefhj indiebetrekking Amsterdam afgevaardigd naar de Tweede

werkzaam.Zjne rroote bekwaamheid was
oorzaak,dat hj ndder werd der Uniet1id
van het Koninkljk Instituuten lid van de
Maatschappj van Letterkunde te Leiden.
Schoon hem de tjd ontbrak om alsschrjver

Kamer der Staten-Generaal. Hier nam hj
met groote belangstelling en jverdeelaan

de beraadslagipgen over de ttW et op het

lageronderwjsM (1857), en zag zich in de
jaren 1858t0t 1861belastmetdeportefeuille

lietui
hj
ge
en
ege
lergewet
nheens
idvo
or
Op te treden,de
tbre
idi
ng
de
cha
p- Van Hervormde eeredienst. T0t zjne staatkundige geschriften behooren de brochures
bjgaan, om
aKroon en Ministers'' en upruissen en Nete bevorderen.

Joltannes .
/ot
ucFzc, een verdiensteljk Ne- derlantp', terwjlhj tevens een dramatisch

derlandsch letterkundige en staatsman.Deze, gedicht ûW olferd van Borsselen''in hetlicht
een zoon van H erman, w erd geboren te deed verschjnen.

Deze verdiensteljkegeleerde,diededagen
Harderwjk den l9den Maart 1797,doorliep
de 6 klassen der Latjnsche schoolte Am- zjner ambtelooze rustte 'sHage aan zjne
sterdam en studeerde aan hetAthenaeum al- geliefkoosdeletteroefeningen bljftwjden,is

daar onder de leiding van de hoogleeraren ridderderordevandenNederlandschenLeeuw,
D. J. flczl Lennep, Cras en van Szpisdez3, groot-oëder van de Luxemburgsche Eikenwaarnahj hetdoctoraatin de letteren ver- kroon, ridtler methet gouden kruisvan de
lkreeg op eene m etrische uitgave der tcap- Grieksche orde van den Vexlosger,en ridder
tivi'' van Plautus. Daarna was hj achter- van de orde van den W itten Valk v!n Sakecnvolgens te Amsterdam en te'sHageprae- sen-W eimar-Eisenach,terwjldemeesteleteeptor aan deLatjnscheschoolen behaalde terkundige genootschappen in 0nsVaderland
bj hetUtrechtsch Genootschap vanKunsten hem hetlidmaatschap hebben opgedragen.
en W etenschappen de zilveren medaille door
Johannes .
podq
vcl,c, een uitstekend beoefeeene vertaling van 2 boel
ten van Herôdotuh naar der wis- en natuurkunde en inspec-

eur van hetMiddelbaaronderwjs.Hjwerd
t
erwjlhj deuityave derwerken van Appa- t
Ie.gif
z.
quitde gapleren van Osdendorp op de geboren te Breda den 18den November 1831,
Leidsche bibllotheek,door Rahnkenins be- bezocht van 1842 t0t 1848 de Latjnsehe
gonnen tonderdennaam vantAppulejiopera'' school(i
n hetlaatstvermeldejaargymnasium)
te Am sterdam :studeerde in de w ls-en navoltooide.
Ruim er werkkring w erd vervolgens voor tuurkunde eerstte D eventer onder professor
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van Ar W illigen, daarna te Leiden onder Hierwerd hjdoordenAcat
lémischen senaat
de hoogleeraren Kainer, Verdam ,R'
qke en begiftigd metden titel van doctor in de let& van der Jfoe/
pes, en promoveerde alt
laar teren.ongesteldheid noodzaaktehem ,in 1838

in 1854. Vpôr zjne promotie gafhj reeds zjn post neder te leggen,waarna hj zich

eene verhandeling in het licht over JEen te Amsterdam vestigde en er den Sssten Demiddelter bepaling der snelheid van hetge- cember 1829 overleed.Van de door hem uitluid'', en later schreef hj onderseheidene gegoven werken zjn uGeographiaeantiquae
verhandelihgen over de théorie der electro- compendium''en JAntiquitatum Romanarum
lyse en over andereonderwerpenvannatuur- brevis descri
gtio''algemeen bekend.
kundigen aard,- welkeopstellen eeneplaats
Peter TMIIJJ van T/dd:,een Nederlandsch

vonden in buitenlandsche tjdschriften.Van staatsman,die zich na hetjaar 1848hoogst
zjne hand bestaat 00k eene verhandeling verdiensteljk heeftgemaaktd00reennaauwJover het behoud van arbeidsvermogen in
den galvanischen stroom''1alsmede een aantal populaire stukken in de uBlikken in het
leven der Natuur-''
Nadat Bosseha van 1857 t0t 1860 de betrekking had bekleed van assistent aan het

keuriq en zuinig beheerder Nederlandsche
inanclën,zoodat hj teregtals eene uitstekende specialiteit op dat gebied beschouwd
wordt.Hj werd geboren teAmsterdam den
l6den December 1809,studeerde aldaar in de
regten onder de leiding derhoogleerarenran
Reenen, den n a en ran H all, en zette die

Natuurkundig Kabinet te Leiden,werdhj
in laatstgenoemd Jaar aangestel; t0th00g- studie voort te Leiden,waarhj delessen
leeraar in de wis- en natuurkunde aan de bjwoonde der hoogleeraren Tqdedam , eq4
Militaire Academie te Breda, schreef een
uitmuntend ulueerboek der Natullrkunde'',
dat veel wordt gebruikt, en werd in 1863
benoemd t0t inspecteur van het Middelbaar

Assen,de Opck en Thorbeekeenin 1833promoveerdemeteene dissertatieGDeregeminismunidpalisorigine,progressieetpraesenticonditione en Franda,Germania etpatrianostra.''

onderwjs in deprovinciën Noord-Brabant,

Het scheen, dat nan Wodd:zjneregtsge-

Gelderland,Utrecht en Limburg.Bosnelba is leerde studiën wilde laten varen, daar hj
lid der Academie van W etenschappen,waar aanvankeljk fabrikantwerd teW eesp.W elhj verhandelingen leverde over de theorie dra echter vestigde hj zich alsadvocaatte
van den thermometer,- voorts van de H0l- Amsterdam en bekleedde er tevens de be-

landsche Maatschappj van W etenschappente trekking van secretaris der Rjnvaart-comHaarlem jvan het Bataafseh Genootsbhap te missie,terwjlhj zichin 1844 naar'sHage
Rotterdam ,van het UtrechtschGenootschap, begaf,Om aldaaralsreferendarisbj hetmien van de LeidscheMaatschappj van Let- nistêrie van Financiën werkzaam te wezen.
terkunde.
Zjnegroote bekwaamheid wasoorzaalt,dat
Bosschaerts. Onder dezen naam ver- hj in de dagen dergrondwetsherziening tjmelden wj:
deljk metdeportefeuillevanFinanciënwerd
W illibrordus.#o.,.:rAc:r/,:,een Nederlandsch belast (3 Junj-tot 21 November 1848).
godgeleerde.Hj werd geboren te Bergen op
Den zlsten November 1848 werd hj beZoom in l577,was kanunnik in de abtdj noemd totministervan Financiën en behield
van Tongerloo en later hoogleeraar in de die betrekking t0t aan den l9denApril1853j
théologie.HjoverleedteMechelenden25sten toen hjmethetministérie TltorbecketengeJulj 1657 en heefteen grootaantalLatjn- volge der Aprilbeweging aftrad.
sche geschriften nagelaten, die te Leuven
D e gewigtige werkzaamheden van dezen
m inister staan in zoo naauw verband m etde
en te Mechelen gedrt
lktzjn.
Tâomas 'cilldlrortf.
ç Bossehaertn, een Ne- Feschi
edenisdergeldm iddelen en belastingen
derlandsch kunstenaar.Hj werd geboren te 1I1 Nederland,datwjhetVan belang rekeBergen op Zoom in 16l3 en schilderdeOnder nen,daarvan een geregeld overzigttegeven.
de leiding van Geravd & .ger.
:.Hj bezocht Nadat zjn voorstelvan 11 October1848

t0t uAanvulling der baten en lasten van den
achterstand over 1840 en vroeger''wasaankeerde vervolgens naar zjne geboortestad genom enj droeg hj n0g een ontwerp voor
hetdienstterug,waar hj vele altaarstukken en qor- t0t tdAanvulling dermiddelen van
tretten schilderde.Zjne penseelsbehandellny jaar1948'' hetwelk nietwerd afgedaan,
Rome en andere Italiaansche steden ,deed
eene reis d00r Engeland en Duitschland en

worit zeer geroemd. In 1649 werd hj d1- een ander,behelzende eene UW jziging der

rectellr van de schilder-academie te Antwer- accjnsen op hetgemaalengeslagt'',datniet
pen en overleed aldaar opden23stenJanuarj in behandeling kwam, - en nog een,be1656. Men vindt er in de kerk der Carme- vattende eene uBelasting op de bezittingen
lieten, waar hj begraven werd, een stuk en inkomsten van ambten,wachtgelden en
van zjne hand,alsmede in de kerk van &. pensioenen'',hetwelk werd ingetrokken.
W éllebrord buiten Antwerpen.
In hetzittingjaar1848-1849werdendoor

letBos
sejFransAntoine),eenNederlandsch hem voorqedragen devolqende voorstellen:
terkundlge, w erd geboren te M iddelburg dvoorlooplge voorziening m het te kort op
den l4den September 1775 en bezocht aldaar de m iddelen tot dekkm g der staatsbehoeften

het gymnasium en het athenaeum.Hj be- in 1849:' -- dverzekering der voldoening

kleedde vervolgehs de betrekking van prae- van de kosten t0therstelvan hetNederlandceptor te Haarlem ,daarna die van conrector sche muntw ezen over 1849'' - en ulnwisen eindeljk die van rector teLeiden(1809). seling der zilveren speciën, naar de w et
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van 1816 gemunt,en t0t het ontnemen der
hoedanigheid van standpenningen aan degouden speciën, naar de wetten van 1816 en
1825 gemunt'' - welke 3 ontwerpen werden aangenomen; alsmede een ander,behelzende eene uBelasting t0tdekking van het
te kort in de middelen over 1848 en 1840'',

art. 8 der wet van 20 Mei1847'' en JAchterstallig aandeelvan Nederland in deRussische schuld''werden op nieuw ingediend en
aangenomen. Een ontwerp tot ddAmortisatie
van schuld over 1851''wer; doûr de Eerste
llanaerverworpen, en later op nieuw ingediend en aangenomen. W etsontwerpen t0t

hetwelk werd ingetrokken.In datzelfdejaar uUitgiftvan muntbiljetten'',en t0tkWjzigaf hj een uverslag in betrekking t0t de ging der bepalingen omtrentden accjnsop
algemeene begrootingen van inkomsten en
uitgaven over 1846 en 1847,enleverendeeen
overzigt over den toestand der schatkist op

hetgeslayt''werden aangenomenjeneent0t

uvaststelllng van hetnadeelig slotderstaatsinkomsten Over 1848''ingetrokken.
In 1852- 1853 zjn nan #od.
lJanuarj 1848'' - alsook eene JRekening
ç:'.
swetsontwegens de ontvangsten en uitgaven betrek- werpen t0t uln omlo0p bljven van 10 milli-

keljk debaten en lasten vandenachterstand 0en gulden aan muntbilletten'',en t0t ?Afvan 1840 en vroeger.''

In 1849--1850 leverde hj de volgende
wetsontwerpen in, die alle werden aangenom en:uovergang illwerkeljke schuld Van
uitgesteldeschuldenkansbiljetten,''- Jvaststelling van het briefport en regel
inj van
de aangelegenheden derbrievenposterj',-

lossing ofverwisseling van nationaleschuld''
aangenomen. Een voorstelt0t JAanwjzing
van m iddelen t0t dekking van het te kort
over 1848'' bi
j de Tweede Kameraangono-

men,bleefbj deEersteonafgedaan,terwjl
ontwerpen t0txRegeling derRjksalgemeene
cnmptabiliteit'' - öWjzigingen in enkele

aRegeling van de belangen der Nederlandsche scheepvaart'' - en tdToezigt en zorg
over de zaken der Munt''.
In 1850--1851 de volgende: (
tAfschaëng
der leges in zake van in- en uitgaande regten en accjnsen''en ulleëng der grondbelasting in Limburg'' beide door de Eerste

bepalingen der algemeenewetophetheFen

wetOpdeburgerljkepensioenen''entNieuwe
verordeningen omtrentdeschatkistbiljetten''t
welke beide werden aangenomen,terwjlde
hierna genoemde dat Jaar nietin behandeling kwamen: GW jziqing in hetbelasting-

ning smaken,datmen van allezjdenerkende, dat hj zich zeerverdiensteljk had gemaaktjegens deNederlandscheinanciën.Bj
de ontbinding der TweedeKamel
-werd hj
dan o0k aanstonds gekozen t0tlid van deze
in hetkiesdistrict Rotterdam.Hj lietzich
die keuze welgevallen, behoorde er t0tde
gematigd liberale partj en bleef erzitting
houden t0t in den aanvang van 1858 toen
hj,nahet eindeloosgesukkelder conserva-

van regten van 1n-j uit- en doorvoer Van
1822'' - en KBekrachtiging eener met de

Nederlandsche Handelmaatschappj gesloten

overeenkomst''onafgedaan bleven.
In 1852 legde vanWodde- geljkwjreeds
zeiden - ten gevolge der Aprilbeweging
Kamerverworpen,- voortsttWjzigingder de portefeuille neder en mogt de zelfvoltbe-

stelsel'',- NAchterstalllg aandeelvan Nederland in de Russische schuld in Holland''-

tAccjns op de suiker'' tRegeling van
'
sRjksalgemeenecomptabiliteit'',- uW aar-

borg en belasting der gouden en zilveren
werken'' - en tuitvoering van art.8 der tieve en anti-revolutlonaire kabinettenz in
wetvan 20 Mei1847 (Regten van in-enuit- een half-liberaal kabinet wedera1s minlster

voer Op de granenl''.
van Financiën Optrad (l8 Maart1858).
In 1851--185: diendehj op nieuw in het
Bj ztjne optreding kwam er weêr nieuw
ontwerp tot uWjziginy van het belasting- leven op het gebied van inande-zaken en
stelsel''.H iervan w erd lngetrokkenhetvoor- belastingen.In het tjdperk 1858- 1860wer-

stel t0t heëng eener dBelasting Op de ren- den door hem i
ngediend de volgendew etsten van kapitalen, t0t afschaëng van den ontw erpen:ulnkoop enam ortisatlevanrenteaccjns op den turfen van dien op de steen- gevende Nationale Schuld'' en GAmortisatie
kolen,- en t0tverm inderingvan hettonne- van schuld,ingekocht krachtens de w etvan

geld der zeeschepen'', terwjl in de Eerste 13Augustt
ls 1857'',welkebeide zjn aanye-

Kamer het wetsontwerp uOp hetzegelregt'' nûmen,- een tot JH erzieningvanhettarlef
verw orpen w erd.Aangenomen w erd daaren- van regten op den in-, uit-en doorvoer''1
tegen dattot tAanwjzing en aanvullingder datdoordeEersteK amerverworpen werd,-

welten op hetregtvan patenten wjzlging
van den vrjdom vanden accjnsOp hetbinnenlandsch gedistilleerd; alsmede t0t verbetering van den accjnsop het zouten van
dien op de suiker.
Voorts Averd in datJaaraangenomen het

een t0tuW jziging dertarieven van sommige accjnsen'' dat aangenomen werd, een t0t dW jziging van hetbelastingstelsel

en van eenige bepalingen der gemeentewet,
rakende de gemeente-belastingen'',van welk
ontwerp de gedeelten GT0t evenredigmaking

ontwerp t0t tRegeling der zaken van de der grondbelasting,afschaëngvandenaccjns
voormalige Wees- en momboir-kamers''.In- op turf en steenkolen en wjziging van de
gediend werd een t0t d
tRegelingvan 'sRjks artt. 24l, 24S en 24t$ der gemeentewet''
algemeene comptabiliteit) zamenstel.ling van onafgedaan bleven,en die op het öRegt van
de algemeene Rekenkamer en regeling harer successie en van overgang en t0twjziging
taak; opriyting eenerbewaarkas'',hetwelk der bepalingen omtrent de heëng van den
toen niet ln behandeling kwam. De reeds accjns op het geslagt van de runderen en
vermelde ontwerpen urrot uitvoering van kalveren''aangenomen werden.Voorts wer-
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den aangenomen de wetsontwerpent0tJllerziening der wet op den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken''
t0t inkoopen en amortisatie van schuld'')en t0t JHerziening van de regten op den

in-en uitvoer van visch'',terwjldie,behelzende EBepalingen omtrentden accjnsop
het Binnenlandsch gedistilleerd'
',- kW jz1
'ging der tarieven van de accjnsen op den
turfen steenkolen'' - en KHerziening der
bepalingen Omtrentden accjnsophetgedistilleerd''onafgedaan bleven.
Nadatran Wodddden 23sten Februarj1860
zjne portefeuillehad nedergelegd,werd hj
den l7den September daaraanvolgende door
het kiesdistrict Zutphen afgevaardigd naar

de Tweede Kamer.Hj behield datmandaat
t0t in 1866, toen hj (l0 Februarj)weder
t0tminister van Financiën werd benoemden
ill die betrekking zjne JNadere bepalingen
omtrentdenaccjnsop hetgeslagt''zag aannemen. Slechts kort stond hj ditmaalaan
hethoofd van hetdepartement,daarhjzich
gedrongen gevoelde, om reeds den lsten
Junj 1866 zjn ontslag tenemen.Nadathj
ruim ïlt
lg Jaar ambteloos geleefd had,werd
hj desgeljksvoorkorten tjd doorhetkiesdistrictDordrechtbenoemdt0t1idderTweede
Kamer, daar hj den st
lenJunj 1868 weder
optrad a1s minister van Financiën en zjne
portefeuille op den 4den Januarj 1871 met
die van Koloniën verwisselde, welke bj
voortduring in zjne handen is.
Gedurendehettjdperk 1868--1871werden

ging der wet, houdende aanvnlling derinstructie van de Algemeene Rekenkamer en
van art. 29 der wet, houdende instructie
van dezelfde Kamer'' - aBepalingen om

trent den accjns op bier en azjn'' - en
öNadere bepalingen omtrent denzelfden accjns''
.Van hetwetsontwerp t9tuAfschaffng

van het zegelregt 0y de gedrukte stukken

en de advertentiën ln de nieuwspapieren !
verhooging der belasting Op den aankoop in
het klein van tabak en sterke dranken en
verhooging van het invoerregt op thee''is
het eerste gedeelte aangenomen terwjlde
volgende gedeelten werden ingetrokken.Dit
laatste was 00k het geval met het voorstel
t0t axegejjng van hethoogerberoepbjden
Raad van State Op uitspraken van Gedeputeerde Staten in zake van Rjksdirectebelastingen'', - alsmede met een ontwerp t0t

uGoedkeurinj vanartikelenderovereenkomst
t0t vaststelllng van gemeenschappeljkebepalingen op de visscherj in de Rjn, en
eene strafbepaling op de overtreding'', en met uNadere bepalingen omtrentde hef;ng van hetvuur-,ton-en bakengeld,ge-

regeld bj de wetvan 1859.'- Een hoogst
belangrjk ontwerp,bevattende eene JAlgemeene belasting op de inkomsten ter voorziening ill buitengew one uitgaven en ter
vervanging van het regt van patent''kwam
niet in behandeling enwerdlateringetrokken.

Geljk wjreedshebbenvermeld.aanvaard-

de van Wpddebj den aanvang dezesJaarsde
portefeuille van Koloniën.In die betrekking

door van Wtlk
v,
:e vele Ontwerpen ingediend. heefthjdereorganisatiederPreanger-regentVan deze zjn de volgende aangenomen: schappen inqevoerd en voorstellen ingediend

tW jziging van eenige bepalinqenderwetten t0t dlnvoerlnq eener belastinq op hetver-

betreFende depersoneelebelastlng.''- JHerziening der w et op de zeebrieven en Turksche paspoorten en tot afschaë ng van het
registratie-regt van buiten 'sLandsgebouw de

bruik van gedlstilleerd in Surlname'',- t0t
uverlenging van de w erking der w et van

3 Julij 1865, houdende vaststelling der ta-

rieven van in-, uit- en doorvoer in Nederzeeschepen,'' uW jziging derwetop het landsch YSt1i01'1 en t0t avaststelling der
regt van successie en van overgang bj over- Begrooting van N ederlandsch lndië'', welke
ljden'' -- usvet betreFende het regtvan alle zjn aangenomen, terwjlvan een ontzegel; plakzegel voor handelszaken'' - werp t0t JGoedkeuring van tractaten wegens
uGoedkeuring der herziene acte omtrent de afstand der N ederlandsche bezittingen ter
Rjnvaart'', - uverhooging van den accjns kust van Guinea, en de toepassing van een
op het gedistilleord'', ttop de grondbelas- tractaat tusschen het Nederlandsch Gouverting'',- dRegeling van instelling van c0llé- nement en den Sultan van Siak''het eerste
giën van zettersvan '
aRjksdirectebelastin- gedeelte door de TweedeKameraangenomen
gen''- JBepalingen betreFendedeindiening en door de Eerste aangehouden,en hetvolen de behnndeling van de bezwaarschriften gende gedeelte door de Tweede Kamer vertegen aanslagen voor de belasting op het w orpen werd.
personeel of op het regt van patent'' Bj de vele werkzaamhedent door %Gn
uwjziging en aanvulling der wettenomtrent Wodde ten behoeve des Vaderlands verrigt!
de hefqng en verzekering derin-enuitgaande mag voorts niet vergeten worden, dat hj
reqten en accjnsen'
' - uuitvoering der be- een aantal Begrootingswetten ingediend en
pallngen van artt.33,86 en 38 derherziene met gelukkig gevolg verdedigd heeft,- dat

acte omtrent de Rjnvaart''1- JW jziging hj met zjne ambtgenooten van Buitenlandvan Hoofdstuk V1I B der Staatsbegrooting sche Zaken en Kploniën, met vreemde M0voor 1869,adm inistratie der directebelastin- rendheden verdragen heeftgesl
oten t0tregerent den llng van post-aangelegenheden,tot bevordegen ,- JNadere bepalingen omt
!
uNi
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e
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va
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r
t,tot geljkaccjns op het gedistllleerd''
bepalingen Omtrent de schatklstbiljetten,,,- stelling van vlaggen,tot w ering van sluikaBepalingen omtrent den accjns op den handel,enz.,- en dathj bj debetrekking
wjn'', - Herziening derwetten,houdende van minister van Finaneiën m eer dan eens
regeling van het briefport en van de aange- (1851--1853 en 1868- 1871) dievan minister
legenheden der brievenposterj'', W jzi- van Hervormde en andere eerediensten be-
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kleed heeft en jverig gewerkt t0thand- en t0t baron werd verheven. Hj huldigde
having van hetbeginsel:dscheidingvanKerk bj afwisseling de omwenteling,Napoleonen
en Staat''.
de Bonrbons,en overleed teParjsdenSosten
Van een man, met zoovele 0n Z00 be- Januarj 1823.Niettemin worden zjne gelangrjkewerkzaamhedenoverladen,kanmen dichten zeergeprezen4eene21 uitgavedaarniet verwachten,dat hj tjd overhoudtt0t van is in 1814 te Londen in het licht verhet opstellen van geschriften. Voor zoover schenen.
0nsbekend ishebben wj van vanWoddeeene GLnseppe Wpddi,een ltaliaansch kunstenaar
belangrjke voorredebj de vertalingvanhet en kllnstkenner.Hj werd geboren denllden
werk van Dwnekley ?De vrjheidvan handel Augustus 1777 te Busto Arfcio op het geen scheepvaartenz.(1856)'' - een donder- bied van Milaan, oefende zich te Rome en
zoek of de Koloniale Begrooting door de

werd eerst secretaris en toen professor aan

wetbehoortvastgesteld teworden(1861)''-

de kunst-academie te Milaan.Hj besteedde

en grootgedeeltevan zjn tjd aan hetbeenonderscheidenebjdrayeninhetuTijdschrift e
voor Nederlandsch Indlë'', waarvan hijin studéren van Leonardo #t; Fizlcien Dante2

1867 en 1868 mede-redadeurwas,en elders. hield veelal zjn verbljf Op de Villa Melzl
De çroote verdiensten van van Wpdd:op aan het meer Van Como, en overleed te
fnancièel gebied zjn door Onderscheidene Milaan den 15den December l8l5.Van zjne
vorsten op eene schitterende wjzeerkend. schilderstukken &qordt de teekening meer
Hj iscommandeur derordevan denNeder- geprezen dan hetkoloriet.Alsgeleerdeheeft
landschen Leeuw , ridder van de 2de klasse hj zich grooten r00m verworven doorzi
jne
der Orde van St.Anna van Rusland,groot- uitmuntende boekerj en doorzjnprachtwerk
kruis der orde van Leopold van België,der tDel Cenaculo di Leonardo da Vinci,libri
orde van de Eikenkroon van Luxemburg, IV (Milaan 1810,met koperen platenl.''In

der orde van Frans Jozefvan Oostenrjk? de Brera te Milaan bevindtzich zjn borst-

en der orde van Matlritius en Lazarus van beeld door Canora vervaardigd.
Lui-qL Wtl,à , een Italiaansch oudheidkenItalië, ridder der lste klasse der orde van
den Rooden Adelaar van Pruissen,en ridder ner en gesehiedschrjver. Hj werd geboren
der lste klasse van de Orde van de Ilzeren te Milaan den 28sten Februari
j 1785,studeerde te Pavia en Nverd door Bonaparte
Kroon van Oostenrjk.
Mr.P. P. rtzs Bosse staatonbetwistbaar aangesteld tot agent der Fransche regering
#

op eene aanzienljke hoogte ais fnanciëele teTurjn.Hj werd daarna directellr(
lerarspecialiteit. Eene groote hervorming onzer chieven van hetkoningrjk Italië,en 0Verinanciën was reedsin 1844 door middelder leed te M ilaan den loden April 1835. HiJ*
zoogenaamdedvrjwilligeleening''doorMr.rco heeft eene reeks van 80 groote en kleine
Rall voorbereid, - maar alwat er na de werken geschreven, waarbj zich eene ?Is-

grondwetsherziening van 1848te doen was toria d'Italia''bevindt van 19 deelon.
om een ordeljk en zuinig beheerin 0nsVa- Bossu (Maximiliaan de Hennin, graaf
derland in te voeren,werd door van .
/t
):.
:: van),uiteen 0udNederlandseh geslachtge-

volbragt.Drultkendeaccjnsen,belemmerende
bepalingen zjn door hem gewjzigd ofafgeschaft, en doordrongen van eene gezonde
staathuishoudkunde. vinden wj hem met
zjne maatregelen altpd aan de zjde van den
vooruitgang.Het sgreekt van zelf,dathj
om die reden geenszlns aangenaam was aan
de conservatieven,terwjlhem van de zjde
der liberalen veelalkwaljk genomen werd,
dat hj besluiten k0n ) zitting te nemen in
een niet zuiver-liberaal kabinet,- dathj
zjne talenten te veelbesteedde aan kleine
verbeteringenvanonzen inanciëelentoestand,
terwjlmen Juistvan hem alles-omvattende

sproten,diende in zjne jeugd den Konlng
van Spanleen werd a1svlootvoogd tentjde
van Alna uitgezonden t0t ontzet van den

Briel.Zjne schepen Averden echterdoorde
svatergeuzen gedeelteljk in brand gestoken.
Daarna deed hj eene vruchteloozepoging,
om zich in D ordrecht te w erpen en w aagde
eindeljk op de Zuiderzee een slag met de
weêrspannige Nederlanders. Oûk hier leed
hj de nederlaag,daar de dappere D'
lrkszoon
den graaf gevangen nam en naar H oorn
voerde.Nu nam Bossu dienstbj de Staatschen en trok te velde tegen d0n Jan 'PJ''
Oostenrnk.Men zegt, dat hj juistvoornevoorstellen t0t eene radicale hervormingvan menswasom weder de zjde.
van Spanle te
0ns belastingstelsel meende te mogen ver- kiezen,toen hj den zlstenDecember 1578
wachten.Heefthet velen bevreemd,dathj te Antwerpen overleed.
de portefeuille van Financiën metdie van
BossuettlacquesBénigne),eent
litstekend
Koloniën verwisseldet het is boven allen Fransch kanselredenaal'engeschiedschrjver,
twjfelverheven,dat hjJuistalsfnanciëele Nverd geboren te Djon den 27sten Septemspecialiteitin zjnetegenwoordigebetrekking ber 1657, bragt zjne kindschedaqen door
onderdeleidingderJezuïeten,en ontvlngreeds
onschatbaredienstenkan bewi
jzen.
Bpssi.onder dezen naam vermeldenwj: Op 8-jarigen leeftjd de tonsuur en toen hj
G%tsepte carlo Aurelio,baron de Wtlt
gq
si, 13 jaren oud was een kanonicaat te Metz.
een ltallaansch lierdichter, geboren te Tu- Vervolgens bezocht hj hetcollégevan Narjn den 15den November 1758. ln 1796 varre te Parjs en begaf zichop Sljarigen
was hj Sardinisch gezant te Petersburg, ouderdom als baccalaureus naarM etz,waar
daarna Fransch consul te Jassy en vervol- hj gedurende 2 Jaren jverig studeerde.Hj
gens prefect in één der departem enten, ter- verwierf daarna den rang vqn licentiaaten
wjlhj t0tridder van hetLegioen van eer 2Jaarlaterdien van doctorln detheologie
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Toen vestigde hj zich te Metz met den
last om aldaarde Protestanten te bekeeren.
ln 1662 predikte hj de eerste maalvoor
koning Lodewnk XIV en deelde van dezen

ten van Bonswet iszeer groot,en zelfs onze
Hwgo de X ppf had een aanval van hem te

verdoolde schapen in den schoot der R.K.
kerk terug te brengen,gelukten boven verw achting, zoodat zelfs de groote Turenne
daarvoor bezweek,en Bossuetwerdbenoemd
t0t bisschop van Condom.Voordatechter die
benoeming d00r den Paus bekrachtigd was,

kunstenaar,werd geboren te Brusselin1635,
bezochtItalië en bezorgde zichgrooten roem

verduren.- Een zjnerneven,diedezelfde
voornamen droeg, is in 1716 bisschop van

tjd af in de gunst van dien vorsten van Troyesgrworden en in 1748 overleden,
geheel Frankrjk. Zjne pogingY , om de Bossult (Francisvan),eenNederlandsch

werd hj geroepen t0teene invloedxjkebetrekking, nameljk t0t dievan leermeester
van den Kroonprins,zoodathj in 1671den
bisschopsstaf nederlegde. In 1672 werd hj

doorhetkunstigsnjden van beeldeninivoor.
Hj vestigde zich te Amsterdam en overleed
aldaarden âzsten September1692.ZjnebeeldJesworden duur verkocht.
Bossut (Charles), een beroemd Fransch
wiskundige, werd geboren te Tartaras bj
Lyon op den llden Augustus 1720.In zjne
geboortestad studeerde hj in detheologie en
verwierfden titelvanabbé.Zjnerustelooze
geestdreef hem naarParjs,waar Clairaut

lid der Fransche academie,in 1680 aalmoezenier van den Kroonprins en in 1681 bisschop van Meaux. In die betrekking stond en voorald'A lemberthem den weg desroems

hj den Paus ter zjde tegen de kettersen deden opgaan.In 1752 werd hj hoogleeraar
den Koning tegen den Paus.Op eene ver- in de wlskunde te Mézières en in 1768 1id

gadering van R.K.geesteljken van Frank- van de Academie. ln dien tjd gafhj zjne
xjk in 1682 zorgde hj voorhetopstellen KMémgires''in hetlicht,en toen deOmwenen aannemen der 4 artikelen waardoor de teling hem van zjne betxekking beroofdej
regten der Gallicaansche Kerk en bepaalde- schreefhj zjn voortreFeljk ëEssaisurl'hisjde
1jk die van Frankrjks Koning tegenover toiregénérale desmathématiques''.Ten tt
hetgezag van denPauswerden gewaaxborgd. van hetKeizerrjk werd hj hoogleeraar aan
In 1695 benoemdede hoogeschoolteParjs de Centraal-school, lid van het Instituut en
hem t0tJconservateurde ses priviléges (Be- vananderebinneu-en buitenlandsche genootwaarder harer voorregtenl''
1en de Koning schappen,en overleed opden 14denJanuarj
verhief hem t0t staatsraad (1697) en t0t 1814.Zjnewetenschappeljkewerkzaamheid
eersten aalmoezenier der Hertogin van Bour- strekte zich uit t0talle deelen der wiskunde
gondië(1698).Hj nam nietregtstreeksdeel en vooralt0tdeproefondervindeljke hydroaan de vervolging der Protestanten, maar dynamica.Van zjne talrjkegeschriften ververzette zich daartegen evenmin,terwjlhj melden wjn0g:ûRecherchessurlaconstructlen edelen Flnllon om zjne verdraagzaam- tion la plus avantageusedesdigues (1764)''1
tcours completdesmathématiques(1795 t0t
heid verketterde.De laatste Jaren van zjn (
levenbragthjdoorin zjnegemeente,over- 1801)'' en Rcoprsdemathéyatiqueà,l'usage
leed aldaar den 12den April 1704, en werd des ècoles milltaires (1783). OOk heefthj
in de hoofdkerk te Meaux begraven.Zjne eene uitgave bezorgd derwerkenvan P aseal.
w elsprekendheid schittert vooral in zjne
Bostandsji,afkomstigvanhetTurksche
tlujkredenen (Sermons et oraison: funè- woord bostan,dattuin beteekent,isdenaam
bresl''
j- a1s geschiedschrjverstaathj ge- van des Sultans tuinwacht, eene militaire
heelenalop eenkerkgenootschappeljkstand- ljfwachtvan ongeveer600man,aan wiede
punt, zooals bljkt uit zjn JDiscours sur bewaking van het Serailen van alle Keizerl'histoire universelle Jusqtl' à l'empire de ljke kasteelen is toevertrouwd. Zj zjn er
Charlemagne'', hoewel hj daarin eene be- tevenstuinknechten,kanonniers,roejersop
wonderenswaardige scherpzinnigheid aan den de Keizerljke vaartuigen, politie-dienaars,
eheimescherpregtersenz.Menheeftbj hen
daç legt,- en a1sgodgeleerdewashjblin- g
form bestaat uit een
dellngs yehecht aan de leerstellingen zjner 9 xangen, en hun uni
Kerk,wlereenheid hjmetallekrachtpoogde rooden Jaszaeteen licht-bruine kraay.Hun
tebevorderen.1Ijheefteen verbazend groot commandant, de Jbostandsji-basji'' z1t aan
etroervan deKeizerljkebark,enistevens
getalyeschriften nagelaten,waarvan doorde h
Benedlctjnen eene uitgave isbezorgd in 46 opzigter der havens en kanalen en chefder
deelen. Het belangrjkste daarvan is naar politie te Constantinopel.Ook te Adrianopel
veler oordeelzjneaExposition deladoctrine bevindt zich eene afdeeling der bostandsji.
de l'église catholique sur les matières de Een keurcorps uitde bostandsjivormen de
controverse'' waann hj zelfs de gebreken uasseki's' metsabelsgewapenderuiters,die
der R.K.Kerk ,die de Hervorming te voor- den Sultan op zjnewandellngenvergezellen.
schjn'
riepen,in zoodaniglichtweetteylaat- Bosthoen is de naam eener secte
sen, dat zj zich a1s voortreleljke elgen- Onder de Hindoe's, die vooralhaarverbljf
schappen vertoonen. M en zegt voorts,dat houdt te Sylhet in Bengalen.Zj wordtals
door zpne tHistoire 4es variations deségli- de heiligste vereerd en nog boven de fakirs
ses protestantes''Gibbon totde R.K.Kerk is gesteld. Zj beschouwt het leven als een
bekeerd. Zjn Jcatéchisme du diûcèse de rampzalig oogenblik,dat bj den dood door
Meaux''is de grondslag van den bekenden het ware leven vervangen Avordt,zoodatzj
ucatéchisme de l'empire Français'' waardoor de goederen der Nvereld veracht, en daar
Napoleon I het geloofdienstbaar maakte aan volgenshaar oordeeldewetenschap t0ttwjzjnebedoelingen.O0k hetaantalstrjdschrif- felvoert,zoektzj in degrootsteonwetend-
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heid te bljven.Hare taalheeftgeenew00<- van lager onderwjsjwaar bjna 30000 kin-

den v00r personen of zaken en bestaat uit deren door ruim 750 leeraren xierden onderteekens.De vrouwen dersedelatenzichmet Tiezen. Daarenbpven Tvaren er 10 avondde ljken harer overleden mannen levend be- scholen voor volwassenen. Harvard-college
gravon.
in Cambridqe,eene voorstad van Boston,
Boston.Steden van dezen naam zjn:
in 1788 gestlcht,is de beste universiteitder
Boston in E ngeland,in hetgraafschapLin- Vereenigde Staten.Destads-bibliotheek(Pucoln op den linkeroever van de W itham.Er blic library)telt er 160000 deelen en iseerst
ligt eene brug over de rivier met een boog, in 1852 door Josltna W cfed,een verm ogend
die eene spanning heeftvan ongeveer26Ned. ingezeten der stad,door eene schenkingvan
e1. Men heeft er een paar.schouwbllrgen, 50000 dollars gesticht;voortsteltdeboekerj
eene groote boekerj, een fraaimarktplein, van het Athenaeum er 100000, de Staatsdearehandel
bliot
heek
eene merkwaardigekerk van hetjaar 1309, boekerj 29000, en da
nbûvensbi
eeni
ge
geeeneLatjnscheschool,envan Oudsveelhan- S0000 deelen,terwjl

delen scheepvaart.Er zjn omstreeks l5000 nootschappen in hetbezitzjn van aanzieninwoners.
ljke bibliotheken.Zeer talrjk zjn er 0ok
Boston in Noord-Amerika. Deze stad,de de instellingen van weldadigheid.Men heeft
hoofdstad van den staatMassachusettsiseene er gestichten voor behoeftige mannen,vrouvan de oudste en grootste steden der Unie. wen en kinderen,voor krankzinnigentblinZj ligtaan deMassachusetts-baai,gedeelte- den en zieken.Merkwaardig is er vooralhet

ljk Op een schiereiland, op 42O21'N.B.en Female-collegie,doorJohn z
gï--ol.
g(f1870)
70O3'W .L.van Greenwich,en bestaatsedert met 2 mi
liioen dollars gestichten bestemd,
1870 uit5 districten,nameljk Boston,Zuid- om door het verschaffen van grondig ondexBoston, Oost-Boston, Highland (voorheen wjsarme en onbemiddeldevrouwen in staat
Roxbtlry) en Dorchester,en telde in laatst- te stellen,Om in haar onderhoudtevoorzien.
genoemd J*iar 250000 inwoners. De haven T0t de reeds vermelde genootschappen bevan Boston eene d.erbestevanAm erika- hooren tDe Amérikaansche academie van
kan 500 schepen bevatten en is doorde forten W illiam en Indépendence, die zich 0P
een paar der 40 voorharen mond Fel
egene
eilandjes verheFen tegen vjandeljke aanbe
ve
i
l
i
gd.
Men
heef
t
vallen
eraanzienljke
scheepstimmerwerven, waar een groot deel
der Amerikaansche vloot gebouwd is. De
verschillende deelen der stad,op een schier-

kunsten en wetenschaypen'' die reedseen
groot aantal verhandellngen heeft uitgegeven, - het dtllistorisch genootschay van

eiland,een eiland en 0ltden vasten walgebouwd,zjn doorprachtlgebruggen metelkander verbonden; de W est-Boston- en de
Kanaalbrug zjn meer dan 900 Ned.ellang.

slechts weinige schouwburgen. De uitmuntende kanalen, talrjke spoorwegen (naar
Low ell, Springield, W orcester, Quincy,

Massachusetts'')

het öNattlurkundlg ge-

nootschap'',enz.O0k verschjnt te Boston

het (
dAmerl
'ca'
n Review '' één der oudste en
beste tjdschriften van Noord-Amerika. De

kunsttelterweinig voorstanders,en erzjn

Providence,Albany,Newyork enz.)en gun-

Het schier-eiland!waarop het oude gedeelte stige ligging aan eene voortreFeljkehaven,
derstadverrjst,lsheuvelachtig en destraten vanwaar stoombooten naarde belangrjkste
zjn er naauw en krom.Zuid-Boston,zich koopsteden der Oude en Nieuwe wereld verlangs de zuidzjde der haven uitstrekkende, trekken, - dit alles m aakt Boston t0teene
is regelm atig gebouwd, en Oost-Boston ligt der gew igtigste stapelplaatsen van den hanop een eiland,hetw elk dooreene brug ver- del. In 1868 is er voor eene w aarde van
eenigd ismetChelsea,waarzich deaanley- meer dan 15 millioen dollars uitgevoerd en
plaats bevindt der gxoote stoom booten ult voor eene w aarde van ruim 38 m illioen d01Liverpool. H et fraaiste gedeelte der stad is lars ingevoerd.In de 50 deposito-banken der
W est-% ston: hetwelk gelegen is tusschen stad w as in 1869 een bedrag geplaatst van
de Charles-rivieren de Commons,eene voor- 50 m illioen dollars en in 13 spaarbanken
maligegemeente-weide,dielaterineensierljk een bedrag Van 83ee
millioen. De njverheid
park herschapen werd. Ten westen van dit bevindt er zich in n bl jenden toestand:
laatste bevindt zich de openbare tuin met er zjn vele leerloojerjen, zeilmakerjen,
het ruiterstandbeeld van W asltington, datin touwslagerjen, katoen-, papier- en jzerfa1869 onthuld werd.Totde voornaamste ge- brieken, glasblazerjen, suikerraënaderjen,
bouwen behooren er: het Provincie-huis rum-, zeep- en potasch-fabrieken, terwjl
(State-House) m et een fraajen koepel,
tevens dekabel
jaauw-en walvischvangster
Faneuil-hall OP het Dok-plein, een saarkt- aan velen w erk geven.Voorheen wasBoston
huis, in 1742 door een particulier gesticht nagenoeg uitsluitend eene Amérikaanscht
en aan de stad ten geschenke gegeven,- stad, - thans schat m en hetaantalIeren
het oude provincie-huis, - de beurs, en aldaar 0I
! 100000,terwjl er zich ongeveer
het geregtshof,- hetMassachusetts-hospitaal 7000 Dul
tschers bevinden. De stad wordt
enz.De verbazend talrjke kerken, dieer sedert 1795 door waterleidingen uit het
aan 131 gemeenten behooren,onderscheiden Jamaïca-meer van drinkwater voorzien, en
er zich niet door bouwktmstige schoonheid. hare Omstreken zjn zeer fraai en mettal-

Natuurljk heeftmen erschitterendehôtelsen loozebuitenverbljven versierd.
vele schoolgebouwen.Behalve de bjzondere
Boston werd in 16s0 gesticht4 in 1623
scholen w aren er in 1869 vier scholen van verrees er de eerste kerk,en in 182lkreeg
middelbaar) 27 van uitgebreid lager en 305 zj stedeljke regtentwaarna harebelangen
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door een mayox, 8 alderm en en een raad een aanvalvan beroertegedeelteljkverlamd,
van 48 leden worden behartigd.Ieder stads- en overleed op den zlstenJanuarj 1809.
afdeeling bezit voorts een armenverzorger,
Bosreld heeft eene lange reeks van uitlegeen notaris, 2 commissarissen voor het 0n- kundige geschriften in hetlicht gegeven en
derwjsenz.DeAmerikaansche vrjheidsoor- hetmeerendeel der brieven van Paulus uitl0g is ill Boston het eerst losgebarsten.In voerig verklaard.Hj heeftzieh daarin doen
Maart 1776, na den slag bj Bunkershill, kennen als een schranderen vrjzinni
q godtoen W asMn-qton de stad belegerde,werden geleerde,die boven alles de waarheidllefhad
de Britsche troepen gedwongen door de bat- en yeene moeite tegrootrekende om deze

terjen,op de hoogten van Dorchester ge- te vlnden.In zjne leerredenenwasdetekstplaatst,om de stad te verlaten,waarna hare verklaring dehoofdzaak endetoepassing d00rinwoners metden meesten jverdeelnamen gaanskort.N0ggrooterbjvalz0uhem zjnte
aan den strjd.Joh'
nJfllcpck,de eerste0n- beurtgevallen,lndienhjnietgestaanhadboven
derteekenaarvandeonafhankeljksverklaring, dedogmatischevasthoudendheid vanzjntjd.
was een burger van Boston, en deze stad
B oswell.Onderdezennaam vermeldenwj:
is 00k de geboorteplaats van den beroemden
James.
Po.
:u)
:J!,eenbekendEngelschschrj#:sJ'J-is Franklin.
ver.Hjwerdgeboren teEdinburg den29sten
Boston ,eenkaartspel,uitde evenzoo ge- October l740,studeerde te oxford in de regnoemdeAmerikaanschestadafkomstig,wordt ten,begafzich toen naar Nederland, Om te
indenregelgespeelddoor4personenmet2volle Utrechtzjnestudiënvoorttezetten enonderspellen.Nadat de plaats en rang der spelers nam in 1764 eenereisdoorDuitschlandlZwit-

bepaaldzjn,ontvangte1kvanhen12kaarten, serland en Italië,terwjlhj 0ok Corslcabeterwjl door het omslaan eener kaart van zocht.Zjn GAccountofCorsica''werd gretig
het tweede spelde troef oftddebeste''wordt gelezen.Daarnavestigdehjzich teLonden,
bepaald.Naastde beste noemt men de kaar- werd er lid van eene letterkundige club,0p-

ten van dezelfde kleur,bjvoorbeeldharten?
a1s ruiten '
de beste is, Jde goede'',- en de
beide overige zjn tde slechte''. De rangwaarde der kaarten is aas. heer, vrouw ,
boer,tien,negen enz.Naardertjafworden
de spelers in de gelegenheid gesteld,om een
aantal te maken trekken aan te kondigen,

hetzj alleeé,hetzj (bj de 4laagstespellen)
met bjstand van een ander (whist). Het
laagste spel is het maken van 5 trekken
(boston),dan volgen 6trekken(grand boston),7 (indépendance),8 (grande indépendance),9(philadelphia),10 (grand philadelPhia),11 (souveraine),12(grandesouveraine)
en 13(coneordia).Ook kanmenaankondigen,
dat Pen met zjn spel ofmetverwjdering

gerigt d00r Johnson (1773), en vergezelde

dezen op eenereisnaarSchotlandendeHebriden,welke hj in zjn ulournalofa totlr to

the Hebrideswith Johnson (Londen1774)9'beschreef.Na den dood van zjn vriend hield
hj zich Onledig methetschrjven van diens
levensgeschiedenis:zjn JLife ofS.Johnson
(Londen 1791,2 d1n;in 1831uitgegeven in
5dlnl''vondgrooten bjval.Hjoverleedden
l7den Mei 1795.
Mr Aleœander .#p,vzndll,een zoon van den

voorgaande. Geboren in 1775, werd hj in

1821 baronet en overleed den 26sten M aart
l822 ten gevolge van een schot,in een duël

ontvangen. T0t zjne geschriften behooren
Jsongschieiy in theScotish dialect(1802)''

van e'éne kaart, metverborgene of openge- JEdinburgh,ortheancientroyalty(1810)''enz.
legde kaarten geen enkelen trek zalmaken
Bosw ellia Roxb.isdenaam van een plan(grandemisère,petitemisère,misèreouverte, tengeslachtuitdefamiliederTherebinthaceën
misère à quatre as enz.).Hetaantaliches, en omvat Oost-lndische balsemboomen met
dat men wint of verliest, hangt afvan de afvallende,oneven-gevindebladereneninaren
kleur, w aarin men speelt, van het aantal geplaatstebloemen,m etwittes-bladigebloemtrekken,van de honneurs enz.,en daar die kroonen.B ..glt
zlrcRoœb.iseenfraajeboom ,
berekening nog alingewikkeld is!heeft men dieop de M olukken groeiten er hoog endik
daarvoortabèllen vervaardiqd.W le den leef- wordt;hethoutisgeschiktvoormasten en le.
tjd telang vinden,hebben lnhetboston-spel vert eene w elriekende harssoort..B.'verrtzftz
een aardig middel om dien te korten.
Roi
rb.iseen aanzienljke boom inOost-lndië
Bosveld (Paulus),een Nederlandschgod- en op de eilandenderPerzischegolfmetellipgeleerde, werd geboren te Dordrecht in tische,getande,wollige bladeren enin de0k1722, bezocht er de Latjnsche schoolen selsgeplaatste bloemtrossen.O0k uitden stam
vervolgens de hoogeschoolteLeiden.Daarna van dezen vloeit eene soortvan g0m ,bekend
werdhj achtereenvolgenspredikantteBrand- onder den naam van Indischen wierook.

wjk en Gjbeland,Olld-Alblas en Dordrecht Bot (PleuronectesQesus Z.)iseenesoort
(1774).Hierhad hj grooten toeloop enwerd van visch, die t0thet geslachtder scltollen
in 1796 gekozen t0t representant van het ent0tdefamiliederplatvissohenbehoort.Hj
Bataafsche volk.Hj vertrok naar 'sHageen wordt vooral in de Noord- en oostzee veel
nam er jverig deelaan de beraadslagingen. gevangen en zwemt de rivierm onden op.
In 1798 verllet hj de staatkundige loop- Ook onzeketlrigeZuidel.zee-botisalgemeenbebaan en keerde naar D ordrecht terug,maar kend.Aan onzestrandenvischtmenbotmeteen
zjn voormalig aanzien bj de gemeente net,hetw elk achter aan een w agen is vastwas er, vooral door zjne Onbekrompene gehecht, waarmede men door het olldiepe

denkwjze,aanmerkeljkverminderd.W egens water van het strand rjdt,- en 00k wel
ongesteldheid verkreeg hj in 1802 een eer- d00rmiddelvaneenevork;- ditlaatstenoemt
vo1emeritaat,doeh werd eenjaarlaterdoor men botsteken.

BOTALLI-BOTER.
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Botalli (Leonhard),ljfartsvan Hendrik Door die beweging in de melk,die plaats
II1 van Frankrjk,werd geboren te Astiin heeftbj eene warmte van 15- 200C.,worPiémont en maakte zich beroemd doo1'het den de ve
hul
tbo
se
llet
b
jev
srjd
gee
kn
neusd, Van hun
allengs t0t eene
invoeren van hetaderlaten in Frankrjk en kaasachtiy
door zjn onderzoek naar den aard derge- boter-klult zamengevoegd. Die kluit wordt
schotene wonden. Naar hem is het GKanaal
van Bottalli''genoemd,bj devruchteen open
vattusschen deaortaendelongslagadertmaar
latergeslûten,alsmededeuopeningvan Botalli''

er uitgenomen,waarna de karnemelk aehter-

bljft.Men heeft nu versche boter, die bj
herhaling gekneed en gewasschen wordt,om
daaruit alle bederfbevorderende kaasdeelen

ofdeovaleopeningvanhethart.Zjnewerken te verwjderen. Vervolgens wordt de boter
gezouten en - althans in 0ns Land - in
zjn in 1660 teLeiden uitgegeven.

vaten of potten gekneed, of 00k wel als
Botanie,zie Plantknnde.
Botany-baaiis denaam eenerbaaiaande stukken van % oflNed.pondi
ndenhandel
zuidoostkustvanNieuw-Holland,in hetgraaf- gebragt.
schap Cumberland en ontleentharennaam aan
Boter isin zuiveren toestand een week en
de groote verscheidenheid van toen n0gonbe- kleurloos vet,datnadesmelting bj 260,5C.

kende gewassen,die Cook en zjnemederei- stolt,waarbj de temperatutlrt0t32OC.rjst.
zigers in 1770ervonden.Deingangindebaait Zjbestaatuit30% el
aïne,en2ohvaneenvettusschendesteilekapen Solanderen Banpoge- mengsel,datbj hetranzig wordenboterzuur,
legen,is naauwelj'ks '/'
a geogr.mj1breed, capronzuur,caprylzuurencagrinezuurofeen
terwjldebaaizelveeenemiddelljnheeftvan dergeljk zt
lur Oplevert,en ult680/ovaneen
4geogr.mjlen.Zj ismetvelezandbanken vetmengsel,datbj hetverzeepenmyristinezuur,
pal
mi
tine-zuur,stearine-zuur.enbutyribezet en derhalvegevaarljk voorden zeeman.
Opaanbeveling van BanksstichttehetBritsche ne-zuur geeft. Gewoonljk bevat de boter

gouvernement er in 1770 eene strafkolonie, daarenboven n0g eenigeanderebestanddeelen
en in 1788 kwamen er de eerste veroordeel- van de melk, bjvoorbeeld karnemelk,die
den (gedeporteerden),nameljk 600mannenen invloed heeft Op den smaak en tevens aan250 vrouwen,benevens 570 vrjwilligeland- leiding geeft t0t ranzig worden. Er wordt
verhuizers - alle aan boord van 11 schepen voorts, zooals wj reeds gezegd hebben,

onderhetbevelvan kapiteinPhâlipps.Deb0- zout bjgevoegd, en somtjds 0Ok de eene
dem was er echter voor eene kolonle weinig of andere onschadeljke kleurstof, om de
geschikt, zoodat Plbilipps haar weldra naar boter eenigzins geel te maken.
hetmeernoordeljkgelegenPortJacksonverBj hetbotermaken ishetvan hethoogste
plaatste.Zj ontwikkeldezich onder zjn be- belang,deboven reedsvermeldetemperatuur,
lvoegenvanlaauw enkoudwater,
stuurzeervoorspoedig,doch hj wasgenood- doorhetbi
zaakt om in 1702 wegens ongesteldheidnaar in de karnton teonderhouden.Bj een h00Europa terug te keeren,en nu voljden er geren warmtegraad is het vet te week, Om
3 Jaren van regéringloosheidtwaarln veel, zich tOteene kluitzamen tepakken,enbj
van '
tgeen hj metmoeitet0tstandhad ge- een lageren wordthetvetstjfen brokkelig.
bragt,opeene betreurenswaardigewjzever- Nadat de melk door middel van melken
viel.Kapitein R hnter,een regtschapen m an, verkregen is,wordt zj in platte vaten gewerd zjn opvolger,maar ondervond zoovele stort, om hetoprjzen van den room te bemoejeljkheden,dathj weldra zjnebetrek- vorderen. Die vaten bevinden zich in den
king nederlegde. Onder kapitein K in.f,een melkkelder,waargedurende hetgeheeleJaar
ruw en zeem an, verwilderde de kolonle nog
m eer,eneerstkapiteinB ligltzochthetkw aad

eene temperatuur heerscht van 11- 150 C.
D oor een uiterstzorgvuldig rein-houden va'n
met den wortel uit te roejen.Het bestuur alle vaten en gereedschappen moethetzuurvan den generaal-maloor LacklanA tzcçvtzdd, w orden van de m elk w orden beperkt,om dat
dat in 1810 een aanvang nam en 12 Jaren alleen dan de melk voor de boterbereiduurde,vormt een schitterend tjdperk inde ding geschikt is, w anneer de zuurvorm ing
Feschiedenis dier kolonie. Bj zjn vertrek niet te ver is gegaan. D e room wordt

ln 1821 werd hj geprezen als een weldoener eindeljk van de vaten afgeschept, in de
des lands. onderzjne opvolgersbreidde de karnton (zie Onder ditwooxd) gegoten en op
kolonie zich meer en m eer uit, en thans dereedsbeschrevenewjzebewerkt,Om daarvormt Botany-baaislechtseen klein gedeelte uit de boter te verkrjgen. Men heefto0k
van Zuid-W allis.

methodes voorgeslagen, om door scheikun-

BPter ishetvetvan demelk.Men vindt dige middelen de boter van de m elk afte
het m versche melk verdeeld in kleine b01- zonderen;daar echter de boter in den regel
leties,die door een hulsel van kaasstof om- naar die stoFen sm aakt en de gew one m egeven zjn.Laatmen de melk rustig staan, thode geene zwarigheden Oplevert,heeftmen
dan rjzen die bolletjesin de gedaante van ze t0t nu t0e nietin practjk gebragt.Om
room naar de oppervlakte. Van dien room
bereidt men boter door hem in eenekarnton
te gieten, - een vat,hetw elk van boven
doorgaansiets naauwer is dan van Onderen,
en w aarin een van gaten doorboord deksel
aan een stok met de hand,met een daartoe
gesehikten karntoestelof ook door eenrondloopend paard op en neder bew ogen w ordt.

boter te bewaren knede men ze in nieuw e
beukenhouten vaten, die vooraf met pekel

doortrokken zjn,en menletteerop,datmen
bj het vullen van een vat nergenseenige
holte overlate. Men kan boter goedhouden
door ze te smelten,af te schuimen en van

haarbezinkselte bevrjden,maar zj verliest
daardoor hare geschiktheid) om voor dage-
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ljksch gebruik op hetbrood t0teen aange- p
klantenstofen.Zjwordeneenigzinsvasjmaar
naam voedsel te dienen.Zuiver behandelde, omen bt
jwarmte weldratoteen vloelbaren
zorgvuldig uitgewasschene en behoorljk ge- staat.Daartoebehoorencacao-boteruithetzaad
va
n
den
cacao-boom ,kokosboteruitdevruchzoutene boterbljftin een geschiktvatofin
een Keulschen pot lang goed.O0k kan men
ranzige boter aanm erkelpk
- verbeteren door
ze metmelk te kneden,Qink uittewasschen
en op nieuw te zouten.
De hoeveelheid boter,die m en Van eene
bepaalde hoeveelheid melk verkrjgt, isaf-

ten der kokospalmen,bamboesboter,benzoëboter enz.
Boter-aether,00k botergnrecdfFzer,boterz'
l'
.r aetkyloœyde en ananas-aeth'
er genaamd,
iseenekleurlooze dunne,brandbarevloeistof,

die slechtsweinig in water,maarjemakke-

hankeljk van hetvetgehalte van deze. Dat 1jk in alkohol en aetheroplost,bp ll20C.

bedrag isdoorgaans 3'/u0/()en klimtbjeene
goede weide tot 50/0 uDe besteEngelsche
koejen geven 5',
/ao/o,en hierinis42/s0/0zui- soorteljk gewlgt is 0,912. Hj riektnaar

kooktenC
0a
4H
ll
y
sOtOt0tf
ormuleheeft.Zjn

vervet.In Holstein schatmendejaarljksche ananas en wordt om die reden t0t bereiding
vanvelerleivrucht-essencesdoordeconâturiers
gebruikt.Men verkrjgtzuiveren boter-aether,

hoeveelheid boter,van ééne k0e afkomstig?
gemiddeld Op 50 Ned.pond.In Friesland ea
Holland en o0k in Engelandisintusschendat
bedrag veel grooter.
Datde boter weleensgekleurdwordt,heb-

wanneermeneeneoplossingvan8deelenboterzuur in 2 deelen absoluten alkohol,die m en

eenigen tjdop eenematigwarmeplaatsheeft

ben wj reedsgezegd.Daarenbovenwordtzj
op velerleiwjzenvervalschtdoorbjmenging
van andere vetten:van overtûllig zout,van
water,aardappels,meel,krjt,leem enz.Vele
van die bjmengselen komen bj hetsmelten
te voorschjn.Om de waarde van boter te

laten staan, verm engt m et 1 deel geconcentreerd zwavelzuur en laat trekken met een

o? den bodem van hetgeopendevatduwen;
t
lltde boter, die aan datstaafje isbljven
zitten , proeven zj de hoedanigheid der in
het vat aanwezige hoeveelheid. Natuurljk

?0ni met5Ned.pondalkoholvan 900/:Trall.

dergeljk volumen water. I)e boter-aether

scheidtzich dan afalseene olie-achtigelaag,
welke m en w egneem ten methetdistillatieproduct van de overigevloeistof,die0ok n0g
bepalen,kan men zichbedienen vandeboter- eenigen boter-aether bevat,vermengt. Deze
proef van Babo, hierin bestaande1dat men ruweboter-aetherwordtmetkrjtofmagnésia
eene bepaalde hoeveelheid boterlaatsmelten, omgeschud en vervolgens overchloorcalcium
ill aether oplost en in eene in graden ver- van waterbevrjd en gerectiûceerd.Onzuivedeelde glazen buislaatbezinken.Uitde hoe- renboter-aetherverkrjgtmenuitbotergeepveelheid van het bezinkselbljktdievan het een praeparaat,dat,op dewjze vanandere
z
uivervet.Slechteboterisweleensmet200/0 zeepen,uitranzige boterverkregen envooral
anderezelfstandigheden vermengd.Op deNe- tot bereiding van opodeldoch-balsem gebruikt
derlandsche markten maken de boterkoopers wordt. Daartoe Tverpt saen de boterzeep in
gebruik van een gegroefd staafle,datzjt0t stukjes en t0t eene hoeveelheid van 10 Ned.
ln den distilleerketel, waarna men een en

anderzachtverwarmttotdatde zeep opge-

lost is. D e vervlugtigde en door afkoellng
vereischthet Jbotersteken''eene grootemate verdigte alkoholwordtmet5Ned.pond vervan ondervinding.
meerderd,daarna met 10 Ned.pondEngelsch
Versche,ongezouteneboteriszeergeschikt zwavelzuurzorgvuldi
gvermenydenhetwarme
tothetomhullenvanscherpe,bjtendestoffen, mengselbj deboterzeep-oplosslngindendistilwelke in de maag aanwezig zjn en bewjst leerketel gegoten.Hierdoor w ordt de boterdus bj vergiftiglng weleens goede dienst. zeep ontlc d, en hare zuren,het caprine-,
Ook is zj uitwendig eene beste zalfop de caprol-,capryl-en boterzuur,vereenigen zich
gew onde huid en kan tevens dienen om ver- metden alkoholtotdedaarm edeovereenkomhardingen onder de huid w eek te m aken.
stige aether-soorten. W anneer men dan het
VolqensPlininsishetbereiden van boter mengselverwarmt,z00wordenlaatstgenoemeene ultvinding vanGermaanschen Oorsprong. de overgehaald. Het distillaat bevat echter
De Grieken en Romeinen gebruikten deboter gewoonljk een weinig zwaveligzuur, wes-

t0tzalf,maarniettotspjs,en 00k nu n0g halve men heteenigedagen metfl
jn bruinishetboter-verbruik in hetzuidenvan Europa
nietalgemeen.ln NederlandyEngeland,Zwitserland,HolsteinenOost-Frlesland wordtveel
boter gemaakt. ln Ons Vaderland staan de
Delftscheen deFriescheboter hethoogstaangeschreven.Deze laatstewordtopdemarkten
teSneek,Leeuwarden,Bolsward,Heerenveen,
enz. in groote hoeveelheid en welin vaten
van 40 Ofvan20Ned.pondaangeboden,grootendeels m et schepen ofmet den spoortrein
naar Harlingen en van hiermetstoombooten
naarEngeland gevoerd.TeSneek werden weleens 2500 vaten Op eenmaal ter m arkt ge-

steengoederl=ttrekken,daarnaafgiet,met

magnesia omschudt en eindeljk rectiiceert.
D eze boter-aether dientvoora'lt0thetkunstmatig vervaardigen van rum en arak.Eene
oplossing van onzuiveren boter-aether met8
t0t 10 deelen alkoholkomtin den handelals

ananas-olieofananas-essence(pine-apple-oil),
en o0k a1sboter-aether,zoodatmen bj den
aankoop voorzigtig moet zjn,vooraldaarhet
bepalen van de zuiverheid van boter-aether

hoogstmoejeljk is.

Boterbloem is de naam van een aantal

planten,die totde fàmiliederRanunculaceën

bragt.zoodatdeboterbjonseenbelangrjk behooren.Daarvan grûejen veleinonsVaderhandelsartikel uitmaakt.
land, zooals de vroege boterbloem (Ficaria
Menverkrjgtook welboteruitolie-achtige ranunculoïdes), meer onder den naam van

BOTERBLOEM- BOTERZUUR.

meeniruidofkleine,gplf
t'e(RanunculusFicaria) dat het op de tong smelt, en het is tebekend,- de gewoneboterbloemenonzerwei- vens geurig en ;Jn van smaak, zoodatzj
landen(Ranunculusauricomus,R.bulbosus,R. uitnemend geschikt zjn voor tafelperen.
acris,R.repens,R.Qammula)meteen s-bladi- Deboomen blt
jven kleinenzjngevoeligvoor
genkelken 5gelebloembladen,- deblaartrek- felle kolld@@e. Om goede vruchten te geven,
kendeboterbloem (R.sceleratus),doorgaans in eischen Zg e0n vetten, droogen grond en
hetwatergroejende,- deakkerboterbloem (R. veel zonneschjn. De beste soorten zjn:de
arvensis),die men op bouwlandenaantreft,- E ngelsclte boterpeer:middelm atigvan grootte,
de witte boterbloem ofwaterranonkel(R.aqua- langwerpig eivormlg van gedaante en met
tilisofBatrachium heterophyllum),--.dewater- roode vlekjes op de naardez0n pekeerde
boterbloem ofdotterbloem (Calthapalustris), zjde,- de gele zomerboterpeer, dle op de
metgroote gele bloemen in het waterbloei- bergamotgeljktenmeteenelicht-groene,en
jend,maarvan de andereboterbloemen zich bjvolkomene rjpheidmeteenelicht-geleschil
onderscheiden; door het gemis V3n 0en is voorzien,- de XomerAcAclfdpder (beurré
blanc d'été), die dik van buik en meteene
kelk ,enz.
Boterboom is de naam van eenige 00st- 'IIW e1 veelal bruin gestippeldeschilbedekt
Indische,Afrikaansche enNieuw-Hollandscv is, de witte herfstboterpeer (beurré blanc
boomsoorten, behoorende t0t het geslacht Doyenne) met eene licht-citroengele, grjs
.Bas
,
%ia (zie onder dit woord)uitdefamilie gestippelde schil,
de grqze boterpeer
Fig.2.
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Boterboom.

der Sapotaceën.Uitde olie-bevattende zaden (beurré gris), eene der beste soortenz enz.
dier ge&vassen verkrjgtmen eene soortvan Voorts heeft men n0g een aantal nleuwe
boter.Wj geven hierbj eeneafbeelding van verscheidenheden,te veel om te noemen.
den kleinbladigen boterboom (B.microphylla Boterzaad , zie Koolzaad.
Hook.
j met zeer kleine omgekeerd-elronde Boterzure gisting is eene soort van
bladeren. Hj verkrjgteen omvang van een gisting, welke de suikerin bepaalde omstanpaar Ned.elen wordt zeer hoog.Vandezen digheden ondergaat.Steeds is zj eenevoortboom ,die op Ceylon groeit:zien wj in ;g.l zetting van de melkzure gisting, en hare
een stuk van een tak tp l
//edernatuurljke voornaamstevoortbrengselen zjn boterzuur,
Froottejin aeenkelk,lnbeenebloemkroon, koolzuur en waterstofgas. Het schjntwel,
ln c deze opengesneden en uitgespreid, in dat zj een eigenaardi
g ferment(qist)bezit.
d een meeldraad, in e een stam per,- de Ofdatde oorzaak ofheiproductlsderqiseerste 3 fguren 3-m aal, de laatste 6-m aal ting,cfmisschien beide,bljftnog onbes11st,
vergroot.00k desji-boom ofboterboom van zoolang het onderzoek naar den aard der

M nngo Tcrk,waarvan wj in fg.2 een tak gistiny (zie onderditwoord)in hetalgemeen

a
anschouwenop '/adedernatuurljkegroottej n0g nletisafgeloopen.00k citroenzurezouten
wordt voor eene Bassia-soort gehouden.
Boterpeer is de naam eener afdeeling

zjn aan eeneboterzuregistingOnderworpen.
Boterzuur iseene kleurlooze, naar ran-

van zeer smakeljke peren,die eene lang- zige boter riekende en scherp zum'smakende
werpig-ronde gedaante hebben en vrj groot vloeistof,die in w ater, alkoholen aether in
zjn.Haar vleesch is z0o zachten sappig, elke verhouding oplost en door ztmtenw eder
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gescheiden wordt uit de waterige oplossing. Nvol-dt uaethet eerste vermengd en m eteen
Zjne scheikundige formuleis0qHaOz;het toevoegsel van 6 Ned. 100d zwavelzuur op
bevindt zich derhalve in de reeks der vet- iedet Ned.pond gedistilleerd. Men verzadigt
zuren tusschen hetpropion-enhetvaleriaan- het distillaat metchloorcalcium en distilleert

zuur, en kooktbj 1560 C. In deboteris nog eenmaal,om hetazjnzuurafte scheihet m et glycerine verbonden, eene ver- den.Uitbovenvermeldehoeveelheidverkrjgt
binding, die bj het ranzig-worden van de men omstreeks 13/4 Ned.pond boterzuur.
boter wordt ontleed. Daarom riekt ranzige

Het boterzuur vormt met bases meestal

botersterk naarboterzuur,hoewelzjdaar- oplosbare zouten,die men in gekristalliseervan niets meer bevat dan versche boter. den toestand verkrjgen kan.Dezeriekenin

Daarenboven vindt men boterzuur in het vochtigen toestand naarboterzuur.Metalkozweet, ill levertraan , in het vleesch van h0lvormthetboterzuuraangenaam riekende
menschen en dieren) in het maagsap enz., aethersoorten (zieonderBoter-aether).
voorts in de vruchten van den St.Jans80th.Onderdezen naam vermelden wj:
broodboom (Ceratonia Siliqua),in de rjpe Pieter TofFz, Nederlandsch gouverneurvruchten vandenzeepboom ,in dentamarinde- generaalinIndië.HjwerdgeborenteAmersboom indeongezuiverdebarnsteen-olie,enz. foort, voer ter zee en bragt het zoover,
Hetboterzuur ontstaatbj deontbindingvan dat hem in 1599 het opperbevel werd toebewerktuigdezelfstandigheden,bjdroogedis- vertrouFd over 9 schepen, die naar O0sttillatie(uittabak))bj verhitting metnatron- lndië zeilden.In 1601kwam hj met7 rjkkalk (uit fbrine),bj eene behandeling met bevrachte vaartuigen terag,en w erd in 1609

bruinsteenenzwavelzuur(uitljm enproteïne- derwaartsgezondenmet13schepen.Hjvond
stofen),bj oxydatie met salpeterzuur (uit er de grootste verwarring,maar wist daarOlie-zuur), bj het verrotten van proteïne- aan weldra een eindete maken,waarna hj

stofl'
en,zoodat het zich o0k in den bouw- met kloek beleid van ls10 t0t 1612 a1s gougrond in moerassen,in mestengierbevindtj verneur-generaal regeerde.Nadathj erhet
enz.Eindelgk ontstaathet,bjdegistingvan Nederlandsch gezag op onderscheidene eilansuiker,uitmelkzuur.ln hetdierljkliqchaam den uitgebreid en bevestigd en de Nederschjnen op diewjzebjdespjsverterlngsui- landsche handelsbelangen bevorderd had,
ker en suikerhoudende zelfstandigheden eerst keerde hj den zt
len Januarj 1615 met 4
in boterzuuren dan in vetover tegaan.M en schepen huiswaarts. Drie van deze leden

verkrjgtboterzutlrdoordistillatiedervruch- schipbreuk bj heteiland Mauritius,en Pieten van den St.Jans-broodboom metverdund te'
rztlfAvond daarbj den doodin degolven.
zw avelzutlr, door zem elen te laten gisten Een kegelvormige berg op Mauritius draagt
metafvalvan leder,krjten waterop eene nng altjdzjn naam.
warme plek,- door verzeepen van boter,
ontbinden der boterzeep m et water en het
afscheiden van hetvrjeboterzuurvanandere
vetzuren der boter door kristallisatie der
baxytzouten. H et voordeeligst en gem akke-

Andries en Jan WofFz, twee broeders en
tevens beoefenaars der schilderkunst. De
eerste w erd geboren te U trecht in 1609,de

tweede aldaar in 1610.Zj genoten eersthet
Onderwjs van hun vader en daarna van
ljkstmaaktmen boterzuurnaarhetvolgende Abrakam Bloemaert, waarna zj eerstnaar
voorschrift:Men losse 6 Ned.pondrietsuiker Frankrjk en toen naar Rome trokken ,om

e
n '/:Ned.pondwjnsteenzuurOpin 26Ned. er hunne oefeningen voort te zetten.Jan
pond kokend water,late de oplossing eenige

schilderde voortreFeljke landschappen in de

dagen staan en verm enge ze daarna m et l manier van C'
laade Zprrtzil, en deze werNed.0ns oude,bedorven kaas,die in 8Ned. den doorzjn broeder op eeneuitmuntende
pond afgeroom de, zure, gestremde m elk is wjze gestoFeerd. Zj vertoefden langen tjd
fijn gemaakt, voege er 3 pond geslibd krjt in Italld en leverden een aantalhoog-gewaarbj en plaatse hetmengselin eene geljkma- deerde doeken. A ndries kwam in 1650 op
tige temperatuur van 35 tot 400 C.Er ont- eene ongelukkige wjze in hetwater om het
staat dan eene levendige gisting,gedurende leven,en nu keerde Jan naar hetVaderland
w elke m en het m engsel Omroerten het ver- terug,waar zjne schilderjen duurwerden
dampend water aanvult.W anneor de gisting betaald.Hj heeftOok een aantalet
seù 4ena 5 of 6 weken voleindigd is,vermengt leverd en overleed in 1665.-- Op hetTrlpmen de vloeistofmet8 pondgekristalliseerde penhuis te Amsterdam vindt men van deze
soda,w aarna m en haariltreerten vervolgens twee broedersaEen Italiaansch boomrjk en
het fltraat uitwascht en perst.De doorge- bergachtir landschap'
'. en van Jan WofA
loopene vloeistof is nu eene oplossing van aEen gezlgt bj een Italiaanschen stal'' boterzuur natron?welke t0t op 10 Ned pon- voorts heeftmen stukken van dietweeschilden ingekookten daarnaverm engdw ordtm et ders in het Koninkljk Kabinet te '
sHage,

5
% pond Engelsch zwavelzuur,datmeteven in hetLouvre te Parjs,en elders.
zooveel water verdund is. Het boterzuur

Bothnië(Bottenjksdrnaam van een uitge-

scheidt zich nu af in de gedaante van olie, strektlandschap,aanweerszjdenvan deBothwelke men kan afscheppen.M en distilleert nische Golf (het noordeljkstegedeelte der

nu de overbljvende vloeistof,verzadigt het Oostzee)en bovendeAlands-eilanden gelegen.
distillaat m et koolzuur natron,laat het inkoken en vermengthet wederom m etzwavelzuur, totdat zich geen boterzuur meer
afseheidt. H et laatst-verkregen boterzuur

H*et
wordt verdeeld in O0st- en W est-Both**
nle. Het laatste behoort tot hetZw eedsche
landschap N orrland en bestaat uitde arrondissementen Umea,Pitea,Lulea en Tornea
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met hetdaaraan rrenzende Lapland en telt vriend en ZWag0r Jakle Jeppema, totdat

omstreeks 45000 lnwoners, - het eerste, sikkeDekama en GaleH anyageduchtewraak
een Finsch landschap, heeft er ongeveer namen. De vertoornde Vetkoopers trokken
67000.Beide deelen zjn zeer vruchtbaar en nll 0P onder aanvoering van Botnia,terwjl
leveren veel graan en timmerhout. In de Dekama over de Schieringers bevel voerde.

bergen vindtmen er jzer,koperen eenig Zj leverden slag op de MenaldumerMieden
zilver.Beide landen behoorden in vroegeren (18 Augustus1307),- de Vetkoopers leden
tjd aan Zweden,maaroost-eneengedeelte de nederlaag,en de beide qanvoerders wervan ssrest-Bothnië t0t aan de rivieren T0r- den zwaargewond,waarnazjzichverzoennea en Morrum is in 1814 aan Rusland af- den en later steeds vrienden bleven.Botnéa
gestaan en behoortnu t0t de provincie Fin- bejvçrdezich nu,om metDekamaenHanla

land (zie voorts onderRwsland en Zweden). weêrstand tebieden aan AlbreoktrJl lebeBothwell (Jacob Hnmphry,graafvan), r:zl, graaf van Holland,die de Friezen aan
admiraal van Schotland, wordtdoor de ge- zjne heerschappj wildeonderwerpen.Toen
sehiedenis vermeld als merkwaardig wegens SGraven zoon W illem '
t
lls Oosternant na
zjnebetrekking t0tdekoningin Maria&1- zjne landing in Friesland oostwaartstrok,
art. Toen haar gunsteling Rizzio vermoord stond Botnia met eene bende Friezen bj
was,benoemde zjBotktvellt0tminister,en Foswert,om hem het voortrnkken te belettoen haargemaalHendrik Darnley desgeljks ten maar hj moest voordeovermagtbukken
om hetleven wasgebragt(l5s7),benoemde en den Hertog a1s heererkennen.Niettemin
zj den minister t0thertog van Orkney.In namen Botniaen zjnevriendenelkegelegendatzelfde Jaarverhiefzj hem tOtharen ge- heid waar, om het Hollandsche juk afte
maal; m aar nu kwam de verstoorde adel in schudden,- 'tgeeneindeljk gelukte.Daarna
w erden de 3 vrienden achtereenvolgens t0t
potestaatgekozen,maargeen van hen achtte
zich bekwaam genoeg om die gewigtige betrekking te aanvaarden.Toen Hanya in 1400
en D ekama in 14l0 overleden w aren,staken
rooverbende,en bereikte eindeljk Denemar- de Schieringers het hoofd op en bedreven

opstand ? noodzaakte haar, Om Bothwellte
verstooten, en zette haar te Lochleven gevangen. Botkwell nam eerst de vlugtnaar
hetslotDumbar,toen naar de orkney-eilanden, stelde zich aan het hoofd van eene

ken,faarhjin 1576indenkerkeroverleed. allerleivjandeljkheden in Oostergo.Datk0n
Bgtle (Een)noemdemenweleereenmunt- Odo Wpfzlïtznietdulden.Hj deed eeninval

stukle ter waarde van een halven stuiver.De in W estergo en verniel
de te Mantyum ,Je1naam is in Friesland n0g in gebruik,en 0ok lum , Boxum en Marsum de stlnsen der
bewaard gebleven inhetbekendespreekwoord Schieringers,terwjl op zjn last die van
Dekama en Hanya te W eidum gespaard bleJbotje bj botje.''

B otluis(CaligusLeach)isdenaam vaneen ven.Hjoverleedden 24stenAugustus 1411j

schaaldier,hetwelk totdeordederviseklnizen vermoedeljk aan degevolgen zjnerwonden.
behoort.Hetheefteenk0p meteen rondschild,
T'alling '
tl
gz
lBotnia van Nieuwland.Deze
2 oogen en 2 sprietenqhet eerste paar kaak- w oonde in 1498 den togtnaarBergum tegen

pooten ismettweeklaauwenenhetachterljf de Groningers bj, werd in 1513 grietman
metlangedradenvoorzien.M '
l
tller'sàpflxï.
s(C. van Hennaarderadeel,en later heerschap te
MûlleriLeaeh,)leeftop den kabel
jaauw.
Franeker, waarhj op Botnia-huiszjn verBotnia is de naam van een 0ud en aan- bljf hield. Hj behoorde t0tde60 edelen,
zienljk Friesch geslacht. Tot zjne merk- die in l5l5 den huldigingseed voor Karel Fr
w aardigste leden behooren:
aoegden, waarna hj door den stadhouder
Feyke 2t
?/pïJ ofBottinga,een afstamme- Eâmond t0t riddergeslagen werd.Hj werd
ling van Odo .
ft
lfzlil, dle in 927 met de voortsraad in het H0fvanFriesland,maakte
Noormannen in Friesland kwam. Hj nam in 1517 ten behoeve van de Bourgondische
in 1005 deel aan een kruistogt naar het partj zich meester van Nyeklooster,zag
Heilige land,wasbj hetbeleg van Nicaea, zich in 1521 benoem dt0tgrietman vanFrane-

onder Godfried van .
&f
,i!Jo4, aanvoerder keradeel, en werd het volgende Jaar,met
eener bende van 3000 man en werd bj de Rckenck Genemuiden belegerende, door de
belegering van Jerusalem zwaar gewond. Gelderschen gevangen genomen.W eldraechEen dienaar van zjn boezemvriend Eelko ter was hj wederin vrjheid.Hj overleed
Zïlxcke-c vond henl 0P het slagveld en

bragt hem in veiligheid.Na zjnegenezing
werd hj door Godfried rJAl Bouillon t0t
ridder geslagen.In 1106 keerdehj naarhet
Vaderland terug, en in 1109 deed hj nogmaals een togt naar Palaestina.Toen hj
echterzjn reisgenootEelkoZilvckd-c door
den dood verloren had,begafhj zich weldra wederom huiswaarts.
Odo Wpfwïg,die in 1356 op zjne stinste
Marrum gevestigd was.A1seen onverschrokken krjgsman en voorstandervan de partj
der VetkoopersbragthtjaandeSchieringers
groote nadeelen t0e, bjgestaan dool' zjn
IV,

in :532.
Julius ean jzoflic.Ileze Yvas in hetbegin

van den oorlog tegen Spanje eengrootvoor-

standeronzer onafhankeljftheid.Hj behield
Franeker voor den prins van OraRl'e en vervoegde zich te Haarlem bj dien Vorst,om
hulp te verkrjgen ten einde geheelFriesland onder diens gezag te brengen. Toen

echterde Spanlaarden in Friesland de overhand behielden,moestBotniain denvreemde
rondzwerven. Betere tjden echterbragten
hem weêrop zjn huiste Franeker.Hjhad
in 1582 zitting in deStaten-vergadering van
Friesland en bekleedde in dit gewest aan21
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zienljkeambten t:taan zjn O ot
lt0e,welke tweeden niet het geval 1s. W anneer een
voorviel op den 28sten April 1614.

hds ofk
sikko'
po4Botnia,4ie zeerin de
Funststond van Pl
öilippus11 van Spanjeen
ln 1578 aangesteld werd t0t grietman van
W jmbritseradeel. Niettemin behoorde hj

t0t de onderteekenaars van het verbon; der
Edelen en t0t hen,die in 1572 de Friesche
steden in de magtwilderibrengen van den
prins nan Oranje.Vel
eJaren washjvolmagt
tenlandsdageenin 1603!edeputeerdeuitW estergoo.M enmeldt,dathpin 1615 overledenis.
Dwco '
tlcp Botnia in 1615 grietman van
W ymbritseradeel,volmagtten Landsdage en

djkgraaf.Hj overleed denlstenOctober1621.
Botokoeden. De Indiaansche stam ,die

dezen naam draagt, is afkomsti? van een
woestbergvolk ,de Aymores,en ln Brazilië

op eenigen afstand van de oosteljke kust

tusschen de Ri0 Pardo en de Ri0 Doce gevestigd.De Botokoeden noemen zich zelven
PKrakmoen'' of uEngeraekmong''en behoo-

veerkrachtig ligchaam tegen een ander botst,
vormen de rigtingen der beweging vôôr en

na de botsing geljke hgeken metde normaalvan het raakpunt.W anneereenonveerkrachtige ba1eenanderenvan dezelfdegrootte

i
nhaalt,vervolçen zj tezamen hunwegmet
de helft van belder vereeuigdesnelheid.Isde
bewegingeenetegenovergestelde,dangaanzj
voort inderigtingvanden snelsten balmetde
helftvanhetverschilvalbeidersnelheid.Zjn
debeideballen veerkrachtig,dan verwisselen

zj bjhetelkanderinhalenvansnelheid,enbj
hetontmoetentevensva'
nrigting,daarzjdan
beideterugloopen.Ligtéénderbeideballenin
rust en wordthj dooreen regtstreekschen
stootdûor dcn tweeden getroFen,dan neemt
deze rustin zjne plaats,en de eersteloopt
voort metde snelheid van den tweeden.Hebben zjbj eene regtstreekschebotsing Ongeljkesnelheid,dan verwisselen zj van snelheid en van rigting.Zjn de ballen,schoon
van dezelfde stof,ongeljk van grootte,dan

ren t0t het groote volk derTopoeyas.Zj
bezitten een w elgemaaktligchaam ,eenemid- brengt men 00k de massa in rekening;men
delmatigegrootte,eenebreedeborstenfraaje vermenigvuldigtdezemetde snelheid,om het
handen en voeten,- voortslevendigezwarte bedrag derbeweging te verkrjgen.De leer
oogen , een grooten neus en dikke lippen, derbotsing isvooralvan practischbelangbj
eene roodachtig bruine kleur, donkerbruin hetbil
iart-enkegelspsl(zieonderdiewoorden).
haar en witte tanden.Zj doorboren de 0nBott (Jean), een uitsteken; kunstenaar
derlip en de ooren,om daarin sieraden vast op de viool,werd geboren te Casselin 1826,
te hechten, en beschilderen lkun ligchaam. en in 1849tot directeurderKeurvorsteljke
Zj zjn zeer hartstogteljk en maken zich kapèl en in 1856 t0t hof-kapèlmeester te
dikwjlsschuldigaandeafschuweljkstewreed- Aleiningen benoemd.Hjheeftondelscheidene
heid.Een zwervend vûlk vormende,bouwen coulpositiën voor violine, piano enz. uitgezj in de bosschen hieren daarhlltten van gevel.Zjne yrooteopera GAktâa,dasMadde bladeren van wildekokospalmen.Zjheb- chen v0n Corlnth''in 1862te Berljn oggeben vrees voor bûoze geesten en huldigen voerd)vondechternietdengewenschtenbkval.
z0n en maan.Hun huisraad is zeer eenvouBotta.Onder dezen naam vermelden wj:
dig,en zj zjn gewapend met boog en pjl, Carlo Giuseppe G'M#DdI-o B otta,een Italiwaarmede zj op grooten afstand zeerbe- aansch dichter engeschiedscbrjver.Hjwerd
hendig het dûel weten te treFen. A1 wat geboren den 6(
len November 1766 te San
eetbaar is, dient hun t0t voedsel, en zj Giorgio del Canavese in Piémont,studeerde
leven in een gestadigen strjd metde Euro- teTurjnin degeneeskunde,hieldzichvooral
peanen en m et naburige woeste stam men.
bezig met ontleed-enkruîdkunde,maarlegde
Botosjan ofBotoeqianliseenearrondis- zich,na hetuitbarsten der groote Fransche
sementshoofdstad in Moldavië. Zj ligt aan omwenteling,metjver t0e op staatkunde en
de Sjicka ten noordwesten van Jassy. Er geschiedenis.Hj werd één van de jverigste
zjn krommejvuile straten,14 Grieksche en voorstanders dervolksvrjheid en deswege in
2 Arménische kerken,benevens 10 synago- 1792 in denkerkergeworpen.roenhj.
2Jaren
gen,en zj teltOngeveer25000inwoners.Er later zjne vrjheidherkreeg,begafhj zich
wordendruk bezochteJaarmarktengehoudel
z. naar Frankrjk,nam dienstalsoëcier van
Botsing.Dezeheeftplaats,wanneertwee gezondheid bj hetFransche leger,en kwam
ligchamen elkander ontmoeten.De aard van metditlaatstewederin zjn vaderland.Hier
zulk eene botsing is versc,hillend naar ge- ontwierp hj een plan t0t hervorming van
lang êén ligchaam ofbeideinbewegingzjn, opper-ltalië, maar het behaagde Napoleon
naar gelang van de gedaante,de stot',de niet,daarop eenigeachtteslaan.Tn 1797was
massa, de snelheid, de rigting en de meer- hj lid der expeditie, door laatstgenoemde
dere of mindere veerkrachtvan die ligcha- naar de lonische eilanden gezonden, en nam en. Eén en ander vormtde leer der bot- zjn terugkeer werd hj met CarloHvrel
ip
:izw. Doorgaans verdeelt men daarin de lig- Bossi en Carlo Gïllso1id van hetvoorloopig
chamen in veerkrachtige en onveerkraelttiye, bestuur, datmen vervolgens met den naam
hoewel alle zonder onderscheid min ofmeer van uIltriumvirato de'tre Carli''bestempeld

veerkrachtig zjn,en men onderscheidteene heeft.B1 de komstderRussen in1799moest
botsing door een regtstreeksehen of door een hj Italië verlaten,maar na den slag van
seltlginscl
ten stoot. Bj den eersten staatde Marengokeerde hj derwaartsterug enwer;
1jn, die de middelpunten der beit
le ligcha- er 1id van den kconsulta''vanPiémont.Toen
m en vereenigt,loodregt op het raakvlak en

ditland in eene Fransche provinde herscha-

gaat donr het raakpunt, hetgeen bj den pen was,wer: Botta afgevaardigd naar het

BOTTA-BöTTGER.
W etgevend Ligchaam teParjsen haalde er
zich doorzjn verzettegendegeweldenarjen
van Napoleon het ongenoegen van dezen op
den hals. ln hetJaar1814 stemdehj voor

22â

Flandin'' in de Jaren 1849 en 1850
?3
lnr5 dln te Pari
lsisin hetlichtverschenen.
Dit werk kost 1800 francs. De verzamelde

overbljfselen der oude Assyrische grootheid

devervallen-verklaring van dien Keizer,maar werden in hetLouvregeplaatst.NadatBotta
werd,als buitenlander,na derestauratie uit talrjkemoejeljkheden overwonnenhad,was

hetW etgevend Ligchaam verwjderd Gedu- het voor Noltet,zjn opvolrerin hetconsurende de Honderd dagen werd hjrectorder laat te Mossoel,gemakkeljk,debegonnen

academie te Nancy,en na de tweederestau- nasporingen voort te zetten.lottawerdverratie van die te Rouaan.Laterlegdehj deze volgens Fransch consul te Jerusalem , betrekking neder en vestigde zich te Parjs. daarna consul-generaalte Tripolis,enkeerde

wegens zjne geschokte gezondheid in 1868
naar Frankrjk terug,waar hj in Januarj
1870 teAchèresbjPoissy overleed.Behalve
de reedsgenoemde heefthj0ok anderewerken uitgegeven, en schoon zjn roem als
Franschen, tw ee ltalianen en twee Engel- oudheidkenner niet kan halen bj die van
schen hebben er een gedenkteekenterzjner Layard,toch komthem deeert0e,dathj
eere doen verrjzen.Hj heeft een grootaan- de eerste schreden heeftyedaan opden weg
talwerkenui
tgeqeven:totdezebehoorenzjne der Assyrische archaeologle.
beroemde Glstorla della guerra dell'indepenBotterm an (Epp0)! e0n Nederlandsch
denzadeglistatiunitid'
America(Parjs1809)'' godgeleerde,waarsehjnljk te GroningengeenzjnevoortreleljkeJstoriad'Italiadal1789 boren, oefende zich te Amsterdam onder de
al1814(Parjs1809)''waardoorhjdenvjfvou- leiding van Galenns Wàrtz/llzzlqvz.,en w erd in
digen prjs der Academia della Crnsca ver- 1700leeraarbj deDoopsgezinden in desta;
wlerf.Voorts noemen wjn0gzjneJilistoire Groningenen een jverigvoorstanderderC01des peuples d'ltalie (Parjs 1825,3 d1n)''
, legianten (zie Onder ditwoord).Ditlaatste
zjne ttstoria d'Italia dal1400all814(Parjs strekteveleledenzjnergemeentet0tergernis,
1832, 20 t
11111:1 en Van zjne gedichten een zoodathjzjnebetrekkingin1714nederlegde.
epos in 12 zangen, getiteld t
dll Camillo 0 ln 1725werdhjerechteropnieuw beroepen
VeJ0 conquistata (Parjs 1806)''.
en had vrede,totdatin1728JacobAïkgp'
tjkj
P@1tlAvlileBotta,een uitstekend oudheid- t0t tweeden leeraar benoemd, zjn hevige
kundige en den zoon van den voorgaande. tegenstander w erd. M en betichtte hem van
Hj werd geboren in 1802,studeerde in de Sociniaansche gevoelens,en toen de beschulnatuur- 6n geneeskunde en volbragtreeds op digde,om zichhiervan tezuiveren,eenglansjeugdigen leeftjd eenereisrondomdewereld, rjk examen aoegde voorhetConsistorieder
gednrende welke hj vele belangrjke voor- Hervormden,zeidemen,datdebeljdenisvan
werpen verzamelde. In 1830 begafhj zich deze laatste de zjne was.Botterman stond
naar Egypte en trad er in dienst van M ehe- n0g te Groningen in 1752.Hj waséén van
Eerstin 1830ontvinghjdevergunning,om
in zjn vaderland terug tekeeren enOntving
er een pensioen van 4000 livres,maar hj
begafzich wedernaarFrankrjk en Overleed
te Parjs den loden Augustus 1837. Twee

med a4li:die hem toevoegde aan deexpeditie

de eerste bestuurdersder Sociëteitenschreef

naar Sennaar.ln 1822 l
teerdehj van dââr onder anderen uHet ware afbeeldselvan een
terug met eene verzamelingvan l0-of12000 Collegiant(Leeuwarden 1735)''- een werk,
insecten en een duizendtalhuiden vanvogels datdoor den Groninger hoogleeraar Driessen
en viervoetige dieren.ln 1834 begafhj zich en door Rqswl
jk hevig is aangevallen.
wederom naar Egypte en Sennaarenin 1886
Böttger.Onderdezennaam vermeldenwj:
van hier Over de Roode Zee naar Arabië
Johann FrietfricFzl ött-qer,Böttcl
terofWJf(Yemen),waar hj 3Jaarvertoefde en met tiqer,den uitvinder van het Saksisch porsegoed gevolg ten behoeve van den Jardin leln. Hj werd geboren te Schleizin 1682,
des plantes werkzaam was.Hj was tevens legdete Berljn zicht0eopdeartsenjmengconsul te Alexandria en gafeene beschrj- kunde,maar moest die stad verlaten,omdat
ving uit van zjne togten in het Oosten. hj verklaard had,de kunst te verstaan van
Vervolgens zond de regeering hem als con- goud te maken.Hj gi
ng naarW ittenbery,
sulair agent naar Mossoel,waar hj te mid- w erd 00k dââr door de Pruissische policle
den der Assyrische bouwvallen langs de vervolgd en ontving verlof om zich naar
Tigris merkwaardige oudheidkundige ontdek- Dresden te begeven. Hierbeloofdehj,dat
kingen deed. Hj begon zjne opgravingyn hj zjnekunstten voordeelevan Saksenz0u
in hetvooqjaar van 1843,en zjnenasporln- aanwenden,en hj bleefer 3 jaarin eene
gen over het Assyrische ûkeilschrift''ver- soort van arrest.Na velerlei bedriegerjen
sehenen onder den titel aMémoire de l'écri- geluktehethem,aan zjnebewakersteontture cunéiforme assyrienne (Parjs 1848)''. snappen,maar hj werd in Oostenrjk achDe Franscheregering ondersteundemetjver terhaald en weder naar Dresden gebragt,
zjne bemoejingen.I'landin,eenervarentee- waar hj in hetnajaar van 1705aan koning
kenaar, werd derwaarts gezonden en aan Augast 11 een rapport inleverde, dat n0g
eene met zorg gekozene commissie van des- voorhanden is en getuigenisgeeftvan zjne
kundigen de taak opgedragen,om deuitgave onbeschaamdheld.lntusschen bleek hetspoevoor te bereiden van een werk ,dat onder dig,datzjnehooggeroemde kunstnietsbeden titel uMonuments de Ninivé, découverts teekende,en Tsckirnkauren droeghem nuop,
et décrits par Botta, mesurés et dessinés om uit onbruikbare steenen des landsporse21$
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lein. borax enz.te maken.Böttger vervaardigde inderdaad van eene bruinachtige roode
leemsoort uit den omtrek van Meiszen eene
soortvan porselein, welke dat van n cMrsh'ausen ver Overtrof. Daar de Zweden over
de grenzen rukten1 w erd l öttger m et 3
knechten Op den Königstein in veiligheid
gebragt. ln 1707 keerde hj naar Dresden

een Duitsch schrjver overletter-enopvoedkunde,werd geboren den CdenJulj 1608 te
W ormsdorf bj Maagdenburg,en bezochtde
hoogescholen te Berljn en te Halle. Reeds
in 1819 werd hj benoemd tot goaverneur
van de Koninkljkeinrigting voorcadetten
te Berljn, en in 1820 tot leeraaraan het
Paedagogium te Halle. In 1824 Averd jjP
**

terug en in 1710 washj directeurvan eene leeraar aanhetFriedrich-W ilhelm-gymnasium
?orseleinfabriek te Meiszen. Reeds in het en in 1828 professor.Hj overleed den 6*en
zaar te voren had hj metzjn porselein de April 1850. Van zjne talrjke geschriften
misteLeipzig bezocht en algemeenenbjval noemenwjuGeschichtederKarthagertl8z7l'',
gevonden.lntusschen was hj,alsdeslaaf dLexicon Taciteum (1830)'' uDes CalusC.
van den sterken drank ,w einlggeschiktvoor TacitusssmemtlicheW erkeiibersetzt(1831).,
zjne betrekking,en daar hetvoortsbleek, en dllistoriae antiquae epitom e''.
dat hj met eenige personen te Berljn in Böttiger.onderdezen naam noemenwj:
Onderhandeling was, om voor eene geldsom
Karl a4fx-gl
ldfBöttùer,een beroemd oudzjn geheim medete deelen,werd hj inden heidkundige.Hjwerdgeborenden 8stenJulj
kerker geworpen,waarhj nietlang daarna 1760 te Reichenbach in Saksen,bezocht de
Universiteit te Leipzig, toefde vervolgens
den lsden Maart 17l9 - overleed.
Adon .
fdlff.
gdr,een Duitsch dichterenver- eenigejaren teDresdenalshuisonderwjzer,
taler.Hj werd geboren te Leipzigdenzlsten werd in 1784 rector te Guben, in 1790 te
Mei1815,bezochterin 1836deuniversiteit, Bautzen,en in 1701 directeur van hetgym-

en wjdde zich weldra uitsluitend aan debe- nasium te W eimar.In 1804 werd hj belast
oefening derDuitsche dichtkunstendernieu- m ethet opzigt overde studiën der Keurvorwere talen.In 1828 maaktehjeenaanvang steljke pages te Dresden metden titelvan
met het overbrengen der gezamenljke wer- hofraad en ervervolgensin dergeljkebetrekken van Byron (Leipzig 1840, 4deuitgave kinq geplaatstbj de Koninkljkeridder-aca1850uit 12deelen).Mindergelukkig washj demle, terwjl hem tevens het oppertoezigt
in het vertalen van dram atische stukkenvan opdeKoni
nkljkeoudheidkundiremuséawas
M akspere,terwjlhj daarentegenuitmuntend opgedragen.Bj denieuweorganlsatiederridslaagde in het overgieten der gedichten van der-academie in 1821vervielzjnebetrekking,
Gold&mitln, van M ilton, van P ope,van de maar hj bleef zjn tractement genieten tot
zangen van Osnian en van Longfellow.Zjne aan zjn dood, welke voorviel op den l7den
oorspronkeljke gedichten verzamelde htjin November 1835,nadat hj in 1822lid was
1846 onderdentitelvan uFriihlingsmelodien'' geworden van hetFranseheInstituut.Hjwas
ter:vjlhiervan in 1850 reedseene6dever- een manvanveelkunstzin en ongemeeneervameerderde uitgave onder den titelvan uGe- ring,doch som migen hebben hem verweten,
dichte'' verschenen is. Hj heeft voorts in dathj tekwistigwasmetzjnlofjegensletter1848 liederen dAuf den W artburg''geschre- kundi
gevrienden.Hjheefteenemenigtewerven,- in 1845 een drama JAgnes Bernauer kenultgegeven overkunst en oudheidkennis;
(Leipzig lsde uitgave 1850)'1 benevens een daarvan noemen wj uGriechische Vasengegroot aantalandere gedichten,diezich vooral m slde mit archâologischen und artistischen

door welluidendheid Onderscheiden.Hj overleed den 16denNovember1870 te Gohlisbj
Leipzig. T0t zjne laatste voortbrengselen
behooren ulleilige Tage (1865), JNeue Lieder(1868)''en uDasGalgenmânnchen(1870)''.
Onder zjn toezigtisin l864- 1866eeneuitgavevan zjnegezamenljkewerkeninsdee1en in het licht verschenen.
Botticelli(AlessandroFilipepi),een Ita-

Erlëuterungen und Originalkupfern (W eimar
1797-1800)'' JsabinaoderMorqenscenenim
Putzzimmer einerreichenRömerln (1803,2*e
uitgave1806)'', uAmalthea oder Museum der
K unstmythologie und bildenden Alterthum s-

kunde (1821- 1825, 3 dlnl''en het vervolg
hiervanonderden titeluA.rchsoltlgiederKunst
(1828)''.Daarenboven washj medewerkerin
onderscheidenetjdschriften zooalsden?Neu-

liaansch schilder, werd geboren te Florence en Merkur'' uluondon und Paris''en deuA11-

in 1447,begafzich eerstin deleer bj een gemeine Zeitunq.''O0k heefthj Latjnsche
goudsmid en wjdde zich lateronderde lei- opstellen en gedlchten nagelaten.
ding van .
Fra.
n !%,0Lippiaaq de schilder- Kavl W ilhelm W Jf/ï-lr,yeen geschiedschrjktlnst. Reeds zjn eerste schilderstuk,eene veren eenzoonvandenvoorgaande.Hjwerd
allegorischefguur,udeKracht''voorstellende, geboren te Bautzen den 15denAugustus1790,
overlaadde hem met roem. Omstreeks 1475 studeerde te Leipzig in de godgeleerdheid en
riep Paus M œt'us IV hem naar Rome,w aar letterkunde,en was daarna eenigelarenhuis-

hj de Sixtjnsche kapèlin hetVaticaanmet
fresco's versierde. Hj overleed te Florence
in 1515.Hj heefto0k een aantalsehilderjen
in Qlieverfgeleverd,die te vinden zjn inde
muséa te Berljn en te Dresden,in de Pinacotheek te Miinchen,in hetLouvretePards,
indekunstverzamelingenteFloreneeenelders.
Dötticher (Johann Friedrich W ilhelm),

onderwjzer te W eenen,waar hj zich met
jver toelegde op de geschiedenis. Nadathj
eenigen tjd te Göttinrelzhad vertoefd,om
R eeren te hooren,vestlgdehj zich in 1817
alsprivaat-docentte Leipzig en w erdin 1821
hoogleeraar te Erlangen.T0tzjne geschriftenbehoûren uBiographieH einrichsdesL öwen

(1819)'',GDieDeutsche Geschichtef:rGym-
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nasien undSchulen (8steuitgave1888),5 AllgemeineGeschichtefirSchuleundHaus(llde
uitgave 1849)'' en kDie W eltgegchichte in
Biographien(d11- 8,1889-1846).''Hj over-
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gescheiden en geslagen had,vpnd hj dezen
laatste den l9den Augustus bj Karpenisi.
In den hierop volgenden nacht drony Botzlri: met 250 man in alle stilte door ln het

leed den 26sten Novflmber 186:.
Turksche leger? waarhj zelfden Pasla en
Karl W ilhem Wt
yffï-gdr,een Zweedsch dich- diens neef deed lneven en een vreeseljk

ter.Hj werd geboren teW esterssden 15den bloedbadaanrigtte,*terwjldeoverireGrieken
Mei1807 studeerdeteUpsala,werderdoctor tegeljkertjdhetkampaanvielen.D1edappere
in dewjsbegeerteenamanuensisbjdebiblio- daad kostte echter aan Botzarisllet leven.
theek.In 1885deedhjeenerei8doorDuitsch- Honderd soldaten bragten zjn ljk naarMisland,Nederland,Frankrjk en Italië,en be- solonghi, waar het te midden der behaalde
zocht laatstgenoemd land in 1828 nogmaals zegeteekenen begraven werd.- Zjnbroeder
op kosten derrerering.Hjheeftonderschei- Konstantljn wreekte den d00(1 van dezen
dene bundels gedlchten,een muzen-almanak held.In hetJaar 1826 behoorde hj in Misen 0ok eene vertaling van Tasso's Jverlost solonghit0t de 1000 oorlogsmannen,diezich
Jerusalem''in het licht gegeven.
een w eg baanden door de gelederen van den

Botzaris (Markos) of
' Bozzarin,één der vjand. - Hun 00m Noti Wofzlri: streed

dapperste helden uitden laatsten Griekschen

met de Soelioten t0tverdediging van Soeli?

vrjheidsoorlog,werdgeborenin1791teSoeli, en toen deze vestbezweken was,wierp hj
vlugttenaden dood zjnsvadersnaardeIoni- zich in het klooster Vetenitza, waar hj

scheeilanden,traderin Franschedienst,maar zich dapper verdedigde, totdat de honger
keerde terug,toen de Turken troepen afzon- hem noodzaakte, Om zich door den belege-

den tegen 2Ii.W eldra stond hj metzjne
Soelioten tegenover een Turksch leger,en
bj hetdreigendgevaarsloothj een verbond
metzjnvjandAli.Laatstgenoemdemoestechterhetonderspitdelven;maarnu barstte 00k
de Grieksche vrjheidsoorlog los,en hoewel

renden vjand heen teslaan.Slee,
hts 10mannen bereikten levend dit doel. en Botgarl.g

vielin handen der Tl
lrken.Laterinvrjheid
gesteld, diende hj alsmajoorbj hetFransche regiment,waarbjzich zjn neefM arkos

bevond en strekte dezen vervolgens t0t een
Bolzaris toen n0g niet in de gelederen der trouwen raadgever.Hj behoorde desgeljks
overige Grieken streed, verhoogden de sla- t0t de 1000,die uit M issolonghiontkwamen
gen,diehj bj Gratsana,Dramessos,Placa? en overleed in 1831.- DimitriWofzgrl ,de
Variades en Bassena aan de Turken en Al- eenige zoon van M arkos, w erd in 1859 bebanézen toebragt,niet weinig den moed des last met de portefeuille van O0r10g in het
volks.ln hetbegin van 1822 vervoegde hj Grieksche Kabinet, en Overleed in Septemzich te Corinthebj de aanvoerdersvan den ber 1871.

Botzen , eigenljk Bozen (in het Latgn
Bauxanllm of Bulsanum , in het ltaliaansch
voortte zetten,werd goedyekeurd.Detogt Bolnanojis eene stad in Tyrol, 260 N ed.el
van M auroeordatos naar Eplrus washet ge- boven de oppervlakte der zee,0p den regvolg van dit besluit:en de ongelukkigeslag teroever van de Eisack aan den mond der

opstand,en zjn raad,om den oorlogbuiten
de grenzen van het ontwaakte Griekenland

van Peta (16 Julj 1822) het einde van Talferbach,op eene kleine,aan driezjden

deze onderneming. De volgende dappere van hooge porfiergevaarten omringde vlakte
daad van B otzaris wa: de redding van gelegen. De stad telt ruim 8000 inwoners;

Missplonghi. Geruimen tjd verdedigde hj zj heeft naauwe, kromme straten, en de
huizen zjn er veelalnaar Italiaansche wjze
tegen 1:009 Turken, terwjlhethem daarna met balcons en arcades voorzien.Er zjn een
gelukte, door onderhandelingen zooveel tjd paar fraaje pleinen, en op een van deze
te winnen,dat htjnog 17000 man benevens verheft zich de prachtige Gothische hoofdeenig geschutin devesting kon brengen.De kerk. Erzjn 3 kloosters en onderscheidene
Turken bestorm den haar in den nachtvan merkwaardige gebouwen.Zj is,wegenshare
den 5ëen op den 6den Januarj 1823 en leden ligging aan het vereenigingspunt der wegen
deze stad met eenige honderden Soelioten

eenegew eldigenederlaag.lnAprildaaraanvol- naar ltalië,D uitschland en Zw itserland,de
gende benoemde de Grieksche NationaleVer- belangrjkstekoopstadvanTyrolyendenjverçadering hem tot generaal en chefin Ae0- heid derinw oners bepaaltzlch vooralt0thet

1lë,terwjlKolokotronihetbevelvoerde in bewerken van zjde,katoen,lederen wol.

den Peloponnésus.Botzarisopende denveld- De voorsteden van Botzen strekken zichlangs
togt in Mei,en reeds den lstienvielLepanto de genoemderiviertjestotaan denaastgelein zjnemagt.Toen talrjkeTurkschebenden gene dorpen uit, en in haren omtrek vindt
aanrukten en de moed der Grieken begon te h
men talrtjke buitenverbljven,die zichmet
veriaauwen,liethtJAnatoliko en Missolon- unne wltte muren te midden van welige
ghijlingsversterken en trok met2500 man tuinen verbeFen. Overal ziet men er heereen leger van 12000 Turken onder Omar ljke wjngaardenenkastanje-wouden,kasteeTrriole en Joessof J'ms
e
/. te gemoet. Met len en kerken.Ten westen van de stad t0t
behendigheitlwierphjdeafzonderljkeafdee- aan hetkasteelSigmundskronenin hetEtschlingenvandenvjandterug,totdatMoestapka- dalt0taan Terlan strektdeuBotzenerBoden''
pasJ'
Jvan Skoetarimethulptroepenverscheen, zich uit,die metzjnewelige,mildbesproeide
die de magt der Turken verdubbelden.Nadat grondenOp eenheerljken lusthofgeljkt.Men
z ofzcri: de beide eerstgenoem deaanvoerdexs vindtermoerbeziën,wjngaarden,maïsvelden,
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vjgen,perzikenenoranle-appelenjenhetge-

Boucher.Onderdezennaamvermeldenwj:
FranloiszpvcFzer,eenFranschhistorieschilachtigewjzeingesloten.Erwordteenegroote der.Hj werd geboren te Parjsden 29sten
hoeveelheid wjn gewonnen.
September 1703,was een leerlingvan Lemo'
iheelis door hooge bergen Op eene schilder-

Botzen is door de Romeinen gesticht.In ne,begafzich in 1725naar Rome,werd na

hetJaar14vôörChr.behpaldeDrltsgnereene zjn terugkeerin 17341id derAcademie,in
belanyrjkeoverwinning op deRhaetiërs.De 1744 professor,later schilderdes Koningsen
Romelnen beseften het gewigtvan die plek directeurder Gobelins,en overleedden 30:ten
en bouw den er onderscheidene kasteelen, Mei1770.Hj misbruiktezljn talentdoorde
waarvan n0g overbljfselenaanwezigzjn.Die verdorvenheid van ztjn tjd tehuldigen.Hj
sterktenwerdendoordeOost-Gothenverwoest heefteene grootemenigteschilderjenenmeer
en door anderevervangen,onderwier hoede dan 10000 teekenil
lgen geleverd,van welke
dehedendaagschestadisOntstaan.OpdeOOSt- vele doorgravuresalgemeen bekendzjngeGothen volgden de Longobarden,Op dezede w orden.
Bojoariërs, en in 680 wasde stad de zetel Alezandme Jean WpvcAdr, een beroem;
van een Bejerschenmarkgraaf.Zjbegonzöö Fransch vioolspeler.Hj werd geboren tePate bloejen,dat de bisschoppen van Trente rjsden lldenApril17'
70.Reedsin zjn 8ste
begeerig werden naarhaar bezit.Graaf Frie- levenslaar speelde hj voorhetpubliekten
dricFzron Fp.
pJl werd in 1180 door bisschop later werd hj Op hetThêâtredela citede
Gebhard uitde stad gejaagd,maargewroken lieveling derParjzenaars.Metgeestdriftbedoorde klimmende magtder Gravenvan Ty- groettehjdegrooteOmwenteling,maarkwam
r01,die zich meester maakten van Botzen en nietteminindienstbj KarelJ'
rr,koningvan
00kTrenteaanhungezagonderwierpen(1277). Spanje.Van 1813 t0t1827 volbragthj eene
kuns
t
r
ei
s
en
bezoc
ht
de
voo
rnaamst
e steden
Op verschillende tjden heeft Botzen aan
Oostenrjk,Bejeren ofItaliëbehoort,doch Van Europa,vestigde zich daarnateParjs,
zj isin 1814 wederom aan oostenrjk toege- vervolgensin Spanje,en overleedinFrankW ezen.
rjkshoofdstadin denouderdom van75jaren.
BouchardontEdme),eenberoemdFransch Hj noemde zich ul'Alexandredes violons''!
beeldhouweren bouwkundigewerdgeborente merkwaardig vooralwaszjnesprekendegeChaumnntden zostenMei 1608.Hj waseen ljkenis metNapoleon 1.
leerling van den Jongeren Cowstou,ging op
Boucher de Crèvecoeur de Perthes
kosten desKoningsnaar Rome,werdin 1722 (Jacques),een beroemd Fransch geoloog en
naarParjsteruggeroepen en zagzichinl736 schrjver,werd geboren te Rethelden lodeh
.

benoemd t0t leeraar in het teekenen aan de September 1788.Napoleon I belasttehem met
Academie Van Schoone Kunsten.In 1729 Onderscheidene zendingen, en na de restau-

bouwde hj
at
aajdePa
fon
te
ende
defrs
rj
sin in de straat
Grenelle
droeq hem in
1751de vervaardiging opvaneenrulterstanqbeeld van Lodewj;k XITr;hieraan werkte hj
1S Jaren, maar het werd in 1792 omvergehaald en vernield.Hjoverleed teParjsden
27sten Julj 1722;vooral zjne teekeningen
w orden zeer geroemd.
Bouchardy (Josèphe), een Fransch
tooneeldichter w erd geboren te Parjs in
M aart 1810. Aanvankeljk hanteerde hj de
graveernaald,maar later vereenigde htjzich
met Enpqène Deliqny t0t het schrjven van
tooneelstukken. Ma de ontbinding van die

ratievestigdehj zich teAbbeville,waar hj
zjnedagenwjddeaan debeoefeningderwetenschappen.IIj raf onderscheidene lettem
kundige werken ult,en heeftzich vooralbekendgemaaktdoorzjnboek<Delacréationj

JGaspard le Pècheur (1837)'' ?Le sonneur
de St.Paul (I838)'', en Lazare le pâtre
(1840)''buitengewonenopgangmaakten.I
10nderdemalen achtereen werden zjopdethea-

doorlatereontdekkingenbevestigd.Zjneverzameling van genoemdeoverbljfseleniseenig
in hare soort.Uitzjne talrjke reisbeschrjvingen bljkt,dathj TurkjeenGriekenland,
Denemarken,Rusland,SpanjeenAlgéxiëbezocht heeft. Zjn boek ?Del'hommeantediltlvien etde sesoeuvres(Parjs1860)''isa1gemeenyelezen.O01tschreefhjuluesmasques,
biographles sans n0m (Parjs 1861- 1864,5
dlnl''en usolls dix rois,souvenir de1791 à
1860 (Parjs1862t0t1867,8 d1n)''.Hjoverleed te Amiens 4en 9den A ugustus 1868.
Bouchet (Fréderic Jules), een Fransch
bouwkundige,werdgeborentePart
lsin 1799,

essaisurl'origine etla progression des êtres

(Parjs1838,5dlnl''endoorzjneuAntiquitôs
celtiques et antediluviennes (Parjs 1846,2
dlnl'',waarin hj de uitkomsten zjner langdurige nasporingen naar de oudste overbljfselen van menscheljke beschaving zelfs in de
tertiaire lagen - vooralin de om streken van
Abbeville-- heeftnedergelegd,om te bewj-

zen, dat het m enschelpk geslacht oqder is
compagnieschap schreefB oueltardy ecnereeks danhethedendaagscheal
luvialetjdyerk.Zjne
van spektakel-sttlkken, van w elke vooral mededeelingen,aanvankeljk betwjfeld,zjn

ters derboulevards Opgevoerd.Latervervaar-

digde hj ul'
Armurier de Santiago (l8s8)''
en tfphilidor(18s9)'' en Overleed den S8sten
Mei 1870.Zjne stukken zjn op heteFect
ew erkten onderscheidenzichmeerdoorgees-

tlgheid dan doordichterljk gehalte.

B oucharlat, een Fransch wiskundige,
geborenteLyon enoverleden in 1848teParjs,

heeft onder anderen eene arrhéorie descourbesetdessurfacesdu second ordre''en uElements de calcul dilerentiel'' geschreven, behoorde tot de leerlingen van PereLer en

welke beide werken metveelbjvalzjnont- Debret,behaalde in 1822 den grooten prjs
Vangen.

;erAcademie en begafzich naar Italië,van-

BOUCHET-BOUZ.

327

waar hi
j in 1822 terugkeerde. Hj schreef ul'Arrogant''van 60 sttlkken reddelposschpot

eenigewerken overPompélienEomeenver- en het schip Jl'Ardent'' van 68 stukken
sierdezemetkeurigekoperen platen.Hjhad veroverde.In 1707washjmethetschipJde
hetopzigtoverhetbouwenvan debibliotheek Hollandia''indeMiddellandschezeebjdebeleen van het graf van Napoleon in het Hôtel geringvanToulon,- in1700bragthjdeOostder lnvaliden teParjs,en Overleed aldaar Indischeretourvlootveiligin deVaderlandsche
havens,- in 1717werd hj Schoutbj nacht
den zzstenJanuarj 18s0.
B oucicault(Di0n),eenEngelschtooneel- bj de Admiraliteitvan Amsterdam vertrok
gpelex en tooneeldichter, werd geboren te om de zeeroovers van Al
yiers en Salée te

Dublin op den z6sten December 1852 en 0p- tuchtigen , en zag in de Mlddellandsche Zee
gevoed Onder de leiding van den geleerden bj vergissingzich aangetastdoordenSpaanDionysiusLardner.Hj bezochtvervolgensde schen kapitein de Torres. Hj overleed in
Univexsiteit te Londen,maar wjdde weldra Maart l722.

zjne krachten aan hettooneel.Hj trad op

Hendr'
ik Jan J-?of
xtft
rt
zs,desgeljkseen Ne-

in Covent-Garden en deed in Maart1841 het derlandsch zee-oëcier en een neefvan den
tooneelspel ulaondon Assurance''in het licht voorgaande. Hj werd hj herhaling uitge-

verschjnen.Ditstuk vondongemeenenbjval zonden om deAlgerjnscherooverstestraFen?
en
dlkge
oms
trereks
l40
en W illem ITz
rbenoemdehem t0tSchot
ltbj
vanwer
we
evol
vogd
oradoor
l t'
rh
e Co
sican
Brander
othere
s'l na
cht bj de Amsterdamsc.
he Admiraliteit
en Glanet Pri
de''bjna overalin hetVer- (1750).
eenigd Koningrjk werden opgevoerd.In1853
Gnaltkerus wpefr'
lf,
v Boudaan, een broeder
bezocht hj de Vereenigde Staten en keerde van den voorgaande.Hj werd geboren te
eerst in 1860 in zjn vaderland teruq,waar Utrechtin 1204, studeerde er in de regten,
hjdooronderscheidenestuklten,waarlnhjen werd er elfmaal met de waardigheid van
zjne vrouw de hoofdrollen vervullen,n9g burgemeester bekleed, was tevens bewindsteedsvelertoejuiching bljftinoogsten.Hp hebber der Oost.lndische Maatschappjen bj

heeft 00k den tekstgeleverd vooreeneopera herhaling Commissaris-politiekj en overleed
vanBenediet,getiteldJrheLily ofKillarney.'' den Bden Januarj 1781.
Bouckhorst is de naam van een aanBoudet(Jean,graaf),eenFranschdivisiezienljk Nederlandsch geslacht.Tot de leden generaal, werd geboren te Bordeaux den
daarvan behoorden Nioolaan'tlcs den W ovck- 19denFebruarj 1769.kwam in 1785inFran-

horstj heer van Noordwjk-W immenum : in sche dienst,werd luitenantbj hetOprigten
1621 en 1624 door de Staten afgevaardigd der Nationale garde, Onderscheidde zich in
naar Frankrjk,en vervolgensbenoem; tot den strjd tegen Spanle en nam alskapitein
1id van de Staten-Generaal,- en Amelis k)J>
den #plckFzprdf,eenzoon vandenvoorgaande,
voorzitter dex Staten-Generaalen curatorder
denid27
Le
sch
st
enho
se
og
pt
eesc
mb
hoeorl.1Hj
ss9o
.verleedkinderloos

deel aan de belegering van Toulon en aan
de gevechten in de Vendée.ln 1794ontrukte

hjhetfortFleurd'
Eugèneen destadPointeà-pitre op Guadeloupe aan de Engelschen,
was weldra brigade-ganeraal,enwerdin1796

Boudaan. onder dezen naam vermel- t0tdivisie-generaalbevorderd.rweejarenlater
keerde hj naar Frallkrjk terug?streed in
Gnalterus.
Pol#JJl,een Nederlandsch god- Holland en in Italië, en begaf zlch in 1801
geleerde1die achtereenvolgens teSt.Laurens onder generaal Leelerc naar St. Domingo,
op W alcheren, te Vere en te Amsterdam telkens nietlwe lauweren behalende.ln 1804
werkzaam wasen alhierin 1684overleed.H/ werd hj door den Keizer naar Holland ge-

den wj:

heeft onderscheidene geschriften uitgegeven, zonden,om van dââr een invalin Engelan;
en zjne gezamenljke werken zjn in 1693 te beproeven;ditw erdechterverhinderddoor
te Amsterdam in het licht verschenen.
den Oostenrjkschen Oorlog van 1805.In 1807
P etrus Woxtftxls, achtereenvolgens predi- woonde hj onder M urat de belegering van

kant te Rtjnsbarg,Arnhem ,Utrechten Am- Kolberg bj,en na den vrede van Tilsitversterdam (1701).Hj was een zoon van den overdebj de vesting Straalsund.De Keizer
voorgaande en heeftw einiguitgegeven,m aar beloonde hem m etden titelvan graafen m et
isdeste jverigerin zjnegemeenten werk- eene aanzienljke dotatie in Zweedsch P0mzaam gew eest.
meren.In 1809 nam hj deelaan deinneming
M attkias.
/oc#lcp,eenNederlandschv100t- van W eenen, en later bood hj bj Esling
voogd en een broeder van den voorgaande. aan deoostenrjkerseenhardnekkigentegenHj werd in 1696 door Willem ILI,koning stand. Napoleon I verklaarde,dathj dââr
van Engeland t0t buitengewoon en 3Jaren devernietigingvan hetgeheele>aranscheleger
later t0t gewoon kapitein benoemd bj de had verhoed.Hj overleed den 14denSeptemAdmiraliteit te Amsterdam , en maakte zich ber 1809.
weldra bekend a1s een derbekwaamste zeeBoudoir is een woord, dat eigenljk
oëcieren van zjn tjd. Na onderscheidene kpruilhoek''beteekent, doch men geeft dien
andere feiten nam hj in 1704 deelaan de naam aaneen keurig ingerigtkabinetje,het-

inneming van Gibraltar,was in Maart 1705 welk alnzienljkedamest0tkleedkamerdient.
met zjn schip uoverjssel''van 52 stukken
Boue (Ami), een Duitsch geoloog,werd
de eerste van de vereenigde Engelsche,Por- geboren te Hamburg den 161en Maart 1794.
tugésche en Nederlandsche vloot, die op de HjstudeerdeaanvankeljkteGöttingen,maar
Fransche zeemagt aanviel, het oorlogschip begafzich in 1812 op reisyom zjnekennis

$28
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van landen en volkeren te vermeerderen en September1800.Htlwasaanvankeljkgraveur
tevens de voornaamstehoogescholen tebezoe- en goudsmid en trad heteerstopinhetPano-

ken.Achtereenvolgens vertoefde hj te Ge- ramç dramatique,dathj vervolgensmethet
atre des nouveautés en later met het
nève,Parjs,EdinburgenBerljn. TeEdin- Théburg bleef hj 4 Jaren en werd erin 1817 Gymnase dramatique xerwisqelde. ln 1844
t0tdoctorin degeneeskundebevorderd.Van verbond hj zich aan hetThéatredesVariédien tjd aft0t1839 t0e bezochthj alsgeo- tés, en overleed in October 18$3. Hj schit100g de merkwaardigste landen van Europa, terde vooral in humoristische rollen en wist
enhjheeftdeuitkomsten vanzjnonderzoek het gevoelige en ernstige met het grappige

in talrjke verhandelingen en kaarten mede- op een zeer gelukkige wjze te vermengen
gedeeld. Van zjne geschriften noemen wj ofafte wisselen.
aEssai géologique sur l'
Ecosse (1820)', Ge- Bouflers. Onder dezen naam vermelognostischeGemëldev0nDeutschland(1829)'', den wj:

RLa Turquie d'
Earope (1840,4 dlnl''1$Re- Loltis Frllçoïd, hertpg de Wofzyldrd,een
cueil d'itlnéraires dans la Turquie d'
Europe der uitstekendste veldheeren van zjn tjd.
(1850,Z dln)''
,en JGuidedu gêolgque-voya- Hj werdgeboren denloëenJanuarj1644 uit
geur (1886,2 d1n)''.Sedert 1848 Ishj lid een der oudste adelljke geslachtenvan Pi-

van deAcademie van W etenschappenteW ee- c'ardië,kwam a1s luitenant in dienst en onnen.Aanvankel
jk W28hj zaeestalte Parjs derscheiddezichonderCöndl,7krdole,Luœemen nam er de betrekking w aal'van voorzitter àovr.g en Catinat in de oorlogen van Lodevan het Geologisch genootschap, - later O?
*
J*
j2 X IV.In 1698werd hj t0tmaarschalk

echter heefthj zich teW eenen gevestigd. en in 1708t0thertog en pairvan Frankrjk
Bouet-W illaum ez(LouisEdouard,graaf), benoemd,nadathj Rjsselvan 12Augustus
een uitstekend Fransch zee-oëcier,werdge- t0t 8 December 1708 op eene schitterende
boren op het voorvaderljk kasteel, in de wjze tegen prins E'
twenin8 verdedigd had.
nabjheid van Toulpn, op den 24stek April Zl@*l@n laatste w apenfeit w as de beveiliging
1808. Hj wjdde zich aan de zeedienst en van den aftogt der Franschen na de nederw oonde in 1887 a1s luitenanthet bombarde- laag bj Malplaquet(1l September1709).Hj
ment van Mogador bj. In 1840 werd hj overleed te Fontainebleau den 22sten Auguskapitein van een fregat, in 1844 kapitein tus 1711.
van een linie-schip en tevens gouverneur
k%tanislas, marqui
s de .ptll-/ldr.
ç,doorgaans
der Fransche bezittingen aan de Sénégal. Cheralier de .fofz-/ldr,
v of 00k chansonnier
Zjn verbljfaldaar gaf aanleidiny t0t het de la France genaamd,een Fransch dichter,

opstellen van zjn boek uDesoriptlon natlti- geboren te Luneville in 1737. Hj was

que des côtes, comprises entre le Sénégal een zoon van de geestige aKarie FrtTgzçpide
et l'êquateur (1849).''In 1840werd hj be- Catltarine nan z'Nlfx?lcfz craon, marquise de
last met het overbrengen der Fransche ex- .ppFz-/ldi
r: en minnaresvan koningk%tanislaqs.
peditie naar Civita Vecchia, en in 1854 Men bestemde hem voor den geesteljken
benoemd tot Schout bj nacht en tot st>nd,maar hj werd soldaat,bekleedde verchef van den generalen staf bj de vlpot, volgens de betrekking van gouverneur aan
die onder admiraalH amelln naar hetOosten de Sénêgal en wjdde zich na zjn terugkeer
zou vertrekken.Doorzjne schranderemaat- aan de beoefening der letterkunde.In 1789
regèlen w erden 80000 man Franschen bin- werd hj gekozen tot lid van de Nationale

nen den ti
jd van 14 dagen van Toulon naar Vergadering, maarhj verlietFrankrjk den
de oevers van den Bosporus overgebragt. lot
lenAugustls 1792 en vond bj prinsRenHj nam deelaan den slag aan de Alma en drikvanPruissenenbjFriedrick #NIAdI- 11
aan de belegering van Sebastopol,en was een gastvrj verbljf.In 1800 keerdehjnaar
na het sltliten van den vrede belast met de Frankrjk terug, om op nieuw zjn tjd in
betrekking van gezant te Athene en van de dienst der Muzen te besteden.In l788
chef van het Fransch eskader, dat in de W aS hj 1id geworden Van de Academiete

Griekschewateren vertoefde.Na zjn terug- Parjstin 1702 Van die te Berljn;in 1804
keer werd hj geplaatst bj de technische zag hj zich opgenomen onder de leden van
afdeeling van h0t ministérie van Marine en het Institunt,en hj overleed den 18den Jabestuurde de zaken metzooveelbeleid,dat nuarj 1815.Zjne Jppésies etpiècesfugitiin 1859 binnen 3 dagen 70000 man naar de vesdiverses''zjn te Parjsin l782,enzjne
de Italiaansche havens overgebragtkonden Joeuvres'' te Londen in 1786 uitgegeven.
worden. Hj werd voorts bevelhebber der Zjn verhaal ?La reine de Golconde''heeft
Fransche vloot, die den lzden Junj 1859 he
tenrkreonemzjn
bez
orgd,
ne z
jne
memnljgr
keoowe
in
1815et
Pa
rjsVe
iZavan Toulon naardeAdriatischezeestevende,
n8
om Venétië van de zeezjde aan tetasten. deelen in het lichtverschenen.
Bougainville(LouisAntoinede)jeender
In dit voornemen zag hj zich intusschen
verhinderd door d6n vrede van Villafranca. meest-beroemde Fransche reizigers,werdgeIn 1860 werd hjbevorderdtptvice-admiraal, boren te Parjs den lltlen November 1729.
en hj overleed in September 1871.Vanhem Hj studeerde met jver,trad vervolgensin
is 0ok het w erk uBatailles de m er et de krjgsdi
enbt en gaf in 1752zjn uTraitédu
terre (1855).''
calculintégral''ln hetlicht.In 1755washj
BouFé (Marie),één derbesteFransche gezantschapssecretaris te Londen en werder
tnoneelspelers,werdgeborenteParjsden4den benoemd t0tlid van het Koninkljk Genoot-
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gchap van W etenschappen. In 1756 verge- bj ziekten van den endeldarm ,vgn de piszelde ht
J a1s kapitein der dragonders den buis, van den slokdarm en van het traangeneraal M ontoalm naar Canada,trok dnor kanaal. Reeds van ouds was zj bekend,
woeste streken aan het hoofd van een deta- maareerstin de 16deeeuw iszj meeralgechement naar het Sacramento-meer en ver- meen in zwang gekomen.Hare lengte regelt
brandde er de Engelsche vloot. In 1758 zich naar de behoefte.Men heeft nastemetaplaatste hj met groote beradenheid 5000 len bougies :an zilver, nieuwzilver, tin,
Franschen, die door 20000 Engelschen ach- koper oflo0d,- rekbare bougiesvanhoornj
tervolgd werden ,in zulk eene vastepositie, ivoor of darmsnaren, - veerkraehtige àol-

dat devjandmeteen verliesvan 6000man gies van gesponnen zjde,doortrokken met
moest afdeinzen. In het daarop volgende kaoetsloek,- en '
tveekeJozwie.
:vanboetseerJaar begaf hj zich naar Europaen keerde was.Menwachtezichvoorhetgebruikvanboua1s overste met versterking van daar tertlg. giesvan slechtbewerktegetah-pertsla,omdat
HierwasdevoortreFeljkebesturingvanden deze ligtbreken.Behalve darmsnaren van de
terugtogtvanQuebeczjnlaatstefeit,wanthet bestesoort,welkebjaanmerkeljkevernaau-

sneuvelen van M ontealm in den slag van 10 wingen tepaskomen,zjnbougiesvanzjde,
September 1759 veroorzaakte het verliesder m etkaoetsloek doortrokken,hetmeestaan te

geheelekolonie.NaarFrankrjkteruggekeerd, bevelen.Zj zjn zeerglad en week,zoodat
deedBongainvlllea1sadludantvan Cltolse'
ulde zj weinig ot'geen pjn veroorzaken.SomSfainville een togt naar Duitschland en Ont- mige bougies zjn regt en rolrond,andere
ving voorzjne dapperheid een tweetalver- met een knopje voorzien of spiraalvormig
overde kanonnen ten geschenke. Na den gebogen,ofzj bezitten eeneplotseljkebulvrede kwam Bou-qalnville op hetdenkbeeld, ging,die een stompen hoek vormt.De vaste
om op degunstig gelegeneFalklands-eilanden metalen bougies kan men hetgemakkeljkst

onder de bescherming van Frankrjk eene inbrengen i
nd
ent
kade
nanlen,
en zjge
gnevteoe
nst
me
er
kolonie te stichten. D00r den Koning t0t nlichting omt
re
inwendl
and
van
het
kanaal
.
De
bougi
es
he
bben
ni
e
t
a1
fregat-kapitein benoemd,zeilde hj in 1763
met: schepen en 80landverhuizersderwaarts leen eene verruimende werking,maar veren stapte er den 3den April 1764 aan land. minderen ook door drukking op de nabj
Zjne onderneming genooteen gewenschten gelegene deelen de ontw ikkeling van de zie-

voorspoed,doch op last der Fransche rege- keljke weefsels, die devernaauwing doen

ring moest Bo%ga'
%nrille haar tegen schade- ontstaan.H aar omvang loopt over een 30-tal

loosstelling laten varen.W eldrawerd hj be- soorten van l/adet0t 10 Ned.streep,zoodat
noemd t0t commandantvan hetfregatuB0u- telkens de omvang van de volgende l/ade
deuse''en van dekorvetGl'>ltoile''waarmede

Ned. streep grooter is.De weeke was-bou-

hj,vergezeld van natt
luronderzoekers,een gies w orden gebruikt, Om een afdruk te
togtom deaarde volbragt.Hjzeildein1766 verkrjgen van debinnenwandenderkanalen.
door de Straat van Magelhaens, langs de Zjw-den vervaardigd uitstrooken ;Jn linVisschers-eilanden,deHebriden,Nieuw-Gui- nen,welke men in gesmolten wasdompelt
néa,de Molukken en Batavia en kwam den en daarna tllsschen twee gepoljstu platen
16den Maart 1768 weder te St. Malo.Zjn rolt.Bj hetgebruik worden zj een weinig
uitstekend Trerk uDescription d'un voyage

autourdu monde (Paxjs 178:,Z dlnl''was
de vrucht van die reis. Bj het uitbarsten
vanden Amerikaanschen vrjheids-oorlogwerd
hj chefvan een eskaderen nietlang daarna
maréchalde camp bj hetleger te lande.In
het gevecht bj de Chesapeake-baaiwasmen
aan hem (le overwinning verschuldigd.enna

de nederlaag dex Franscbe vloot bj Guadeloupe (12 April 1782) behoedde zjn beleid
onderscheidene schepen en bragt hj het
overschot der Fransche zeemagtbt
j St.Eustatius in veiligheid.In 179l werd hj viceadmiraal,- doch hetvolgendejaarmoesthj
de wjk nemen naar zjn buitenverbljf in
Normandië. In 1706 werd hi
j 1id van het
Instituut en van het Bureau des Longitu-

des, en eindeljk senatpr.Hj overleed den
3lsten Augnstus 1811.

Bougie is een Fransch woord,hetwelk

ukaars'' beteekent, en tevens de naam van
een heelkundig instrument, dienende t0t

verwarmd en met olie bestreken.

Bougie in het Arabisch Boeds
jaia is

eene zeeplaats en de hoofdstad van een district in het arrondissement Sétif der PrOvincie Constantine in Algérië.Zj ligt aan
de westzjde der Golf van Bougie, w elke
zich vanKaay Carbon t0taan Kaap Cavallo
uitstrekt.Er ls eene veilige reede,de beste

ankerplaatslangsdereheeleAlgerjnschekust.
De stad is amphltheatersgewjs en zeer
schilderachtig aan de helling van 2 heuvels

gelegen aan den zuideljken voet van
den Dsebel-Goerala,die zich ter hopgtevan

700 Ned.elverheften meteen Fransch fort

isgekroond.Bougieisdenattlurljkehoofdstad en de stapelplaats van oost-Kabylië
en ligt op een vruchtbaren bodem;zj telt
ongeveer 2400 inwoners,die handeldrjven
illwas,honig:oxanje-appels olie,koren en
wjn. Men heeft er vele bouwvallen van
vroegeren tjd.W eleer1ag erSaldae aan de
westeljke grenzen derRomeinscheprovincie

onderzoek oft0tverwjding van buisvormige Ntlmidia. Genserik, koning der W andalen,
kanalen. Zj onderscheidt zich van de ka- verhief haar, vöôr de verovering van Carthetersdoorde eigenschap,datzjnietdoor- thago, t0t hoofdstad en omringde haar m et
boord isen derhalve niet t0t ontlasting van een muur.In de lodeeeuw waszjdehoofdvlneistoFen kan dienen.Men gebruikt haar stad van het koningrjk der Beni-Hammad,
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en ztl bloeide totdat laatstgenoemden door Bouillé (Françnis Claude Amour, parde Almohaden werden verdreven,en zjmet quiB (
le),een uitsteken; FranBch generaal,
hetkoningrjk Marokko en in 1240methet werd gehoren den l9&n November 1739 op
koningrjk Tunisvereenigd werd.De inwo- het kaBteel Cluzel in Atlvergne. Op veerners van Pisa,Venetië en Genua dreven er tienlarigen leeftjd trad hj in dienst,was
een levendigen handel.In de l5deeeuw was een Jaar later reeds kapitein bj een regiBougie een schuilhoek van zeeroovers,en m ent dragonders en nam deelaanden zevenin 1510 vielztJin de handen derSpanjaar- Jariçen 00r10g in Duitschland. Hj onderden. Zj werd in 1512 en l514 d.00r Barba- scheldde zich in het gevecht bj Grinberg
rp#.sm,hoofdman derzeeschuimers,bestormd, (1761) en werd bj Qnedlinburg gewond en
en in 1555 gafzj zich overaan den Pasla gevangen genom en. m aar weldra uitgewisvan Algiers.Onder de heerschappj derTur- seld en tot Overste bevorderd.ln 1768 werd
ken verdween hare voormaligegrootheid ge- hi
j goqverneur van Guadelgupe en bj het
heel en al: en toen de Franschen haar in dreigen van den 0orlog met Engeland gou1833in bezltnamenjwas zj nietsmeerdan verneur van Martinique en Ste Lucie,alseen ellendig dorp.
mede generaal en chef der aldaar aanwezige
Bouguer(pierre),eenuitstekendFransch Franschekrjgsmagt.Toen in 1781 generaal
wis- en natuurkundigej werd geboren te Grasse m et versterking was aangekom en,
Croisicden lst
len Februarj 1698.Hj paarde veroverde Bouilll Tabago,waar900soldaten
een gunstigen aanleg metstalen vljt.Drie- en 59stukken geschutinzjnehandenvielen,
maalbehaalde hj den yrjsbj de Academie en na het vertrek van dien generaalmaakte
van W etenschappen,dle hem t0t associl çJ- hj zich meestervan de eilanden St.Eustaomltre benoemde, en in 1735Ferd hj met tius, Saba en St.Martin. Nadat Grasse in
Godin Condamine en Jussée'u naar Zuid- 1782 nogmaals met een belangrjk eskader
Amerika gezonden, om een graad van den verschenen was, landde Boullll met 6000
meridiaan temeten.TienJarenlangvertoefde m 2n OP het eiland St.ChxiBtolel en nooGhj in de NieuweW ereld,waarhi
jmettal- zaakte de sterke vesting Brimstone-Hillt0t
rjke moejeljkheden te worstelen had,en de overgave. Toen hj alsluitenant-generaal
overleed te Parjsden 15denAugustusl778. naar Frankrjk terugkeerde, wilde hj eene
Hj heeft belangrjke ontdekkingen gedaan landing beproeven op de Engelsche kust en
omtrent de uitzetting der metalen door de Plymouth overrompelen,maar de vrede van
w armte, Omtrent de straalbreking,omtrent 1783 verhinderde de uitvoeringvan ditstoute
de vermindering van de digtheid der lt
lcht plan.HjbezochtEngeland in 1784 en werd

0? verschillendehoogten,omtrentdeafwj- er met achting bejegend. vervolgens deed
klng van hetschietlood wegensdenabjheid hj eene reis door Nederland en Duitschvan bergen,omtrenteenemethode,om fouten land.In de eerstejaren derRevolutiestond
van stuurlieden bj de berekening van het hj a1sgeneraal bj het leger,en wistdoor
bestektevexbeterenenz.Vanzjnegeschriften
noemen rt
j ztjne vooxtreleljke Grrhéorie de
la fgure de la terre (1749)'9,G'
rraité du navire,de sa construction etdesesm ouvem ents
(1746)'' uEntretien surlacause del'inclina-

zjne vastheid van karnkterhier en daar het
oproer te bedwingen.D e NationaleVergadering en de K oning betuigden daarvoorhunne

erkenteljkheid,en laatstgenoemde bood hem

den m aarschalksstafaan.Boldlll antw oordde

tion des orbitesdesjlanètes(1748)'' kNou- echter met eene weigering,omdathil dien

veau traité de navlgation et de pilotage niet w ilde verw erven door eene zegepraal
(1753)'' en GEssai optique sur la gradation op Fransche burgers.Hj wasingewjdin het

de la lumière (1729)''. Daarenboven heeft plan derKoninkljke familie,om devlugtte
hj vele opstellen in tjdschriften geleverd. nemen en zocht die door veiligheidsmaatreBouilhet (L0uis), een Fransch dichter, gelen te bevorderen.TeVarenneskwam hj
werd geboren in 1824 te Cany in hetdepartement Seine-inférieure, bezocht de scholen
te Rouaan studeerde ill de geneeskunde,
raaar lietdeze varen,om zich okbelemmerd

echtertengevolgevan'sKoningsherhaaldeaar-

3an de di
chtkunstte wjden.In 1854begaf
hj zich naar Parjs, waar zjne gedichten
uM elainis, conte romain'' en ulues fossiles''
veel opzien baarden.Daarenboven deed hj
uztBtragales,festcnsetpoésies(1853)''inhet
lichtverschjnen, terwjlzjlldrama GMadamedeMontarcy''bj deopvoeringmetlevendigen bjval ontvangen werd.Nietminder
goedkeuxing nogstte hj d90r zjn tweede
drama uHélène Peyron'' en ook uLa conluration d'
Amboise''werd metgeluich begroet,
terwjleenigeanderetooneelstukkenminder
goedvoldeden.Bouilhetbehoordetotdeschool
vanVictorAkgo,enmenvindtbthem dikwjls
klinkklank, die voorpoëzie moetdooxgaan.
Hj overleedteRouaan den lodenJulj1869.

aan de Nationale Vergadering diens vlugt
voor a1s eene donr hem - Bowilll beraamde wegvoering. Er werd dan 00k een

zelingte laat,en numoesthjdewjknemen
naarde oostenrjkscheNederlanden.0m den
Koning te bescbermen,steldehj in eenbrief
prjsop zjn hoofdgezet,maarhtjbegafzich
naar Coblenz en nam vervolgensdienstbj

Ggtstaaf,koning van Zweden.Laterjing hj

naar Londen,waar hj zjne aMémolres sur

la révolution Française''uitgafen den l4(
len
November 1800 overleed.

Bouillier (Francisque),eenFransch wjsgeer,werdgeborenteLyonden lzdenJultj1813,
studeerde teParjseninzjnegeboortestad,en
werd hoogleeraaria dewjsbegeerte,eerstte
Orleansen toenteLyon.In1841behaaldehj
eenprjsbjdeAGadémiedessciencesmorales
etpolitiquesdoorzjneS
tllistoiredelaphiloso-
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Phiecartésienne'',waarvanin1854eenetweede reidt: men hakke 2'
/ Ned. 0nB versch
uitgave verscheen.In 1856werdhjpresident rundvleesch ;jny en Vermenge het met
van de Keizerljkeacademie in zjnegeboor- ruim 5 Ned. 0ns gedistilleerd water,waartestad,en reeds vroeger had hjerzitting aan men 4 dxoppelszuiverzoutzuurbenevens
verkregen in dengemeenteraad.In1865werd een weinig keukenzoutheefttoegevoegd.Na

hj er inspecteur-generaal der universiteit, verloop van een uurw ordthetnatdooreene
in het volgende Jaarlid dercommissie van zeef gegoten en alzootothelderheidgebragt,
onderwjs en in 1867 directcurder normaal- w aarna m en op het vlecsch in de zeefn0g
school.Eene m eer uitgebreidebewerkingvan

de reeds genoemde prp
-sverhandeling gafhj,
in zjne aHistoire etcritiquedu Carte
'sianisme,enVanzjneoverige geschriftennoemen
wj J'
rhéorie de la raison impersonnelle
(1844)*' GManuelde l'
histoirede la philoso-

2'/z Ned. 0ns gedistilleerd water giet.Men
ve
rkrjgt op deze wjze ongeveer % Ned.
pond vleeschnat.hetw elk xootl van kleur en

zeer goed van smaak is. De patiënten gebruiken hetkoud en in koples,en daarhet
alle oplosbare stoFen van het vleesch bevat,
phie(1845)'' uDel'unitédel'
âmepensante et is het zeer voedzaam . Door verwarming,
du principevital(1858)''tDuplalsiretdela die echter niethooger mag klimmen dan t0t
douleur'' en vooralzjn boek GDu principe 5sO C., Om het stremmen van het eiwit te
vital et de l'âme pensante, ou examen des verhoedent kan men het vleeschnat dikker
diverses doctrinesmêdicalesetpsychologiques maken,en men verkrjgt op deze wjze het
surlesrayportsdel'âmeetdelavie(1862)''1 algemeen bekende vleesclt-eœtraet. Volgens
waarin hj de vraag behandeltpferbehalve M olesehott,M elssneren anderen moetereene

de ziel eene afzonderljke levenskracht be- kleinehoeveelheidyepsinebjgevoegdworden.
staat, dan w e1 of die beiden eene enkele
Bouillon bevat elwit,liim ,kreatine,kreakrnchtVormen die zich a1szelfbew ust0P0n- tinine,inosi
ne-zuur,melkzuur en oplosbare
b
ar
bjtve
rs
and
eljhe
ketv
igl
t
ngeln
, maar zouten.Het vet is er niet in opgelost,maar
oa
nb
etwus
we
rt
kt
in
se
tr
or
Fe
jik
igchaam
. mechaniseh in verdeeld. Bj het koken in
Bouillier is voorts medearbeideraanhetdag- waterverliestversch vleesl'hongeveer150/c
blad ?La liberté de penser'',en aan de?Dic- van zjn gewigt.Dehoeveelheidljm ,diemen
tionnaire des sciences philosophiques.''Daar- in bouillon aantreft,isafhankeljk van den
enboven heefthj eenigebelangrjkegelegen- korteren Of langeren dutlr van het koken.
heids-redevoeringen in het licht gegeven.

Volgens het onderzoek van Keller kunnen

Bouillon ofvleeschnatverkrjgt men in ruim A/sdederinhetvleeschaanwezigezouten

den regel door vleesch ill water te leggen
en dit laatste aan het koken te brengen.
Verlangt men een krachtigen bouillon,dan
zoxge men , dat alle Oplosbaxe bestanddeelen
van het vleesch in hetwaterworden 0Pgen0men. Hiertoe wordt het vleesch in kleine

in den bouillon overgaan. Hiertoe behooren
vooralphosphorzurekali,phosphorzureaarden

stukjt's gesneden en met eene ruime hoe-

InhetuitInhetnat: gekookte
vleesch:

en phosphorzuur jzer-oxyde.De onbewerktuigde bestanddeelen zjn op de volgende
wjze in den bouillon en in hetuitgekookt
vleesch verdeeld:

veelheid water op het vuurgezet.Datwater

moet aanvankeljk koud wezen, want a1s Ph0sph0rzuur.............. 21,59
men vleesch in kokendwaterdompelt,stremt
zoowel het eiwit als de kleurstof van het
bloed, zoodat zj niet in hetwater oplossen
en tevens het vleeschnat verhinderen het
vleesch te verlaten.W ilm en den bouillonhelder houden, dan verhitte men het koud 0pgezette water niet hooger dan t0t 65O C.;
het is echter beter,alwordt hetvleeschnat
een weinig troebeldoor gestremde bestanddeelen,om een en ander goedtelatenkoken
illeen digten (Papiniaanschen) p0t,omdat

door eeneaanmerkeljkehitte de vezelsvan

het vleesch zich doorzamentrekkingontdoen
van het vleeschnat. Men kan bouillon het
best bewaren, door dien kokend in eene
Eesch te doen en deze daarna goed te kur-

ken,-- ofook,althansvoorkorten tjd,door
dien te doen bljven onder devetlaag?die
zich bj hetafkoelenvormt.Wanneervleesch
des zomers kwal/k begint te rieken,kan

Chloor................... 7,09
Ka,
ll
'um.......... .
7,72

6,83

Zwavelzuur............... 2,95

Kali...... .... .... ..... 3,47
Kali*.... ......... ...... 31,95
Phosphorzure kalk......... 2:51
maglles
.l
.a..... 4,rI,a

n

l
Jzer-oxyde... 0,46
'

4,78
1,66
2,99
1,42

8247 17,68
Debouillonbevattrouwensnietvelebestanddeelen,die door hetbloedworden opgenomen

en t0tvoedseldienen.Zjnversterkendvermogen is hoofdzakeljk gelegen in dekreatine
en kreatinine.Beide bevatten stikstofen het
laatste vormt met zuren zouten, evenals de

chinine en morphine. Zj schjnen op haren
togtdoor hetligchaam onveranderdtebljven,

maareene levenswekkende werkring te heb-

ben (zie00konderBonillon-koekaest.
Uit hetgeen wj boven vermeldhebben,
wanneermen eenigestukjesgloejendehouts- bljkt,dathetvleesch,wanneerhetgekookt
k00lin den pot werpt. De houtskoolneemt wordt,grootendeelszjne voedendebestanddan de kwaljkriekende bestanddeelen weg. deelenverliest;hetwordtzelfssmakeloos,v00rEene soort van vleeschnat, hetwelk uitne- alwanneermenhetinkleinestukkensnjdt,termend geschiktisvoorzwakkemagen,wordt wjlhetwaternietgoedin staatis,om inhet
men er n0g goeden bouillon van kokent

volgens het voorschrift van Llebi.q aldus bc- midden van groo% stqkken door te dringen.
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Bouilloq is oorspronkeljk een Dtlitsch Askalon (12 Augustus1099)en zorgde vpor

hertogdom ln het Belgische gedeelte van
Luxemburg en omvat een bosch- en bergachtig landschap in de Ardennen, waar ongeveer S2000 inw onersovereeneOppervlakte

eenebehoorljkeregtspleging,terwjlhjzjn
gebied door veroveringen zocht uit te breiden. Hj overleed echter reeds na verloop
van een Jaar op den 18denJulj 1100jen
van 7 (
n geogr. mjlen in ééne stad en 25 zjn stofeljk overachot is in de kerk van
dorpen en vlekken zjn verspreid.Vöörden het Heilige grafter aarde besteld.
tjd derkruistogten vormdeheteen gedeelte
Bouillon-koqk es. onder dezen naam
van het graafschap Ardenne4 daarna werd heeft men allerlel fabrikaten in den handel
Godfried tlo. Bouillon ermede beleend,die gebragt,die volstrekt niet aan het oogmerk
hetbj zjn vertrek naarPalaestinaaan den beantwoorden; somtjds bestaan zj enkel
bisschop van Luik verpandde,wiens opvol- uit w at ljm, Y7aaraan m0n den geur Van
gers het eeuwen lang in bezit hielden.In vleesch heeftwetentegeven.W ilmen goede
1672 werd het door de Franschen veroverd bouillon-koekjes maken,dan neme men ;jn
en in 1679 doorLodewqk X1V aan hetadel- gehaktvleesch met eene acht-oftienvoudige
ltjk geslacht Latourd'a<lrdrçpetoegewezen. hoeveelheid water en late een en ander een
In 1791 werd hetmetFrankrjk vereenigd half uux koken. Daaxna moet men het vet
en bj hetsveenerCongresaan prinsRohan zorgvuldig verwjderen, omdat dit bj het
GId-:AIJ onder het oppergezag van den bewaren l
igt ranzig wordt.Ditvleeschnat
Koning der Nederlanden. a1s Groothertog kan men lnkoken t0t eene weeke massa,
van Luxemburg,af
kestaan. Van hem ging die nooit hard w ordt en gretig vochtigheid
het in 1824 over op Pkilippe d'H vreroçzle,
prins van Bouillon, en in 1837 vervielhet
aan België. Dehoofdglaatsvan hethertogd0m is de stad Boulllon, waar zich het

uit den dampkring opneemt.Volgens Liebiy
bedragen de kosten der vervaardiging dier

massa te Gieszen 2 t0t 21/:thaler voor e1k
half Ned.pond.Later heeft Gail-Borden in

aloude kasteelvan Godfried op eene hooge Texas vleeschbeschuit in den handelgebragt

rots verheft. Zj ligt in eene kloofaan de in de gedaante van langwerpig-vierkante

Semoy en telt omstreeks 4000 inwoners, koeken, w aarvan men m et water,zout en
w aaronder zich vele lakenwevers bevinden. specerjen eene zeer smakeljke soep kan
B ouillon (Godfried,Gottfried of Gode- koken. Deze meat-biscltits worden,volgens
froy van), de held van den eersten Kruis- M emens, op devolgende wjze bereid:men
togt, was een zoon van Eustackius, graaf kookt 12 pond flngehakt rundvleesch in
van Boulogne, en van Idat hertogin van w ater, verdampt het nat t0t de dikte van
Bouillon,en werd geboren in 1061 Hj 0n- stroop en vermengt het met 6 pond tarwederscheidde zich in het leger van keizer meel,waarvan het deeg uitgerold en in den
H endrik IV en we1in den slag bj Merse- oven goed gedroogd w ordt.

burg tegen Rudolf 'pt:. Zwaben (1080),als-

Afen maakt goede bouillon-koekjes 0P de
mede btlde bestorming van Rome,en werd volgende wjze:men hakt6Ned.pondmager
door genoenxden K eizer eerst m et de m ark

rundvleeseh,3 Ned.pond kalfsvleesch,3 of
Antw erpen en toen m ethethertogdom Be- 4 oude kippen,4kalf
spooten,losseyootenl
neden-Lotharingen begiftigd.Voortsverwierf Ned.pond raauwe ham behoorljkfllnen laat

hj zich een onsterfeljken roem bj den eer- dit alleskoken met eene behoorljkehoeveelsten Kruistogt. ln Augustus1096 trok hj heid water. Na het schuim en s1a men het
met 70000 man voetgolk en 10000 ruiters dekseldigt en late het nat nog 6 t0t 8 uur
van de oevers van de Maasnaar hetHeilige koken. D aarna giet m en den bouillon door
land.De togtgi
ng door Duitschland,Hon- eene zeef,laat dien afkoelen,w aarna men

garje en BoelgarpenaarConstantinopelen het vet verwjdert, verwarme dien daarna
vervolgens door Klein-Azië, waar hj zjne een w einig, om de gelei te doen smelten,
strjdmagt met die van andere vorsten te en giete het nat zorgvuldig afvan het be-

.

Nicomedia vereenigde, W aarna het geheele
leger der Christenen 300000 m ;n telde.
Daarmede belegerde hi
j den 5den Mei1097
Nicaea en nam het in op den zostenJulj
daaraanvolgende. Voorts behaalde hj eene

overwinning bj Dorylaeum (1Julj)en toog
naar Syrië,waar dekxuisvaarders dageljks
moesten strjden en groote ellendeverduren.
Den 6den Junj 1099kwam hj voorJerusalem . dat hj na verloop van n0g geen 6
weken stormenderhand innam (l5 Julj).Uit

zinksel.Vervolgenslaatmen hetnatinkoken
tot de dikte van strnop giete het in platte

vaten en snjde hetin koekjes,diemen op
papierlaatdroogen.Menverkrjgtdanslechts
1/:Ned.pondbouillon-koekjes,doch daarvan

kan m en ook w e160 borden soep bereiden.
H iertoe behoeft m en er slechts w ater en

groenten bj te doen en een en ander aan

hetkoken tebrengen.Hetuitgekooktevleesch
kan men - vooral in een Papiniaanschen
p0t - m et goed gevolg nogmaals uitkoken.

de landen, door de kxuisvaardersveroverd, W ilmendedeugdeljkheidvanbouillon-koekAverd een koningrjk gevormd en Godfried Jesbeproeven,zo0behandelemenzemetwjntot eersten koning gekozen.De vrom e held geest,waarin goede koekjestenbedragevan
w eigerde echter de koningskroonteaanvaar- 80'
lotslechtetenbedragevan5of60/:oplossen.
den,waar Cltristusdedoornenkroon gedragen
Bouilly (Jean Nicolas), een uitstekend
had,en vergenoegde zich met den titelvan Fransch schrjver en tooneeldichter, werd

ubeschermheer van hetHeiligegraf.''Hjbe- geboren in 1763 te Poudraye bj Tours,stuvestigde zjn gezag door de zegepraalbj deerde eerst in de xegten en wjdde zich
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vervolgens Mn de beoefening der fraaje bekend temaken,schreefhjzjn JEssaisur
letteren.Bj den aanvang der Revolutie was les causes,quien 1649 amenèrent en Anglehj bevriendlmet M irabean en Barnaveen terre l'établissement de la république''.De

bekleedde onderscheideneregterljke betrekkingen.Vooralmaakte hj zichverdiensteljk
door het verbeteren van hetlageronderwjs
in Frankrjk. Toen gemeld Onderwjs onder
het toezigt kw am der policie,trad Bouilly
terug en wjdde zich met goed gevolg aan
den tooneel-arbeid. Hj overleed te Parjs
den 24sten Apxil1842.Zjneerstetooneelstuk
upierre le Grand (1790)''ademtden geest
der revolutie. T0t zjne bestestukken behooren Glu'abbé de l'Epée'' uluesdeuxjour-

Eerste Consul belastte hem metbelangrjke

Bekendzjn vooralzjne JcontesOffertsaux
enfantsde France''en zjne Gconseilsà ma
;lle''1alsook uLe%Jeunesfemmes-''
Boulainvilliers(Henri,graaf),eenFransch

meldobetrekking drong hj,vôôrdeovergave
vanParjs,erOp aan,datdeKeizerin-regentes met haar zoon debevolking van Parjs

werkzaamheden en deed eene vergecfsche
poging om hem het ministérie van policie

op te dragen. Hj werd voorzittervan de

wetgevende afdeeling in den staatsraad en
nam deelaan de zamenstelling van hetBur-

gerljk wetboek (codecivil?.Vervolgenswerd
hj aan hethoofdgeplaatstvanhetbestuurder
Nationalebezittingen,dochtegenheteindevan

1810vergcnoegde hj zichmetdevoormalige

betrekking van staatsraad,en in 1813 werd

nées''
1 öFanchon''1 ù
tlzes deux pères'')(tMada- hj in den gravenstand verheven en t0tlid
me de Sevigné''en JL'
intrigueauxfenêtres''. van het Regentschap benoemd.In laatstge-

te wapen roepen en zich op hetstadhuisver-

jeschiedschrjver,werd geboren teSt.Saire dedigen zotl,totdatde Keizerterhulp snelde.

ln Normandië,ontving zjne opleiding aan de Gedurende de eerste restauratie bleefBoulay
schoolvan Juilly enkoosdekrjgsmansloop- delaA clr/â,eambteloos;naden terugkeervan
baan.W eldra echternam hj zjn ontslag,en NapoleonwerdhjmetOc-sccèredmetdeportehetdoorzoekenderarchievenvanzjnseslacht feullle van Justitie belast,en naden slag van
leidde hem t0teene grondige beoefenlng der W aterloodreefhjindeKamervanAfgevaardiggeschiedenis van Frankrjk.Vooralhield hj den door,datNapoleon 11 a1skeizerwerd erzich bezig met degenealogieen pooqde de kend.onderdetWeederestauratiewexdhjnaar
verdienstenvandenoudenadelineenduldeljk Nancyverbannenenvervolgensinhechtenisgelichtteplaatsenjwaarbj hjechtert0tverre- nomenennaarSaarlouisgebragt,vanwaarmen
gaandepartjdigheidverviel.Hj-zelfheeftgeen hem naarHalberstadtlietontsnappen.In 1819
zjnerwerken uitgegeven;dezezjn eerstge- begafhjzich,naeenkortvertoefteFrankfort
druktnazjndood.Veledaarvanzjn,inweer- aan de M aln. weder naarFrankrjk,waar
wi1 van de eenzjdige voorstellingen, zeer hj den 2denFebruarj1840overleed.T0tzjne
belangrjk,zooalszjne Jllistoiredel'ancien belangrjkste geschriften behooren GTableau
gouvernementdeFrance('sHage1727,3dln)'', des règnes de Charles 11 etde Jacques 11
zjne uHistoire dela pairie de France etdu (Brussel1788,Parjs1822)''en GBourrienne
parlement de Paris (Londen 1753,2 dlnl'' et ses erreurs volontaires et involontaires
en zi
jn uAbrégé chronologique de l'histoire (Parjs183012 dln)'-*
deFrance ('
sHage 1733?3d1n)''.Voortsheeft Ilenk'iB oulay de la A effrfF,e,een Fransch
hj eene levensbeschrjvlng van M okammed, staatsman en een zoon van den voorgaande.
eene geschiedenis der Arabieren,en onderwerd geboren te Parjsden l5denJulj
scheidene wjsgeerige werken- bjvoorbeeld 1797 en studeerde in de regten.Hoewelhj
?La vie et l'esprit de RpLnoza (Amsterdam deelnam aan de omwenteling van Julj 1830,
17l9)''- opgesteld.Hj overleed den 23sten washj eentegenstanderdernieuweregering.
A1svolksvertegenw oordiger,afgevaardlgdvan
Januarj 1722.
Boulay dela M eurthe.onderdezenaam 1837- 1839 doox hetdepartementMeurtheen
van 1842- 1848 door het departem ent der
vermelden wj:
AntoineJccgvedClaudeJodey/z:graafBoulay Vogésen, voegdehj zieh bj delinkerzjde.
de Jo M eurthe, een Fransch staatsman uit O0k was hj geruimen tjd lid van den Geden tjd der groote Omwenteling.Hj werd meenteraad van Parjs,van hetConseil-genegeboren den 19den Februarj 1761 te Chau- ra1 van het Seine-departement en ccmmanmousey in het Vogésisch gebergte en was dantvan hetlldelegioen derNationalegarde.
een zoon van een behoeftigen landbouw er. Hjbragtdestaathuishoudkundigewetenschap

Zjn 00m ,diehetambtvanpastoorbekleedde, met jverin toepassing en werktemede tot

liet den begaafden knaap studéren,en deze de stichting van salles d'
asyle, tot bevordewerd in 1783 advocaat van het parlement, ringvan hetlageronderwjsen t0tverbetering
eerstte Nancy en vervolgens teParjs. Hj van den toestand der arbeidende volksklasse.
was ingenomen met de beginselen der Revo- DeorhetdepartementderVogésen Aerdhj
lutieennam a1svrjwilligerdeclaandenveld- in 1848 naar de Nationale Vergaderlng getogtvan1702.Ziek naarNancy teruggekeerd, zonden,waarhj zich schaardebjdegema-

werëhjerbenoemdt0teeneregterljkebetrek- tigde republikeinen en den zosten Januarj
king.enmoestwelwegensdegematigdheidzj- 1849 tOt ondervoorzitter der Republiek benergevoelensdewjknemen,maarkonzichna noemd werd.De staatsstreek van 2 Decem-

den 9denThermidorwederderwaartsbegeven. ber berootie hem van die betrekking.Het

Naden valvanhetSchrikbewind washj lid schjntevenwel,datzjnerepublikeinschebevan den Raad van Vjfhonderd en leiderder ginselen weinig vastheid bezatenjwantwelctlnstitutionélepartj. Om zjne denkbeelden dra wasl1j onderNapoleon1I1 lidderCon-
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sultatieve commissie en aanvaardde in 1853

gedeelte vindtmenhetstadhuis,dehoofdkerk

de betrekkingvan Senator.Hj overleedden inspitsboogstjl,hetbisschoppeljkpaleis.dat
24sten November 1858.- Zjn broederFran- van Justitie,hetoude kasteelenz.,en in het
çoï,çJosepk,baron Boulay de la X evrf/l:,ge- laatstgenoemdeeenefraajekazerne,hethosboren in 1799, was sedert 1822 werkzaam

pitaal, den schouwburg,de bibliotheek ,de

bj hetdepartementvan Financiën,en werd beurs,hetmuséum enz.Zj iseene vesting
vervolgenst0t staatsraad en in 1851doorden
Keizer t0t senator benoemd.
Boulevard ,in het Italiaansch bolwardo,
is een woord,afkomstig van hetNederlandsche bolwerk, beteekent een wal, die eene

van den zden rang met 35000 inwoners en
bezitonderscheidene inrigtingen voûr wetenschap en kunst,goede scholen en velefabrie-

ken.Een belangrjketak van njverheid iser
devisscherj,--voortsisereenaanzienljke
versterkte stad omgeeft.Bj het uitleggen handelin haring,oesters,wjn,brandewjn,
der steden werden die wallen gebruikt om likeuxen,linnen,wollen en zjdenstoffen.De
de grachten te dempen en deze te herschep- haven iserdoorNapoleonIaanmerkeljkverpen in l'uime Btraten, die den ouden naam beterd, en dageljks vertrekken er stoombehielden.Beroemdzjn vooraldeboulevards booten naar L onden en pakketbooten naar
van Parjs,afkomstig uitden tjd van Lode- Folkstone.Langs den spoorweg van Am iens
wl'
ijk XIV en zichultstrekkendevandekerk kan men in den tjd van 6 uren ParjsbeLa Madelaine,tegenover de Place de laCon- reiken. Het aantal reizigers, uit Engeland
eorde,t0taanhetPlein derBastille4zj zjn aldaaraanl
tomende, bedraagtJaarljks ongeonderNapoleon III van hier tOtaan deSeine veer 70000.Op eene hoogte verheft er zlch

doorgetrokken,terwjl zj aan de overzjde de ucolonne de la grande armée''1ter eere

der rivier van den Jardin des Plantes naar van Napoleon I en ter gelegenheid van het
het Hôtel des Invalides voortloopen.O0k in groote kamp bj Boulogne in 1804 verrezen.
de nieuwewjken derstad heeftmen boule- O0k heeft men er druk bezochte zeebaden.
vards aangelegd, die a1s rtlime metboomen
Boulogne WaS reeds aan de Romeinen beversierdestratenden naam vandeoudehebben kend a1s eene uitmtlntende haven. Keizer
ontvangen,alzjn zj o0k nietuitbolwerken constantj;nnoemdehaarBononia,ententjde
ontstaan.Hetdrukste englansrjkstegedeelte der Carolingen verkreeg zj den naam van
der oude boulevardsis hetBoulevarddesIta- Bolonia enbehoordelangen tjdt0tPonthieu

liens,waarhetmenschengewoelopdebreede totdatzj in de 9deeeuw t0teen zelfstandig

trottoirslangsprachtigewlnkelsenkoëjhuizen
en hetgeratelvanûntelbarerjtuigen op de
straat den vreemdeling schier doen duizelen.
Boulle (André Chaxlcs), een berûemd
Fransch kunstdraajer;werdgeborenteParjs
den llëen November 1642.Hj hadveelaanleg voorde kunst,en dezeontwikkeldezich,
toen h: bg een schrjnwerker in deleerwerd

graafschap verheven werd. Herneqwin, de
eerste graaf,sneuvelde in een gevechttegen

hem in het Louvre wonen en schonk hem

land, en in 1840 was die stad het doel der

de Noormannen (882),dieBoulogneplunderden.In 9s5 m aakte W illem rJl Vlaanderen

zich van haar meester en zj bleefeene bezitting van zjn geslacht t0t in 1032,toen
zj weder aan dengraafvan Pontltientendeel
viel. Daarna kwam zj als huweljksgoed of
gedaan. Met gekleurde houtsoorten vervaar- a1s giftvan Frankrjks koningen in verschildigde hj allerleifraajeen smaakvolle tafe- lende handen.In 1544 werd zj door de Enreelen en vexsierselen voor tafels,kasten enz. gelschen veroverd, maar keerde na verloop
W eldra waszjn naam beroemd,zelfsbuiten van 5Jaart0tFrankrjk terug.UitBoulogne
de grenzen des lands;Lodewnk X1V deed w ilde N apoleon 1 een aanvaldoen op Euge-

een aantaleeretitels.Boullebehandelde zjn avontuurljke Onderneming van den lateren
bedrjfgeheel a1s eene kunst:hj ontwierp Napoleon 111. Eene Kerkvergadering is er
teekeningen en rangschikte de kleuren,en geweestin hetJaar 1264.
nam hierbg zjnetoevlugtt0teenefraajever- Boulogne(EtienneAntoine),eenFransch
zamelingschetsenvanotldemeesters.Hjwerd praelaaten kanselredenaar, w erd geborente
alzgo de uitvinder van eene soort van huis- Avignon den 26sten December 1747,bezocht
raad,datmen umeubles de Boulle''noemde, het seminarium te Parjs, ontving in 1771

stondvervolgenszjnewerkplaatsafaanzjne
4 zonen en Overleedden20StenFebruarj1782.
Van zjnekunstgewrochten,diegeheelen al
het kenmerk dragen van hunnen tjd,zjn
slechts weinige overgebleven.
Boulogne Of Boulogne wfr M er is eene

de wjding en trad te Avignon en teVilleneuve m et grooten roem a1s redenaar 0p.

Hj begafzich vervolgensnaardehoofdstadj
maarwerd erdoor den njd gedwarsboomd,
zoodatde aartsbisschop Charles deW ell-plf
hem zelfs den kansel verbood.Toen echter

versterkte zeestad in het Fransche departe- Boul
ogne'slofrede 0g den dauphjn bekroond
ment Pas de Calais en de hoofdplaatsvaneen werd,nam deaartsblsschop hetverbodterug,

arrondissement.Zj ligt 5 geogr.mjlen ten de Koning vel'
leende eenJaargeld van 2000
zuidwesten van Calaisaan hetEngelscheKa- francs aan den bekroonde, en deze,bj de
naal en aan den m ond derLiane,en bestaat abtdj Tonnay-charente geplaatst,predikte
uit de onregelmatig gebouwdebovenstad,op dikwjls voor het hof te Versailles. Bj de
dehoogte Lamberten door wallen omringd, groote omwenteling verloor hj aldie v00ren uitde nieuwe,fraajeen volkrjke bene- regten en zag zelfs zjn leven bedreigd.
nedenstad,heteigenljkeBoulognesurMer, Na den va1vanhet Schrikbewind gafhjeen
;enzetelvandenhandel.In heteer8tgenoemde boek in hetlichtterbestrjding van deeon-
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stitutionéle Kerk en nam de redactie op zich mulltenden medewerker in W att,en dewerkder uAnnalesreligieuses''!wiernaam hj in plaats te Soho was weldra beroemd.
dien van uAnnales cathollques,,vexandeyae.
In 1785 werd Bonlton 1id van de RRoyal
D it blad w erd den 18denFructidorverboden, Society''
. Driejaarlaterpaste hj metgoed
en eerst na den 18den Brumaire verscheen gevolg het gebruik van den stoom t0e op
hetwederonderden titeltAnnalesphilosophi- het m unten van geld;hj vervaardigde een
ques,morales etlittéraires''
,- een titel,wel- werktuig,dat 8 stempels in beweging bragt
ken hetin 1801 wederom metdienvan 'dFrag- en in eene minuut 70 t0t 90 geldstukken
mentsdelittératureetdemorale''verwisselde. leverde. Paul I, keizer van Ruslandjaan
Nadat Boulogne eenigen tjd domheer te wien Boulton eenige uitmuntendewerktuigen
Versailles was geweest, Averd hj in 1807 geleverd had schonk hem eenefraaje verKeizerljk hof-kapellaan en in 1801 bisschop zameling van delfstoFen uitSibérië,benevens
van Troyes. Hj wekte jroot opzien door alle Russische munten en medaillesvan den
zjne rede!tergedachtenlsvan den slag bj laatsten tjd, en droeg hem op, om twee
Austerlitz@@
ln de kerk Nôtre Damegehouden. groote munt-machines te vervaardigen. Bj
svegens Zpne bewering,datdewereldljke zjne uitgebreide fabrieken, die reeds aan
magt geen bisschop m ogt aanstellen zonder 3000personen werk verschaften:voegdehjin

toestemming van den paus,werd hj in de 1797eenegrootejzergieterj.Htloverleedden
vesting van Vincennesin hechtenisgehouden 17denAugustus1809teHandsworth bjS0h0.
en eerstna den valvan Napoleon I in vrj- Boum a (GelliusFaberOfJelleFaberde),
heid gesteld. Den 2lsten Januarj 1815hield een Nederlandsch godgeleerde uitde dagen
hj zjneberoemde rede ter gedachtenisvan der Hervorming,werd geboren te Leeuwar4en dood van Lodewj;k XVI,entoenin1822 den,Omhelsdedengeesteljken standenwerd
de bisschopszetelte Troyeswerdopgehevenj pastoor te Jelsum,waarhj reedsvöörhet
stelde paus Leo XII hem daarvoor sehade- Optreden van Lutker h6t Evangelie in den
100s door hem t0taartsbisschop tebenoemen. geest der llervormers verkondigde.Ditvond

Hj werd nu lid van deKamer der Pairs, bj velen bjval,maar haaldehem tevensz00en overleed den lzden Mei1825.Zjne ge- zeerden haatdergeesteljkheid opdenhals,
zamenljkewerken zjn in 8deelen - waar- dat hj de vltlgt moest nemen naar oostvan 4 leerredenen bevatten - in 1826 in Friesland, waarhj predikantwer; te N0rhet licht verschenen.
den (l53s)envervolgensteEmden.Hjstond
Boulogne tBosch van)isde naam van hoog aangeschreven bj Anna, gravin van
eenuitgebreidparkmetlanenen slingerpaden, Oost-Friesland,woonde ophaarverzoek eene
m eren en daarin gelegene eilanden buiten kerkvergadering bj te W irdum (tusschen

het westeljk gedeelte van den ringmuur
van Parjs. In vroegeren tjd was het een
domein derkroon,geschiktvoorjagtpartjen
en tweegevechten.ln 1853ishetatkestaan
aan de stad Parjs en weldraineenprachtig

Emden en Norden),en werd doorhaarbelastmet hetmede-opzigtopdeOost-Friesche

gemeenten.T0tzjnegeschriften behooren een

ttverdedigingsschrift'' ten behoeve der Hervormde Kerk, een tvermeerderde Christe-

park - het geliefkopsd uitspanningsoord der ljke catechismus'',die eerstna zjn dood is
Parjzenaars - herschapen. op de plaats, uitgegeven,en Onderscheidene liederen voor

waarde voormaligeabtdj Longchamps zich het kerkgezang,terwjlhj metzjne ambtverhief, w orden w edrennen en revues van genootenJohannes a Zldc/en HermanusWrl:
troepen gehouden,en de kunstheefter alles den uoostfriesche Cateehismus ofBjbelder
gedaan om de natuur te helpen en er den eenvoudigen'' heeft opgesteld. - Zjn zoon

bezoekers het verbljfaangenaam te maken. Petrus Gdllïzl.
s (f 1634) en zjn kleinzoon
In den ongelukkigen 00rl0g van 1870- 71is Gellins(f l658)hebben desgeljksin0nsVadit schoone bosch grootendeels verwoest.
derland het Evangelie verkondigd.
De naam van Bouma werd w egens ons
Boulton (Matthew),eenberoemdEngelsch
w erktuigkundige,werd geboren te Birming- onbekende redenen 00k aangenom en doûr
ham in 1728, en genoot als opvolger van een zoon van Joltannes Ht.roéfzd. Deze zjn vader in een jzerwinkelzooveelvoor- Dominieus afcrosily a Bouma - w as eerst

spoed,dathjreedsin 1794eenegrootefabriek
van jzeren en stalen voorwerpen stichten en
haar van Jaar t0t jaar uitbreiden kon.ln
1762 kocht hj de woeste heide bj Soho,
een uur gaans van Birmingham gelegen,en
er ontstond w eldra eene fabriekstad, welke
thans 14000inwoners telt.OOk vondBonlton
een middeluit,om gi
ps-ornamenten yoeden
goedkoop tevergtllden,enverschaftehlerdoor
w erk aan m eer dan duizend handen - alsmede om schilderjen in Olieverfna temaken

oy eene mechanische wjze.Daarnavervaardlgde hj stoomwerktuigen,doch dit wilde
aanvankeljk niet goed gelukken, daa'
r het
geschiedde volqensdegebrekkigeconstructie

rector te Steenwjk ,en toen hoogleeraar in
de geschiedenis en welsprekendheid aan de
hoogeschoolte Franeker,waarhj denl5ëen
Maart1656overleed.HjheefteenigeLatjnsche geschriften nagelaten.

Bouman.Onderdezennaam vermeldenwj:
Johannes zof
zzz
lt
zAl, een uitstekend Nederlandsch bouwkundige.Hj werd geboren te

Amsterdam in 1706 en muntte zoodanig uit,
dat Frederik Tr'-illezy,koning van Praissen ,
hem benoemde t0t bouwmeesterte Potsdam.

Dââr bouwde hj de bekende kllollaudsche

huizen'' en had er het opzigt op hetbou-

wen van deBerljnsche poort,van hetraadhuisenz.O0k te Berljn zjn velegebouwen
van Davary.Elndeljk vond Boulton een uit- onder zjn opzigt verrezen, zooals de dom-
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kerk , het paleis van prins Hendrik, de sen,morellen enz.bouquet-w/nen leveren.
nieuu munt? het invalidenhuis,de nietlwe Het namaken van hetnatuurljk bouquetis

ridder-academle enz.Hj overleed te Pots- eene hoofdzajk bj dewjnvervalsching.

dam in 1776.
Bourbakl (Charles Denis Sauter),een
Hermanus .
#0l-J9$,een Nederlandsch god- Fransch generaal, werd geboren te Pau den

geleerde. Hj werd geboren te Idaard in
Friesland op den llden Februarj 1789.In
zjnekindsheid doorstuipen geteisterd,bleef
hj steeds zwak van ligchaam.Hj bezocht
de Fransche school, het gymnasium en de
academie te Harderwjk en legde er zich
metjver toe op de letteren en degodgeleerdheid. Na volbragte studiën werd hj

zzsten Agril 1816. Zjn vadersneuvelde als
overste ln den Griekschen vrjheidsoorlog,
en hj zelf,Opgeleid aan demilitaire school

te St. Cyr,trad in 1826 a1s 2de luitenant in dlenst. In 1837 werd hj bj het
corps Zouaven geplaatst, een Jaarlatert0t

lste luitenant en in 1842 t0t kapitein be-

vorderd. Later werd hj ort
lonnans-offder
predikant te oostermeeren Eestrum (181Z) van koning Lodewl
jk TF
zilip.
s, in 1846
en vervolgens te Finsterwolde (1815).Hj batallons-commandant, in 1851 overste ,
schreefonderscheidenewetensehappeljke0p- en in 1854 brigade-generaal. In den Krimstellen en beoordeelingen in tjdschriften, oorlog onderscheidde hj zich aan het hûofd
en zag zich in 1823 benoemd tot hoogleer- van het lste en 2(le regiment Zouaven
aar in de godgeleerdheid en academie-predi- met generaal Awrelle de TJ!l#iled in den
ker te Utrecht.Hier was hj,in weerwil slag aan de Alma.Na heteindigenvan dezen

van zjnewankelendegezondheid,gedurende
eene reeks van Jaren metjverwerkzaam.
In 1849 werd hj ridder der Orde van den
Nederlandschen Leeuw.Nadatin 1863zjne
dankbare leerlingen hem een treFend bljk

00
rl0q werd hj meteen commandementin
de Glrnnde belast,toen ter beschikking gesteld van den gouverneur-generaal van Algérië en in 1857 t0t divisie-generaal bevor-

derd. ln den oorlog metoostenrjk streed

hadden gegeven van hunne belangstelling in hj dapperin den slag bj Solferino en Averd
den 4ojarigen gedenkdag der aanvaarding daarna commandant van delstedivisiegarde-

van zjn hoogleeraars-ambt,overleed hj een infanterieteParjs.Bazainehaderdestjdshet
Jaardaarna,op den l4den Mei1864.Hjwas opperbevelder garde,en toen deze zich aan
lid derMaatschappj van Nederlandsche let- het hoofd van het 4de legercorps plaatste,
terkunde te Leiden, van het Provinciaal werd hj tjdeljk doorBourbakivervangen.
Utrechtsch Genootschap,van het Zeeuwsch
Genootschap enz.
B ouman was een man van groote geleerdheid en onderscheidde zich daarenbovendoor

Dezenam in1870metdegardedeelaandeveld-

eene

kring der belegeraars te breken,werd Onder
de leiding van Bourbaki ondernomen. Met
hulp en op aansporing van eenL ondensehen

fraaje latiniteit5 bj zjne vrienden
stond hj om zjn eenvoudig,vroom en degeljk karakter in groot aanzien. Ook is het
boven allen twgfelverheven,dat zjne con-

slagen bj Metz en werd in deze vesting ingesloten. De vruchtelooze poging, om op

den Blsten Augustus 1870 door den jzeren
avonturier, Reguin genaamdt ontsnapte hj

servatieve rigting een grooten invloed heeft in den aanvang van October uit Metz en
jehad op die dergeheele Hervormde Kerk begaf zich naar Engeland, om er met de
ln N ederland. Behalve eenige academische voorm alige Keizerin teraadplegen,enkeerde
oratiën en eenige Nederlandsche redevoerin- toen naar Frankrjk tert
lg, waar hem het
gen, leerredenen en brochures, heeft hj opperbevel over het Noorderleger (h00fdeen aantal belangrgke werken geschreven. kwartier Rjssel) werd opgedragen.De toeVan deze noemen wj aGeschiedenisvan de stand van dat corps w as z00 ellendig,dat
voormalige Geldersehe Hoogeschoolen hare hj er aanvankeljk niets medeverrigten konj

Hoogleeraren (1844 en 1847)'' - JMemoria zoodat hj deswege berispingen ontving van
Joannis Clarisse, Theologi (1850)'', - en Gambetta - alstoen minister van Oorlog - ,
uchartaeTheologicae(1853 en 1857).
''
waarna hj zjn commandement nederlegde

Bouquetiseen Fransch woord,datwj en zich terverantw oordingnaarToursspoedde.
Na de nederlaag van A'
urelle de TcI@#ile#
werd hj aan hethoofd gesteld vanhetoverschot van diens manschappen en vormde
daarmede hetOosterlegerbj Besançon, dat

400r bloemruiker vertalen. lntusschen gebruikt men het 00k, om den geurvan wjn
aan te duiden. De stof, dieaan den wjn
het bouquetmededeelt,is een mengselvan
oenant-aether (wjnbloem-aether)en alkohol.
Volgens Antkon moet men de geuren Va'n

wjn onderscheiden in algezaeene en bjzondere. D eze laatste ziln wederverdeeld in 2
hoofdgroepen,nameljk van die,welkereeds
aanwezig zjn in dedruivenenanderevruchten,waaruit de wjn bereid wordt,- en
van die, welke bj de gisting Ontstaan.De
groep der eerste vorm en de aromatinche,

die derlaatstede bouquet-wî
jnen.De wjnen
van muskaat- en lsabella-druivenjvan fkam bozen enz. zjn aromatisch, terwjlandere
soorten van druiven, aardbeziën,kruisbes-

150000 man telde en in last kreeg,om Be1fort te ontzetten en den Elzas te heroveren.

Hj zag zich echter doorgeneraal Werder
gestuit en door oprukkende Duitsche corjsen bedreigd.Terwjlhj nu meteenellendlg
verzorgdlegerte midden van sneeuw en js
moest terugtrekken, Ontving hj eene tjding
van Gambetta, dat 0ok hj voor een verrader w erd gehouden. Dat was te veelvoor
dendappere:hj drukte een pistoolaftegen
de slaap van het hoofd, om een einde te
maken aan zjne vertwjfeling. De wonde,
h0e vreeseljk 00k, was echternietdoode-
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ljk,en Bonrbakidroeghetbeveloveraan ge- Nadat deze pogingen hadden gedaan, om in
neraal OliscFzlz'f, die genoodzaakt was,om
xrlet 80000 man zitth Op de grenzen van
Zwitserland te laten ontwapenen.00k Bourbaki Yverd derwaartsgebragt?waarhj weldra ill zooverherstelde,dathj wedernaar

1642 eene kolonie Op Madagascar testichten ,

nam Iï
laeoonrt in 1649 het eiland in naam

van Lodewj;k -YJF in beziten noemdehet
Bûurbon.VjfJaar latervestigdeerzicheene
Fransche volkplanting, en de Koning stond

Frankrjk k0n terugkeeren.Hjbehoordet0t het eiland in 1664 af aan de Oost-lndische

de dapperste generaals van het tweede Kei- Handelscompagnie.Dekolonie begon tebloei-

zerrjk,maar het ontbrak hem zoowelaan jen door den aanleg van koëj-plantaadjes.
veldheerstalentalsaan een goedgeorganiseerd
legerj om zjne laatste Onderneming t0t een
gewenscht einde te kunnen brengen.

Later namen de Franschen 00k Mauritiusin

bezit,waaraan zj den naam gaven van Isle
de F'
rcpc:.Heteiland Bourbonbloeidevooral

B ourbon (Heteiland),dat gedurende de Onder hetbestuurvanden gouverneurLabourgroote Fransche Omw enteling tOtaan 1809en donnaye (1735--1746),alsmede onderdatvan
na 1848 R éunio'
n en van 1809 tOt1814B ona- den intendant Poivre (1770), die de spece#lz/ewerdgenoemd,iseeneFranschebezitting rjen van de Molukken derwaarts overbragt.
ln de Indische zee en ligtop 21og.s.en 2ap In 1810 werd heteiland doordeEngelschen
0.L.van Greenwich.Hetisl80geogr.mjlen admiraal Abercromby veroverd, en eerst in

van de oostkustvan Atèika verwjderd,en 1814,na den vredevan Parjs,vervielhet
heeft bj eene lengte van 81/aeenebreedte wederaan Frankrjk.
van 6 geogr.mjlen.Hetstrektinlangronde Bourbon of Bourbonne is de naam van
gedaante zich uit van het zuidoosten naar althans 4 kleine steden ill Frankrjk; zj

het noordwesten en wordt door een hoogen liggen in verschillende départementen,tellen
en woesten bergrug in twee districten ver- tusschen de 3-en 8000 inwonersenzjndoor
deeld, die een zeer verschillend klimaatbe- achtervoegsels(Bot
lrbon-luancy,Bourbon-1es

zitten,daarhetéêne onophoudeljk aan den Bains,Bourbon-vendée,Bourbonne-lesBains)

zuidoost-passaat is blootgesteld. De hoogste van elkander onderscheiden.
t0p van den Grand-Bénard, de Piton des
Bourbon is de naam vaneenOudFransch
Neiges,is 2200 Ned.elhoog en strektreeds geslacht, w elks leden in verschillende lanopverren afstand tot landmerk voorden zee- den met de koninkljke waardigheid werden
man.In hetzuidoosten verrtjst de geweldige bekleed. H et ontleent zjll naam aau het
vulkaan le Piton deFournaise,die2200Ned. kasteel Bourbon in hetdépartement Allier,
el hoog is en door zjnelavastroomen het weleerde provincie Bourbonnaisuitmakende.

omliggend land in eene woestenj veran- Alsstamvaderderheeren(sires)ranWt
lxrlpp
derd heeft,hoewel hj in den laatsten tjd Avordt Adkémar genoemd,die een bloedverenkel vlammen braakt. Behalve dit oord is
het mild-besproeide eiland,datzich naarhet
binnenland terrasgewjs verheft, ongemeen
vruchtbaar en de grond is er door guano-

w ant w as van K arel M artelen in den aanVang der lodeeeuw leefde.Zjn achterkleinZ00n

Arehambavld I vpegde bj zjn naam

dien van het voorvadeljk kasteel,en Arbemesting nog aanmerkeljk verbeterd. Het cltam bauld T'J trad in het huweljk met
klimaat ls er aangenaam.en de gemiddelde Agnes'
plzlSanoye,waardoorhj een zwager

warmte bedraagterruim 31OC.Erwaajen werdvan Lodewl
jk deDikkeeneenneefvan
echter nu en dan geweldige Orkanen,die er paus Calotus1I.Zjne dochterenerfgename
M altalgt, gehuwd met Gnido de.llc-.pièrre,
somtjds groote schade aanrigten.
De landbouw heeft er zich reeds m eestcr bragt de heerljkheid Bourbon aan harenzoon
,*2:1,en deachterkleindochter
gemaakt van '/ade gedeelte van den bodem ) Aecltambauld 1*

maar het vellen der bosschen heeftnietzeer van deze,B eatrice genaam d,schonk het a1s
gunstig gewerkt op hetklimaaten den ge- huweljksgoed aan haren gemaalRobert,den
zondheidstoestand. H et aantal inw oners be- Jongsten zoonvanLodewl
jkIX.DezeRobert,
draagtn0g geen 200000, en onder deze zjn afkom stig uit het Capetingische huis,wordt
be
sc
houw
d
al
s
de
s
t
amvade
r van deJo
'ngere
naauweljks 40000 Blanken ,terwjl de ove-

rigen t0t de Negers,Malejers,Koelis,Chi- ljn der Bourbons,omdat de wapensen goeneze
' n enz. behooren. T0t verdediging van deren der heerl
jkheid op hem overgingen en
het eiland onderhoudtFrankrjk er een tal- in het bezit bleven van zjne nakomelingrjk garnizoen.AllegewassenuitArabië)den schap.Na hem vielen zj ten deelaan zjn
Indischen Archipelenhetzuiden vanEuroya zoon Lodewl
j
,k T'
rjdie van koning KarelITf

worden ermetçoed gevolggekweekt.T0tde
voornaamste artlkelen van uitvoer behooren
erveelsuikerenkofli
j,---voortscacao,g0m ,
tabak, oljf-en kokos-olie en kostbaarhout.

den titelontving van tthertog van Bourbon''.

Hj had 2 zonen,Pierre en Jaeques.Dena-

komelingschay van den Oudste is metden

connetable lkaeel rczl lot
trbon in l527 uitDe hoofdplaats van het eiland is St.Denis gestorven?maar die van den jongste,zich
met 20000 inwoners.Aldaar bevindtzicheen graven de la JVJrCA: noemend,bestaatn0g
hooggeregtshof,een lycéum )eentheologisch heden ten dage.De 6despruitvan dezen tak
t
lco; lourbon, hertog van Vensémlnarium , eene boekerj, enz.Men heeft was Antoine '
echter eene betere ankerplaats bj St.Paul, dôme, in l548 gehuwd met Jeanne d'Albret

dat 15000 inwonerstelten eene jzergieterj en door dezekoning van Navarre.Zjnbroevoor de m arine bezit. H ier ter plaatse heb- der Lodewj;k prins nan CI?ZZI?J stichttede
ben de F ranschen zich het eerst gevestigd. huizen Cozde en Conti,en zjn zoon HenIY.
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drik TT', geboren in 1553,beklom na het

Behalve de konéngen uit het huis van

uitsterven van het huis van Valois (1580) a?ourbon,4ie wj onderhunne namen zullen

den Franschen troon en was tevensdestich- vermelden, heeft dat geslacht 00k andere
ter der vorstenhuizen, diein Spanje en in merkwaardige mannen opgeleverd.Van deze
Napdle Siciliëhebben geregeerd.Degroote noemen wj:
Ckarles, hertog TGn zpfzrlpzllcl ConneOmwenteling verwjderde deBourbons van

FrankrjkstroonenQeedLodewj;kXFfsneven table van Frankrjk, den laatsten telg van
Onder hetmes der guillotine.De restauratie den ouderen tak.Hj werd geboren denl7den
bragt hen terug, maar reeds in 1830 werd Februarj 1490. Zjne uitgestrekte goederen
de otlde dynastie op nieuw verdreven. Toen schonken hem groot aanzien, en hj Onderkwam het huis Orlons aan het bestuur,- scheidde zich tevenszoozeerdoorzgnedape
en huis,dat desgeljkstOthetreslachtder perheid,dat Frans I hem in 1515 benoemde
Bourbons behoort, als afkomstlg van den t0tconnetablevan Frankrjk en stadhouder
eenlgen broeder van Lodewj;k XIF,name- van Milaan.Zjne grootheid wekte veler afljk van hertog Pltill
ppe #'OrIJ.a.
ç(j-1701, gtlnst;00k vielhj in ongenade bj Louise
zie verder Onder Orle
'ans). Voorts is het van tsWzpptye,demoederdesKonings.,diedezen
Spaansche vorstenhuis derl?ourbonsFesticht wistte bewegen,om den connetable van het
door Pltilippe, hertog ran H9!
7'al!dle er in stadhot
lderschap te berooven,terwijlzj na
1700 door Lodewnk IJF, als dlensklein- den d00d zjnergemalin hem d00rprocessen
Z00n, op den troon werd geplaatst en a1s een gedeelte zjner goederen zocht te ontPhilippus F regeerde.Zjnenakomelingenbe- rukken.Dit alles verbitterdeden connetable
hielden er hetkoninkljk gezagt0taan1868, zoczeer,dathj eeneovereenkomstslootmet
toen koningin habelle doorhareontevredene keizerE arel V en metR endrLk TIII,koning
onderdanen verdreven werd.
van Engeland,Om Frankrjkzamentedeelent
E en Z00n Van genoemden
waarna hj,t0tkoning van zjn gedeeltebef
f
f
Pl
k
t
é
l
yp
n
s
F
Nierd ill 1735 als lTarel
onlng van noemd, in het huweljk zou treden met
Napels en de Beide Sidliën, en opge- Eleonore, de zuster des Keizers en weduwe
volgd door zjn derden zoon I'
evdinand IV. van Emanuè'l,koning van Portugal.Frans J,
D ezem oest in 1806 de vlugt nem en voor de op zjn togt naar Italië van deze zamenFranscheheerschappj,keerdeevenwelnaden zwering Onderrigt, begaf zich aanstonds
valvanN apoleonalsFerdinand1derw aartste- naar Moulins, waar de connetable zich 0prng en wel'
d in 1825door zjn zoon FransI hield, reikte hem de hand der verzoening
en in 1820 doorzjn kleinzoon Ferdinand 11 en noodigde hem uit, om mede naar Itaopgevolgd. Laatstgenoemde is in 1860 uit lië te trekken. De connetable beloofde het,
Napels verdreven en heeft zich na de capi- maar nam de vlugt,eerstnaar het kasteel

tulatievanGaëta (15Februarj1861)teRome Chantelle,toen naarDuitschland eneindeljk
gevestigd.
naar de Sganjaarden, die zich in Italië beBj den vrede van Aken (1748)werden vonden.Hj verscheen erechternietalseen
door Oostenrgk de hertogdommen Parma en bondgenoot,m aar als een vlugteling ,en het
Piacenza aan Phéli
pp'
as,den Jongsten zoon verraad,aan zjn vaderland gepleegd.overvan Phili
ppusV van Spanje?afgestaan.O0k laadde hem metschande.Hjstreedtegen zjne
dââr hebben de Bourbonn - schoon niet0n- landgenooten in den slag bj Romagnano(30
afgebroken
heexschappj gevoerd,totdat April 1524) aan de Sezia, waar de edele
teng'evolge der gebeurtenissen van 1859 ge- Bayard (zie onder dezen naam) sneuvelde.
melde hertogdom men, alsmede Toscane,in Daarna bragt hj het Spaansche leger naar
1802 onder de B onrbons gesteld,deelenw er- Frankrjk ,en verzekerde,dataldaar allesin
gereedheid wast0teenOpstand.D eFranschen
den van hetkoningrjk Italië.
D 00r de Fransche legitim istenw ordtH enri bl
even echtergetrouw aan hun Vorst,ende
Charles Fer#fzgll: M arée zlïdzftfolzll,hertog vjand moestelndeljk overdeAlpen terugvan lordeauœ, later graaf van Chambord, trekken.Nu verpandde de connetable zjne

een zoon van den hertog van Wdrri (zie 0n- Juweelen,verzameldeeenegrooteschaarvan
der dezen naam) en .een kleinzoon van den Duitschehuurlingen en bragtnietweinigbj

in 1820 verjaagden KarelX ta1sde wettige t0teen nederlaagvanI'
ransIbjPavia.Toen
erfgenaam van den t1*oon beschouwd.Dik- dezegevankeljk naar Spanjewerdgovoerd,
wjlsiser gesproken van eenefusie(zamen- reisde 0Ok de connetable derwaarts,om er
smelting)van den Ouden en nieuwentakder bj hetsluiten van den vrede zjnebelangen
Bonrbons ofvan de huizen Boltrbon en Or- te behartigen,hetgeen hem slechts ten deele
llans met de bepaling, dat de graaf ran gelukte.W é1moest I'
rann I hem vergiFenis
OAc-àpr#, die kinderloos is,den graafvan enteruggavezjnergoederenb.
eloven,maarhj
Tcrg.
s, den zoon van den hertog ran Orle- k0n niet verhinderen,datde aan hem toegetz?
3.
:en den kleinzoon van Lodeml
jk .
PJ,i;@.
ç, zegde Eleonora nu aan koningFransverloofd

t0tzjn opvolgerz0ubenoemen.Voor'shands werd en datde aanzienljke Spaniaardenhem
sehgnterintussehen(November1871)nogwei- als een verradet den nek toekeerden.K arelV
niguitzigttebestaan?datdeFransehekonings- behandelde hem eehter, wegens zjne krggskroonaanéénvan beldevorstenhuizenzalwor- kundige talenten,met groote toegevendheid.
den opgedragen.Ook magmen vermoeden,dat Toen Peseara overleden en de oorlog m et

de tjd van de heerschappj derBourbonsin Frankrjk wederuitgebarsten was,benoemde
Spanle en Italië voorgoedisvoorbjgegaan. hj hem t0topperbevelhebberin Italiëen be-
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loofdehem hethertogdom Milaan.Hj vero- omwenteling van Maart 1820 benoemde de

verde de citadelvan laatstgenoemde stad en
trok met het Duitsche legerhoofd Geor.g
Frfxzl#tçler.g, die hem 12000 soldaten bezorgd
had,naar Rome,om deze stadtebestormen,
deroofzucht der troepentebevredigen en den
Pauste strafen.Deze slingerdehem welden
banbliksem te gemoet, doch de connetable
ruktevoorwaarts.Den 5denMei15:7verscheen

Koning hem echter t0t voorzitterder Junta.

Nadathj den constitutionélen regeringsvorm

had ingevoerd,nam hi
jzitting in denstaatsraad, maar overleed reeds den loëen Maart
1853.
B ourbonnais is de naam van eenevoormalige Fransche provincie met Moulins als

hoofdstad.Thans vormtzj hetdepartement
hj vôörde muren van Rome,doch toen hj Allier en een gedeelte van Cher. MTeleer
den volgenden dag Onder de eersten was, telde zj op l4s(EJgeogr.mjlen bjna !00000
die de stormladders beklommen, werd hj inw oners en behoorde aan het geslacht der
door den kogeleener haakbus dood gescho- Bourbons. Later verviel zj aan de graven
ten. Benvenuto Cdlîzlï bew eerde later, dat van f'Ier-p4f, daarna aan de graven '
PJI
die kogelvan hem afkomstig was.Hetsneu- M ontpenséer, en in 1527 aan de Fransche
velen van den connetablewerd aanvankeljk kroon.
voor de soldaten verborgen geholzden,en in
Bourbonsch fam ilieverdrag (Pacte

zjne plaats trad de dappere generaal der de famille)isdenaam van eeneOvereenkomst,

Duitsche hulptroepen Kwrt llpzl Boyneburg, door de ministers ChoLseulen Grimaldi den
dieRome stormenderhand innam.Tweemaan- l5den Augustus 1751 gesloten eninhoudende,
den later voerde het vertrekkende leger het dat de Fransche en Spaansche Bourbons met
stoFeljkoverschotvanden connetablemede, die van Parma en Napelsonderling hunnebeom het te Gaëta ter aarde te bestellen.A0- zittingen waarborgden en ingevalvan 0orlog
bert Trvfz heeft hem t0t den hoofdpersoon elkander zouden bjstaan. Frankrjk heeft
van een treurspelgemaakt.
hiervan voordeel retrokken in den Zeven.

CharlesdeWof
zrlpzl,bjjenaamd depvArd jarigen en later In den Amerikaanschen

kardinaal rg> Bottrbon. Deze was de zoon 00r10g.
van Karel '
/
lls Vendôme, een broeder van
Bourdaloue,een beroemd Fransch kanAntoine, koning van Navarre,en alzoo de selredenaar, werd geboren te Bourges den
00m van H endrik IV. Geboren den Szsten zosten Augustus 1C82.Op l6jarigen leeftjd

December1520,werdhjkardinaal,aartsbis- trad hj toe t0tde ordederJezt
lïeten,beschop van Rouaan en Pauseljk legaat te klom in 1660 den kansel te Parjs en verAvignon.Na hetvermoorden van den hertog

wierfdoorzjnewelsprekendheidz00yrooten

van G'
llsde (22 December 1588) werd hj, roem, dat zjn naam steedsnaastdlen van
als diens aanhanger, door Hendrik 1I1
in de gevangenis geworpen, maar na den

Bossuet en M aesillon genoemd w ordt.Lode-

Y'
'
i
/k XIV riep hem qedurig bj zich en zond

dood van dezen (1580) door de partj der hem , na de herroeplng van het Edict van
Guise'.n Onder den naam van Karel X t0t Nantes, naar Languedoc, om er de Proteskoning uitgeroepen. Hj kwam evenwelniet tanten met het R Katholiek geloofte veroenen.Zjne leerredenen zjn minder schitaan deregering,maarbleefgevangenteF0n- z
tenai in Poitou t0t aan zjn dood, welke terend dan dic van B ossuet, m aar m oer
voorvielop den 9den M ei 1590.
degeljk.Mennoemde hem den ukoning der
Cltarlesde.
foz
?
zr??pz
l:bjgenaamd deJ'oppere leeraren en den leeraar der koningen'';doch
kardinaal van W ozzrlol of de kcrfiscc/ ran gedurende zjne laatste levenslaren onttrok
Yendôme,een zoon van Lodewnk wlzlBonr- hj zich aan de predikdienst, en Overleed te
bon-condé. Hj dong na den dood van Hen- Parjsden l3den Mei1704.In zjnegeboortetfrik III naar de l
toninkljke waardigheid, stad verrees een standbeeld ter zjnereer,
en overleed den 30sten Julj 1594.
en zjnewerken zjn bj herhaling - onderA ntoine de Bonrbon, onechten Z00n Van
R endrik JF/en van Jaeobine de B nell,gravin van M oret. Hj werd geboren in 1607,
gew ettigd in 1608 en met onderscheidene
abtdjen begiftigd.Bj den opstandvanM onttelie. schaarde hi
morency tegen Ricl
j zich
aan dezjdevan eerstgenoemde en sneuvelde
in het gevecht bj Castelnaudary den lsten
September ls32.
LonisA crze deW olzrlpgz,infantvan Spanle2
kardinaal en aartsbisschop van Toledo. Hj
w as een zoon van den infant Louis a4zlftlïzld

Jaeglten,Jongsten broedervanden Spaanschen

koning karel 111.Hj werd geboren den

anderen in 18l2 te V ersailles in 16 deelen in het lichtverschenen.

Bourdon (Sebastien), een beroemd
Fransch historie- en landschapschilder en teV0nS een uitstekend graveur,N7erd geboren
te Montpellier in 1616. Nadat hj geruimen
tjd had rondgezworven, werd hj soldaat,
en begaf zich vervolgens naar Rome, waar

Claude Lorrain hem bjstand bood.ln 1643
keerdehj teruy naarParjsen schilderdede

beroemde Jlfrtllsiging van Petrus''voor de
kerk Nôtre Dame,doch thans in hetLguvre
geplaatst,ennietlangdaarnausimondeToavenaar'',indehoofdkerkteM ontpellieraanwezig.

Szsten Mei 1777 en was bj den inval der Zjne vruchtbare fantasie en zjne gemakkeFranschen voorzitter van hetregentschap te ljkewjzevanwerken verleidden hem echter
Cadix.In 1814 ontvinghjdenterugkeerende t0thet haastig en vlugtig voltoojen zjner
Koning te Valencia.doch werd wegens een stukken. Bj hetuitbarsten van den burgervergrjp tegen oude vormen van het h0fver- 00rl0g begaf hj zich naar Zweden en werd
bannen en van zjn bisdom beroofd.Na de er in 1652 hofschildervan koningin Cltristina.
22*
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Toen dezedekroon nederlegde,spoeddehj
zich weder naar Parjs en werd ermedestichter en rectorder schilder-academie.Hj
overleedOnverwachtsin167l,terwjlhjbezig
was een zolder in de Tuilerieën te beschilderen.Zjneetsen w orden dtlur betaald.

digd had,zo()gematigd,dathjbjzjnterugkeer uit de club der Jacobi
jnen verwjder;
werd.Na den Opstand van den 13denVendé-

miairewerdhjalscummissarisnaarChartres

gezonden,waarhjmetqrootehardheidwerkzaam w as,verkreeg zittlng in den Raad van

Bourdon de la Crosnibre (Léonard), Vjfhonderd, werd hier een vervolger der

een 1idderFranscheConventie1werd geboren republikeinen en aanvaarde zelfshetlidmaatnabjorléansiu1758.Bjhetuitbarsten derRe- schap van dekoningsgezinde club Clichy.Na
volutiestondhj aanhethoofdvan eenopvoe- de gebeurtenissen van den l8den Frudidor

dingsgestichtteParjs,en hadzichvooralpo- werd hj naarCayennegedeporteerd enoverleed aldaa'
r teSinnamary in dediepsteellende.
gevierden honderdjarigen grjsaard van Mont- Bourg (en Bresse) is eene arrondisseJurain zjn huisop tenemen en door zjne mentshoofdstad in het Fransche departement
pulairgem aaktdoorden bekendenenalgemeen

kweekelingen telatenbedienen.Reedsvöörhet
openenderzittingwerdhjalscommissarisnaar
Orléansgezonden om ereenetegen-om wentelingtebedw ingen.Hjdeeddegevangenennaar
Versailles sleuren waar zj door een bandeloozen hoop revolutionairen over de kling

Ain.Zj isfraai jelegen aan de Reyssousse

werden gejaagd.In de Conventie drong hj
er op aan,dat Lodea,j;k XVI geen verlof
z0u bekomen,om afscheid van zjnefamilie
tenemen,en in 1794 verdedigde hj de afgevaardiyden Vineent en Ronsin tegen de

metkatoen-en zjde-spinnerj en methandel
in koren envee.ZjishetRomeinscheForum

en heeft een college,een natuurkundig kabinet,een muséum en eene bibliotheek.Er

iseenehoofdkerkinspitsboogstjleneengront
hospitaal. Het aantal inwoners bedraagt er
ongeveer 12000,en deze houden zich bezig

Segusianorum en de geboorteplaats van L alande.

Bourg (LouisFabritiusdu),eenbekwaam

bcschuldlgingen van Robespièrre. Toen die Nederlandsch historieschilder, werd geboren
beide mannen niettemin door de guillotine te Amsterdam den 2t
1eu Julj 1693.Aanvan-

nloesten sneven, werd hj met gloejenden keljk t0tkoojman bestemd,volgdehjevenhaat tegen Robespièrre vervuld, zoodat hj we1 zjne nelging tot de schilderkunst en
met Barî'as dathoofd van het Schrikbewind genoothetonderwjsvan JandeZcirdé'
çeen
q
tlt
zzlH'
uyzum.Hj verkreeg eene
Op den 9det
1Thermidorinhechtenisnam.Hj van Jaeob '

nam vOorts deel aan de zamenzwering der betrekking op hetstadhuisen vervolgenshet
Jacobjnen (1 April1705),werd in den ker- am bt van koster aan de Amstelkerk,kwam
ker geworpen, maar behield het leven en in kennis met Onderscheidene kunstenaars,
herkreeg de vxjheid door de am nestie van legdezich metjver,--25Jaaraaneen- t0e
55 October. In den Raad van Vjfhonderd ep het schilderen van academie-beelden en
werd hj wegens het moordtooneelteVer- vervaardigde fraaje teekeningen en schildesailles steedsm etverachting belegend.Toch rjen, waarvan e1* n0g in de W ester- en
zond het D irectoirehem alsagentnaarHam - Amstelkerk aanwezig zjn.Het fraaiste stuk
burg,om er de Fransche uitgew ekenen gade van zjne hand is evenwelhet grooteschoor-

te slaan en te verlagen. In 1793had hj de steenstuk van den noordeljken schoorsteen
tdschool der kweekelingen des vaderlands'' vandevoormali
yeschegenskamerinhetStadgesticht,en na den l8den Fructidor bepaalde huis,tegenwoorlg Palels,te Amsterdam.Hj
hj zich weder t0thet Onderwjs.Net mon- overleed aldaarden 16den Segtember1775.
ster werd aan hethoofdgeplaatsteenerlagere
Bourgebat(Claude),destlchterderFranschoolte Parjs,en overleed aldaarin 1805. sche vee-artsenjscholen, werd geboren te
B ourdon de l'Oise (François Louis), Lyon den l2den Maart1712.Hj studeerdein
een berucht persoon uitden tjd derFran- de regten,werd advottaat, maar lietw eldra
sche revolutie,w erd in het midden der 18de zjlzepractjk varen en nam dienstals luiteeeuw te Remy in Compiègne geboren.Hj nant bj de musketiers.W eldrawashj bestudeerde in de regten en wasprocureurbj roemd om zjne kennis van deziekten der
hetParlement te Parjs,toen deOmwente- paarden,en hj werd degrondleggervande
ling uitbarstte.Den loden Julj 1792nam hj eerste vee-artsenjschoolteLyon.Hjschreef
deel aan het bestormen der Tuilerieën en onderscheidene belangrjke werken Over de
legde daarbj eenegrootematevanwreedheid vee-artsenjkunde,en overleed den 3den Jaj 1779.
aan den dag.D00r bedrog verschafte hj zich nuari
eene plaats in de Nationale Conventie:toen
Bourgeoisie noemtmen in Frankrjk de
loltrdon de JJ Ceosnière (zie voorgaand arti- gezeten burger klasse,die zich op denmaatkel)in debeidedepartementen OiseenLoire schappeljken ladderbenedenden adelenzjn
gekozen w as en voor ditlaatste zittingnam , aanhang pn boven de lagere klasse der promeldde hj zich aan a1safgevaardigdevanhet létaires bevindt. Bour-qeois is iets anders
departement Oise,en toen de zaak uitkwam, dan citoyea,dat staatsburger beteekent,ter-

heeft men haar gelaten zooalszj was.Hj wjl men aan hetwoord bouryeoisveelalhet
w as een w oeste revolutionair en droeg veel denkbeeldvanietsbekrompensinOntwikkeling
bj t0thetguillotinéren vanden Koning,tot en manieren verbindt.ln Frankrjk ishetinden Opstand van 31 Meien t0t den moord

tusschen n0g veelal de gewoonte der werk-

derGirondjnen.Daarentegengedroeghjzich lieden ,onzaan hun werkgever,alishj 00k

in de Vendée)werwaarts men hem afgevaar- van adel,dien naam t0c te kennen.
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Bourges,de hoofdstad van het Fransche rjk, werd geboren te Versailles den Cden
departement Pher, is zeer bevallig gelegen Augustus 1682. Hj* was in zjneJeugd de
ter plaatse,waar de Auron en de Eure zich slaa'
f van velerlei hartstogten,maar Ontving
vereenigen.Zjverrjstuiteenewelbebouwde Van Flnllon zulk eene uitmtlntende gpvoevlakte en vertoont zich als eene ouderwet- disg dat hj weldra de liefde verwierfvan
sche stad.Zeer fraaiiserdemet2torensver- het Fransche volk.Metzjne ondeugden had
sierdehoofdl
terkin spitsboogstjl;voortsbe- hi
j echter alle zelfstandigheid en vastheid
hooren ert0tdemerkwaardigstegebouwenhet van karakter verloren.Hj hechtte zich z00-

aartsbisschoppeljk paleis, hetstadhuis,het zeeraan zjnegemalin Adelaïde ran St
zro'
t
je,
hhtel der praefectuur en het slot,voorheen dathj all
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deverbljfplaats der hertogen van BerrL,en

van 1829 t0t 1845 die van don Carlos,den
Spaanschen troonpretendent. Men vindt er
verder een groot en een klein seminarium ,
eene hooge school (collége),eene openbare
boekerjj een muséum , onderscheidene geleerde genootschappen en eene académie
universitaire,in 1466 door Lodewqk XI ge-

sticht.Erzjn Omstreeks27000 inwoners en

een aantalfabrieken.
Bourges is hetOude Avaritmm,datin het

jaar 42 vöôr Chr. door caesar veroverd
werd en ten tjde van Angustus als hoofdstad van Aquitania prima den naam van

Biturieae Ontving.In de 5deeeuw werd zj
door de Gotheningenomen,enlaterbehoorde
zj eerst t0tNeustrië en daarna t0t Aquitanië. In de middeleeuwen waszj beroemd
als de hoofdstad van het landschap Berrien

alsde zetelvan geleerdheidenrjkdom.Van

generalissilnus van hetleger in Duitschland,
en in 1702 t0t bevelhebber vandatinVlaanderen benoemd.ErOntstond echterverdeeldheid tusschen hem en den hertog ran Ven-

dôme, en hj verloor de achting van het
leger doordien men aan zjne overdrevene
bezwaren de nederlaag bj Oudenaarde toeschreef (ll Julj 1708).Destemeer Onderscheiddehj zich doorzjne vroomheid.Toen
hj door den dood zjns vaders troonopvolger geworden was,werd hjdoorzjngrootvader in de regeerkunstingewjd.Hj Overleed echter,6 dagen na den dood zjnergemalin,op den 18f
len Februarj 1712,diepbetreurddoorhetvolk,datzjndood-- vermoedeljktenOnregte- toeschreefaanvergif,hem
door den hertog van OrJJ/AI:,die vervolgens
regentvanFrankrjkwerd,toegediend.DebedroefdeFlnllonzeide:tfGodhadFrankrjkniet

de 6 Bituricensiselte cpzlcïlïls ofkerkverga- genoeg lief,Om hetzulk eenkoningtegeven.''
deringen is de laatste de merkwaardigstet
Bourgogne-wMn is eene voortreFeljke

omdat koning Karel VII (1438) er den soortvan Franschen wjn,die in de depar-

voorzittersstoel bekleedde en de reqten der tementen Yonne,Côte d'or,Saône en Loire

Gallicaansche Kerk verdedigde.In dle dagen gewonnen wordt. Beaune is hetmiddelpunt

waszj meermalenderesidentiedesKonings. van den handelin dezen wjn.Desmaak is
Gedurende de godsdienst-oorlogen werd zj ijn,prikkelend,en een weinig zamentrekdoor M ontgomery voor de Calvinisten ver-

kend,en deBourgognebehoortt0tdezware

overd (1562),maar weldra waszj wederin deel
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n 11- 13,84 maatwitte Bourgogne
de magt van den hertog '
van G'
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iseen geliefkoosdedames-wjn.DebestesoorHier w erd in 1849 het groote staatsproces ten worden verkregen tusschenDjonenCha-

govoerd tegen hen, die aan het oproer van
M ei 1:48 hadden deelgenomen, zooals B lanLouis .fllz/c, B arbès, A lbert, Ras,o'J!enz.

lons.M en verdeeld de snorten ingrand Wpfxrgogne, petit zozlr-çot/zzd en M aeon. Tot de
eersteafdeelingbehooren deuitmuntendem erken Nuits, C/lcplùdzflp,Volnay enz.Debeide

Bourget (Le),een dorpje ten noordoos- andereafdeelingen zjn minderfjn.Behalve
tenvan Parjs,wasin 1870 hettooneelvan Beaune zjn Auxerre, Chablis, Tonnerre,
bloedige gevechten.H et werd door de voor- Avallon, Joigny, D jon, Gevrey, N.uits,
posten der belegeraars bezet, maar deze Chalons en Macon de belangrjkste markten
Yierden door de Fxanschen verlaagd, die voor den Bourgogne-wjn. W ilmen dezen
m en wederom wenschte te doen wjken.De echt hebben! z00 m oet m en hem van een
2
dedivisie derPruissische gyrde onder aan- solied huis ln het land zelfOntbieden.llj
voering van B udrztzky ontvlng bevel?om Le vereischt eene hûogst zorgvuldige behandeBourget te veroveren.Zj l'ukte in 3 colon- ling.D e beste soorten mogen nietouderwornes derwaarts,om de hooge,wèlgewapende den dan 8 of10Jaar; sommige soorten zjn
barricades tebestorm en,enhetgelukteeerst, hetbest,wanneer zj 8 of4jaar oud zjn.
deze te nemen,toen generaalBudritzky van De witte Bourgogne-soorten trekken na verzi
jn paard was gestegen en met het vaan- l00p van ernigeJarenin kleurnaar'
tgele.

delvan eengesneuvelden vaandeldragerzich Bourgolng. Onder dezen naam vermelaan het hoofkl stelde van een batallon van den wi
j*
het regiment ttElisabeth.''Hevig woeddehet
Bowrgoing 0en Dominicaner monnik te
gevechtq er slleuvelden aan de Pruissische Parjs, diein 1589,toen Hendrik IV erde
zjde 39 oëcieren en 449manschappen,en voorsteden bestormde, met de wapens in
eerst na een strjd van 4 uren wasen bleef de hand gegrepen werd.Men bragt,hem voox
Le Bourgetin de handen der Duitschers.
het Parlementte Tours,Omdathj in zjne
Bourgogne (Louis:duc de),een klein- kanselredenen Clement,den moordenaar van
zoon van Lodewnk XIT',koningvanFrank- Rendrik II1, a1s een heilige geprezen had.
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00k vermoeddemen,dathj zelfeen aanslag
had gedaan op het leven van H endrik fF ,

Côte d'Or,van Charolais en van de hoogten
van Matont welke door diepe kloven met
zoodathjvolgensdeuitspraak van hetPar- hetKanaalvan Bourgondië en het Canaldu
lement op den S6ste1lJanuarj 1590 met4 Centre van elkaârgescheiden zjn.N0g zuipaarden uit elkander werd gescheurd.
ljker aanschouwt men de aanzienljkste
s, baron de .fplr-çpiw,g,een de
bergtoppen. die zich in de gebergten van
F Jean Frlwçpi,
ransch diplomaat. Hj werd geboren te Macon en Charolais t0t 1000 en in hetJuraNevers den Sosten November 1748, trad in gebergte t0t ruim 1600 Ned.elverheFen.De

dienst a1soëcier enwjddezich vervolgens
aan de diplomatie.ln 1777 werd hj secreta<isbj hetFransche gezantschap te Madrid,
in 1787 gezant bj de Saksischestanden te
Hamburg en in 1702 te Madrid.Hj leidde
vervolgens te Nevers en daarna te Parjs

een ambteloos leven,zoodat de mannen van
het schrikbewind hem vergaten. Napoleon I
echter zond hem als ambassadeur achtereenvolgens naar Kopenhagen,Stokholm enDres-

voornaamste rivieren zjn er op hetstroom-

gebied V3n de Rhône, deze rivier zelve
met de Ain, en de Saône metde Doubs en
oignon,- Op dat van de Seine de boven100p Van deze rivier en de Yonne met de
Armençon, - en op dat van de Loire deze
rivier zelve en de Arroux.Dereedsvermelde
kanalen strekken t0tverbinding van die rivieren. De bodem bestaat in Neder-Bourgondië uit tertiaire lagen en in Opper-Bourgondië uit Jura-kalk,en hetgebergte levert

den, en hj overleed te Karlsbad den 20sten
Julj l8ll.T0tzjnebelangrjkstegeschriften er bouwstoFen, steenkolen en jzer.Hetklibehooren tNouveau voyage en Espagne (Pa- maat is er over het geheel zacht,en men
rtjs1789,4deuitgave1807,3dlnl''lcouqd'oeil vindt er uitgestrekte weidcn en wouden.In
politiquesurl'
Europe à la fln dt
1dixhultième hetdepnrtement Côte d'Orwintmen uitmunsiètsle(Parjs1811)'',enarrableaudel'
Espagne tenden wjn, en de wjnbergen beslaan er
moderne (Partjs1805,3 d1n).''
eene oppervlakte van 20EJgeogr.mjlen.De
TltérèseEtiennettewDt
?vr-çpip.g,eeneberoemde ve
eteelt,vooralde schapent
bkkerj bloeiter
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P
rd geborente ongemeen, en de njvere bewoners drjven
arjsden 5denJunj 1781,debuteerdeophet
een levendigen handelin de voortbrengThéâtre de la Oaité en betrad reeds op l8- er
selen deslands.De vier voornaamste steden
jarigen leeftjdhetThéâtreFrançais.Zoowel zjn er Auxerre,Djon,Macon en Bourg.De
te Parjs als op hare kunstreizen werd zj inwoners van Bourgondië onderscheiden zich
steeds met grgoten bjval begroet.In 1829 dooropregtheiden vrjmoedigheid,doorv01verliet zjhettooneel, en overleed den llden harding.opgeruimdheid engeestigheid.BourAugustus 1838.
ondië iseen derbelangrjkstegewestenvan
Pa'
ul, baron de .
ppvrgois-g,een zoon van g
Frankrjk.
den voorlaatste.Htiwerd ge
borenden loden
Belangrjk is tevens de geschiedenisvan
December 1791
nam als oëcier deelaan de
veldtogten van 1812 t0t 18l5,werd in 1829
eerstegezantschapssecretaristePetersbtlrg en
daarna buitengewoon gezanten gevolmagtigd

ministervan Frankrjk teDresden,en later
te Miinchen.ln 1849 werd hj Fransch gezant te Madrid en in 1853 lidvanden Senaat
Hd overleed teParjs den lsdenAugustus
.
1864.lTj hecfteen roman uitgegeven, getiteld:t
dlzeprisqnnieren Russie(Parjs1816)''.

Bourgondië. In de 5de eeuw na Chr.,toen
de Bourgondiërs zich in Gallië vestigden,

droeg hetden naam van koningrjk en strekte

zich uit van de Alpen en Cevennen totaan
de Loire,en van de M iddellandsche zee t0t
aan den ElzasenChampagne.In de6t
leeeuw

werd het zuideljk gedeelte daaraan ontrukt.
In de l2de eeuw bevatteBourgondië de helft

van ZwitserlandtFranche-comtêeneigenljk

Bourgondië.Nogmaals nam het t0e in uitgegondlë of'Bonrgogne,eene voorma- breidheidjnameljk in de l5deeeuw ,toen de
ligBour
e Fransche provincie tn het oosten van Nederlanden er werden bjgevoegd.De geFrankrjk,lag op hrtstroomgebied van de schiedeniskent4koningrjken,2graafschapSeine,Loire en Rhône: en grensdeten noor- pen en l hertogdom Bourgondië.
den aan Lotharingen en Champagne, ten
De Bourgondlërs (BurgundiiofBurgundiowesten aan Bourbonnais, ten oosten aan Sa- nes
woonden aanvankeljk in hetnoûxden
voye en Franche-comté,en ten zuiden aan van)Dui
tschland tusschen de W eichselen de
Lyonnais en Dauphiné. Hetbestnnd uit een Oder.Reeds in de eerste eeuw onzerjaargrootaantalafzcnderljke landen en distric- telling schjnenzj datgewesttehebbenvert
n en telde op 467 D geogr. mjlen meer laten en weldxa vertoonen zj zich aan de
dean
2 millioen inwoners,zich uitstrekkende
nau.In de 3(
1eeeuw worden zj a1snabuover de tegenwoordige departementen Ain Dc
ren der Gepieden vermeld,enhetschjnt,dat

Saône-Loire, Côte d'
,
or en Yonne,terwjl
men daartoe voorts xekenen mag de departementen HauteSaône,HauteMaxneen Aube.
De Saône splitst hetland in 2 deelen,w aarvan het ééne ten westen en het andere ten
oosten gelegen is. Dit laatste vormt in het
noorden het bergachtige Oppee-Bonrgondië
methet landschap Bresse.Opden regteroever
der Saône verhehbn zich de steile hellingen
van de bergvlakten van Langres,van den

zj vervolgenswestwaartsnaardeRjnwaren
getrokken, waarzj om hetbezitder zoutbronnen in Zwaben strjd voerden met de
Alemannen.In 276 na Chr..ten tjdevan
keizer Prob'
as, kwamen zj voorde eerste

m aalm etde Rom einen in aanraking enw erden door hen verslagen.M et de Alemannen

streden zj tegen de Gothen en vervolgens
geraakten zj o0k metdeAlemannen inoorlog, en toen keizer Valentianus in 370 na
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Chr. tegen de Alemannen optrok,werd hj ger Mgismond werd gedood en Bourgondi
ë
door 80()00 Bourgondiërs bjgestaan. Toen ln 534 doo1'de Franken onder Childeberten
Rkadagies in 405 een inval deed in Italië, Chlotarius veroverd, waarna heteen afzon-

had hj 00k Bourgondiërs onder zjn bevel. derljk deeluitmaaktevanhetFrankischerjk.

Hun koning Gondiear misleidde den oproeBourgondië was onder de Frankische heerrigen Ioninus in Gallië, en Constantius,de schappj in 3 deelen gesplitst,en eerstnaden
veldheer van H onorius,stond hun een stuk doodvan ChlotariusIwerdhetmetDauphiné,

3rond af op den linkeroever van de Rjn, Savoje en een gedeelte van Provence een
ln den Elzasen Rjnpf
'
alz.Nahetoverschrj- koningrjk Onder hetbewind van Gontram,

den van die rivierwerden zj Christenen,en den tweeden zoon desOverledenen.Gontram
verbonden zich met de Galliërs,Om degren- behaalde belangrjke Overwinningen en wist
zen tegen de Romeinen te beschermen.Niet- zjnbroederChildebert,koningvanAustrasië,
temin werden zjvandezeafhankeljkendoor te bewegen, Om hem de helft van de stad
hen in 435 naar het verlatene land der A1- Marseille afte staan.Na zjn dood kwam
lobrogen verplaatst, nadat de Romeinsche
veldheer Aëtiu.g hun eenegeweldigenederlaag

had toegebragt.In dengrootenstrjdtusschen
de Hunnen en de volkeren van het W esten

Botlrgondië met Austrasië onder het bestuur
van Cltildebevt11,den zoonvan Cltildebert1.
Na den dood van dienvorstwerd Bourgondië
w eder zelfstandig,dochgeraaktespoedig nog-

sneuveldeGondiear (450)en werd opgevoljd maalsOnderdeheerschappjderFranken.Het
behield echtern0g lang zjne eigenewetten

door Gondioel
b(Gundeucus), die in 466 zpn
zoon Oltilpericlt t0t mederegent aannam en
zjn gebied uitbreidde,datnueerstdennaam
van Bourgondië Ontving.Gondiocltlietbjzjn
overljden (473) 4 zonen achter.Van deze
zetelde Clti%ericlt te Genève. Godegisilte
Besançon, Gondebald te Lyon , en Godomar
te Vienne - doch de laatste 3 erkenden de
oppermagt van Chilperieh, als koning van
Bourgondië. Laatsgenoemde streed tegen de
W est-Gothen,wierkoning Eurieltzichmees-

ter maakte van het zuideljk gedeelte des

lands.Na den dood van Euriclb kwam Gondebald in ollstand tegen Cltilperich,versloeg

dezen,nam hem gevangen,deedhem enzjne
zonen ter dood brengen en overweldigde den

en instellingen, en eerst de Carolingen beschouwden het als regtstreeks onderworpen
aan de Frankische kroon. Jn de 0deeeuw
werd de helft van Bourgondië aan Duitschland afgestaan,en later zelfsLyonenBesan-

çon.Na den dood van koningLodeut'
qk(882)
kwam Onder Karel de .
llilll'
e hetFrankische
rjkinverval.Eenzwagervanlaatstgenoemde,
graaf z?ono nan A'utan OfOJ2 F-ïespd,wierp
zich opt0tkoningvanBourgondië(Burgondia
cisjurana) wegensdehoofdstadArlespok wel
hetArelatensischerjkgenaamd,hetwelkeene
aanmerkeljketlitgestrektheidhad.veiligheidshalve Ontving hj hetvan Kareldebikkein
leen en werdin 887 opgevolgddoorzjnzoon
Lodewl
jk,diezich in 890a1szoodanigerkend

troon.Hj deed voortseen invalin Italiëen
veroverde Turjn. Nu spoorde Chlotilde,de en in 89l t0tkeizergekozenzag4dochB eren-

tweede dochter van Cltilperinlt,haren echt- .gcrif
z.sversloeg hem nam hem gevangen en
genoot Cltlodwig aan,om den doodvanharen beroofde hcm van hetgezigt.DeOngelukkige
vader en van harebrcederstewreken.Gonde- stierfin 923 en werd opgevolgd dool.H 'tbyo,
bald zocht echterzjn broeder Godeqisilaan graafvan 2<rJê.:.
zich te verbinden door Genève aan hem af
Tegeljk metBosostichtteeenzekeregraaf

te staan,maar laatstgenoemde koosteDjon
de zjde van den vjand,en Gondebald zag
zich genoodzaakt,om de wjktenemen naar
Avignon.Bj het sluiten van den vrede beloofde hj aan de Franken schatting en hulp
in gevalvan oorlog.Gondebald verkreeg nu

boven zjn erfdeelGenève en Vienne,maar
werd reedsin het volgende Jaar in laatstgenoemde stad door Gondebald belegerd en bj

Rudolfhetkoningrjk Opper-Bourgondië,bestaandeuitZwitserland,Valois,Genève,Chablaisen Bugri,en hjontvingheta1sRwdolfl
in leen van keizerArnulf(890).Hjoverleed
in 915,en zjn zoon R'
udolf11 verkreeg in
924 deheerschappj Overdebeide Bourgondischekoningrjken.Toendezoonvandezen,
R udol.f1II,overleden was,maakteOdo rczl
(l
hampayne zich kortentjd meester van het
rjk,maarin 1034 onderwierp zich Bourgondië

de verovering gedood. N u hield Gondebald
ziöh staande tegen de Franken en slooteen aan den Duitschen koning Koenraad II,die
verbond metde Oost-Gothen in Italië.Voorts erzjnzoongendrik,laterkeizerHendrékfTf,
deed hj deBourqondische wetten verzame- op den troon plaatste.op hem volgdenHenlen,dieaanvankeljkdoorwereldljkeengees- #rïk IV en Hendrik T'r,en nahetkinderloos
teljke heeren te Genève verworpen,Knaar overljdenvandezenbeschpuwdekeizerzofAlop een tweeden landsdag te Ambieu door 86 ei'tbs B otlrgondië als een deel van het D uit-

aanzienljken bekrachtigd werden.Zjvormen sche rjk en benoemde er hertog Koenraad
hetBoltrgondLsel
te'
?
zldflpdk(LexGundobalda), Tan ZlFzrizwezlt0terfeljk stadhouder.Deva-

datdoorSvLsmond,denzoon vanGondebald, sallen en stedenmaaktenerzichechterallengs

aanmerkeljk werd uitgebreid.In507streden onafhankeljk van het Dtlitscherjk,datten
de Bourgondiërs met de Franken tegen de slottealleendegraafschappenSavojeenMontW est-Gothentveroverden Narbonne en bele- beliard en hetbisdom Basel behield.
gerden Arles.Onder de regering van GondeOmstreeks den tjd,toen Duitschland het
bald werd Genève van vestingwerken v00r- oppergezag verkreeg over het Aralatensisch

zien en Lausanne gesticht.Hj overleed na koningrjk,ontstonden erinBourgondiëtwee
eene 4o-larige regerlng.Zjn zoonen Opvol- graafschappen:Opper-Bourgondië ofFranche
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Comté en Neder-Bourgondië of Klein-Bour- de magt van ztjnetegenstanders,en hj gegondië (PetitBourgogne).Wj zullen de ge- nootna den Vrede van Alacon Nveldra Nveder
schiedenisdaarvan nietin bjzonderhedenna- den voormaligen invloed. In 1419werdhj
gaan,maarhierslechtsvermelden,datFranche echter op last van den Dauphjn doordiens
Comté na het uitsterven van het Bourgondi- gunsteling Tanney'
ay 44 Duel
tâtelbj eene
sche huis aln Habsburgenin 1678aanFrank- vreedzame zamenkpmst op debrug vanM 0ntereau vermoord.Te vergeefspoogdedeDaurjk verviel.
In de dagen toen RndolfI hetzuideljke phjn zich nu meester te maken van BourBourgondische koningrjk stichtte, maakte gondië. Pldlips de ltle#e, de Z00n des
Rieltard de Sduçfdr(Justicier),eenmagtigheer vermoorden, verbond zich met He
ndrik F
@@
inhethel
-togdom Bs
lurgondië,zichaldaarmees- van Engeland, Om den dood Zpn8
vaders
ter van de heerschappj.Hj wasgraafl'
cs te wreken, en zelfs de Koning van Franken een zw ager van lTarel de JFJ!e, rjk trad t0e t0tditwraakverbond.Men bedie hem het bewind over dat land had toe- sloott dat de Dauphjn Onterf;,Frankrjk
vertrouwd,hetwelk ten westen van deSaône aan Engeland afgestaan en Parjsaan Bouxzich uitstrekt t0t aan Bourbon en Nevers. gondië toegekend zouden w orden.Hierdoor
Rieltard bestreedzjnbroederBosojveroverde ontstond een oorlog, die 20Jaren lang het
Macon en Vienne,en plaatste in 887hertog land verwoestte.Hage.
heljk werddetoestand
Otto (Eudes) op den troon van Frankrjk. van P ltllip.g, toen H endrik V en K aeel VI
VoortsversloeghjdeNoormannen,ennazjn overleden en hetFranschevolkdenDauphjn
dood (921)werd zjn zoon Raoulzjnopvol- a1s wettigen troonopvolger erkende. W è1
ger en :
$ Jaar later koning van Frankrjk. verbond hj zich n0g naauwer met den
Na zjn sterven (93s)werd datgedeeltevan hertog ran Bedlord, die in Frankrjk het
Bourgondiëin 3hertogdommen verdeeld,maar bewind voerde, door diens huweljk met
deze Onder H l
kqo de Grpofd weder t0t één Anna tllzlBouryondië,maar de vriendschap
hertogdom vereenigd.Hj werd door koning metEngeland veroaauwde,toen zjnenicht
Lotkarius,en zjn zoon doordiens broeder Jaeoba eczl Beî
jeren (zie onder Bei
jeren),
Huqo Olzefinhetbezitderhertogeljkewaar- gravin van Holland en Henegouwen, met

digàeid bevestigd (9s5).W jgaan een aantal hertog Hlbmphrey 'p/zl Gloeester,regent van

opvolgers,die Oorlogen voerden en zichmet Engeland,in het htlweljk trad.LaatstgedeaanzienljkstegeslachtenvanFrankrjkver- noem de wilde zich met gew eld van wapebonden,metstilzwjgen voorbj.In 1861ver- nen in hetbezit stellen van Henegouwen,
vielhet hertogdom aan de Fransche kroon, en de o0rlog tusschen hem en Philips z0u

en koning Jeanschonk hetin1363inerfbezit
aan zjnJongsten zoon Pltili
pndeSfof
zfe,hetwelk door keizer K- el IV en in 1364 door
koning KarelF bevestigdwerd,terwjlTplralne terugkeerde t0t de Fransche Kroon.
De bloedverwanten van den laatsten hertog
deden echter aanspraken gelden,die bevredigd saoesten Nvorden.M argaretkavan F l(:o9zderen verkreeg de graafschappen Bourgogne
en Artois, en Jan nan Wof
xlp-gae,graafvan

weldra tlitgebarsten zjn,indien Jacobahare

Staten niet aan dezen had afgestaan.Z00doende werden de Nederlanden met Bour-

gondië vereenigd.Philips zag zjn aanzien
klimmen door zjn huweljk metIsabellavan
Torfvgll, hj stichtte de orde van het Gu1den Vlies (l0 Januarj 1430),beteugelde bj
herhaling de Oproerigheden der Gentenaars
en L uikenaars,vergrootte zjn gebied,sloot
in 1435 vrede metFrankrjk,oorloogdetegen

rosyprf, de graafschappen Boulogne en Engeland, verleende eene wjkplaats aan
Auverqne.Phil%n trad echtermetMarga- den Dauphjn vatl Frankrjk, die er later
ref/lo m hethuweljk en strekte zjn gezag als Lodewijk Xf den troon beklom ,streed

over Vlaanderen uit. Nu waren het graaf- vervolgens tegen dezen, noodzaakte hem
schap enhcthertogdom Bourgondiëweder0n- t0t den Vrede van Conians (1465)en overderdenzelfdenbeheerschervereenigd,en deze leed in 1467 na eene glansrjke regering

bejverde zich,om zjn gebied uittebreiden.
Hj deed tevensveelt0tbevordering van ëe
welvaartzjneronderdanen,stondgedurende
de krankzinnigheid van Karel V1 met den
hertoq van Orléansaan hethoofd derregering ln Frankrjk en overleed in 1404,
opgevolgd door Jan zon#dr Vrees, die
in 1407 den hertog nan OrllansteParjsop
straat deed vermoorden en zich meestex
maakte van de stad.We1Mverdhj veroordeeld, om de hertogin-weduwe rco Orllans
0D3 vergiFeni
s te smeeken en Frankrjk in
geen 20 Jaar weder te betreden,maarhj

van 48jaren zjne bloejcndestaten achterlatende aan zjneenigen zoon KareldeS/olfq
desgeljksgxaafvan Holland en Zeeland.
harel#:k%toutebegonzjneregeringmethet
tuchtigenderoproerigeLuikenaars,diehjvan

vestingw erken:enderontevreden Gentenaars,

diehjvanprivllégiënberoofde.Hjnam kûning
Lodewl
jk bj Péronne gevangen en dwong
hem mede tegen Luik op tetrekken.Eduard

JF van Engelant
l vond bj hem eene wjkplaats,terwjlLodeî
vgjkXIhethuisLaneanter

begunstigde.Karelhad in 1468 verbindtenisBengeslotenm etBern,Freiburgen Solothurn,
b00d weêrstand aan die eischen,en daar de maar de gevolgen daarvan w erden door den
H ertogin w eldra overleed, verzoende
invloed vanLodet
rnkAvvernietigd.DeZwitzich m et den Koning van Frankrjk.Zjne sers vielen in Bourgondië en vernielden het
tegenstandersvormdennueenemagtigelique; land,t0taan Besançon doordringende.Nadat
tjdeljk vielJa'
nin ongenadebjdenKonlng, Karel in 1472 een wapenstilstand gesloten

maar de slag bj Azincourt(1415)verbrak had,organiseerde hjeen voortrqFeljk leger
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nam het besluit, om zich onafhankeljk
temaken van Frankrjk.Zoodrahjeenvoo1
'spoedigen inval in Normandië gedaan had,
knoopte hj te Trier onderhandelingen aan
met keizer Frederik III overhet verwerven
derkoningskroon,maarzj leidden totqeen
gewenscht gevolg, hoewel hj den Kelzer

van zjnekleinzonen KarelFenFerdinand1.

ljl
tsverbindtenis Van zjne dochter Maria,
erfgename van Bourgondië,met diens zoon
M aœkmil'
iaan. De vjandeljkheden derFranschen riepen Earelnaarzjne Staten terugq
hj verbond zich met lkoning Eduard van
Engeland en zond aan zjn bloedverwant
Ruprecltt,aartsbisschop van Ketllen,diedoor
den Pauswasafgezet,aanzienljkehulptroepen, om den Keizer te krenken.Hj belegerde Neusz aan de Rjn met60000 man,
m aar toen de Keïzer t0t ontzet aanrukte,
moesthj vrede sluiten.Vooraldoorden in-

wj n0g de volgendemerkwaardigepersonen

0n

zocht te vangen met de belofteeener huwe-

vloed van Zo#etnï-/k X I kwam nu eenealgem eene zamenspanning t0t stand tegen Karel

de t
gfol/d. Daartoe behoorden Frallkrjk,
Oostenrjk,Lotharingen en Zwitserland.De

Toen werd de overeenkomstvan Arras bevestigd en hethertogdom Bourgondië in eene
Fransche provincie herschapen,waaraan in

1678 bj den vxede van Njmegen het graaf-

schap Bourgondië - te voren onder Spaan-

sch:heerschappj - werd toegevoegd.

In degeschiedenisvan 0nsVaderlandvinden

uit hethuis van Bourgondië:
David '
pczl Bosrgondië,een Onechten zoon
van P ltilips eos Bonr-qondlë,graafvan H01-

land en Zeeland.Hjwerdgeborenindeeerste
helft der l5de eetlw en door zjn vader aan

het Kapittel van Utrecht Opgedrongen als

55steBisschop,terwjlGjisbreeh,trcozBrederode genoodzaakt w erd daarvan afstand te

doen.Hj waseen Onrlogzuchtig endespotiek
lterkvorgt,dieophetgezagsteundevan zjn
vader en broeder.Hj regelde teUtrechtalles
naar zjn welbehagen,en toen ditaan deingezetenen verdroot,zoodatzjEngelbert'
t
ltzgz
Cleqf t0tbisschop benoemdentontstonden er
hevigepartt
jschappen,weshalvepausSiœtus1V

Hertoglietzich echtergeenszinsontmoedigen: zich geroepen gevoelde, om het gezag van
hj deed een inval in Lotharingen,verjoeg Danid metden bantehandhaven.W èlmaakte
den hertog Renê, veroverde Nancy en be- deBisschop zichdgorlistvan Utrechtmeester,
stemde deze plaats t0t hoofdstad van zjn maar de stad werd ook Tveder doordeandcre

nieuw rjk.Nu keerde l1j dewapenentegen partj ingenomen en hj zelf,op een mestZwitserland,mqar werd (1476) bj Granson wagen en vanallesberoofd?gevankeljkwegen bj Murten geslagen.Pogingen,om vrede gevoerd.Toen belegerde M aœimiliaandestad
te sluiten, leden schipbreuk Op de ierheid en dwong haar t0teene schikking,waardoor
van Karel. lnm iddels had Renl zich w eder bisschop David het yezag wederi
n handen
meester gemaakt van Nancy,en Karelzond kreeg.Hj regeerdenletbeterdantevoren,
den graafmlzlCanv oScddoderw aarts,om haar en overleedeindeljk in 1496inhoogenouderte belegeren.Renl zocht ht
llp bj de Zwit- d0m Op zjn slotteNvjk bj Duurstede.
Anthonie '
ptzgz Bonryondiè', graaf van La
sers en spoedde zich weldra derwaarts met
200t90 man Zw itsers en L otharingers. Nu z?oehe? heer van Orèveooenr, Vassi,en Berew erd den sden Januarj 1477 de derde slag ren,bjgenaamddeGroote.
Pt
z.
gfclrd.Hjwas,
bj Nancy geleverd en doorhetverraad van even als de voorgaande,een Onechtezoon van
den graaf van Campo Wcddo verloren.H et Pltilips de Goede,werd geboren in 1420,en
legervan Karelwerd vernietigd en hj zelf in 1456 benoemd t0t ridder van het Gulden

vond dend00dinhetslaggewoel.Lodewi;kX1 Vlies.In 1458trok hj met1000soldatenzjn
m aakte zich nu meestervan hetgrootste ge- broeder David te hulp,- in 1465 volgtlehj
deelte van Bourgondië en verlangde de hand Karelde t
gfpvfenaarFrankrjken veroverde
van Maria voor den 7jarigen Dauphjn.Zj eronderscheidenesteden,- en in hetvolgende
trad echter in hethuweljk metM azlmiliaan *
jaarwerdhjmeteenaanzienljkenstoetnaar
rJ@ Oo,
libtenrl
jk (l9 Augustus 1479). Deze Engelandgezonden,om hethuweljk teslt
zocht zooveel mogeljk van Bourgûndië te ten van graaf lTaret m et M aryareth,a rJs
redden en voerde daarover een oorlog m et Irprà. In 1470 Tverd hj, als Opvolger van
Frankrjk,die bj het overljden van M aria Frank rtzl Borssele?houtvester vanH ollandq
jeenhevigoproerteZierik(1482) n0g aanhield. Haar zoon Pl
tilips de voortsbedwonghi
Schoone w erd nu hertog van Bourgondië zee, begafzich in 1475 naar Engeland om
onder voogdjschap van Maœimiliaan.Deze koning Ednard over te halen t0t een inval
slootmetFrankrjkdenvredevanArras(l48S), in Franlkrt
jk,en vervolgensnaarRometwaar
waarbj bepaaldwerd,datzjnedochterM ar- hj,op aandrangvanKareldeSJOVJ:,alseen
lrefâ,
l metKarel,dauphjn van Frankrjk, w ettigezoonvanP hillpsdeGoedew erderkend.
ln hethuweljk z0u treden,waarbj aan de IlaarnaYverdhj bevelhebbervanhetleger
bruid aanzienljke goederen zouden worden van Karelsstonddezen in denslagbjNancy
toegekend. De o0rlog ontbrandtle echter op getrouw terzjde,dochwerd doordenhertog
nieuw ,toen Karel de echtgenoot werd van vanZofFztzrigw engevangengenom enenuitgeleAnna '
:lzl Bretagne, die reeds bj volmagt verdaanden Koninyvan Frankrjk,diehem
zich verbonden had met M aœimiliaan, en in zjne nabjheid hleld.W egens zjne afwe-

M argaretlta terugzond.E< werd echter eene zigheid werd het houtvestersambt in 1417
schikking getroFen,en in 1494 nam Pltilips opgedragen aan Wonertrcz
lBorssele,enhet
zelfde teugelsvan hetbestutlrin handen,ter- schjnt:datde GrooteBastaard verderzjne
wjlnadiensdood(1506)M aœiméliaanzichwe- dagen ln rustheeftdoorgebragt.Hjos-erleed
derom methetbestuurbelastzag ten behoeve den 5t1en M ei 1504.

346

BOURGONDIX-BOURGUIGNON.

Philipsflcs louryondië,heervanBeveren, en Gelder. de 7 graafschappen Vlaanderen,

een zoon van den voorjaande.:ljwasridder Artois, Henegouwen, Holland Zeeland,Navan hetGulden Vlies,eén der voogden van

men en Zutphen, en de 5 heerljkheden:

Pltilips de ScAople,en in 1448 gouverneur- Friesland,Mechelen,Utrecft,Overjsselen
kapiteingeneraalvanVlaanderen.Tevenswas Groningen.Deze zamenvoeging werd reeds
hj admlraal, en overleed te Brugge den in 1548 ontbonden opden Rjksdag teAugsburg,waar KarelFZeeneovereenkomstsloot:
4denJulj 1498.
Adol.f nan Bourgondië,een zoon van den waarbj dezeKreitsaan hetoppergezag van
voorgaande.Hj werd seboren i
n 1489,was het Duitscherjk onttrokken werd.Daarom
heer van Vere, Vlisslngen, W est-kapelle, zonden de Koningen van Spanje na 1556,
Domburg enz. en had Desiderius Frcdlpfx.
g als heeren der Nederlanden,steedsgeborene
ç t0t Nederlanders naar den Rjksdag.De eenheid
en den kronjkschrjver Cornelis Wgffzl.
leermeesters.beKoningvan Schotlandschonk van den Bourgondischen kreits leed vooral
hem de orde van St.Andries,- 00k was schade in 1579,toen zich door de Unie van
hj ridder van het Gulden Vliesenbekleedde Utrecht 7 Nederlandsche gewesten losrukten
de betrekki
nq van groot-baljtlw van Hene- van Bourgondië,- welke gewesten onafhangouw en, admlraal en kapitein-generaal ter keljk werden verklaard in 1648bjdenVrede
zee.Hj diendedeKeizerbj hetbeleg van van Munster. Later vervielen sommige geMezières,beschermde de haringvloot en be- deelten aan Frankrjk,andereaan Oostengaf zich in 1525 a1s ambassadcqr naar En- rjk.Hetplan van Jozef TJ,Om de Oosten-

geland. ln 1537 werd hj 1id van den Raad rjkscheNederlanderstOteenkoningrjkBourVan

State behartigde met onvermoeiden

gondië te verheFen, leed schipbreuk. De

jver de belangen der njverheid,enoverleed Bourgondische kreitsbestond toen uit7 pro-

den S4sten December 1580.
M azimiliaan fJ4 Bouryondiè' een Z00n
van den voorgaande.Hj werdgeborente
Bergen op Zoom in 1514,volgde zjn vader
op als adm iraalen kapiteln-generaalterzee,
ontving in 1546 de oxde van het Gulden
Vlies, werd in hetvolgendeJaardoorden
Keizerbenoemd t0t stadhouder van Holland!
Zeeland en Utrecht, wastegenwoordig btl
den afstand van Karel F werd door Pltilips 11 in het stadhouderschap bevestigd en
door de Staten van Holland begiftigd met

vinciën met Brussel als hoofdstad en op

460 1 geogr. mjlen ruim l'/a millioen inwoners tellende. Nadat Bourgondië in 1794

reeds door de Franschen veroverd was,is

hetin 1801bj den Vredevan Lunevilleaan
Frankrjk afgestaan. ln 1813 werd hetdoor

de Verbondene Mogendheden bezet,en het
W eener Congrèsvoegdedaarvan hetgedeelte,

hetwelk thansaan Belgiëtoebehoort,bjhet
Koningrjk derNederlanden.
Bourgondische w et (Lex Burgundionum ,Lex Gundobalda,L0iGombette).Deze

10000 gulden.Hj waseenmanvangrootbe- bevat de wetten en instellingen,inBourgonleidenmoed,enoverleedden4denJunj1558. dië in gebruik, verzameld door de hertogen
Anthonie wl4 Boureqondiè',heer van W ak- Gondebald en Siglsmond tusschen de Jaren
kene en Kapellej luitenant-admiraal van 486 en 5l6 na Chr. Zj is opgenomen in
Vlaanderen: groot-balluw van Genten ver- uGeorgiselt, Corpus juris germanici antiqui
tegenwoordlger der edelen terStaten-verga- (Ha1le ,
1738)''.Voorts bestempelt men met
dering. In 1558washj onder-admiraalvan dien naam een uittreksel uitde R omeinsche
de graaf ran Ilborne, voerde bevelover regtsbronnen, opgesteld tusschen de Jaren
een eskader van 20 groote schepen en deed
den Franschen veelafbreuk.In 1566 stilde
hi
j een oproer te Gent en eenJaar daarna
werd hj door Plzilips11 benoemd t0tstadhouder van Zeeland. Hj bejverde zich om
er den opstand der Nederlanders tebeteugelen:zoodat deze aan Jan 414:4 M arniœ en
Pieter Haak op W alcheren mislukte.Minder

5l7 en 534 na Chr.Ditbestaat uit 47 titels
en is, m et het o0g op het Bourgondische
gew oonteregt, voor R om einen en Bourgonlliërs uitgevaardigd. Het is uitgegeven in
ak
%eltultin-q,Jurisprudentia antejustinianea''.
Bourgoignon. Onder dezen naam Ver-

melden wj:
Bo%br-g'
aiqnon,eigenljk Jaegues colértoLs en

goed slaagde hj te Vlissingen. Vandaar door de italianen Jacopo Oorfdqse genaam d!
moest hj jlings de wjk nemen naarMid- e0n beroemd schilder van veldslagen. 11tJ
delburg, werd hier door de Vlissingers be- werd geboren in 16:1 te Hippolite in Franlegerd, en sneuvelde buiten deze stad 0P che.comté, schilderde onder de leiding van

Cerquozzi,trad in Spaanschekrjgsdienst,en
den
Bourgondl
zlstenJunjsche
1573.
R uis,uitditHuisheb- begafzich na hetsluiten van den vredenaar
ben 2 graven en éénegravinjoverHollanden

Italië, om er zjne oefeningen in de schilZeeland geregeerd,nl.PkilipsI d6Goede(tot derkunst voort te zetten.Op zjn 3sstejaar
1467)Kareldez
sï
/pxfe(tot1477)enu
Karia(tot ging hj in een Jezuïeten-klooster,en over1482).Omtrentdelotgevallenvandezeperso- leedteRomein1676.ZjnestukkenzjnvlugneB
nraadplegepenhetartjkelBonrgondiè'
. tigontworpenenhaastigafgewerktqzjzjnin
ourgondlsche krelts. De 2(
lekreits de voornaamste Europésche muséa tevinden.
Jeanne Olïllidr Beauzsal,geboren B ourguivan het Duitsche Keizerrjk,strekte in de
dagen van M aœiméliaan I zic,h uit over het non,eeneberoemdetooneelspeelster.Zj werd
graafschap Bourgondië en de 17 provinciën ln 1643 in N ederland ergens tevondeling geder Nederlanden,en bevatte alzoo de 4 her- legd, door eene wasehvrouw opgevoed en
togdommen: Brabant,Limburg,Luxemburg door den directeur van een reizend Fransch
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tooneelgezelschapopgenomen.Zjverbondzich toefdezj bj dag in kerken en hospitalenen
aan den schouwburg te Lyon en huwde met sliep des nachts in eene doodkist. Nogmaals
zekeren Beauval.op aanbeveling vanM olière verwjderde zj zich en hield eenigen tjd

plaatste Lodewyk*XIV haarbj zjnschouw- haar verbljf te Mans.ln 1658werd zj te
burg te Pards.Zj muntte vooraluitin kame- Rjssel bestuurderes van het gasthuis uonze
niers-rollen,enoverleed ops8-larigenleeftjd. Lieve Vrouw der zeven W eeën''en 5 Jaar
Jean .fcyïidfe Bourguignon #'H.lri!Ie? zie laterAugustjnernon.Zjbelasttezichtevens
met het onderwjs,maar werd weldravan
Annille.
Bouricius is de naam van een aanzien- tooverj beschuldigd.Toen zj doorden do0d
harer ouders de beschikking had verkregen
ljk Friesch geslacht.Daartoebehopren:
Jaeobusran .
/ot/rït,
il.
ç die in 1544 teD0k- 0Ver 00n aanzienljk Vermogenjverliet zj
kum ter wereldkwam ,te Leuven in deregts- de orde
teen
verv
sc
aha
tte
Feh
net
aan
Voo
hr
ane
reme
lee
nr.0
Zj
y,vOemrgeleerdheid studeerde! onderscheidene Fransche en Italiaansche hooqeschol
enbezochten
te Boulogne t0t meester ln de regten bevorderd werd.Daarnavertoefdehjn0geenpaar

ingang
kondigde deze in Vlaanderen, Brabant en
Holland en vestigde zichteAmsterdam ,waar

zj weldra veleaanhangersverwierf.Zoolang
Jaren te Douaien keerde toen naarzjn Va- deze zich t0tgodsdienstigedweeperjbepaalderland terug: waar hj zjn naam schreef den,Oefende de regering geduld,maar toen
in het albtlm der advocaten van hetH0fvan zj zich ook metstaatkundigeaangelegenheFriesland. Hj heeft aldaar met goed gevolg den begonnen te bemoejen, wexden er be-

vele onregtvaardig beschuldigden verdedigd velen t0t in hechtenis-neming uitgevaardigd,
en in de dagen van staatkundige w oeling en Antoinette nam in 1671 de wtjk naarH0lm enig een aan de kaken des doods Ontrukt. stein,waar zi
jvan haren aanhanger ChmisHi
j werd met zjn zwager Tierk Tit
zrl ge- té,aan de Oprf het eiland Nordstrand ten erfkozen,om de eerste Lands Ordonnantievan deelontvangen had.Hierrigttezi
jeenedrukFriesland op te stellen,bekleedde debetrek- kerj op, waar zj hare werken in de Franking van Pensionaris van Leeuw arden en sche, Hoogduitsche en Nederlandsche talen
was er 1id der regering t0taan zjn dood, in hetlichtdeedverschjnen.Hetaantalharer
op den sden December lsS2. Hj heeft,be- volgelingen nam t0e, doch 00k hier n00dhalve eenige godgeleerde, onderscheidene zaakte haar een verbanningsdecreet,om te

@
iuridische werken in hetlicht gezonden,van vlugten.In 1673ying zjnaarFlensburg,-

welke sommige in 0nsLand en in Duitsch- voorts naar Tonnlngen, Sleeswjk, Huslm
en elderst m aar overal w erd het gemeen
land bj herhaling zjn uitgegeven.
H eetor van W pzfricïfzd, een zoon van den tegen haar Opgeruid. Nu begafzj zich naar
voorgaande.Hj werd geboren in 1592,stu- Hamburg?en toen men haargevangen wilde
deerde te Franeker en vervolgensteLeuven, nemen,hleld zj zich eenige dagen verborgen
Dôle,Parjs en Orléans, en verkreeg in en reisde met haren aanhanger PierreTpiref
laatstqenoemdestadden rang van meesterin naar Oost-Friesland, W2,ar de baron Van
debelde regten.In 1612 werd hjingeschre- Lutzbury haar in bescherming nam en haar
ven op de rol van advocaten van het Hof de directie toevertrouw de van een door heln

van Friesland,in 1620 werd hj hoogleeraar
te Franeker, in 16:5 griëer en een Jaar
later raadsheer bj het HOf van Friesland.
Hj werd voorts afgevaardigdenaardeStatenGeneraal,enoverleed den 3(
1enJant
zarjl636.
Hj heeft onderscheidene Latjnsche verhan-

gesticht gasthuis. O0k dââx werd zj echter

Friesland en nam in lG56 daarin zitting a1s

'tF ransch gedrukt. M en heeftdaarvan eene

vervolgd,en besloten hebbende,naarHolland

teverhuizen,overleed zj op reisderwaarts
te Franekcr den 30sten October 1680.
De beschrjving van haar karakter luidt
niet gunstig? daar zj als grilziek,wraakdelingen en gedichten uitgegeven.
zuchtlg en glerig wordtvoorgesteld.Zjheeft
Jokannesnan B oltritt
iu,n,een zoon van den eene lange reeks van stichteljke geschriften
voorgaande.Hj studeerde te Franekeren te in hetlicht gegeven, waarvan wj de titels
Leiden in de regtsgeleerdheid en letteren, nietzullen Opnoemen.Zj zjn door Poiret
werd in 1646 advocaat bj het Hof van verzameld en te Amsterdam in 20 deelen in
raadsheer.Hj overleed in 1671,eenigeLa- Engelsche,Schotsche, Hoogduitsche en Netjnsche geschriften in proza en poëzie nala- derlandsche uitgave. O0k heeft Poireteene
tende. Zjn broederJacobus'
t
llz
k
zBouvicius eenigzins stelselmatige voorstelling qegeven
was grietman van Aengw irden en w erd door van hare denkbeeldenin zjn uitvoerlg werk
meer dan één van zjne nakomelingen in die tl'oeconomiedivine otlsystèmeuniverseletc.
(Amsterdam ,7dln,O0kin'tLatjnin2d1n)''.
betrekkiyg opgevolgd.
Boum gnon (Antoinette),eenedweepster Talrjk isvoorts het aantalgeschriften.dat
uit de 17de eeuw ,werd geboren te Rjssel tegen de hare isuitçekomen.
den lpden Januarj 1616. Door het lezen
Bourjé (Johan Pleter),eenNederlandsch
van mystieke geschriften kwam zj op het schilderenjverigbeoefenaarderwetenschapt
denkbeeld dat zj geroepen Tias, om het werd geboren te Middelburg den 27sten Auzuivere E vangelie te verkondigen. Zi
j was gustus 1774.Van zjn 6;ejaaxafwashj gezeerleeljk van gelaat;toen haarvaderhaar heel en aldoof,maarhj maakte niettemin

ote vorderingen in de kennis der Neder0!!zo-jarigenleeftjdwildeuithuweljken,nam glarnods
che en Fransche taal en der wiskunde.
zp in mansgewaaddevlugt,entoen zjlater

ixl de ouderljke woning terugkeerde, Ver- Hj legde zich vervolgens t0e op het schil-
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deren en vervaardigde fraaje portretten.
Voorts hield hj zich bezig methetkunstdraajen en met de sterrekunde, teekende
kaarten,werd in 1820 arrondissements-jker

in Zeeland en Overleed den 12denMaart 1834.
Hi
j was lid van het Zeeuwsch genootschap
en heeft,behalve eenige andere boeken,een
aLeerboek Over de maten en gewigten''ge-

schreven,dat door de Maatschappj t0tNut

van 'tAlgemeen met zilver is bekrot
lnd.

Bourke (Jean Raimund Charles, graaf
van),geboren te Lorient in 1772,trad in
1787 als luitenant in Fransche dienst,nam
deel aan de expeditiesnaar Cochinchina en

St.Domingo entrokalskapiteinnaarTerland,

waar hj in gevangenschap geraakte.In 1802
vergezelde hj den generaalLeelere naarSt.
Dom ingo. keerde a1s overste terug en w as
adjudantvan Davol
tstgedurendedeveldtog-

van 0Or10g, en behaalde nieuwe lauwqren
d00r de verovering van Algiers; maar toch

k0n hjbjgeenweldenkendedensmetuitwisschen diesedert1815opzjnnaam kleefde,al
werdhjnu t0tmaarschalkverheven.W eldra
legde hj trouwens hetcommandoneder,Om
zichmeteenbelangrjkenbuitnaarEngelandte
begeven,ten eindedaarmededen verjaagden
Koning te Ondersteunen. Hj weigerde den
eed van getrouwheidaan deJulj-regeringaf
te leggen,zoodathjvervallenwerdverklaarfl
van zjne waardigheden. Hierop woonde hj
eenigentjdteLausanneen teGenève,poogde
in Portugal aan d0m M itquët,in Spanje aan
d0n Carlosdeoverw inning tebezorgen,begaf
zich in 1837 naar Rome,en overleed opzjne
goederen in Anjou den 27sten October1846.
Bournon.onderdezennaam vermeldenwj:
Jacques Zovl , graaf ran ./ofxrzlpv, een

tenvan1805- 1809.BjWaqram werdhjbriga- delfstpfkundige.Hj werd geboren te Metz
de-generaalentrok metzjne brigadetevelde
tegen de Engelschen te Vlissingen,terwjl
hj vervolgens dienst deed in Spanje.Hier
werd hj gouverneurvanLerida,en zagzich

den zlsten Januarj 1751,diende alsoëcier
bj het Fransche leger en begafzich gedurende de Omwenteling naar Engeland,waar

hj tweebelangrjkemineralogischeverzame-

in 1813 benoemd t0tdivisie-generaalen gou- lingen, die van lord Grenville en van sir
verneur van W ezel.Laterontving hj eene 2.Humetrangschikte,en eene derde inOrde
benoeminy tûtinspecteur-generaalderinfan- bragt, dle het eigendom werd van sir John

terie,en ln 1823onderscheiddehj zichmet Scisf-zlùîz
l.Hj werd 1id van de RR0ya1
zjne divisie in Spanje. Hj overleed den Society''en van hetJGeologischgenootschap.''
30sten Augustus 1847 a1s luitenant-generaal In 1814 werd hj directeur van het Mineraen pairvan Frankrjk.
logisch kabinet te Parjs, en overleed te
Bourm ont(LouisAugustVictordeGhais- Versailles den 24sten Auyustus 182,
4. Hj
ne, graaf van), maarschalk van Frankrjk, schreefOnderanderen ttEssalsurla lithologie
werd geboren den zden September 1773 op desenvironsdeSaint-EtienneetForez(1785).''
Charlotte flJ@ Bournon eene zuster Van
het kasteel Botlrmont in Anlou,was bj het
uitbarsten der Omwenteling oëcier,verliet den voorgaande en lid der A cademie der

metandere uitwjkenden het land en vocht Arcaden te Rome.Zj werd geboren te Aletz
onder Condé en in de Vendée,waar hj de den 14(1en Februarj 1753 en trad in het hubetrekking bekleedde van kw artierm eester- weljk met Jean .rfielve M allarme. Zj begeneraal.In 1796nam hj dewjk naarL0n- g0n hare letterkundige loopbaan met ?Le
den)maar keerde 3Jaarlaterterug en be- Fripon parvenu''- een boek, dathaar eene
stormde de stad Mans.Hj erkendeechter plaats bezorgde in de Bastille.Nadatzjhare
het vruchtelooze van zjn verzet tegen de vrjheid herkregen had,schreefzjeenegroote
Republiekjzoodathjzichmetdezeverzoende, m enigte romans.
zich naar Parjsspoedde en t0tNapoleon I
Bonrqueney (François Adolphe), een
zoehttenaderen.Toen hj op eene onvoor- Fransch diplomaat,werd geboren teParjs
zigtiye wjze den aanslag meteene helsche den 7denJannaxj 1800,en koostentjdevan
machm e aan de Jacobjnen toeschreef,werd de restauratie de politieke loopbaan.KarelX
ljwas eenigen
hj d00r Fovcl,
l op de citadelte Besançon verhief hem tot baron, en h'
gevangen gezet,maarhj ontsnaptegelukkig tjd lid der redactie van het dlournaldes
naar Portugal(1803).Eerstin 1805herkreeg Débats''.NadeJulj-xevolutiewerdhjonder
hj,door bemiddeling van Junot,de gunst Debastian'l eerste gezantschaps-secretaris en
van Napoleon. Hj werdkolonel-adludantbj vervolgens gezant aan hetEngelsche hof.In
het leger van Napels,klom weldraop t0tbri- 1841 vedrok hj als gevolm agtigd m inister
gade-generaal,streed dapperin den slag bj naar Constantinopel.In 1848 verloorhj die
Dresden en zag zich,wegenszjneroemrtlke betrekking, maar Napoleon zond hem als
verdedigingvanNogent,bevorderd t0tdivisie- ambassadeur naar W eenen.Hj nam deelaan

generaal.Doch met den voorspoed van Na- gewigtige staatkundige onderhandelingen en
poleonverdween 00k de trouw van Bowrmont. verdragen, doch zeide na den dood zjner
Hj schaarde zich aan de zjde der Bo%rbons echtgenoote (1859)hetOpenbaarleven vaaren behield zjn rang,terwjlNapoleon hem wel,om zjne dagen Op zjne goederen in
bj zjn terugkeerbenoemde t0tbevelhebber afzondering door te brengen.

der armée van de Moezelin Vlaanderen.Hj

Bourrienne (Louis Antoine Fauvelet)j

de secretaris en gunsteling van Napoleon J,
Verbondene Mogendheden,zoodathjmetde werd geboren te Sens den 9den Julj 1769.
**
BourbonsParjsbinnenrukte.Hjonderscheidde Op de militaire school te Brienne W aBjjP
verliet echter dit leger en liep over tot de

zich in den oorlog in Syanje (1828),werd een tjdgenootenmakkervanBonaparte,en
1id van de Kamer der Palrs,in 1829m inister hj begafzich vervolgensnaardehoogeschool
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ge Leipzig,Om erzich op de regten en de- medie sans titfo'' is met bjval ontvangen
jreemdetalen t0e teleggen.Vervolgensv0l- en80maalatshtereenopgevoerd.zjnurfhéâtre''
bragt hj eene reis doorPolen en werd in is te Parjs (1725) in 8 deelen uitgekomen.
1792 secretaris bj de Fransche ambassade Zjnmerkwaardigsteroman istNepaseroire
te Stuttgart.Bj hetuitbarsten van den 00r- ce que 1'0n voit(2 d1n)''
Bourtange (De) is de naam van een
l0g spoedde hjzich naarParjs,dochkeerde
weldra naar Leipzig terug,waarhj in het weleer Ontoegankeljk moeras in deNederhuweljk trad. Hj werd er echter als een landsche provinde Groningen. Thansis het
verspieder aangemerkt en uit Saksen ver- echter door afvoer van water grootendeels
bannen.Daarna vertoefde hj geruimen tjd t0t verveening en t0t den aanleg van weiambteloosin zjn vaderland,totdatNapoleon landen geschikt gemaakt. Op eene zandige
in 1797zjn voonnaligen speelgenoott0tzjn hoogte aldaar verhief zich weleer de Bourgeheimen secretarisbenoemde.In diebetrek- tangerschans,welke metonderscheidenean-

king vergezelde hj den Veroveraarop zjne derebatterjendetoegangent0tonsLandindie
veldtogten en w erd in 1801 staatsraad. Na- strekengeheelafsloot,dochbjdevervorming

poleon ontnam hem etthter in 1802 deze be- van hetm oerasnietm eeraan haardoelbeanttrekking, omdat hj zich met den bankier woorddeen dienten gevolgeverlatenwerd.
C'
oulon in geldzaken gew ikkeld had. D oor
Bousquet (Jan Carel),eenNederlandsch
bemiddeling van FOICAJ wez'
d hj buitenge- letterkundige, w erd geboren te Amsterdaln
woon gezant te Hamburg en verwierf er de den 12den Maart 1782,studeerde te Leiden
toegeneyenheidendeachtingderingezetenen. in de regten, bezocht vele landen van EuReeds ln 1810 rekende hj op eene herstel- ropa, en was eerst advocaat te 's H age en
ling der Bonrbonsen hj overhandigdezelfs toen te Amsterdam ,waarhj den 5*euAuaan den Russischen generaal Deie.
ben eene gustus 1828 overleed. Hj heeft eeneredeoproeping aan hetFransdle volk ten gunste voering geschreven doverde vraag,in welke
van hetverdreven vorstenhuis.Bjzjnterug- Opzigten de welsprekendheid en de poëzie
keerinFrankrjkin1811werdhjdeswegewel onderling verschillen'' en daarenboveneenige

nietterverantwoordinggeroopen,maarhjhad oorspronkeljketreurspelen in hetlichtdoen
toch hetvertrouwen van denKeizerverbeurd. verschjnen.
Gedurende den ttjd vanhetVoorloopig Be- Boussa is de naam van een gewest,dat
windwashjdirecteumgeneraalderposterjen, totde binnenlanden van Afrika, en we1 t0t
maar zag zich weldra van deze betrekking Borgoebehoort.Hetisbehoorljk bebouwd,
beroofd. Eerst toen Ntvoleon zich vôôr de maar staat diltwjlsblootvoorde overstroopoortvan Parjsbevond,benoemdemenhem mingen van de Niger.De evenzoogenoemde
totprefectvan polieiealdaar.Hjvergezelde hoofdstad,aan die rivier gelegen,telt 12000
den Koning Op diens vlugt naar de Neder- inwoners. Niet Ver van daar bevinden zich
landen en w erd daarna gezantte Ham burg. de
roomver
snellingen,waarin M ungo P ark
in lst
805
om het
leven kwam .
Na de 2(
le restalratie werd hj minister en
staatsraad, in 1815 en 1821 afgevaardigde
Boussingaqlt (Jean Baptiste Joseph
voor het departement Yonne en betoonde Dieudonné), een uitmulltend Fransch scheizich een groot vjand vallalle vrjzinnige kundige? werd geboren te Pari
js den zt
len
instellingen en zelfs van alle maatregelellt0t Februarj 1805, en begaf zich op last van

Engelsch genootschap voormjn-ontqin-

volks-ontwikkeling.DeJulj-revolutiein1830,

een

hem t0tkrankzinnlgheld, en hj ovërleed in
een gesticht te Caën Op den 7den Februarj
1824. Hj heeft onderscheidene geschriften
over Napoleon uitgegeven (Onder anderen

tismusenwarmteverdeeling:voortsmethooy-

een verliesaan debeursvan ',/cm illioenfrancs ning naar Columbia,waarhjziehbezighleld
eneenehem opgeleydeqevangenisstrafbragten m et w aarnemingen overgeologie,aardm agne-

temetingen enmetplantenstudie.Hj zetted1t
voort, terwjl hj a1s overste onder Bolivar

diende, en reisde niet alleen in Venezuéla,
JM émoires sur Napoleon
' , le directoire, le maar ook in Ecuador en Peru.Toellhj in
consulat,l'empire et la restauration,10 dln, Frankrjk wasteruygekeerd,werd hj hoogParjs1829:'),die evenwel, naar men wil, leeraar in de schelkunde te Lyon, 1id der
geen volkom en vertrouw en verdienen.
Academ ie van W etensehappen en in 1839 Iid

Boursaylt (Edme),eenFransch dichter, van het Instituut.Hj heeft zich vooralop

die vooralln hetvervaardi
gen vanbljsqelen het gebied van de landbouw-scheikundegrooev romantische prozaverhalen heeft ultge- ten roem VerW orven door de qitgave Van
munt, werd geboren te Mt
lci l'Evêque in zjne dtEconomierurale(Parjs1844,2dln)''.

Bourgogne in 1638.Hj ging reeds vroeg
naar Parjs, en schoon hjweinig opleiding
Ontvangen had, toonde hj in zjne kleine
opstellen zooveelmagtOverde taal,dathj
degunstverwierfvanLodewl
jkXITz)benevens
eenJaargeld en eene plaatsaan hetHof.Hj
durfde in zjne verzen vrjmoedig de waarheid zeggen; Boileau werd zjn vriend,

Voorts schreefhj een aEssaidestatistiqt
le
chimique des êtrès Organisés (Partjs,2(
1e
uitgave 1844)''.ln de laatsteJarenhoudthj
veelal zjn verbljfop hetlandgoedBechelsbrûnn bj W eiszenburg,om erdevoorsehriften
derwe
tensul
cha
Bous
singa
tp
iain practjk tebrengen.

H. W. is de naam van
een plantengeslacht uit de familie der Cheen Corneille noemde hem zgon. Op gevor- nopodeën en omvat de soort .B.baselloides

derden leeftjd werd hj ontvanger der be- H.W.,een knolgewas,datte Quitotehuis
lastingen te Montluçon, waar h'
d den 15den behoûrt en w el eens a1s voedsel is aanSeptember 1701overleed.Vooralzjne ttCo- bevolent maar wegens zjn gering zetmeel-
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gehalte daartoeweinig geschiktheidheeft.De plantengeslacht uit de familie der Rubiaceën
vleczige bladeren smaken naar spinazie,en en onderscheidt zich door een 4-bladigen,
defraaje slingerplant kan zeergoed dienen getanden kelkteenebuisvormige bloemkroon
om muren te bedekken en vensters te om- en eene zaaddoos met 2 zaden.Van eenaanljsten.Zj groeitin een p0ten 00k we1op ta1soorten uitMexico en Zuid-Amerika verden kouden grond en houdtveelvan zonne- melden wj de volgendesierplanten:B.J'
4cschjn.De knollen moetmen des wintersin guiniH .W.en .B.tlerdicplor Ker.,beide met
droog zand tegen vorstbeveillgen.
scharlakenroode bloemen, terwjl die van
laatstgenoemde soortgelerandenhebben.Men
B oussole, zie Kompas.

Bout(Pieter)teenNederlandsch schilder, plantzein vette blad-aardeen brengtzebj
eene warmte van 5t0tl00C.doo1
-den winter.
Bouvet (Joachim),een geleerd Jezuïet,
reboren teBergen (Mons)in1662,begafzich
ln 1685 m et Gerbillon en 5 andere zendelingen naar China, waar hj het vertrouwen
'
ln#s eene avischmarkt'. O0k heefthj een van keizer K ang-h,iin z00 hooge mate verw ist op eene geestige manieriguren op het
doek tebrengen,w elkedievan Teniersevenaren en die van B reu-jkelovertreFen.Hjwerd
geboren te Brussel ln de 2de helft der 17de
eeuw.Op het Louvre isvan hem en Boude-

5-taletsen vervaardigd,die zeldzaam enzeer wierf,dat aan hem en Gerblllon hetstichten
van groote gebouw en w erd opgedragen.M et

gezochtzjn.

Bouterwek. ondqr dezen naam vermel- den Keizerljk
'en last, om in Frankrjk n0g

den wil-:

meer zendelingen t0t een togt naar China

I'
riedrick Tof
zfdr/
lnek,een Duitsch wjsgeer Over te halen, keerdehj vandaarnaar het
en letterkundige, die den 15den April 1766 Hemelsche Rjk terug met10 anderen,Onder
te ocker bj Goslar geborenwerd.Hj stu- welkezich degeleerde Parrwinbevond.Hj
deerde te Göttingen in de regten!maar hield overleed te Peking den 28sten Junj 1722,
zich vooralbezig metletterkundlgen arbeid. en men heeft van hem ! behalve een 4-ta1
Onder den naam van Adrianow gafhj den reisbesehrjvingen, een uEtat pxêsentdela
roman uit uBriefe des Grafen Donamar(Göt- Chi
neavecfguresgravéesparGriFart(Parjs,
tingen 1791 1793,3 dln,0Ok in het Neder- 1697),!.
landsch vertaaldl''en een aantalgedichten.
Bouw grond !zie Landbouw.
Na een kort vertoefte Hannover en Berljn
Bouw kunst lsin hetalgemeendekl
lnst,
keerdehj in 1789naarGöttingenterug,hield om bouw stofenvolgensderegelen derschooner voorlezingeu over de wjsbegeerte van heidsleer t0tdoelmatige gebouw en zamen te
Kant,verliet nogpaalsdie stad,en werd er voegen.Zulke gebouwen zjn bestemd Om de
in 1797 t0tbuitengewoon en in 1802 t0tge- eischen van het aestetisch gevoeltebevrewoonhoogleeraarindewjsbegeertebenoemd. digen,en de hierbj aangewendebouwkunst
ln 1806 werd hj hofraad,en hj Overleed draagtden naam van monumentale,Ofzjbeden oden Augustus 1828.Hj wasaanvanke- antwoorden aan de behoeften van 0ns ligljk een aanhangerderwjsbegeertevanXant, chaam ,en men heetze in dat geval burgerdoch omhelsde later de gevoelens vanJacobi, Jïjke bouwknnst.Deeerstedoetvooralkerken,
enheefteenereeksvan belangrjkegeschriften paleizen,schouwburgen en gedenkteekenenyuitgegeven. Van dezen noemen wj Gldeen de tweede hoofdzakeljk woningen verrjzen.
zlleinerallgemeinen Apodiktik(1799,Sd1n).'' Beide Onderscheiden zich dus van de vesaLehrbuch der philosophischen W issenschaf- tingbouwkunst,w aterbouw kunst enz.In de
ten (1813, 2 dlnl''t dReligion der Vernunft gebouwenvauverschillendetjdenenvolkeren
(1824)'* dAesthetik (1806,ook in hetNeder- vinden wjdan Ook devoorstelling dereischen
landsch vertaaldl''1 uGeschichte der netlen van het schoonheidsyevoel en van de ligPoesie und Beredsamkeit (1801- 1809, 12 chaamsbehoefte,die zlch bj eenbepaaldvolk
dlnl'' en uGeschichte der Spanischen Poesie ofin een bepaalden tjdopenbaarden;zjleveund Beredsamkeit'',van w elkelaatstein 1828 ren derhalve eene belangrjke bjdrage t0tde
te Madrid zelfseene Spaanschevertalingver- geschiedenis.
schenen is.
Alsbeantwoordende aan deeiscllen vanhet
I'riedrick Wpfzfdrfmek,een schilder?die 0m- aesthetisch gevoel,behoortde bouwkunststreeks hetJaar 1800 te Tarnowitz ln Silézië de arcltitectuur - t0t de schoone kunsten.

geboren werd.Hjbehaaldeden grootenprjs
derAcademie en begafzich toen naarParjs,
om erhet Onderwjsvan Delarocke tegenieten.Nadathj hierz-maaldegoudenmedaille
verworven had, verleende de Academie te
Berljn hem een Jaargeld,Om hem in staat
te stellen t0thet volbrengen van eene reis
naar Italië,w aar zjn scheppend talentzich,'
ontwikkelde.Na verloop van ùJaren keerde
htjterug naar Parjs en vestigde zich daarna
te Berljn. Het eerste groote stuk van zjne
handwasGorestes,vervolgddoordeEumenieden (1883)''.Daarnavolgden (
tlE
toYleoen Julia
(1826)''1 ulzaëk en Rebekka tl840)'', '
llacob

Opmerkeljk is het,h0e zg met hetgodsdienstig en maatschappeljk leven,Ja,met

de algemeene ontw ikkeling van een volk i
n
#
het innigstverband staat.
D e Oudste geschiedenis der bouw kunstis,
even a1s die der Overige schoone kunsten,
in nevelen gehuld.D e eerste bouw gew rochten w aren voorzeker onderaardsche holcnen
eenvoudige hutten,die eene schuilplaats opleverden tegen de ruwheid van het w eder.
Een ruwe steen diende t0taltaar.en boven

het stoFeljk Overschot der afgestorvenen
w erden aardhoopen of steenen opgew orpen.
Men vindt daarvan onderseheidene overbljf-

selen in Europa, en in Ons Vaderland been Rachel (1844)''en andere.
Bouvardia Salisb. is de naam van een hooren daartoe de reusachtige hunnebedden,
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die vooral in Drenthe tevinden zjn en t0t
begraafplaatsengediendhebben.ZjzjninBretagneonderdennaam van Xdolmens''inGrootBrittanje onderdienvan ucromlechs''bekend.
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gertjdperk,zooalseentweedepaleismetterrasgewjsgelegene tuinen,adehangendetuinen

van Semlramis'' genaamd. Men vindter intusschen niet veel meer dan hoopen steenHier en daar treft men Ook ffwaggelende brokken, zoodat men over de architectuur
steenen''aan,voortsdsteenkringen'' dsteenen van Babylon weinig kan zeggen.
De Pltoeniciërs behoorden t0t denzelfden
pijlers ofzuilen''enz.

Willen wj de geschiedenisderbouwkunst stam.Van hunnebouwkunstweten wj,dat
nagaan bj de oudste volkeren,dan vestigen zj zich terversiering van edele metalen en
wj in de eerste plaats het 00g op Egypte. glas bedienden. Te Tyrus verhief zich de
Toen de Hyksos omstreeks 20 eeuwen vöôr prachtige tem pel van koning Iliram , een
Chr. er doordrongen, waren de oevers van tjdgenootvanDaridenSalomo.TeCarthayo,
deNjlbedektmettalloozebouwgewrochten, eene kolonie der Phoeniciërs, bevond zlch
die,m et uitzondering vandepyramieden ver- eene prachtige binnenhaven,dooreenereeks
nield werden.Na hetverdrjven derHyksos van Ionische zuilen omringd. Voorts wordt
bereikte de bouwkunst ereen tjdperk van de kleine tempelvan Aphrodite(Venus)op
ongemeenen bloei, zpoals wj in de bouw- Paphoszeer geroemd;dezeligtinpuin,maar
vallen van tempels,paleizen enz. te Thebae men vindtzjn voorgevelop munten engemkunnen opmerken. De buitenmuren der ge- m en voorgesteld.
Naast de gebouwen der Phoeniciërs moebouwen hebben er een schuinschen stand;
zj omsluiten eene teerlingvormigeruimteen tendiederIsraëlletenwordengenoemd,vooral

ondersteunen een plat dak,terwjl zich in die,welketen tjdevan SalomoteJerusalem
den voorgeveleenemetljstwerk omgevene verrezen zjn.Hiertoe behooren detempel,
deur bevlndt.Het dak rust 0ok wel op zui- waarvan wj in het oude Testament eene
len,die zich dooreen eigenaardig voorkomen uitvoerige beschrjving bezitten,enhetpaleis
onderscheiden. De Egyptische zuil verheft van Salomo,datwegenszjnegrootezuilen-

zich methare rolronde,allengsdunnerwor- gangen den naam droeg van het <W 0ud dbs
dende schacht op eene ronde plint.Boven Libanons.''
de schacht ziet men het kapiteel,datrond
Onder de voormalige gebouwen derMeden
s vooraldeburg te Ecbatanaberoemd.Deze
en n0g alzwaaris,endateeneqlaatdraagt, iver
rees met een 7-ta1 verdiepingen op een
waarop de architraafrust. De sleraden van
het kapiteel doen het op eene vrucht Ofop heuvel, en elke verdieping had cene afzoneene geslotene bloem geljken,- somtjds derljke kleur,- de bovenste tw ee waren
o0k op een geopenden kelk. Tn de tem pels verzilverd en verguld.
dienden er de zuilen veelaltot steun voor
Deze architectuur schjntw einig te verreusachtige beelden metoverelkaârgekruiste schillen van dieder Perzen te Suzaen vooral
armen.Eene prachtige poort,waarnaastzieh te Pasargadae, door de Grieken Persépolis
torenvormige vleugelsverheFen,verleendeer genaamd.Hier stond de oude Koningsburgt,
toegang tot den voorhofdes tempels, en in waar het gebeente der vorsten werd ter

harenabjheid waren obelisken ofvierzjdige, aarde besteld! alsmede een grûotkoninkljk
syits-toeloopendezuilen geplaatst,veelalmet paleis.M en vlndt aldaar thans nog hetgrafhléroglyphen bedekt. op de tempelwanden monumentvan fîrus,een pyramidaalkunstbevond zich half-verhtqven beeldhouwwerk, gewrocht, uit kolossale blokken van wit
en aan beide zjden der straten? die naar marmer opgetrokken.Het heeftaan de basis

den hoofd-ingang leidden, stonden rjen van eene breedte van 14 Ned.el,is bjna even
sphinxen,rammenenz.Belangrjkeoverbljfse- z00 hoog,en bestaatdesgeljksuit7trappen.
len van oudeEgyptische bouwkunstzjn die Op den platten t0p verheft zich een klein
van tw ee grûote paleizen te Karnak en te marm eren vertrek,w aarin w eleer de gouden
Luxor. w elke door eene laan van sphinx- doodkistdes Vorsten was geplaatst.Demerk-

gevaarten verbonden zjn.Voorts vindtmen waardigste Overbljfselen derPerzischekunst

er - vooralin Nubië - eenegrootemenigte vindt m en echter in de bouw vallen van het
rotsgraven. De pyramieden,ontzettende ge- grootepal
eiste Perséjolis,en draagtthans
vaarten, van gehouwen steen opgetrokken, den naam van Tslilmlnar ofVeertig zuilen.
ve
rhefe
n zich op onderscheidene breede
hebben wj reeds met een enkelwoord ver- Zi
j

meld;zj zjn te bekendzom hiereenenadere terrassen aan dehelling van den bergRuchbeschrjvingtevorderen(zïenn&ezpyramieden). med en beslaan een oppervlakte?dlebjna
Omtrent de bouwgewrochten der volkeren

van westeljk Azië is 0ns weinig bekend.
Van het weleer z00 trotscheBabylon (zie
onder dit woord) heeft men eenige overbljfselen in den tempelvan BaölofBelus,
0ok het graf ofde burgtvanBelusgenaamd,
een massief,pyra,midaal bouw gewrocht met
eene basisbreedte en hoogte van 200Ned.el.
T0t de otldere gedenkteekenen van Babylon
behoorde vervolgens de oude Koningsburgt,
even a1s de genoemde tempel aan de west-

500 Ned. el lang en 300 Ned.elbreed is.
Die overbljfselen vermelden 0n8, dat de

eigenaardigePerzische kunstin den tjdder
stlchting van dat paleis een hoogen trap van
qntwikkeling had bereikt.

Van qeheelanderen aardisdebouwkunst!

die wj In hetOosten van Azië,bepaaldeljk

in Hindostan opmerken. Hier Ontwikkelde
zich eeneeigenaardige beschaving,welketal-

rjke gedenkteekenen heeftachtergelaten.In

deze openbaren zich de grondtrekken van het

zjde van de Euphraat gelegen.De overige Indische volkskarakter, nameljk zachtheid
bouwvallen derstadzjnafkomstiguiteenJon- van gevoel en levendigheid van verbeelding.
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Dezelaatsteheefterechterdeoverhand;zj
stapelt vormen f)y vormen en gedoogtaan
de eerstenaauweljlts,om zich op eene behoorljke wjze te uiten, zoodathetgeheel
w eleens een verward voorkomen heeft.
De bloeitjd van deze bouwkunst strekt

eigenljke heiligdom , waarin dettdagob''is
geplaatst, het symbool van het Boeddhaïs-

mqs,nameljl
teen half-bolvormig voorwerp,
op een cylinder rustend. Vôôr dat symbool
ontwaartmen hetgewonebeeldvanBoeddl
ta.

Voorts zjn zoodanigetempelso()k we1ver-

zich uit t0t de dagen ,toen hetBramaïsm us sierd met gaanderjen,zjvertrekken,groten Boeddhaïsmus er naast elkander beston- ten,enz.
den - t0t de eeuw ,die den aanvang onzer
Merkwaardig is het,datmen bj dekleine

jaartelling voorafgaat.Debelangrjksteoverbljfselen daarvan bevonden zich inDekan,
aan dewestzjde van het Schiereiland en in
de nabjheid van de stad Bombay.Vermoedeljk zjn zt
jafkomstig uitheteeuwentientalvöördegeboortevanCltristtts.Zjbestaan
vooraluit rots-tempels,aan B'
rama gewjd;
deze bevatten dogrgaans eene vierhoekige
z-uimtemeteenige zjvertrekken.Heteigenljke heiligdom met het beeld ofhetsymb001der godheid isin devoornaamsteruimte
geplaatst en vormt alzoo de kern van het
geheel. Die ruimte kan men derhalve be'
schouwen als het voorportaalt0t het heiligdûm en isgedektmet eene platte zoldering,

stad Bauy eene reeksvindtvan in hetge-

bergte ultgehouwen tempels, waarvan de

zt
lilen eenigermate op deGxieksohegeljken.
Daarbj ontbreel
tt nameljk de teerlingvormige voet,de schae,
hten zjn rond,dekapiteelen zweemen naar de Dorische, en de
consôles hebben meer een Grieksch dan een
lndisch karakter.Eene andere groepvan be-

langrjke rots-monumenten verheftzich aan

de ktlst van Coromandel,een llurgaans ten
noorden van de stad Madras. O0k verder

noordwaarts,ophetgewjdegebiedvanorissa
(in de Omstreken van de stad Koettak)treft
men gebouwen aan in Indischen stjl,die
uit tigehelsteenen zjn opgetrûkken.DeEu-

ondersteund door zuilenrjen,van welke de ropeanen bestempelen ze metden naam van

voorste de opene façade destempelsvormt. Gpagoden'' - eene verbastering van het

Bjsommigetempelsvindtmenvoorportalen, woord dbkagavati''ofuheilig huis''. Zj ondergaanderjen,monolithen,enz.00kheeftmen scheiden zich door een pyramidalen vorm ,
w eleens twee of drie zulke tempels boven doo1
' talrjke verdiepingenj van welke de
elkandergesticht.Dezuilenrjenvûrmenxegte onderstemetvelekoepelszjn versierd,door
hoeken en de zuilen komen overeen met
even z0o vele pilasters langs de tegenoverstaande muren; daarenboven zjn zj door
('
sene soort van arehitraven verbonden.Tusschen
pi
las
er
wa
arinde
beel
de
ntz
js
n bevinden zich nissen,
geplaatst.De zuilen dragen het kenm erk van hare bestemming,namelilk Om het bovengedeelte van den berg
te dragen.Zj rusten op eeneteerlingvormige
basis,bezitten eene ronde,korte schacht en

zuilen en pilasters aan de onderste verdieping,alsmede door spitsboogvormige nissen,

een neêrgedrukt kussen en is meteenevierkante plaat gedekt, die van 2 consôles is
voorzien.Deschacht,allengsdunnerw ordend,
isvanOnderenm etbuikenofw rongen bew erkt

het Sanskritisch woûrd dstoepa'' of ttgraf-

velerleiljsten en eene verbazendemenigte
beelden. Voorts geven de bouwvallen van
vele paleizen,grafgestichten enz.getuigenis

vanden bloeitjdderbouwkunstinHindostan.
Merkwaardige monumenten heeft men in

Pendjatfb. Zj nemen een aanvangbj Mani-

kyala en verhelen zich langs den ouden
heirw eg, die uit Indië door K aboelistan
een grootkapiteel,weshalvezjeengedrakt naar Perzië loopt. D ââr ziet men de z00voorkomen hebben. Het kapiteel geljkt ûp genaamde Gtopen''- eeneverbastering van

heuvel'',die op torens geljken en 16 tot26
Ned. el hoog zjn. Die gedenkteekenen der
Oudheid zjn vermoedeljk ontstaan tusschen
en op eene eigenaardige wjze gegroefd (ge- de jaren 126 vôör en 700 na Chr. T0tdat
canneleerd).Die groeven of strepen loopen tjdperk behooren 00k de retlsachtige beeld-

voort t0t aan het midden van hetkapiteel houw w erken aan den rotswandvanBamiyan,
en zjn hier door een rondloopenden band staande fguren1 die in haut-relièfuitde nis-

Omvat.Somtjds zjn de rotstempelsverbon- sen te voorschjntreden;daal'bjbevindtzieh

den met opgetrokkene gebouwen;menvindt ééne ter hoogte van 40 Ned.e1.
hiervan voorbeelden indegrotten van Ellora,
()0k op Ceylon zjn tegen heteinde der

bepaaldeljk inden grootentempelvanIndra, 4ëeeeuw vôôr Chr.,bj deinvoeringvanhet
en in de bouwgewrochten van Kaïlasa.
Boeddhaïsmus,dergeljketempelsgebouwd,
De tempels van Boeddlta? in grfltten uit- maar men heeft er 0ok overbljfselen van
gehouwen, ondersoheiden zlch van die van eene oûrspronkeljkebot
lwkunstuitde l2de
.
frl-cdoordienzjnietvanvorengeopendzjn, eeuw na Chr. Men vindt ze in het binnenalsoolkdoorde inwendigeinrigting,daarzj land,in den ouden vorstenzetelAnoerajasteeds eene langw erpige ruimte vorm en,die poera, nameljk topen, door ri
jen slanke
aan de achterzjde door een boogvormigen zuilen omgeven.Een dergeljkestjlvertoont
w and gesloten is. Het schip,m et een ton- zich in de belangrjkste monumenten van
gewelfgedekt,isdoorrjen zuilenofpijlersgeseheiden van de zjgangen,die eelle platte
zoldering hebben. De zuilen zjn somtjds
eenvoudig achtzjdig zgnderbasis()fkapiteel,
somtjdso0k van dezelaatstetweevoorzien.
Aan de achterzjdevan de hûofdruimte,bj
den boogvormigen wand, bevindt zich het

Nepal, in het noordeljk gedeelte van het
stroomgebied van de Ganges.Zj dragen den
naam van Jchitaya'' en hebben de koepel-

vûrmige gedaante der Jdagobs'' maarmet
eenigewjziging.Vanbinnenbevatdeehitaya
een hoog gewelf)en het Onderste gedeelte

van den buitenmuur is met ljst-cn beeld-
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werk rjk versierd.Belangrjke Indischege- we1deze den lastvan hethoogeremuurwerk
denkteekenen vindtmen op heteiland Java nietdraagt,omdathjtevensdebasisvormt
en opandereSoenda-eilanden;zjzjnafkom- van een open driehoek. Zulk een bouw-

stig uitde middel-eeuwen en wèlvan lndi- gewrocht is de bekende GLeeuwenpoort''
sche volkplantingen, en vertoonen eenemen- te Mycenae, wier bovendrempel met twee
gyling van den Bramaanschen enBoeddhaïs- leeuwen in relièfis versierd.Deinrigtingder
tlschen bouwtrant.
vorsteljkepaleizen van diedagenkennenwj
D e bouw kunstin Cltina herinnert0nsaan alleenuitdebeschrjvingenvanHomer%œ.Door
de (
tdagobs'' maar 00k hier is de vorm van den buitensten voorhofbereikte men den bindezeaanmerkeljk gewjzigd.Deaanhangers nensten,diem etzuilengangenenvelerleivervan Boeddlta in het Hemelsche Rjk lieten trekken Omringd was en waarin een altaar
de koepelsvaren en behieldenalleenhettraps- zich verhief. Achter den binnenhof bevond

gewjsopklimmend hoofdgebouw ,datzj in zich defeestzaal,waarmen zich bj plegtige
eene soort van toren herschiepen. Zulk een

gelegenheden vereenigde.Daarachterhadmen

rvolgensdehuishoudkamers,- bepaaldeljk
te
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de vrouwenvertrekken. De kostbaarheden
werden in onderaardsche,overwelfde schat-

devoorgaande,terwjldebont-gestreegteda-

ken langs debuitenste ljstmetkloklesbe- kamersbewaard;dezehaddengewoonljkeene
hangen zjn.Blinkendeporseleinenplatenbe- koepelvormige gedaante.

dekken er de wanden: de porseleinen toren
De geschiedenis der Grieksche bouwkunst
Van Nankin, in de 15de eeuw gebouwd,is neemteigenljk een aanvangmetdegewrochéén van demerkwaardigste monumenten van ten der Doriërs? 80 Jaren nadeverovering
die soort.00k bjparticulieregebouwen Ont- vanTroje.DeGnekscheStatenhaddendoorden

waart men dien stjl.De zuilen komen met handelaanzienljkerjkdommenverworven!en
deIndischeovereen; zj hebben consôlesin men wasdusbjmagte,om groote en slerplaatsvan kapiteelen,en o0k devoetstukken ljke gebouwen te doen verrjzen.Daarenboder zuilen herinneren Ons aan den Indischen vetlstonden hier en daaralleenheerschersop,
vorm.Gewoonljk zjn dezuilen van houten diezichbejverden,gedenkteekenennatelaten
rood verlakt,terwjlboven tusschen dezuilen vanhunnenroem.Toch bereiktedebouwkunst
vaak een kunstig,verguld traliew erk is aan- eerstin de 5deeeuw vöôrChr.haartjdperk
gebragt.Het dak is steeds naar de hoeken van bloei. De Overwinningen Op de Perzen
Opwaarts gebogen en boven de hoeken m et schonkenaan deGriekeneengevoelvaneigenallerleifantastisch snjwerk- vooralmetdra- waarde,datzichinhunnewerkenuitte.Athene
ken - getooid.V00rberoemde mannen vindt plaatste zich aan het hoofd van den Griekm enerpoortenopgerigt,die enkeluittweeof schen Statenbond;de bondschatkistwerddervierpalen bestaan,vanbovenverbonden doo1' waarts gebragten hetdaarinaanwezigegoud
eendwarsbalk,waarop denaam geschrevenis t0tversiering der stad besteed.Z00 werd de
vanhem ,aan wien deze huldegebragtwordt. eeuw van P Jricle.
îde goudeneeuw derGriekDat de Chinézen ten algemeenen nutte een sche kunst,waarin verhevene deftigheid en
grooten muurOm hunrjkgebouwdenbelang- smaakvolle bevalligheid zichvereenigden.Dat

rjkekanalen aangelegd hebben,isbekend. tjdperk wasechterslechtskort,daardejverThans komen wj t0t de beschouwing van zucht van Sparta- zeertennadeelederkunst
de Geieksehebouw kunst.In veleopzigtenge- - den Peloqonnési
schen oorlogdeedontbranljken de beginselen van deze op de bouw- den,die 30Jaren duurde.Toen hj eindigde ,
kunstige overbljfselen in Egypte,Perzië en was een nieuw geslacht opgestaan,datenkel
Hindostan, m aar in hare verdere Ontw ikke- haakte naar het genot van het oogenblik,
ling bereiktezjeenenietgeëvenaardehoogte. terwjl tevens veelalde middelen ontbraken,
Tot de Oudste gedenkteekenen der Grieken
behooren de graven der helden,die in den

om ietsgrootst0t standtebrengen.Heteinde
der gouden eeuw valt ongeveer zam en m et
Trojaanschen oorlog (1184 vöörChr.)sneu- den dood van Aleœander de Groote.Hetrtjk
velden,- voorts in dereusachtigemtlrenvan van dezen Nverd in een aantalStaten ontbonsommigekasteelenymetdennaam vanacyclopen- den,en daardevorsten van dien tjd voormuren''bestempeld.H eteigenaardige hiervan standerswaren der Grieksche Kunst, werd

is,datzj nietvan teerlingvormige,maarvan
veelhoekigesteenenzjnopgetrokken.DeOudste zjngemaaktvankolossale,ruweblokken,
wiertussehenruimtenmetkleineresteenenzjn
aangevuldyterwjlde steenen derlaterezorgvuldig behouwen zjn,totdat men eindeljk

ereenaantalstedengebouwd,waarbjzjmeer
gesteld waren op een prachtig uiterljk dan

de schuins geplaatste kozjnen. Zelden zjn
horizontale steenen t0t dekljstaangebragt,
behalve bj hooge en breededeuren,waardikwjls een steen denbovendrempelvormt,hoe-

pelwasoorspronkeljkzeereenvoudig;hjbe-

o
yeenedoelmatigeinwendigeinrigting.Daarbp ontstond echter niets nieuws; de Oude,
bekende vormen werden steedsin toepassing

gebragt,terwjlmen tevensJagtmaakte op

tothet gebruik van teerlingblokken overging. effect.Ditbljktvooralindiedagen,toende
Dedeuren,indezemurenaangebragt,zjnver- Grieksche kunst zich dienstbaar maakte aan
schillendvan gedaante,- dikwjlsiszjeene de Romeinen.
pyramidale.DezeOntstaatdoordiendehoogere
De Grieksche kunsttreedthetduideljkst
steenen boven de lagere uitsteken ofo0k door tevoorschjnindetempels.DeGriekschetem-

IY.

stond uit eene vierkante ruimte,waarin zich
het beeld der godheid bevond, en een open

voorportaal,metzuilen versierd,terwjl00k
22
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wel zuilengangen den tempel omringden.Op ljk eenePelasgischevolkplanting,znodatde

dezuilenrusttedearcltitraafenhieropvolgde
nietdekroonljst,maareerstnogeeneruimte
voo1'beeldhouwwerk,friesgenaamd;daarop
volgdedekroonljyt,en aan devoorzjdehad

bouwkunstige overbljfselen op datvan het
Griekscheheldentjdperk geljken.Latertrok-

kenuithetnoordendeffrodcerdnaarOpper-en
Midden-ltalië,en bereikten ereenhoorentrap
men daarboven,naar den aard van hetdak, vanontwikkelingin deeeuw derstichtlng van
een driehoekigen gevel, w u rin het belang- Rgme.Zj onderscheiddenzichdooreenongerjkstebeeldhouwwerk zjneplaatsvond.Aan m eenenaanleg voorkunst,endegrootew erken

den top en de hoeken van den gevelwaren uitden tjd derRomeinsche koningen waren
verschlllende sieraden aangebragt.Detempels vanhenafkomBti
g.JntusschenyeljktdeEtruswerden Onderscheiden naar gelang van die cische arehitectuurin veleopzlgten op deoudsieraden,naar gelang van hetaantalzuilen, Pelasgische,dieaanmerkeljk afwjktvan de
en 0ok welnaargelany vandetusschenruim- Dorische,hoewel latex Grieksche elementen
ten tusschen ieder zullenpaar. Het gebouw in de Etrtlsdsche kunst wexden opgenomen.
Van de oude Italiaansche bouwkunstvindt
zelfbestond uithetdcMp (naos)?datgsen
venstershad,enuithetnoorportaal(pronaos)? men veleoverbljfselen in demuren van oude
methetschip dooreenedeurverbonden.Bj steden ophetgebieddervoormaligeLatjnen
jner
sommige tempelshad men n0g afzonderljke en Sabjnen,alsmede in Etrurië.ook zt
heiligdommen,- bjandereneengebouw ach- gewelfde bouwgewrochten, die 0ns aan de
ter het middenschip, veelal t0t schatkamer Grieksche schatkamersherinneren;misschien
dienend.ln groote tempels wexd hetmidden- zjn daarbj echter grafkeldersen waterbakschip eene opene ruim te,en deze w erd dan, ken. Zulke gewrlfde ruimten weleens 2
ar, - die van buiten eene
even a1sdebuitenzjde,doorzuilen omgeven, of 3 boven elkawaarboven weleens eenetweedezuileqrjde kegelvormige en van binnen eene eivormige
gaanderj vormde.00k waren erdanweleens gedaante hebben en in de Open lucht ter
pilasters en tusschen deze w ederom nissen hoogtevan 10 t0t15Ned.eloprjzen,vindt
langs de wanden.Zietdaar in het algemeen men 0? heteil
and Sardinië.Debelangrjkste
de kenmerken van den Griekschen tempel- Etrlzselsche bguwgewrochten zjn deriolen

bouw ,hoewel deze zich bj deDoriërs en (cloacae)teRome.Opmerkeljk zjnvoortsde
de Ioniërsopverschillendewjzen heeftont- Etrusdsche grafteekens en graven.Van deze
wikkeld.

heeft men 2 soorten:de eerste en oudstege-

DealolldeDoriseltebouwqewrochten heb- ljktOpdengrafheuvelvanaarde,- detweede
benzware,massieveverhoudlnqen;zjdragen iseene architectonische façade,inderotsuitdenstempeleenersterkeinspannlngvankracht. gehollwen,- en de derdeiseen onderaardsoh
Dezuilen zjn zeerdik,en hal'ehoogte be- verbljf, bestaande uit eene aanmerkeljke
draagtslechts4-maalharemiddelljnnabjden
voet.Tevensworden zj naarde bovenzjde
allengs zooveeldunner,
datde middelljnaan
hetbovenste uiteinde '/tdekorterisdan die
aan het onderste. De ltstis vaak halfzoo
hoog als de zuilen, en de geveldesgeljks.
Later werd hetm assievevan deze bouworde
gematigd,hoewelzj steeds,zoolang ztjniet

ruimte,rondom welke de grafkamertjeszjn
aangebragt.Somtjdsheeftmen korte.vierkante ztzilen meteenvoudige dekljsten onder
den zolder laten staan. D eze laatste is plat

ofdriehoekig,zelden gewelfd.Tempelsvan

dien tjd,wler stjllater de Toscaanschegenoemd is,kennen wj alleen uit de beschrj-

ving van hunnen bouw ,door Vitruvl'
asgeleontaardde, een ernstig karakter behield.In verd.Daarentegen zjn ern0g vele overbljfde Ionische bouworde is de vorm van het selen van Etruscische amphitheaters.O0k de
architectonisch geraamte m eer zam engesteld inrigtingderhuizen,doordeEtruse,isohebouw-

enrjkerversierd.Deverhoudingenzjnlosser kunst verordend,wjkt afvan de Grieksche.
en vluggerten hetgeheeldraagtdenstempel De opene, door zuilen omgevene ruimte is
van eene bevallige waardigheid. Te regtis bjdeEtruscersenvervolgellsbjdeRomeinen
van oudsopgemerkt,datde Dorische bouw- door het atri'
am vervangen.

ordeeen manneljk,endeIonischeeenv1
'0l1- DeRomeinen bezaten aanvankeljk weinig
aanleg voor kunst, en in hunne behoeften
weljk karakterheeft.
ln denzelfden txant werden voorportalen

(propylaeën)en andere metzuilen versierde
zalen gebouwd. Men vond zuilengangen bj
gymnasiën en 00k in de woonhuizenderaanzlenljken.De inrigting derwoningen bleef
nog altjddezelfdealsdevxoegerbeschrevene.
Toch had de weelde daaraanmeeruitbreiding
en prachtiger versierselen gegeven.M en had
er onderscheidene met zuilen versierdezalen,
die naar dezer gedaante door verschillende
namen werden aangeduid.Ookdeedmenprach-

tigegebouwen verrjzen voor wedstrjdenin

werd door de Etruscersvoorzien.Laterechter,in den aanvang der 2(
1eeeuw vôôrChr.,

toen Rome rjk en magtig geworden wasen

devoornaamste kunstenaarsnaar Rometrokken, ontw ikkelde zich o0k hier hetkunstgevoel.Het eigenaardige van de toenmalige
Italiaansche kunst is eene verbinding van
de zuilengangen der Grieken met de gewelven der Etruscers; intusschen moesten
de eenvoudige Grieksche orden - de Do1'
ische en de Ionische - er plaats ruimen
voor de Corinthische, die methare blader-

rjkekapiteelen en meerzamengesteldeljsMerkwaardig zjn vooxtsdebouwgewroch- ten beterbeantwoordde aan hetstrevennaar
ten van het Oud-ltalië.De oorspronkeljke uitwendigè siexljkheid. Allengs verkreeg
bewonersvanditlandwarenhoogstwaarschjn- de Romeinsche bouworde) vooral wegens
de gymnastiek en in de m uziek.
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het taeer massieve der zuilen en het aan- debouwvallen vanPalmyra (Tadmor)enHebrengenvan gew elven,ietseigenaardigs.Eene liöpolis (Baalbek) iets dergeljl
ts opmerken.
langwerpige rllimte wordt met een tonge- onder de Overbljfselen van bedoelden tjd

welf gedekt en is aan de achterzjd: door zjn vooral merkwaardig die der villa van
eene nis met een halven koepelharmonisch keizerDioeletéanus(uitde4deeeuw na Chr.)

gesloten, - ofboven eene cirkelvormige of te Salona, het hedendaagsche Spalatro in
achthoekige ruim te w elft zich een koepel, Dalmatië.Zjvormteen quadraatmetzjden
terwtjlzich ook wel aan de zjden een aan- van 230 Ned.el,is van buiten door mtlren
ta1nissen methalvekoepelsvertoonen.S0m- en torens omringd en van binnen m et zuitjds ziet men die raimtemeteen kruisge- lengangen versierd en van een aantalzalen
welfoverspannen,enditvormtmetdegewel- en vertrekken voorzien.O0k in Rome zelve
ven der overige ruimten eengrootschgelzeel. heeftmen n0g een aantaloverbljfselen uit
De bogen van poorten enz.zjn er steeds dien ti
jd.
in overeenstemming methet gewelf.Op die
D e zegepraal van het Ckrlstendom bragt
wjze zjn talrjke tempels en andereopen- in de bouwktlnst een aanmerkeljken ommebare gebouwen gesticht,zooals badhuizen, keer te w eeg.D e voûrmalige tempelsw aren
amphitheaters,brtlggen,waterleidingen,tri- woni
nren der godheidenonderscheidden zich
omfpoorten,grafteekens,paleizen,villa'senz. door ultwendigen glans.Daarentegen verza-

Voo1
'al in de 2de eeuw vöôrChr.zjn te melde zich de Christeljke gemeentein het

Rome prachtige gebouwen verrezen ,waar- kerkgebonw ten gebede, ter verheëng des
voor men toen hetmarmer begon te gebrui- harten t0t den onzienljke,endeinwendige
ken.HetFortlm prjkte weldra metfraaje vorm , waarop hetdus aankw am ,m oest dat

zuilengangen (basilieken)? voor den handel denkbeeld uitdrukken. Om talrjke scharen
bestemd.Intusschen isnietveeluitdientjd te kunnen bevatten,gafmen aan de oudste
ongeschonden bew aard gebleven.Im mers de Christeljke kerken den vorm der basiliek,
gouden eeuw der Romeinsohe bouwktlnst is terwjl er vervolgens allerlei bjgebouwen,
de tjd van keizer Auqustus;onderzjn be- zooalskapellen enz.,werden bjgevoegd.Men
stuur w erd Rom e nagenoeg vernieuw d en sticlztte voortsdoopgebouwen (baptisteriën),
in eene marmeren stad herschapen,terwjl kloosters,en zalenvoorverpleging van zieken
het Overgebleven Oude gedeelte door Nero of vflor het houden van liefdemaaltjden.
aan de vlammen werd prjsgegeven,zoodat DaaruitOntwikkelde zich in de 6(1eeeuw in
0ok dâârandere gebouwen kondenverrjzen. het Byzantjnsohe rjk eene eigenaardige
Vespasianwsstichtte een nieuw Capitool!dat bouworde.De gewelvenbouw werd vrjgedoor hetvuur vernield,maar door Domitia- maakt van den Griekschen kluister, en
.'
?
x.
: hersteld werd,en Trtfanltsschonk aan krachtige zuilen stegen onbelemmerd 0m-

het Forum een onvergeljkeljken luister. hoog. door bogen verbonden, terwjl de
H@drian'
us verschafte 0ok buiten Rome
vooral te Athene - werk aan de schoone
botlw kunst. Allengs echter begon zich de
Romeinsche architectuuraanOverladingschuldig te m aken.

Een belangrjk gebouw uit den bloeitjd
van Rome'sbotlwkunstaanschouwen wj er
nog heden ten dage in het Pantheon,dat
in het Jaar 26 vöör Chr. is gesticht.O0k
heeft men uit dat tjdperk n0g fraaje brug-

ruimten door boogvormige gewelven wer-

den gedekt.In den Byzantnnseken .
:f(//vertoont zich de halve cirkel 00k in de uitwendige constructie.Langzamerhand w erden
de verschillende deelen der basiliek verbonden t0t een harmonisch geheel: maar 00k

de Byzantjnsche bouwordeOntwlkkeldezich
m et kracht en had vooralteConstantinopel
en te Rome haren zetel.Vooralwaszj werk-

zaam te R avenna,eerst dezetelvanRom eingen, triomfbogen,eerezuilen, graven,graf- schekeizers(404enz.),daarnavanOost-Gothiteekens enz.D at in die dagen groote palei- sche koningen (493 enz.),envervolgensvan

zen en villa'sgebouwd werden,bljktthans Griekscheexarchentvan540totinde8steeeuw).
nog uit hunne bouw vallen.
Oude Byzantjnsche gebouwen vindtmen0ok
ln den aanvang der s(
1e eeuw na Chr. n0g hieren daarinFrankrjkenDtzitschland,
ontwaren wj in den Romeinschen bouwstjl bjvoorbeeld te Avignon en te Aken;o0k in
eene belangrjkeverandexing.Vroegervindt 0nsLand,nameljk te Njmegen,heeftmen
men er de lllchtige Grieksche vormen met uit dien tjd een l6-hoekig baptisterium.Het
den m assieven E truscischen bouw trant ver-

heerljkstemodelvan Byzantjnschen stjlis

eenigd.maar van genoemd tjdstip afopen- deSophiatempel(thansmoskee)teConstanbaart zich het streven naar eene meer za- tinopel,geljkdeze,toenzj in530eeneprooi
mengestelde constructie) die nu en dan gew eldig overdreven wordt. M en ziet eene
ophooping van zuilen en pilasters,nissen,
cûnsôles en sieraden, - voorts gebrokene
gevelvormen enz.:en dit alles,op het effect

der vlam men w as gew orden, door keizer
Jusfinian'
as weder is opgebouwd. Op vele

andere plaatsen heeft men toen dergeljke
gebotlw en op kleiner schaal dpen verrjzen.
Een zelfstandige tak der Byzantjnsche

gewerkt,isdooryaansmeer rjk dan waar- bouw orde is de Rltssisclte. Rusland ontving
ljk schoon.Het ls tevenseen eigenaardig
verschtjnsel van dien botlwtrant, dat men
de bogen Onmiddelljk Op de zuilen laatrust0n,- 'tgeen men vermoedeljl
t Ontleend
heeft aan het Oosten,daar wjj in Syrië btj

tegen heteinde der lodeeeuw het Christend0m uitConstantinopelen tevens de vormen

der Christeljke bouwkunst. W lademir de
Groote(081- 1015)deed door Byzantjnsche
bouw kundigen een groot aantalkerken bou23*
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wen.Bj hetverfraajen van Moskou in den wel bljkbaar onder den invloed der Oudaanvang der 16*e eeuw heeft de Russische Indische kunst. De prachtigste moskéeën in
bouwkunst vooralhaar eigenaardig karakter Indiëzjn in de l6de en 17de eeuw te Delhi
verkregen.W èlzjn dekerken erongeveer en te Ayraverrezen. Als merkwaardige geingerigtalsde Byzantjnsche,maar zj ver- bouw en ln dien stjlnoemen wj hetMausotûonen zich glansrjker van buiten en som- léum van Akbar te Secundra bj Agraten
berder van blnnen.

vooral de groote moskée te Delhi.Denzelfl

00k de Mohammedaansclte yodsdienst,die den stjl ontdekken wj in Perzië,-- in de
zich aanvankeljk over Arablë verbreidde, grootsche gebouwen,waarmede slac'
h Abbas
bleef niet zonder invloed op de bouwktlnst. (1585-1629)Ispahan versierde.
Die godsdienst verzette zich, even als het
ln de lodeeeuw ,bj hetontstaanvan een
Christendom,tegendeafgoderjderHeidenen, nieuw tjdperk van beschaving,ontwikkelde
zoodatzjdenChristeljkenbouwstjlovernam , zich een nieuwe bouwstjl,nameljk de R0maar dlen tevens op eene eigenaardige 00s- elcgl.
îcFld.Deze rust op den oud-christeljterschewjzeversierde.Dekerkgebouwender ken, nameljk op den bouw der basiliek,
M ohammedanen vertoonen zichhoofdzakeljk maar is van deze tevens zeer Onderscheiden.
in twee vormen. Het is eene eenvoudige Men vindt daarbj in plaats van de platte
vierkante,doorzuilengangenomgeveneruimte, bedekking het gewelf, maar dit verschilt

en vandiegangenzjnereenigeachterelkaâr aanmerkeljk van den Byzantjnschenkoepelaan .de naarMekka gekeerdezjde,waarde bouw.De dragersder arcades,nameljk de
Koran bewaard wordt.Het maaktden indruk gekoppeldezuilen,zjndoorbreederondbogen

van een open plein,door muren van hetge-

over het schip der kerk heen m et elkander
T;0e1derbuitenwereld gescheiden.Men vindt verbonden, en de tusschenruimten tusschen
er eene met een koepelgedekte bron,bene- die bogen niet met koepels,m aar m etkruisvens een slanken toren (minaret),van waar gewelven gedekt.Alleen boven hetkruisder
de muëzzin het uurdesgebedsverkondigt;- kruiskerken is de koepelgebleven,maardeze
of wèl,de moskée vormt een achitectonisch is niet b01 zooals in de Byzantjnsche gegeheel,metéen koepelgedekt,terwjl0ok bouwen, maar,in overeenstemming metde
de kleine ruimten met gewelven zjn geslo- kruisgewelven,uitverschillende panden zaten.Afen heeft er een voorportaalmet over- mengesteld. De gewelfde basiliek is bepaald
dekte zuilengangen, alsmede 2, 4 of zelfs vanGermaanschenoorsprong.W jvindenhaar
6 minarets. Behalve l
aatstrenoemde vindt in de llde eeuw in Normandië,en vooralin

men derhalve bj den Arablschen bouwstjl Opper-ltalië.De sieraden van dezen stjl,
weinig nieuws, wanneer men daarvan den vooralin de portalen te vinden, zjn d001*
hoefjzerboog uitzondert,die iets hoogeris gaans van fantastischen aard; daartoe bedan dehalve cirkel,terwjlmen inde M00r- hooren gedaanten van menschen en dieren ,
sche gewrochten in Spanje de aanwending vaak met loofwerk verbonden.In dien stjl
ziet van tw ee bogen,die tot een spitsboog z
jn
tealleen kerken,maar ook kloosters,
vo
rstni
ele
jk
paleizen en zelfs huizen van parwoxden vereenird.
De eerste spltsbogen vindt men reeds in ticulieren opgetrokken. A1s voorbeelden van
Perziëin den tjd der Sassanieden (226- 651 dien bouwtrantnoemen wj dekloostersvan

na Chr.), en zj vertoonen zich in Egyyte S. Paoli fuori le mure en van S.Giovanni
aangebouwen,dieinde0deeeuw verrezen zpn. te Rome,ded0m tePisaendekerkS.Miniato
De spitsbogenstjl heeft zich echter bj de te Florence.Zulk een yebouw,doorByzanMooren niet ontwikkeld, zooals in den R0- tjnschen invloed eenigzlnsgewjzigd,iso0k

maansehen en Germaansehen stjl.Zekeris de kerk van S. Marco te Venetlë,terwjl
het echter, dat de M oorsel
te crc/zifecfx'
l
;r in dergeljke kunstgewrochten niet alleen op
Bpanjezich aanmerkeljk onderscheidtvande Sicilië! waar de Nûormannen hunne heerbouworde der OverigeMohammedaanschevol- schappj vestigden,maarin geheelhetweskeren.Men mistdeindrukwekkendekoepelsen

ten van Middel-Europa worden aangetrofen.

de sierljkeminarets,maardevorm derbogen A1svoorbeelden noemen wj de hoofdkerken
en hunne onderlingeverbinding hebben eene te Mainz,W orms en Spiers. Opmerkeljk is
grootere volmaaktheid bekom en.Belangrjke het, dat bj de Duitsch-Romaansche bûuwbouwgewrochtenin dezen stjlzjndemoskée gewrochten de rondbooglangzamerhand overte Cordova'en vooral het Alhambra te Gra- gaat in een spitsboog.OOk in de Skandinanada. In Egypte, Syrië en Op Sicilië zjn vischerjken,tOtin Groenlandt0e,vindtmen
gebouwen in dergeljkentrantverrezen,doch monumenten van Romaansche architectutlr.

demoskéeënvanEuropeeschTurkjenbehooren meerendeels t0t een later tjdperk der
Mohammedaansche kunst. Hierbj is de Byzantjnsche koepelbouw algemeen waar te
nemen.Zj bestaan eigenljk uit eene opeenstapeling Van koepels, ter:vjl de minarets

De nieuwebouwstjl,diein hetlaatstder

12*e eeuw op de Romaansche volgde en ge-

deelteljk metdezen tevoorschjntradtmoest

steeds de Germaansel
te heeten, doch wordt
nog veelal, zeer ten onregte, de Gotltiseh,e
genaamd.Deze bouwtrant zweemthetmeest
aan 4ie gebouwen een Oostersch voorkomen naar dien der gewelfde basiliek. De inriggeven. O0k lndië bevat langs de boorden ting van het gebouw is in he% algemeen devan de Ganges een aantalmonumentale ge- zeltzeals die derRomaanschekerktmaar het
bouwen,doûr de aanhangers van den Islam vertoont zich meer a1s een archltectonisch
van Qe 12ëet0t de 14(
le eeuw gesticht,- en geheel. De zuilen en pilasters rjzen statig
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omhoog en hare beweging wordt voortge- van den koepelboven hetkoorderdomkerk
plant langs de ljnen van hetgewelf,tus- te Florence, en van het paleis Pittialdaar.
schen welke driehoekige panden t0tdekking Die schooltelde in de 15de eeuw een groot
derruimtebesloten zjn.Hetgewelfverkrjgt aantal beroemde bouwkundigen. Naast die
hierdoor eene ongemeen zamengestelde ge- school ontwikkelde zich de Venetiaansohe,

daante.Kenmerkend 5-00rdezen bouwstjlis die vele sierljke en rjk geornamenteerde

de spLtsboog,die zich o0k in deramen en deu- paleizen in de dogen-stad heeftgesticht.00k
ren vertoont. Daardoor wordthet massieve hier waren vele schrandere architecten
vermeden en hetgeheelvertoontzich luchtig werkzaam .
De moderne Ikliaanschebouwkunstondercn grootsch.De schilderkunst bejvertzich
voortsOm de glazen,en debeeldhouwkunst, ging in den aanvang der 16de eeuw eene
om den gevel en andere gedeelten van het belangrjke wjziging, daar men zich met
gebouw opeeneprachtigewjzeteversieren. meer gestrengheid t0t de antieke vormen
De oudste yebouwen in Germaanschen Of bepaalde. De voornaamste voorstander van
spitsboogstjlvlndenwjinFrankrjk.Hiertoe deze rigting was Donafo Zmzzcri,doorgaans

behoorendehoofdkerkteParjsenvooraldiete Bramante genaamd. Hj en zjn navolger
Rheims.Diebotlwstjlontwikkeldezichlater Tdrlzzi hebben te Rome onderscheidene get0t eeneongemeene prachten draagtin dien

bouwen doen verrjzen. Een andere weg
toestand den naam van BonrgondLschen.
sf#l. werd gevolgddoorM ia eleAngeloBuonarottz,
Den spitsboogstjlvinden wj voortsvooralin die de antieke vormen naar eigene ingevinde Nederlanden ,in de hoofdkerken dervoor- gen wjzigden endeSt.Pieterskerk teRome
naamsteHollandschesteden,alsmedein België, deed verrjzen, terwjl zjn tjdgenoot T5-

zooalsde stadhuizen teBrussel,Gent,Brugge ynola zich metmeer strengheid aan de clasenz. Men ziet haar mede in Engeland en sieke Oudheid vasthield,en Galeazgo 21:.
::6
ook in Schotland zeer algemeen.Als voor- te Genua sierljke en welingerigtepaleizen
beelden noemen wj de hoofdkerk teCanter- bouwde.
bury (Kantelberg)en dekerkvandenTempel Alichele Angelo is de uitvinder van dien
te Londen,- voortshetschip derhoofdkerk architectonischen smaak welke de 17de
te York en menigen schilderachtigen bouwval eeuw kenmerkt.Zjn hoofddoelwas,indruk
van abtdjen in Schotland.Eerstlaterkwam te maken op den beschouwer en dezen met
die bouwtrant in Duitschland algemeen in verbazing te vervullen,almoest 00kdezui-

zwang,en hj ontwikkeldeerzich - vooral verheid der vormen daaronder ljden. Datin den DOm te Keulen - t0tmeesterstukken zelfde strevenvinden wj in demeestebouwvan schoone bouwkunst.

gewrochten der 17(
le eeuw ,en hetis niette

In Italiè'bleefmen hoofdzakeljk vasthou- Ontkennen, dat het zich meermalen in zonden aan den Romaanschen stjl,terwjlmen derlinge vormen verliest. Vandaar de krondaarmede de spitsbogen enhetdecoratiefvan keling van allerleikromme ljnen,die men
de Germaansehe bonwordcverbond.ZO0Ont- in de voortbrengselen van Franeesco .Pprr0stond de Italiaansch-Germaansche stjl,dien minit .rprdvzo Bevnini, Gisldez'd DardL en
men in een aantal kerken, vooral uit de CamIllo Glscrilï aantreft.
Buiten Italië, bj de Christeljke volkeren
lsdeeet
lw ,opmerkt.Hetheerljkstgebouw
van dien aard in Italië is de d0m teMilaan, van westeljk Europa,huldigdemen t0t in

bouworde in Spanje en Portugal,ofschoon
hierde Moorsche stjlnietzonderinvloed is
gebleven. W j zien dit in de hoofdkerk te

de lct
le eeuw algemeen de Germaansche
bouworde; de nieuw e stjl werd er eerst
later ingevoerd,hoew elhj hieren daarreeds
zjn invloed deed gelden.D e m oderne architectuur vond erheteerstinganginFrankrjk,
zooals menk0n opm erken In het oudere gedeelte van het Louvre en van deTuilerieen.
Eén van de fraaiste bouwgewrochten is er
voorzeker de hoofd-façade van het Louvre,
afkomstig van Claude Perrawlt.Uitde l8de
eeuw verdienthet Pantheon,ontworpendoor

nen te Valladolid in Spanle, en in de kerk

In Spanjewerd demodernebouwkunstin

die in 1286 begonnen en eerst eene eeuw
later voltooid werd. Ook ontwaart m en er

dien bouwstjl in paleizen en openbare gebouwen? zooals in het Palazzo Vecchio en
in de L oggia dei L anzi te Florence, -

verderin hetPaleisvan den dojeenin een
aantalandere paleizen te Venetlë.
Zuiverder vertoont zich de Germaansche

Segovia,in de kerk de losReiesteToledo, Jacques Germain ébf
f
l pf,eene eervolle srerin de kerk van hetklooster der Dominica- melding.
van het klooster van Batalha in Portugal.
de lsëe eeuw ,- en in Engeland veel later
D e moderne ùtllvtlkfzsyf is niet veel anders ingevoerd.In 0nsVaderland werdzj gehuldan eene herstelling der antieke vormen, digd door Jacobvan Campen;den schranderen
waarbj men de voordeelen verwierp ,door bouwmeestervan hetstadhuls,thanspaleiste
de middeleeuw sche bouw ltunde verworven, Amsterdanl,en in Duitschland hebben vooral
om t0t den gewelvenbouw der Romeinen , Elias Jf0I!, Neltriny en Andelan dcAllfdr
in verband met de Grieksche zuilen,terug uitgemunt als kunstenaars,die gebouwen in

tekeeren.Zjisin ltaliëontstaanenbloeide Italiaanschen stjlhebben doen verrjzen.
vooral in de l5de eeuw bj Onderscheidene Het einde der 18(
le eeuw schonk aan de
bouwkunstige scholen,- en welindeeerste volkeren van westeljk Europa en 00k aan
plaatsbj de Tosoaansehe,aan wierhoofd zich zjne bouwkunsteen nieuw leven.Nu staan
yslippo Wrsfoelle.
scFzibevond,debotlw meester niet ltalië en Spanje, maar Frankrjk en
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Duitschlahd aan het hoofd der beweging, Orden smakelooze en wanstaltige gebouwen
terwjl België en Nederland dat voetspoor doet ontstaan.
volgen. I
)e bouwkunstige monumenten van
Dit laatste zal men aanstonds opmerken ,
Griekenland en Rome worden door weten- wanneermen het 00g laat gaan over afbeelschappeljke mannen met de meeste naauw- dingen, die de verschillende bouworden in
keurigheid gemeten,onderzocht en beschre- hare eigenaardige kenmerken voorstellen.
ven, en de bouwkunst doet hiermede haar Die, welke heden ten dage in aanmerking
voordeel. De smakelooze sieraden worden komen, zjn de Grieksche,verdeeld in de
verworpen; zj ruimen plaats voor een- Dorische, Ionische en Corinthische, de
voudige! sierljke, classieke ljnen, en de Romeinsche, - de Romaansche of Byzanuitwendlge vormen worden in Overeenstem- tjnsche,- deGermaanscheofspitsboog-,--

ming gebragtmetde behoeften vanden tjd. de Moorsche,- en de renaissance-stjl.Bj
VooralSeyinkelte Berlgn leverde (1781 t0t deze zullen wj nogmaalskorteljk stilstaan.
De Doriselte orde heeft Ondiep- gecanne1841)in dien geestveelvoortreFeljks.Eene
andere school ontleende hare vormen aan

leerde zuilen zonder voetsttlk, een eenvou-

den bloeitjd der romantiek en Ontwierp ge- dig echinus-kapiteel, eene breede, gladde

bouwen, die de schoonste gewrochten der archi
traaf,eenetrijlyphen-frieseneeneeFene
Romaansehe en Germaansche bouwmeesters dakljst.Wj zien ln ;g.ldaarvaneenev00rnaar de kroon staken. Z00 ontstond de stell
ing,en in f4.2 de canneléring aan de
renaissanee-stj;l,diedeoudevormen naarde doorsnede derzull.Eene gedeelteljkeOfgeeischen van het hedendaagsche kunstgevoel vulde canneléring,zooals in de ;g.2 en 4
aanwendt.In het algemeen kan menzeggen, is m et den aard en dezuiverheiddezerbouw -

dat Onze tjd zich niet aan eenebepaalde orde in strjd. Van dekapiteelen zien wj
bouworde vastklemt,maar gebruik zoektte afbeeldingen in de fgtlren 5,6 en 7?envan
maken van het beste, wat het verledene deze is de middelste aan den bloeltjd der
heeft opgeleverd.
Dorische bouworde ontleend. Yoorstellingen
In den laatsten tjd heeft de bouwkunst van den zolder (plafond)zien wj in ;g.8
vooral in Bejeren een tjdperk beleefd van in doorsnede en in ;g.9 van onderen.Deze

ongem eenen bloei. Prachtige kerken, kas. bouworde draagt den stempelvan eenvoudigte8len, muséa, schouw burgen en a'ndere heid en deftigheid.
openbaregebouwen zjn dâârverrezen.Dââr D e Ionisch,e orde (;g. l0) heeft zuilen,
bouwde von Klenze in den Oud-Griekschen w elke van eene basis of voetstuk voorzien

en in den renaissance-stjl de Glyptotheek, endiepergegroefdofgecanneleerdzjn(ig.1l,
de Pinacotheek,hetW alhalla enz.,- Glrf- 12 en 12) Voorts Onderscheidtzj zich door
ner in Romeinschen en Romaanschen stjlde hare kapiteelen (;g.14- 18), door de verLodewjkskerk,hetW ittelsbacherpaleis,de deelde architraaf,doordeOnafgebrokenvoortBibliotheek en het Universiteitsgebouw , -

loopende fries en door de vooruitspringende

en Zéebland inOud-christeljken enGermaan- dakljst. Deze bouworde onderscheidt zich
sehen stjl de basiliek van den heiligenBoni- door bevalligheid en sierljkheid.
De Covintltisclte orde komt met de vo0rpcild, de Mariahilfskirche, door Ohlmûller

(t 1839)ontworpen,enz.Te Berljn waren gaande overeen,maar onderscheidtzichdaarvan tevens door haar acanthus-kapiteelen
door eene Op modillonsrustendekroonljst.
De basis ontleent zj aan de lonische orde;
de schacht der zuilisechtergewoonljk slanZwirnerzjnevoltoojingtegemoet.lnFrank- ker,en de groeven dercanneléringeindiyen
rjk bleef men de stjlvan Perciee en I'on- aan de bovenzjde weleensin bladvormlge
fcisd huldigen, en de Parlementsgebouwen fguren, om den overgang t0t het kapiteel
in Engeland geven getuigenis van den bouw- geleideljk te maken.Ditlaatste- hetkapikunstigensmaak van Barry.Eindeljkhebben teel- ishetbelangrjkste gedeelte derC0de talrjke stationsgebouwen in den Jong- rinthische zuil. Het vertoont zich in den
sten tjd hunne veelal sierljke vormen aan Oorspronkeljken vorm in de gedaanteva'
n8
de bouwkunst van Onze dagen te danken. acanthus-bladeren,wier tusschenruimten met
VO0r die gebouwen maaktmen intusschen eene tweede rj van zoodanige bladeren is
in het buitenland veelgebruik van den Rolt- aangevuld: terwjl 00k bloemstengels en

vooral Stûler en Straek werkzaam ,- het
nieuwe Hamburg onderscheidt zich door
smaakvolle en doelmatige gebouw en,- en
de dom te K eulen gaatonder de leiding van

àc$;of van het bouwen met architectonische schutblaadles niet ontbreken. Afbeeldingen
versierselen van gekleinden baksteen,zooals van Corinthische kapiteelen envan dedaarop

men desgeljks opmerkt in de Vondelstraat rustende kroonljst aanschouwen wj in de
te Amsterdam.Hetbouwen vanglasenjzer, fçuren 19-21.De Corinthische bouwordeis
in den jonysten tjdzeerin zwang,steltwel rkk en fraaienmaakteenaangenamenindrtlk.
bepaalde elschen voor de constrllctie,maar
De Romeinsel
te yf'
jl is geen oorsyronkehoudt zich aan de bestaande bouw -orden.
ljke,maareene verbinding vandeGrleksche
In het algemeen is een goed bouwm ees- zuilmet hetEtruscischegewelf,zooalswj
ter aan twee regels gebonden,nameljk het reedsvroegerhebbenopgemerkt.Hjvertoont
gebouw m oet worden Opgetrokken in een zich duidqljk in den triomfboog van Skptis BenerIu.,w elke in fig.23 w ordt vool-stjl,die in harmonie is met zjnebestem- viv.
ming, en hj mag van den gekozen stjlniet gesteld.Bj deze bouworde dienen de zuilen
afwjken, daar eenevermeuging van bot
lw- t0t Ondersteuning van gew elven Ofvan arca-
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des,zooals wj opmerken indeThermaevan te bestaan. Eene beschouwing van de fguDloeletian%s te Rome, door M itsde 2..ç:J0 ren 26- 32, die de kapiteelen en voetstukin de kerk van Santa Maria degliAngeli ken,benevensdenvorm dergekoppeldezuilen
(;g.24)herschapen,alsmedein eene zaalvan en hare doorsneden voorstellen,ontslaat 0ns

hetpaleisvanDioeletLanusteSpalatro(:g.25). van eeneuitvoerige beBchrjving.HetgewelFig.10.
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De Romaansche zfïjl, voortgesproten uit venstelselisafgebeeld in ;g.33,terwjlde

4en W est-Romeinschen bouw derbasilieken, Mi
inster te Bonn (;g.34)onsden algemeenen
is eene vereeniging van het rond.e of ton- indrukvandenRomaanschenstjldoetgevoelen.
gewelfmetdegekoppelde zuilofweleene, De Germaansehe Of spitsboogsti;l Onder-

die uiteen aantalvereenigde zuilen schjnt scheidt zich,zooalswjrecdsgezegdhebben,
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doorden spitsboogingewelven,venstersenz. omdathj bj hetstichten van vele IsraëlietiVertoont de doorsnede van de Romaansche sche synagogeninEuropaintoepaBsingwordt

zuil een vierhoekig grondplyn!- dit laat- gebraqt. Hj kenmerktzich vooraldoorhet

steisbjdeGermaanschezullrond,zooalsin gebxmk van den hoefjzer-en den kielboogj
de fguren25- 37 wordt vonrgesteld.De zuil die in defguren 42en 42 zj: voorgesteld.
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Romaausch kapited.
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'Fig.3I.

#

Grtmdplan ëerRom.zuil.

zelvezienwjin;g.38,enkapiteelenindeiguren 39 en 40,terwjla1smodeleen gedeelte
van den dom te Keulen (;g.41)isafgebeeld.
De Moorsclte of Mok@mmedaanseke :J'
I/I
mogen wj nietmetstilzwjgen voorbjgaant

VoetëerRomaansche zuil.

Deze stjl ismetol
mamenten overladen,zelfs zôô, datztlden geheelen bouw onder
hunnen slujer verbergen.Zelfsdegewelven
beptaan uiteen grootaantalkoepeltjesmet
nea
erhangende punten, zooals in ;g. 44 is
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eeneherstellingvan denRomeinschenstjlin
verband metdebehoeften destjds.A1svooreigenljk alleen te paskomen voorrjk-ver- beeld noemen wj het voormalig stadhuisj
thans het paleis te Amsterdam.
sierde tuinhuizen ofpaviljoenen,
voorgesteld.Dezesttjlmaaktvooralgebruik

van verguldsel en levendige kleuren en kan

Fig.39.
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Bouwm eestertje, zie Kwikstaaet(M0-

tacilla).

Bovadilla (Francesco de)ofBobadilla,

een Spaansch ridder,werd in 1500 doorFertfïpcstsde fcf/zoliek: en Isabella naarH ispa-

niola(St.Domingo)gezonden,om hetgedrag
van Colnmbns te onderzoeken en hem,bj
gegrondheid deraantjgingen,aftezctten en
De (lom te Keulen.

het stadhouderschap 0? zich tenemen..
Bo1?
tz#illg maakte misbrulk van zjn mandaat:
hj liet aanstonds,zonder genig onderzoek,
het huis van Columbus omslngelen en dezen

verdiensteljken wereldontdekker in ketenen
Na '
tgeen wj reeds omtrentden renais- naarSpanjevoeren.HierverdedigdeColltmdllcd-df'
ijlvermeldhebben,zullenwjhierover àl: zich met zooveel kracht, dat de ridder
nietuitweidentdaarzj weinigandersisdan Orando als stadhouder naar Hispaniola ge-
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zonden en Bovadilla terverantwoording ge- geheime zendeling der Jezuïeten was.Zjn
roepen werd. Laatstgenoemde kwam echter voornaamste geschriftis uHistory of the P0bj zjn overtogtnaar Spanje,in Junj1502, pes (Londen 1750,2de uitgave in 7 dln).''
door schipbreuk Om het leven.
Bowles (W illiam Lisle)t een Engelsch
Bovenm eer ofLakedlza-ipr isde naam dichter, geboren den 25sten 8eptember
van het grootste meer van Noord-Amerika. 1762 te Kings-sutton in Northamptonshire,
Hetligt op de grens van Canada en de Ver- studeerde te W inchester en te Oxford,beeenigde Staten tusschen 47 en 40ON.B.,en kleedde aanzienljke kerkeljkebetrekkingen
286 en 2930 0.L. van Ferro. Het heeft en Overleed te Salisbury den 7denApril1850.
eene lengte van 104 uren gaansen is Ophet Hi
j heeft eene uitgave bezorgd der werken
breedste gedeelte ruim halfz00 breed.Meer van Pope.Zjn belangrjkstgedichtis ur
lahe
dan 20 rivieren storten zich daarin uit.
spirit ofDiscovery by Sea (1805).''ln 1855

is eene verzameling zjnergedichten in het
80v1st (Lycoperdon Bovista L.q is eene licht verschenen. Hj heeft 0ok eenige geplant, die t0t de z'
tcammen en wèlt0tde schriften in proza geleverd.
afdeelingderBgdkzwammem (Gasteromycetes) Bow ring (Sir John),de hoofdleider der
behoort.Zj isechterdoorPersoonvan het radicalehervormingspartjinEngeland,schrj-

Bovjnslagrad,zie Waterrad.

geslacht Lyeoperdon gescheiden en verschilt ver over staathuishoudktlndige onderw erpen
daarvan doo1-een glad,onregelmatig scheu- enz., werd geboren te Exeter in Devonshire

rend peridium (omhulsel). Bovista .
/.
g4zltea Nees(Lycoperdon BovistaL.),gewoonljk z00 g1'oot a1s e0n appel,is geelachtig
wit en komt algem een voor in westeljk

den l7den october 1792. Hoewel vpor den
handel bestemdjlegdehj zich metiJ-ver t0e
op de kennis der staatkundige enmaatschap-

peljke aangelegenheden van zjn vaderland.

Europa.Deze plantwordt00k we1z00 groot D00r privaat-onderwjs en doortalrjke reials een hoot; en kan in één nachtdien om- zen maakte hj zich bekend metdemeeste
vang bereiken.In Italië wordtzj gegeten, talen en tongvallen vanEuropaentegeljkeren elders gebruiktm en haar,metm elk ge- tjd met de handelsbetreltkingen en sociale
kookt,t0t vliegenvergif. Zj groeit op zan- toestanden der verschillende volken van dat
dige plaatsen, meestal aan den zoom van werelddeel.In 1825schoofhj zjnwolhandel

wouden,en vertoont zich in hetnajaar.Be- ter zjde, en in 1828bezochthj Nederland
halve de reuzenbovist, vermelden wj de en vooral Friesland met Ongemeene belangloodkleurige lotlb,
:f (B. plumbea), die in de stelling. W egens zjne brieven over 0ns Vaweiden groeit,eene bolvormige gedaante en

derland, geplaatstin den uMorning-llerald'',

eene grjze kleur heeft en zoogrootwordt benoemde de Académische Senaat teGronin-

als eene dikke kers.De vlokkige massa van
die bovist-soorten is van Ouds, onder den
nam van F'ttngus cAirlrugprff?zt,als bloedstelpend middelgebruikt.

gen hem t0t doctor in de regten.In 1829
reisde hj naarDenemarken,en de Britsche
regering,sehoon nietdeelende inzjnestaatkundige gevoelens,droeg hem voorts onderzendi
ngen
Bow ditch (Nathanaël),eenAmerikaansch scheidene be
paald
eljk 0P naar het Vastewiskundige, werd geboren den zssten Maart land, Om van hem handels1773 te Salem in den StaatMassachusetts, be
vers
age
zolc
htnhjte verkrjgen. Met dat oogmerk

begaf zich als facteur Op een koopvaardjFrankrjk,Zwitserland,België,
schip naar lndië en stond vervolgensin zjn Italië, Egypte,Klein-Azië,Constantinopel,
vaderland aan het hoofd van een paar assu- W eenen enz. In 1835 werd h!jlid #an het
rantie-maatschappjen. Hj werd de stichter Lager Huis,waar hj zich een jverig voor.
van het athenaeum te Boston en president- stander betoonde van den vrjen handel.In
cuxator dier inrigting; voorts za4 hj zich 1848 werd hj consul te Canton en nadat
benoemd tot voûrzittervan hetInstltuutvoor hj in 1852 van dââr was teruggekeerd,verMathematische wetenschappen envan deAca- trok hj in 1853 a1sgouverneurvan Hongdem ie van Kunsten enW etenschappen teBos- kong weder naar China.In 1855 begafhj
t0n entotlidvanhetcollegievan curatorender zich naar Siam en sloot er een handelsveruniversiteitvan Cambridge in Massachusetts. drag.H et bom bardem ent van Canton in1856

Hj Overleed den lsdenMaart1838.Zjneopstellen zjn meestalin tjdschriftenverspreid:
zjnvoornaamste werk isThenew American
practicalnavigator (Boston 1809,0(
1euitgave
1837).'O0k heefthj de GMécaniquecéleste''

was oorzaak, dat hj teruggel-oepen werd.
Op de terugreisnaarEuropabezechthj de
Philippjnscheeilanden.In 1859werdhtjgepensioneerd,doch een paar jaarlaterdroeg

men hem 0P om met Italië onderhandelingen over een handelsverdrag aan teknoopen.
Bow er (Archibald),een Schotsch geschied- Van zjne !eschriften noemen wj Jrhe peokundiqe,werd geboren teDundee in Schot- ple and Klngdom ûf Siam (1857),, en ux
land ln 1686. Toegetreden tOt de orde der visit to the Pilippine Islands (l8s0).''Merkvan Laplace in het Engelsch vertaald.

Jezuïeten,werdhjleeraarindewelsprekend- waardig vooralzjn de volksliederen,diehj
heid,geschiedenisen wjsbegeerteaanOnder- in verschillende lalden van Europa verzascheidene ltaliaanschehoogescholen.Hjwas meld en Onder de titels uspecimens of the
1id der inquisitie te Macerata,maarnam in

russianpoets''uBatavianantholoyy''kAncient

1726 plotseljk de vlugt naar Engeland en poetry and romances Of Spain ' enz.heeft
omhelsde de Hervormde godsdienst.Hj over- uitgegeven.
leed alsbibliothecaris van koningin Caroline
Zjn zoon Edyar Al
fred,geborenin 1826,
ill 1766 onder het vermoeden, dathj een heeftzich op het gebled der letterkunde be-
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kend gemaakt dopr vertalingen van gedich- T0t zjne belangrjkste ondernemingen beten van Sckiller en H eyne.
hooren zjne ushakspere-gallery'' en zjne
Boxhorn. Onder dezen naam verm el- tlloughton-gallery.'' Hj overleed den llden
D ecember 1804 als alderman en lord-mayor
den wj:
H endrik .ppz/zor. of Boeltoring, een be- van Londen. Zjne beste gravureszjn verkwaam godgeleerde, die in 1550 te Brussel zameld in de acollection ofprints,engraved
geboren werd. Hj studeerde teLeuven in after the most capital paintings in England
de godgeleerdheid, w erd t0t pxiester geor- (Londen 1772 enz.,19 dln met571 platenl'',
dend en bekleedde zelfs de betrekking van het duurste werk , dat ooit het lichtheeft
inquisiteur.lnmiddels geraakte hj aan het gezien.

twjfelen Omtrentsommigeleerstukken,z00- Boye (Kaspar Johannes), een Deensch
dat hj besloot de R.K.Kerk teverlaten. dichter,werd geboren te Kongsberg in N00rMet k
b'
ibilla Sft/l.
v, die hj vervolgens ten wegen den 27sten December 1791tbezocht
en begaf zich
huweljk nam , vlt
lgtte hj uitThienen naar het gymnasium te Drontheim .
Afondorf, en werd eerst Ltlthersch en toen in 1810 naar Kopenhagen,Om er in detheoHervormd predikant te W oerden en later logie te studéren.Eerstwashj leeraaraan
te Breda.T00n deze stad in 1625 indemagt eene normaalschool en daarna predikant te

der Spanlaarden viel, begaf hj zich naar Sölleröd,te Helsingören eindeljkteKopenLeiden,waarhj vermoedeljk in 1631over- hagen, waar hj den 6den Julj 1853 overalonderscheiden a1s
leed.Hj heeft eenige Latjnsche en Neder- leed.Hjheeftzich voo1landsche geschriften van polemischen aard tooneeldichter, zoodat sommige van zjne
achtergelaten.
dramatischestukken t0tnut0eeenebljvende
M areus Zz//ritf.x Boœhorn een kleinzoon

van den voorgaande.Hj werd geboren den
zssten September 1602 te Bergen op Zoom .
Na den dood zjnsvaderskwam hj teBreda
ten huize van zjn grootvaderen trok met
dezen ia 16l5 naar Leiden,waar hj uitmuntende vorderingen maakte. Nadat hj
eenige belangrjke werken had uitgegeven,
ontving hj in 16:
32 van caratoren derhooge-

plaats hebben V0rW 0rV0n 0P hetD eensche
tooneel.E ene verzamel
inr van zjnedichterljke voortbrengselen is ln 1850en 1851in4
deelen te K openhagenin hetlichtverschenen.

Boyen (Hermann von)? een Pruissisch

generaal en minister van 00rl0g,werd 4eboren in 1771 te Kreuzburg in Oost-pl-ulssen, trad in dienst en werd weldra leeraar
aan de m ilitaire school te K önigsberg,W ahlr

sc,h001 verlof, om openbare voorlezingen te hj tevensgebruik maakte van delessenvan

houden over dicht- en redekunst, en hj Kant.Hj woonde vervolgensden Poolschen
kweet zich z00goed van zjnetaak,dathj veldtogt bj,werd na den vrede van Tilsit
een Jaarlatert0tbuitengewoon hoogleeraar majoor, in 1810 adjudant des Konings en

in de welsprekendheid aldaar benoemdwerd. daarna lid der com missie t0t de volksw apeDe kanselier Oœenstierna poogdehem ,Oplast ning.Gedurende den Russischen veldtogtbevan koningin Cltristina: door het aanbod zocht hj W eenen en Petersbtlrg,maar de
van een aanzienljk ambt naar Zweden te vrjheidsoorlog van 1813 bragt hem wederin
lokken,doch te vergeefs.In 1636 werdhem de gelederen. W eldra benoemde de Koning
het bestuur opgedragen van hetcollegium hem t0t chefvan den generalen stafbj het
oratorium te Leiden, in 1640 ontving hj 8(1e armée-corps onder Bûlow,en in 1814 t0t

zjne benoemingt0tgewoon hoogleeraar,en
in 1648 zag hj zich belastmethetonderwjs in de geschiedenis. Hj overleed den
3den October 1653.Bozhorn waseen jverig
en uitstekend geleerde. Hj heeftuitgaven
bezorgdvan onderseheideneLatjnscheser
hrjvers,enin 22Jarenpeerdan60verschillende
werken in hetlichtgezon4en.Zj zjnvooral

generaal-majoor. Na den eersten vrede van
Parjs belastte hj zich metdeportefeuille
van O0rlog, en in 1818 werd hj luitenantgeneraal. W egens ontevredenheid Over den

gang der zaken legde hj in l8l9 zjne betrekking neder en begaf zich naar zjnegoederen.'
W eldra echter werd hiJt0tvoorzitter

eener militaire commissie,in 1840 t0t genevan geschiedkundigen inhoud, en inzonder- raal der infanterie, in 1841 nogmaals t0t
heid de geschiedenis en Oudheden van 0ns minister van Oorlog en in 1847 t0t generaalVaderland vonden in hem een jverig beoe- veldm aarschalk en gouverneur van hetinva-

fenaar.DaarvangetuigenzjnedNederlandsche lieden-gestichtteBerljnbenoemd.HjOverleed
Historiën (1s44)''
, zjne uitgave van de den lsdenFebrtlarj 1848,en heefttBeitrëge
dchroniik van Zeelant (1644)''vande uChr0- zur Kenntnisz des Generals v0n Scharnhorst
niik van Holland, Seland en M'estfriesland (1833)'' en ttErinnerungen atls dem Leben
door Veldenaar (1C50)''?zjne verhandeling Giinthers (1884)''geschreven, en is de veroverN eltalennia enz.
vaardiger van het lied (tDe1-Preuszen L 0Boyaea is één van de acht verbondene sung (1888).''
Staten dex Zuid-Amerikaansche republiek
Boyer.Onder dezen naam vermelden wi
j:
Nieuw-Granada. llj bestaat uit de voorma- Jean Wtzpflfd de B oyer,m arquisdbuiivquillige sewesten TunlatTundnma enCasanare les, een beroem d graveur en kunstverzam een ult gedeelten van Velez en telt bjna laar.Hj werd geboren teAix in 1640,be400000 inwoners. Zjne hoofdgtad isTunja. kleedde er de betrekking van procllreurBoydell (J0hn), een beroemd Engelsch generaal, en overleed aldaar in 1709.Hj

kunsthandelaar,werd qeboren teDorrington heeft eene reeks van l18 koperen platen
in 1719, oefende zich ln de graveerkunsten naar schilderstukken zjner verzameling gestichtte allengs een uitgebreidenkunsthandel. graveerd.
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Jean .
ptxyfi,
sf: NieolasTpydr,een Fransch hj deKleurlingen begunstigde,ontstond er
geneesheer. Deze,geboren te Marseille den in 1843 een oproer.Boyer leeddenederlaag,
lsten Augustus 1693, w as eerst koopm an, nam de wjk op een Engelsch oorlogschip,
studeerdeteMontpellierindemedicjnen,ves- en begaf zich eerst naar Jamaïca en toen

tigdezich aanvankeljk teToulon en laterte naar Parjs,waar hj den 9den Julj l85()
Parjs,en onderscheidde zich bj hetwoeden overleed.
van de pest te Marseille zoozeer,datdeK 0Louis Wpydr, een Fransch schrjver.Hj
ning hem t0tartsvan een regimentbenoemde. werd geboren teParjsin 1810 en was geHj OverleeddenzdenApril1768,belangrjke ruimen tjd een jverig medewerkeraan het
geschriften over de pest nalatende.
tjdschrifti
tThéâtresdeParis.''In1848stichtte
Alezis, baron de Boyer,een geleerd heel- hj met Villemessant en M ontlpin het dagmeester. Hj werd geboren den lsten Maart blad (tlze champion ou éclaireur politique.''
1757 te Uzerches in Limousin,werd in1787 ln 1851 werd hj van staatswege bekleed
heelmeesteraandeucharité'
'teParjs,daarna met het Oppertoezigt op de schouwburgen;
leeraaraan de pasopgerigtetEcoledeSanté'' voorts vervaardigde hj een aantalvaudevilin 18l2 eerste oëcier van gezondheid van 1es enz.,en overleed te Parjs den 22stea
Napoleon I,onder deBourbons lid der com- April 1866.
Boyle.onder dezen naam vermeldenw i
J*:
missie van onderzoek naar den toestand van
Roger Boyle,een Engelsch staatsman.Hi
j
hetgeneeskundig onderwjs,in 1829lid van
hetInstituut,en eindeljk hoogleeraarinde werd geboren den Sssten April1621 op het
practische chirurgie.Hj Overleed den 25sten slotLismore in het Iersche graafschap W aNovember 1883,en heeftonderscheidene ge- terford,en op 7larigen leeftjd doorKarelI
SrtI:CAiJJ.Na hetuitachriften in het licht gegeven, Van w elke verheven t0t baron van .

wj noemen drraité d'anatomie (Parjs1797 barsten der Iersche revolutle streed hj voor
t0t 1799,4 dln,4(
le uitgave l8S0)'' a'
rraité zjn Koning en bleefaan hem getrouw ,totdesmaladieschirllrgicales (Parjs1814 1825, dat deze in 1649 onder den moordbjlbe9 dln)'' en ulueçons sur les maladies des Os zweken was. Boyle begaf zich naar zjne
goederen,maar onderhandeldemetde Stltarts
(Parjs1803 2 dln)''.
Boyer-Fonfrède,eenmartelaarderRevolutie. en wasjuist van voornemen Om zich naar
HjwerdgeborenteBordeauxin 1766,stemde Ierland te begeven en er een opstand ten
a1s 1id derNationale llonventievoordendood behoeve van Karel 11 aan te vuren,toen
des Konings, maaz' behoorde tevens t0t de Cromîrell bj hem binnentrad,hem deOnderachtenswaardigeGirondjnen,dieindenstrjd schepte brieven toonde en hem in de keus
methetJacobinismusbezweken.Toen M arat, gaf, om zich tegen eene aanklagtte verant-

d00rdeGirondjnen verdreven,opdeschouders der Jac.
objnen in de vergaderzaalwerd
teruggebragt,en eene partj derConventie
optradmeteeneljstvan 25Girondjnen,wier
hootzen m oesten vallen,stond Boyer op en

woorden oft0tbevrediginqvanlerlandmede

te werken. Boyle koos dlt laatste en was
vervolgens een getrouweraadsman van Crom-

well. Eerst na den dood van dezen trad hj

w eder op als een voorstander van Karel 11

verzocht,dat0ok zjn naam op de ljstdier en begon in Ierland wat M onkinEngeland

spoedig volbragt. Onder de regering van
Karel Jf werd Boyle,graaf van Orrery en
lord-regter van Ierland.W egens ongenoegen
m et den hertog ran Ormond,lord-luitenant
den 28sten Februarj 1776,ontving zjne 0p- van lerland, die hem van hoogverraad be-

edelen mogt geplaatstworden.Hj eindiyde
zjn levenln1793Onderjlletmesderguillotlne.
Jean Tïerr: B oyer,presidentderrepubliek
tlaïti. Hj werd geboren tePortau Prince

leiding in Frankrjk, en nam er dienst in schuldigde. legde hj,nadat hj zich geregt1792.Hj streed op Haïtieersttegen de En- vaardigd had, zjne betrekking neder, en
gelschen en vervolgenstegen Tonssaint1'0?f- wjdde zjne dagen aan de beoefening der
rerture, maar moest het eiland ruim en.In wetenschap en der dichtkunst. Hj schreef
1802 keerde hj met den generaal Leelerc een rom an en onderscheidene treurspelen,
derwaarts terug, vocht er eerst tegen de
Negers, doch nam vervolgensdeel aan het
verbond, hetw elk eene vereeniging der
Zwarten en Kleurlingen en eene volkom ene

en Overleed den l6den October 1679.
Robert W oy/d,een Engelschnatuurkundige
en een broeder vandenvoorgaande.Hj werd

den stervenden P ltltion in 1818 aanhetvolk
aanbevolen en t0t presidentder Republiek

nootschap van wetenschappon'' te Londen

geboren te Lismore den 25stenJanuarj 1626,
bevrjding der Kolonie bedoelde.Nadat de bezochtde school van Eton bj W indsor en
Neger Dessalines den troon beklommen had, vervolgens eene te Parjs,ontvingzjneverplaatste hj zich metPlthion aan hethoofd dere opleiding te Genève, reisde in Italië,
der Kleurlingen.Zj werkten medet0tden en keerde in 1644 naar Engeland tprug.
val van Dessalines, en B oyer werd daarna Hi
er leefde hj ambteloosop zjne gpederen
generaal-majoor en commandant van Port- ofin de academie-steden en hield zlchbezig
au-prince.Hj deed zjn best,om hetleger metdebeoefening derwetenschay.Hjoverop Européschen voetin te rigten?werd door leed als voorzitter van het Jlfonlnkljk Ge-

0g den 3osten December 1695.Hj bejverde

gekozen. Hj regelde de geldzaken,verbe- zlch vooral,om de uitspraken der wetenterde het bestllur en bevorderde kunsten

schap in overeenstem ming te brengen m et

wetenschap.Hj breidde zjn gezag uiten die des Bjbels.Zjne proeven Overde veerzorgde, dat deJeugdige Staatln l825 door kracht der luchtbaarden grootopzien.O0k
Frankrjk onafhankeljk werdverklaard.Daar heeft hj zich beijverd,Om de scheikqndige
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bestanddeelen der lucht op te sporen.Hj hertog Ulricâ metaanzlenljke gûederen beheeft over deze en dergeljke onderwerpen leend.Niettemin trad hj in dienstdesKeieene reeks van geschriften uitgegeven,die

zers, die in 1522 een Duitsch leger deed

later op nieuw in 5deelen in hetlichtzjn oprukken naar Milaan, om tegen de Franverschenen.Hj behoorde t0tdeedelstebe- sehen testrjden.Bj hetbestormen vanGeoefenaal's der wetenschap,die deze liefheb- nua werd hj zwaargewond,maarin 1523
ben om haar zelve.
stond hj alweder aan hethoofd zjner dapBoymans (FransJacob otto),destich- peren, die in Pavia belegerd,gedurende 4
ter van het Muséum te Rotterdam ,hetwelk maanden lz-maal den storm afsloegen.Na
naar hem is genoemd,werdgeborenteMaas- den slag bj Paviabenoemdekeizer KarelF
trichtin 1774.Hj wasde afstammeling van hem t:t commandant-generaalvan hetDuiteen oud geslaeht en nam illdedagen derBa- sche leger Onder I'rundsbery.Toen dezemet
taafsche Republiek de wjk naarPruissen. llarel fJ4 Bourbon het leger naar Rome
In dien tjd werd hem doorde prinsesran deed trekken, dempte Boynebwry hetsolda-

Oranjeopgedragen,Om denberoemdenCanova ten-opraer en voerde bj de Ongesteldheid
van I'
rwndsberg en na het sneuvelen van
tePaduaoverledenprinsFrederikvanOro4je. Boltrbon bet Opperbevel t0taandekomstvan
Later in het Vaderland teruggekeerd, be- Phili
ps '
tllzl Oranje.Daarna onderteekende
te raadplegen over eene grafnaald voor den

kleedde hj de betrekking van raadsheerin
het provinciaal geregtshof te Utrecht, en
overleed aldaarden 19denJunj 1847.
Toen zjn zoon Jokannes zzl#r/ldtdie
zich reedsa1sschrjverhad bekendgemaakt,
vôôr hem overleed, vermaakte hj zjne
keurige verzameling van schilderjen, otld

hj met dezen het verdrag met den Paus.
O0k bj de volgendeoorlogen in Italië,bj
de verovering en verdediging van Napels en

b
jeu
hetbelegeren vanFlorence,waarOran.je
sn
velde, nnderscheidde hj zich doorzjn
veldheerstalent. Na den oorlog met de Tur-

ken in Hongarje werd hj verhevent0tvrj-

porselein enz. aan de gemeente Rotterdam , heerdesRjks.Hj nam vervolgensdeelaan
om er t0tkern te dienen van een muséum , deOostersche oorlogen,en overleed opzjne
waarvan de voordeelen moesten strekken goederen in Zwaben in 1567.
ten bate van deinrigting t0tzedeljkeverJokann O#rid/it:4 von Wpyz
leù/
ll
'
r.g een bebetering van jeugdige gevangenen aldaar. roemdstaatsman.Hjwerd geboren teEisenDat muséum is eenige jaren geleden door ach den lzden April1622,studeerde te Jena,
de vlamm en verwoest,en vele Onwaardeer- Helmstsdt en Marburg, zag zich benoem d
bare kunstschatten zjn daarbj verloren ge- t0t Hessisch gezant aan hetZweedsche hOf
H et is echter door de zorg der stede- en in 1650 t0t eersten minister in KeurPtkaen.reger
l
ing hersteld, en men mag ondem Mainz.In 1656 Omhelsde hj deR.Kathostellen, dat het weldra zjn Ouden luister lieke godsdienst. D e groote Lelbnitz w as
zalhernemen.
secretarisin zjne dienst,enkeizcr Leopold
B oyne(DeliseenebevaarbarerivierinIer- Was aan den rusteloozen jver van Boyneland, w elke in het graafschap K ildare ont- èlIr# het bezit van den D uitsehen troonverspringten zieh uitstortindeIerschezee.Aan schuldigd.Nietteminwerdhj doordien Vorst,
de Boyneisden lstenJulj 1690 demerkwaar- op aanhitsen van valsche beschuldigers,op
d
igeveldslagvoorgevallen,waarinprinsTIGI- den Königstein gevangen gezet. W eldra
lem III van Oranle eenevolkomeneûverwin- bleek zjne onschuld;hj werd op vrjevoening behaalde op koning Jacobus11.
ten gesteld en leefdena dien tjdambteloos
Boyneburg, 00k Bömeneburg en Bem- Op zjne goederen.Hj overieed te Mainz
-elàlrg genaamd,is een van deoudsteburg- den 8sten December 1672q van zjnebriefruïnen in Duitschland, en wel in Neder- w isseling m et de m eest.beroem de geleerden
H essen. W eleer strekte dit kasteel nu en van Europa zjn belangrjkegedeelten inhet
dan den Keizer t0t verbljf, en vandaar lieht verschenen.
verbreidde Bons
,lciudin 723 deChristeljke pltllipp Wilhelm rp4 Boynebnrg,eenZ00n
godsdienst. I'rederik .PcrJlr0,
:.
:c,hield er in van den voorgaande. Hj werd geboren te
1168 een rjksdag.Hetgeslachtderheeren Mainz den zlsten November 1656, ontving
eJs hoyneburg, waarvan thans n0g afstam- onderwjs van '
Leibnitz en hetgeleide van
melingen bestaan, bloeide reeds in overou- dezen op zjne togten door Frankrjk,
den tpd.Twee leden daarvan droegen in de Italië, Zwitserland en Dllitschland.Hj gellde en 12de eeuw den kardinaalshoed, - noot als gezant te sveenen in hûoge mate
andere bekleedden de aartsbisschoppeljke de gunst van keizer Leopoldtdie hem t0t
waardigheid, en hunne goederen lagen in rjkshofraad en kamerheer benoemde.Later
Thiiringen t Franken, Zwaben, W estpha- was hj gevolmagtigd ministerte Frankfort,
len en de Nederlanden. In 1192 werd de en in 1702aanvaarddehtjdebetrekkingvan
stam gesplitst in den Zwarten en den W itten stadhouder van Erfart,Felke plaatshj t0t
tak , en in den aanvang der l3de eeuw ont- eene bloejende stad verhlef.Hj overleedden

stonden er onderscheidene zjtakken.
z3sten Februal*j 1717.
Merkwaardige leden van datgeslachtzjn: M oritz A eïzlrïc/z von W ptyzpeslr.g,een 00sKurt'pos B oyneburg, een van de grootste

tenrjksch generaal. Hj werd reboren den

veldheeren der lsdeeeuw.Htjwerdgeboren zden October 1788,txad in 1804 ln dienst en
in 1497 op het kasteel Bischhausen in Keur- woonde de meeste veldslagen bj onder NaHessen, ontvinj aan het W irtembergsche poleon 1.In 1814 ging hj over in Oostenhofeene ridderlpke opvoeding en werd doûr rjkschedienst,werdin1832generaal-maloor
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en in 1842 luitenant-veldmaarschalk.In 1814

werd hg commandant-generaal in Hongarge1
daarnain Galicië eneindeljkin Oostenrjksch
Silézië,waarna hj als generaaldercavalerie
w erd gepensioneerd.
Boz ,zi! Dickenr.
Bozzelh (Franciseo Paolo), een Itali-
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binnen 'skuis.Buitenbraak ofhet inbreken
van buiten heeft plaats, w anneer m en op

eene der omschreven wgzen zich den toegang versehaft in huizen,hoven,openplaatsen ,parken ofbj huizen behoorende erven j
of in vertrekken van lm izen,die a1s afzonderljke woningen gebruikt worden.Binnenaansch advocaat, geboren te Manfredonia braak is dr braak aan binnendeuren ofaf-

tegen het einde der l8(le eeuw t was staats- sluitingen blnnen 'shuis,aankasten ofanders
raad onder de regéring van M %rat, verliet toegesloten m eubelstukken,nadatmen gekohet land in 1821 en leefde als balling te m en is op de zooeven genoemde plaatsen.
Parjs.In 1848werdhjnaarNapelsgeroepen,, Onderhetbrekenbinnen 'shuiswordtook beom een ontw erp-constitutie in gereedheid te grepen heteenvoudig w egnemen vankisten,
brengen,enaldaarbelastmetdeportefeuillevan doozen , pakkenj m et pakdoek, touw en of
Binnenlandsche zaken, m aar legde reeds na iets anders vastgemaakt,envananderelossw
verloop van een paar maanden zjne betrek- gesloten voorw erpen,w aarin het een ofhet
king neder. Van 15 M ei 1848 tot 7 Augus- ander is ingepakt, hoew el het openbreken
tus1849washjerministervanonderwjs,- niet terstond op de plaats van w egneming
o0k heefthtjonderscheidene belangrjke wer- zelve gebeurd is.
ken in het lichtgegeven.
Braak alleen is geen zelfstandig,op zich

Bra (Hendrik van) ofH enrieusa.
KrJ,een zelf strafbaar misdrjf. Meestal is zj eene

uitstekend Nederlandsch geneeskundige,werd
geboren te D okkum den zosten september

verzw arende om standigheid van andere mis-

drjven, die aanranding van den persoon of
1555. Hj studeerde te Norden,te Basel,te van het vermogen bedoelen, bj voorbeeld
W eenen ,voorts aan onderseheidene hooge- van diefstal.
H eeft de dader geen ander misdadig oogscholen in Italië en in Frankrjk, en was
vervolgens geneesheer te Kampen, Dokkum merk dan'
I
alléén hetverbreken enz.van de
en in het graafschap Zutphen. Algem een vermelde voorw erpen , dan is er in den zin
der
st
r
af
w
et
geen braak, maar een ander
wordt zgne groote geleerdheid geroemd,die
trouwens bli
jkt uit een aantalgeneeskundige zelfstandigmisdrjfvoorhanden,enwelmeestal:
werken,zooals Gcatalogus medicamentorum het m oedwillig toebrengen van schade aan
eensanders roerende eigendom men, 'tw elk
simplicium etg.(1614en1616)''enz.
B raadsplt. Met dezen naam bestempelt eenvoudig a1s policie-overtreding gestraft
m en in de eerste plaats een w erktuig,dat wordt, tenzj om het gevaarljke van het
in de ketlken te huis behoort, bestaande gebezigde middelofuitanderen hoofdedeeleuit eene op tw ee standers boven hetvuur menten voor een ander misdrjf,bjvoorbeel;
geplaatstehorizontale jzeren stang,waaraan voorbrandstichtingofverbrekingvansluiting,
hetvleesch gestoken Fordt,terwk'lztlaan aanwezig mogten z/n (zie voortsBaratteriet.
het ééne uitem de voorzien is van eenekruk,
svordt de dader, na het plegen van de
waarmede zg rondgedraaid kan worden.Ook braak, verhinderd, om zjn misdadig opzet
w ordt zulk een braadspit w eleens in bew e- verder te volvoeren,dankunnen toch deverging gebragtdooreen slagrad,hetwelkzich eischten van strafbare poging tot het een of
ln den schoorsteen bevindt en door de trek- andermisdrjfvoorhanden wezen;btlvoûrbeeld
king derverdundelucht w ordtvoortgestuw d. van diefstal,opligting van minderlarigen,enz.

In de tweede plaats noemt men bj ver- Uit de omstandigheden zaldan moeten bljbastering braadspit, maar eigenljk braad- ken,welk misdrjf
' de dader wildevolvoeren.
,yil, een werktuig9 dat op kleine schepen tot het opwinden van het anker dient.
Hetbestaat uit eene op denboeg geplaatste,
horizontale wind-as,om welkedeankerkabel
geslagen w ordt.D e wind-as is aan het uiteinde van gatenvoorzien,waarinhandspaken
gestoken w orden ! w aarmede m en haar doet

Braak is de geslachtsnaam van eenige
Nederlandsche zeehelden.Tothenbehqorden:
Jorls X ïefer, Braak of B raeck,eé
'n der
kapiteins van het eskadervan Bankert,toen

ofandere stukken ofw erktuigen,die dienen
om den doorgang af
.te sluiten oftebeletten,
en verder van alle soort van sluiting,hoegenaamd ook.
H et breken geschiedt van buiten in, of
IV.

2ëen October 1706 door 7 Fransche schepen
onder den graafdeForàfs aangetast.Laatst-

deze in 1639 door den adm iraal Tromp w erd

opgeroepen ,om de Spaanschevlootbl'
JDuins
tehelpenbestrjden.voortstuehtigdehjd
tlltlin-,
'én
omdraajen,terwjlde pallen van den jzeren kerks rooveûs'',daarhdinAugustus1642e
palrand het terugloopen beletten.D e braad- hunner sehepen van 20 stukken en 110m ans
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sqilkomtvoorkleinevaartuigentepas,daar
Adriaan 24*Jl7r. D eze verdedigde in 1704
zp weinig plaatsbeslaat,terwjlvoor groote
schepen de gangspil doelm atiger is! omdat met nog 2 schepen dekoopvaardflvloottegen
men daarm edem eerkraehtkan ontw lkkelen. 8 Dui
nkerksche kapers. Op het schiq Mde
Braak heet in het strafregt alle verbre- Raaf''voerde hj bevelovereen convoolvan
king, verw ringing, vernieling of afnem ing, zes schepen,waarmede hj 70 koopvaarderg
omw erpingtw egneming van m uren, daken t uit de Oost-en Noordzee huiswaartsvoerde.
planken,deuren,vensters,sloten,hangsloten, Op de hoogte van Doggersbank werdhtlden
genoemde deed bj het enteren het volk van
ztgn veel grooteren bodem op dien van

Braak overspringen.DeNederlandschevloot24
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voogd sneuvelde en zjn schip'vloag in de

Braakm iddelen (emetica, vomitiva)

lucht.Alle koopvaarders ontkwamenyen van noemtmenzoodanigezelfstandigheden,dieeene
het convooiwer; slechts 1én schip teDuin- braking doen ontstaan.Ditkan,behalvedoor
kerken opgebragt.
pharmaceutischemiddelen,0ok opanderewj-

Adriaan Wrllk, vermoedeljk een klein- zengeschieden,nameljk doordekeelmeteen
zoon van den voorgaande.Hj werd in 1765 veert
jetekittelen,doorveellaauw water of
alsbevelhebber van een fregatnaar de Mid- olieachtigedrankenintenemen,enz.sommigen
dellandsche zee gezonden,ten einde de Bar- kunnenzelf
s,doordebeweginçvanhetbraken

barjschezeerooversintoom tehouden.In1777
werd hj kapitein ter zeeen in 1779 lidvan
den Hoogen Krjgsraad.Hjstreedin denslag
bj Doggersbank (1781) zôö dapper,dathj

natebootsen,methulpderbulkqierenhunne

geweldenarj,dathj na de komstderPruissen voor den tjd van 10Jaren uitden lande
gebannen werd.Na de omwenteling van 1795
keerde hjnaarhetVaderland terugenwerd
benoem; t0tvice-admiraal. Nu vertrok hj

den.Hiertoebehoorendebraakwortel(ipecacuanha),debraakwjnsteen(tartarusstibiatus,

en bj de tweede wordt hj gedurig omgeploegd en zwartgehouden.Bj groenebraak
dienen gemelde gewassen ten laatste t0tbemesting van den bodem , terwgl deze bg

ga1 en sljm te voorschjn,terwjleen en
ander,vooralna hetinnemenvanbraakwjn-

maag ontlasten. T0tdescheikundlgwerkende
braakmiddelen behooren demetaal-vergiften ,
zooals sublimaat,arsénicum jenz., en het is
met een gouden eerepenning enmetandere0n- bekend, 4at 00k alkoholische dranken, in
derscheidingsteekenen beloond werd.In1:87 ruime mate genoten, braking veroorzaken.
schaarde hj zich aan de zjde derpatriotten, De geneeskundige bedientzich hiertoe van
werd lid der Commissie vanDefensieen com- slechts wei
nigemiddelen,- bepaaldeljkvan
mandant dervaartuigen op deZuiderzee,doch zoodanige,d1e het snelst en zekerst werken
veroorloofde zich in die betrekking zooveel en hetminstnadeelig zjn voordeingewan-

tartarusemeticus,stibiokalitartaricum),koyervitriool(cuprum sulphuricum)en zinkvitnool
(zincum sulphuricum).Dezemiddelen mogen
niet zonder goedkeuring van een geneeskundigeworden aangewend,daarzjbjbepaalde
toestanden desligchaamszeerschadeljkkunnen werken. Vooral de braakwjnsteenj in

a1s commandant van een eskader met 7De
Admiraal Piet Hein'
' van 56 stukken en 7
andere schepen naar Suriname om er de
oude ambtenaren te ontslaan. Hj overleed
ruime giften toegediendjkanontsteking inde
aldaarna hgtvolbrengen van zjn last.
Braak hggen.Men geeft dien naam aan maag veroorzaken.
eene gesteldheid van den bouwgrond,waarin
Bjhetgebruikvaneenbraakmiddelontwaart
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meneerstmisseljkheid;hetspeekselverzamelt
1*l1St erlangt voor 00X0m 0l1W 0V00R b1*0ngZ g. zich in den mond, en weldra volgt er braMen onderscheidt de groene en de ZWGPte king. Het zweet breekt uit,en de spieren
braak.Bj de eerste laatmendenakkergroen en zenuwen verslappen. De maag ontlast
worden door allerlei opslag en onkruid,- haren inhoud,en tevenskomen gewoonljk

steen, veelal gevolgd w ordt door diarrhée.
D oorgaans komt de m aag eerst na eene herzwarte braak,d00r dampkringsluchten voch- haalde braking w eder tot rust,enalsdaarna
tigheid aan verwering ter prooi,een groote- 00k de misseljkheid verdwenen is,bljfter
ren rjkdom ontvangtvan opgelostedelfstof- slechts een gevoelvan afmatting over.
leljke bestauddeelen,welke t0t de vrucht- Genoemdemiddelenzjnvanoudsingebruik,
baarheid medewerken.Het braak lirgen is niet alleen om braking te verwekken ,maar

eehter bj de toenemendeontwikkellng van 00k om het zweet uit te drjven;hiertoe
den landbouw in onbruik geraakt ofgedeel- worden zj in kleine giften toegediend en
teljk vervangen door den klaverbouF. De komen te pasbj verkoudheden,rheumatis-

mus, enz. Om braking te verwekken worden zj voorgeschreven, Tianneer zich veris bj eene aanwending van gepastemest- giftige stofen in de maagbevinden,W anneer
stoFen en bj eene behoorljke vruchtwisse- deze overladen is, ofa1s vreemde ligchamen
wetenschap leert het en de Ondervinding
staaft het, dat het braak liggen onnoodig

ling.Oq schrale gronien en bj gemisvan
de noodlge mestspecie is het vchter veclal
onvermjdeljk.
Braak-ofSabbathsjaarwasinPalaestina
volgensdeeeredienstvanM ozes(3Mozes26)
e1k zevende Jaar, terwjl na zcven zulke
Jaren het50stealseenjubellaarwerdgevierd.
Gedurende het braaklaar bleven de landen
onbebouwd1en ieder verzamelde 0p e1k land
naar welbehagen datgene, wat de grond uit
eigen beweging opleverde. O0k de regtspleging nam t0t zekere m ate rust, wantschul-

uitdenslokdarm moetenverwjderdworden,voorts bj croup en bj eeneophooping van
sljm in de ademhalingswerktuigen.W egens
hunneprikkelendewerkingopdesljmvliezen
en wegensdezamentrekking derbtlikspieren,
diezj doen ontstaan,zjn braakmiddelengevaarljk bj een ontstoken toestand van de
maag en van hetdarmkanaal,bjneigingt0t
congestie oft0t bloed-ontlasting uit den neus
of uit de lonqen,enz.O0k zjn zj gevaarljkbjkleineklndqren,en voordezeverdient
dan n0g de braakw ortelde voorkeur.In het
algemeen zj men op zjne hoede tegen het
gebruik van braakwjnsteen a1ser neiging

Genaars mogten in datJaar nietworden vervolgd.Het wasmoejeljk zulk eeneinstelling
te handhaven; toch werd zj na de Babylo- t0t diarrhée bestaat.Het is van belang,dat
kinderen,na het innemen van eenbraakmidnischeballingschay vernieuwd.
Braakloop ,zle Csolera.
4e1, melk drinken, om de werking daarvan

BRAAKMIDDELEN-BRâAFWS
JNSTEEN.
i !

!7l

op hetsljmvliesvan de maag teverzachten. een zaadje van dit laatste in doorsnede (d
Om de kracht van den braakwortelte ver- en e4 in halve Krootte.
sterken,wordt er weleens een weinigbraak-

Dewerking vjndekraanong kan men aan
Bj vergiftlging gebruikt men d'
ln alleen eene derjeljke werking in den valschen

wjnsteen bjqevoegd.

gemeldealcaloïdtntoeschrjven.W jOntwaren

braakmiddelen, wanneer men zich niet in angosturà-batt, in Ignatius-boonen, in de
de gelegenheid bevindt, om de maagpomp kokkols-korrqls, en in de vergiften, waarmede de AziztiseY en Amerikaansche volks(zie onderditw00rd) aan tewenden.
Braaknoot. T0t de Euphorbiaceën be- stammen hulme pjlen bestrjken - hetUpas
hoort het geslacht Jatroplt@ L., dat onder rl#J'
l op Java,eh hetC'
urare in Brazilië.Men
zjne soorten boomen, heesters en kruiden rekenQevoorkeenaldiezelfstandighedent0tde
met een melkachtig sap bezit.Despiraalsge- nareotischeofbelwelmende,dochtenonregte.

wjs geplaatste bladeren zjn gaafrandig of ZoodanigeBtûfl'
evimmerswerkenpjnstillend,
gelobd4Qe éénhuizigebloemen staan gewoon- terwjl vermelde vergiften de hevigste stuiljk in de Oksels;dekelk en debloemkroon pen verwekken en dien ten gevolge bestemzjn vlf-deelig;het aantalmeeldraden is8 peld zjn metden naam van tetanica.
t0t 10,dat der stampers 3;dezaaddoogtelt
Deze laatsten onderscheiden zich door een
3 éénzadige kluisles. & ClrcldL. of de bitteren smakk en komen uit verschillende
zwarte braaknoot is een heester ter hoogte organen,waardoQrzjopgenomenwordenjzeer
van 4 Ned.elmet een grjzen basten met snelin hetbloe;;zj openbaren hethevigst
knoestige takken, die aan hetuiteinde bla- hunne werking, wanneer zj onmiddelljk
deren dragen. De
langgesteelde blade-

een bjscherm ge?laatst. De vrucht

methetbloedinaanraking komenqdan
ontdekt m en eene
stuipachtige zamentrekking der spierenjm ondkram pen

dhe
hoeklqenzwartachtig bruln.Dezadenzjnlanqwerpig,

hoofd en dewervelkolom naar achterenwordengebogen.

ren zjn vjfhoekig
en de bloemen in

ls z0o groota1seen
walnoot? stomp-

aan de bultenzjde
gewelfd en aan de
binnenzjde eenigzins hoekig. Deze
braaknoot, die ei-

genljk in de keerkringslanden van
Amerika tehuisbehoort, groeit thans

00k in Oost-lndië-

verstjvingderledematen,waarbj het
Bj het toenemen

dieraanvallenwordt
de ademhaling sneller,depolsonregelmatig,dekleurder
huid blaauwachtig,
en het einde is de
d00d. Tegengiften

zjn vooralsnog èn-

vooral op de Phi-

bekend.
Alleen de kraan-

lippjnsche

oog istotnu toebj
Ge geneeskundiqen

eilan-

den - in hetwild.

ingebruik.Inklelne
Dezaden zjn zoet
en sm aken naar
giften doet zi
j den
,%t
tycàxonFkz nomlca.
amandelen, maar
eetlusttoenem enen
hebben een brandenden nasmaak.Zj w'
erden bevoriert de aëcheiding, maar bj aanhouvoorheen onier den naam van 86mindzicisi dend gebruik w ordt de spjsvertering bemql'orLsin de apotheek gebruikt.
nadeeld en vertionen zich allengs verschjnEene andere braaknoot levertdeStryanos selen van vergiftiging. Intusschen heeft zj
N$I2 Vomiea L.,o0k kraanooggenaamd.Deze vaak bj verlamàingeneeneverrassendeweris afkomstig van een boom , t0t de familie king,alsonk bj sommigeoogaandoeningen.
der zàoganiaceën behoorende. Hj heefteen
BraakfM
'nsseen (stibiokalitartaricum,

dikken,veelalkrommen stam ,tegenovergestelde, kortgesteelde, eironde, gaafrandlge
bladeren,t0teenbjscherm vereenigde,groenachtig-witte bloemen en bolronde onbehaarde,oranje-kleurigevruchten xaeteene harde
schaalen een witten brj,waarin zich 5tût8
zaden bevinden,Dezezjnzeerbitterenbevatten 3zeervergiftigealcaloïden,nameljkbrucinejstrychnineenlgasurine.Wjgevenhierbj
deafbeeldingvaneentak(tMopl/adedernatuurljkegrootte,vaneenebloem indoorsnede(l)in
natuurljkegrootte,van eenevruchtindoorsnede(c)opz/aëedernatuurljkegrootte,envan

tartarus stlbjatuk,tartarus!
,emeticus)is een
dubbelzoqtvtm Wjnsteenzurekalimetwjnsteenzuur antiminium-oxyde.Hetisin 1631

door Adeiaa. tljpM'
qnsiolttOntdektenwordt

bereid door Anttmonium-oxyde in wjnsteen
op te losBen..T4t ditoogmerk lostmen zwavel-axitimbnivm èp in zoutzuur,laathetbezinken en giethetaf,waarnamen ditvocht
met waterverhengttotdat ereen neêrslag

ontstaat,die batisch zoutbevat:- men laat
het wederom be:inken en giet hetnogmaal:

af, waarna menibj de oplossing 20-t0t30maal zooveel water voegt.Nu daalteenweer
24*
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basisch zoutnaar den bode< Deze neêrslag inwendig toegedien;,daar hj deafscheiding

wordtuitgewasschen;daa/+'voegtmen er van zweeten urine vermeerderten bj prikeenesoda.oplossing van 1501:.bj en wascht keling der zenuwen eenebedareydewerking
dien vervolgensnogmaals. éierop verwarmt heeft.Zie verder onder Braakm%ddelen.
menineenkleinenketeleendwillekeurigehoe- T0tdepraeparaten van braakwjnsteenbeveelheid wjnsteen meteeni'ls-voudigehoe- hooren bry kmjin.
nteenzav (unguentum Autenveelheid water. Is dat aaà, het koken, dan riethii), bestaande uitlgewigtsdeelbraakvoegtmen ervan bovengd eld antimonium- wjnsteen en 4 gewigtsdeelen vet,die zorgoxyde bj, totdat hetzichllaarinnietmeer vuldig en 'lang gewreven worden;deze veroplost. De kokend-heete c lossing fltreert
men door linnen.waarna men haar in houten bakken laatkristalliséren. De kristallen
.wor
den na verloop van eetige dagen losgebroken,metwatergewasschenenafgedroogd.
Deze kristallen zjn fraal ,scherpkantige,
rhombische octaëders, die :p het eerste gezigtop tetraëdersgeljken.'
In de luchtwnrden zj porseleinachtig en zeer broos.Yerwarmt men ze t0t 200 of3900 C.,dan ont-

oorzaakt roode plekken en pokken op de

huid,- braqkwqnsteenplelater (emplastrum
tartariemetici),uitbraakwjnsteenenpek of
harsbestagnde,die eene dergeljkewerking
heeft a1s de zalf, - en voor inwendig gebruik,bepaaldeljk voorkinderen,debraakm?
'
2/1 (vinum stibiatum ,vinum antimontiHuxhami),eene oplossing van een weinig braakwjnsteeninmadéra-wjn,waarvandageljk20
tot40 droppelsgegeven worden,om bjver-

wjken n0g 2 moleculen water (nadat te koadheden enz.de afscheiiing van zweet en
voren reeds 1 molecule W istalwater ver- urine te bevorderen.Om braking teverwek4wenen is), en de braakwjnsteen is cnt- ken,wordt iets meer gegeven.
bonden.
Br
aaklortel,zie Ipeeaewanka.
Braam ls de naam van een Nederlandsch
De braakwjnsteen lost op ill 14 deelen
koud en 2 deelen koken; water!men be- geslacht,hetwelk vooralzeehelden heeft 0pproeft zjnezuiverheid ;00r 1deelin16dee- geleverd.T0t de merkwaardigste leden daarlen water tewrjven en teschudden want van behopren:
W illem van Braam, geboren te W erkhona verloop van eenige ureh moethjgeheel
en al opgelost bljven,te- jlwjnsteen en ven den loëen November 1732.ln 1745werd
wjnsteenzurekalk nietojlaaBen.Zurendoen hj* adelborst,en in 1762 washj opgeklom-

uitdenbraakwjnsteen wpngteen,- alkaliën
antimonium-oxyde neêrslaan. Zuivere braakwjnsteen mag met zuringzure ammonia,
ehloorbaryum en eene zilver-oplossing geen
neêrslag geven. De braakwjnsteen komt
in degeneeskundedikwjlste pas;hj heeft
eerst een zoeten en daarna eenwalgingwekkenden, metaalachtigen smaak. Hj werkt
prikkelend op de maag en het darmkanaal
en doetop de ht
lid pokpuisten ontstaan.Bj
groote giften veroorzaakt hj eene sterke
zamentrekkingderbuikspieren,koliekpjnen,
w aterachtige ontlasting en in de maag alle
verschjnselen van vergiftiging! de maag is
door ontsteking geprikkeld,dekrachten verdwjnen,er ontstaan stuipen,krampen inde
kuiten, en de aoooy kan doodeljk wezen.
Bj aanhoudend gebrulk vankleinegiftenontwaaxtmenmisseljkheid,eeae vermeerderde
afscheiding der speekselkliexen en dersljmvliezenvandespjsvertéringawerktuigen,eene

t
oenemende urine-loziny, èen gevoel van
matheid,duizeling,trilllng der llppen en der

ledematen:verbonden met :ene faauwepols.
ln zoodanlg gevalmoet mO doorde keelte
kittelen voor eene spoedige ontlaqting der
maag zorgen,en den patilnt vervolgens in

men t0tkvpitein.T0t1770 deed hj 8reizen
ten oorlog en 4 naar oost-lndië en China.
Hj diendi de Oost-lndische Compagnie z0@
goed,dat hj,in 1763 a1s commandantvan
de retourvlootterugkeerende,metsenegouden medallle werd vereerd. ln 1771 com-

zaandeerde hj*3 o
dorloysfregatten enin 1778
hernana hj Van e hngelschen een Nederlandsch schip en bragt het te Texel binnen.
In 1781Foqndehj alscommandantvan den
kpiet He'
m '' van 56 stukken den slag van

Doggersbank bj enonderscheiddezichaldaar
zoozeer, ;at hj t0t schout-bj-nacht bevorderd Tver; raet den rang van adludant-generaal van prins W illem F , en eene gOl1den medaille ontving. Hj verkreeg vervol-

gens het bevelover het schip ?de Admiraal
de Ruyter'',en werd in 1780 t0t vice-admiraal en in 1793 t0t luitenant-admiraal benoemd.
Jaeob lîéeter 1Jf a?raam, een halve broe4er van den voorgaande.Ilj werd geboren
te W erkhpven den 27sten October 1737 trad
in zeedienBt en werd in 1776 kapitein bjde
oost-lndisthe Compagpie.In1782vertrokhj
op'hetschip Jutrechtn van 68. stukken met

ren aanzienljk smaldeelnaar Indië,waarhj

ruime mate laten drinken.Tevens zoektmen m den oorlog met den Koning van Rinuw
de pjnen door opium-praeparaten t0tbeda- groote diensten bewees1 zoodat deze zich
ren te brengen.
nnvoorwa:rdeljk aan de Compagnieovergaf.
ln de geneeakunde woë t debraakwjn- Er werdel 22 vaandels naar 's Hage gezonsteen zoowel uit-als inweniig gebraikt. In den,en onder den buit bevon; zich eenebehet eerste gevalin een opgelosten toestand langrjke verzameling van Oostersche handof in zalfofpleisters,om de huid te prik- schriften,die aan de Hoogeschoolte Harder-

kelen en aieiding te bezor.en. De pokpuis- rjk wer; afgestaan. Van zrx - zag zich
ten,daardoor ontstaan,we elen diep in de ln 1788 kt schout-bj-nacht en in 1793tot
lederhuid en laten geduchl lidteekens ach- vice-adm iraal bevorderd, en overleed den
ter. De braakwjnsteen + dt echtermeer 16den Julj'1803.

BRAAM- BRAAMBES.
nan Braam. Deze, den 22Bten December 174s
0cho
teoVi
ltane
e Il
norge
drbor
echen,
t enbezocht de
Nverd verLatjnsche
volgens te zkrasterdanz t0t den boekhandel
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HP
** werd benoemd t0ttweeden in rang bj
een gezantschap,dat in 1794 naar den KeiZer van China vertrok.De gebeurtenissenj
ixl 1795 ixl Nederland voorgevallen, deden

opgeleid,terwdl hj er tevens de lessen van hem nogmaalsnaarAmerikavertrekken,en hj
den hoogleeraar Petrus -Pf
Ir-Js met gver stapte den 24sten April1796 weder te Philabjwoonde. Daarna vestigde hj zich te Dor- delphia aan w al. Een boekhandelaar in die
drecht en was erin onderscheidene openbare stad heeft vervolqens het dagverhaal Va'
n
betrekkingen en tevens als boekhandelaar zjne reis naar Chlna uitgegeven onder den
tvoyage de l'am bassade de la com paw erkzaam . Hj was voorzitter van hetge- titel t
ënt
ales H ollandaises vers
nootschap uD iversa sed una''en lidderM aat- 6nie des Indes OriC
hi
schappj van Nederlandsche letterkunde te lempereur de la ne en 1794 et 1795
Leiden. Hj heeft vele Latjnsche en Neder- (Philadelphia 1797- 1798, 2 dlnl''Daarvan
landsche gedichten vervaardigd;zjne ttcar- fs in 1804 te Haarlem eene Nederlandsche
mina''zjn in 1809 alleen voorzjnevrienden vertaling in het licht verschenen.
aam bes is de naam van planten,
gedrukt. Met zdn dichtstuk JDe opvoeding dieB trot
het geslacht Rubus en totde familie
der Jeugd ten nutte van dit Gemeenebest''
behaalde hj in 1775 den zilveren eereprjs der R osaceën behooren.Rubus onderscheidt
bp het diehtgenootschap uKqnstliefde spaart zich door de eigenschap, dat op haar kegelvormigen vruchtbodem een groot aantal
geen vljt.''
AegLdiws rca Braam. D eze)schoon vroe- steenvruchtles groejen,die te zamen afvallen. Zj heeft een
gereen dverigaanh
s-deeligen kelk en
hangervanOranle,
'

was in 1798 in
dienstgetreden der
Bataafsche R epu-

5 kort-genagelde
bloem bladen. D e

N<

talrjkemeeldraden

t.
'**
w

Viek en bevond

staan langs den
kelkzoom
geschaard.I)e heesterachtige braan:-

zich in 1799 a1s

kapitein btj de

vloot, die, onder
hetbevelvanf//ry,
in handen derE ngelschen viel.Van
z roc- enanderen
werden toen eerloos verklaard en
ten eeuwigendage
gebannen. Eerstgenoemde zagzich
echter in 1814 in
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deren ZI
admiraal bevorJn Om ger
keerd-eivorm ig en
derd.Hj commanhebben enkel of
deerdeeeneskader
dubbel gezaagde
in de M iddellandBraambeg.
randen. D e kleische zee en in
W est-lndië,w erd daarna ridder van de M i- ne aren dragen een aantal witte bloem en,
litaire W illems-orde en Jonkheer,enoverleed en de vruehten zjn zwart of rood vankleur.
den l7*en M ei 1822.
Bjgaande fgutlr stelteen tak vooropl/qdeder
A ndrêas Ererard 4)Js Braam Jfolc/rvçeedf. natuurljkegrootte,éênderonderstebladeren,
D eze, een broeder van Jacob Tzefer,w erd en 2vruchten op'
/at
ledexnatuurljkeyrootte.
geboren te W erkhoven in 1739 en deed in M en heefthonderdesoorten en verscheldenhe1758 als supercarga der Indische Compagnie den van braambessen ,dievooralindew ouden
& s.I)q11.

zjne eer en vroe-

eenereisnaarChina,in welkrjk hjmetkorte in het wild groejen enzieh nietgemakkeljk
tusschenpoozen een 8-talJaren zjn verbljf laten verwjderen. Sommige worden in de
hield. In het Vaderland teruggekeerd,ves- tuinen gekweekt.De rjpe vruchten leveren
tigde h: zich in Gelderland, maar vertrok een verkwikkend ooft.Het sjp wordt met
ene geljke gewigtshoeveelheld suiker tot
weldra naar Carolina,waar hj eigenaarvan e
gelei geroerd, hetw elk zoow el koud
eenerjstplantaadleen burgerderVereenigde eene
s warm geschieden kan. Ook wordthet
Staten Ferd. Hj leefde er gelukkig totdat al
h: in e
'e'ne maand 4 kinderen verloor.Ook sap in een gegisten ofongegisten toestand
zag hp zieh d00r te goed vertrouwen be- in Qesschen bewaard,om daarvan m etkoud
roofd van een groot gedeelte van zdn ver- w ater een verfrisschenden drank tebereiden.
orts wordt er wgn van genlaakt, doch
mogen, zoodat hj gehoor gaf aan het aan- Vo
daar de verhouding van het zuur tot de suizoek der Oost-lndische Compagnie, om als
haar bewindhebber naar Canton te gaan. ker in braambessen is als1 t0t 3,73,moet

374

BRAAMBES- BRABANT.

er vop1
* de gisting zpoveel suiker worden

Eindhoven en Helmon; naarVenlo,van B0x-

bjgevoegd, dat de verhouding eene derge- telojerEindhovennaarHasseltenvanBoxtel
ljke wordta1sbj goede druiven,nameljk, naarsllertogenbo:ch(enverdernaarutrecht),
dat tusschen het zuur, de suiker en het terwjldievanBoxtelnaarGennepinaanbouw
waterde verhoudinq bestaat van 1,40,97. is(1871).O0k zjneralleaanzienljkeplaatsen
BrabançMnne ls de naam van hetBel- doorrjks-en provinciale wegen verbonden.
gische volkslled, dat vooralin 1830 groote
Langs de rivieren vindtmen ereenzwaren
geestdrift wekte. Het is vervaardigd door kleigrond,maar eldersuitgestrektezandgron-

Jenneval,een tooneelsyeleraan den schouw- d
en. Ruim l/yde gedeelte van den bodem is
burg te Brussel, die ln een gevecht tegen er n0g onbebouwd en d00r heidevelden,
de Nederlanders bj Berchem sneuvelde.De moerassen enz.ingenomen.Landbouw Veemuziek is Van Campenhowt.De moeder des teelt en veengraverj bloejen er,en de fadichtersOntving eenJaargeldvan2400francs, brieknjverheid ontwikkelt er zich hier en
en Campenkout werd door koning Leopold t
laarzeervoorsgoedig.
De provincie ls verdeeld in de arrondissebegiftigd met eene gouden doos enmetdcbetrekking van directet
lrderKoninkljkekapèl. menten 'sHertogenbosch,Eindhoven en Breda, die te zamen 19 kantong bevatten.De

Brabant, een landschap in het midden
van het Nederlandsch-Belglsche laagland, ProvindaleStaten tellen er64ledcn,die5afgewas weleer een Duitsch hertogdom ,in1815 vaardigden naar de Eerste Kamerzenden.De
eeueprovincievan hetkoningrjk derNeder- leden der Tweede Kamer worden ergekozen
landen,enwerdbjdestichtingvanhetkoning- in de kiesdistricten Breda,Tilburg,Eindhol'jk België in 2deelen gescheiden,nameljk ven,Boxmeer en 'sHertogenbosch.
Menvindtergymnasiën te'sHertogenbosch
in de Nederlandsche provincieNoord-Brabant
en in de Belgische provincie Zuid-Brabant. enBoxmeer,en 0? 10anderepl
aatsenLatjnl'eTllburgiseenehoogereburgerNoord-Brabant grenst ten noprden aan schescholen.'
Zuid-Holland en Gelderland,ten oosten aan schoolmets-larigencursus,tcBredamet4.
Jahet hel-togdom Limburg, ten zuiden mede rigen cursus:te'sHertogenbosch enHelmond
aan dit hertogdom en aanBelgisch Limburg heeftmenermetCjarigencursus.Voortsvindt
en Antwerpen, en ten westen aan Zeeland. men erR.K.seminarlën teHaaren meteene
ZP
** is de grootste provincie van Nederlan; onderafdeeling teSt.Michielsgestel,en teH0e-

en heefteene oppervlakte van bjna 931/,D
Feogr. mjl2 bevolkt met ongeveer425000
lnwoners.Zj bestaatuithetvoormaligStaatsBrabant, nameljk (
le stad en mejerj van

ven meteene onderafdeelinq te Oudenbosch.

lleerljkheden Steenbergen, Prinsland en
W illem stad, en het markgraafschap Bergen
op Z00m ,- :ithet zuidoosteljk gedeelte
van de provincle Holland,nameljk de stad
en het land van Heqsden,het land van Altena, de heerljkheden Geertruidenbcrg,

klaysen,93gemeenten,- dçR.K.kerkheeft

TeBredaisdeKqninkljkMllitaireAcademie

gevestigd,en te 'sHertogenbosch,waar 00k
een Provinciaal Genootschap voor kunsten
'sHertogenbosch met een gedeelte van de en wetenschappen bestaat eene Koninkljke
Langstraat, de stad Grave en het land van school voor nuttige en beeldende kunsten.
Cuyk, de stad en baronnie van Breda,de Het Hervormd kerkgenootschap telt er,in 4

erm 2 bisdommen (die van '
sHertogenbosch
enBreda)245parochiën,- deChristeljk-Hervormden zjn er verdeeld over16gemeenten
enz.HetaantalR.Katholiekenstaattotdatder
Protestanten ongeveerals369tot49.Dehoofdstad is 'sHertogenboschqaan deze en andere

Emilia-polder, Zwaluwe, Zevenbergen en
Klundert, en het overig gedeelte van de belangrjkeplaatsen en gewesten (zooals f
le
Langstraat,benevens de dorpen D ussen en Kemhenenz.)wjdenwjafzonderljkeartikels.
W erkendam , - uit een klein gedeelte van
Zm d-Brabantgrenstaan Antw erpen,Lim devoormaligeprovincieZeelandtllinkelenoord burg, Luik,Namen,Henegouwen en O0st-

en Nieuw-Yosmeer), - tlit een paar Gel- Vlaanderen en telt op bjna 60 D geogr.

dersche heerljkheden (Dieden en Ojen),en uit eenige in 1800 gecedeerde landen
(Bnkhoven, Megen, Ravestein , Boxmeer,
Oelelten Gemert).
Men vindt er de Maas,de Merwede?de
Biesbosch, de Amer, hetHollandsch Dlep,
Yiaarover thans eene retlsachtige spoorbrug
t Volkerak aan de
wordt gebouw; en dhe
noordeljke grenzen er provincie, 011 tot

deriviertjes,die crd0n bodem besproejen,

mjlen 862982 inwoners (1 Januarj 1870).
Er zjn 339 gem eenten,van w elke 10 meer
dan 5000 zielen tellen,en 00k deze provincie is in 2 arrondissementen verdeeld.lnhet
zuidenenoostenvindtmenereenigeheuvelachtigestrekenivoor'toverigeiserdebodem zeer
vruchtbaar,digtbevolkt,
'doordeDyle,deSenneenz.besproeid en vankanalenenspoorwegen doorsneden.Hetklimaat is er gematigtl
en zeer gezord.Men verbouwterveelgraan,
koolzaadjher.
nepjenz.,en de veeteeltis er

behooren de Aa,de Dommel,de Dieze,de
Dintel,de Mark enz.Van degegravenevaar- van groot blllang.De inwonersbeljden er

bjnaalle de)
kR.K.godsdiensten spreken in
het noordeljk gedeelte Vlaamsch,in het
zuideljkW aalsch.Defabriek-njverheidheeft
ereen aanmerkeljken omvang enstrektzich
uitt0thetvervaardigenvan linnen,katoen,lazendajlnaarMoerdjkvanBredanaarMoerdjk, ken,tapjten,hoeden,papier,stjfsel,zeep,spiri-

ten noemen wj hetZuid-W illemskanaalen
hetKanaalvanEindhoven.spoorwegen zjner
bereidsvanMaastrichtnaarBreda,van Roozendaal naar Bergen op Zoom (en verdernaar
Vlissingen),vandcBelgischegrensoverR00-

van Tllburg naar TurnhoutjvanBoxtelover tus,bierenz.Ookhetmakenvankantverschaft
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exarbeidaan velen.D ehoofdstaddezerprovin- binnen Rome,waar de burgers hem t0t beschermheer verkozen, riaar m oest voor de
giè'
).
cie is Brussel (zie voorts onder Bel
D e Rom einen ten tjde van Caesar vonden overmagtder NapolitanenonderRforzaweder
in Brabant een gemengd volk van Germanen de wjk nemen naar Peruyia. Toen paus
en Celten, en onder de verschillende stam - M artlnwr geene onderhandellngen m et hem
menw ordtvooraldiederM enapiërsa1smagtig wilde aanknoopen,deed htg strooptogten op
en dapper verm eld.H et land w erd echter het Pauseljk gebieden versloeghetlegervan
aan Gallia Belgica toegevoegd,en in de 5(1e S-forza,zoodat de Pausden vermetelea coneeuw maakten de Franken zich daarvan dottière tot stadhouder en opperbevelhebber

meester.In den aanvanq derl0ëeeeuw be- verhief.ToendePausmethertogLodewqkvan
hoorde het tot L othamngen en dus aan 2sJ'of4 tegen koningin Johanna van N apels
Duitschland.ln het begindervolgendeeeuw zamenspande, koos Braceio de zjde van
Nierd het daarvan gescheiden , en keizer laatstgenoemdej nadat zj hem tot hertog
Rendrik V lleleende daarmede Got@rled den van Capuaen èonnetable desrjksbenoemd
Gebaaede, gesproten uit het geslacht der en m et Z00000 goudguldens begiftigd had.
graven van Leuven en Brussel. Zjne nako- In 1421 bevond hj zich teNapelsjwaarhj

melingen voerden er heerschapp: totin de zgn leger metdatvan Jlfonsns'
plz
zAragon,
:4de eeuw en voerden den titel van hertog.
D oor Jolcsll1 de dochter van hertog Jan
H 1 (4t1355) kwam het hertogdom aan het
huisvan Bûurgondië,zoodathetin 1430 aan
P ltilips de Goede ten deel viel. D oor het

huweljk van M aria rJJ
Z Zourgondië met
tenrjk,en alzoo aan Karel V en PhillpsIL

M aœLmiliaan vervielhet hertogdom aan OosW él kwam Brabant onder de regering van
laatstgenoem de ixl opstand1 m aal.alleen het
noordeljk gedeelte w erd in 1648 onder den
naam Van uGeneraliteits-landen''aan deVer-

eenigdeNederlanden toegevoegd,terwjlzuidBrabantt0tin1714 aan deheerschappj van
het Spaansch-oostenrjksehe huis onderworpen bleef.Daarna kwam hetmetde overige
gewesten van Zuid-Nederland onderden Oos-

tenrjkschenschepter,enkeizerlozd.
/Tfhat
ler
in lateren tjd nietweinigmetdebevolkingte
strjden.In 1746 werd hetdoor deFranschen
veroverd, bj den Vrede van Aken (1748)
teruggegeven,in 1794 opnieuw doordeFranschen overweldigd en bj den Vrede van
Campo Formio (1797) met Frankrgk vereenigd.Ingevolge den Vrede van Parjs enhet
Congrès te W eenen w erd hetin 1815toegevoegd aan het Koningrgk der Nederlanden
en vormde de provinciën N oord- en ZuidBrabant en AntTierpen terwjlnaden Belgischen opstand van 1830 de eerste aan het

Koningrjk derNederlandenen delaatstetwee
aan dat van Be
dalgië verbleven.
1 e0n
Braccio
M ontone (Andréa)
voorspoedige envermetelepartjganger,werd
geboren tc Perugia in 1368.Hj behoordetot
de familie I'
ortebraeci en werd in den strtjd
der Guèlfen en Ghibelljnen bj de nederlaag
van deze uit zjne geboortestad gebannen.
Nu stree; htg in dienst van Florence tegen
Ladislaus, koning van Napels, volgde hertogLodemj;k'
ptxsAnjonnaarRomeenwoonde
in 1411den slag bj RoccaSeccabj,waarin
Napels het onderspit moestdelven.In 1414
kwam hjindienstvanpausJoltannesXX III,
diehem tûtgouverneurvanBolognabenoemde.
In die betrekking verzamelde hj geld en
troeqentliet Bologna voor 82000 goudgulden ln handen van de oproerige burgers en
trok met24000 man naal.Perugia,dat zich

moest overgeven.Hj regeerde er aanvankeljk met wjsheid en overleg,trok in 1417

den aangenom en zoon der Koningin, vereenigde. V erdeeldheid tusschen dezen en de
K oningin bragtheë tothetbesluit,om denoor-

logop eigen gelegenheidtevoeren.Hjbelegerde Aquila,maar werdbjeen uitvalderinwonersgeslagenen gevangen genom en.H ierover
was hj zoomismoedig,dathjgeenerleivoedse1wilde gebruiken en zi:h doorden hongerd00d om hetleven bragt(1424).- Ook zjn
zoonccr/o,bjgenaamd Piccins,heeftzich a1s
eendappeqkïjqsbevelhebberbekendgemaakt.
Braeclohnl (Francesco), een Italiaanseh
diehter, geboren te Pistola in 1566 en een
studeermakker van Maf'
ei zcrscrisi (later
Paus Urbanus V1II), dien hj op eene gezantschapreisnaarParjsvergezelde,wjdde
vervolgens in zjne geboortestad zjne dagen
aan de dichtkunst,totdat zjn vriend na het
beklimmen van den Heiligen Stoelhem naar
Rome riep, hem den naam tddallapi (van
de bjenl'' verleende en hem veroorloofde,
om de 3 bjen van hct huis BarberLniin
ztjn wapen te voeren.Na den d00(
1van Ur:lzpzf,
v keerde htl echter naar Pistoja terug,
waarhg in 1644overleed.Vooralheefthjzich
grootenroem verForvendoordegedichten JLa
croceracquistata'7en dluo schernodegliD ei.''
Brachelli (Hugo Franz), een uitstekend
beoefenaar der statistiek, w erd geboren te
Brinn den llëen Februarj 1834,studeerde
in de regten en staatswetenschappen en ver-

wierf door ztlne geschriften reeds vroeg een
roemrjken naam. Reeds in 1853'zond hj
zjn werk JDie Staaten Europa's'' in het
licht, waarna ht
l hoogleeraarwerd aan de
Polyteehnisehe school te W eenen.In 1863
werd hj li4 van de eentrale eommissie voor
statistiek. T0t zjne latere belangrjke geschriften behooren ttD eutsche Staatenkunde
(1856, 2 dln)'',t
dstatistik der österreichischen

Monarchie (1871,een redeeltevanhetvooralle Lënder und Staaten der Erde (1862)'',
terwjl hj niet weinig heeft medegewerkt
gaandel',dDreiszig statlstischeTabelleniiber

aan het voortrefeldk geographisch handboek
van Steln-H örsckelmann.
B rachm ann (KarolineLuise),eeneDuitsche dichteres, w erd geboren te R ochlitz
den 9(
1en Februarj 1777.Reeds vroeg bleek
haar aanleg voor pûëzie, en hare gedichten
werden op l3-larigen leeftjd geplaatst in

276

BRACHMANN-BXA#DON.
W

dc
dlloren''van Dckiller rn in den uMusenalmanach-''VonralFriedr%a 1,4. Rardenberg
(Novalis)bejverde zich,om die gaveteontwikkelen.In 1800 werdzj dooreene vlaaj
van zwaarmoedigheid aangetast, zoodat zp
zich van eene tweede verdieping naar beneden wierp.Schoon zwaar gewond,herstelde

zj langzamerhand.Harekalmtebegon terug
te keeren,toen hetoverljden van Novalia)
Van hare zuster Amalia en van hare ouders
haar aan eene treurige eenzaamheid en be-

hoeftigheidterprooiliet.ln1806vattezjeene

hopelooze toegenegenheid op voor een gehuwd Fransch geneesheer,en in 1813 wer;

zj bjna krankzinnigjtoen een Fransch ofqcier,dien zjbeminde,bjLeipzigsneuvelde.
In 1820 knoopte zj wederom eene betrekking aa*n
met een Pruissisch offcier,met
wien ZP@ te W eimax en tp s7eenen vruchte-

loosstreed tegen geldgebrek.Nadatzj zich
van dezen verwjderd had)bragtzj zichom

het leven door zich den 17den September

1822 te Halle in de Saale te werpen.Zj
heefteen grootaantalvoortreleljke gedichten geschreven.Behalveeen bundelvandeze,
gaf zj uit uRomantische Blithen'' (
tDas

jvqr v4ort.Weldra kende hj devoornaamste kukstgewrochten der grootste meesters

van bMtenj- de voorspelen en fuga'
svan

Bt
iek benevens de wjzen en wporden der
150 Pllmen wareninzjngeheugengeprentj
en hjE
a
behoefde slechtseenmaalietste h00ren,om hetterstond metjuistheidtespelen.
0? zzlarigen leeftjd werd hj organistinde
Nleuwe Kerk te Amsterdam en was niet
allfp
en geachtom zjn uitmuntendBpel,maar
00k om zjnevoortrefeljkegavena1smensch.
Hj ovèrleed den lot
lenJunj 1832.
BrR hvogel (AlbertEmil),een Duitsch
diehte/ en romanschrjver,werd geboren te
Berlja den 29sten April1824,bezochterhet
gymnaium ,werkte er eenigen tjd in het
a
telier.
van!enbeeldhouwer,deedeenevruchtelooze poglng om opgang te maken als t00neelspeler en wjdde zich daarna geheelen
al aan de beoefening derletteren.Toen hj
in 185$zjn geheele vermogen verloren had,
werd hj secretaris aan een schouwburg te
Berljn'
.W ôlhad hj te voren eenigedrama's
vervnr'dig;,maareerstzjn kNarcisz'' die
in 1856 ten tooneele verscheen,werd met
zo0 grooten bjval opgenomen,dat het in

Gottesurtheil'' t
dNovellen und kleine Roma- nageneeg alle Duitsche schouwburgen ten
ne''? dschilde,r,tlngen aus der W irklichkeit''' tooneele verscheen en de eer eçner vertolGverirrtlngen enz.Eenebloemlezinyuithare king in onderscheidene Europe'sehe talen

gedichten met hare levensbeschrjvmg isin genoot.Nu waszjnroem gevestigd,enzjne
1834 te Leipzig in 6 deelen van de pers volgenie stukken uAdalberty0m Babenberge
gekom en.
(1858)'' tMondeCaus(1859)M en tDerUsurBracht(Tieleman van)ofBrayt,Doops- pator (1860)''werden ongemeen toegeluicht.
gezind leeraarte Dordrechtjwerdalhieige- Daarenboven schreefhj eene reeks van r0boren den 29stenJanuarj 1625.Hjlegdezlch mans:van deze vermelden wj (tFriedemann
met jver toe op de oudeennieuwe talen, Bach (1858)''1dBenoni(1860)''
,uDerTrödler
op de wjsbeqeerte,desterrekunde,de ker- (18s2)!'1en dWilliam Hogarth(1866)''.Daarin
keljke geschledenis en de godgeleerdheid, komen'fraaje schilderingen voor,diegetuiznodat de D oopsgezinde gemeente te Dor- genis geven van de levendige verbeelding
drecht hem t0tharen voorgangerkoos.Ge- deB sG rjvers.Voorts heeft hj uitgegeven
durende 16 Jaren wa'
s hj erwerkzaam ,en JLieder und lyrische Dichtungen (1861)'',
overleed in den omtrek van Moordrecht aan GHistorische Novellen (1863- 1865,4dln)'',
den Ilbsel op den 7den October 1664.Zjn uNeue Novellen (1867)'3enz.
merkwaardigst geschrift is GHet bloedige
Braeklaw of Bratzlaw ,eene arrondissetooneelder DoopsgezindeenwereloozeChris- mentshoofdstad illhet Europeesch-Russisch
tenen enz.(1660)M, van welk boek in 1685 gouvea ement Podolië, is gelegen in eene
eene tweede uitgave in 2 folip-deelen met welbebouwde landstreek aan de rivier de
fraaje platen van & Zlsàel in hetlichtis Boeg.W eleer de hoofdstad van een Poolsch

verschenen.Zjnttscholederzedelyckedeugd, woiwM e-schapvan denzelfdennaam ,waszj
geopend voor de christenleugd''iswèl25- laterW afwisselinq in hetbezitvanRusland

ma
algedrtlkt, 00k zjn na zjn d00(
l 51 en Polen en werd ln 1795 aan hetRussische
l
dpredlkaatziën''van hem uitgegeven.
rjk toegevoegd.Erzjn 5000 inwonersjen
Brachthuiser (Daniël),een uitstekend in harenabjheid bevinden zich 2 glasblazeNederlandsch organist,werd geborqn teAm- rjen en eenebuskrnidfabriek. Bj Bracklaw
sterdam den 28sten September l779.Reeds wordt de Boeg bevaarbaar.
OP 3lariyen leeftjd verloor hj ztn gezigt Bre don (M.E.), eene Engelsche r06n als klnd

had hj metvelerleikwalen te mansc:rjfster van den tegenwoordigen tjd,

worstelen.Deste vonrspoedigerontwikkelde heeft400rhareJongste geschriften een algezich zjn geest: reeds vroeg leerdehj de' meeneh bjvalinpeoogst.VanharegeschiedeFransche taal, en zjne grpotq geneigdheid nis werd 0ns welnig anders bekena-,dan dat
t0tde toonkunstbezorgoe hem oplz-larigen hare Y trekking als gouvernante haar in de
otlderdom het onderwjs van Focking, den gelegenheid stelde, om het leven van de

hoogem standen in Engeland van nabj gade
te slu l!. Hare eerste werken lTrailqfthe
serpent''en kLady Lisle(1860enl861)Mwerden naauweljks opgemerkt; daarentegen
wekte'uAurora Floyd (1862)'' groot opzien.
zettehj zpne muziek-studiemetdenmeesten N0g meer roem verwierf zj door dlzady

bekwamenorganistderDpq sgezixdegemeente te Amsterdam.Twee zaarlater qashj
de bekwaamste van al zjne mededlnyers
naar de betrekking van organistin deNleuwezjds-Kajel,en toen hjhierbenoemdwas,

BRADDON-BRADLMY.
Audley'
s secret (1862,3dln)'',datin2maanden 8 uitgaven beleefde.Metgrootesnelheid
volgden nu GEleanor'sVictory(1862)'',ulohn
Marchmont'slegacy (1864)'' JHenq Dunbar
(1864)''enz.,d1e allemetgrootenbpvalwerden begroet.Zj verstaatdekunst, om Engelschetoestanden levendig teschilderen ende
nieuwsgierigheid,zjhctdan00kdooroverprikkeling,ongemeentespannen.sommigevanhare
romanszjn ook inhetNederlandschvertaald.
Braden is eene handelwjze Tvaardoor
maen raau:v vleesch t0t eene voedzame en
aangename spjs toebereidt. Het vleesch
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schotelv:a wat zout en water te voorzien,

terwh'lN n bj magervleeaeh eenstukboter
moet voœ en.A1smen meteene vork in het
vleesch ateekt en de vloeistof, die uit de

openingtpvoorschjnknmt,kleurloosofslechts
even r004 is,mag men het vleesoh als gaar
beschouwen.
Vleesc: wordt00k welin 6en,pfofbeaadpan

gebraden.jHierbjdientmendemeestehitteaan
te brengen door een deksel metgloejende
kolen en men dient op een behoorljk bevochtigen van het gebraad te letten om het
aanbranden,te voorkomen.lnplaatsvan eene

bevat spiervezels, bindweefsel, zenuw en , jzeren gebruiktmen 00k weleene steenen
aderen en slagaderen, en eene vloeistof, braadpan.
Het brM en ê la àrlidd is zoodanige hanw aarin onderscheidene zelfstandigheden zjn

opgelost.Bj de vleeschbereidiqg ishetvan delwjzejwaarbj hettebraden vleesch,ombelang,dat dievloeistof,alsbj uitnemend- geven dogxplakken spek,chalotten,schjfjes
heid het voedzame gedeelte,er in aanwezig

dtroen en vèt met zout en watwater in

bljve.Daardoorworden00kdevezelsmalsch een gesloten p0t gestoofd wordt,zoodat het
en sappig gehouden.Om dat oogmerk tebe- zjne Oprspronkeljke kleur behoudt. Het
reiken1 moet men het raauwe vleesch aan braden ax1/danbegeschiedtopdezelfdewjze,
de buitenzjde snel verhitten,zoodaterde maar bj de saus wordt dan wat wjn of
opgelosteeiwitstofz00 spoedigmogeljkstolt azjn gevoegd.
en eene korst vormt,die hetwegloopen dier
vloeistof belet. Dit geschiedthet best door
het braden aan. 7
z:fspLt(zieBraads
pLt).Verkeerd geplaatste zuinigheid heeft echter het
spit reeds lang uit onze keukensverbannen ,

terwjl het in Engeland en Frankrjk n0g
altjd in gebruik is.Gewoonljkgebruiktmen
daartoe een toestel van plaatjzer, waarin
het vleesch, aan een door middelvan een
uurwerkomdraajendenhaak ppgehangen,van
onderen verwarmd worit, - of ook wel
eene horizontaal geplaatste jzeren staaf,
waaraan het vleesch wordt vastgehecht,terwjl het vuuraan ééne zjdeisaangebragt.
Men dient daarbj te zorgen,dat dehitte

De eigenljken braadjur, diebj hetbra-

den in 4en oven en in den p0t ontstaat,
mag niet anders wezen dan hetingedikte

sap uit het vleesch.Eigenljk zaag raen er
geene kruilerjen bjvoegen,osadatdezeden

vleeschgeur benadeelen.Alen vergete vooral
niet, de bruine korst, die zich aan den
schotel of p0t heeftaangezet,raet een lepel
l0s te roeren en bj het sap te voegen,0::dat 4it laatste Juist daarvan een aangenamen Bmaak ontvangt.

Bradford is eeneaanzienljkefabriekstad

in het Engelsche graafschap York ,gelegen
aan een kanaal,dat met de Aire in verband
staat. Men heeft er ongeveer 110000 inwo-

zoodanigen graad hebbe,dathetvleesch van ners, 54 kerken, eene Latjnsche school,
binnen goed gaar wordt zonder van buiten seminariën van de Independenten en Baptiste verbranden.Om ditlaatsteteverhinderenj ten,benevenseen aantalfraaje gebouwen,

begiet men het aanvankeljk met pekel, terwjl zich vele buitenverbljven in haren
daarna met de afdruipende braadlus,die in omtrek verhefen.Men vervaardigtervooral
eene pan wordt opgevangen, en 0ok wel
met boter, wanneer het vleesch mager is.
Om het wegloopen van het vet te verhinderen,wordthet vleesch weleens met papier
ofm et een deeg van m eelenw aterbekleed,
doch tegen het einde moeten die bedekselen
w orden w eggenom en, om aan het gebraad

wollen stoFen,die thans ook aldaar geverfd

worden! voorts zjn er katoenspinnerjen,
jzergieterjen,steenkolen-mjnen enz.
Een Aier Bradford, in het Engelsche
graafschap W iltshire aan de Avon gelegen ,
telt nog geen 10000 inFoners.

Bradly (James),é'
endermeestberoemde

eene bruine kleurtebezorgen.Op dezewjze sterrekunàgen van Engeland, werd in 1692

gdboren te Sherborne in Gloucestershire,
tudeerde te Oxford in de godgeleerdheid en
31/,en eene kalfsschjfvan 5Ned.pond in swe
rd in 1$19 diaconus te W anstead,waar
: uurgaar,terwjlmalsch gevogelteenwild
veelmlndertjd vereischen.
z
j
ne
nei#ng t0tde sterrekundedeoverhand
Het braden geschiedt 00k wel op den verkreegkHj legde ztine kerkeljke betrekrooster, nameljk op een bak met doorge- king nedqr,deze in 1721 verwisselende met
brande kolen,boven welke zich jzeren Bta- den astronomischen leerstoelteoxford,waar
ven bevinden,waarop laplesvleesch ofvisch Halley kopgleeraar waB in de geometrie.
worden geplaatst.Het spreekt van zelf,dat Zjne belangrjkste pntdekking - die der
zulk een roostervolkomen zuivermoetwezen aberratie van het licht'- hadplaatsin 1727.
en dat men het tjdiq omkeeren van het De kom6et van 1737 gafhem aanleiding t0t
vleesch ofden visch nlet mag verzuimen.
het leveien van een aantal merkwaardige
Meer algemeen is het braden ïs den opd. opstellen in de uphilosophicalTransadions.''
wordt eene runderbra van 15 Ned.pond in

in gebruik. Hierbj zorge men,datdeoven In 1741werd hjjna den doodvan Halley,
door en door heet is, als de schotel met diens plM tsvervanger alsKoninkljk sterrevleesch eringeschovrn wordt.Ishetvleesch kundige op de sterrewacht te Grrenwich.
behoorljk vet,z0o 1s het voldoende, den De waarnemingen,die hj hiervermgtteen
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waarbj die omtrent(
le nutatieder qard-as H iJ- wordt voorgesteld in de gedaante van
de belangrjkste zjn,vullen 13 folio-boek- e0n oud man met een langen baard en een
deelen en vormen 00k nu n0g den grondslag efen voorhoofd.Ditlaatste iszjn'eigenaarvan vele sterrekundige berekeningen.Naar 4ig kenmerk,en nietdeharp (teljn),waarzjne aanwjzingen werden desterrekundige mede Klopstoek en anderen hem hebben getoestellen van het Observatorium aanmerke- wapend.Zjne echtgenooteIduna isdegodin
1jkverbeterd,enhjweeseeneverhoogingvan der onverwelkeljke Jeugd en alzoo hetzintractementvan de hand,uitbezorgdheid,dat nebeeld der poëzie.D00r Bra-ga werden de
zjne betrekking later,weqensdegeldeljke gesneaveldehelden bj htlnnekomstin W a1voordeelen,aaneenonwaardlgez0ukunnenten halla - de zaal van Odén - begroet.
deel vallen. De universiteit te Oxford beDebeker4)J> Beaga oflragarfwllwasbj
noemde hem t0tdoctor,en hj werdlid der de oude Noordsche helden een drinkhoorn,
d
i
e
n de koningen vöör hunne troonsbeklimW etenschappeljke Academiën teBerljn, te
Parjs, te Petersburg en te Bblogna. Hj ming moèsten ledigen. Bj het gezamenljk
overleed den 13denJulj 1762te Chalford in aieggen van geloften ging deze beker rond,
Gloucestershire.Van vermelde 13 folianten, en o0k bj oFermaaltjden werd hj geledig;
thansin hetbezitderuniversiteitteOxford,is
slechts een gedeelte in hetlicht verschenen.
Bradsberg2 e0n ambt of arrondissement in het zulden van Noorwegen,bestaat
uitdevoogdjen H00g- en Laag-Telemarken

e
n Vinle,entelt op 247% (
a geogr.mjl
Ongeveer 80000 inwoners. Het landschap,
uitzee oprjzende,bezitprachtige rotsgroepen,fraape meren, indrukwekkende watervallen en schoone bergweiden. Van de tal-

rjke rivieren iserdeSkien-elfdevoornaamste. De bewoners van Telemarken onderscheiden zich d00r een krachtig ligchaam en

t0t gedachtenis der gevallene helden.
Ondpr den naam Braga is in het laatst

van 1242 een dichterljk-critisch tjdschrift
l6.in het
btlde frma TG% jFl##elàvrg 6n c'
licht verschenen. D e namen ;er beide vervaardigers van den eersten Jaargang (J.&
L.ten Kate en A.YïpklerPrins)zjn geruimen tj4 eeneverborgenheidgeblevenvoor
hetgroote publiek.Detweedeenlaatstejaargang is Van eene andere redactie, en de
beide Jaargangen zjn in 1863 in aangenanacr
formaatherdruktenuitgegevenbjz/ostï/iferw eer t.yCo
mp.teUtrecht.

Metîraqa,den godderdichtkunst,brengt
belcefd,opregt en eenvoudlg van zeden.De men 00k tln verband,datde gewone drank
mannen dragen lang haar en een mes op der Kozakken en Tartaren dien naam draagt,
zjde.Indehoogstgelegenegedeeltendeslands dewjl (le bewoners van het Noorden afheerscht we1veelarmoede,maaroveral'vindt komstig zjn van de oeversvan de Zwarte
men toch eene zekerematevanontwikkeling. zee.oemelde drank wordt tloor gisting verT0teene aanzienljke hoevebehoortaldaar kregen uit havermeel en h0p,ofuitgemalen

een stoutmoedigen inborstl voorts zjn zj

een pronkhuis (stuga),voor de gasten bestemd,terwjldeeigenaar zgn voorraadhuis
(stöplebod) bewoont, dat op slanke, met
snjwerk versierdezuilen rustengrootekasten met eetwaren en kleederen bevat.De
rjkdom bestaat er vooral in e0n groot
aantal pelterjen.Een ander gebouw dient
t0tslaapplaatsvan hethuisgezln,terwjl00k
de keuken,waar de vrouwen zichbevinden,
eeneafzonderljke plek beslaat.Dehoofdstad
is Skien, en in de nabjheid van deze,op
eene rots,ligt het kasteelBradsberg.
Bradw ardinus (Thomas),een beroemd

giersten mout.Hj heefteeneenigzinszuren
en verfrisschenden smaak en wordtdikwjls

opgesteld,werd geboren in 1290 teHartield
in hct graafschap SuFolk,studeerde te 0xford,werd er hoogleeraar,en zag zichlater
benoemd t0t kanselier der St. Paulus-kerk

sierd.De stad bezit eene zeer beschaafdeen

m et paardenm elk vermengd.

Byaga is de hoofdstad der Portugésche

provlncle Entre D ouro e M inho en ligt m et
hàre ruime voorsteden zeer bevallig in eene

fraaje dalvlakte.Erzjn ongeveer 20000 inwoners. M en vindter een aantalouderw etsche,schilderachtig gebouwdehuizen,breede
straten# een groot kasteel, onderscheidene
kloosters, 1 kerken en eene prachtige G0thische hoofdkerk.O0k hetgroote hospitaal

en het aartsbisschoppeljk paleiszjn fraaje

Engelsch geleerde,die onderschlidene god- gebouwen.De Praça d0s Carvalhosis ermet
geleerde en wiskunstige geschnften heeft wandelpaden en Romeinsche oudheden vernjverebevolking,vele fabrieken çn een belangrjken handel.Nietvervandâa
'rligteene
beroemde bedevaartsplaats,nameljk JBom
te Londen,waar Ednard 1II hem t0tzjn Iesus d0 Monte-''Reeds ten tjde derR0biechtvader koos. ln die betrekkng vûlgde meinen was zj onder 4en naana Bracara
hj den Koning bj diensoorlog metFrank- Au
bogusta bekend!en men vindt er n0g vele
rjk.Na zjn terugkeerwerd hj praebenda- uwvallen uit dle dagen.De stad was welrius van Iuincoln rn aartsbisschop van Can- eer de hoofiplaats van hetrjk derSuéven,
terbury, maar Overleed reeds 40 dagen na ggraakte vervolgens in de handen der Arazjne wjding (1349).Hj werd wegenszjne bleren, werd ill 1040 door Castilië hieraan
groote geleerdheid kdoctor profundus'' ge- ontrukt, en behoorde daarna aan Portugal.
naamd,en van zjnenagelatenehandschriften
Bragadino (MarcoAntonio),een Venetiaansch held,werd geboren te Venetië ill
zjn later onderschcidene gedrukt.
Braga,Brage ofBra.
qi,de god derdicht- 1525 en bekleedde aldaar de betrekking Van
kunst in 4: Noordsche godenleer, is een senator.In 1570 was hj gouverneur van de
zoon van Od%n en Freil en de schranderste, hechte stad Famagusta op Cyprus,waarhj
welsprekendste en vindingrjksteder goden. door de Turken onder M untapâa werd aan-
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gevallen.Na een heldhaftigen tegenstand en
nadat 80000 Ttlrken vöôr de stad hetleven
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beklom. Toen Napoleon in den Moniteurvan
15 November 1807 hethuia Braganza vervallen verklaarde van de regering en den
maarschalk Jnnot met 28000 man naar Portugal zond, nam het Portugésche h0f de
wjk naar Brazilië.Hier bleef Jan VI o0k

hadden verloren, terwdl d'
aâr binnen n0g
Blechtseenigehonderdestrjdbaremannenen
nagenoeg geene levensmiddelen waren overgebleven, capituleerde hj en bedong een
vrjen overtogt der bezetting naar Candia. na den valvan Napoleon,terwjlin PortuToen hj echter met zjn onderbevelhebber gal de Britsche generaalBeresford (zie onBaglionL en ongeveer 200 soldaten volgens der dezen naam) het militair bewind voerde.
de overeenkomst in het leger der Turken Oproer in zjne staten dee; den Koningin
kwam jwerden zj we1iswaardoorMnsta- 1821 met dom M i-qnël,zjn tweeden zoon,
,A. welwillend ontvangen, maar de man- nàarPortugalterugkeeren,terwjld0m P6schappen,ondervoorwendsel,datzj Turk- dro, de kroonprins in Brazilië achterbleef.
sche gevangenen gedood hadden,aanstonds D0m M iguël overreedde zjn vader,om de
afgemaakt, en Beayadino met afgesneden nieuwe constitutie tevernietigen,en hadplan
neusen ooren bj de becnen opgehangen en hem van den troon te werpen en zelf de
op de gruweljkste15
wj
e gemarteld en ge- teugels der regéring in handen te nemen,
71z
).
Daarna,werdhem, doch Engeland dwong hem ,daarvan af te
d004 (18Augustus
op last van M '
tç.ntaplöa, de huid afgestroopt zien en Portugal te verlaten.Toen echter
en deze gelooid en methooi opgegtopt.
Jan VI overleden was, en d0m Pedro,400r

Bqaganza isdehoofdstaddexPortugésche de Braziliaansche çrondwet verhinderd om

provlncleTrasosMontes.Zjteltnaauweljks tevens de Portuge'sche kroon te dragen,
4000 inwoners, maar is de zetel van een deze opdroeg aan zjne dochter M aria da
bisschop, en in hare nabjheid verrjsthet Gloria en aan het land eene nienwe constistamslot van hetregérende Portuglsche vor- tutie schonk, kwam d0m M igltëlopdagen,
stenhuis.- Eene andere stad van diennaam 0m , gesteund doorzjne'
kpartjend00rEnge-

ligt in de Braziliaanscheprovincie San Pa010, land,zich meester te maken van den t1'oon.
aan de Jaguary,en telt 10000inwoqers.
Hj vernietiqdedeverleendeconstitutie,maar
Bragapza is de naam van hetvorsten- zjne bloedlge heerschappj duurde slechts
huis, dat ln Portugalen Brazilië den trfon 6Jaxen.D0nPldro,dool'eennieuwenopstan;
bekleedt.Datvorstenhuisontleentdiennaam in Brazilië (April 1831) genoodzaakt, om
aan de stad Braganza en stamt afvan dI- er den troon afte staan aan zjn zoon )?efonsun TG% Portngal, hertog nan .prl.qllzts dro 11 (geboren 25 December 1825)ennaar
(t 1461), een onechten zoon van Jan T, Europa terug tekeeren?verloeg den overkoning van Portugal en van âuqne.
nP drdr.
eldlger uit Lissabon (1833)en vervqlgens

Al
fonsu verkreeg zulke aanzienljke goederen,dathj in 1580 aanspraak maakte op
de Porttlgésche kroon. Deze werd hem
echtel'ontrukt (
loorPhilips11 van Spanle.
NadatPortugalgedurende60jarendeSyaanscheheerschappj verdragenhad,vereenlgden
zich de aanzlenljken deslands,om datJuk

ultPortugal(1831).ZjnedochterMar%a da
Glprcc deed den zzstenSeptember 1833haren
?legtigen intogt in de hoofdstad en huwde
ln 1835 met den hertog 'tan Zelc/zfesàlr.q
en na het overljden van dezen (1825)met
prins Ferdinand van Raksen-cobwrg-&ofha.
Ztjwerd in 1853 opgevolgd doorharenzoon
af te werpen en hertog Jan r.4 Braganza, Pe&ro T',diein 1861 overleed en zjn broeeen kleinzoon van Jan 1, op den troon te der Lnls t0t opvolger had. Deze laatplaatsen.Laastgenoemde streed aanhethoofd ste is geboren den Blsten October 1838,en
van den opstand en verwierf in 1640 a1s gehuwd m et eene dochter van VzetorF- -JJan JF de koninkljke waardigheid.Het nnël11,Koning van Italië.
nieuw estam huisleverdeechtexgeenevorsten,
Braham (John),eigenljk Ab'
rakam,een
die zich door oorlogsroem ofwjshei; onder- beroemd Engelsch tenorzanger, werd in

scheidden. Al
fonsus VI (1656-1667), de 1770 te Londen geboxen en waB de telgvan
oudste zoon van Jan'TF,wer; (
l00rzijne eene Israëlietische familie.Hj verloor op
losbandige gem alin krankzinnig verklaard en Jeuydigen leeftjd zjne ouders, waarna de
gevangen gehouden.In diensplaatsregeerde Itallaansche zanger LeonLhem t0tzich nam
Pedro (1667- 1706), de broeder van den en onderwees. A1s lo-jarige knaaptrad hi
J
voorgaande, en nam diens gomalin ten hu- reeds 0P ill den Koninkljken sehouwburg;
weljk.Zjn zoon en opvolyerJanV (l70s- vervolgens gaf hj concerten te Bath en
1750) was een werktuig ln de handen der oogstte in versc,
hillende schouwburgen tc
Londen grooten bjval.Hj genootdlen geJe
z
uï
e
t
e
n
g
n
l
i
e
t
a
a
n
z
j
n
b
i
e
c
h
t
v
a
de
r
Ca
s
pJr d6 zre'ro het regeringsbelei; over.O0k durende eene reeksvan jarenjdeed onderzjn zoon en opvolgerJozel I (1750-1777) scheidene kunstreizen en overleed den l5ëen
was een zwak vorstjhoewelin zjn tjd de Febrt
larj 1856.Zjne stem omvattenagenoeg
welvaart van Porttlgaltoenam (
loor het be- 17 toonen, en hj onderscheiddezich daarleid van den uitstekenden minister Pombal. enboven zopwel door zjn meesterljk Bpel
W at er goeds gewrocht was, ging echter als t
lûor zjne verdiensteljko composities,
verloren onderhetbestuurvan zjnedochter van welke wj vermelden urhe cabinet''.
Maria Frlacidcts(1777-92)jdie haren 00m Family quarrels'' uFalse alarms'' en ttrl
ze
en gemaal tot mede-regent benoomde. Zj devil'sbndge'
'.Sommigevanzjnemelodieën
zelve w erd na den dood van dezen krank- leven in een mgnd desvolks.

.

zinnig,zoodat haar zoon Jan FT 4en troûn

Brahaspadzj o0k onder andere namen
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bekend,isbj deIndiërsdeplaneetJlzfferj ding dcrsterrekundigewetenschap.Als eene
die door hen als de beschermgod der ge- mvrkwaardigheid wordtvanhem vermeld,dat
leerden gehuldig; en met 4 armen en eene hj'in een tweegevechteen gedeelte vanzjn

kroon, voorts gezeten op eene antilope en neus verloor en naar eigen aanwjzing een
in de eene hanf
l een schepter in de andere kunstneus liet vervaardigen. T0t zjne be-

angrjkste geschriften behooren: JAstroeeneblorm houdende,voorgesteld wordt. l
Brahe.Onderdezen naam vermelden wj: nomiae instauratae progymnasmata (1587 en
Tycho d6 Rrakê een beroezad sterrekun- laterbj herhaling,2 dln),''uopera astronodige.Hj wetd geboren te Kundstrupjeen mica(1648)''
,JAstromomiae instauratae medorp bj Lund in Schonen,op den l4ëeùDe- ehanica (1598)''
,GHistoriacoelestis(1666)''en

cember 1546,Btudeerde te Kopenhagen en te ttDe mundi aetherici recentioribus phaenoLeipzig in de regten,maarlegdezich vooral menis(1588)''.
t0e op de Bterrekunde,waaraan hj na zjn Mbba,gravin de ZrJAJtgebqren in 1596
terugkeer in Denemarken zich geheel en al en vurig bemin; doo1'den Jeugdlgen.Gustaaf
wjdde. Hj werd daarbj ondersteund door Ados Na het beklimmen van den troon

zjn 00m van moeders%jde,8teen zï/tfe,die wilde hj haar t0t zjne gemalin verhelen
voorhem teHeeritzwaldebjKundstrupeene (1611)t maar zjne moeder Chrhtina nan
sterreNvacht deed verrjzen, waar Tyeko in Sleeswûk-kolstein wistzulksteverhinderen,
1572in hetsterrebeeldCassiopeia eenenieuwe en Ebba trad in 1618 in hethuweljk met
ster ontdekte, die in 1574 weder verdween. den Zweedschen veldheerJacobd6laGlrdie.

In laatstgennemdJaarbegonhjsterrekundige Zj overleed in 1654,enharebetrekking t0t
voorlezingen te houden.Zjne bloedverwan- Gustaaf 2#0y heeftaan koningGutaaflll
ten waren intusschen op hem vertoornd, stof geleverd t0t een drama.
daar zj hetdoen van sterrekundigewaarne- PeltrdeWrJAJ,eenverdiensteljkZweedsch
mingen ongepast rekendenvooreen edelman, staatsman.Hj werd geboren te Ridderholm
en hunne ontevredenheid nam t0e nazjn in 1602jstudeerde te Upsala en aan onderhuweljk metdedochtervan een landbouwer derscheidene Duitsche en Italiaansche uniuitzjnegeboorteplaats.FrederLk11,koniyg versiteiten in verschillende vakken,volbragt
van Denemarken, verleende hem echter m groote reizen en trad daarna in Zweedsche
1576nietalleen eenjaargeld van 2000rjks- staatsdienst.Hj genopt hetvertrouwen Van
daalders,maarstelde ook heteilandjeHwen Gutaal 2#oy en weeslaterde hertogeljke
in de Sond ter zjner beschikkingj terwjl waardigheid, hem door Christina aangebohj hem tevensaanzienljkesommen schonk, den, van de hand. Metkrachtverzettehj
om aldaar een kasteelmeteen observatorium zich tegen het besluit dier Koningin om af(Uraniënborg) en e0n verbljfvoorzjn leer- stand te doenvandentroon,Ja,hjweigerde
lingen (Sternenborg)testichten.Opgennemd het om ,volgens hetgebruik, bj die plegkasteel, dat, ruimschoots voorzien van alle tigheid haar de kroon van het hoofd te nenoodige halpmiddelen, eene leerschool der men. Onder hare opvolgers was hj vooral
sterrekunde w erd voor geheelEuropa,ver- w erkzaam tot verbetering der Zw eedsche
toefdehj zllaren,enhetM ngenamevanzjn krjgsmagt,waarvanhj Mnvoerderwas.Als
toestand aldaar werd nog verhoogd d00r de gouverneur-generaal van Finland, Oesterhulde van geleerden en aanzienljken. Het botten en Aland bevorderde hj er de wel-

geluk is echter zelden èestendig van duur. vaart der ingezetenen, en zocht overalverBj het overljden van Frederik 11 verloor betering aan te brengen in hetstaatsbestuur,
hj zjn steun. Zjne vjanden, tot welke in de Kerk en in de regeling van het onder-

vopral de rjksraad Walchendorf behoorde, wjs.Zjne uitgestrektegoederen,zjnehooge

maakten hem verdachtbj koning Chrotlaan betrekkingenenzjnealgemeenekennisstelden
ITren wisten zjnewetensehappeljkewerk- hem daartoe in staat,- dat allesverschafte
zaamheden vnortestellen alsgevaarljk voor hem grooteninvloed.Hjstichttedevoormalige

den Staat.De vroeger genoteneonderstands- universiteit te Ab0,de stad Brahestad,het
gelden werden hem onthouden,en hj ver- gymnasium te W isingsöe en een grootaantal

scholen van lager onderwjs.00k heefthj
degrondslagengelegdvooreennieuw wetboek.
Hj overleed den 12denSeptember 1680.
M aynu.
n,graafd6WrJ&',een kleinzoonvan
den voorgaande.Hj wer; geboren in 1790,
bekleeddealskanselier,maarschalk desrjks,
chef van het Koninkljk hllis en van den
en overleed aldaar op den 24sten October generalen staf, aWudant-generaal,lid van
1601.Hj iszjn roem nietzoozeerver8chul- den staatsraad enz.de aanzienljkstebetrekdigd aan zjn stelsel omtrent de inrigting kingen,en overleedden 16denSeptember1844.
J@n Jacob .PrJAJ,een Nederlandsch godvan het heelal- een stelpel,wM rdoorhj
met groote seherpzinnigheid den rang der geleerde.Hj was de telg van een aanzienljk
liet zjn ondankbaar vaderland.Eerstbegaf
hj zich naar Holstein,toen naar Mecklenburg en in 1500 naar Praag, waar keizer
R'
adoï
f11hem eenaanzienljkJaargeldschonk
benevens het kasteel Benack. Hj vestigde
zich echter in de stad Praag,werd er bj
zjnewerkzaamhedendoorKeplerondersteund

M rde als hetonlrikbare middelpuntvanhet Zweedsch geslacht, werd geboren te Delft
1enNovember1726,stldeerdeteUtrecht
geschapene zocht te handhaven - ,als wel den 13t
aan zjne sterrekundige waarnemingen en ill de theologie en 5VaB eerstpredikant te
ontdekkingen, aan de verbetering der Bter- W atergang en toen te Vlissingen.Hier werd
rekundige werktuigen en in het algemeen hj in 1775 d00r eene beroerteaangetast,

aan zjne jverige bevordering en versprei- waarna h/ zjn emeritaat verkreeg en den

BRAH:- BRAHMA/SMUS.
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5;en Julj 1776 overleed. Hj waseen wel- uitzjnedjen,endedienstbareklasseuitzjne
spreken; redenaar en beoefende tevens de
dichtkunst, behoorde t0t de oprigters van
het dichtlievende genootschap S
drenuesconamur grandia'' te Vlissingen, zag zich benoemd t0tlid en tweeden secretarisvan het
Zeeuwsch Genootschap van wetenschappen,
en heeft onderscheidene geschriften - vooral
strjdschriften - nagelaten.
Brahm a is een woord,dat in het Sanskriet het Hoogste wezen aanduidt en oor-

voeten.Daaralles van Brahma isuitgegaan j
bezitten alle dingen eene zekere mate van

heiligheid,maar zj zjn tevens methet 0nreine bezoedeld.Voortsmoetallest0tBral
tma
terugkeeren, 00k de ziel van den mensch.
Zondigezielen kunnen echterin hanonreinen
toestand niet t0them gaan,maarmoeten in

hetrjk van Jamadoorvreeseljkepjnen ge-

louterd worden. Daarenboven wordt de leer
der zielsverhuizing verkondigd.dat wilzeg-

spronkeljk hetgebed ofinhetalgemeeneene gen:zielen,dien0g nietvolkomen gereinigd
heilige handeling beteekent, waardoor de zjn, komen na het sterven deB llgchaams
mensch aan hetOpperwezen zoekt te beha- weder in andere ligchamen te voorschjn,
gen.A1syersoon is Bralzma degodheid der totdatzj eindeljk waardigzjn,om t0tBralt-

lndiërs,dle met Visknoe en ('
ina hetdrie- m a op te klimm en.
tal hoogste wezensvormt,de scheqperder Zulk eene leer is zeer geschiktom de Inwereld en dermenschen,de verkondlgerder diërs metschrik en angst te vervullen en hen
gewjde schriften der Veda'sen derwetten t0thet volbrengen hunnergodsdienstigeplig-

van M anoe.Hj wordt voorgesteld meteen ten aan tesporen.Eenvoornamepligtisdeze,
viervoudig gelaat, dat naar alle kanten uit- dat zj zich stipteljk houden aan de verorziet,en alsrustende op een zwaan.Brakma deningenderpriesters,datzjhunbedrjfnaar
is oorspronkeljk geen voorwerp van open- eisch waarnemen,en datzj zich onthouden
bare vereering,en aan zjne dienstwerden van alles wat onrein is. Een groot M ntal
geene tempels gewjd.Latergebruikte men voorwerpen,vooral ljken, zjn onrein,en
den naam Brahma (van 0nzjdig geslacht), B0k de spjswetten zjn zeer gestreng;het
om degoddeljke zelfstandigheid aan tedui- gebruik van vleesch- uitgezonderd vanroofden, zoodat hj een voorwerp isvan wjs- T0ge18,zwjnen,rhinocerossen, krokodillen
geerig-vrome bespiegeling (zie verder onder en som mige visschen - , alsm ede van vele
Indoehe .gt
sterk-riekende planten isverboden. Bj dat
ldd#ïeld/leer).
Brahm Kïsm us! Bramabsmus of Bramanismns is de godsdl
enst der Indiërs,welke
Bralnma huldigen als hethoogste en verhevenste. De oude Indoekeoqot
fddïezldflder (zie
onder dit woord) wasontleend aan de ver-

alles geldthetvoorschrift,om het ligchaam ,
a1s het onreine bestanddeelvan den m ensch,
te kastjden enallegedachtenenaandoeningen
der zielop te heFen,ten einde hierdoor te

sehjnselen en krachten dernatuur.Zj ging
echter lanpzamerhand verloren, omdat de
priesters nlets deden om haayte handhaven,
maar zich bejverden,om aan het oude stel-

Brahma:t0t een gedachteloos staren ln het

se1eene hoogerebeteekenistegevenen boven
het veelgodendom ééne enkele godheid te

komen t0teene volkomene vereeniging met
ledige nlet.Hierdoorvermjdtmen deover-

gang der zielin een ander ligchaam.Bovenal
moeten die pligten met de meeste naauwgezetheid vervuld worden door de Brahmanen.

Zoodanigisoorspronkeljkdegodsdienstder
plaatsen.Diegodheid noemden zj Braltma: Brahmanen. Hetwjsgeerig stelsel, datzieh

dezestaatboven deverscheidenheiddernatuur daaruit in de 7(
le ot'6(
le eeuw vöôr Chr.ontals de heilige eenheid,boven de w isselval- wikkeld heeft,is in de hoofdzaken van den
ligheid der dingen alsheteeuwigonverander- volgenden inhoud:Brakma,de wereldziel,is

ljke.Hj (ofhet)isdewereldgeest,diedege- onstoFeljk,en toch isuithem de stoFeljke

heele schepping doorademt en bezielt - de wereld voortgekomen.D eBrahm anen zoeken

gewjdebron vanalhetbestaande.Hjbevindt diemoejeljkheid uitdenwegteruimendoor
zich niet boven de natuur,a1s de gebieder hetbestaan derstofeljkewereld telntlehenen.
over deze,maar in de natuur, - hp is het Er bestaat slechtséén wezen dehoogsteziel
leven der natuur zonder persoonltjkheid te (Paramatma,eigenljk de verhevensteadem),
bezitten ofzich om hetliefen leed der m en- en de natuur isniets anders dan een spelder
schen te bekreunen.Aan hem zjn8godena1s wereldzielmet den schjn,w elke schitterten
bestuurders van evenzoo vele wereldgewes- verdwjnt.Deverscheidenheiddervormenis
ten pndergeschikt.Zj zjn,bj hetontstaan enkelzinsbedrog.De zintuigen,zelveslechts
der wereld,heteerstuit Bnahma voortgeko- in schjn aanwezig, nemen op eene misleimen;toenvolgden'
degeesten derlucht,daarna dendewjze den schjn derwereldbuiten0ns

de reine,heilige menschen,en eindeljk de (mala) in zich op, om dien a1seen spiegel
dieren,planten en delfstgFen.Delevenswjs terug te kaatsen.Daardoor wordtde mensch
en hetbedrjfvan elk schepsel,00kwatzjne verleid,om deuitwendigewereldvoûrietswenakomelingen betreft,is bepaald, zoodat de zenljks tehouden.'sMenschen zielisinderverdeeling in kanten (zie lndië)aan Braltma daad niets anders dan een ongescheiden gewordt toegeschreven.
deelte van Brakma en zj heeftgeen afzonHet spreekt van zelf,dat de Brahmanen derljk bestaan.O0k moet de mensch meer
(zie onder ditwoord)zich hetdigtstbj de en meerzoeken te begrjpen.Daarom wordt
Godheidplaatsen;zjzjn,volgenshunneleer, dit stelsel datdes onderzoeks (mimansa)gevoortgekom en uitden m ond van Brahma,de noem d.
krjgslieden u1t zjne armenjde landbouwers
Een ander stelsel is dat der onerpelnzlny
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(sankllia),afkomstig van Rislt;Kapila.Hetis tenomen1omdatzj zichin de 6ëeeeuw vöör

gevestigd op de begrippen vanzielennatuur. Chr. bedreigd zagen doûr het veldwinnend
Deze beide hebbep eenoorsyronkel
jkenwer- Boeddhaïsmus(zie onderditw00xd).Zjzochkeljk bestaan en zjn eeuwlg van duur.Alles ten in Rama en Krona(de7ëeen8stevleeschwatisheefteene oorzaak.Demeestverwj- w ordingen van Vinltnoetaanhetvolkietsder-

derde oorzaak is de onrspronkeljke natuur
(mulaprakriti),dieonbegrensd eneeuwigis.
en waaruitalhetbeperkteeneindigetevoorschjn komt.Naast de natuux bestaateene

geljkste geven,alshunnetegenstandersin
Boeddha leverden.Voortsbouwden zjprachtige tempels (te Elephanta) Salsette, Mahavalipoeram enz.) en verminderdendegestreng-

tweede oorzaak ,de ziel)debron vanhetver- heid dervoorschriften omtrentde zelfkastjstandjhetwelk nietuit de natuur kanvoort- ding.In den langdurigen strjdmetdeB0e;vloejen, omdat dezeblind is.De natuur is dhaïstenbehaaldenzjdeoverwinning,waarna
één,maar de ziel veelvoudig,(bch evenzeer zj hun stelsel nog meerin bjzonderheden
eeuwiq.In de natuur en de zielzjn reeds ontwikkelden.Deafscheidingderkasten werd
alle dlngen begrepen; beide werken zamen naauwgezet gehandhaafdjhet zamenstelvan
t0t het voortbrengen 4er dingen.De natuur plegtigheden, vooral met betrekking t0t de

wordt bestraald doordenabjheid derziel, oferanden? aanmorkeljk uitgebreid,en de

en de ziel geeft getuigenis van het bestaan
der natuur.De natuur als oorzaak derschepping ishet evenwigt van schoonheid1werkzaamheid en rust,en deeerstewerkiny van
het verstand op de natuur isde vernietlging
van dit evenwigt. Uit de werking van het
verstand op de natuur ontstaatdeik-vorming

zelfvernietlging bevorderd t0t zelfmoord en
t0tverbranding der weduwen toe.Devrouw
wer; als een zoenoFer voor de zonden van

haaroverleden man metzjn ljkaandevlammen prjsgegeven.
Aan hetBrahmaïsmus,zooalshetzich naar
het overleg der priesters ontwikkeld heeft,is

(ahankara) ofhetindividu.Deeersteverstan- hett0eteschrjven,datdeweleerz00krachdeljkekrachtenzjn de5elementen:aether, tige,strjdvaardigeenvermeteleIndiërsineen
lucht,vuur,wateren aarde,endan volyen ellendigvnlkherschapenzijn,hetwelkmettaai
de 11 nrganen van 'smenschen waarnemlng
en werkzaamheid t0t aan de ziel toe.Deze
zetelt zich in de stof;esligchaamsjoverleeft
heten bekleedtzich daarna metnieuwestof.
Het doel van 'smenschen leven isj zich te

geduld allesverdurenkan zonderzichaaniets
te onderwerpen,buigende zonder te breken,
en steeds uitkomstzoekende langs de wegen
van list,leugen en booze aanslagen.

Brahmanen of zonen ro4 Braltma zjn
bevrjden van de banden desligchaams,en in de ruimste beteekenis de afstammelingen
hetisdetaak derwarewetenschap,hetOnderscheid tusschen de ziel en de natuur ted00rgronden en de eerste van 4e laatste te verlossen.De vereeniging van zielen ligchaam

en vereerders van Brahma en in engeren zin
de priesters van Bralnma, de leeraren des
volks,de raadslieden derkoningen ,dehandhaversderwettenyde geneesheerenderkranis enkelschjn.'
sMenschenverlossingisdaar- ken,de vertegenw oordigersder w etenschap-

in gelegen,dathj hetzelfstandigbestaander pen, dieverpligtzjn,deVeda'Bte verklaren en de godsdienstigeplegtigheden te verzielbegrjpt.
Dezewpsbegeertegafaanleidingt0tonber- rigten.Nadat deJeugdige Brahmaan opeene
zoek en deed een stelselvan redeneerkunde plegtige wjze in zjne kasteis opgenomen,
neemt het bestudéren der heilige boeken een
(nJaJa)ontstaan.
Voor hetvolk , dat is voor hen, die niet aanvan: en htjontvangtden titelvan B'
raht0t de kaste 4er Brahmanen behooren,zjn -cfà
zjlrl.Is hj t0t Jaren desonderscheids
deze godsdienstig-wjsgeerigebepalingen 0n- gekom en1 dan rust op hem de verpligting
verstaanbaar.Daarom keerde het t0tdevoor- om een huweljk aan te gaan en a1s Griltasmalige goden terug,en we1in Dekan t?t tlta een huisgezin te stichten.Heefthd een
den alouden g0d der winden (R0e4ra),d1e zoon vûorzjn gewjden stan; npgeleii,dan
in de 6de eeuw vôör Chr.den naam ontving moethj zich a1s Vanaprasthaindeeenzaamv
an C>''
pJ (wasdom ,groei),den brengervan heid der wouden begeven, totdat hj als
onweders,en tût Voltnoe, den g0d vap het Sannyasi gelouterd aanlandt in den schoot
blaauweuitspan:el,van debloejendenatuur der Godheid.Omstreeks hetvierde deelder
en van 4en vruchtbaarmakenden regen. Die Brahmanen behoort t0t den stand der priestwee gnden werd
ahmanen ters; de overigen bekleeden wereldljke be. en nu doûr de Br
ill hun stelsel ûpgenomen en ondergeschikt trekkingen, maarallen genieten belangrjke
gemaakt aan Brakma.Van VLsl
tnoewordtge- voorregten. Zj zjn bevrtj; van de d00dleerd,dathj nu en 4an in menscheljkege- straf,van de belastingen,van de verbeurddaanteop aarde verschjnt,om degodsdienst verklaring van goederen en vormen het
van Brakma te handhaven.Op hem werden onschendbaar hoofd van hetmaatschappeljk

nu 00k de daden deroudehelden inhetEpos, ligchaam.ëW ie een Brahmaan''- zoo luidt
die van Rama en Krishna, overgebragt.De het- tdm et een grashalm slaat,za1 p et de
Grieken vergelekeu ç'
ira m ethun Dionysos pjnigingen der he1gestraftworden.''Daar(Bacchus)en Keisl
tnamethtm Heraeles(Her- entegenwordtdenBrahmaanvoordezwaarste
cules).Later Ferden Brahma, Visknoe en misda4en enkel geldboete of in het ergste
çé'
vat0teenedrieéénheid(trimurti)verbonden. geval verbanning opgelegd.
De Brahmanen gevoelden zich vooralgeBrahm a-poetra is de naam van éène
drongen, om 4ie 2 goden in hun stelselop 4er vûornaamste rivieren van Azië. Haar

BRAHMA-POETRA- BRAKEL.

oorsprong en loop was geruimen tijd eene
geographisehe verborgenheid,w elkenogniet
volkomen ontslujer; is.Zg ontspringt in
Tibet onder den naam van Lohittterwgl
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van welke ééne de havensvan Braïla vormt.

Erzjn 30000inwoners,hoofdzakeljkGrieken
en Boelgaren, 4ie een aanzienljken handel
drjven.Deze strekt zich vooraluittotgraanj

anderen de Tnampoe in hetnpordendlerberg- olie-houdende gewassen,talk,vleeschenw ol.
streek voor haren bovenloop houden.M et Te voren stond ereene sterke vesting,m aar
een sterk verval snelt zj schuimend voor- dezeligtin puinenlevertbouw stofvoornieuw e
w aarts tussehen steile rotsen,die door han- huizen in de stad.

gende bruggen verbonden zjn jenvolgteene
Brainard (John G.C.),eenâ.
merikaansch
zuidwestelpke rigting totdat zj na een loop dichter,w erdgeborenteNew-Londondenzlsten
van 8 geogr.m jlen het laagland van Assam October 1796,studeerde in de regten,maar
bereikt en w estwaartg verder spoedt.W aar vondz0q weini
g praetjk,dathjderedaetir
het laaglan; breeder wordt,vormtzj tak- op zich n%m van den ttconnecticut-spiegel,
ken, dle zich later w eder vereenigen.In een tjdschriftjdat te Hartford verscheen.In
Assam ontvangt zg een aantalzj-rivieren, plaats van opstellen van ernstigen inhoud,gaf
verlaat het blj Gowalpoer,en wendtzich nu htjhumoristische stukken engedichten,waarzuidwest-, zuid- en oostw aarts, om het door het tjdschrift weldra een hoogen rang
Garrow-gebergte heen kronkelend.W atver- bekleedde op het gebied der fraaje letteren.
derzendtzg een tak - deDsjaboena- naar Eene verzameling van zjne gediehten, die
ëeGangesenontvangtonder23@N.B.dennaam in den Jspiegel'' waren verstrooid,werd in
van M egna, terwjlzj hier aan de oostzPde 1825 metbjvaldoor hetpubliek begroet.HP

de Barak opneemt. Van hier naar het zuid- overleed den 26sten September 1828.
Festen vloegende,krjgt zg door de Doelas- Brake isdehoofdplaatsvaneen ambtinhet
se'ri een deelvan de wateren der Dslaboena groot-hertogdom Oldenburgensedert1843eene
terug en ontvangtverder door d.eK yrtinassa vrghaven in Busadingerland.Ztjligt op den
een belangrjken toevoer uitde Ganges.Yan linkeroevervan de W ezer eenige uren gaans
hier bereikt zg, na een loop van 20 geogr. benedenElsoeth enw astotaandestichtingvan

mjlen ,ie Golfvan Bengalenmet3 monden,
namelk'k de Hattia tenoosten,deSjabashoer
in het m idden en de Gangen ofP odda ten
westen. Hare geheele lengte bedraagt 207
geogr.mjlen,en a1s wjderivieruitTzbeter
bjvoegeq,komenw:t0tmeer4anhetdubbele

Bremerhaven eigenljk de haven van Bremen.
Ook na dien tkd
' bleef zp eene aanzienljke
scheepvaart en een uitgebreidenhandelbehouden,zoodater een nieuw bassinisaangelegd,

om zoo mogeljk demededinging metBremerhaven vo1te houden.
bedrag.Alleen dePoddaisvoorGescheepvaart
Brakel.Ondeqdezennaam vermeldenwj:
Dirk Geeri/.
: cxlrakel,een Nederlandsch
van belang.Deze rivier,worit,even al: de
G anges,doordeHindoe'svoorheiliggehouden. goigeleerde.Htj werd geboren te Enkhuizen
B rahm s (Johannes), een Duitsch compo- in 1608,studeerde te Franekeren wasachternisten piano-virtuoqs,wer; geporenteHam- eenvolgens predikant te Beers en Jellum ,op

burg den CGen Mez 1834. Hj genoot van
M arœsen te Altona het eerpte onderwjs in
het klavierspel, vertoefde in 1853 eenigen
tjd te Dusseldorfbj Schumann en wasdaarna
Jaren achtereen directeur van eene zangvereeniging en onderwjzer in de muziek btj
den vorst van L ippe-D etmold. Na een kortstondig verblgf in zjne geboortesta; begaf
hg zich in 1862 naar W eenen en werd er
benoemd tot directeur va'
n het koorbj de
Zang-academie.In 1864 liet hj deze betrek-

Texelen te Makkum.Hj heefteenigestichteljkewerklninhetlichtgegeven;zjnboekle
uHet geesteljk leven ende de staat eens geloovigen enz.''werd in 1777voorde15tlemaal
gedrukt.Hg overleedden 14denFebruarj1692.
W ill6m # B rakel,een zoon van den voorgaande. Hj Btudeerde te Franeker en te

Utrecht en wer; achtereenvolgens predikant
te Exmorra,te Staveren,te Harlingen en te
Rotterdam , en overleed den 3osten October

1711.Hg behoorde tot de beroemdste godgeleerden zjnereeuw en heeft eenelangereeks
voo
h
anfdDu
itschlan;,waarnahjnaarOostenrjks van stichteljkewerken geschreven.ZjntdResta; terugkeerde.Hj ls een hartstogte- 4eljke godsdienst enz. (1700, 3 dln 4to)''

king varen en bezocht verschillende steden

kwam in 17.95 voor de 20stemaalin hetlieht.
Van hetOud-Nederlandschgeslachtnan2rJzang,enz. heeft uitgegeven.
kel, van hetwelk eenige leden het Verbond
Brahoei of Ral@-gebergte isde naam van 4er Edelen onderteekend hebben,behoorden
eene bergketen die zich in het oosten van anderen tot de N ederlandsche zeehelden.V an

1
jk en rjk/egaafdcomponist,dieeengroot
M ntalmuzlekstukken voor klavier,orchest,

Beloedslisvn en langs de grenzen van Sindh Gezenoemen wg.
van hetnoorden naarhetzuiden uitstrekten
m et K aap M onza de zee bereikt.P e hoogste
bergen verheFen er zich ter hoogte van 4000

Cornelin 1)Jo Brakel, in 1629 kapitein ter
zee en bevelhebber van het schip uC1ara''.

Ned.e1.De bewoners dragen erdesgeljksden
naam van Brahoeien zjn waarschjnljk afstammelingen van denorspronkeljke ingezetenen deslapds.
B raïla , ln het Turksch Ibraila,is eene
belangrjkehavensta;inWalachge,2'/zgeogr.
mg1 boven Galatz op 4en linkeroever van de

overen'van Duinkerkscheroofschepen,enoverleed in 1644.
P ieter van zrgkel,een zoon vanden voor-

Hj onderscheidde zich vooraldoor het vergaande.Hg bevond zieh in 1658 alskapitein
op het schip uHet huis te Kruiningen''van
54 stukken bj de vlootvanden Vice-admiraal
de Axyfer.Toen hg in 1664metdrieStaatsche

Donau, welke zich hier in 6 armen verdeelt, Qnrlogschepen eene vlootvan 30 han4elsvaar-
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en in 1842 luitenant-veldmaarschalk.In 1814
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binnen 'shuis.Buitenbraak ofhet inbreken

werd hg commandant-generaalin Hongarje, van buiten heeft plaats, w anneer men op
dyarnain Galidë en eindeljkinOostenrjksrh eene der omschrevey wjzen zich den toeSiléziëjwaarna hj a1s generaaldercavalerie gang verschaftin hm zen,hoven,openplaatwerd gepensioneexd.
sen ,parken ofb/ hqizen behoorende erven,
of in vertrekken van huizen,die a1s afzonBoz,zi! Diekenn.
Bozzelh (Francisco Paolo), een Itali- derljke woningen gebruiktworden.Binnenaanseh advocaat, geboren te Manfredonia braak is dr braak aan binnendeuren ofaftegen het einde der 18(1e eeuw , w as staats-

sluitingen blnnen 'shuis,aankasten ofanderg
raa; onder de reger
eing van M %rat, vexliet toegeslnten m eubelstukkenynadatmen gekohet land in 1821 en leefde als balling te m en is op de zooeven genoemde plaatsen.
Parjs.In 1848wer;hjnaarNapelsgexoepen,, Onderhetbrekenbinnen 'shuis wordtook beom een ontw erp-constitutie in gereedheid te grepen het eenvoudig w egnem en van kisteny
brengen,enaldaarbelastmetdeportefeuillevan doozen , pakken, met pakdoek, touwen of
Binnenlandsche zaken, m aar legde reedsna iets anders vastgemaakt,envananderelossw
verloop van een paar maanden zjne betrek- gesloten voorw erpen,waarin het een of het
king neder. Van 15 Mei 1848 tot 7 Augus- ander is ingepakt, hoewelhet openbreken
tus1849washjerministervanonderwjs,- niet terstond op de plaats van w egneming
ook heefthj onderscheidenebelangrjke wer- zelve gebeurd is.
ken in hetlichtgegeven.
Braak alleen is geen zelfstandig,op zich

Bra (Hendrik van) ofH enrieusaWrl,een zelf strafbaar misdrjf. Meestal is zj eene

uitstekend N ederlandsch geneeskundige,w erd verzwarende omstandigheid van andere misgeboren te Dokkum 4en 20sten September drjven, die aanranding van den persoon of
1555.Hj studeerdete Norden,teBasel,te van het vermogen bedoelen, bj voorbeeld
W eenen, voorts aan onderseheidene hooge- van diefstal.
scholen in Italië en in Frankrjk, en was H eeft de dader geen ander m isdadig oogvervolgens geneesheer te K am pen, Dokkqm merk dan'
Ialléén hetverbreken enz.van de
en iTt het graafse.
hap Zutphen. Algemeen vermelde voorwerpen, dan is er in den zin
wordt zgne groote geleerdheid geroemd,die der strafwet geen braaky maar een ander

trouwens bltjkt uit een aantalgeneeskundige zelfstandigmisdrjfvoorhanden,enwelmeestal:
w erken,zooals ttcatalogus medicam entorum het m oedwillig toebrengen van schade aan
simplicium etc.(1614en 1616)Menz.
eensanders roerende eigendomm en, 'tw elk

Bryadspit.Met dezen naam bestempelt eenvoudig a1s policie-overtreding gestraft

m en ln de eerste plaats een w erktuig,dat
in de keuken te huis behoort bestaande
uit eene op tw ee standers boven het vuur
geplaatste horizontale dz
een stang! aaraan
het vleeseh gestoken wordt,terwjl'fz
tlaan
het ééne uiteinde voorzien isvaneenekruk ,

wordt, tenzj om hçt gevaarl/ke van het
gebezigde m iddelofuitanderenhoofdedeelementen voor een ander misdrjf,bjvoorbeel;
voorbrandstichtingofverbrekingvansluiting,
aanwezig mogten zjn (zie voortsWe lfferie).
svordt de dader, na het plegen van de
waarmede zj rûndgedraaid kan worden.Ook braak, verhinderd, om zjn misdadig opzet
Nvordt zulk een braadspit weleensin bew e- verder te volvoeren,dan kunnen toch deverging gebragtdoor een slagra;,hetwelkzich eisehten van Btrafbare poging t0thet een of
ln den schoorsteen bevindten door de trek- andermisdrjfvoorhandenwezen;bjvoorbeeld
king der vexdunde luchtw oldtvoortgestqw d. van diefstal,opligting vanminëerlarigen,enz.
In de tweede plaats noemt men btjver- Uit de omstandigheden zaldan moeten bljbastering braadspit, maar eigenldk beaad- ken,welk misdrj'fde daderwildevolvoeren.
T il, een werktuig, dat op kleine schepen tot het opwinden van het anker dient.
H etbestaat uit eene op dehboeg geplaatste,
horizontale wind-as,om w elke(leankerkabel
geslagen wordt.De win4-as is aan het uiteinde van gatenvoorzièn,waarinhandspaken
gestoken w orden, w aaxm ede m en haar doet
'

Braak is de geslachtsnaam van eenige
Nederlandsche zeehelden.Tothenbehqqrden:
Joro T îefers lraak of Braeek,e'en
' der
kapiteins van het eskadervan Bankertjtoen
deze in 1639 door den admiraal Tromp w erd

opgeroepen,om de SpaanschevlootbjDuins
tehelpenbestrjden-vonrtstuchtigdehjtDninomdraajen,terw jlde pallen van den dzeren kerksroovegs'',daarhjinAugustus1642e'én
palrand hetterqgloopen beletten.D e braad- hunner schepen van 20 stukken en110manspilkomt voor kleine vaartuigen tepas,daar schappqn veroverde en te Harlingen ppbragt.
Adriaan .#rJJ/r. Deze verdedigde in 1704
zp weinig plaats beslaat,terwtjlvoor groote
schepen de gangspil doelm atiger is! omdat met nog 2 schepen dekoopvaardljvlopttegen
m en daarm edem eer krachtkan ontwlkkelen. 8 Dui
nkerksche kapers. Op het schiq <de
Braak heet in het strafregt alle verbre- Raaf''voerde hj bevelovereen tonvoolvan
king, verwringing 1 vernieling ofafnem ing, zes schepen,waarmede hj 70 koopvaarderg

om w erping,w egneming van m uren, daken, uitde Oost-en Noordzee huiswaartsvoexde.

planken,deuren,vensters;sloten,hangsloten, Op de hoogte van Doggersbank werdhj 4en
of andere stukken ofw erktuigen,die dienen
om den Goorgang af
.te sluiten oftebeletten,
en verder van alle soortvan Bluiting,hoegenaamd ook.
Het breken geschiedt van buiten in, of
IV.

zëen Odober 1706 Roor 7 Fransehe schepen
onder den graaf deFo4'5$s aangetast.Laatst-

genoemde deed bj het enteren het volk van
zjn veel grooteren bodem op dien van

Braak overspringen.DeN eierlandschevloot24

BRAKEN- BRAMAH.

den, en er vervolgens door plaatseljke
verwjding en zamentrel
tking van den slokdarm haren Weg naar demaag nemen.Bj
het braken verwjdt zich dit kanaal ove@r
zjne geheele lengte, zoodat er eene rtllraere gem eenschap ontstaat tusschen de

m aag en dem ondholte.Daardeslokdarm door
die uitzetting tevenskorter wordt,is degeringstedrukking van m iddenrifenbuikwanden
in staat, om den vloeibaren inhoud dermaag
uit tewerpen.Gedurendedezestuiptrekkende
bew egingen vermeerdert de afscheiding van
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werk,bjvoorbeeld voorpaarden,terwjlhet
aan honden en katten zeergemakkeljk valt.
De menschen braken hetligtstnaarmate zj
jongerzjn.omtrenthetkunstmatig verwekken van bralting raadplege men het artikel
Braakmiddelen.

Braken--eigenljkbreken- iseenekunstondergaanbjdebereiding.Nadatzj gehekeld,
gerootenwedergedroogdzjn,wordtdehoutbewerking die de stengelsvandevlasplanten

achtiyekerndool'hetbrakenverwjderd.Dit

geschledtdoormiddelvaneen handwerktuigj

sljm ,speeksel,tranen en zweet.De zamen- de braak genaamd, of van braakmachines.

D e braak is een langwerpige houten bak,
mettwee goten,waarin een dekselmettwee
houten schenen past,die er aan heteeneuitdit niet zien, ofschoon het bj het op- einde door een scharnier mede verbonden is.
leggen van de hand wel te voelen is.Na Zj werktdusOp dewjzevan een knipmes
eene korte ofdiepe inademing sluit zich de mettweenaardezelfdezjdeopenslaandemestrekkende bew eging deelt zich m ede aan de
spiervezels van de maag,zoodatdeze haren
inhoud naar buiten perst.UitwendigItanmen

s
temqleet.de bewegingenvandeborst,van sen.Menbrengteengeëeste(gedreogdelbundel
het mldlenrif en van de buikspieren worden vlasstengelstusschendenbaken hetdekselen
krachtiger, en de maag,hierdoor zamengeperst, stuwt haren inhoud door den open
slokdarm naardekrampachtiggeopelldemondholte.O0k ontstaan er secundaire ofsympa-

drtlktditlaatste naar beneden.D00rherhaald
opligten enneêrdrukken hiervanentevensdoor
verschuiving van den bundel kan men het
houtachtig gedeelte van den stengelin stuk-

n zelfwegvallenofuitthische verschjnselen doo1
-de hevige spier- Jeskneuzen,welkeva'
beweging,doordenversneldenbloeds-omloop, geschud worden,zoodat eindeljk alleen de
doordeaandoeninrderzenuwenenioordever' vezels (heteigenljke vlas) overbljven.Zie

meerderdeafscheidlng.lletligchaam wordtdoor verder onder Vlas.
het brakenw eleensz00heviggeschokt,dater
Brakenburg (Richard),eenllederlandsch
breuken,ontjdigeverlossingen,scheuringen, schilder, werd geboren te Haarlem in 1650.
bloedingen enz. ontstaan.Vooralde zenuw- Volgens sommigen washj een leerling van
schokken verwekkeneen onaangenaam gevoel, Hendrik M ommers,volgensanderen vanAdribehoefte aan slaap,Qaauwheid,sttziptrekkin- @an van Ostade.Hj schilderdealthansin de
gen,krampen,en uitputtingvan kracht.Voorts maniervan laatstgenoemde.Langen tjd ver-

wordt daarbj wel congestie van bloed naar toefde hj in Friesland,vervieler t:t het
de borst,het hoofd,de huid ofnaar zieke- misbruik van sterken drank,en schoon hj
ljke deelen waargenomen.Naarden aardder veel geld met schilderen verdiende,liethj
uitgeworpene stoFen onderscheidtmenbraken bj zjn sterven op den z8stenDecember1702
van bloed (zieBloedbraking),sljm,gal,melk zdnevrouw in armoedeachter.Zjnestukken
geestig van zamenstelling,voluitdruk(bj zt
ligelingen)en drekstoFen,- naar den zdn
ori
sommi
str
ekduur van het braken een acuuten een chro- ki
lteng
n en warm vava
nnkodle
beet;
lang
rdksge
te ku
ns
tt0t sieraad
nisch braken. Het kan Op natuurljke wjze
ontstaan en ook kunstmatig w orden voortge- verzamelingen.
Bram ah (Joseph),een beroemd Engelsch
bragt.Tn heteerste gevalisdeoorzaak veelal
rktuigkundige, werd geboren in 1749 te
gelegen in overlading dermaar,in hetge- we
bruik van laauwe,vette,sljmerlge dranken, Stainborough en overleed in 1814 teLonden.
zvaderwenschtehem eerstt0tlandbouwer
in verzwolgen sljm uit de luchtwegen,in Zjl
het gebruik van onverteerbare spjzen?van en toen t0t sehrjnwerker op te leiden.In
prikkelende, w algingwekkende Of verglftige 1783 kreeg hj te Londen octrooivoor eene
zelfstandigheden,in eene plaatseljke veran- doelmatige kraan,die ook thansn0g gebruikt
dering van debll
weging der spjsvertérings- wordt.Hj vervaardigdedaarna eenenieuwe
organen door een haastig bukken, door soort van veiligheidssloten en verbeterde de
het kittelen van de keel, door Ongewone pompen en de brandspuiten,maarvooralheeft

bewegingen bj varen Of rjden, alsmede
doorreiexie der zenuwen bj hersenziekten,
hoofdwonden, walgingwekkende indrukken,
zw angerschap, nierzlekten? opneming van
smetstoffen enz.Bjenkelezlektenwordtdoor
het braken weleens het beslissend tjdperk

hj zich bexoemd gemaaktdoordetoepassing

het door 'Paseal ontdekte beginselvan
de voortplanting van de drukking der vloei-

Van

StoFel.W jdeelonhieromtrentbjzonderheden

mede in hetartikel Ilydraulisch,ezerd.

ln 1806 ontwierp hj een werktuigt0thet

rukken van bankbilletten,endeLûndensche
aanyewezen,weshalve men hetdoorhetge- d
Bank nam het aanstonds in gebruik,en in

brtllk van laauwe dranlten bevordert.Eene
afmattende en aanhoudende braking brengt 1812deedhjhetvoorstel,om onderdev00rmen veelalt0tstilstanddoorkoolzuurhoudende naam ste straten te Londen buizen te leggen

middelen)zooals bruisgoeder, potio Riveri voorwater-aanvoerbjyelegenheidvanbrand;
enz..en0okweldooroplum ofjspillenendoor wegenszjn Overljden lsechterdeuitvoering

het leggen van mosterdpap op dbnmaagkuil. van ditplan achtergebleven.lramalöwasniet
Voor vele dieren isbraken een moejeljk alleen een vernuftig uitvinder,m aar 00keen
25
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bekwaam practisch werkman,die metdege- compagnieën w erden in 1813 opgerigt door
reedschappen wist om te gaan.Tevensheeft Napoleon I,om te dienen tûthetw egdragen
hj een paargeschriften inhetlichtgegeven. en in veiligheid brengen van gewonden.M en
koos hiertoe veelal oud-gedienden, die niet
Bram ante,zie Lazzari.
Bram er (Leonard), een Nederlandsch m eer geschikt w aren om deel te nemen aan
schilder, werd geboren te Delft in 1596, het qevecht.Zj droeren een staf,di
en zj
begon Op l8-jarigenleeftjdtereizen enver- alsplek konden gebrulkentenin hun chacot
toefde lang te Rome.Hj was aan onder- een blikken vat, w aarin ruimte w asvoor
scheidene ltaliaansche hoven zeer gezien en l1
/ Ned.kan water en eene spons.Elke
stond vooralin de gunst bj M aria Farnese, compagnie teltle 3'3m an m et 16 draagbaren
hertogin van Parma en Piacenz@.Hj heeft en 8 of 10 treinpaarden. Zie voorts onder
zich grooten rûem verworven doorzjneGOp- A mbulance.
wekking van Lazarus'' en Jverloochening
Brand is de naam van eene ziekte der

van Petrus.''ln zjn vaderlandteruggekeerd, planten,bepaaldeljk der granen en andere
vervaardigde hj schilderjen voorprinsFre- grassoorten,en vertoont zich in degedaante
Jerik Hendvik en graafJohan X lslrif: van van dûnkerkleurigeblaasjes,diealswoekerNlddgx, alsmede het portret van CornelLs gew assen in de cellen der aangetaste deelen
Tfeferq
çz.Rooft,hetwelk op hetTrippenhuis nestelen en t0t de groep der brandzwamte Amsterdam aanwezig is.Hj overleedin men behooren. Hiertoe rekent men Uredo
1650.
Otvù0D.C.(kooljzwart,stuif-aren ofroest),
Bram ra is de ra, die aan de bramsteng die de bloem deelen dergraansoorten envooral
(zie Onder Steng)opgeheschen wordt.Daar- hetvruchtbeginselvernietigt,- UredoClrie.s
aan wordthet bramzeilaangeslagen en opde D.C.(brand,brand-aren),waarvanhetzwarte
marsra uitgespannen. T0t dit zeil behooren sporenpoeder met den slgmerigen grondslag
sckooten, om het op de marszeilsra uit te eene zwarte, leeljkriekende massa vormt.
halen,boell
jns,om den windvangtevermeer- Deze zwam isnadeeligerdan devoorgaande,
deren,geltonwen,om bj hetbergen vanhet Omdat zj zieh Onderhetzetmeelmengten
zeil de schoothoorns naar het midden van
de bramra Op te halen,en buikyovdin-qs,om

dit laatste ongezond maakt,- Uredo z'llùist?o

kant van het zeil Omhoèg te brengen.Men
geeft den naam van bramzeilskoelfe aan een
wind, die niet te sterk is om bramzeilen te
voeren.De drukking vanzulk eenluchtstroom
op den vierkanten Ned.palm bedraagt,volgens Smeaton y 0,
00286 t0t 0,
006 Ned.pond.

vele graansoorten vertoont,- UredoZegtf-i-

Bran (Friedrich Alexander),een verdiensteljk redacteurvanonderscheideneDuitsehe
tjdsehriften, werd geboren te Rjbnitz in
1767. Nadat hj onderscheidene landen van
E uropa bezocht had, vestigde hj zich in

bladerenvanboonenen erwtenvertoonendenz.
Zulke brandzw am men ontw ikkelen zichhet
voorspoedigst, a1s de groeidergranen in een
ofander opzigtbelem mering Ondervindt door
schraalheid ofvochtigheid van den bodem of
andere Ongunstige Om standigheden.M en be-

D.C.(roest),diezich alsoranje.kleurige stofhetmidden van hetonderljk langsdenvoor- hoopjes Op de bloemdeelen en halmen van

1800 te Ham burg, redigeerde er uM iscellen
aqS der neuesten auslëndischen Litteratur''1
uNordisehe .M iscellen'' en vervolgens 00k
uM inerva-''W egenshetvertalen en openbaar
m aken van een geschrift van Cerallos over

nosorum Terd.(petllenbrand),die hetvoorkomen heeft van bruine stofhoopjes aan de
benedenzjde derbladerenvanpeulgewassen,
Uredo T/zt
zsdoli Pers.(boonenbrand),zich
als bruine stofhoopjes op de bovenzjdeder

grjpt,dat de zuiverheid van hetzaaikoren
eenezaak van grootbelang is,daarz00liqt
de sporen van brandzw am men daarmede ln
den akker w orden gestrooid en den oogstge-

Spanje, moest hj de wjk nemen voorde deelteljk doen mislukken.
Brand.Onderdezennaam vexmeldenwj:

handiangers van Napoleon. Hj begaf zich
eerstnaarLeiyzig en toennaarPraag,waar

hj hettjdschmftalfronos''in hetlichtdeed
verschjnen.Later keerde hj naarLeipzig
terur,en in 1816ging hj naarJena,waar
hj ln 1817 eene boekdrukkerj stichtte,het

M arlnus ./rlstf, een der meest-vermaarde

W atergeuzen.Hj wasgeboren in Zeeuwsch

Vlaanderen en bevond zich met Adam '
ptzzl

H arenin devoorhoedebjhetveroverenvan
den Briel.Vervolgens nam hj deelaan het
uEthnographische Archiv'' uitgaf, waarvan innemen van Delfshaven, Dordrecht en G0t0t 1826 31 deelen verschenen zjn,en in rinchem. In laatstgenoemde stad deed hj 4
1831 overleed.
burgers op de markt ophangen en zond de
Branca, een Italiaansch werktuigkundige R.K.geesteljken metzwaremishandelingen
der 17de eeuw , deed in 1629 te Rome een naarden Briel,waarzj doorLumeywerden
werk in het lichtversehjnen,getiteld Jlua omgebrart. Brattd bezette voorts het slot
machine'' waarin men eene dex oudstetoe- Loevesteln en het huis te Liesveldtegenover
passingen van den stoom aantreft.Hj vormt Schoonhoven.
dezen in een besloten ketel meteene buis
In 1572 werd hj doorXntesnaarZeeland
en brengthet uiteinde van deze bj een rad gezonden,om zich van Goes meesterte mamet schoepen,hetw elk door hetuitstroom en ken,maar werd aldaardoorM ondragonterugvan4enstoom aanhetwentelrnrordtgebragt. geslagen5o0k eene ondernemingmetTseraerts
Brancardier-com pagnleen.Dezenaam en Entes,om Arnemuidentebemagtigen,werd
is afkomstig van het Fransche woord verjdeld,en Brand begaf zich hierop naar

braneard (draagbaar) en de alzoo genoemde Delfshaven. Later verloeg hj met admiraal
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Zwowd Tïd/erdz.W orst10 Spaansche schepen demoxa (zie onderGezen naam).Hetbranden trok daarna met Lumey Holland in. Ten jzeriseenzeereenvoudigwerktuigenbestaat
Jare 1573 was hj admiraalvan 'sPrinsen uiteenestalen staaf,4iemeteeu houtenhandschepen op het Haarlemmermeer en leed a1- vaten aan hetandere uiteinde meteenstalen
daar in een gevechttegen B ossneenebelang- knop van versehillende gedaante voorzien is.

rjkenederlaag,waarbj hj 22 schepen ver- Die knop wordt in houtskool gloejend gel00r.Inhetbeginvan1574hielphjMiddelburg m aakt en even aan het vleesch gehouden,
belegeren,maar werd er metkapitein Evert om eene oppervlakkige brandkorst te doen
Aezltfri/rq
vz. door de bezetting gevangen ge- ontstaan, of er tegenaan gehouden,om het
nom en.Hj ei
ndigde zjne loopbaan in dienst dieper gelegen w eefsel aan te tasten. De
dezer gewesten met eene schandeljke daad. korststootmen eraf,om alzooeeneetterende

Nadat hj uitgewisseld was, liep hj in 1575 wondeteverkrjgen.Hetbrandjzerwasreeds
uitDordrechtmet eenige andere krjgshoof- bekend aan Hi
ppnerates en hetwordt00k
den
den
valletn0tzj
n vjand over.Zjneverderelotge- thansn0g gebrulktzom bloedingentestelpen,
onbekend.
gezwellen te vernzetigen,eene aieiding bj
Johan Arnold PrJl#, een Nederlandsch

ontstekingen tebezoryen Of vergiftige won-

regtsgeleerde en letterkundige.Hj werd ge- den - bjvoorbeeld d1e,welkedoordenbeet
boren te 'sHage in 1786, studeerde te Lei- van een dollen hond zjn veroorzaakt- uit
den en w erd er benoemd t0t meester in de

te branden.

Brandenburg , eene Pruissische provinVrje Kunsten,in de W jsbegeerte en in de
regten. Hj vestigde zich als advocaat te cie en het m oederland der Pruissische m 0'sHage, werd in 1828 oëcier bj de rert- narchie,grenstten noordenaan Mecklenburg,
bank van eersten aanleg te Leiden, ln ten westen aan Hannover,ten zuiden aan
1833 raadsheer in het voormalig Hoog ge- Anhalt, voorts aan de provinciën Saksen,
regtshof,later in hetProvindaalgeregtshof Silézië,Posen,W est-pruissen enPommeren,
van Holland,en n0glater- nadesplitslngen telt op ruim 734 (
E) geogr. mjlen iets

in dat van Zuid-llolland, waar hj in 1842 meer dan 2716000inwoners(1867).Dezeprot0t vice-president en in 1844 t0t president vincie,in 1816 gevorm d,bevat,behalve de
benoemd werd.Hi
jhieldbelangrjkeverhan- m ark Brandenburg, een aantal aanliggende
delingen in demaatschappj uDiligentia'' te gewesten. Het land is er Over hetgeheel
'sHage,zag zjn ttNadrukkeljk betoog van vlak en slechts hier en daar van golvende

devoortreffeljkheidvan den mensch''in1812 hoogten doorsneden. De belanqrjkste van
doordeMaatschappjt0tNutvan'tAlgemeen deze zjn deHagelsberg bj Belzlg(240Ned.
metgoudbekroond,schreefeene ttHuldeaan e1)en deGolmberg bj Baruth (190Ned.el).
MichlelAdriaanszoon deRuyterenz.(18:7)''t De bodem bestaaterhoofdzakeljk uitalluwas 1id van de Hollandsche Maatschappjvan viaalzand,metkalk,jzerhoudendleem,klei

Kunsten en W etenschappen en van de Leid- en tuinaarde vermengd ofbedekt.De bouwsche Maatschappj van Nederlandsche Letter- grond vorm t er doorgaans eene dunne laag,
kunde, bekleedde nog .de betrekkingen van zoodat de mensch erde natullr t0thetvoort1id van den stedeljken raad en van den mi- brengen van vruchten moet dw ingen. Het
litie-raad, en Overleed op den 19*en Augus- zand bevat Noordsche granietblokken of
tus 1849.
spreidt er zich uit over bruinkolen-lagen.
Brand , zie Brandspnit en Brandweer.
Brandenburg ism ild besproeidqhetbeziteen
Brandanus ofsint Brandaan is de naam aantalm eren en voortsvele m oerassige laagvan een Iersch Heilige,die eenebeschrjving ten. T0t die w aterplassen, die?ten getale
gaf van een aantal reizen, diehj op aan- van 6- of 700 met de rivieren eene 0yP0rspnring van een engelondernomen had door vlakte beslaan van ruinl 14 EJgeogr.m plen,
verschillende landen van Europa.Diebeschrj- behooren dievanGrimnitz,Fehrbellin,Breitving heeft aan de middeleeuwsche dichters ling, Soldin , Schwielow, W olzig)Rtlppin,
stofgeleverd t0t velerleilegenden.Brandanus enz. Van de veen-en broeklanden noemen

overleed omstreekshetJaar577.

wj het t
dHavellëndische Luch (7 geogr.mj-

Brandbare stoFen noemt men zooda- len langl'',het dRhinluch (bjna 11 geogr.

niqeenkelvoudigeenzamengestelde,bewerk- mjlen lang)'',het toderbruch (71/ugeogr.
tulgde en onbewerktuigde ligcham en,die de mj1langl''en het JMTarthebruch (l5 geogr.
geschiktheid hebben om zich m et zuurstofof mjlenlangl.''Dewaterenvereenigenerzich
chloor, onder ontwikkeling van w armte en t0t 2 groote rivieren,de Elbe en de Oder.
licht,Ofdie verschjnselen,welke wj vuur Eerstgenoemde scheidtBrandenburg van de
noem en, scheikundig te vereenigen, zoodat provinciën Saksen en Hannoveren ontvangt
zj nieuwe verbindinyen vormen. Bjvoor- de Elde? de Steckenitz en de Havel, en
beeld kool)hout,papler, phosphorus zjn laatstgenoemde de Bober, de Neisze, de
brandbaar in de zuurstofbevattende damp- W else, en de W arthe met de Netze. De
kringslucht,en antimonium en goudin chloor- Ihna en de Ucker,die in Brandenburg Ontgas.Zie verder onder Verbrandlng.
springen, stroomen naar Pommeren. M en

Branden geschiedt in de yeneeskunde heefterbelangrjkekanalen,zooalshetFriezoowelmetgloejendjzer(cauterlum actuale) drich W ilhelms-of Miilroser-kanaal, dat de
als met Onderscheidene middelen (cauteria

Oder metde Spree en alzo0 met de Elbe

potentialia),dieyeschiktzjn,Om delevende verbindt,en het Finow-kanaal tusschen de
weefsels te vernletigen. Ook gebruikt men

Havel en de Elbe,

voortsheeftm en door
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vele andere kanalen de ontginning van uit- bouwden, - en het begonnen werk werd
gebreide moerassen bevorderd. Het klimaat door zjn zoon en opvolger (1170) Otto J
is er zeer veranderljk,maar in hetalge- voortgezet.In de l3deeeuw werd het markmeen gematigd en gezond. De thermometer graafschap een keurvorstendom , en keizer
daalterevenwelinkoudewinterst0t- 15of-- Lodewl
jkdeWdïjez voegdehet,a1seen ver-

20OC.en rjstdeszomerswe1eenstot30 of vallen leen, bj zjn eigen grondgebied.Het
220C. Gemiddeld heeftmen erJaarljks l50 had vervolgens van onlusten en beroeringen
donkere,79 heldere,100 regenachtige en 11 veel fe ljden,totdat keizer KarelJFrin
sneeuwbrengende dagen en 9 Of 10 dagen 1363heerschappj overBrandenburgverkreeg
met onweders.T0t de belangrjkste voort- en er handel en njverheid bevorderde;na
brengselen Van den landbouw behooren er zjn dood keerden echterdevoormaligeellengerst en rogge, - voorts tarwejmangelw ortels,boekweit,aardappels,vlas,hennep
en tabak. 00k heeft men er ooft- en WJ
i'ngaarden.Bouw- en weilanden beslaan er0ngeveer de helftvan den bodem ,en deandere
helft wordt ingenomen doorbosschen(5'
/1:de),
tuinen, wateren en woeste gronden.D evee-

den terug,en het ongelukkigelandwaseene

prooi zjner gebieders, die het verpandden
om zich geld te veschaFen.In 1400 verviel
de mark aan hetRjk, en keizerMgismund
benoem de er I'riedriels '
p04 Nûrnberg uithet
huisHohenzollern t0t stadhouder.Dezekreeg
echter eerst na veel moeite en na hetvernielen van vele roofsloten m eteenkanon,de
'
tfaula Greta''genaamd,het gezaginhanden.

teelt, vooral de schapenfokkerj,iservan
groot belang;ook ontbreekt het er nietaan
wild, visch enz.Hetrjk derdelfstoFen le- Fviedrielt bevorderde er eene zegenrjke
vert er eenig jzer,bruinkolen,turf,salpe- orde, deed zich, tegen betaling van eene
ter,aluin-aarde,muschelkalk en gips.
aanmerkeljke geldsom , t0t keurvorstxbeDe bevolking is in Brandenburg verdeeld noemen (1415),werd in gemeldjaarteBerover129 steden,26 vlekken,bjna8000dor- ljn gehuldigd,en in 1417 methetkeurvorpen en een aantalgehuchten.Zjbestaatbjna stendom beleend.Hj overleed in 1440,en
g
eheeluitDuitschersenbehoorthoofdzakeljk zjn jongere en oudere broeder,desgeljks
-

ruim 21/4millioen- t0tdeProtestantsche Friedrieltgenaamd,kwamen aan hetbewind.

kerk,terwjlern0ggeen50000R.Katholieken
en n0ggeen 20000Israëltetengevestigd zjn.
Debevolkingneemtvooralindehoofdstad(Berljn)zeer sterk toe.Men vindter eeneuniversiteitteBerljn,- voorts19gymnasiën,
6 progymnasiën, 5 onderwjzers-kweekscho-

Het ontbrak daarna niet aan verdeeldheden
over de erfopvolging, doch onder Johann

middelbaar en lager onderwjs.De fabrieknjverheid Ontwikkelt er zich zeervoorspoedig, en m en heeft er een groot aantalw olen katoenspinnerjen, zjde-en tapjtfabrie-

1506 door zjn zoon en OpvolgerJoael
tim J

mark en de Longobarden in de Altmark gevestigd. Missehien is de aloude naam Brenllùpr.t//z afkomstig van Brennus, een opperhoofd der Semnonen. Na den aanvang der
groote volksverhuizingen w oonden er verschillende stammen, totdat Hendrik I in
927 de stad Brennaborveroverdeenhetland
met den naam-van ZNoord-saksische mark''
bestempeldeqdie vervolgenswerd uitgebreid
en na de 12deeeuw de kern vormdevan een

Johann k
s'
ùvlyzl# (1608-1619)in bezit ver-

1en,benevens een groot aantalscholen voor

Oicerp,een wetenschappeljk vorst, kregen
de zaken eenebetere wending;hj verzette
zich tegen de geweldenarj van den adelen
nam m aatregelen om te Frankfort aan de
Oder eene universiteit te stichten,die er in

Nestor geopend werd. Deze verzette zich

tegen de Hervorming,maar zjne zonen en
opvolgers Omhelsden de Luthersche leer.
ken, lakenfabrieken, m achinen-fabrieken, Toch verleendeJoachim 11(1535- 1571)aan
tabaksfabrieken, glasblazerjen, suikerraë- keizer Karel F hulp tegen deProtestantsche
naderjen,suiker-enaardappel-fabrieken enz.
, vorsten, en eerst na den godsdienstvrede
en 0ok de handel neemt er allengseeneaan- 5ran Augsburg trad hi
j Op als een bevordermerkeljkevlugt.DeProvinciale Staten ver- aar der Ilervormingjzoodatte Bexljn een
gaderen er te Berljn,en deprovineiewordt consistûxie werd Opgerigt.Zjn z00n Johann
verdeeld in hetgebiedvan Berljn,vanPots- Georg (1571- 1598)bragtde deelcn van het
dam en van Frankfort aan de Oder.
Brandenburgsche gebied weder bjeen, en
D e tegenw oordige provincie Brandenburg ditlaatste werd onder zjn opvolgerJoackim
werd in den aanvang onzertjdrekeningdoor Frfet
fricFz(1508- 1608)Ondeelbaarverklaard.
de Suéven bewoond:bepaaldeljk waren e1
' Hi
j verwierf het regentschap over het herde Semnonen in de hedendaagsche Mittel- togdom Pruissen, hetwelk door zjn zoon

kregen werd.Daarenboven verwierfhj de
landen van Gulik,Kleef,Mark,Ravensberg

en Ravestein, en zjn opvolger Georq TI5!helm (l619- 1s40) noemde zich regerenden
hertog van Pruissen.Veelhad het land on-

der zjn bewind te ljden van den oorlog

ttlsschen Zweden en Polen.Gedurende den
so-jarigeoorlog plunderden er eerstdeMansfelders, toen de Oostenrjkersen daarnade
afzondeiljken Duitschen staat. Albreclttde Zwedell, en de landen van Gulik en Branzeer verkreeg in 1143 van keizer Koenraad denburg vielen bj afwisseling in de handen

II1 de Altmark en de Ostmark (Niederlau- van de NederlandersenvandeSpanjaarden.
sitz) onder den naam van de mark Branden- D aarenboven had de Keurvorstin graafA dam
burg.Hjveroverdedeaangrenzendemarken 'tlozl Schwarzenberg een baatzuchtigen staatsen bevolkte ze met landverhuizers uit de

dienaar, die bovenal de belangen van 00s-

Xederlanden enz.: die hier en daar steden

tenrjk behartigde. Eerst na den d00d van
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Geor.q <i!Fl:I> (1640)verreesmetdiens0p- men , en in 1807 kwam hj in werkeljke
volger,dengrootenkeurvorstFriedriclt < i!- dienst bd het lste regiment der ljfwacht,
0sa spoedigopen wasin 1811ridmeester.ln
lt6lm,voorBrandenburg hetmoryenroodvan k1
een glansrjk tjdperk.Hj vereenlgdedever- 1812 bevond hj zich bj den stafvan den
schillende deelen des lands t0t e'én geheel generaal-majoor York,werd in 1818maloor
en de geschiedenis van Brandenburg veran- en onderscheiddezichbjdevoornaamsteveld-

dert van dat tjdstip afin die van Prwissen slagenvandien tjd.Bj den overtogtoverde
Rjnwashjaanhethoofddertroependeeerste,
(zie onder dezen naam).
Het bisdom Wrlzl#elslr.g,in 940 door kei- diedenoverkantbereikte.Zjnedapperedaden
zer Otto I gesticht, 1ag tusschen de Oder
en de Elbe, was in 18 steden verdeeld en
stond eerst onder den aartsbisschop van
Mainz, later onder dien van Maagdenburg.

werden met eereteekens beloond,en nadat

hj in 1814 t0tlsten luitenantbevorderd en
eenigen tjd aan 'sKoningsbjzonderedienst
verbonden was,klom hj spoedig op,enzag
In deeerstetjden bleefhetwegensde heer- zich in 1822 t0tgeneraal-majoor en in 1827
schappj der Slawen geruimen tjd in een tOtluitenant-generaalbenoemd.In 1829werd
kwjnenden toestand, maar later, toen de hj a1scommandêrend generaalaan hethoofd
Germaansch.christeljke bevolking toenam , geplaatst van een armée-corps, en in 1848
beleefde het betere dagen, zonder evenwel betrad hj de staatkundige loopbaan. Den
eenige wereldljke magt te bozitten.Nadat 8stenNovembervan datjaar vormde hj een
de Hervorming in Brnndenburg doorgedron-

nieuw ministérie, en het verglaatsen der
Fen en zelfsde bisschop Matthias'
/
lozlJagow NationaleVergaderingvanBerljnnaarBranln hethuweljkgetredenwas,verdweenalde denburg, het in staat van beleg verklaren
glans van het bisdom , en toen de laatste derhoofdstad,hetoctroojéren dergrondwet

bisschop in 1571 overleden was,hield het van 5 December 1848 en de ontbinding der
bisdom op te bestaan.ln hetgeheel hebben Nationale Vergadering waren daarvan het
er 14 bisschoppen het kerkeljk gezag in gevolg.Toen in November 1850 de Oneenigheid tusschen Pruissen en Oostenrjk aan
handen gehad.
De stad Brandenburg, het oude Trenna- de scheidsregterljke uitspraak van Rusland
àorcA of Brennabor, de hoofdstad van het onderworpen werd,begafhjzich naarW ar-

arrondissementW esthavelland (dixtrictPots- schau,Om de onderhandelingenbjtewonen.
dam), ligt aan de Havel en aan den spoor- De l00p van deze strookte geenszins met
weg van Berljn naarMaagdenburg.Pasver- zjne wenschen,en dithad,naar men vermelde risr
ier verdeelt haar in de oud- en zekert, zoodanigen invloed op zjn gestel,
nieuwstad, die e1k afzonderljk doormuren dat hj dooreenehevige hersenkoortswerd
Omringd zjn, terwjl het oudste gedeelte, aangetasten den tsëenNovember1850overleed.
het slot Brandenburg, zich op een eiland
verheft. Men heeft er eenige merkwaardige

Brandenburgschg schepter (De) is

de naam van een kleln sterrebeeld aan het

kerken in spitsboogstjl,een gymnasium en zuideljk halfrond des hemels,bepaald door
25000 inwoners, die vooralw erk vinden in ongeveer 65O regte kl
imminr en l5Ozuidew0l- en laken-fabrieken.00k is er eene be- ljkeafwjking.Hetbevindtzlch ten westen
langrjke scheepvaart op de rivier. Niet van Orion tusschen de kronkelingen van de
ver van de stad verrjst de Mariënberg, Eridanus, bevat slechts sterren van de 4ëe
vanwaar m en een fraaiuitzigtheeft.
grootte en heeft in 1688zjn naam ontvanDe stad werd eerst in 927 door keizer gen van Kirk,een Berljnsch sterrekundige.
H endrik I veroverd en bleeft0t in hetmidBrander noemt 1en een vaartuig, dat
den der l2(1e eeuw een twist-appeltusschen m et brandbare stoffen geladen is, waarna.

de Duitschers en de Slawen. Zj ontving hetaangestoken en naardevjandeljkevlûot
grooteren luister door het boven vermelde

gezondenwordt.Menmaaktddaarvanvoorheen

bisdom. ln de 14de eeuw voerde zj een bjzeeslagendoorgaansgebruik.Daartoenam
bloedigen 00r10g met Maagdenburg, maar men gewoonljk eenkoopvaardjschip,om zjn
vooral had zj veelte ljden in den Cojari- waren aard zooveel mogeltjk te verbergen.
gen oorlog. In 18l5 w erd er een schepenstoelopgerigt en in 1412 een landdaggehouden, waar niets anders aan de orde w as,
dan de huldiging van graaf I'
riedrielt ron

Hetrtlim werd met geteerd hout,riet,stroo
enz. gevuld en door eene gezwinde lont in

brand gestoken. Aan elke zjde vyn het
schip waren 6 geschutpoorten met neerslaan-

Hokenzollern.Zj is 5-maa1belegerden inqe- de luiken, waarachter zich even z00 vele
nomen,en in November1848 werd dePruls- kleine kanonnen bevonden, met kruid en
sische Nationale Vergadering derwaartsover- eene houten prop geladen, geschiktom bj
gebragt.

het losbarsten die luiken te doen opengaan ,

Brandenbyry (FriedrichW ilhelm ,graaf waarna de vlam d00r een sterken luchtvon), een Prulsslsch generaalen staatsman, stroom werd gevoed. 00k waren er gaten

was de onechte zoon van koning Friedriel
ö in het dek geboord boven de vuurtonnen,
Y ïIA:J- 11 van Pruissen en van de gravin die men met een mengsel van pek en talk
Donltos Hj werd qeboren te Berljn in1792 vulde. ln het achterste gedeelte van zulk
en n0g a1sknaap Ingeschreven bjhetrege- een brander bevond zich de manschap,die
ment der ljfwacht. Reeds in 1794 washj zich na het aanstekcn dier brandbare massa
met zjne ztlster Jnlie,later hertogin T0% door eene poort in de boot of zwemmende
A nkalt-Kötlten, in den gravenstand 0PV0110- Maoest redden.Ilet besturen van een brander
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vereischte een: groote onverschrokkenheid, betrad toen op nieuw hettooneelen kwam

daarzulk een vaartuig z0o digtmogeljk bj
de vjandeljke schepen moestgebragtworden,Ja,eigenljk moesthetmetenterhaken
en dreggen aan een schip der vjandeljke

door volharding zoover,dat hj rollen vervulde in debelangrjkstestedenvanDuitschland en eindeljk directeur werd van den
schouwburg te Hamburg.ln 1788 verliethj
vloot worden vastgemaakt:en welz0osterk hettooneelen overleed te Berljn den loden
dat het zich niet van dlen vernieler k0n November 1790.Zjnetalrjketot
nneelspelen,
ontslaan.Volgenshetoudekrjgsrtlgtwerden van welke wj G'
Miss Fanny'' tdrrau,schau,
demanschappen van een brander,alszj in wem ?'' GDie Entflihrung''en uAriadne auf
'svjandshanden vielentaan deraopgehan- XYXOB11 noemen, zjn in 1700 in 8deelen
gen. ln de geschiedenis onzer zeemagt vin-

te Leipziç in het licht verschenen.00k be-

den wj de namen vermeld van veledappe- schreef hp kort vpôr zjn dood zjn merkxen,die zich waagden aan zulk een hagche- waardigen levensloop in 3deelen.Zjneechtljk bedrjf.Merkwaardig zjnvooraldebran- gcnoote Ckarlotte .rtsfFzer Koelötgeboren in
ders,door Gianibelligedurendedebelegering 1746,waseenedervoortreFeljkstetooneelvan Antwerpen vervaardigd,om de brug te speelstersvan haren tjd enoverleedteHamdoen springen, die de Spanjaarden overde burg in 1786, en hare dochter Ckarlotte

Schelde hadden geBlagen.In onze eeuw ver- N ilAdlv,ild Francisca,eene kweekeling van
nielde de Grieksche admiraal a
Miaulls met Lessiny en gewoonljk M innagenoemd,heeft
zjnebranders tottweemaalt0edeTurksche zich onderscheiden als zangeresen als comvloot,en 00k lord Eœmoutltheeftergebruik poniste voorhet klavier;zj stierfin 1788.
van gemaaktbj de verovering van Algiers. Heinrith G ïl/zel- Brandesteenuitstekend
Dui
schde
wi
ntenatuurkundige.Hj werd geln onzedagen echter zjn debranderstegen b
oretn
n sz7es
de gepantserde oorlogschepen van welnig
Julj l777 te Groden bj
dienst;men traeht dan 00k hetmet hen be- Ritzebiittel, legde zich aanvankeljk t0e op
oogde doeldoormiddelvan torpedo-toestellen de
w
at
er
bouw
kunde
1796 t0t 1798 te studeerde in dejaren
te bereiken.
Göttinren in dewis-en
Branders noemt men 00k doppen,die op natuurkunde, vestigde zlch te Hamburg,
eene gas- ofpetroleum-vlam geplaatst wor- werd in 1811 benoemd t0t hoogleeraar te
den, om hieraan eene bepaalde gedaante te Breslau en in 1826 teLeipzig,waarhj als
!even.Zj zjn doorgaans vervaardigd van rector der universiteit op den l7den Mei

j heeft onderscheidene napzer,gorselein Ofspeksteen,- welkelaat- 1834 overleed.H i

sten nlet oxydéren en lava-branders heeten. tuur- en sterrekundige geschriften uitgegeN aar den vorm dervlam onderscheidtm en ven, van welke wj noemen aDie vornehmstraalbranders,wanneerhetgasuiteene100d- sten Lehren derAstronomieinBriefen(Leip-

regt geboorde fjne opening (0fuit3openin- zig 1812tin 2 dlnl''en utzehrbuch der Gegen) stroomt,- en platteàrczltfer.
:,wanneer setze des Gleichgewichtsund der Bewegung
het gas door eene spleet vloeit ofdoorSbui- (1817,2 dln).''
zen, die ondel'ling een regten hoek vorm en
Rudol.f .
frll
zt
fe.
s, een bekwaam artsenj(Manchester-branders).De voornaamste soor- mengkhndige. Hj wer; geboren te Salzuftenvangasbranderszjn:ééngaats-,driegaats-, feln den 18den October 1795, bezocht het
spleet-, M anchester-, hanenspoor-, zwaluwstaart-,Argandsehe-,Brunnersche-,Dumas-en
zonne-branders. De keus uit deze branders
dient men afhankeljk te maken van de
ruimte, welke men van licht wil voorzien.
Petroleumlampen hebben platte of ronde
branders;de eerste w orden echter algem een

gymnasium te Osnabriick en de universiteit
te Halleen zette te Erftlrt onder de leiding

vanBnckltolzzjuescheikundigestudiënvoort.
Hj was vervolgens redacteur van het uArchiv des Apothekervereins'', datlater onder
den naam van f/Annalenderpharmacie''w erd

voortyezet, van het aRepertorium fiir die
afgekeurd, omdat zj de glazen aan de uit- Chemle'' enz., waarin hj een groot aantal
einden der spleethet sterkstverhitten en ze opstellen plaatste.O0k washj medewerker
doordieongeljkmatigeverwarmingligtdoen aan onderscheideneanderegeleerdetjdschrifgpringen.vanderondezjnuKothe'sbranders'' ten, sehreef uElemente der Chemio (llannozeer gezocht.
ver(1841):'en Overleed alsvorsteljk,$tW alBrandes.Onderdezennaamvermeldenwj: deckscher Hof-und Medicinalrath''te SalzufJoltann f/Fzrïdfïcs Brandes, een D uitseh

tooneelspeleren dramatisch dichter.Hjwerd

geboren te Stettin den 15denNovember1725,
kwam op een handelskantoor,m oestTiegens
misbruik Van vertrouwen de vlugtnemen,
bereikte Polen als bedelaar,werd erschrtjn-

werkersleerling, zwjnenhoeder, helper bj
een tandm eester,tabaksverkooper,eneindeljk bediende bj een aanzienljk persoon.In
diebetrekking bezochthj Liibeck,waarhj
zich in 1757 aan een tooneelgezelschap verbond,maarbjzjn optredengeenbjvalmogt
inoogsten. Nu werd hj secretaris van den
diehter Dreyev, daarna wederom bediende,

feln op den sden Decem ber 1842.

Brandeûm noemde men in de dagen der

Christeljke oudheid hetkleed,waarin m en
de ljken of het gebeente der martelaren
hulde, om ze te begraven. In lateren tjd

gafmen dien naam aan e1k voorwerp,waarmede reliquieën waren aangeraakt.Volgens

kerkeljke verordeningen was het verboden ,
reliquieën metde Onbedektehandtebetasten,

zoodatmen den doek,waarmede zj werden

aangevat, desgeliiks a1s een brandeûm be-

schouwde,hetweik door de aanraking dier
gewjde overbljfselen geheiligd was.

BrandewMn,zieOnderAlkokolen&
gïrifsd.
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Brandglas is in hetalgemeen elke ver- bepalen door na te gaan,welke hoeveelhezamelingslens, welke groot genoeg is, om den jsdaardoorinwater worden veranderd.
zooveel zonnestralen doo1* te laten als v0l- Bj zulke proeven moet men volkomen gaaf
doende zjn,om in hetbrandpunteene hitte en droog hotltnemen.
voortte brengen,die smeltbare stolenvloeiHout, dat in den winter geveld is,bevat
baar m aakt en brandbare zelfstandigheden 37 t0t 480/
: water,en wat men in April
doetontbranden.Zulk eene lens isaan ééne hakt,heef
t
45 t0t56Vo.Vierofvjfmaanoftwee zjden bOl en bestaatuitzeerzui- den na het vellen is dat bedrag t0t 30 of
ver glas; doorgaans gebruikt men dtlbbel- t0t 250/: en een jaar daarna t0t 20 oftot

bolle (biconvexe) glazen, die zich van de 250/6verminderd,enindezenlaatstentoestand

vergrootende brilglazen alleen door meerde- noemt men het luchtdroog.De voornaamste
ren om vang Onderscheiden.De w erking van bestanddeelen van alle houtsoorten zjnk00leen brandglas is te sterker,naarmate het stof,waterstof,zuurstûfen stikstof.Zuurstof
grooter Oppervlakte en korter brandwjdte enwaterstofkomenvûorin nagenoegdiezelfde
heeft. De zonnestralen moeten er loodregt verhouding alsin het water,nl.als8oplgeop vallen, en om hunne kracht te verster- wigtshoeveelheid.Behalve de houtvezels of

ken, plaatst men dikwjls Onder het brand- cellulose(zieonderditwoord)vindtmen in

glas eene kleinere verzamelingslens.Het is hethoutkleinehoeveelheden stikstofhoudende
mogeljk,datmen in oudentjd brandglazen stofen, zouten en plantensap.
gekend heeft, doch men weet,dat ertegen
Van de zuivere cellulose bestaan van l00
het einde der 17deeeuw vervaardigdwerden, deelen 44,45 uitkoolstof,6,17 uit waterstof
waarmede men jong hout in brand k0n en 49,28 uit zuurstofj- voorts vindtmen

steken, steenen doen gloejen en metalen bj den:
smelten.Daar echter groote glasmassa's niet

Aik. Raagbeuk.Zilverspar.Esch. Berk.

volkomen zuiveren doorzigtig zjnengroote Koolstof 49,43 48,52 49,59 49,36 49,20
brandglazen wegens hunne dikte den door- W aterstof 6,07 6,80 6,38 6,08 6,12
togtderzonnestralen bemoejeljken,hebben Zuurstof.44,50 45,17 44,03 44,56 44,58
Brissonen Laroisierin 1774tweeholleglazen,

die den vorm van horloge-glazen hebben,
Het plantensap bestaat grootendeels uit
t0t één biconvex glas zamengevoegd en de w ater en bevat bewerktuigde en onbewerk-

tusschenrtlimte metOvergehaalde terpentjn- tuiydezelfstandigheden,deelsopgelost,deels
olie gevuld,Met zulk eenbrandglasmaakten

er ln zwevend.T0tde eerste behgoren hars,
aethêrische olie, looizuur en andere organische Zlll*en en eiwitstoFen, t0t de laatste,
die na het verbranden a1sasch overbljven,
kali, natron, kalk:magnésia, baryt, jzeren m angaan-oxydule phosphor-,zwavel-en
te bekomen. M en heeft brandglazen om die kiezelzuur en chloor.
reden we1 eens uit verschillende glas-lagen
Dehoeveelheid asch isafhankeljk van de
zam engesteld, en in dezen toestand vindt soortvanhethout,hetgedeeltevandenboom ,
m en er op vuurtorens.Bolvormige,metw a- datmen Onderzoekt(stam ,schors,wortelenz.)
ter gevtllde karaFen werken wel eens als en van den grond. Gemiddeld leveren van
brandglazen, en er zjn voorbeelden v'
an, l00 deelen hout de wilg 2,de populier1,73,
dat daardoor onverhoedsbrandisontstaan,- de eik 1,65,de haagbeuk 1,6:, de els 1,28,
zelfsvan jskan men eenbrandglasvervaar- de roodbeuk 1,06,de zilverspar 1,04,despar
digen.O0k waterdroppelshebben dewerking 1,02 en de berk 0,85 deelen asch.Het gevanbrandglazen,wanneermenbjzonneschjn middeld aschgehalte van alle houtsoorten be-

zj in 1/aminuutkoperenmuntstukkenvloeibaar en in ietslangeren tjd zelf
b jzer.Het
sljpen van grootelenzen uit één stukiseen
zeermoetleljk werk,en hetgaatnieteens
gemakkeljk, het daarvoor benoodigde glas

planten begiet, zooals uit de brandvlekjes
op bladeren en bloemen duideljk bljkt.
Brandhout is zoodanig hout, dat,geschikt en bestemd is,om door verbrandlng
warmte te verschaffen. Gewoonljk worden

draagt op 100 deelen hout van Jonge stammen 1,23,- vankloofhout1,34,- van takken
1,54 en van rjs 2,27 deelen.

brandhout komt van boomen,die hun wasd0m bereikt hebben. Het warmte-gevend
vermogen van verschillende houtsoorten bepaaltm en door op te m erken,welkenw armtegraad dezelfde hoeveelheid onder dezelfde

dit laatste er door eene sterke verhitting is
tlitgedreven, behoudt men 30 deelen kool

Hetwatergehalteisbjweeke houtsolxten
grooter dan bj harde.Alsuitersten noemen
daartoe de houtsoorten gekozen , die het wj den haagbepk en den zwarten populier.
cvervloedigstvoorhanden zjn.Het wordtin Bj den eersten vindt men op 100 gewigtsMidden-Europaonderscheideninltard(eiken-, deelen hout18,06 en bj den laatsten51,8gebeuken-, olmen-, berken- en esschen-)t wigtsdeelenw ater.D atwatergehalte isechter
AJJ-/LAJr#(ahorn-,elzen-:lorken-endennen-) verschillendin deverschillendeJaargetjden.
Luchtdroog houtkan men beschouwen als
en week (sparren-, linden-, populieren-en
wilgen-) hout.Naar de verschillende deelen bestaande uit 40 deelen k001(waaronder 1
van den boom heeft m en stobben,tallto'ut, deel asch),20 deelen scheikundig gebpnden
blokken,spaanders,takken en rus.Hetbeste wateren40deelen hygroscopischwater.Nadat
(waaronder1 deelasch)en 50 deelen scheikundig gebonden water.Het soorteljk gewigt van versch geveld hout ligt tusschen

omstandiqheden verbrand hout aan dezelfde 1,075 (eikenhout) en 0,393 (hout van den
hoeveelheld water geeft.Ook kan men dat Italiaanschen populier).
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Ilit allesstaatnletde brandbaarheid enhet
warmtegevend vel'
m ogen in hetnaauwsteverband. De weeke soorten branden beter dan
de harde,en houtvan naaldboomen geeft de
langste vlam.Metbetrekking t0thetwarmtegevend vermogen kan - volgens de proeven
van W inkler - 1 ruimtedeel brandhoutvan
zilverspar (Pinus picea) vervangen Trorden
door 1,07 ruimtedeel linde, 0,04 den, 0,03
populier, 0,01 wilg, 0,89 spar, 0,70 beuk,
0?6s5 berk, 0,65 ahorn, 0,635 olm en 0,59
elk,zoodat het eiken brandhout 41ct
/o meer
warmte geeft dan het hout van zilverspar.

breed en 4 hoog is, in eene goed-trekkende
kagchelin 16 uur 50 Ned.pond houtnoodig
heeft,moetdeluchthoeveelheidaldaarindien

zelfdehoatsoortenvaakaanmerkeljkverstthilt.
Vochtig hout geeft natuurljk veel minder
warmtedan een dergeljk gewigtdrooghout,
nietalleen omdateengrootgedeeltevanzjn

oevfrsen vlakke stranden en zj iservoor
den zeeman zeer gevaarljk.Het isuithet
gezegde duideljk, dat diepe riviermonden

tjd tweemaalvernieuwd worden.Zieverder

onder Verwarming.
Branding aan de zeekust Of op ondiepten wordtveroorzaaktinheteerstegevaldoordien de golven op het strand worden terug-

geworpen en tegen deachteraankomende4Olf
inloopen,zoodatzj metelkanderin bptslng

komen en zich schuimend verhefen,en in
het tweede geval doordien de l00p der golf
op de ondieptevertraagd enalzoodegolfdoor
Intusschen zjn de opgaven daarvan niet de achter haar aanrollende golf ingehaald
geljkluidend, Omdat de gesteldheid van de- w ordt.M en heeftdusbranding 0P rotsachtige

gewigt uit eene niet-brandbare stofbestaat,
m àar 0ok om dat een groot gedeelte der Ontwikkelde warmte verbruikt wordt t0t het
osazetten van Avater in damp.Daardoorwordt
tevens het hout zeer onvolkomen verbrand,

zoodatvelebrandbaredeeleninrookopstjgen
zonder t0tdeverwarmingietsbj tedragen.
Het is daarom van belang, dat brandholt
steedsdrogg zj.Hetdroogen dientzoospoedigmogeljk nahetvellentegeschieden)0mdatde sappen van versch houtgeneigdzjn,
om t0tazjnzuregistingovertegaan,- vooral
bj l00fhout,datnietgekloofd wordt.Brandhoutdientmen althanseenJaarvôôrhetge-

geene branding hebben.Op hetvlakkegtrand
aansehouwt men in de verte de branding in
de gedaante van eene met schuim bedekte

ljn,waar de golven zich terhoogtevan 0nderscheidene Ned. ellen verhefen. Veelal

maakt zj er hetlanden onmogeljk,vooral
bj storm jen zj ontrooftaan de schipbreukelillgen menigmaalde laatste hoop:om den
wal te bereiken, daar zj de zwakkeboot
t0t haar speelbalmaakt en onderhare wate-

ren begrajft.
Braydl
s.Onderdezennaamvermeldenwj:
Gerr%t Wrezl#er ; Brandis,geboren te Leiden den zlstenMaart1751en Onderwjzerin
de wis-en sterrekunde,exam inatorvan stads
bruik op eene ltlchtige,drooge plek te be- maten en gewigten en wjnroejerteAmsterwaren, waardoor het watergehalte t0t S0, dam.Nadeomwenteling van 1795werd hj
Ja, zelfs t0t14% 0/qvermindert.Waar eene er benoemd t0t secretaris der municipaliteit
snelle ontwikkeling van eeneaanmerkeljke en t0t1id van hetComitévanJustitie.Voorts
hittevereischtwordt,zooalsinglasblazerjen was hj algemeene secretaris van deMaatenz-,gebruiktm en hout,datin daartoe geschikte ovens gedroogd is, daar de laatste
vochtdeelen eerst bj eene w armte van l20
of 1209 C. uit het hout ontwjken.Voorts
wordtde brandbaarheid ongemeen bevorderd
door het brandhoutin kleine stukken te kl0ven,omdatdan debrandbare gassen endampen,die zich uithethout ontw ikkelen,met

schappj t0t Nut van 'tAlgemeen en van de
Amsterdamsche Afdeeling der Bataafse,
he

Maatschappj van Taal-en Dichtkunde,alsmedelector.van de Maatschappj Felix Merits.O0k washj 1id van deMaatschappjvan
W etenschappen te Haarlem , van de Maatschappj van Nederlandsche Letterkuude te
Leiden, Van het Utrechtsch en Zeeuwsch
grooter gloejende oppervlakte in aanraking Genootschap enz.Hg bezat eene uitgebreide

kom en. D aarom branden spanen m et eene kennis en heefteen groot aantal werken levendige vlam en laten m inder koolachter w aaronder vele gedichten en zangspelen uitdan dikke stukken.W ilmen echter eene ge- gegeven. Van hem is onder anderen d
tDe

ljkmatige warmte onderhouden,dan komen Schilderkunst, in 3 zangen (1780)', JTaalgroote blokken te pas. Gedroogd hout moet dicht-enletterkundigkabinetenz.(1781- 1784,
men niet lang ongebruikt lyten liggen?daar 6 dln)'',öraal-,dicht-en letterkundig magahet weldra weder 8 t0t 100/: vpchtlgheid zjn (1785- 1787?2 dlnl''h en de tdGouden
opneem t.
bruiloftvan Klorlsen R00sJe (1701),,.
Joaehim .
l?idfricA Brandis, een ervaren
Volgensdeproeven van Clementwordtbj
eene volkomene verbranding van lNed.pond Duitsch geneeskundige.Hj werd geboren te

droog hout de zuurstofvan 4,58 Ned.pond Hildesheim den l8denMaart1762,practiseerde
dampkringsluchtvan middelbare temperatuur te Steuerwald,Holzminden en Driburg,werd
verteerd.Daar echter bj eene gewonever- in 1802 benoemd t0t hoogleeraar te Kiel en
branding nooit al de zuurstofder langs het in 1800t0tkoninkljk ljfartsteKopenhagen,
vuur strjkende dampkringslucht verbruikt waar hem in 1811 dewaardigheidvanstaatswo
rdt,maarminstensde helft,somtjds o0k raad en ill 1830 het lidm aatschap van het
3

/xdemet de stikstof ontwjkt, z0o vereischt Kûninkljk Genootschap van W etenschappen
werd opgedragen.Hj overleed aldaar den
28sten April 1846.Hj heeft onderscheidene
deswintersbj 120C.kpudetotverwarming oorsqronkeljke en vertaalde geschriften in
,

de verbranding van l pond hout althans l0
t0t 12 pond dam pkringslucht, en daar m en

van een vertrek, dat 10 Ned.ellang,61/z het llcht gegeven.
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christïl. zl.gf/yf Brandis, een letterkun- puntmet een slaghoedle tevoorzien,zoodat

dige en wjsgeer. Hj wasde zoon van den
voorgaande en werd geboren te Hildesheim
den lzëenFebruarj 1790,studeerdete Göttingen en te K iel en vestigdezich in 1813
als rector te Kopenhagen, vanwaar hj in
l815naarBerljn vertrok.MetNiebuhebegaf
hj zich a1ssecretarisvanlegatienaarRome,

zj bj het treFen moesten ontbranden.Zie
voortsondl! E*o.
g6ls.
Brandlun Ofbrandrlak.W anneer uiteen

l
ichtgevendyuntstralen opeengebogenterugkaatsend ofllchtbrekendvlak vallen,dan gaan
doorgu nsdeteruggekaatsteofgebrokenestra-

len nietdoorhetzelfde punt,maar de snj-

maar keerde reeds in 1817 tert
lg, om t0t punten van alde twee aan tweenaastelkaâr
de uitvoering mede te werken van het plan gelegene stralen vormen een vlak,hetbrand-

derAcademievan W etenschappen teBerljn, p
'/lk (kaustisch vlak)genaamd,en menheet
om eene volledige uitgave te bezorgen der hetkatakaustiseltOfdiakaustiseltnaar gelang
geschriften van Ari8tôteles. Hj hield zich het door terugkaatsing Of door breking gedaarmede eenige Jaren bezigen bezochtde bûren wordt.De brandlqn aanschouwtmen,
belangrjkstebibliotheken van Dtlitschlandin wanneer men hetzonnelichtschuinslaatvalgezelschap van EmahuilBecker.In1822aan- len Op den rand van een porseleinen theekop,

vaarddehjdebetrekkingvan gewoonhoog- diemeteenevloeistofgevuld is;zjvertoont
leeraar aan de universiteit te Bonn. D00r zich 4an aan de oppervlakte dervloeistofa1s
Scâellinp werdhjaanbevolen aan denKoning eene hartvormig jebogeneljn.
van Grlekenland, bragttweejaren (1877t0t
Brandm erk ls een letter ofeenteeken,
1839) door aan het h0f te Athene,Ontving dat in het ligchaam van een misdadiger geer den titel van kabinetsraad, en keerde brand wordt.Evenals de andereljfstrafen
vervolgens terug naar Bonn.Behalve zjne is deze van latere dagteekening dan de oudbjdragen t0tdegrootecritische uitgavevan ste aller straFen,de vredeloosheid methare
Aris'tJfeld.
s,sc.hreefhjonderscheidenebelang- gevolgen. Nadat deze door het stelselvan
rjkewerken,hoofdzakeljkoverwjsbegeerte. het verpligt aannemen van den zoen meer
W j vermelden hierzjn Jllandbtlch derGe- in Onbruik wasgeraakt,tradendeljfstraFen
schichte der griechisch-xömisehen Philoso- naast de boete (zie aldaar) meer op den
phie (1825- 1844,2 d1n)'',waarvan het3de voorgrond,a1s gevolg van eene hoogere 0pdeel in 1866 is uitgegeven,aMittheilungen vatting van de begrippen :misdaad en straf.
iber Griec'
henland (1842,2 dlnl'' en aGe- Terwjlin den oudsten tjd hetmisdrjfvoo1
'schichte de: Entwickeltlng der gnechischen nameljk beschouwd werd a1s krenking van
eene bepaalde familie?waartoedebeleedigde
Philosophie(1862- 1864,2 dln)''.
Brandkogels,0l
?gebouwen en vesting- ofverslagene behoorde,aan w elke beschouwerken gew orpen ,dlenen om brand te ver- wing de bloedwraak (zie aldaar)haarOntwekken en den vjand daaruitteverdrjven. staan had te danken: ter&vjl later,in de
Men heeftermetl
jzeren geraamte;dezebe- boete O0k e0n eletaent Nverd bespeurd van
staan uiteenigejzeren banden,dieeenzeer krenking van het algemeen door den misbrandbaar mengselvan buskruid,pek:harst dadiger, zoodat een deelvan het weêrgeld
talk enz.bevatten.om die banden wordteen kwam aan den Staa'
tofaan diens vertegenzak gedaan, en door deze heen steekt men woordiger; zoo komt bj hetoptreden van

in het zaengsel de gezNvindelont, diebj de ljfstrafen Iaeer hetbewustzjn boven,
de losbranding van het geschut Tvordt ontstoken.Om hetblusschen te voorkomen doet
m en oOk tTvee ofdrie granaten in dien zak.
D aar zulke brandkogelsonregelm atig Van ge-

dat de misdadiger in de eerste plaats de belangen van het algem een, van de geheele

maatschappj heeftaangerand,endatdestraf
vooral zeoveelmogeljk moetzjn eene0p-

daante en ligt zjn, is de kans van treFen heëngvanhetnadeel,aan hetalgemeentoegenietgroot en hebben zj weinig werking op bragt.De boete Omvatte debeideelementen:
weêrstandbiedende ligchamen. W egens hun

vergoeding van het materiëelnadeelj door

qronten omvang kunnen zj slechtsuitmor- een ofm eer individuën geleden,endeeigentleren en houwitsers w orden afgeschoten; ljke straf;zj werd verbeurd alseen noodals zj nog nieuw zjn, branden zj 5 tot7 zakeljk gevolg van de onregtmatige daad;
m inuten.B ernhard 'tlczl Galen:bisschop van zj wag als 'tware deprjs,waarvoorhet
Munster,wordt voor den uitvlndervan deze
vernielingswerktuigen gehouden.

toegebragte nadeel werd afgekocht.Naar de
schtlld van den dader Ofde daders behoefde
Men heeft 00k ltolle '
i
jzer:z/brandkoyels. geen onderzoek gedaan te worden;ofeen
Deze hebben 8 brandgaten, waardoor de ot'meer daders aan het feit hadden zamenbrandsas in de inwendiqe holte wordt ge- gewerkt, deed minder af;de boete was als
bragt;00k worden daarln einden gezwinde '
tware eene burgerljkeschuld:die,alszj
lontgestoken ter Ontbranding.Dezebrandko- slechts voldaan werd, door wlen dan 00k,

gelskunnenmetmeerjuistheidenopverderen het onregthad weggenomen.Bj de toepasafstand geschoten w orden dandevoorgaande. sing van de ljfstrafen vervallen uitde beEindeljk gebruiktmentevelde00kgewone schouwing van misdrjfen strafnoodzakeljk
granaten, met brandsas gevuld. Toen men
aan de geweerkogels eene kqgelvormige gedaante gaf, heeft men 00k deze weleensin
brandkogels herschapen, door hunne inw endige ruim te met brandsas te vullen en de

deze beide elementen: l0.dat de Btxaf niet
m eer i: eene schadeloosstelling van den beleedigie; 20.dat de straf nietmeer iseen

onvermjdeljk gevolg van demateriëledaad.
Integendeel: men bldftniet meer staan bj
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de daad alleen, het in de buitenwereld ge- aanraking vreeseljkepjn eneene geweldige

oblediveerde,maarklimtop t0thetsublectieve1 t0t de motieven van den dader;men
1et op de omstandigheden,ondexwelke hj
verkeerde; men doet onderzoek naar de
&cknld. Het subjectief element van Q Btraf
treedtop in plaatsvan hetblootobleetieve
karakter.
Brandmerken iseen ljfstraf4hetistoegepasta1s zelfstandige strafvoor een misdrjf,
en a1s accessoire straf nevens eene andere
zware,onteerende straf. O0k diende hetals
veiligheidsmaatregel t0therkenning van misdadigers en zelfs van verdachte personen.
De Romeinen brandden den weggeloopen

zwelling veroorzaken en levensgevaarljk
zjn.LaatstgenoemdesoortwordtOm diereden
op Timor door de inboorlingen Daoen Setan
ofsatansblad genoemd.

Erzjnevenwel00knuttigeurtica-soorten,
nameljk die,uitwierbastvezelshetbekende
neteldoek gewevenwordt.voorheenzochtmen
verlam mingen te genezen door de aangetaste

deelen met brandnetels te slaan. DeJonge
spruiten onzerinlandschesoortenleveren eene
zeer goede groente.

BrandoFers.Hetbrengenvan brandoFers
isdeoudstewjze van godsvereering,welke
wj in de geschiedenis vermeld vinden. Zj
slaafeene F (fugitivus = vlugteling)in het warenvolgensdeoudsteoirkonden desBjbels
aangezigt (stigmata inurere), totdat C'
on- reedsin gebruik bjheteerstehuisgezin,en
zftzlfï/s het branden in 't gelaat verbood. o0k Noaeh betoonde daardoor na den zond'tZelfde merk ontvingen de tptdwangarbeid vloed zjne dankbaarheid.Hetbestondbtlde
in de bergwerken (ad metalla)vexoordeelden. Israëlieten volgensde wetuiteen vlekkeloos
Desgeljks deed men in Frankrjk t0t1822 manneljk diervan hetgeslachtderrunderen,
methen,diedetravauxforcés(dwangarbeid) schapen of geiten,terwjlhetaan behoefti-

moesten ondergaan. ln 0ns Vaderland werd gen geoorloofd waseen paarduiventeoFeren.
ex vooral in de zestiende eeuw een menig- HetbrandoFer moestop een daarloe bestemd
r in den voorhofdesTempelsgeheelen
vllldig gebruik van qemaakt, om suspecte aalltaa
verbrand w orden.Ditolerdier werd door
lieden (datisdetechnlscheterm),landloopers
enverdachteJodengemakkeljkteherkennen. den oFerbrengende met hand-oplegging derArt.3 van de wetvan 29Juni1854schafte waarts geleid en er aan delloordzjde van
de stra'fvan het brandmerk,evenals andere het altaar geslagt, waarbj de priester het
ljfstrafen, behalve de doodstraf, hier te bloed opving en hiermede het altaarbesprenlande af. Later verdween 0ok de doodstraf. kelde.Daarna ontdeed hj hetdiervan de
Brandnetel (Urtica)isdenaam van een huid, hakte htlt in stukken en zorgde,dat
plantengeslacht,hetwelk t0tdenatuurljke dezeverbrandwerden.Hetdoelvanhetbrandfamilie der UrA
ticaceën behoort. De soorten oFer W3S,aan de Godheid te behagen.Het
van dat geslacht,die in 0ns Vaderlandv00r- wasvastgesteld v00rdedageljkschegodsverkomen, rekent men bj uitnemendheid t0t eering en voordedriegrootefeesten,alsmede
hetonkruid en zjzjn algemeen bekend.Zj voorbepaaldeOmstandigheden ,b.v.voortemhebben één- of tweehuizige bloemen, van pelbezoekendeJonge moeders,voor hen, die

welke de manneljke een 4-deelig bloemdek
en 4 meeldraden bezitten, terwjlde vrouweljke van een z-bladig onderstandigbloemdek zjn voorzien,dat een enkelvruchtbe-

dooraanrakingvan eenljk onreinwaren,enz.
Eindeljk werd het zeer dikwjls vrjwillig
gebragtbjbelangrjkegebeurtenissen.Keizer

A ngltstns eischte,dathem te Jerusalem dageginselomsluit,hetwelk meteen ongesteelden, ljks een brandoferz0u worden gebragtvan
kwast-ofpenseelvormigenstempelisgekroond. 2 lamm eren en lstier,waardoor debaatder

De soorten,diein ons Vaderlandgroejen, IsraëlietenlegensdeRomeinengeweldig werd
zjn:De Dodarts-brandnetel(U.DodartiiL.j opgewekt.
met tegenovergestelde eironde en bjna gaaf- Brandollini(Aurelio),indel5deeeuw te
randige bladeren, die hier en daar in Zuid- Florencegeboren en wegenszjneloopende
Hollan; gevonden wordt,- de kleinebrand- oogen alippus''bjgenaamd,waseenberoemd
netel (U.urens L.)mettegenovergestelde, redenaar,toonkunstenaaren dichter.opver.
ovale, scherp-gezaagde bladeren - en de zoek van den Hongaarschen vorst M attltlas
pis'
x,
vgafhj teBudaen teStrigonia onderyrootebrandnetel(U.dioicaZ.)mettegenover- Oorz
ekendheid.Weldra echter
gestelde,hartvormigejgrofyezaagdebladeren wjs in de welspr
tweehuizigebloemen en plulmvormendearen. keerde hj naar Florence terug, trad er in
Delaatste2soortenzjnopbebouwdegronden, de orde derAugustjnen,werdpriester,legde
in tuinhagen enz.algemeen verspreid.
zich onder gl-ootetoejuiching op hetprediDe brandnetels ontleenen haren naam aan ken t0e,en overleed te Romein 1498.Hj
debrandendepjnjdiebjaanrakingdierplan- heeftde geschiedenissen van hetOudeTestaten veroorzaaktwordtdoordtlnnehaartjest m ent in den vorm van een heldendicht gedie haar bedekken,waarvan de toppen in de
huidvandenaanrakerdringen,afbreken enin
de wond een vergifuitstorten,dathoofdzakeljk uitmierenzuur bestaat, hetw elk in eene
kolfvormige verwjding van den voet en in
de holte dierhaartjesaanNiezig is. Erzjn
Urtica-soorten, die tusschen de keerkringen

bragtenuitlegkundige aanmerkingengeschreven op de brieven van Pawlus,alsook eenige
>ndere geschriften nagelaten.

Byandpunt noemtmen de plaats,waar
zich vereenigen,nadatzj door een hollen
spiegelteruggekaatst of door eene convergégroejenjzooalsU..
:fi-z
ldla.
çL.,R crenwlata rendelens(brandglas)gebrokenzjn.W anneer
2pzI,en U.llresfldi-l .
BI.,diebjeenligte allestralenevenwjdig aan dehoofdasopden
de llchtstralen,van één lichtpunt uitgaande,
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spiegelofde lensvallen,verkrjgtmen het vanbollen,paraboloïdenofelliysoïden.Alleen
koofdbrandpnntJ men kan dat, wegens den deparabolischehollespiegels(zleonderBrandgrooten afstand,aannemen bj dozonnestra- l.f)vereenigen delichtstralen naauwkeurig
ln hetzelfde punt. Dit geschiedt niet z00
naauwkeurig door het sphaerische segment
c./
'
dflAld ofde brandwl
jdte. Plaatstmen het met betrekking t0tde stralen,die door den
len. De afstand van hetbrandpuntt0t den
spiegel ofde lensnoemt m en de brandpunt.v

lichtgevend puntinzjnbrandpunt,danwol*dt rand van een vrj groot segment worden
zjne vxoegere plaats zjn brandpunt,zoodat teruggekaatst,enmengeeftaanditverschjnde plaats van hetlichtgevend punten zjn se1den naam van spkaerisclte aberratie.O0k

brandpuntden naam van elkanderstoegevoegde kan men een aantalvlakke spiegelszöô met
àrtzzltfz'?zzl/dzldragen.
elkander verbinden, dat zj alseen brandBolle spiegelsen divergérende lenzen heb- spiegelw erken.D e stof,w aaruitzulke spieben geene eigenljke brandpunten,daarzj gelsvervaardigd worden ,iszeerverschillend.
de stralen na deterugkaatsing Ofbrekingver- lsehirnkausen deed groote holle spiegels

spreiden.Zjwordenechterzpodanigverspreid draajen uitdikkekoperen platen.Zt
llk een
alsofzj van een yunt,achterdienspiegelof spiegel met eene middelljn van 2 en een

lens gelegen,uitglngen!en men geeftaandat brandpuntsafstand van 1,3 Ned eldeedzilver
punt den naam van 'tt%rtnetl of denkbeeldig smelten en verglaasde aardewerk.O0k heeft
men welvoorgesteld,zulke segmententemaIrll# zlsf.
Deplaatsvan hetbrandguntisafhankeljk ken van hout ofvan leem en ze daarna te
van den graad van krommlng der terugkaat- vergulden.Desphaerischebrandspiegelswaren
sendeofbrekendeoppervlakten,enbjdelaat- reedsbeltend in (le dagen derOudlleid.Fycliste van den brekings-index der stof,waar- de8 maakt er melding van, en Plutarehus
uit de lens bestaat.
verhaalt, dat de Vestaalsche maagden zich
Dehoogeremeetkunde kenteenigekromme daarvan bediend hebben,om hethel
'lige vuur
ljnen metbrandpunten,nameljk deellipsen te ontsteken. Het verhaal, dat Archimedes
hyperbel met 2 en de parabelmet 1brand- dpor middelvanzulkespiegelsdeRomeinsche
punt. D e naam is afkomstig van de eigen- vloot in brand gestoken heeft, zalw elt0t
schap, dat de langs genoemde ljnen terug- de fabelen behooren.
gekaatste lichtstralen elkander in diepunten
Parabolischebrandspiegelsgebruiktmen op
snjden.Bjdeellipsvereenigendestralenvan vuurtorens terversterking van hetlicht,zooeenlicht,inhetéénebrandpuntgeplaatst,zich datditlaatstenazjneterugkaatsing opaan-

in hetandere,nadatzj aan den omtrekder merkeljkenafstand zigtbaaris.O0kzjnGrekromme zjn teruggekaatst.Bij dehyperbel gory en Newton op het denkbeeld gekomen,

w orden de stralen van een licht,in één der Om zt)t0t genoemd einde in de spiegeltelesbrandpuntenaanwezigqnadeterugkaatsingzôö copen tebezigen,hoewelzj wegens gebrek
verstrooidalsofzjvanhetanderebrandpunt aan naauwkeurig bewerkte parabolischespieuitgingen1terwjldelichtstralen,dieevenwj- gels daarvan moesten afzien. De beroemde
dig aan de as op de parabelvallen,in het Hersoltel heeft echter zoodanige geslepen,
brandpnnt zamenkomen.00k de holle Opper- maarzjnehandelwjzeverborgen gehouden,
vlakten der ligcham en,doorde om wenteling terwjllater Sehröter teLiliënthalenSckvadierkromme ljnen om hare assen Ontstaan, fer te Kieluitstekende spiegelsvandiesoort
hebben diezelfde eigenschap.
voorhunnekjkersvervaardigdhebben.
Brandsas is eene Zeerbrandbare m assa ,
Brandspuit (De)is een werktuig,waarzam engestelduitsalpeter,houtskoolenzwavel, van men zich bedient, om water op branofuitbuskruid,zwavelenterpentjn,welke dende gebotlw en te brengen en de vlammen
bj het hevig ontvlammen zo0 groote hitte te blusschen. Zj is eene zuig- en perbpomp
verspreidt,dat allenabjzi
jndebrandbarestof- (zie Onder die woorden) en bestaat gew oonfen ontstoken worden.O0k vervaardigtmen 1jk uit twee oylinders,waarin dezuigerszich
de brandsas we1m ethars, hetwelk gesm ol- luchtdigtbewegen. Elke cylinder staat door
ten,gekneed en t0tden verlangden vorm ge- middelvan eenaanjayeroflangebuisinverbragt w ordt.
band m et een w ater-reservoir, De opgaande
Brandschatting noemtmen degeldsom , zuiger, die den cylinder luchtledig maakt,
waarm ede w eleer het plunderen en verbran- trekthetwaterderwaartsen werkta1szuigden van eene veroverde stad w eleens w erd pomp.Bj hetnedergaan wordtdeklep naar
afgekocht.EeneKeizerljkelegerordevan1570 de zjde van den aanjagerdoordepersing
verbood het afpexsen van zulk eeneschatting, gesloten en hetwaterin eeneruimtetusschen
maar zj werd in den Dertigjarigen 00r10g de 2 cylinders- in den windketel- gedronvaak genôeg geheven.1szj00kinonzedaqen gen,zoodatde zuigernualsperspompwerkt.
in naam afgeschaft,zj bljftonderdenmln- Bj hetrjzen van den ztligerwordtdoorde
der vreeselpke
- n titel van vequ'
isitie(zieonder waterpersing van binnen de klep naar den
windketelgesloten.In den windketelbevindt
ditwoord)reldegeljk bestaan.
Brandsplegels noemt men zoodanige zich lucht,diedoordevermeerderendewaterholle sgiegels,die de teruggekaatste licht- massa wordt zamengeperst en dus op deze
stralen ln hun brandpuntvereenigen,zoodat drukt.De slang derbrandspuit,waarvanhet
hiereenewarmteontstaat,welkedealdaarge- bovenste uiteinde Op het brandend gebouw
plaatste brandbare voorwerpen doet gloejen wordt gerigt, is met het onderste uiteinde
ofontvlammen.Zulkespiegelszjnsegmenten vastgehechtop eene buisy die in den wind-
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ketel onder het dââr aanwezige water uitkomt.Hetspreekt;usvan zelf,dat dedrukking derlucht in den windketelaanhoudend
een w aterstraal door de slang stuwt zoolang
men door het pompen- het 0p-en neêrbewegen van de zuigers in de cylinders- den
watervoorraad in den windketelonderhoudt.
De cylinders, met armen voorzien,worden
d00r menschenhanden inbewegi
nqgehouden,

ander goed;- ofhethuisalleen staat,dan cf

stoom gebruikt. Men heeft brandspuiten in
alle afmetingen- van kleine handbrandspuiten af t0t zeer groote toe, die op wielen
staan en door paarden worden getrokken.
Jan tlcs der Jfeïdel,een burger van Amsterdam ,wordtvoor den uitvinderderslangbrandspuiten gehouden.Hj ontving daarvoor
octrooi in 1672.Afen zaeentechter,datzj

Opzet om menschenlevens te benemcn, en
straft haar dan ôf als specifek misdrjf(0mdat altjd de beide andere elementen 00k
voorhanden zjn) ôf, vooral vroeger (het

hetin debuurtvanandereisgelegenl--ofhet
aan den Staat of eene anderepublleke corporatie,dan we1aanparticulieren toebehoort.
Letmen op de schuld van den brandstichter,

op datgene wat erin zjn gemoed omgaat,
op zjn toestand,op de indrukken waaronder hj verkeerde,Op zjnemotieven - dit
alleste zamen bepaaltdematevanschuld- ,

terwjlmen in denjongstentjdhlertoeveelal dan onderscheidt men: brandstichting, met

oude dtmoordbrand'')j steltmen het eenvou-

diggeljkmetmoord.Daarnavolgtinzwaarte
van strafbaarheid de brandstichting waarbj

voor den dader geen gevaar v00rmenschen-

reedsvroegerin qebruik Nvaren,hoeNvelvan levenste voprzien was?terwjldie,waarbj
der Jfdidel de inrlgting dierAverktuigenaan- geene aanranding van menschenlevens bezaerkeljk verbeterdheeft.
doeld,maar weldegeljk te voorzien was,
Brandstichting is in het strafregt
ôfafzonderljk gestraft,ôfmet brandstichvernielen van zaken door middelvan vuur. ting om te moorden geljk gesteld wordt.
Voorhare strafbaarheid ishetgeen volstrekt Ei
ndeljk volgt de liqtste soort: debrandvereischte, dat tle in brand gestoken zaak

stichting uit Onvoorzlgtigheid; uit gebrek
aan een ander toebehoorde:00k het inbrand aan voorzorg.
steken Van eigen zaken kan tegenwoordig
Onsstrafwetboek,deFranscheCode-pénal,
vallen in de termenvan de strafwet.Immers Onderscheidt, wat de daad betreft, brandditmisdrjfbevatdrie elementen,diet0tde stichting van goederen aan den Staat ôf
stralaarheid medewerken:l0. de vernieling niet aan dezen toebehoorende. ?Alwie gevan eigendommen, aan den eigenaax over bouwen1 voorraadschuren,tuighuizen,sche'
talgemeen geoorloofd,doch niet toegelaten, pen ofandere eigendom men den Staattcebezoodra het doelbestaat om een ander schade hoorende in brand gestoken ofd00r de ontte berokkenen.Toch is in elk gevalhet t0t branding van een mjn vernield zalhebben,
vernieling gebezigde middel van een bj- za1metden d00d gestraften zjnegoederen
zonder gevaarljken aard: de dader heeft verbeurd verklaard worden.'' - Verbeurdhet niet altjd in zjne magt;allemogeljke verklaring van #1de goederen isechterreeds
gevolgen,zelfs de naaste,kan hj nietaltjd in 1813 afgeschaft.
?Alwie opzetteljk in gebouwen,schepen,
voorzien,veelmindertegengaan.Hjgebruikt
a1s middeleen natuur-elem ent, dat veelal schuiten,pakhuizen,werven,bossehen,hakspoedig de grenzen van 'sm enschen heer- hout, of oogsten, 'tzj te velde staande,

schappj kan overschrjden.20.Deverstoring
van de openbare rusten orde,w aarop ieder
burger in eene geordende maatschappj een
zekerregt heeft verkregen;in 'tbelang van
'talqemeen moet dus de onbeperkte,willekeurlge beschikking van den eigenaar over
zjn goed inqekortworden.Doo1'brandstichting mag nlemand eensanders goed in ge-

'
tzj gekapt, gemaaid of gezameld,hetzj

00k het hout gestapeld Of gebost is, en
de oogsten in bargen of Op hoopen staan,
den brand heeftgestoken,ofbrandbare stof-

fen derwjze geplaatst heeft,om den brand

t0t deze zaken ofééne van die tedoenover-

gtaVe
anr
tni
z
ea
ll
enme
dotordhen
etl
dao
to
ed
nsg
estraftNvorden.
pringen van eene

v
aarbrengen en eene aanleiding t0tschrlk, mjn wordt verdermethetaanbrengen van
ontsteltenls,wanorde en onrustin hetleven

brandstoFengeljkgesteld.''Art.9vandewet

roepen.3O.De aanranding van hetlevenvan van 29 Junj 1854veranderde dein hetaleen of meer personen,die bjna in iedere gemeen bedreigde Btrafvan den dood in eene

brandstichting! h0e verwjderd,gelegen is. tachthuisstrafvanvjft0ttwintigjaren voor

De beschouwlngen omtrent den aard van het geval er niet te voorzien WaS, dat
ditmisdrjfen zjnestrafbaarheid verschillen door de daad eenig zaenschenleven kon &v0rin de onderscheidene w etgevingen van den den in gevaar gebragt.Geschiedt de brandouden en den nieuwercn tjd,al naarmate stichting gemeenerhand,met zamenrotting,
men één dezer drie elementen meer op den (réunion,bande) en metopenbaar geweld,
voorgrond plaatst en daarop hoofdzakeljk dan kunnen ligt al de elementen aanwezig
het gewigt voor de toepassing der straflegt. zjn voorhetspedfeke misdrjfvan plundeZ00 onderscheidt m en de daad van brand- ring (pillage).Debrandstichting isdan meer
stichting (daad, in tegenstelling met de m iddeldan doel.
Jc/zlld van den brandstichter, thatbestand,
JHet in brand raken van eens andersroezooalsde Dt
litscherszeggen),alnaarmatezj rende Ofonroerende eigendomm en,ontstaan

gepleegdwordtaan eenbewoond huis(waar- door de Oudheid of bj gebrekehetzj van
mede dan al spoedig onderscheidene v0or- het onderhouden of herstellen, hetzj van
werpen geljkgesteld worden))ofaan eenig het vegen der Ovens, schoorstoenen,smill-
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sen! werkplaatsen, naburige huizen ot'sme- andere gedichten uit en was n0g geen 20

derjen,ofdoorhetaansteken vanvuren in jaar0ud,toen hj mannen als Tondel,&4de velden op minder dan honderd meters stant
ljn .
fEky.
>l:,Annlo en van 2JezI:met
van de huizen,gebouwen,bosschen,heiden, verbazing vervulde door zjneschoone ljkplantaadjen, boomgaarden, beplantingen, redeop PieterCornelisz.Sooy/.Inhetdaaroyhagen, bargen, koornstapels, stroo, hooi, volgende Jaar dichtte hj een treurzang bj
voerder Of anderen voorraad van brandbare
zaken ,ofdoor vuur of licht zonder genoegzame voorzorg te dragen,ofte laten liggen
of staan, of door het onvoorzigtig aan of
afsteken of laten afgaan van vuurwerken
za1 gestraft worden met eene geldboete van

het afsterven van K aspar 'pgs Baerle, en
om de hand van diens dochter Suzanna te

ten minste vjf en twintig en ten hoogste
van tweehonderd en vjftig gulden.''
De aanvullingswetvan 1854 heeft00khier
bj brandstichting het letten op de dcAxl#
van den dader op den voorgrond gebragt.
T0theden maakthetbj Onsvoorde toepassing der strafwet geen verschil, ofhet
beoogenvan voordeel,bjvoorbeeld hetmagtig worden van de assurantiepenningen,het
doelisvan den bedrjver ofniet.
Over de geneigdheid t0t brandstichting,
die men bj zekere klasse van individuën
heeftmeenenoptemerken,vergeljkemenhet
artikelPyromanie.
Brandstosenzjnzoodanigestofen,waar400r men,vooralin hetdageljksch leven en
0ok #00r technisch gebruik - bepaaldeljk
doornerbrandinglzieOnderditwoord)- ,eene
gewenschte warmtekanbekomen,hetzj t0t

Nieuwkoop,1660te Hoorn en 7Jaren later
te Amsterdam beroepen. Hj had 3zonen
(zie onder) en 2 dochters:ééne van deze

verw erven ,li
ethjhethorloge-makenvaren,

oefendezich 3jaarin degodgeleerdheidaan

de kweekschool der Remonstranten te Amsterdana, en werd in 1652 als leeraar te

laatste,gehuwd metJanobrtzsM erken,werd
de grootmoeder der dichteres Lueretia <iI-

helmina rgz;Merken.Hj overleed den 12den
october 1685 te Rotterdamj werwaartshj
zich begeven had, om een bezoek te brengen aan zjne kinderen.- GeeraertWrlz
l#f
heeftonderscheidenezeerbelangrjkewerken
geschreven:in 1657 maaktehj een aanvang
met zjne Jllistorie der Reformatie'' waar-

van weldra eene schets in het licht kwam
Onder den titel Jlfort verhaal van de Reform atie en oorlogen tegen Spanle in en omtrentde Nederlanden enz.'' waarvan in 1663
een 4dedruk verscheen, als een voorlooper
van hetgroote werk JilistoriederReformatie

en andere kerkeljke geschiedenissen (1671

verwarming der lucht in Onze woonvertrek- in 4to).''DrieJaren latervolgdehettweede
ken,hetzj t0tverwarming van watervooral deel, over welks inhoud de Noord-Holland-

bj de bereiding onzerwarmespjzenendran- sche Synode zich ernstig bj 'sLands reyeken,hetzj in werkplaatsen en fabrieken t0t ring beklaagde,zoodat het octrooiwerd 1nhet vormen van zoodanige voortbrengselen, getrokken en de schrjver eenevermaning
die t0t hun ontstaan eene zekere mate van
hitte ofbeweging vereischen.
De brandstofenkanmenverdeelenin vloeibare en vaste, en zj zjn alle van bewerktuigden Oorsprong.T0tdevloeibarebehooren
olie,petroleum ,spiritus,gesmolten vetenz.:

ontving. De twee volgende deelen,die de
geschiedenis behelzen der Dordtsche Synode

en t0tdevastehout(zieBrandltoutj,turf,brainkolen )steenkolen,anthraciet,cokesenz.,waarnmtrent men Onderdienamen nadere bjzonderheden aantreft.Bj de vaste brandsto#en

de dry gevangene Heeren Mr.Johan van O1denbarnevelt, M r. R ombout Hoogerbeet,,

is de plantenvezelhet voornaamste bestanddeel.D e geschiktheid en dusdew aardeeener

brandstofisafhankeljk van haar gehalteaan
twee brandbare elementen,nameljk k00l-en

waterstof, die m et de zuurstof des damp-

krings licht- en warmtegevendejassen vor-

en methetjaar1643eindigen,zjn eerstin

1704 in heilichtverschenen.V001
*tskwam

van hem uit ul-listorie van de regtspleging,

gehouden in den Jaere 1618 en 1619omtrent

Mr.Hugo deGroot(1708,3dedruk 1723)7',
JHet leven en bedrjf van den Heere MichieldeRuyterenz.(1787)7'1aDagwjzerder
geschiedenissen (1689)5' tpoëzj (1725)''enz-j
terwjl hj nieuwe uitgaven bezergde van
uP. C. Hoofts Nederlandsche Historie'', e11
Van tvondels POëzi
j'' aan welke 2 laatste
hi
j levensbeschrjvingen van die beroemde
mannen toevoegde. Zjn stjlisvloejend en

men.Behalve genoemde en andere gassenbevatten de brandstoffen verschillendebestand- aangenaam , zonder kracht te m issen,maar
deelen van Onbewerktuigden aard,die in de de behandeling der onderw erpen w eleens

gedaante van asch att
hterbljven.
zeer wjdloûpiq.VooralzjnelevensbeschrjBrandt.Onderdezennaam vermeldenwj: vingen zjn ultmuntend gesteld?en hj beGeeraert .
'rgz
l#f,een Nederlanf
lsch dich- kleedt onder de Nederlandsche dlchters eene

ter en geschiedschrjver. Hj werd geboren eervolle plaats.Hj waseen jverig volteAmsterdam den 25sten Julj 1626,legde gens velen geenszins onpartjdig - vpûrstanzich in zjne Jeugd t0e op hetbedrjfvan dervan zjn kerkgenootschap.
zjn kunstrjken vader, nameljk heth0rl0- Kasper WrJzl#J, oudsten zoon van den
gemaken, en betoonde tevens grooten lust voorgaande.Hj werdgeboren teNieuwkoop
voor de beoefening derteeken-en dichtkunst. den 25sten Junj 1653.Hj oefende zich te
op l7-jarigen ouderdom vervaardigdehj het Hoorn en vervolgens te Amsterdam in de
treurspel GDe veinzende Torquatus'' datmet Oude talen,werd in 1669 opgenomen onder
veelbjvalwerd opgevoerd en reedsin 1664 de studenten aan de kweekschool der Reeene 54euitgave beleefde.Hj gafvervolgens mnnstranten,en wasachtervolgenspredikant
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te Schoonhoven,Hoorn,W armond!Alkmaar, dailleur.Hj werd geboren den l3denFebruRotterdam en Amsterdam ,waarhj 4en5(
leé arj 1789 te La Chaux de Fnndsin ZwitOctober 1696 overleed. Hj was een man serlandjleerde reeds'vroeg de graveerkunst

van groote geleerdheid;zjn aangename ûm- en oefende zich vervolgens te Parjs onder
gang wordt zeer geroemd,en als prediker de leiding van den beroemdenstempelsnjder
had hj een grooten naam.Behalve vele Droz.Zjne talenten verschaften hem de toeleerredenen heeft hj uitgegeven dHistûria Fenegenheid van den schilderD@vid,diehem
vitaeJacobiArminii(1724)'',apoëzj(1708)'' ln staatstelde,om zich vervolgensnaarRome
en aLeven van Huig deGroot,vervnlgddoor tebegeven.DâârvervaardigdehjonderscheiKattenburg (1720,2 d1n in f0.)''
denefraajemedailles,gingin1816naarNapels
Geeraert Brandt, een broeder van den

en Siciliën, werd in 1817 eerste medailleqr

voorgaande.Hj werdgebnren te Nieuwkoop
den 6den Apxil 1657.00k hj oefende zichte
lloorn en te Amsterdam in de Oade talen
en werd reedsop 12jarigenleeftjd geplaatst
aan hetseminarium derRemonstranten,waar
hjomstreeks8jaarstudeerdeen zich tevens
metjvertoelegdeop de kennis der Nieuwe
talen.Hj vertolkteeen belanyrjk werk uit
het Engelsch schxeefde geschledenissen des
Vaderlands in de Jaren 1674 en 1675,v01eindigde in 1678 zjne godgeleerde studiën

aan demtlntteBerljn,vûlbragtonderscheidene reizen en overleed den 9del Mei1845.
Eene ljst van dûor hem vervaardigdeme-

dailles,loopende t0t 1837,telt er 56.

Brandt(Heinrichvon),eenDt
litschkrjqs-

kundige, werd geboren in W estfalen ln
1789, en liet in l806 de studie der regten

varen,waarmede hj zich bezig hieldaande
universiteitte Königsberg,om in Pruissische
dienst de Franschen te bevechten. Na den

vrede van Tilsitontving hj zjn eervolont-

aan de Kweekschool en werd eerstpredikant slag,maar werd weldra geplaatsta1soëcier
te Schoonhoven en ill1650 te Rotterdam. bj een Poolsch regiment,waarmedehjzich

l-eldra verwierfhj den roem eenerbuiten- in Spanjeonderscheidde.GedurendedenRusgewonewelsprekendheid,zoodathj in 1683 sischen veldtoqt klom hj op t0t adiudantwerd uitgenoodigd,om wekeljkseenetheo- majoor,trok ln 1812metPoniatowsbidoor

logische oefening te houden.Deze werd z00 Bohemen naar Duitschland en nam deel aan

druk bezocht,dat zj weldra in deGroote den slag bj Leipzig.ln 18l6 tradhj'weder
l
poverleed ech- in Pruissische dienst en maakte gebruikvan
Kerk moest plaats hebben.(I
E)él
Iqii
x.
k'
ter reeds den zlsten December van laatstge- de jareh des vredes om zieh Op de krjgsnoemdjaar.Behalve zjne ttr
fheologischeles- wetensehap tOe te leggen.Hj sehreefhiersen'' zjn van hem on4erseheidene bundels over belangrjke werkeny zooals tAnsichten
iiber die Kriegfiihrung lm geiste der Zeit
tdpredikatiën''in hetlicht verschenen.
JokannesWrcs#/ een broeder van debeide (l8S4)''1GHandbueh fiirdenerstenUnterricht
voorgaanden. Hj werd geboren te Nieuw- in derhöhern Kriegskunst(1829)9'enz.Welkoop den 6ëenJulj 1660,en onderscheidde dra werd hj benoemd t0t leeraar aan de
zich reeds vroeg door een gunstigen aanleg, cadettenschoolte Berljn (18:9) enbevorderd
zoodatde Rem onstrantscheBroederschapaan tOtmajoor (1830).Gedurende den Poolschen
zjn vaderverzocht,den Jongeling alsalum- ojstand bewees hj onderGneisenan belangnus te mogen aannemen. Nadat hj zjne rpke diensten aan zjne voormalige wapenstudiën,op eene lûFeljke wjre voleindigd broeders en slootin 1821m etgeneraal W rohad, werd hj achtereenvolgens predikant é ckseene overeenkom st,volgens welke het
te W armond,Hoorn,'sHage en Amsterdam, Poolsche leger zich in veiligheid begaf Op
en gverleed alhier den 13denJanuarj 1708. Pruissisch grondgebied, terwjl hj tevens
Ook hj was een uitstekend kerkeljk re- zorgde,datdePoolseheoëçieren naarFrankdenaar; t0t zjne geschriften behooren: rjk konden vertrekken. ln 1840 werd hj
zdlzeven en dood van Maria Stuart enz. luitenant-kolonel en chef van den generalen
(1695)''
) uMengeldichten (1701)''
)aclarorum stafbj het2(
1earméecorps,in 1842 kolonel
virorum epistolaecentum ineditaeetc.(1702)1: en in 1848 generaal-majoor en commandant
en t
dlueven van den ApostelPaulus(1724).'' der 9debrigadeinfanterie.lnJuljvanlaatstAlbertus Jozlc: Brandt, een Nederlandsch genoemd Jaar werd hj onder-staatsecretaris
schilder.Hj werd geboren teAmsterdam den bj hetministérieAwerswald,in1849 lid van
22sten November 1787,hield zich t0t zjn de Eerste Kamer, en in 1850 lid van het
20stejaar bezig met den boekhandelen de Volkshuis.Hj zag zich vervolgens benoemd
boekbinderj en ontving onderwjs in het t0t commandant van Posen en daarna t0t
teekenen Van den bloemschilder Jan .
F%drf luitenant-generaal. In 1857 vroeg hj na
M orel en van den uitstekenden bloem- en so-jarigedienstzjn ontslag,woondeteBerfruitschilder van Os.Hjleverdein 1813op 1jn, waarmen hem t0tvolksverteyenwoorde Tentoonstelling te Amsterdam eene tee- diger koos,werd in 1862 door konlng TfGIkening naar een stuk van van A'
fzz/qgsfel,die ltelm .benoemd t0t voorzitter van de commisalgemeene bewondering wekte en behaalde sie voor de ridderprden, en overleed den

vervolgens met een paar schilderjen gouden 23sten Januarj 186g. Van zjne geschriften
medailles.Hj overleed reeds in Februarj vermelden wj nûg uGrundziige der Tak1821; m en vindt van hem een stuk in tik der drei W affen (1833, 3Ce uitgave
het Trippenhuis te Am sterdam en in het 1859, o0k in het Nederlandsch en zelfs
in het Japansch vertaaldl'' en tïAus dem
Koninkljk Kabinet te 'sHage.
Heinria Frlzl? Brandt,een beroemd me- Leben desGenerals der Infanterie Dr.Hein-

BRANDVERZEKERING.

000

rich v0n Brandt (1869,2deuitgave 1870).'' van het vaste goed moeten worden opgegeBrandverzekering of eigenljk verze- ven de kadastrale ligging , de bestemming,
kering tegen brandschade kan plaats hebben
ten aanzien van alles, w ataan het gevaar
van brand is blootgesteld, van gebouwen
van allerleiaard,en van roerende goederen,

het gebruik en de waarde, de aard en het
gebruik der belendende gebouwen ,voorzoover zulks op de te sluiten verzekering van

invloed kan zjn.Voortszalde verzekerinp'tzj van enkele of van eene algemeenheid s0m moeten bepaald zjn, en tevens erln
van roerende zaken,b.v.het ameublement uitgedrukt,ofschadevergoeding ofwederopvan een huis. Evenals alle verzekering Of bouwing ofhbrstelling hetdoelder verzeke-

assurantie (zie aldaar)bestaatzj,wanneer
ereeneovereenkomstisaangegaan,waarbj
iemand voor het nadeeljdathj tengevolge
van een onzeker voorval tincasu Gbrand''
)
ljden kan door een ander,den verzekeraar,
die anders daarmede niet te maken heeft,
tegen zekere vergoeding,depremie,schadeloosstelling wordt toegezegd.Krachtens die
overeenkomst is de verzekeraar gehouden
om de door brand aan roerende zaken geleden schade aan den verzekerde in geld te
vergoeden;ten aanzien van brandschade aan

gebouwen kan geljke verroeding in geld

bedongen,ofbjdeverzekerlngbepaaldworden, dat de verzekerde s0m bestemd zal

ring is. Bj het doen dezer opgaven zjn
naauwkeurigheid, volledigheid en Juistheid

ten sterkste aan tebevelen omdat in het algemeen voor alle verzekeringen bepaald is,
dat alle verkeerdeofonwaarachtigeopgaven,

ofalle verzwjging van aan den verzekerde
bekende omstandigheden - hoe zeerdoorhem
tergoeder trouw gedaan - ,welke van dien

aard zjn,dat de overeenkomstniet of niet
onderdezelfdevoorwaarden zouzjngesloten,
indien de verzekeraar van den w aren staat
der zaken had kennis gedragen,de geheele
verzekering nietig maakt. Roerende zaken
m oeten 00k gel
zoegzaam duideljk,nietJuist
individuëel,omschreven worden;harewaarde
opgegeven,en het gebouw of de plaats ver-

zjn voor wederopbouwing of herstelling.
00k bj dezeverzekeringgeldtdevasteregel meld,waarin zj zich bevinden of waarzt
j

voor alle assurantiën,dat de vergoedingvan oygesl
agen zjn, met bjvoeging van deliggeledene schade voor den verzekerde nooit glng en belending van dat gebouw of d1e
eene bron van w instmag worden;zj moet plaats. W ordt de bestemming van het ververgoeding van schade, - zelfs kan het zekerde gebouw veranderdjzoodathet daaraten volle''vergoeding zjn - bljven;méér door aan meerbrandgevaarOnderhevig wordt,
niet. De verzekering kan in hetalgemeen welke omstandigheid op het aangaan der
V00r de volle Tiaarde Van het verzekerde verzekeri
ng van invlûed had kunnen zjn,
voorwerp w orden aangegaan;deverzekering- zoomede alshetverzekerdegebouw zoodanig
s0m - dat is,de s0m waarvoor verzekerd vertimmerd wordt,dat hetheeftopgehouden
is m ag de waarde van het voorwerp,of hetzelfde gebouw tezjn,dan zaldeverzeliever de w aarde van het belang, dat de kerde van die verandering aan denverzekerverzekerdebj hetvoorwerpheeft,volkomen aar kennis m oeten geven, Om daarna de
evenaren , maar haar niet te boven gaan; verzekering te wjzi
gen, te vernieuwen of
V00r zoover ditplaats heeft, is de Verze- te bevestigen;bj gebreke daarvan is deverkering nietig,en nimmer is de verzekeraar, zekeraar t0t geene vergoeding gehouden,al
h0e hoog de verzekeringsom zj,gehouden ontstond later brand uiteeneoorzaak,w elke
t0t meerder vergoeding in geld,dan hetbe- aan die verandering geheelvreemdwas.Eene
loop der werkeljk geledene schade. Voor opgave van verandering in aard en bestemhet gevaldatw ederopbouw ing ofherstelling m ing van belendende gebouwen w ordt op
bedongen is,z0u dit beginselin de uitvoe- dezelfde strafdikwjlsin brandpolissen door
ring eenige zw arigheid Ondervinden,omdat den verzekeraargeëischt.Roerende goederen
de verzekerde dan een nieuw in plaatsvan m ogen over 'talgemeen zonder voorkennis
een versleten gebouw z0u bekomen,zonder en goedkeuring van den verzekeraar niet
bjdrage zjnerzjds. De verpligting van den naar eene andere plaats vervoerd w orden;
verzekeraar hangt in dezen afvan het be- veel za1 hier afhangen van de voorschriften
drag der voor de w ederopbouwing Ofver- der polis of der reglem enten,die tusschen

timmering werkeljk benoodigde kosten in de beide partjen bj hetaangaan der verzeverband met de daarvoor bj de verzekering kering verbindende kraeht hebben gekregen.
beschikbaar gestelde s0m ,de verzekering- De omvang der aansprakeljkheid van dea
s0m , en deze is niet afhankeljk van de verzekeraar, wat den aard en de Oorzaak
waarde van het verzekerde gebouw ,maar der te vergoeden schade betreft,kan d00r

kan hooger qesteld worden.Echter is de partjen naar welgevallen worden bepaald.
verzekeraar nlmmer gehouden,om meer te
betalen dan drie-vierde der kosten ,die t0t
de opbouwing enz.besteed zullen worden.
00k van deze verzekering,wordt als van

Gewoonljk,bjgebrekevanbeding,uitkracht
van onze wet,komt voor zjne rekeningq

1O.alle schade ofverlies aan het verzekerde
voorw erp regtstreeksch door brand verporalle,eene polis (zie aldaar)afgegeven ,waar- zaakt!in den regelin de polissen z00breed
400r haar bestaan, haar aard en omvang mogeljk omschreven, door de opsomming
bewezen wordt.Behalve de algemeenevoor- van allerleioorzaken,waardoor,en van persoBchriften vooralle polissen,zjn voorbrand- nen, door wier toedoen er brand kan ontpolissen eenige bjzonderevoorschriftenvoor- staan; 20* alle schade aan het verzekerde
geschreven of gebruikeljk. Z0o zaldaarin voorwerp geleden niet #JJr, maar ter gele-
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genheiden tengevolgevanbrand;b.v.schade,
aangebragt door de aangewende bluschmiddelen, door maatregelen genomenjzelfs op
last van lloogerhand,t0tstaiting ofbeteugeling van hetonheil;zelfs het bedrag van

eigenaar doorloopen,zonderdatdezegenoodzaakt is voor zich op nieuw verzekering te

nemen ofdeoudeverzekeringopzjnennaam
te doen overschrjven.
Gewoonljk gebeurttoc'
h één derlaatstverbj die gelegenheidvermistegoederen,'tzj meldemaatregelen.Deverzekeringbljftook
z:gestolen zjn ofandersweggeraakt;2'.de van zelfstand houden ten voordeele van den
schade aan 'tverzekerde voorwerp,nietdoor vorigen eigenaar,voorzooverre dezebjhet
of ter gelegenheid van brand ontstaan,maar vooxwerp der verzekering n0g eenig belang
door het ontploffen van buskruid, door het heeft bljven houden; b.v. als hypotheekspringen van een stoomketel,hetinslaanvan houder V00r de n0g onbetaald gebleven

den bliksem ,ofdergeljke oorzaken,die,al kooypenningen.Eene op een gebouw 4ehebbenzjwerkeljkgeenbrandtengevolgege- vestlgde hypotheek geeft op zich zelve,1nhad,totshligtdaartoeaanleidingkunnengeven. gevalvan brand,geen regtop deasstlrantieDe verzekeraar is altjd van alle vergoe- penningendieuitbetaaldzullenmoetenworden.

dingvan eenigeschade,dieanderstenzjnen
De hypotheekhouder kan zjnehypotheek
laste zou komen,bevrjd,z00 hj bewjst, verzekerd hebben, en alszoodanigaanspraak
dat deze tewjten isaan merkeljke schuld krjgen op vergoeding van zjn assuradet
lr;
ofnalatigheidvan denverzekerdezelf,nietvan a1shypothecaircrediteur heefthj geenevor-

andere personen,almpetdezevoor'toverige dering t0tui
tbetaling tegyn den verzekeraar
in het algemeen voor de daden instaan van van zjn schuldenaar, d1e hetverhypotheanderen, b. v. van kinderen en bedienden. keerde goed als eigenaar heeft verzekerd.
Bj roerendegoederen wordthetbedrag der H et is daarom voorzigtig,en 00k zeer geuit te keeren vergoeding bepaald door de braikeljk om in de akte van hypotheekwaarde der qoederen op het oogenblik van stelling het door de wet erkende beding te
het onheil, ln verband met dp verzekerde maken,dat,in gevalvan brandschade,waam
som.'tBewjsvan hetaanwezig zjn en van door het voorwerp der hypotheek verminde waarde der vernietigde goederen rust op dert, de assurantie-penningen in plaats zulden verzekerde, die de vel*goeding vraagt. len treden van het bezwaarde goed,zoodat
W as dewaardeten volleverzekerd,danstaat de schuldeischer? voorzoover deze daartoe
hetbedrag deruitkeering geljk aan datder kunnen strekken,daaraan zjne schuld kan
geleden schade; was de verzekeringsom be- verhalen.
neden de w aarde gesteld, zoodat een xdeel
Dat bediny werkt natuurljk tegen den

4er waarde onverzekerd bleef, (de verzeke- verzekeraarnlet,dannadathethem bjdeurring noor eigezl rekeniny gehouden, zooals waarders-exploit isbeteekend,ofschrifteljk
de kooplieden zeggen),dan wordtdevergoe- door hem erkend en aallgenomen.M aarin
ding bepaald in verhouding van hetverze- dit geval is hj totuitbetaling aan den verkerde t0t het onverzekerde gedeelte,tenzj zekerde niet geregtigd,en tot betaling aan
tusschen partjen is overeengekomen,datbj den hypothecairen schuldeischer verpligt.
Eene betaling,in strjdhiermede gedaan,
vernielinj van een deel der goederen, de
volle schade zalvergoed worden,- w elkbe- zou voor den regthebbende nietgeldig zjn;
drag echter nimm er de verzekeringsom zal de verzekeraarzou n0g eensmoeten uitbekunnen te boven gaan.Ingevalvanverzeke- talen, en Op eigen rislcobeproeven,ofhj

r
ingvan gebouwen tegen een in geldtever- hetverkeerdeljk betaaldealsonverschuldigd
goeden schadeloosstelllng, w ordthetbedrag

betaald van den ontvanger k0n terugkrjgen.

daarvan bepaald door de waarde van 'tgeBrandw eer.Geljk de meesteomstandigbouw vöôr den brand, meestalin de polis heden in de maatschappj, z00 bezitten o0k
vermeld, onder aftrek Van de Nvaarde Van de gevall
en van brand eenezekere regelmahet overgeblevene terstond daarna,die dan tigheid, zoodat zj in bepaalde tjdrulmten,
doorpartjen ofdeskundigen kan vastgesteld die niet te klein m oeten genomen w orden,
worden.Abandonnementkanalleenuitkracht in nagenoeg vaste aantallen terugkeeren.H et
Van een beding, niet uit kracht van Onze is van belang, datcjf
erzo0 klein mogeljk
wetqaan den verzekerde geoorloofd zjn.ls te m aken,waartoe nietalleenvoorzigtigheid
er uin herbouw of herstelling'' verzekerd, en tegenwoordigheid vangeestveelbjdragen,
dan draagt de verzekeraarde daartoe be1oo- m aar 00k een gepast gebruik der middelen,
digde kosten!zonder datdeze hetdrievierde di
e men t0tblusschingvanbrandofbeperkinj

gedeelte van datbedrag derwerkeljke kos- van zjn voortgang terbeschikking kankrjten mogen te bovengaan.Hj kan dusaan- gen.W j vragen derhalve,wat de blzrgersprakeljk zjn voordeverzekerdes0m ,mits ljke gemeente en watiederingezeten doen
deze niet meer bedraagt dan drievierde der
kosten, of we1 voor drievierde derkosten,
dgchingeen gevalm eerdandeverzekerdesom .
D e verzekerde is nu totde herbouw ing
verpligt,en kan des noods gedw ongen wor-

m oet, Om het gevaar van brand afte w enden of dezen te beteugelen?
Om het gevaar afte wendentdientdege-

meenteljke policienaauwkeurigtewaken,dat
niem and doorzelfzucht ofroekeloosheidhave

den om die binnen zekeren tjd ten uitvoer en goed vananderenaanhetgevaarvan brand
te brengen.Bj eigendomsovergang van een blootstelle.Zj dientde werkplaatsen,waarin
verzekerd gebouw bljft de eens genomen met brand dreigende bedrjven wordengeoeverzekering voor rekening van den nieuwon

fend,zooalsvuurw erk-en patronen,vlas-en
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stoompapierfabrieken enz. zooveel mogeljk in een oqgenbllk kan gewaarschuwd worien.
verwjderd te houden van de bevolkte ge- D e policie zorgtdan tevens,datalleonnutta
deelten der gemeente,- zj dientvooraldes toeschouwers van hettooneelvan den brand
winters te waken voor hetschoonhouden der verwjderd worden, zoodat de brandweer
rook-uitgangen en v00r hethakken en open- zich onbelemm erd kan bew egen. D at een
houden van bjten in graehten en vaaxten der bran; bj dergeljke inrigtiny der brandweer
bewoonde wjken.O0k zorge zj,dat geene zulk eene verbazende uitbrelding kankrjgen
ophooping van ligt ontvlambare stolen - alsonlangs(October1871) te Chicago in de
petroleum ,buskrqid,spiritusenz.- inmaga- VereenigdeStaten,isvoorzekernietalleentoe
zjnen en pakhuizen de naburige woningen teschrjvenaandensterkenwinsmaarook aan
metbrand bedreige.
develehouten huizen aldaar.In de stedenvan
Moetdegemeenteljkepolicieopdezewjze onsVaderland strektde brandzich zeldenuit
4en bran; zooveel mogeljk voorkomen,bj t0tde belendende perceelen!tochbehoorthet
hetuitbarsten daarvan sneltdebrandw eerter tegendeelniettotdeonmogeljkheden,zooals
hulp.Deze isin onzen tjdin degroote ste- bj den brand te Enschede enz.gebleken is.
den derOude en Nieuwewereld op eenevoorIederburgermoetalzoo raken tegenhet
treFeljke wjze ingerigt.Te voren- ennog uitbarsten van brand,w anthlerdoorgeschiedt
is het z0o op vele kleine plaatsen - kw am altjd schadeaan hem zelven ofaan andergn,
b/ het ontstaan van brand de geheele bur- Ja,hetz0u kunnen zgn,Gatbjverspreidlng
gerj,voorzoover zj erlustinllad,bjeen, van den brand de welvaart zjner medeburom tot het blusschen .m ede te w erken. M en gers aanmerkeljk wer; geknakt.Hj zorge
had slechts eenige brandmeesters, die,met
staven ten teeken hunner w aardigheid gew apend,het gebruik derbrandspuiten regelden
en eenige orde zochten te handhaven onder

dus, dat in z4n huipvoorzigtig worde 0mgegaan m etvqur en lichten m etalle brandbare stofen,- vooralmetstrjkzwaveltles,
liehtgas en het zoo gevaarljke petroleum.
den ongeregelden en ongeoefçnden hoop,ge- W ilhj zeervoorzigtig zjn,dan halehj de
dgeltelp
-k uit nieuwsgierigheid,gedeelteljk gew even stolen, die tot sieraad dienen,
u1t winzucht en gedeelteljk uit roofzucht zooals gordjnen enz. doqr eene geconcenzamengevloeid.Het geyolg hiervan was,dat treerde oplossing van aluin en bestrjke beer slecht of ondoelmatig gew erkt w erd,dat hangsels en houten beschotten met water-

de toevloed van schjnbare helpers alle hulp glas ofiets dergeljks.De vrouwen kunnen
onmogeljk m aakte en datdevlam men groote hare kleederen tegen ontvlamm en beveiligen
verw oestingen aanrigtten,w aar eene goede door den stjfsel met eene geljke hoeveelbrandw eer zonller veelinBpanning haren loop heid poedervan krjtte vermengen.Voorts
ha4 gestuit. Bj gemis van deze isbrand lette hj op degesteldheidvan zoodanigestofdoorgaans het schandeljk tooned van die- fen! die vatbaar zjn voorbroejen,zooals
h001,stxoo,schaafspanen,lompen enz.
verj en dronkenschap.
H etis daaxom de pligt van elke eenigzins
Bj het uitbarsten van brand dient hj er
aanzienljke gemeente,dat zj zich in het op bedacht te wezen,om het bj zjn aanbezit stelle van eene w elingerigte brand- vang te stuiten. Zeer di
krjls ontstaater
w eer. D eze moet a1s het w are een militair brand in een schoorsteen ofm eene kagchel-

corps vormen,zamengesteld uitvrjwilligers ptlp,en dan zorge hj aanstonds,datdetoeuit den handw erksBtand. D at enrps moet voer van zuurstof w orde belet.D itkan geniet allaen voorzien wezen van alle doel- schieden door den schoorsteen ofde pjpvan

matige hulpmiddelen, zooals brandspuiten, boven digt te stoppen met een be; ofkusbrandhaken,brandemmers,brandladdersm et sen,en ook door hetgebruik van zûodanige
linnen buizen, waarlangs bewoners eenlr stoFen,waaruitzich bj verbmnding gassen
hoogere verdieping bj brandgevaar veilig ontw ikkelen,ëie de zuurstoftotzichnemen
naar beneden kunnen gljden,enz., maar en alzoo aan de vlamm en onthouden,zoodat
het m net ook gestadig gcoefend worden, deze onmiddelljk gebluscht worden.Totdie
zoodat ieder man weet wat hj op het stofen behoort in de eerste plaats keukenoogenblik van den brand doen m oet,en dit zout(ehloornatrium),danvooralzwavel,enmen
m et kennis 'van zaken en m et stiptheid ver- heeft tot het dooven der vlammen o0k wel
rigt. Aan het hoofd Van zulk een corps Gbluschdoozen''vervaardigd uit een mengsel .
raoet zich een m an bevinden van technische van zw avel, salpeter en hotltskool, de bebekwaam heid, die elk gcbrek in de werk- standdeelen van het buskruid. Men heeft
tqigen a'anstonds opm erkt en weet te ver- hiermede onder anderen te Riga proeven
helpen ,en tevens een man van beleid,moed genomen, di
e zeerbevredikendeuitkomsten
en tegenw oordigheid van geest, die met hebben opgeleverd.Zulke doozen dientm en
kracht en snelhei; het gestadig aanwassend vooral te plaatsen in beslotene kelders,

vermogen van den vjand -- van hetvuur-weette bestrjien.
Zulk een brandweer is in de grootesteden
dag en nacht op hare hoede, om bj het
uitbarsten van brand w erkzaam te w ezen.
Zj heeft haar bepaald station en bevindt
zieh hier in telegraphische gemeenschap m et
de verschillende wjken derstad,zoodatzj
IV .

waarin oliënj hars, terpentjn, pek enz.
zjn opgeslagen,omdat men zulk een brand
niet met watcr kan blusschen.Voorts ishet
bezitvan eene handbrandspuit doorgaansvan
veel belang, - vooral ook om vonken en
beginselen van brand te blusachen,w anneer

belendende gebouwen ipvlammen staan.Zie
verder onder Brandspnkt.
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Brandw ondenkunnenzoowelveroorzaakt schriften behooren :dDie Logik in ihrem Vem
wordendoorvuul
'enheete.voorwerpenalsdoor h:lltnisz zur Philosophie geschichtlich be-

bjtende stotlbn,bjvoorbeeld doorgcconcen- trachtet(1823)''1tGrundriszderLogiktt830)'',
treerdeminerale zuren.Bjhetontstaaneener d
tsystem derMetaphysik(1834)'' JGeschichte
brandwond onderstelt men, datalthans de der Philosophie seit Kant (1842)''en öueber
opperhuid, het ztj na de vorming eener atomistische und dynamische NaturauFasblaar of reeds aanstonds,vernietigd is.Be- sung (1858)'';
paalt de wonde zich hierbj dan iszj welBrankovlcs (Ge0rg),despootvanSerbië
genez
dr
aca
htevo
rt
le
ko
la
me
ten.
n Zjn
een
r zonder eenig spoor (1425- 1447),slootin1426eenverbondmetde
echterdieper-gelegene Hongaren en hielp hen aan hetbezitvan Bellagen der hui; vernield, dan bljftereen gradoenanderevestingen,doch moestin 1427
lidteeken achter en hetWne gevoelis tevens bj de nadering van sultan M oerad vool'de
op
pl
teedzul
erekzee
enne
uwt
oek
ples
verdwenen,doordien de overmagtterugtrekken.Hjbeloofde aanden
nietvatbaar zjn voor Sultan een gedeelte van Serbië,dat weleer
herstelling.
t0tBosniëbehoordhadjenzjnedochterM aria
Bjhetontstaan vanbrandwondenkanmen t0t gemalin,m aar draalde m etde uitvoering
nietsbeterdoen dan ze bedekken metzachte dierbelofte,vertrouwendeopdenbjstandvan
sljmerige, ofvette zelfstandigheden,zooals Hongarje. Dit geschiedde nietvruchteloos,
tx#d.ç
amandel-olie,Rigaschenbalsem ,boter,ejer- wantde overwinning van Johanness'zfzl?
q/
dojer enz.Kan men hetdeelmetde wonde gaf aanleiding t0t den vrede van Szegedin ,
in koud water steken?z00 Ondervindt men waardoor Brankoriesonafhankeljk werdvan
hiervan somtjdsgunstlge gevolgen en dient Turkje.Intusschenwasdiezegepraalde00rmenindatgevalmethetaanwendenvankoude zaak van vjandschap tusschen hem en den
omslagen voorttegaan,voorzooverdekoude overwinnaar.Toen dezelaatsteSerbiëinzjne
verdragen kan worden.0ok bevindt men 'er
zich veelal goed bjj wanneer men eene
brandwonde met watten bedekt en deze er
op laat liggen totdat zj metde gevormde
korst er afvallen,waarnaer eene zuivere etterende wonde Ontstaat.Minderaan te raden
is een zeer gebrtlikeljk volksmiddel,nameljk hetbedekken derbrandwondemetgroene
zeep, daar deze door hare scherpe bestanddeelen ligt de Ontsteking vermeerdert. In

magt hield, en koning Ladislaus van Polen
Op nieuw oorlogszuchtig werd,verbond de

noem dt0tstarostjgroot-veldheervandekroon

reedjom voo1*Brankovicsteveldetelrekken,
toenJokan Ctr.pidfrtKzlx.
:eischte,datdegrjsaard

despootzieh metdenSultanenhjz0u
des,die naden slag bj den Amselberg zjn
gevangenewas,aan de Turken overgeleverd

hebben,indien deHongaarscherjksraadhem

niett0t eene verzoening genoodzaakthad.In
weerwilvan deze verzoeningmaakteIlhnya#e: zich meester van allegoederen vanBran-

kprïc,
sin Hongarje en verwoestte met zjn
de apotheken kan men 00k b'
randzalf tun- leger geheel Serbië,en o0k na eene tweede
gtlentt
lm adcombustionem)bekomen,die uit verzoening bleven gemelde goederen in hanloodwiten ljnolie,ofuitongezouten boter, den van den Hongaar. Toen Ladislaus den
W aS en ûlie bestaat en goede diensten kan Hongaarschen troon beklom menhad,belegerdesultan a
V ohammed.
/rlzlkorïc.
vinzjnehoofdbewjzen.
Branicki (Jan Klemens,graafvan),een stad Semendria.De belegerde ontvlood naar
rjltPoolsch magnaatonderde regéring der Raab,om aldaarhulp te zoeken.Detreurige
Saksische Ketlrvorsten,aanschouwde in 1688 toestand van den grjzen vorstbewoog Lahetlevenslicht en w erddoorA '
HgltstusIIIbe- #6dJx :t0tmedeljden,en dienslegerwasge(maarschalk),kasteleinvanKrakaueneersten
senator. Na het overljden van genoemden
vprst(5 October1763)kwam hjophetdenkbeeld,Om zich,gesteunddoorFrankrjk,t0t

eerst verklaren zou,dathj deR.K.geloofslêer wilde omhelzen.Dien prjsachttehjte
hoog voor zjne redding, zoodat hj zich in
koning van Polen te verhefen.Catharina 11 zjne versterkte hoofdstad opsloot.In 1457
van Rusland verzette zich echter tegen dat werd hj bj een uitvalgevangen genomen,
voornemenj en hj moestterugtrekken voor m aar door tusschenkomst van R unyades op
het leger, door haar naar Polen gezonden. vr
jevoeten gesteld.Hj overleedindatzelfde
Sleellts 100 edellieden en de Bisschqp van J@aar.
Krakau deelden inzjnevlugt.Aanweerstand Brant (Sebastian), een beroemd Duitsch
WaS niet te denken en Branieki moest zich

hekeldichter,werd geboren te Straatsburgin

schikken in de verjdelingzjnerhoop.Eerst
nadathjStaninla'
asTpz
licfpl
cdki,denbeschermeling der Czarin,a1skoning van Polen had
erkend,mogthjnaarzjnegoederenteBialystockterugkeeren(1764)jenhjoverleedaldaar
den 9(
1en October 1771.
Branisz (Christlieb Julius),een Duitsch
wjsgeer1w erd geboren te Breslau den 18den
September 1792,studeerde aldaar,teBerljn
en teGöttingen indewjsbegeerte,vestigde
zich in zi
lne geboortestad en Averd er eerst
buitengewoon en in 1883gewoonhoogleeraar
in de wjsbegeerte.T0tzknebelangrjkstege-

1458,en studeerdeteBasel,waarhjvervolgenst0taan1489 openljl
tonderrigtgafinde
regtsgeleerdheid.Daarnavestigde hj zich ii1
zjne geboorteplaatsen werderbenoemd t0t
syndicus,stadsschrjver enkanselier.W egens
zjnegrootereleerdheidwerdhjraadsheervan
keizer M aœtmiliaan, en die betrekking verschaftehem grooteninvloedopdestaatkundiye
aangelegenheden van ztln tjd.Hj overleedm
1521 en heeft onderscheidene w erken nagelaten van regts-en godgeleerden en geschied-

kundigyn inhoud, maar zich bovenaleene
Europeschevermaardlteidverworvendoo1*zjn
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ttN'arrenschif ,'' een satiriek leerdicht in het tjd.van Karel IX en diens opvolgers. Zg
Zwabisch dialecteninN mende4-voetigeJam- hebben,in w eerw ilvan het gem is van orde

ben,waarin htldegebreken envooroordeelen en zamenhang voorde kennisvan dattjdvan alle standen onm eêdoogend geeselt. D e perk eene hoqge waarde.Behalve onder den
eerste, zeer zeldzam e uitgave daarvan ver- titelvan JM emoi
' res,contenants 1es viesdes
scheen onder den titel iDas Narren Schjf hom mesillustres etgrands capitainesfrançais

(Basel1494)''metl44uitmuntendeen geestige etétrangers etc.(Leiden 1666en l669 4dln)''
houtgravures,vermoedeljk naar teekeningen verschenenzjo0k alstviesdesdameslllustres
van H olbeln.D atboek isniet alleentallooze (Leiden 1667)''enalsJoeuvresavecdesremarm alen uitgegeven, m aar o0k in onderschei- ques de J.Duchat (Leiden.10 dln,'
sHage
dene talen ,bjvoorbeeld in het Latjn en in 1740)''.Hj overleed in 1614.
het Nederlandsch (Afgebeelde Narren-speel- B rantsm a,een Nederlandsch regtsgeleerBchuyt,Leiden 1510),overgebragt.Deoverige de,werd geboren teDockum den lodenOctogedichten van Brant zgn onderdentitelvan ber 17511studeerde te Leiden in deregtsgedvaria carmina''in 1498 teBaseluitgegeven. leerdheid,prom oveerde erm et dekap,w erd
Brantss is de naam van eenebelangrjke in 1780 raadsheer in het H ofvan Friesland
riyier opJava.ZjontspringtophetArdlocna- en overleed den 15ëeDecember 1588.Hjwas
gebergte,looptzuid-westwaartsnaarM alang, een zeer geleerd m an en heeft met Petr'
as
neem t er de Kali-sari en vervolgens een Y ïer#.
- c eene uitgave bezorgd der Jolzde
aantal andere rivieren op, stroomt langs Friesche wetten meteeneNederduitschever-

den noordzljken voet van het Gendeng- taling en ophelderendeaanteekeningen (Kamgebergte, versterkt op haren togt naar het pen en Leeuwarden 1782,2 dln 4to)''.
w esten aanhouden; den schat harer w ateBrasem (Cyprinusbrama Z.)is de naam
ren en bereikt met kronkelenden loop de van eene soort van visschen uit de familie
residentie Kediri, waar zg al de beken op- der karpers en uit de orde der buikvinnigen.
neemt,die aan de regterzjde van den'lfawi Zj onderscheidt zich door een hoogen rt
lg,
en Kloet en aan de linkerzjde van hetNge- een stompen, kleinen kop, eene donkere
bel-gebergte afdalen, waarna zj zich noord- oljfkleur, die aan de zjden geel wordt,
waarts voortspoedt tusschen den W elis en donkergrj'ze vinnen en eene staartvin met
K loet,en doorhetvoorgebergtevandenPan- 29 stralen. Zj wordt we1eens 6 Ned.palm
dan gedwongen wordt eene oosteljke rig- lanq en 5 tot9Ned.pond zwaar.Menvangt
tingtekiezen.B:dehoofdplaatsKedirieigent ze In de wateren van Noord- en M iddenzj zich den naam van deze toe en verdeelt Europa,ook indievanonsVaderland.M eestal
zich ten noorden van den Ardjoeno in twee hotldt zj zich op in de diepte,en alleen in
groote en vele kleine takken.D ehoofdstroom den rtj-tjd begeeft zj zich naar ondiepe,met
looptdoor Soerabala en valtonder dennaam riet begxoeide oevers. H aar vleesch bevat
van K ali Maas in Zee.
vele graten en is Qaauw van smaak,maar
Brantôm e (PierredeBotudeille,seigneur toch veel beter dan dat van witvisch. M en
de),een Franschkrjgsmanenhoveling,werd heeft ook zee-brasemn (Sparoida),die echter
geboren in Perigord omstreeks hetlaar1527 tot eene andere orde - tot die der stekeluiteen oud-adelljk geslacht.Hjontvingzjne vinnigen''- behooren. Deze zjn voorzien
opleiding aan het hof van M argaretka van
Or!Jgn:,koningin van Navarre,en kwam na

van eene rugvin,van groote schubben,van
groote, achter de borstvinnen staande buikvinnen en van krachtige, gocd-gew apende

den dood van zjn broeder in het bezit van
deabdjBrantôme.Hjreisde in 1557en1559 kaken.Zj ztjn veelalfraaivan kleur,inzonnaar Italië en in 1561 in hetgevolg van den derheid de goudbrasem (Chrysophrys) der
groot-priorI'ran.gmczzLotkarin-qennaarSchot- Middellandsche zee,ldie reeds bj de oude
land.In 1561 Btxeed hj tegen deHugenoten, Romeinen zeer in trek w as en tloor hen in
in 1564 op de kust van Barbarje,enin 1566 vjvers Ferd gemest.
;
trok hj met zjn broeder en een aantalvrj. BrasldasNeen Spartaansch veldheer,die
w illigers naarM alta,om tegen de Turken te zich vooral in den Peloponnésischen oorlog
oorlogen.Hj nam deelaan den slag van St. heeft beroexpd gem aakt,was een zoon van
Denis, verdedigie in 1568 Peronne envocht Telli' en gesproten uit een aanzienldk gein 1569 in den slag bj Jarnac. Daarna ver- slacht. Reeds bj het begin van genoemden
liet hj wegens ongesteldheid hetleger,en oorlog (431 vöör Chr.
) noodzaakte hj de
eerst in 1572 bevond ht
j zich weder in het Atheners, om hun aanslag op M enthone te
gevolg van deJeugdigekoninginvan Navarre, laten varen,behield het veege M egara vot)r
M argaretltaflcs I'rankrqk,gemalinvanH6n- Sparta en bragt eene kleine bende van 1700
drik 1V ,btlharen intogtin Bordeaux.Later hopliten,waarbj zich 700 heloten bevonden ,
oorloogde hg on4er den maarschalk deWïrop die na zjn dood in vrjheid werden gesteldy
vöör La R ochelle en begafzich in 1574 w e- naar M acedonië en vervolgens naar Chalci-

derom naar heth0f,waarechterbj dendood
van KarelIX deBtervan zjn voorspoed ter
kimme daalde.Nahetoverljden van CatltaZJSI de A edicsd begrûefhtj zich in de eenzaamheid z/ner abdj,waar hj GMémoires''
schreef,w elke in 10 deelen eene zeernaakte
beschrgving leveren dergebeurtenissen in den

dice, en behaalde er,vooraldoor zjne welsprekendheid, zulke belangrjke overwinninen,dat Atvene in 4Z3 een wapenstilstand
m et Sparta Bloot.Toen 2 dagen later,vöör-

d:t de tjding daarvan Thracië bereikt had,
o0k Scione en andere steden zieh aan Bra#i#Jd onderworpen hadden,eischte Athenej
26*
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datzj teruggegeven zouden worden en zon- rang van maloor,terwglhigte Berljn en te
den?op raadvan Cleon eentalrjklegeronder Heidelberg zjne studiën in de regtenvpleinN'
Jclc: en Nicostratns derwaarts. Menthone digde.Na het aGeggen der vereischtestaatsbezweek nûg vöör 4atBrasldasvan een ge- examenswashjteBerljnalsambtenaarwerkmeenschappeljken veldtogt met Perdiccas, zaam,werdvervolgensgeplaatBtbjhetminismaar (
loor tweespalt van hem gescl
zeiden, têrie van Bqitenlandsche Zaken en benoemd
teruggekeerd was. 0ok Scinne werd inge- t0t kamerheer. Daarna was hj attaché en

sloten, en lraidas trok terug in eene versterkte stelling, om aldaar hulptroepen uit
Sparta aftewachten.Dezeverschenen,maar
tevens daagde Perdiccas op,om hunne vereeniging te beletten.Een aanvalvan Brasidasop Potidaeahadgeenszinshetgewenschte
gevolg,maar hetbelegerdeScionehieldstant
l
tegen de Atheners.lnmiddels had Cleon ver10fontvangen,om met een tweede leger op
te rukken. lrasidun volbragt eene achterwaartsche beweging naar Amphipolis,tastte
toen de Atheners onvexhoeds aan en behaalde de overwinning. cleon zelf sneuvelde,
maar ()ok de overwinnaar Nierd zwaar gewond en bezweek na het ontvangen van de

tjding der zegepraal te Amphépolisin het
voorlaarvan 422.De stad vereerdehem als
een held en Jaarljks werden in Sparta
de feesten van Brasidan(Brasideia)metwedstrjden,lofspraken en oFeranden gevierd.
Brassen zjn touwen,op denokken der
ra'sopgestoken.Zj varenachternitofbjden

secretaris van legatie te Petersburg en vertxpk in 1829 in laatstgenoemde betrekking
eerst naar Lissabon en toen naar Ponstantinopel. Na den dood van den gezant werd
hj er gevolmagtigd minister en vertoefde
daarna van 1833 t0t l837 als gezantschaps-

secretariste Paxjg.Toen werd hj ministem
resident in Griekenland,waar hj een handelsverdrag t0t stand brapt, en vervolgens
te Stokholm,terwjl hj ln 1853 alsPruissisch ambassadeur naarTurjn werd gezonden.Hier leefdehj in vel*trouweljken 0mgang met Catowr en bevorderde er,na het
afbreken der betrekkingen metOostenrtjk,
tevens de belangen van dezen Staat. In
1862vertrok hj wedernaarConstantinopel,

waarhj sJaar werkzaam bleef,en in 1869
werd hj gezant van den Noord-Duitschen
Bon; aan heth0fvan Florence.
Brater (Kar1Ludwig Theodor),een der
invloedrjkstedagbladschrtjversvanBejeren,
werd geboren den 27sten Junj 1819 te Ansbezaansmast der driemastschepen vooruit, bach, bekleedde in de jaren 1848 t0t 1850

en dienen, om aan de ra's en alzoo aan f
le de betrekking van buxgemeestex te Nördlinen,leefde ervervolgens ambteloos,en vesaldaar aangeslagene zeilen,naax gelang van
den wind,den voordeeligsten stand tegeven. tlgde zich in 1856teMiinchen,waarhjmet
scAîihet dDeutsches Staatswörterbuch''
Contra-brassen vindt men aan de fokke-ra's; ./ltfpf,

zjvarenintegenovergestelderigtingderbras- redigeerde.Hj gaftevenseen tjdschriftuit,
sen en wol
wdenbjslechtweêrOpgebragt,om , waarin hj hetministériero>derPfordfenindien dezemogtenbreken,dera'stesteunen. Aeïgdr,
çlerg bestreedten zjn geschriftJReAanhetwgzigen vanden standderra'sdoor giertmgtmdVolksvertretungin Baiern(1858)''
m iddel van die touwen geeftm en 00k den baarde groot opzien.Neurenbexg koos hem
naam van brassen.
t0t vertegenwoordiger, en hj nam plaats
Brasseur de Bourbourg (Chaxles op de banken deroppoBitie.In 1859 stichtte
Etienne),eengeschiedschrjverenethnograaf, hj met zjnevrienden hetGNationalverein''
werd geborente Bourbourg inFrankrjkden en gaf in 1860 de Gsiiddeutsche Zeitung''
t, w aarin hj Optrad alsvoorstanf
lervan
8sten september 1814.Alspriesterbetradhj ui
op last der R. Katholieke propaganda den een bondstaat onder de leiding van PruisNoord-Amerikaanschen bodem) en heeft er sen. In 1863 sfond hj in Bejeren aan het
fd der (dFortschrittspartei'' en gaf in
zjne bclangr/ke cnderzoekingen totonder- hoo
scheidene gedeelten van N0Ord-en Midden- 1865 het GW ochenschrift''van deze uit.Na
Amerikauitgestrekt.In Februarj 1864werd den strjd van 1866,die zjnevoorspellingen
j alleen in de Kamer
hj 00k benoemd t0tlid eenerexyeditie:be- regtvaardigde, k0n hi
stemad ora nasporingen te doen ln Mexlco. Van Afgevaardigden en dppr zjnepen deel
Van zjne werkennoemen wj tHistoire de nem on aan den l00p der zaken)doch zjn
Canada (Pargs 1851)''1uHistoiredesnatiûns wensch, om Zuid-Duitschlan; in den Duitcivilisées 4u Mexique et de l'
Amérique cen- schen Bondstaat opgenomen te zien, werd
trale (Parjs 1857-1859,4 d1n)'',eene ge- verjdeld door zjn d00d, Welke den zosten
Bchiedenis van de veroveringdierlandendoor October 1869 voorviel.
Bratianoe(J0an),eenRoemeenschstaatsd
alnj
arpo
deln-vo
ineh'd
Qu
che
aaaalkkun
onde
de
en Sp
tite
La
po
'e
met
eei
ne
sptr
str man, geboren in 1822, wer; opgevned te
uRelacion de las cosas de Yucatan (1854)'1 Parjs, waqr hj zich voegde bj de partj
en uMonuments andens 4eMexique(l8s6)''. 4er Europe'sche republiek. 00k Rosett1*en
Brassica, zie Kool.
de gebroeders Golesco omhelsden dergeljke
Brassier de Saint-sim on V allade gevoelens en oefenden w eldra een belang(MariaJos.Ant.,graafvan),KoninkljkPruis- rjken invloed op de staatkundigeaangeleBisch geheimraad en gezantvan hetDuitsche Fenheden van hun vaderl
and, zooalsbleek
rjk aan heth0fvanItalië,wer;gebgrendgn ln l848 doorhet uitbarsten der omw enteling
8sten Augustus 1798 opeenlandgoedlnPrms- illW alachje.De opstand werd door Russisch Silézië.Hj werd oëcierbj het 12& sische en Ttlrksche troepen gedempt, en
regiment van ie landweer6nklom optûtden vorst Stirbey t0t regent van W alachje ge-
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kpzen,waarna men de voorstanders der 0m- leeraar in deHpbreeqwscheoudhcden en 00swenteling in ballingschap zond. Bratianoe tersche talen aldur.In 1680 aanvaardde hj

begafzich naar Parjs, om erdeoudebe- het hooqleeraatsambt in die wetenschappen
pke
trekkingen te vernieuwen, en keerde in te Gronlngen en bleef er op eene lolel1857 naar W alachje terug.Toen Qusa t0t w/ze wcrkzaam t0t aan zjn dood in 1708.
vorst van Moldavië en Walachje gekozen Hj waseen geleert
len scherpzinnig manen
werd,deed BratLanoepogingen)om diebeide een jverig aanhanger van Deseartes. Van
vorstendommen te vereenigen.Zjn invloed zjne geschriften noemen wtj :La véritable
k Dvestitus
wa
s echter gerinr,maar vermeerderde bj religion des Hollandais (1675)''.
de troonsbeklimmlng van vorst Karel tlps sacerdotum Hebraeoxum (ls80,lte-sdeuitIlokengollern,wiensvertrouwen hj op eene gave,2 d1n 49''en Dselecta sacra (1700)''.
reisdoor oostenrjk had verworven.In1867 Joltann Tcr! Lndwi.g Wrcsll, een Pruiswerd hj erhoofd van hetministérie,enzjn sisch generaal.Hj werd geborente Berljn
broedexDemeterbelasttezichmetdeportefeuil- in 1771,trad in 1788 in Pruissische dienst
levan eeredienst.Nt1washetzjntoeleg,om en werd in 1792 oëcier der artillerie. In
hetRoemeenschgrondgebiedtevergrooten,be- 1799 ontwierphj heteerstereglement voor
paaldeljk d00r er Slebenbiirgen aan t0e te de rjdende artillerie en werd in 1804eerste
voegen.Hj vleideom die reden demilitaire adludantvan 4en inspecteur derartillerieen
neigingen van den vorstzondertebedenken, in 1806 kwartiermeester van den generalen
dathj door de uitbreiding van hetstaande staf. In 1807 werd hj bj hetoverbrengen
leger de fnanciën des lands te gronde rigtte van dépêches gevangen genomen en hadeen
en in botsing kwam met Oostenrgk en de merkwaardig onderhoud met Napoleon 1.ln
overige beschermende Mogendheden.Aanvan- 1811 werd hj inspecteur der artillerie,in
keljk zochthj steun bj de Russische re- 1812 luitenant-kolonel en commandant der
géring, -- later bragt de jver van vorst artillerie bj hetcork
psvan Blicher,en later
Karel,om dagemeenschapsmiddelen deslands bj datvan çon A'
'
lel,
:f,in 18l5generaal-mate verbeteren,hem inaanrakingmetPruissen. J0or,in 1825 lt
litenant-generaalen in 1822
Z00 kwam de Strousbergsche spoorweg-con- inspecteur-generaaldergeschutgieterjenenz.
cessie t0t stand, die illde laatste weken Hj overleed in 1825.
ïIA:I- Jonepk zrclp,eenR.K.
(October 1871) zooveel opschudding verwekt Jokann 1F'
heeft en ongunstige voorwaardenoplegdeaan godqel
eerde. Hj werd geboren den 27sten
Roemenië.Zoowelhierdooralsdooreenever- Aprll 1801 te Gronau bj Diiren, studeerde
volging der Israëlieten, waarmede hj zich te Bonn,waarhj devoorlezingen van Ilerpopulairwilde maken b'
dzjnelandgenooten, -e.
:met jver bjwoonde, en begafzich in
verloorhj hetvertrouwen van denVorsten 1825 na3r sVeenen 0MA er die van Rnttenmoestin November1868 zjn ontslagnemen. :fpck over de kerkgeschiedenis tehooren.De
Na dien tjd spande hj zjne krachten in, pogingen van Gûntlter,om de bespiegelende
om Karel eon AbFldpzpllern te doen vallen, wgsbegeerte in overeenstemming tebrengen
en den 22sten Maart1871had hj teBoekha- met de R.K.kerkleerjwerden door Braun
rest alles t0t eene omwenteling voorbereid, jverig ondersteund, en die beide m 3nnen

die dooreen zamenloop van omstandigheden
mislukte. Reeds bevond zich Bratianoe op
hettelegraafkantoor,om ermetPeridi)den

vereenigden hunne krachten. In Ilecemlber
1825 werd hj t0tpriester gewjd en hj be-

gatzich naarRomeen Napels,en van hier

diredeur en zjn medestander,de depa
eches ovcr W eenen en Berltjn naar Bonn. Hier
in orde te brengen, die overal de berigten vestigde hj zich eersta1sprivaat-docenten

zoudenverspreidenvanzjnezegeqraal;Peridl werd er in 1829 buitengewoon en in 1833
wel
-d eehter ontslagen,en de mmister Joan
GFzï/rg, die amet Bratianoe heulde,moest afstand doen van het gezag.H et is te betreuren,dat Br@tlanoe de grootheidvanhetR0e-

gewoon hoogleeraar in de theologie. Met
professor ClemensHw.glyfçan Drodfe-A zRlqsl,p.F

stichtte hj een theologisch tjdschriftennam

na den dood van dezen de geheele redactie

meenscherjk bevorderen wildooruitzetting op zich.Braun w as een voorstander dergeder grenzen,in plaats van die te zoeken in voelensvan Hermes(zie onderdezennaam),

het handhaven der orde, het verbeteren der en toen in 1825 de Paus de geschriften van
regtspleginç,hetherstelderfnanciën en de H ermesveroordeeldeenronDrodfe-Ts,scFldrlg,
vermeerdemng van de welvaart der inge- een verklaard tegenstander van het Hermezetenen.
sianismu:,den aartsbisschoppeljken stoelte
Braun.Onderdezen naam vermeldenwtj: Keulen beklpm , ondernam hj metElveniclt
Johannes zrlsls pf Braunius,geboren te in het voorlaar van 1827 eene reis naar
Kaiserslautern in 1628.Reeds vroeg verloor Rome, om de herroeping van datvonnis te
hi
J
- zjn vaderjen nadat hj gedurende een VerW orven. Beide geleerden werden er met
Jaarte Leiden op een kantoorwasgeweest, demeeste welwillendheid belegend en koesIiet hj zich inschrtjven in het album der terden de gunstigste verwachtingen. Toch
studenten en legde zich t0e op de godge- bleken deze jdelte wezen,wantde kerke-

leerdheid.Na voleindigingzjnerstudiè'n ver- ljke censoren rekendgnin dezakenderKerk
toefdehj eenigen tjd te Parjsen te Sau- e1k Onderzoek natleellg voorhetgeloof,z00maiBe,reisdedoûrDuitschlan;enzwitserland, dat de beide teleurgestelde mannen weldra

en werd na zjn terugkeer beroepen a1s de Tiberstad verlieten. Na zjn terugkeer
W aalsch predikant te Njmegen en hoog- bleefhj metzjne superieurente veelin ge-
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voelens verschillen1om zich stil te houden, en begaf zichin 1837naar Parjs.Toen hj

en hj werd den 25sten Januarj 1844uitzjn
leeraarsambt ontslagen.In 1848washj lid
der Nationale Vergadering te Fran/forten
behoorde ert0tdeGroot-Duitschepartj ln
1850 werd hj gekozen t0tlidvan deEerste

Kamervan denPruissischenLanddagen totlid
van het Volkshuis te Erfurt. Hj wasvoorzitter van het Oudheidkundig Genootschap

in de Rjnstreek en schreefeenige oudheid-

kundise verhandelingen. Van zjne overige
geschrlften noemen wj tvon den Piichten
der Geistlichen in Hinsicht auf Lehre und
Beispiel(l831)''jKDieLehren des sogenanntenHermesianismus(1825)',- alsmedet
lActa
Romana''en GMeletematatheolojica(1839)''
die hj metElvenich uitgaf. Hj overleetlte

een paarJaarlaterte Miinchen terugkeerdej
stichtte hj ermetDebsauereenexylographischewerkplaats,die een grootaantalplaten

voorprachtwerken leverde.Hj maakte zich
10s van de Fransche manierjen in plaats
van op het electte werken,znrgdehj in
de eersteplaatsvoordezuiverheidderljnen.
Nadat hj zich verbonden had met I'
elix
'câ.
nditfer uitLeipzig,verkreer zjne werkplaatseeneaanmerkeljkeuitbreldingenwerd
eene kweekschoolvoorhputgraveurs.Tevens
grondgestten de beidedeelgenooten eenboekhandel, waar de bekende uFliegende Bl:tter''werden uitgegeven.Totdefraaistevoortbrengselen van Zraun behooren voorts de

houtsneden bj het JNibelungenlied''bj den
Gvolkskalender'' bj dedvolksm:rchen''van
Götz v0n Berlichingen''enz.
Karlt
/bAcl
's,ridder.
BraunrpsBrauntltaq M usaeustFbpjcïldBr
aun,eenuitstekendDuitsch
een Duitsch letterkundige en dichter.Hj Au-just.
werd geboren te Eger in 1802,studeerde te oudheldkundigeen schrjver.Hj werdgeboW eenen,en hield gewoonljk zjn verbljfte ren te Gotha den lotlen April 1809 en stuDresden en teW eenen.Meestalleefdehjer deerde te Göttingen en te Miinchen.Later
ambteloos en overleed in laatstgenoemde stad gsng hj achtereenvolgensnaarDresden?Berden 26sten November 1866. Hj heefteene ljn en Rome.Hierwerd hjeerstbibllothegt
e gedi
chten
en novellen in het caris, daarna pro-secretaris van het Aregeve
n.
Van
zjne
çrootegmeni
Bonn den zosten September 1863.

llcht

voortbrengselen

chaeologisch Instituut, en overleed er op

noemen wj uDie Himmelsharfe, geistliche den l2f1en September 1856. Behalve een
Lieder(182s)' detreursgelen ulzoda(1826)'' aantal kunstwerken met afbeeldingen, gaf
uGrafJu1ian(l82l)''enGDleGeopferten(1835), hj in hetlicht ?Il !i
udiziodiParide(2dc
de drama's JRitter Shakspere''en tDon Juan uitqave, Parjs 1838)', ugriechische Mytho83
6r
)t
''
zjne Novellen (1824)'', logle (1850j2dlu)'' avorschule der Kunst(
u1G8e
4d4l)c'ht
'e (1v
oo
s
mythologie (1854,0ok in hetEngelschver'
J)
sc
neole
W elt (1827)''
uDonnaQuixote (1844
'',hö
Na
1 taaldl''!JDieRninenundMuseenRoms(1854,
p on11(1860)'
JDasEndederW elt(1851)''
,?Neuh0F(l8s4, desgeljksin hetEngelschovergebragt),,enz.

tliws Wrlls,een uitstekend oudheidkun3
dln.)'',en uGeschmacklehry,oderWissen- digJl
schaft des Schönen (1866).'
e.Hj werd geboren teKarlsruhein1825,

Aleœander Karl Jfer-oxzllraun,voorma- studeerde te Heidelberg in de godgeleerdheid

1ig minister in Saksen.Hg werd geboren te en vûnd er ongem een behagen in de voorlePlauen den 18den Mei 1807, studeerde te zingen van Rötk over de Oostersche wjsbeLeipzig, deed examen a1sadvocaat en werd geerte,zoodathj zich metjvertoelegdeop
xedacteurvandeKBlëtterausdem Voigtlande', taalstudie en kunstpeschiedenis.Nadathj in
welke te Plauen verschenen.In 1839 Ferd 1848 het letterkundlg examen had afgelegd,
hj lid van de Tweede Kamer in Saksen: wilde hj zich geheelen alwjdenaande0uden toen er aan hem en 6 anderen w erd 0p- heidkunde, doch voorafde overbljfselen van
gedragen, om over een ontw erp voor een Egyptische en Aziatische kunst m et eigen
w etboek van strafvordering rapport uit te oogen aanschpuwen.HjreisdeoverRomeder

brengen,kweethj zich opeeneschitterende waarts en voerde Njl op totaan de catawjze van die taak.Om zich op de hoogte racten bj PhilaezenvervolgensnaarhetHeite brengen van den toestand derregtsbedee- ligeland en Kleln-Azië,terwjlhj doorgeling deed hj voortsbelangrjkereizen,werd brek aandenoodigegeldmiddelenzjnwensch
in 1846 weder t0t 1id en daarna t0t v00rzitter der Tweede Kamer gekozen,en belastte zich in Maart 1848 metde vorming
van een Kabineten met de portefeuille van

onvervuld liet,om de bouwvallen van Babp
10n,Ninivé en Persépolisgadeteslaan.Daar-

entegen bezochthjmetnaauwkeurigheidhet

tooneelder llias en Odyssée,toefde teC0n-

Justitie.ln 1849nam hj echterzjn ontslag stantinopel,trûk door Griekenland,reisdela(zieonderk
vksenj.W egenszjpewankelende ternaarParjsen Londen en hieldacademigezondheid legde hj ln 1850 00k hetman- schevoorlezingen teHeidelberg.In1860werd
daat van volksvertegenw oordiger neder en hjbenoemdt0thoogleeraarteTi
ibingen,doch
vergenoegdePl
zi
ach
aenmet
, eene burgerljke be- daar hethem hier weinig beviel,verhuisde
trekking te
inchen,waarhj eenebetrekking
waarhjdenzzstenMaart hj naarMi
1865 overleed.In het tlzeitschxiftfiirRec,
hts- aan de kunst-academie ofaan de hoogeschool
piege tlnd Verwaltung'' en in de Nlahrbii- hooyte tebekomen.Vöördat hj dezen regtchex flir sâehsisehes Strafrecht'' heeft hj matzgen wenschvervuld zag,overleedhjop
den 22sten Julj 1869.Deze talentvolleman
belangrjke opstellen geleverd.
Katpar .
Prc.4, een ervaren houtgraveur. heeft eenige hoogstbelangrjke werken uitHj werd geboren t:AschaFenbury ln 1807, gegeven,nameljk ustudien und Skizqen aus
oefende zich te Mi
inthen in de schllderkunst den Lëndern deralten Kultur(1854)M',dGe-
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schichtederKunst(185s-l858)'',en vooral
GNaturgescllichtederSage(1864)'',waarinOp
eene geniale wtjze wordt aangetoond,dat
men debron vanallemenscheljkemeeningen
in Egypte moet zoeken.ln zjne Kunstreschiedenis beschouwt hj dekunstnietultsluitend in hare uitwendige vormen,maarin
haar Onafscheideljk verband mctgodsdienst
en letterkunde,enhj toontaan,hoe*alledrie
wederom zamenhangen Iket de natuurljke
gesteldbeid derlanden.Laterse'
hreefhjGllistorischeLandschaften''diemetgrootenbjval
zjn ontvangen, en in de twee laatsteJaren
van zjn leven hield hj zich bezig methet
bestudéren van denlslam enzjneaanhangers.
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Brayalla-heide (De)iseeneZweedsche

vlakte ln deomstrekenvan W exiöin Smaland
en beroemd wegens den Zweedschen amazpnen-slag,die aldaarvolgensde Sage isvoorgevallen.Toen in ouden tjd--z00verhaalt
deze - koning Allemetzjneweerbaremannen uitgetogenwasom buittehalen,overrom-

pelden de Denen en Juttenhetland.Dadeljk

besloten deachtergeblevenevrouwenenmaagden,om den dierbaren geboortegrond te verdedigen.Onder aanvnering van dedapperste,

Blondogenaamd,trokken ztldenvjandtege-

xnoeten bragtenhem opdeBravalla-heideeene
bloedige nederlaag toe.De Koning belconde

bj zjn terugkeerdeheldinnen op eeneschit-

De vrucht hiervan wast
dGemëldedermoham- terende wjzeen schonk haaronderscheidene
medanischen W elt'' een werlt dat eerstna voorregten, die in 1601 d00rKarelXI bevestigd en 00k nu n0g van kracht zjn.
zjn tl00d in hetlichtisverschenen.
Brauw.onderdezennaam vermeldenwtj: Bravi is het meervoud Van het ItaliaancornellsdeWrtfvzt
l,eenNederlandschkxjgs- sche woord bravo;het beteekent eigenljk

dapperen, kloekmoedigen, maar wordt ge-

man.Hj werd geboren teZierikzeedenl6deu
Mei 1728, bezocht er deLatjnsche school
en nam in 1744dienstbj de infanterie,In
1748 was hj vaandrig en behoorde t0t de

brulkt01n gehuurdemoordenaarsaanteduiden,
die weleer vooralin Venetiëtevindenwaren.

expeditie naar Berbice,keerde 3Jaar later

Bravp.Onderdezen naam vexmeldenwj:

00k vrjwilligersin hetTurkschelcger,die

bezetting van Bergen op Zoom ,toen deze voorheen zich metopium bedwelmden endan
stad door de Franschen werd ingenomen. blindelingsdenvjandtegemoetsnelden,werIn 1760 nam hj a1skapitein deelaan eene den met den naam van beavibestempeld.

terug, werd in 1772 kolonel en lid van den

Don Ascplc: Bravo,een Mexicaanschgene-

Hoogen Krjgsraad,in 1787 generaal-majoor raalenpartjgangerjdieindenvrjheidsoorlog
en in 1793 luitenant-generaal.ln 1795 sl00t van 1811heteerst optrad,maarbj diegehjmetgeneraalM iel
tauddecapitulatie,waar- legenheid doordeSpanlaardenwerdgevangen
bj Zeeland aan deFranschen werd overge- genomen.ln 1822 nam lturbldehem inhechgeven.Kortdaarna werd hj gepensioneerd: tenis,maarnadiensvaltrad hjmetVittovia
vestigde zich eerst te Montfoort en toen ti,
Utrecht, en overleed den zlsten Augustus
1804.
JonkheerMr. W illem A lvl'if,
ç de zrlsl'
?
zl,

en Negretta aan het hoofd der republiek.In
1824 werd hj t0t dictatorbenoemd, en na
den do0d van Itùrbide t0tvice-president der

republiek.Bjhetwoelen derpartjeaverliet
een zoon van den voorgaande.Hj werd ge- hj in den aanvang van 1828dehoofdstaden
boxen te Hulst den 23sten April 1772,stu- vestigde zich te Tulancingo.Hierwerd hj
deerde te Leiden in de regten en werdsche- door generaal Guerreiro overwonnen en voor
pen en raad te Zierikzee. In 1705 verloor den tjd van 6 Jaarnaar Guatemala verbanhj die betrekking en in 1790 nam hj de nen.ln 1820 echter zag Gnerreiço zich d00r
wjik naar Duitsehland. In 1803 werd hj B'astamenteverdrongen.DezeriepBravoterug,
w eder lid der regering te Zierikzee en die nu belastw erd m etde taak jom debeide
er vervolgens ontvanger der registratie en voormalige presidenten T'
Xttoria en Guerreiro
dom einen en bewaarder der hypotheken. te vervolgen.Hj overwon hen bj Ciudadde
Nadathj in 1813krachtighad medegewerkt losBravos en deedhen doodschieten.ln 1833,

totafschudding van hetFranscheJtlk,wer; kwam hj aan hethoofd van 2-of8000man
hj in 1814 bevorderd tot directeurderre- op nieuw in opstand tegen de regering,doch
gistrr-tie enz., en in 1826 t0t directeur der moest zich w eldra onderw erpen,waarnam en

Koninkljke Nederlandsche loterj.Hj was hem naaxFrankrjk zond.In 1837 stond hj

1id van het Zeeuwsch Genootschap van echteralwederaan hethûofd der Alexicaanw etenschappen en overleed te 'sH age den schekrjgsmagt,dietegenTexasteveldetrok.

28sten November 1841. - Zjn zoon jonk-

GonsalezWrcro:advocaatteMadrid.Hjbe-

heer Mr. W illem A cf
lrif.
ç de .
frcf
zznis lid hoordeaanvankeljkt0tdeExaltadosoftegenv@n de Tweede Kamer der Staten-Generaal. standers van koningin Cltristina, doch later
Brava , 00k 8an Jcp genoemd,is één t0tde M oderaçlûs,en werd in1843hoofdvan

der Kaap-verdische eilanden, nabj Fuégo hetministérie.Hj moestechterreedsin1842

en ten westen van dit laatste gelegen,De plaats maken voor het ministérie Narvaezen
kust is er zandig,maar het binnenland 0n- gi
ngalsambapsadeurnaarLissabon.Wcyens
gemeen vruchtbaar.Erzjn 3 kleinehavens eene zamenzwering tegen hetnieuwe mlnisen 4000, meest blanke inwoners.De hoofd- térie werd hj verbannen.W èlkeerde hj in
plaats San Baptista is eene vcrzameling van 1846 terugjmaaxhj vielwederom onderhet

bevallig gegroepeerde buitenverbljven.-

vermoeden,dathjtegen deregering zamen-

ofBarrowa.

devrtjheidjdoch tevenshetbevelOm Spanje

O0k eene stad aan de oostkust van Afkilta, spande,zoodathjin 1848in hechteniswerd
in Somali-land, draagt den naam van Brara genomen en naarCadix gebragt.Hjherkreeg
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te verlaten begaf zi
ch na3r Frankrjk, Narraeg (23 April1868)werd hj voorzitter
dochkeerdein 1849 naarzjnvaderlandterug van den ministerraad.Zjnebemoejiugenwaen sneuvelde in Januarj 1850 in een twee- ren echterniet ip staat,om de revolutie van
gevecht tegen Rio.
% 20:c#.
September 1868te smorenen de verdrjving
Bravo-M urillo(D0nJuan),eersteminis- der dynastie te verhinderen. lravo-M uréllo

ter in Spanie, werd geboren in Junj 1803 legdeden zostenseptember1868zjnebetrekteFrelenalàe la Sièrra in deprovincieBa- king neder en volgde de vlugtendeKoningin
daloz, studeerde te Sevilla en Salamancain naar Bayonne.
de godgeleerdheid en vervolgensin deregten,
Bravour,een woord,hetwelk dapperheif
en werd e'én der beroemdste advocaten van kloekmoedigkeidbeteekent,wordtindemuziek
zjn vaderland.W èlwerdhj aanvankeljkge- gebruikt,0sa eene pnyemeenekunstvaardigplaatsta1shoogleeraarin dewjsbegeerteaan heid aan te duiden, d1e moejeljke pasBages
de universiteit te Sevilla,maar hj keerde en zonderlinge ovel
yangen op eene verrasspoedig t0tderegtspractjktcrug.Vooralver- sende wjze weet ult te voeren,zoodatde
wierfhjzich eengrooten naam doorde ver- kunstenaar ofkunstenares aan detoehoorders
dediging van den oversteBernardoA crglez,
die in eene zamenzwering der liberalen gewikkeld was.NadendoodvanFerdinand VII
Aver; j,
jP
**qscaalbj deaudienciavan Estremadura te Caceres.In 1835 nam hj echter

zjn ontslag en vestigde zicha1sadvocaatte
Madrid,waarhj metzjn vriend Paelteeohet
uBoletin delaJurisprudencia''uitgaf.Gedt
lrendekortentjdbekleeddehj debetrekking
vansecretarisbjhetdepartementvanJustitle,
maarweldra wjddehj zich wedermetuitstekend gevolgaanderegtspractjk.Hj was
tevens een jverig medewerker aan hettjd-

een ubravo!''ontlokt.T0tdateindeheeftmen

bravour-stukken vooral bravour-aria'
s, 4ecomponeerd.Ditisop eenesmaakvollewjze
geschied d00r M ozart, die daarvan op eene

treFende wjze gebruik gemaakt heeft.om
het uitbarsten der hartstogten te schilderen.
Brawe (Joachim W ilhelmus,vrjheervon),
eendramatischdichter,werdgeboren teW eiszenfels den4denFebruarj 1728,studeerde te
SchulpfortaenteLeipzig?waarhjindevriendschap deelde van LessIng , W elsze, Gellert
en Kleist,doch overleed reedsden CdenApril

1758.Zjne twee tteurspelen - tDerFrei-

schrift JElPorvenir''en bestreed metkracht eist'' waarmedehj den 2ëen prjsvonrhet
de handelingen der toenmalige regering.De beste treurspel verwierf, en tBrutus'' het
provincie Sevilla benoemde hem in 1837 t0t eersteDuitsche dramain s-voetigerjmlooze
lid der Cnrtes;hetaanbod)om zich in het Jamben - bezitten groote verdiensten en

ministérie Ofaliametdeportefeuillevan Justi- zjn 400:Lessing in hctlichtgegeven.
tiete belastentweeshtJ
-van dehan;jmaar Bray.Onderdezen naam vermelden wj:
bj deontbinding derCorteswer; hj,alsge- 8alomondeWrc,,eenNederlandsch schilder.
matigdejnietherkozen.Hiernaredigeerdehj HiJ' werd geboren te Haarlem in 1597 en

metDonoso Cortesen AlealaGalLanohettjdschrifttpiloto'' waarin hj deregeringaanviel.Bj eenelatereontbinding derCortesin
1840 werd hj d00r de provlncieAvila t0t
1id gekozenten toen de omwenteling van 1
September1841voorviel,wasmen van planj
hem alsden leiderderModeradosln hechtenis

mur.
tteuitalsbeestenschilder.Hjheeftfraaje
teekeningen in zwartenroo;krjtgeleverd,
het Ontw erp gemaakt voor eenenieuw ekerk
zjnergeboorteplaatsen een bundeldMinnezuchtles''uitgegeven.Hj overleeddenllëen
Mei 1664, en een werkle van hem ,bevattende JBedenkingen over het vergrooten en
uitleggen derstad Haarlem''isnazjn d00d

te nemen.Hj vlugttenaarBayonne,waar
hjzjneverbanningenbjnaevenspoedigzjne in het licht verschenen.
terugroeping vernam.Na een kortvertoefte
birkdeWrcy,een zoon vanden voorgaande.
Pal'
jskeerdehjterugnaarMadridenbelastte Hj legdezich eersttoeop hetboekdrukken,
zich in 1847 in het ministérie-TlcAdco met vervolgensophetschilderenengravéren,qas
de portefeuille van Justitie en in hethierop geruimentjdsecretarisvanhetSt.Lucas-glld
volgend kabinet metdie van handel,onder- te Haarlem,en ging eindeljk in Brabantin
wjsen njverheid.In 1849 en 1850 washj een klooster.In het Trippenhuis te Amsterminister van Finandën en in 1851jna het dam heeftmen vanhem enzjnbroederJacob
aftreden vanNarvaez,werdhjbelastmetde Jportretten van de Overheden van het St.
vorming van een nieuw kabinet.Hj bragt Lucas-gilde te Haarlem in 1675''.00k zjn
orde in de ânanciën,behartigde debelangen
derschuldeischersvan den Staatenverbeterde
het bestuur. In 1852 l
çyde hj het voorzitterschap van het ministe'ne neder en behield
enkelhet bewind over de zaken deroverzeesche bezittingen,doch werddoorderevolutie

eenige houtsneden - waaronder dtDe ruïne
van Brederode''- van h0m bekend.
Jaeob de .'rlyjeen broeder van den voorgaande en een zeer bekwaam schilder.Men

heeftvan hem te Haarlem regentenstykken,
een portret van prins Frederkk K endr%k enz.
van 1854 uitderegeringverwjderd.Hjbe- Hj overleed in April1664.
Jan de zrcy ,een broeder van den voorgaf zich naar Frankrjk en keerde eerstin
1857in zjn vaderland terug,waarhj in het gaande en de vervaardiger van een ?C0nministlrie Naeraezdepcrtefeuillevan Binnen- cept-contrefeytsel'' van eenige heeren Van

landscheZakenontving.Hjneigdevervolgens den krjgsraad.
meeren meert0tdezjdederreactie,enzocht Voorts vindt men n0g Noolaasen Theodoordwangmaatregelendenwankelendentroon dorns d6 Wrcy als bekwame plaatgnjders
van Irabellatepndersteunen.Naden doodvan vermeld.
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l) graaf%on 24..,, een Bei- noorden aan FranschjNederlandsch en EnA ann Gabî'lè'

Jersch staatsman.Hj werd geboren teR0u- gelsch Guyana en aan Venezuéla,tenwesten

aan 4en zssten December 1765, studeerde aan Nieuw-Granada,Ecuador,Peru,Bolivia,
aldaar en te Nantes,nam a1s Malthéser rid- Paraguay en deArgentjnscheRepubliek,en

dex deel aan een togttegen de Algerjnen,
werd van wege Bejeren in 1805 raadvan
legatie bj den Rjksdag,vervolgens gezant
te Berljn en in 1808 te Petersburg. In
1820 wa: hj ambassadeur te Parjs en in
1827teW eenen.Hj schreefeen ûEssaicritique sur l'
histoire de laLivonie (1817,3
dln),en overlee; den 2ëen September 1832.
Otto Camillus e 4#n,graafnon Wrcy, een

ten oosten over eene lengtevan bjna 1000
geogr. mjlen aan den Atlantischen Oceaan. De kusten, die er in noord- en zuid-

oosteljke rigting voortlnppenjbezitten betrekkeljk weinig baajen,welkegunstiggelegen zjn voor de scheepvaart.De belangrjkstezjn die van RioJaneiro,Bahia,Porto
Seguro, Espiritu Santo) Pernambuco,Alagoas, Angra d0s Reis, San Jose d0 Porto

zoon van den voorgaande.Hj werd geboren Alegré,SantosenMaranhao.O0kzjnerslechts
te Berljn den 17*en Mei1807,en vertoefde enkelekapen,zooalsKaapNorteaan denoordin Bejersche staatsdienstalsattachébj ver- zjde van de Amazonenrivier, Kaap Toiro,
schillende kleine Italiaansche hoven.Later Kaap St.Roch,KaapSt.ThomeenKaapFrio.
werd hj '
raad van legatiete Parjs,daarna Het land is grootendeels n0g Onbekend,en
buitengewoon gezant te Petersbt
ll'
g,in 1846 menverdeelthetin debergstreek,diezich over
minister van Buitenlandsche Zaken te Mi
in- hetbinnenland en dezuidoosteljkegewesten
chen, nam in 1847 zjn ontslag,ontving in uitstrekt en de kern des lands vormt,- in
1848 op nieuw deportefeuillevanBuitenland- het stroomgebied van de Amazonenrivier en
scheZaken,tra; afin 1849,keerdenaarzjn de Madeira in hetnoordwesten?- en in dat
gezantschapsposttePetersburgterug,enwerd van de Laplata-rivier in het zuldwesten.
in 1860 gezantte W eenen.Sedert 8 Maart
Debergen zjneroverhetgeheelnietzeer
hoog,en hetis merkwaardig,dat men erin
1870 ishj eersteministerin BejerenAnna flizl Bray,eene Engelsche roman- hetzuidenovereeneoppervlaktevanduizende

schrjfster.Haar qeslachtsnaam isKempeen L geogr.mjleneenbodem vindtvangraniet.
zj werd geboren ln Cornwall.Eersthuwde Devoornaamsteserra'sofbexgketenszjner:
zj met eenzoon van den schilderStothard, De Serra do A > (Zee- ofKnstgebergte),
en na den d00d van dezen met predikant die langs de zuidwesteljke kustloopt,ten
Bray te Tavistock in Devonshire.Gedurende noorden in kaap St.Roch eindigt en in het

hetleven van eerstgenoemdeschreefzjdlaet- orgelgebergte bj Ri0 Janeiro zich verheft
ters during a tour in Normandy,Brittany t0t eene hoogte van 1400 Ned. el.Verder
etc.(1820)'',voleindigdededoorhem begon- westwaartsen evenwjdig aan het Kustgenen MMonumental eëgies of Great-Britain'' bergt: loopt de Serra #pEs
pinltako en Veren dee; na zjn overljden KMemoirs''0m- rjst in de Itambe en Itacolumi(lndeprotrentharen echtgenootin hetlichtverschj- vincie Minas Geraes) t0t eene hoogte van
nen. Na haar tweede huweljk schreef zj 1850 Ned. el. Beide bergketens vereenigen

d
tTour through the mountains and lakes of zich in het zuiden aan de kust in de SerSwitzerland'' en een aantal romans,waar- rl de M antiqnelraj en deze draagt ongevan zj de stof bj voorkeurontleende aan veeronderden Steenbokskeerkringden Orgelde Engelsche geschiedenis in de middeleeu- piek (2400Ned.elhoog),denPanagaio(2300
wen. Hiertoe behooren uDefoix (1826, 3 Ned. el) en den Juruoca (2900 Ned.el).De

d
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):' Jrrelaw- aanzienljkste verhevenheid van den bodem
ne
yl''
O
37o
, 3 dl
n),jjzrnuyto ay ligt er tusschen 15 en 25OZ.B.D evoûrlaatofW alreddon (1844,3d1n)''en een aantal stebergketen bevataan hareoosteljke helaniere,te zamen in 1845 en 1846 op nieuw ling de oudsterotssoortcn;nameljk graniet,
uitgegeven in 10 deelen onder den titel gneis, glimmerlei en syeniet, en aan hara
t
ïNovelsandRomances.''O0knadientjdheeft westeljkehellingJongere vormingen,zooals
zj n0g onderscheidene romansuitgegevon. leisteen,kalk en graauwak,terwjl aldaar
Brayera K%nth isde naam van een plan- diamanten gevonden worden. De oosteljke
tengeslachtuitde familie derRosaceën.Eene voetvan datgebergteisdewesteljke grens
belanyrjkesoortisdeKosso-heester(B.an- der tropische wouden,die zich oostwaartst0t
thelmlntica)Jwaarvan de bloemen onderden aan de kustuitstrekken.Ten westen van de

naam van uFlores Brayerae anthelminticae'' Serra dp Espinhaço vindtmen geene zamenin de apotheek voorhanden zjn en als een hangende bergketens,maax slechtsenkelegespeciiek middel tegen den bandworm met bergten,dienietzeerl&00g zjn.
Langs de kusten voorallangs tle oevexs
honig en ryterworden ingenomen.
Brazille, een Zuid-Amerikaansch keizer- der groote rivieren heeft men er moerassige
rjk en deeenigemonarchiederNieuweW e- strekcn,metdigtebosschen begroeidenveelal
reld, ligt grootendeels ten zuiden van den door slingerplanten ontoegankeljk gemaakt.
evenaar tusschen 40 l0' N. B.en 330 53' Bj het rjzen derwateren loopen zj (mdel
'
Z.B.en 37O 2' en 73O 30'W .L.van Pa- en hebben dan het voorkomen van een met
rjs,en bevatin de gedaantevan een geljk- boomen begroeid meer. ln de bergstreek is
beenigen driehoek degrootsteoosteljkehelft de diepte der dalen veelal bedekt met zand
van Zuid-Amerika,eeneoppervlaktebeslaande ofleem en dan met eenehumus-laagterdikte
van 151973 D geogx.mjlen.Hetgrenstten van 3 tot 6 Ned.el?- eene laag)dieafkom-
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stigisvan ontbondene cverbljfselen van den tcgeljk metgoud enplatinavoorkomen.Men

vindt ze vooral in het diamantgevest der
plantengroei.
Geen land ter wereld bezit een net van pxovincie Minos Geraes, en werden er het
rivieren a1s Brazilië.Op de Amazonen-rivier eerst Ontdekt in 1725 door Debastlaan Leme
(zie onderdezen naam) kunnen grootevlot- do Trldo in het kiezelen zand der Manzo,

ten doordringen t0tin hetmidden desrjks, eenezjriviervan deIequitinhonha.Driejaar

en in haren schootverzamelen zich drievier- later werden er gevonden door Bernardo da
dedeelen van al de wateren des lands.S0m- Fpgzddcl Lobo en dat lokte een groot getal

mige van hare zj-rivieren zjn aanzienljker
dan de belangrjkste stroomen van Eurppa,
en men schatdegezamenljkelengtederbevaarbaregedeeltenop11000geogr.mjlen.Tot
de zj-rivlerenvan deAmazonen-rivier- die

Felukzoekers derwaarts,totdatde regering

ln l730verklaarde,datdediamanten heteigend0m waren der Kroon,weshalve men alleen

t
egen betaling eeneraanzienljkegyldsom de
diamantdistricten bezoekenmogt.Hlerendaar

zelve verbonden is met eene andere groote werdfn wachtposten gebouwd en dezegaven
rivier,de O1.
inoco - behooren de Madeira, aanleiding t0thetontstaan vandorpenen zelfs

de Tapajos,die éeprovincie Alatto Grossa vanhetnietonaanzienljkevlek Dianlantina.
besproeit, de Ri0 Negro en omstreeks een
60-ta1andere,van welkezelfsdekleinsten0g

Sedert 1824 is dat regerings-monopolie op-

reheven.Men vindtdediamantengewoonljk

t0tde aanzienljke rivieren behoort. Buiten ln het zand,dathier endaardoorden stroom

het stroomgebied van de Amazonen-rivier der rivieren is opgehoopt.Gedurigheeftmen
vlûetjen deRi0 diPara,die uitde vereeni- er nieuwe ligplaatsen Ontdekt!en men schat
ging van de Araguay en de Tocantins Ont- de Tvaarde der diamanten, d1e er t0t 1850
staat,welke dpor de provincie Goyaz kron- w erden uitgevoerd,op ongeveer400millioen
kelen, en zich in den Atlantischen Oceaan francs.H et goutl,dat er in aangespoddzand
uitstort,- de Parnahyba,de San Francisco, en in *de gesteenten voorkom t, w erd in de
welke bevaarbaar is t0taan de watervallen provincie San Panlo reeds in 1577 en in
van Paolo Alfonso,de ltapicuru en de Para- MinasGeraes in 1680 Ontdekt.De meest-beFuassu in de prgvincieBahia,de Rio Doce roemdeen rtjkste goudmjnen zjn erdievan
ln de provincie Minas Geraes,en de Yacuy C0ng0-S0c0,die door eeneEngelsch-Bxaziliill de provincie llio Grande do Sul.Voorts aansche maatschappj voor 70000ygnd sterstroomen in hetwesten de Uruguay,gedeel- ling werden gekocht.00k platina en pallateljk langsdegrenzenderArgentjnscherepu- dium worden er naast het goud gevonden.
bliek,de Parana meteen aantalzj-rivieren Voorts heeft men er rjkejzer-,koper-en
langB de grenzen vanden StaatParaguay,en lood-ertsen,en in het binnenland ooksteendeParaguay langs de grenzen vanBolivia.De kolen.
meeBte rivieren van Brazilië rjzen,even als
Het'plantenrjk, hoewel gedeelteljk n0g
de Njl,OP bepaaldetjden vanhetlaar,z00- onbekend, spreidt er tusschen de keerkrindatdeoeverst0topverren afstandonderwater gen en aan de vruchtbare rivier-oevers eene
loopen en onbew oonbaar - en later onge- onvergeljkeljkeprachtenverscheidenheidten

zond - w orden.M en vindt er slechts enkele

toon,en de behouwde gronden? wier uitge-

meren: de voornaamste zjn de Lagoa d0s strektheid betrekkeljk zeer gemng is, leve-

Patos aan de zuidkust,waarin de Jacuhuy

ren er eenruimen oogst.In debosschenvindt

zich uitstort,hetmeer Mirim bjdekusten men fraaje en nuttigehoutsoorten enuitmunmet het voorgaande verbonden,de Xarays: tende vruchtboomen,terwjlde grond er een

eeneverbreedingderParaguay,en hetRabeeameer ten zuiden van Villa Bella.
W egensde groote uitgestrektheiddeslands
in de rigting der meridianen,is hetklimaat
er zeer verschillend.Het is er anders onder
den evenaar dan buiten den keerkring, anders in de moerassige laagten dan in het gebergte. In het algemeen heeft men er een
droog en een vochtig saizoen,die niet overal

op dezelfde tjden heerschappj voeren. De
gemiddeldeJaarljkschewarmtegraadisteRi0
Janeiro(22055'Z.B.
)22,10C.sterwtjlmeer
inhetbinnenland,bj debronnenvan deSan
Francisco (210 Z.B.),dewarmte onderhet
vriespunt daalt.De luchtiserin hetalje-

grootaantalgeneeskundigegew asaenaanbiedt.
Dââr heeft men de banaan,de guyava,de
sapota:desassafras,detapabuya,die Op den

kurk-elkgeljkt,dentoecoem-palm ,vanwiens
bladvezels men weefsels en banden ver:aardigt,den wolboom ,denkatoenboom ,balsemen gomboomen,den kinaboom,deipezacuanhaplant,den assaparille-struik,denmaté-heester

enz.Op de plantaadjesteeltmenerkoëj,suiker,katoen,tabak,rjstencacao)dieer,benevens eene groote hoeveelheid rum ,naar Eu-

ropa worden uitgevoerd.De landen zjn er

t0tnu t0a bebouwd doorAfrikaansche slaven
ofdoor t0t het Christendom bekeerde India-

nen.De hoofdzetel van de koëjteeltisde

meen gezûnd, behalve langs de moerasslge omstreek van Rio Janeiro, - die van de
oevers der groote rivieren.ln de provinden suiker-culttlur Bahia?en die van den katoenMinas Geraes en San Paolo heerschen krop- bouw Bahia en Mal
-anham ,terwjlderjstgezwellenj en bj de kust vindt men ele- en tabaksbouw vooral langs de lage kust
phantiasis.
gevonden worden.

T0t de voortbrengselen uithet l$k der

Het oorspronkeljke dierenrjk levert er

delfstoFen behooren topazen, amethysten, v00r den handel niet veel 0p. Paarden'en
smaragden en vooral diamanten,welke laat- runderen zjn eruitEt
lropa overgebragt,en
ste in alluviale, kwartsbevattende gronden zwerven erthansbj kudden van duizenden
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door de landen van het zuiden.De schapen hevenegewaarwordingen,terwjlzjdrrente-

zjn erteveelaan deroofzuchtderverscheurendedierenblootgesteld.Debosschentochzjn
erbevolkt,mettjgerkatten,hyaena'senJaguars.O0k zjn erveleapen,allerleisoorten
van vogels- vooralpapegaajen- ,slangen,
waarbj zich de b0a en de ratelslang bevim
den,2 goorten vankrokodillen,grooteschildpaddenjeenetalrjkeverscheidenhèidvanvis-

gen door roof-en wraakzuchtwordengeprik-

millioen,waarbjzichbjnal1/zmillioenslaven
bevinden,dieechtervolgensdejongstebesluiten derregéring,langzamerhandhunnevrjheid zullen erlangcn.Daarenbovenheeftmen
ern0g $lgmillioen woeste Indianen.Diebe-

een einde gemaaktaan datschandeljk misbruik. ln de jongsteJaren hebben dan 00k

keld. In den regel zjn zj onverzoenljke
vjanden van de Blanken,en deze zjn 0nchristeljk genpeg om dien haatmetwoeker
tevergelden.Toch heeftzich welligt1/adeel
der inboorlingent0t hetChristendom bekeerd,
hpewelditlaatstehunweinigandersbragtdan

slavernj.Zjzagen zich gedwongen om inde

schen en vooral eene verbazende menigte mjnen te werken ofvoordeBlankengoudte
insecten.
verzamelen,en eerstindenlaatstentjdisdoor
Hetaantalinwonersbedraagterruim 111/4 den invloed van zendeling-genootschappen

onderscheidene lndiaanschestammen handelsbetrekkingen met de Europêsche bevolking
a'rngeknoopt.Het is intusschen te voorzien,
volking is aldus over de verschillende ge- dat het'aantalder oorspronkeljkebewoners
westen verdeeld: in Alto-Amazonas 100000j des l
ands allengs zal verminderen, en dat
in Para 350000, in Maranham 500000, in men hen eindelt)k vruchtelopszalzoeken.
Piauhy 250000, in Ceara 550000, in Rio
DeNegersvormen ereen aanzienljltdeel
Grandedo Norte240000,in Parahyba300000, der bevolking:vrje Negers zjn erten gein Pernambuco 1220000: in Alagoas 300000, tale van 200000 en slaven ten getale van 3
in Sergipe 320000, in Bahia 1450000, in millioen aanwezig. Deze gjn er heteerst
Espiritu Santo 100000, in Ri0 de Janeiro ingevoerd in 1549. Er bestaat voor de Ne1850000y in San Paolo 900000, in Parana gers geenerleiwet,zoodatzj volkomen af120000jin Sta Catarina 200000,in San Pe- hankeljk zjn van deltlimen hunnermeesdr0 do Rio Grande do Sul 580000,in Minas ters. W è1 is de Braziliaansche regéring in
Geraes 1600000, in Goyaz 250009, en in 1831 toegetreden t0t de vereeniging t0t weMatto Grosso 1000û0.Deze inwonersbehpo- ring van den slavenhandel,maar de slavenren,behalve de Indianen1t0tdePortugézen: markten bleven geopend en de aanvoer van
Kreolen, Mulatten, Mestiezen en Negers, slaven nam tot.Eerstonlangs(October1871)
waarbj zich vooralin denlaatsten tjdland- is er door de wetgevende magt hetbesluit
verhuizers hebben gevoegd uitnagenoeg alle genomen, om den gruwel van hetslaven-

oorden van Europa.DeIndianen zjn erin houden trapsgewjsafte schafen.

kleine groepen over eene verbazend groote
De blanke bevolking in Brazilië behoûrt
oppervlakte verdeeld. Gewapend met boog. meerendeels tût de Portugézen, en hunne

pjlen en knods,versierdmetdevederenvan
papegaajen en struisvogelsofmetdeschelpen van hetstrand,txekken zj doorde00rspronkeljkewouden ofover deonafzienbare
vlakten.Zj zjn klein van gestqlte,maar
vlug,leniq en gespierd.Zj tatoeërenhunne

taalwordtycsproken doorhetgeheeleland.
Niettemin ls de aard der bewoners in de

verschillende provinciën zeer ongeljk. De

ontwikkeling des geestes staat er in hetal-

Femeen op een zeerlagen trap,schoon zj
ln den laatsten tjd aanmerkeljk isvoorqit-

koperkleurlge of licht-bruine huid en hebben gegaan.Zoolang Brazilië niets anders w as
een plat en xon; aangezigt, dikke lippeny dan eene afhankeljke kolonie van Portugal,

een stompen neus, kleine, zwarte oogel!, werd er opzetteljk alltsgeweerd,watde

en sluik, dun en donker haar.De Portuge- ingezetenen z0u doen deelen in den algezen verdeelden hen in kust- en binnenland- meenen vooruitgang der volkeren.Dit verIndianen. Hunne taal, schoon vermoedeljk beterde aanmerkeljk na de Fransche revovan eenzelfden stam afkomstig,isbjdever- lutie van 1789. Er verrezen Bcholen van
schillent
le gxllepen zeex vexscbillend, maar hooger onderwjs te Rio en vervolgens
over het geheel arm , gebrekkig en eenvou- te Bahia, doch niet lang daarna nam de
dig. De voornaamste lndiaansche stammen reactie een aanvang, w elke aanleiding gaf

zjn die der Botûkoeden, Gqaranis, Om0goeas,Maynas,Moxas,Chiquitosen Gaykas,
terwjl00k denamen van een aantalandere
vermeld worden.Zj hebben geenerleigods-

t0tdeonafhanlkeljkheidvan Brazilië.Onder

Dom Pedro 1 werden te San PaOl0 en in
Pernambuco scholen gesticht voor regtsge-

leerdheid,fra>je letteren en geneeskunde.

vereering, maar toch eene soortvan pries- Erwerd ietsgedaanvo0rhetvolksonderwjs
ters,die tevens geneesheeren en toovenaars en er verrezelleenige wetenschappeljkein-

stellinçen,vopralteRio.Thanszjnaldaarde
boekerjen,demuséaenvooraldebotanische
tuinhoogstbelangrjk.Denationaleletterkunde
begintervasten voettekrjgen.Onderdehedendaagschedichtersen schrjversworden de
dezelaatstein vergif.Delandbouw ishun0n- namen van M ayelltaens, 7'
ezdirg k
bowza) Gonbekend;zjonderhouden zich metdelagt.Af- çlled,DLas,Silneiva Dlzc enzlralt
joPortogeleefde grjsaardsbevrdden zj van den last a4ler emetlnf'vermeld.Dektlnstaanschouwt

zjn en nadestamhoofden den hpogstenrang
bekleeden.De Indianen van Braziliëbouwen
hutten,diezj metbladeren dekken;zjbedienen zichmetverwonderljkebehendigheid
vanboogenpjlen,ensommigestammendoopen

deslevens,en zjbljvenvreemdaanallever- men er op alle trappen van ontwikkeling:

4l2
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op den laagsten bd deinboorlingen,;iehun mct Groot-Brittanle,de Vereenigde Staten
ligchaam beschilderen, maar het ontbreekt en Frankrjk.Dein-enuitvoerregtenvormen
er 00k niet aan fraa'
degebouwen,die be- de belangrjkste inkomsten derschatkist,en
/: milwjzen,datzj van leerlinge, uitdescholen de staatsschuld bedraagt er ruim 7243,
van Bnonarottien Bramanteafkomstig zjn. lioen milreis.
Veleaanzienljken zonden slaven van uitste- Brazilië is volgens de grondwet van 11
kenden aanleg naar Italië, om er zich te December1822- gewjzigddenlzdenAugus-

oefenen in de schoone kunsten.Tevensheeft tus 1834 - een constitutionéle Staat. De
Frankrjk talentvolle mannen a3n Brazilië grondwetis,metin achtnemingvandenaard
%eleverd,
zooalsLebreton,te voren secreta- en de gewoonten desvolks,op deEngelsche
rls der afdeeling Schoone lrunsten van het leest geschoeid.Het oppergezag (souvereiniInstituut teParjs,den historieschilderl)e- teit) berustuitsluitènd bj hetvolk.Behalve
Jref,vele landschapschildersen bouwkunste- de wetgevende)uitvoerende en regterljke
naars, den graveur Pradier enz.Onder de magt,heeft men erals vierde eene moderéregeringvan Dom PedroTverreeshetprachtig rende zaagt, die bi
j den Keizerberust en
gebouw derAcademievan SchooneKunsten te dezen toestaat,senatoren te benpemen,eene
Rio,hetwelkin1826werdingewjd.Herhaalde buitengewone vergaderingvan volksvertegenmalen werden ertentoonstellingen gehouden, w oordigers te beleggen, die vergadering te
maax de staatkundige omstandigheden waren verdagen of te ontbinden: ministers te beer weinig bevorderljk voor den bloei4er noemen en te ontslaan,genade te verleenen
schoone kunsten.
enz.De troon wordterbj erfopvolgingtoeDe godsdienst van den StaatiserdeR. gekend aan de nakom elingen van keizer
Katbolleke. Men heeft er het aartsbisdom PedroIuithethuisvanBraganza(zieonder
Bahia en 8 bisdommen,en als grondwetder ditwoord).De KeizerisdevertegenwoordiKerk gelden er debepalingen van het C0n- ger der n'
atie;hj isonschendbaarendraagt
cilie van Trente.Vöör 1808 mogtgeen Pr0- den titelvan constitutioneelkeiger.DeminlstestantzichinBraziliëvestigen;datverbodis ters,7 in getal, zjn verantwoordeljk.Een
thans opgeheven, en zelfs wordt er in par- staatsraad van 2,4 leden staatden Keizer ter
ticuliere huizen de godsdienstoefening van zjde.De Senaattelteenklein aantalleden,
die d00r den Keizervoorlevenslang telkens
anderekerkgenootschappen qeduld.
De njverheid bevindterzlchopzeerlagen l uit2candidaten worden gekozen.Eensenatrap. De hodem is zeer geschikt voor den tûr moet 40 Jaar 0ud zjn en een inkomen
landbouw , hoewel n04 naauweljks '/,caste bezitten van althans 2400 francs.De Kamer
deeldaarvanontgonnbnls.Dekoëlteeltneemt van Afgevaardigden wprdtOm de4Jaarverer aanmerkeljk t0e,en 00k hetaanplau en nieu:vd en telt l04 door de bevolking gekoVan den theeheester schjntergoed te sla- zeneleden.Beide Kamers,alsmede deKeizer,
gen. De suikerteelt begint er tekwjnen, hebben hetregt van initiatief.T0tde regten
m aar men telt er voorts onder de voort- deringezetenen behooren vrjhei
d van drukbrengselen van den bodem katoen,vanille, pers,vrjheid van godsdienstjonschendbaarcacao,mai's en maniok,dataan nagenoegde heid der woning, vrjhei; van arbeid, het

geheelelandeljkebevolkingtotvoedseldient,
alsmede guinêa-gras voor de paarden en runderen.Dewjnstok leverterin sommigeprovinciën voortrefeljkedruiven,en de Brazi-

regtvanpetitie,kosteloosonderwjsenz.Vo0r

de belangen der provinciën zorgen de Provinciale Staten, en de regtsbedeeling is 0pgedragenaanvrederegtersofgemeente-regters,

liaansche landbouw heeftslechtsbehoefteaan waartoe burgerljke en criminéle regtersen
werkkracht, om de verscheidenheid en de regters voor de weezen behooren.In crimi-

voortrefeljkheid der gewassen tevermeer- nélezaken beslistdejury.Voortsheeftmen
deren.Menheeftdikwjlspoyingenaangewend, er hoven van appèlen een h0f van cassatie.
om ervolkplantingentevestlgen,en doorgaans De wetboeken zjn er intusschen n0g Z00r
zjnzjmishlkt.TochbezittendeDuitscherser vatbaarvoor verbetering.
eepe n0g al bloejende volkplanting tePe- Omtrent de geschiedenis van Brazilië vertro'polis,en 00k op vele andere plaatsen heb- mel
denwjhetvolgende:Deoudsteberoners
ben de Duitschers een geschikttooneelvoor waren ervermoedeljk de Topayos,wler76
s
t
a
mme
n onderhetbestuurstonden van oudhtlnnebedrjvigheid gevonden.Menschathun
aantalin Brazilië op 80-of100000.Dehandel sten.Zj werden later(
l00rdeToepisverdroniserzeeraanzienljk. Van 2 Julj 1866 t0t gen,enhetiswaarschjnljk,dat00kdeN00r1 Julj 1867 vielen er3429vreemdeschepen mannen dat land hebben bezocht.00k meent
binnen meteenescheepsruimtevanbjnall/s men,daterreedsvöôrden tjdvanColMmbus
millioen t0n terTvjler 8429 dehavensver- Portugésche vplkplantingen hebben bestaan,

l
ieten meteene scheepsruimte vanbjna1:/, en dat M artin .Pe/zlipl.een Neurenbergerj
millioen t0n,zonder de Braziliaansche sche- reedsin 1484 de kust van Brazilië heeftgepen en dekustvaardersterekenen.Dewaarde

zien. lntusschen doet men algemeen de ge-

hiedenis van Braziliö een aanvang nemen
vanden invoerwerddatjaargeschatop1431/, sc,
millioen milreis (één milreisis1000reis)en op den 26sten Januarj 1499,toen de Spandie van den uitvoer pp l56 millioen milreis. Jaard VincenteNlsdzPinLon,éénderreisgeIn den zomervan 1869werden 504reispapier nooten van Columbus,bj KaapSt.Augustjn
geljk gesteld met l80 reiszilveren met1 aan landstapte.Hjtam diegewesteninbezit
franc.Dehan4elwordt meerendeelsgedreven voor Spanle.Den 24sten April 1500 werd
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Brazilië desgeljksontf
lektdoo1*den Portugees w erd v00r Brazilië een bisschgp benoemd en
P edroAlnarezde CCèrJJ,dieop eentogtnaar tevenseennieuwegouverneur,nameljkH warte

Oost-Tndië, door stormen overvallen,in de da Codfc,metwien eenezendinguitdeJezuïebaaivan Porto Seguro aankw am.D eze nam ten derw aarts vertrok onder de leiding van
het land in bezit voor den K oning van P or- N obrega,die er eene hpogeschoolstichtte.De
tugalennoemdehetTerradaVera Craz(Land nietlw e koloniën ontwikkelden zichvoorspoevan het ware Kruis).Dez
naam van Brazilië dig,m aar toen Portugalin 1580 zich onderis van lateren oorsprong en ontleendaaneen werpen moestaandeSgaanscheheerschappj,

verfhout (Pao do Brazil,houtder gloejende zoodat ook zjne kolonlën a1s Spaansche bekool),datmen erin overvloed aantreft.Ook zittingen werden beschouwd,glunderden de
Cabral stichtte er eene volkplanting,maar Engelschen in 1586Bahia,vernlelden in 1591
stut
lrde enkelmeteen klein schipdetjding St.Vincent en vestigden zich te Olinda,terdaarvan naarPortugal,terwjlhjmetdeove- wjl de Franschen van 1612 tot 1618 Marige vaartuigen zjn togt voortzette.In Por- Jaro bezet hielden, en de Nederlanders in
tugalwertl datberigtmetbljdschap ontvan- 1624 de stad Bahia veroverden.W él w ergen,en koning Emannëlzond AmerLgo Ves- den deze door de verçenigde pogingen van
pzfcc;m et 3schepen derwaarts.De eerste togt Spanlaarden en Portuge
'zen verdreven,maar
mislukte,maareen tweedebraythem in eene zj keerden in 1630 terug, maakten zich
veiligehaven,diehjnaaralleHelligennoemde. m eester van Olinda en breidden hunne
Aanvankeljk verbande men misdadigersen heerschappj weldra uit over de helftvan
Israëlieten derwaarts. E erst aan Joan III

Brazilië. De Nederlandsche stadhouder Jo-

?4 besteeddeeen groot
werd Braziliëdoorden Paustoeqekend,en Aggz M qltrLts nan F'c,v.vl'
eerstgenoemde verdeelde de kustln 9gew es- gedeelte van de inkom sten des landsen van

ten (capitanias), waarmede hj zjne gunstelinyenbeleende.DeeersteontginnereenercayitanlawasMartinodeAvonsos'
oczlteSt.Vlncent.tljbezochtheteerstRioJaneiro,doorhem
alzoo genoemd, omdat hj dit land op den
lsten Januarj 1532 ontdekte.Zuidwaarts stevenend,ontdektehj een eiland,hetwelk door
de inboorlingen Guaiba werd genoemd;hier
wilde hj zlch vestigen,maar hj kwam op

zjn eigen vermogen aan het versterken der
rivierm onden, aan de verbetering der com municatie-middelen,aan de verfraajing der

Vincent,waarhp denlandbouw en deveeteelt
invoerde en het suikerriet plantte. D e capitania van St Amaro eneenekolonietusschen
Parahyba en Pernambuco w erden gesticht
door F'er
' dez Lopesdasovzc.RioJaneirow erd
veel later aangelegd.V oorts verhieven zich
de volkplantingen E spirittlSanto,Porto Seguxo enz.Ttlsschen Rio Francisco en Bahia
vond Francisco Pereira deColz/bzl/îoeenePortqgésche vrouw , die er schipbreuk geleden
en door eenigevuurwapenen onderden magti-

hem op verre na niet in staat-en krjgs-

steden,hield zich aan de Nederlandsche po.
litiek der verdraagzaamheid, zocht de ver-

schillende rassen zooveel mogeljk te vereenigen en spaarde geene m oeite om het
vertrouw en der Portugézen te w innen. D e
W est-lndische Compagnie riep hem echter

datbesluit teruq en gafdevoorkeuraan St. in 1640 terug, en zjn opvolger evenaarde

kundige bekw aam heid.N adat het huis B raganza de troon van Portugal beklomm en

had,werd we1iswaarbtiverdragvastgesteld,
dat Brazilië in het bezit der Nederlanders
bljvpn zou, maar reeds in 1645 gaven onverstandige plagerjen aanleiding t0teen door
E ngeland en P ortugal aangevuurdenopstand
der planters, welke met de verdrliving der

Nederlanders eindigde.Een verm etele gelukzoeker,Canalcantegenaamd,noodzaaktehen

gen stam der Toepinambaseen belangri
jken den 28:ten Januarj 1654 t0teenecapitulatie.
Invloed verw orven had. D oor haar w erd de en in 1661 w erd geheelBrazilië doorN edereerste duurzam e Europésche volltplanting ge- land aan Portugal afgestaan voor eene s0m
sticht.EenevroegerePortugéschefactorgopde van 350000 pond sterling.Na een oorlog ,
kustvanpernam bucow asveroverddopreenge- in 1679 met Spanle gevoerd,vervielde kozagvoerderuit Marseille,dieereeneFransche lonie San Sagramento bj de Laplata-rivier
bezetting van 70 man had geplaatst,en eerst aan laatstgenoemtlrjk.

na langen tjd k0n Peveira erdeheerschappj
De ontdekking der goudmjnen te Minas
bemagtiren. Twee andere koloniën werden Geraes in 1695 en der diamantvelden in 1727
door dezlngezetenen vernietigd,w antdehoof- verleende aan Brazilië eene ongem eene beden dercapitaniaswaren onderling verdeeld, langrjkheid. Portugal bejverde zich ,zjne
en het w erd eerst beter, toen m en hun het heerschappj in dat land te handhaven ;het
oppergezag ontrukte eneen gouverneur-gene- eischte hooge inkom ende regten, beperkte
raal aanstelde. De eerste gouverneur was het handelsverkeer t0t eenige weinige ha-

Thomas dezsbzfzl; hj landde in 1549 met 6
schepen en1000zielenbjBahiaen00knudroeg
bovengenoemde Portugpsche vrouw - moeder Caramaroe - niet weinig bj tothetwèlslagenderonderneming.San Salvador(Bahia),
de zetelvan den gouvernelr werd vanfraaje

vensen zochtden vloed van vreemdelinyen
zooveelmogeljk te keeren.Oljven-enwdngaardenmogtennietaanqelegdworden,omdat
hetmoederland oljvenolleenwjnaanvoerde,

en het w as verboden er zout te w innen,
om dat de zout-aanvoer aan kooplieden uit
gebouw en,voortsvangrachten en wallenvoor- St. U bes was verpacht.Om dezelfde reden
zien,en w as reeds in 1550 door saikerplan- duldde m 0n er geene fabrieken.Na 1640 had

taadlesomringd,t0twierbearbeidingNeger- de regering aan adelljke en kerkeljke perslaven uit Afmkawerden aangevoerd.In 1553 sonen uitgestrekte landenin Braziliëgeschon-
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ken met vele regten;langzam erhand echter er vastgesteld, en deze den 9den Januarj
beperkte zj deze en voerde aanmerkeljke 1824 door het volk en den 25stenM aartdaarbelastingen in.Zööw aren deomstandigheden, aanvolgende door den Keizer en deK eizerin
toen hetPortugésche Bew indtvlugtendvoor als Braziliaansche grondwet bezw oren. W è1
de legerbenden van Napoleon 1,in 1808zjn verklaarde alstoen de presidentderprovincie
zetel van Lissabon naar Rio Janeiro over- Pernam buco M anoè'lde Carralh,o Paez d'Anbragt.Toen ontw aakte er een nieuw leven: #rl#tz, dat de noordeljke gewesten zich af-

er ontstonden fabrieken,boekdrukkerjen en scheurden van het Keizerrjk en een republieene bank, - de haven w erd voûralle be- keinsehen statenbond vormden , maar zj
vriende natiën opengesteld en de invoer van waren door den bjstand van admiraal Cochallewaren tegeneeninkomendregtvan540/n rane spoedig weder onder de heerschappj
tnpgpqtqnn . torw i.il de landbouw ,door hulp des Keizers.Het Keizerrjk werd den lsdeu

b-;lE1 l:1lk'l.-'.1-11:1lzb.'-<, zich voorspoedig Ont- November 1825 door den K oning van Porwikkelde.D eellendigekoloniew erdeen Staat, tugal onder weinig bezw arende voorw aarden
toen koning Joan T'
-f haar in 1815 t0teen erkend? -- alsmede door Frankrjk en O0s-

koningrjk verhief. Ook het huweljk van
den kroonyrins dom Pedmo metLeopoldine,
aartshertogln van Oostenrjk,had e1*een belangrjken invloed,wanthet werdnu aan ge-

tenrjk.OnderhandelingenmetGroot-Brittanle
om trent een handelsverdrag en eene afschafflng vandeslavernjhaddengeenegewenschte

uitkomst. H et w as echter in Brazilië n0g
leerden en kunstenaars vergtlnd:de binnen- ver van rustig. Buénos-Ayres vorderde de
landen van Brazilië te bezoeken.Inttlsschen teruggave van Banda Oriental;M ontevidéo
verlangden velen er eene volkomene onaf- kwam in opstand,en erwerdeenOorlogpehankeljkheid van Portugal,en toen koning voerd,die met het erkennen der republlek
Joan VI in 1820 op hetpuntw as om zich U ruguay eilldigde.In 1856 overleed de K oderw aarts te begeven , zoodat m en n0g groo- ning van Portugal en P edro stond dien af

tere afhankeljkheid van het moederland te- aan zjne dochter M ak'ia #tx Gloeia (zieBràgemoet zag, ontstond er den 26stenFebruarg .t7tzlzc). D e republikeinen bleven w oelen in
1821 te R1o Janeiro een belangrjke opstand. Brazilië, en vooral werden zd ontevreden,
K oning Joan zag zich genoodzaakt2om aan toen de Keizer den 3lsten D ecember 1828in
hetvolk eene gewenschte constitutlete ver- de Cortes verklaarde, dat hj de regten
leenen en den kroonprins Pedro (gebo- zjner dochter tegen haren gemaald0m M iIIé'Jm et de wapenen w enschtetehandhaven
ren in 1798) als ztjn plaatsvervanger achter Ot/'
te laten.Toen men vervolgens te Lissabûn
den voormaligen toestand herstellen w ilde
en den Prins derw aarts Ontbood,verkaarde

en hiertoehulpverlangde.Detroepen kwamen
in opstand,deafgevaardigden inverzet,zoodat
zelfshetbudgetverw orpen werd en deK eizer

het volk te Rio Janeiro, dat het na zjn zichqenoodzaaktachtte,deCortesteontbinden.
vertrek dadeljk de republiek zollafkondigen. D enleuwevergadering werd denzëenMei1830
D0m Pedro achtte het geraden te bljven. geopend,m aar tledem ocraten verwierpenalle
Alle Porttlgésche troepon w erden naar het

regeringsontw erpen ensteldenzelfsdenm inis-

volks-afgevaardigden w erden opgeroepen,die
dom Pedro tot duurzamen verdediger van

gedurig nieuwe m inisters,maar zag zich ein-

kondigd en d0m P edro Onder den naam van
P edro1 t0tconstitutioneelkeizeruitgeroepen.
D e Portugésche troepen , die nog hier en
daar in bezetting lagen,stelden zich w el te
w eert'
egen dien m aatregel,m aarw erdenm et
hulp van den Engelschen admiraal Cochmane
weldra ovel'wonnen en uit het land gebragt.

April1831 naar E tzropa.
De nieuw e keizer P edro .!'T, onder een

regentschap optredende, kon onmogeljk de
botsing derverschillendestaatkundigepartjen

gezinden en republikeinenzulkeenverregaandetw eespalt,dathetministéried'Andradahet
gezag nederlegde en door een republikeinsch
bewind opgevolgd w erd. Toen dit laatste

eenepermanenteregeringbenoemd,bestaande
uitI'
ranclscodeZïzzltz,CostaOlrrc//z/en Brazillo M unir,doch 00k deze had gedurig m et
oproerte kam pen.D e geheeleStaaten vooral

moederland teruggezonden; er kwam een tervan oorlog in staatvanbeschuldiging.Het
nieuw , zelfstandlg ministérie totstand m et berigt der Frallsche Julj-omwenteling vererJosê Wos'
é
/a
,
'elo d'Andrada aan hethoofd,- gerdeden staatvan zaken;deK eizerbenoem de
deljk gedwongen, om afstand te doen van
Brazilië (defensol* perpetuo t
lo Brâzil) be- den troon tenbehoevevan den s-larigenkroonnoemden, en door eene Cortes-vergadering prinsDom Pedro doAlcantara.Hjbenoemde
w erd den lsden M ei 1822devolkomeneschel- Josê ft
lzlz
/tzcio d'Andrada (zie onderdezen
ding van Brazilië en Portugal plegtig afge- naam) totdiens Opvoeder envertrok den 8sten

voûrkomen, en w eldra w as Rio het tooneel
van een bloedigen burgeroorlog,diezicho0k

totveleandereglaatsenuitstrekte.Deopstand
Den 3denMei1823oyende (1eKeizerdeC0n- werd met moelte en d00< den bjstand van
stituérende Vergaderlngvan Afgevaardiyden; Fransche en Engelsche m arine-soldaten gein dezeontstondevenw eltusschendekonlngs- dempt.InJunj 1831werdzelfsdoordelfamers

zich echter aan verregaande Overdrjving zjne financiën kwamen in een schier reddebegon sehuldig te makenj ontstond er een loozen toestand.Jaren vanbloedigeverdeeldoproerte Rio Janeiro,en de Keizer ontbolld heid ginren voorbj,totdatin 1834degrondde Vergadering. D e nieuw gekozene kw am wetherzlen en lletreyentschapgedurendede
'
in 1S23 tegen het einde van N ovember w e- minderjarigheiddesKelzersaan Dléyodzlfoz'i/
der bgeenqeen Ontwerp van grondwetwerd Fci./oOpgedragen werd.DeCortesnam voorts
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hetbesluit,datdeK oninginvanP ortugalvan aanleg van cen spoorweg van Rio Janeiro
de erfopvolging in Brazilië w as uitgesloten, naar Minas Geraes en San Paolo.In 1855
terwjlJanltaria,dejongste dochtervan Dom w erd er, onder het bestuur van den m inis-

Pedro.
!'
,bjjkinderloozeaijvigheiddesKeizers ter Parana eene belangrjke verandering in

er den troon zou beklimm en.Telkens echter deki
eswetgebrart.Nogsteedsechtervolgden
w erd het land door nieuw eoproeren veront- vcrschi
llendeminlstériënelkandersyoedigop,
rust, zûodat Fdïjo in 1837 zjn regentschap en op nieuw ontstonden er verwlkkelingen
nederlegde en door P edro a4rtZZIJ'/ de Zi-c tussehen Brazilië en Engeland.Toendezeuit

werd opgevolgd.Htj ontbond de Cortes-vergadering? maar zj nam wraak door keizer
Pedro 11 op bjna 1sclarigen leeftjd meerderJarig te verklaren.Deze beklom den troon en

den weggeruimdwaren,nam inlletnalaarvan

1864 de langdurige oorlogtusschenBraziliëen
Paraguayeenaanvang,eersteeneindenemende

bj den dood van Francisco z
gtllt
zzlo Lopez

koos de gebroedersd'Andrada,m annen der (1 Maart1870),voorzittervanlaatstgenoemde
revolutie,tot zjne xaadslieden. Zj moesten republiek. H oew el tengevolge van het drieechter hunne portefeuilles nederleggen, toen voudig verbond van 4 M ei 1865 o0k deAr-

de aristocratische partj de overhand kreeg; gentjnsche republiek en Urlguay (zie onder
doch 1111begonnen oOk Overal de oproerighe- dezenamen)aan dien Ool'
logdeelnamen,moest
den oq nieuw.Gevaarljk was vooralde op- Braziliëniettemillerdezwaarstelastenvandra-

stand ln M inas Geraes,w aar zich d0m Josê gen.
TochwerddoorhetvolkdiestrjdmetjeestI'elieiano aan hethoofd derbew egingbevond drift gevoerd, om datdoorde overwinnlng de
en eene overw inning behaalde Op denkeizer- vrje vaart op de Laplata-rivier verworven
ljken generaal Riltona (l84S);eene maand w erd, - 't gcen men te vuriger w enschte
later dolfhjechterbj StaLuciavoorgeneraal nadat in 1866 de Am azonenrivier,deToeanCaœias hetonderspit.D etoestandw ashagche- tins en de San Francisco voorhetalgem een
ljk voor het besttlur der monarchie?doch handelsverkeer w aren geopend. Inmiddels
deze bleeftenkostevan burgerbloedbestaan. w erd Lopez, als de vertegenw oordiger van
DeFranschen en Engelschen herhaaldenge- het republikeinscbe beginselin bescherm ing
duriq htmne pogingen, Om verdragen met genom en tegen de Braziliaansche monarchie
Brazllië aan te knoopen? doeh ztjwerden door de Y ereenigde Staten,- hoew elniet
er door de volksvertegenw oordigers telkens zoo openljk en krachtig,dathetBraziliëvervel'w orpen , eensdeels omdat Engelancl de hinderde, zçgevierend uit dien oorlog terug
Braziliaansche slavenhalers als zeeroovers te keeren. Na het eindigen van den N oordbehandelde,anderdeelsomdatdeK eizersteeds Am erikaansche burgeroorlog deed W ood,een
geneigd wasom zich ter handhavingvanzjn voorm alig generaal dergeconfedereerden$ongezag tegenover de burgers van vreemde verm oeide pogingen om den stroom dermiskrjgslieden te bedienen.Ja,toen de Engel- noegden uit het zuiden van Noord-Am erilta
sche gezaut te Rio Janeiro in 1847 door naarBrazilië te leiden ,dochzjn arbeiddroeg
het ministérie feesteljk werd ontvangen, schrale vruchten.
Sedert het laatst van 1870 staathetmizag dit laatste zich genoodzaakt,om af te
treden.Totde belangrjke gebeurtenissen in nistérie Visconde de z$Wz1 Yieentin Brazilië
Brazilië behooren vonrts een slavenoproer in aan het hoofd der zaken.De Keizer enK ei1849 in deprovincie Rio Grande,datweldra zerin hebben in 1.871 eene reisnaar Europa

gedemgt werd,

gedtlrige veranderingen ondernomen,en tjdenshtlnneafwezigheidwas

van m lnistérie en Ontbindingen van hetver- deslavenqtzaestieeenbelangrjkpuntvanovertegenw oordigend ligchaam ,- onaangenaam- w egingin hetV ertegenw oordigendligchaam.

heden met Engeland over het gedeelteljl
t Reeds ttjdensdenOorloqmetParaguay(1866)
verbrandentgedeelteljk wegnemen van Bra- had de Keizer de vrtjheld geschonken aanalle
ziliaanseheschepenin dehavenvanParaguay, slaven der rjks-gronden,die alsvrjwilligers
om dat die vaartuigen verdacht werden van in hetleger wilt
le dienen; ditvond btivelen
slavenhalerj.- en de aanvang dervjande- navolging,en er werden tevens aanzienljke
ljkheden tegen de Argentjnsche l'epubliek. sommen vergaderd,om slaven vr!jtekoopen.
Hiertoe w ord een verbond gesloten m etPa- Eindeljk is in de Cortes-vergadering van
raguay en een D uitsch leger aangew orven, Oetober 1871 l* t besluit genom eu, dat de
waarna Urquiza in Julj 1851 over de Url
1- slavernj in Brazilië geleideljk za1 worden
guay rtlkte en in den aanvang van 1853 afgeschaft.
den dictator R osas Op de vlugt sloeg.V an
Brazilië-hout Of, zooalshetgewoonlgk
dien tjd afwas Brazilië voor Uruguay eene genoem d wordt, Fernambuk-ltout, is eene

bescherm ende m ogendheid. M et Peru w as donkerroode of bruingele houtsoort,die tot
een handelsverdrag gesloten,de vaartOp de het bereiden van verfstofdient en in BraAmazouen-rivier w erd geregeld, en de eer- zilië in overvloed gevondenw ordt.Dathout,
swtz, is zeer
ste spoorweq,die van de Mana-baai naar aflkom stig van Caesalpinia cri.

Petröpolis, ln 1854 geopend. Teren het hard, soorteljk zwaarder dan wateren vateinde van dat jaar werdeeneexpeditletegen baar voor een fraaje politoer. Behalve het
Paraguay ondernom tln Om het sluiten van eigenljke Brazilië-hout heeft men n0g een
een handels- en grensverdrag tot stand te aantal dergeljke soorten, nameljkzhet Albrengen. Ook werden ter zelfder tjd rjke lerheiligen- OfBaham a-hotlt,hetN lcaraguagoudmtjnen ontdektin de noordeljke gewes- hout en het Siam -ofSapan-hout,alle drieafl
ten van Brazilië, en men besloot t0t den

kom stig van C. eehânata of bahamensis en
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C. :& ,4:., - voorts het Brazilië-hout van

zelaar in hechtenis gehouden,totdatdetroe-

de Antillrn, hetwelk geleverd word door pen zich methetoproerigevolk zoudenvercomoeladta ccvidlfc of Trickilia q
swpstfdoi#e,
ç.
eenigdhebben.Toen ditnletgeschiedde,werd
Het houtw ordt gebrtlikt tot het vervaardi- generaal Brêa m etkapitein M an.qin,diehem
gen van m eubels of ook in een daartoe ge- vergezelde,eerst mishandeld en daarnad00d-

schikten molen flngemaakt,om ,met ltokend geschoten.Yjfvan zjne moordenaarszjn in
water en aluin ofwjngeestbehandeld,tot 1849 ter d00(1 veroordeeld, en 2 van hen
hetkleuren van wollen,katoenen en zjden moesten dltvûnnis ondergaan.
stofen te dienen. D eze kleur is evenw el
Breaute (Pierre,'volgensanderen Charles
minder fraai en duurzaam dan die uit mee- de),eenJeugdigendapperFransch krjgsman,
begafzich in l598 in dienstvan prinsM awrit.q
krap en cochenielle gewonnen wordt.
Brazos (De) is na de Colorado de be- en ontving op diens aanbeveling het bevel
langrjkste rivier in den Noord-Amerikaan- overeene compagnieruiters.Hj onderscheidschen staat rexas.ZM ontspringt in hetoos- de zich bj elke gelegenheid doorstrjdlust
teljk gedeelte des lands bp de Llano Esta- en onverschrokkenheid,çn toenzjnluitenant,
cado,stroomtlangsM ilam ,N ashville,Tenox- door de bezetting van 'sH ertogenbosch ge-

titlan,W ashinyton, San Felipede Austin,
Richmond, Bohvar, Columbia en Brazoria,
en valt na een loop van l80 geogr.mjlcn
ttlsschenVelasco en Qqintanain de Golfvan
Mexico.ZtJheeft een grootaantalzjrivieren,
is altjd t0taan Brazoria en bj hoogen waterstand o0k elders bjgedeelten bevaarbaar,
en bezit watervallen bj Milam.Hare oevers
zgn ongemeen vruchtbaar en leveren opeene
dikke laag teel-aarde belangrjke oogsten van

slaqen en gevangen genomen,zjn invloed
inmep. om de vrjheid te herkrjgen, ant-

dogr het kanaalvan Brazza gescheiden van
den vasten wal. H et heeft eene oppervlakte

elkander.Gerardaibrahamsw erdindeneersten

van ruim 7 E)geogr.mjlen , is van bergen
doorsneden, die zich t0t eene hoogte van
260 Ned.elverhelen,en prjkt metvele en
voortreFeljke01jf-en wjngaarden,vjge-en
am andelboomen,m aar isverstoken van drinkwater.OOk blûejen er de btjen-en zjde-teelt
en de kaasmalterj,elz er is veelhandel.De
voornaamste plaatsen ztln er de vlekken
S. Piétro, Neresi,Bol en Milna. In ouden
tjd heette het Braltka of Cratia.

dien aanval sneuvelden 25 paarden.Wrdclfl
streednu tevoetm etdegrootstedapperheiden

katoen en suiker,m aar het laagste gedeelte
van haar stroomgebied is tevens zôö ongezond, dat m en daaraan den naam geeft van
Mhet kerkhofvan Texas''.

woordde Breautêt dat hj krjgslieden, die

overw onnen w erden, al w as het o0k door

een dubbel aantal v/anden, niet a1s zjne
soldaten erkende; hj toch was bereid,om
met 20 van zjne dapperen 40 van zulke
schurken te verslaan,a1s te'sHertogenbosch
in garnizoen lagen.Dat antwoord w erddoor
den gouverneur Grobbendonck gelezen ,die

het aan zjn luitenantGerard a</
?rlFzc-.
:,bjgenaamd Lekkerbeen'e, mededeelde. LaatstgenoemdedaagdeBreal
ttêuit,om meteen geld
'k
aantal manschappen met elkaâr te strjden,
Brazza is een aanzienljl: Oostenrjksch- en den 5(
1en Februarj 1600 stonden de beide
Dalm atisch eiland in de Adriatische zee,tus- kampveehters,elk met22ruiters,op(
leVughtschen het eiland Lesina en de stad Spalato, sehe heide bj 's Hertogenbosch tegenover

Brdy-w oud is de naam van eene m et
bosch begxoeide bergstreek in Bohem en op

de linkeroever van de Moldau.Zg is5geogr.
mdlen lang en bereiktin den Komorskoeene
hoogtrvan bjna 700 Ned.el.
Brea.Onder dezen naam vermelden wj:
Ludovico W rJJ,een uitstekend Italiaansch
sehilddr der 15Ge eeuw.HtWwerd geboren te
Nizza en men hoadt hem voor den stichter
der Genuésche school. Hg vertoefde althans
geruimen tjd (1470- 1530)teGenua,en behoortt0t de voortreleljkste kunstenaarsvan
zjn tjd.
Brna, een Fransch generaal, die zich in
Algériëonderscheidde en bjhetJunj-oproer
van 1848 te Parjs op eene noodlottige wjze
om hetleven kwam.Toen generaalDamesne
gewond was,zag hj zich belastmethetcom-

aanvalgedoodenBreal
ttêverloorzjnpaard.In

deedmenigeeninhetzandbjten,maaro0k aan
de andere zgde, waar Antkonie Hsrc/zc-,
:,
debroedervanden gesneuvelde,bevelvoerde,
w erden alle krachteningespannen.Zesruiters
van Breautêvielen en een tw eedepaard,dat

hj bestegen had, werd onder hem gedood.
W èl streed htj met de grootste volharding,
maartoen sommigen van zjne manschappen
op de vlugtgingen,zaghjzich genoodzaakt,
om zich met4anderenovertegeven.Hjdeed
ditop voorwaardevan ljfsbehoud;dochtoen
zjnaar'sHertogenboschreden,kwameneenige
ruiters uithetdûrpVught,endezew arenzé(5
vertoorndoverhetsneuvelenvan denluitenant

Gerard x4.
src/zt
z-:,datzj Breantê en deoverige gevangenen oq eene laaghartige wjze
verm oordden,m etultzondering van een korporaal,die door één der ruitersvan Grobben-

donck behendig werd weggeleid.Hetljk van
B reautê w erd later uitgeleverd en in N ormandië begraven.- Zjn zoonAdrienTierre,
die den d0041zjnsvaderswildewreken,werd
v6ör het belegerde Breda in 1624 door een
lllitenant van den Jongen Grobbendonckin een
tw eegevecht doodgeschoten.
Brebes is de naam van een regentschap
mando over de troepenen denationalegarde, op Java,grenzende ten noorden aan deJavaom in het 1.2t1e axrondissem ent tegen de op- Zeet ten westen aan Chéribon en Banloestandelingen op te trekken.D oordezew erd maas, ten zuiden aan Banioemaas, en ten
hj echter den zssten Junj naar de Barrière oosten aan Tagal.Het telï 5 districten en
van Fontainebleau gelokten aldaaralsgj- ongeveer 100:000 inw oners,w ordt bestuurë
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door een regent,een qskaalen een priester

aan

en leverthoofdzakeljk suiker en tabak.

vindt er heldevelden, venen en o0k vruchtbare gronden.
De stad .
& :#J,eene arrondissements-en
kantonshoofdplaats in de Nederlandsche provincie Noord-Brabant, ligt aan de Mark en
de Aa,telt ruim 15000 inwoners,en isdoor
spoorwegen met Roosendaal, Tilburg en

Breccië,in hetItaliaansch brecclq,isde
naam van een zo mgebakken gesteente,dat
xich door 4e scherpe hoeken en kanten der
deelen van het conglomeraat Onderscheidt.
De grootte dier deelen is zeer verschillend,
en hun aard is even onderscheiden alsdie

de Belyische provincieAntwerpen.Men

derbekende gesteenten.Somtjdsbestaatde Moerdjk en weldrametRotterdam verbonbrecdë uit geljksoortige brokken en men den.Er is eenefraajeHervormde Kerk in
heeft eene kalksteen-, kiezel-,basalt-,tra- spitsboogstjlmethetprachtig grafgesteente
chiet-, por:er-, zandsteen-breccië enz.t - van graafEnyelbert 11 van Nld.
:tx'
l
I(f1504)
en somtjds bestaat zj uit zeer ongeljk- en
door
zsi
jcne
hjng
ee
nl
d
ualin Limbur.q 'tlcp Baden,van
soortigebrokken.O0k hetverbindingsmiddel

Oostersch marmer en - naar

dierbrokken kan zeerverschillend zi
jn:nu men zegt- dool*M iekeleAngelovervaardigd.
eens is het kalk-ofkiezel-achtiq,dan we. Behalve ditmeesterstuk vanbeeldhouwkunst
deris hetzjn ontstaan verschuldlgd aan de vindt men er hetpraalgrafvan Hendrikvan
verweering dierbrokken zelve.Descherpheid

derhoekenenkantenbewjst,datzjnietdoor
de krachtvan hetwaterzjn voortgestuwd.
D8 breccië leverteene fraaje grondstofaan
de steensljpers, en t0t deschoonstesoor-

iïtxq
v,
stzs,datkortgeledendoordenbeeldhouwer
Cnypers van Roermond is gerestaureerd.De
R. Katholieken hebben er 3 kerken;voorts

vindt men er eene Latjnsche school,eene
hoogereBurgerschoolmet4-jarigencursus,en

ten rekent men de ubreccia verde d'
Egitto'' een teeken-instituut.Bovenalechteris Breda
die in eene groene diorietische massa stuk- merkwaardig door het bezit der Militaire
ken dioriet,porier en graniet bevat.- 00k academie;zj is gestichtdoorkoning Wil-

heeftmenbeenderenbreecieè'
n,dieoverbljfselen lem I en ingewjd in 1828.Daartpe isgevan fossielebeenderenbevatten.Sommigebrec- bruik gemaakt van het vermaarde kasteel
cieën,bjhetoprjzenvanuitbarstingsgesteen- van Breda, in 1536 op last van graafHenten aan de randen van dezeontstaan,noemt t
frïk '
oan F'
tzq
v.
scf
xbeqonnen en in 1696onder
W illem II1 voltoold. De Aeademie bevat
men wriivings-breccieën.
ii
nke
zal
en
,
eene
goede bibliotheek, eene
Brecknock (Brecon) is een graafschap
in Zuid-W allis in Engeland en teltop ruim kostbare verzameling van modellen en een
351/: (
a geogr. mjl ongeveer 70000 inwo- aantal fraaje schilderjen - vooralportretners. In dit gewest liggen 2 bergketens, ten.Eindeljk vindtmen in Breda een aan-

wier hoogste toppen zich in de Brecknock- talfabrieken.
Breda was t0tin 1870eenevesting,behooBeacons verheFen ter hooj'te &'an bjna900
Ned. e1.De voornaamste rlvieren zjn er de rende tût de stelling van Geertruidenberg,
W ye, de Usk, de lroon en de Taaf;0ok M ark en Roode T'
rllrf,dienende om hetH01-

zjn ereenigemeren,eneenkanaalverbindt landsehe Diep aan de landzjde tedekken.
het landschap met de zee.Hetland is rots- De omstreken der vesting konden onderwaachtig en boschrjk en voor een derde ge- ter worden gezet.
deelte onbebouwd. De inwoners houden er
In de geschiedenis van ons Vaderlanë bezich bezig met landbouw ,veeteelt en mjn- kleedt Breda eene belangrjke plaats. Den
ontginning. De hoofdstad draagt ook den 16den Februarj 1566 onderteekenden er l6
naam van Brecknock en ligtin een fraaidal edelen het t
tcom promis van Breda'' w aarin
verzochtwerd om verzachting van deedicten
bj hetvereenigingspunt van 3 riviertles.
Brecourt (Guillaume Marcoureau de), tegen de Hervormde godsdienstenom afschafcen Nederlander van geboorte,voegde zich ;ng derinquisitie.Datstt
lk verkreeg allengs
in 1658 a1s toûneelspeler bj den troep van 400 onderteekenaars en w erd alzoo degrondM olière en in 1664 bj die van het Hôtel slag van hetVerbond der Edelen.Men hield
Bourgogne. Hj bleef er werkzaam ,toen in te Breda in 1575 een congrès van gemagtig1680 de beide troepen zich vereenigden.M en den van Spanje en van de afvallige Nederheeftvan hem onderscheidenetooneelstukken, landsche gewesten, en in 1746 en 1747 van

die wj laten rusten in de vergetelheid, afgevaardigden van Frankrjk,Engeland en
waarin zjreedslang begraven zjn.Wjma- Holland,om overden vrede te handelen,en
kenechtereeneuitzonderingmetzjntreursjel den BlstenJulj1667werd erdevredegesloten
tr
fimon'' omdat hj zich bj de opvoerlng tusschen Holland en Engeland.Meermalenis
daarvan zo0 geweldig inspande!dater een

Breda belegerd en ingenomen.In 1581 werd

ader bj hem barstte,hetwelk ln 1685 zjn
dood ten gevolge had. l1j stond in hooge
gunstbj Lodewî
jkXITrenvergezeldedezen
somsop deJagt.

de stad d00r de Spanlaarden overrompeld,
en in 1590 ten tjdevan prinsMauritsdoor
het beleid van den turfschipperZdriaan 'thl4

Bergen (zieonderdezennaam)hernomen.Zj

Breda.De Baronnievan .
rrdtfg wasvoor- bleef nu in het bezit der Staatschen t0t in

heen eenebezitting van hethuisvanOranje, 1625 toen zj na eenebelegeringvan9maangrenzende ten oosten aan de Mejerj van den doorden Spaanschen generaalSpinolain'sHertogenbosch, ten nûorden aan dat ge- genomenwerd;in 1627werdzj echterdoor
deelte van Noord-Brabant,hetwelk vroeger Frederik H endrik binnen een verloop van 11
tot Ilolland behoorde, ten westen aan het weken hernomen. Den 25:ten Februarj 1793
MarkgraafschapBergen-op-zoom en tenzuiden werd zj nagenoeg zonder slag ofstoot door
IV.
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dengraafvanBylandtaandenFransehengeneBrederode is de naam vaneenderoudste
raalfxzzlpuridz0V0rg0geV0n,maarnadeneder- adelljke geslachten van Holland.A1sstamlaagbjNeerwindenwederom verlaten.ln 1705 vader wordtgenoemd Mwerd,Sivaert,Sicco

vielzj op nieuw indehandenderFranschen? ofSiegfried,eenjongerezoonvangraafArnoud
maar deze werden in 1813 na den slag btl rlzlHolland,die in het begin der Xl*eeeuw
Leipzig door den Russischen generaal von regeerde.Dirk (later Dlrk 111),de oudste
W :rkezltfpr.fmet400kozakken verdreven.
zoon van Arnoud,verzoehtaan zjnvaderBreda (Kar1Friedrich von),hofschilder zoo luidt de Sage- ,datdezeaan Sénaerteen

te Stokholm , werd aldaar geboren in 1755
en overleed Op die plaats in 1818. Hj was
een leerling Van den Engelschen sehilder
R eynolds en gew ende zich aan de manier

erfdeelm et breederoeden z0utoem eten w eshalvelaatstgenoemde den geslachtsnaam B ree-

deroedeofBrederodeontvinj.HjwasburggraafvanKennemerlandenstlchtteertusschen

van dezen;zjne behandeling isvlugtig,z00- Haarlem en Beverwjk hetkasteel,waarvan
dat zjne schilderjen veelop schetsen gelj- zich thans n0g de schilderachtigebouwvallen
ken.Vooral echter slaagde hj goed in het verheFen. Dit slot is t0t tweemaalt0e ver-

schilderen van portretten.GrootenrOem heeft woest- eerstin 1204doorden graafnanZ.po?l,

hj verworven doorzjn dBelisarius''.Hjwas en in 1426doordeKabeljaauwsgezindeHaar1id der Kunst-Academieinztjnegeboortestad. lemmers.Telkenswerdhetwederopgebouwd,
BredeN (Gerbrand Adriaanz.) ofBrede- maar toen de heeren ran Wre#erptfe in 1472
in hetbezitkwamen van Vianen en Ameide

rpJ,een geestig Nederlandsch dichter,werd
geboren te Amsterdam den lsdenMaart1585,
legde zich t0e op de letterkunde en op het
schilderen en werd vaandrig bj de burger-

en in eerstgenoemde stad het fraaje Baten-

en vervaardigde voor het tooneelvan deze

slacht behooren:

steinhadden doen verrjzen,bleefhetslotin

Kennemerlandverlaten,zoodathetlangzamer-

weervan Amsterdam.Hj waseen jveriglid hand een bouw valw erd.
vanderederjkerskamertln liefdebloejende'' Tot de m erkwaardige leden van dat ge-

W illem JF van Brederode,maarschalk van
Onderscheidene treur- en bljspelen. Vooral
muntte hj uitin hetkluchtspel,waarin hj Holland ten tjdevan Will6m JJ,graafvan
de taal, zeden en gewoonten der geringe Holland en Roomsch Koning. Bj den togt
volksklasse te Amsterdam op eene koddige tegen deW est-Friezen in 1255voerdehjhet
wjzewistvoorte stellen.Men verhaaltdat bevel over een gedeelte van hetlegeren behj, evenals Dickens in lateren tjd,dege- haalde eene overwinning 0P de D rechterlanringste kroegen bezocht,Om de straattaalaf ders, terwjl W illem 11 met500 edelen bj
te luisteren en daarvan gebruik te maken. Hoogwoud sneuvelde.Laterstondhjin blaHetisderhalvebjdendichtervandientjdgeen kendegunstbj I'loris V,diealzjne bezitwonder datzjne uitdrqkkingen niet overal tingenln Zuid-llollandvoorvrjeheerljkheden
den toets der kieschheid kunnen doorstaan. verklaarde.Hj overleed in 1285.
W èlwas Bredûvo verstoken gebleven van
Dlrk J'r,rvan Brederode,een zoon van den
eene geleerde opleiding, maar des te meer voorgaande en bjgenaamd de Goede.Hjwas
jverde hj voor de zuiverheidvan zjne moe- een dapper ridder uitde dagen van FlorisV
dertaal, inzonderheid voor hetverbannen
vanallebastaardwoorden.Zoow elOm diereden

en staatin detournooi-boekendergravenvan
Holland als eerste kampvechter vermeld.Op

als vooral Om degeestigheidzjnergedichten, last van genoemden Graafzeilde hj in 1287

welke nietligtvergeten zullenw orden,ishet m et eenige welbem ande koggen langsdeZui-

zeer tebejammoren .
dathi
j reedsden23Sten
Augusttls 1618 in zjnegeboortestadoverleed.
De meeste gedichten vanBrederozjneerst
na zjn dood in hetlichtgekomen.Hj schreef
d
fApollo, of Ghesang der Muzen (1615)''
(
tBoertigh Liedtboeck (1622)''1 (
dDe groote
bron der Minne (1622)'', Aendachtig liedtboeck (ls22)'', welke laatste drie bj elkaâr
zjn uitgegeven, öNederduytsts
he Poëmata
(1s32)'' öTret
lrspelvan Rodrick en Alphonsus (1637)'' ttGriane (ls38)'' Jovergesette
Lucelle (1638)'' d
tMlool
*tje (1628)'' uspaansche Brabander Ierolimo (1638)'', welke
twee laatste aan velen bekend zjn,?St0mmell Ridder (1688)''1 t
dAngeniet (1688)''1
Jschjnheyligh (ls27)'' öspelop 'toud liedt
Het daget uyt den oosten (ls28)'', drie
kluchten,nameljk ttvan de koe,van Sjmen
sonder soetigheydten van denH oogduitschen
kwaksalver (1638):'.Zjne gezamenljke werken zjn in 1638 en 1244 in hetlicht ver-

derzee naarW est-Friesland,dathgaan diens
gezag onderwierp. In 1289 bevond hj zich
onder de misnoegde edelen die tegen den

Graaf Opstonden,maar een jaarlater genoot
hj weder,hoewel onderbezwarendevoorw aarden devoormaligegunst.In 1292landde
hi
j op Kadzand, 0m er tegen de Vlamingen

te strjden en verdreeferden vjand,en 2
Jaren later behoorde hj t0tdemede-onderteekenaarsvan hetverbond vanFloris V van

Hollanden PltilipsV vanFrankrtjk.Nabet
vermoorden van den Graafrustte hj Opeigen
kosten vaartuigen uit, om graafJan I uit

Engeland tehalen,en hoewelhj bj dezen
zeer in de gunst stond,werd hj door den
eerzuchtigen Wol
fertvanBorsseledaaruitverwjderd.Hj onderscheiddezichin 1304bjden
invalderVlamingenin Holland,sneldein 1211
Guy van a4req
sne.
s,bisschopvanUtrechttegende
Frlezen te hulp,en deed deze hetbelegvoo1*
VollenhoyeOpbreken.Laterdeed hjeenebe-

schenen. M en raadplege voorts het voortref- devaart naar Jertlsalem en overleed op de
feljk werk van Dr.J.ten .
frizlà,uGerbrand terugreis te Rheimsden lcdenD ecember1318.
Adriaensen Brederoô.Historisch-Aesthetische
Dirk F van .
/retfertltfe,een kleinzoon van

studie van hetbljspel(zdet
litgave 1871)''.

den voorgaandeen eenmoedigkrijgsman.Hj
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onderscheidde zich in den veldslag van Cas- borgstellingdevrjheid.opdengesteldentjd
selberghe (24Augustus1328),waarhjinhet kwam hj terug,doch zoodra de borgenontgedrang der vjanden uitden zadelwerd ge- sl
agen waren,ontsnaytehj doordehulpvan
worpenenbjnagevangengenomen.Alsjverig een Frieschen monnlk en begaf zich weder
aanhangervan gravin M argaretlta stelde hj naar zjn volk teStavoren.Toen hjin 1402
zich m et eenige andere edelen aan hethoofd met graaf Willem VI Gorinchem belegerde,
derH oekschen en behaalde metdezedeover- werd hj doorJan vanArkelbj een uitval
winning in den slag tusschenArnemuiden en gevangen genom en, m aar wist ook hier na

Vere (22Mei1357).terwjlhjkortdaarna(4 eene7-jarigehechtenisdoorlistteontkomen.
Julj/ogdeMaasvoordeKabel
jaauwschenhet Nu nam hj w raak door het land van Arkel
onderspltdolf.Hjwerdaldaargevangengeno- teverwoesten,enhjstondinz0ohoogegunst
men,kwam bjdenzoenvan lDecember1354 bj graaf Willem VI,datdeze,toen hj in
Aveder Op vrjevoeten en overleed in 1277. 1415 keizer Sigismond naarParjsvergezelde,
R einoud 1 rl4 a?rederode de oudste zoon

aan W alraren en den hebrvan Culemborghhet

van den voorgaande en desgeljkseen aan- bestuur deslands opdroeg.Gravin JacobabehangerderHoekschen.Hjwerktenietweinig noemde hem t0t stadhouder van Holland,en
mede t0t de verheëng van Aalbrecht '
plzl toen JanvanHràefmetzjnzoon W éllemzich
Wez
/drelt0truwaard,en werd doordezent0t wederom meester hadden gemaaktvanGorinbaljuw van Kennemerland benoemd (1358). chem ïrukte Walraven derwaarts om hem te
Bjnawashj eensbj Castricum ineenehin- verdrjven.Hj bestormde de vest en deed
derlaag derKabel
jaauwschen gevallen,maar W illem vanArkelmet1000zjneraanhangers
hjreddezichindekerk aldaarenwerddoor sneuvelen,doch 00k Brederode, die zich in
de inwonersontzet.In denGelderschen 00rl0g driftteverwaagde,werddoorzjnevjanden
van 1371 verrigtte hj vele dappere daden, gednod.Doorzjn huweljk metJenneofJo-

en overleed in 1390.
AJ/SJ,erfdochtervanVianen:AmeideenHerJan van Tretfertltfe,een zoonvandenvoor- laar,bragt hj die bezittingen aan hethuis
gaande.Dezebeweesbelangrjkedienstenaan van Brederode.
den Bisschop van Utrecht,stond in 1396en
'cillez/z V rJ4 z?vederode,een broedervan
1398 W illem t)Jl Oostervantterzjdebjhet den voorgaande envoogdoverdienskinderen.
bevechten derFriezen,volbragt in 1390eene Hj was een jverig aanhanger van gravin
reis naar Ierland, om op het eiland Ulton Jacoba en van deHoekschepartj,werd in
heth0lvan & .Pafricàtebezoeken en stichtte 1427 in een slag Op de Zuiderzee door de

nabjdeZandpoort,tusschenVelzenenHaar- Kabeljaauwschen gevangenqenomen ennaar
lem, eene Kapelter eere van dien Heilige. Enkhuizen gebragt,begafzlch i
n 1450met
Zjnegemalin Johanna rl4Abeoudedeedbj zjne gemalln naar Rome en Overleed niet
'
Wjk bjDuurstedeeennonnenkloosterverrj- lang na zjn terugkeeraan de pest.
Reinoud 11 eczlBrederode,Oudstezoonvan
zenennam erdenslujeraan,waarnaheerJan
zichinhetkloosterderKarthuizersbjUtrecht W alraven. Hj was burggraafvan Utrecht,
begaf.In 1409 vertaalde hj tlua Somme le deed eene reisnaar het Heilige land,werd
R0y''uit het W aalsch in het Nederlandsch, ridder van Jert
lsalem en Ontvingvan Pltillps
en ditwerkjopgesteld doorbroeder Lanrenn van .fovr-gpst
îïà'de ordevan hetGulden Vlies.
van de orde der Predikheeren, is een der Hj stond dezen vorstbj in den strjdtegen
oudste,die in onsLand werden gedrukt(zie de Gentenaarsj maar werd daarvoor slecht
Boekdrukkunst). Toen echter in 1407 zjn beloond;immers toen zjn broeder Giisbrech,t
schoonvaderoverleden was,legdehjdemon- met eenparige stem men t0t bisschop van
nikspj afen haaldezjnevrouw metgeweld Utrecht gekozen was, wist Pltllips te beuithetklooster,om alzoodekeerschappjover w erken , dat de Paus dat am bt toekende
Abcoude te aanvaarden. D e Bisschop van aan '
s Graven Onechtenzoon David'
ptzmBonr*@@
Utrechtk0nzulkeeneinbreukopzjngeesteljk #ond%e. W èl kwamen de Brederodes hierte-

gezag nietgedooqen;hj nam Bvederodege- gen in verzet, maar zj waren niet bevangen,voerde dlens gemalin in hetklooster stand tegen de overmagt en m oesten m et
terug en leverde hem over :an Jacob ran DaeLd een vergeljk treFen. Schoon ReiGaasbeeck,den naast-geregtigde op de heer- noud in 1459 aan dien bisschop aanzienljke
ljkheid Abcoude; deze hield hem gevan- som men voorschootonder verband van Hagegen t0t aan den dood van Joâanna (1418). stein en de Vaart en de Brederodes zeer
Toen nam B rederode weder deel aan ver- gezien waren bj Kareldez
gfozffd,deed bisschillende oorlogen en sneuvelde in den slag schop Darid de beidebroedersverraderljk
in hechtenisnemen en op zjn slotte W jk
bj Azincourt(l5 October1415).
W alrarenvanWretferptfe,deeersteenrjkste bj Duurstedegevangenhouden ondervooredelman deslands.Hj waseen broedervan wendsel,dat zj eenaanslaghadden beraamd
denvoorgaande,trok m etden graafran OoyJ:r- tegen hem en tegen hertog Karel, doch
vantnaar Friesland en werd erburggraafvan eigenljk uitnajverwegenshunnen invloed
Stavoren (1400).Deze stad werd door de te Utrecht. Reinoud werd nu op de gruwevrjheidlievendeFriezenbelegerd,doch Bre- ljkste wjze gepjnigd en hierdoor t0t bederodehield erzichstaande,totdathetkrjgs- kentenis genoodzaaktvan misdaden,die hj
volk van hertog Aalbrecht hem kw am Ont- nooit had bedreven. Dit werd gedurig herzetten. Later,bj een aanvalOp de schans haald totdat W alraven, een Onechte zoon
Molkwérum )werd hj zwaar gywond en ge- van Reinoud en desgeljksgevangen,uitzjn
vangen genomen, maar men llet hem Onder kerker ontsnapte en dadeljk zorgde, dat
27*
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die mishandeling ter kennis M'erd gebrajt terdam te overrompelen,maar1lj werdmet
van hertog Karel.D eze riep zjneraden bp- groot verlies teruggeslagen. W eldra echter
een en zond afgevaardigden naar svjk bj begon er gebrek te ontstaan.Eene vlontvan
Duurstede,0m de zaak te onderzoeken.O0k 40 schepen werd uitgezonden om langs de
door deze Nierd Reinoud metpjniging be- Lek leeftogttehalen,maardoordeschepen van
dreigd, indien hj de waarheid verheelde. Maximiliaan bj Streefkerkvernietigd,terwjl
Hj hield echter zjne onschuld staande,en kort daarna een Rotterdamsch convooi met

hetgevolg ervan was,dathjoverBergen0p-Z00m naarKortrjk en van hiernaarhet
slot teRupelmondewerd gebragt,waarhj
een Jaar gevangen bleef.Toen deed hertog

levensmiddelen bj Moordrechtd00reenedubbel z00 sterke bendevjanden aangetasten
verslagenwerd,zoodatvande1200mane chts
200inRotterdam terugkeerden.llpvan'#cgI#XarelOyenljk allen indagen,die eenige be- w'
qkwerdbjdiegelegenheidgevangengenoschuldiglng tegen Reino'
ad hadden in tebren- men,maartegeneengeringlosgeldvrjgelaten,
pl4 Brederodet0tanderegedachten
gen? om Op een bepaalden dag teverschj- om Frans'
nen voor de raden en ridders vanhetGulden
Vlies. Niemand kwam behalve eenige afgezanten van bisschop Danid,vorderende,dat
Brederode aan lten zou worden uitgeleverd.

te brengen.Rotterdam capituleerde, en ter-

Diteischten zjtevergeefs,enReinond,door
de aanzienljkste edelen deslandsomstuwd,
verscheen welgemoed voor zjneregters,die
hem volkomen vrjspraken.Hj zag zich in

had en den titel aannam van uAlgemeen
stadhouder Van Holland, Zeeland en Friesland ten behoevevan denjongen Pkili
ps''-

de gunst van den Hertog hersteld,en overleed te Vianen in 1473.
I'
rans '
pCs Brederode, de t'veede zoon
van den voorgaande en na den later te versaelden lTendrik ran jyrd#erp#e het zaeest
vermaard in de geschiedenis van 0ns Vader-

land. Hj werd geboren den 4denFebruarj
1465 (volgensanderen den zlstenMaart1466)
en toefde van zjn lzde t0tzjn 22steJaar
aan de hoogeschool te Leuven.Daarnabragten Jan k
141Naaldwj;k en anderen hem naar
Sluis in Vlaanderen en verhieven den magtigen en rdken edelman t0thoofd derHoekschepartj.W eldra had hj een grootaantal
aanhangersonder zjnebevelen,diea1svrj-

wjl de stadhouder Egmond erbinnentrok,
stevendeBrederodenaarSluis,waarhjweldra weder 38 schepen onder zjne bevelen
den zoon van M aaâmiliaan.Den 2den Julj
1480 zeilde hj uit de haven van Sluis,

plunderde Overiakkee,Duivelandenhet land

van Strjen,poogde zich - maar te vergeefs - door bestorming van Goedereede

meester te maken, stroopte in den Zwjndreehtschen W aard en vertrok naar Sehouwen.Egmond begafzich derwaartsmet eene
aanzienljke vloot;den zssten Augustus ontmoetten de tegenstanders elkaârin het Gat
van Brouwershaven.Er werd fe1 gestreden,
maar 16 Hoeksche schepen geraal
tten aan
den grond, en Brederodesprong ,met eene

bendekrjgslieden bj Serooskerke aan wal.
Hier vochthj metdegrootstedapperheiden

werd, aan het hoofd en de voeten gewond,
buiters op de Hnllantlsehe en Zeeuwsche voor dood weggedragen.GevangennaarDordstroomen zich m eester maakten van de H 01- recht gevoerd,w erd Frans rlzlBrederodeallandsehe koopvaarders. ln November 1488 daar op den Puttokstoren inhechtenisgehou-

had hj eene vloot van 48 schepen in ge- den,waar hj den llden Augustus1490 aan
reedheid,zeilde door het naar hem genoem- zjne Nvonden overleed.

de dlonker Fransen-gat'' naar den mond
Bralranen van Wre#ero#e,drostvan H ageder Maas, stapte te Delfshaven aan walen stein, een onechte zoon van Reinoud fT.

overrompelde Rotterdam, vanwaar htjeen Toen er een Schotsch schip bj Zandvûort

vruchteloozen aanslag op Schoonhoven on- gestrand was,zondzjnvaderhem derwaarts.
dernam. Hj gebrt
likte voorts Rotterdam , om zjn regttehandhaven.Daar W alraren
svnerden en het slût te Ilsselmonde a1s hierin op eene honende wjsbelemmerdwerd
w apenplaatsen, vanwaar hj strooptogten d00r deregering van Haarlem ,washjhierdeed door Holland en Utrecht.D e steden overzöô verontwaardigd,dathj een Haarversterkten zich en zochten Maet hem te lemseh gezantschap,buiten weten van zjn
onderhandelen,maarditleidde wegenszjne vader,nabj de Biltoverviel,zoodateenburbuitensporige eischen t0tgeene bevredigende gemeesteren een schependierstadhetmetden
uitkomst.ToenverscheenMaximiliaan,qraaf dood moesten bekoopen. Onder ReLnoud 11
van Holland en Roomsch koning te Lelden hebben wj reedsvermeld,datWalravenmet

(1489) en bewoog deStaten t0thetbelege- zjn vaderen 00m in hechteniswerdgehouren van Rotterdam. Brederode voorzag de den Op hetslotte Wjk bj Duurstede.Dââr
stad van mondbehûeften ,poogde vruchteloos legde men hem de vragen voor, ofhet omSchiedam en Gottdain zjnemagttekrjgen, brengen dier Haarlemmers met medeweten
veroverde Overschie en brandschatte 'sHage van zjn vader geschied was,en Ofhj kenen Deliand.Zjn vrien; Jan '
pgzlNaaldwj;k nis droeg van de zamenspanning tegenKarel
en anderen maakten inmiddels zich meester deSfoxfeen bisschop David?Voortswerdhj
van Geertruidenberg en plunderden de om- op de graweljkste wjze gefolterd t0t 40 of
streken van Breda. Brederode weigerde in 50 maalt0e,zoodathjeindeljkallesbeleed,
onderhandeling te treden m et Jan nan .r#- w at m en goed vond. M erkw aardig is echter
mond, den stadhouder van M aœimiliaan, de wjze,waarop hj vervolgens uitzjnegeGoch W oerden en Montfoort moesten zieh vangenis ontsnapte. Met de harde stoppels

overgeven weyensgebrek.W è1zochtlg-oa# van zjn stroolegerw1sthjhetslotderboeiden llden Me1 van laatstgenoemdJaarRot- Jen open te steken,en klom toen d00reen
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orr naareen dakvenster,van Jaar.Men weet,dat eerstin deze eeuw middelvan zjneinreepen omstreeks 1825 - onder den naam van Zeescheurde kleederen lietafzakken.Naauwe- derik-kanaal - van Vianen langs Meerkerk

ljkshadhjden grondbereikt,toendeknech- naar Gorinchem zulk eene vaartgegraven is.
ten van den Bisschop buiten kwamen.Aangelrendrlk rJs z?rederode een zoon van den
zien het weder onstuimig en de nacht zeer voorgaande en een man,die in den aanvang

donkerwas,wisthj zichaanhunneopmerkzaamheid te Onttrekken, en nadatzj zich
verwjderd hadden,zwom hjoverdegraeht.
Daarna moesthj nogmaals doorhetwater,
en hetgeklapwiek derzwanen,àiein hare

van onzen vrjheidsoorlog tegen Spanleeene
belangrjke r01'
heeftvervtlld.Hj werd ge-

rust gestoord werden,bragtdeknechten nogmaals buiten,voorzienvaneenlantaren.W alrlrey hield eehter slechts het hoofd boven
het Avater en Tverd niet gevonden. Hj zelf

welke echter aan den bekenden Viylius1lls

boren te Brusselin December 1531 en dong

op zsjarigen leeftjdnaarde betrekking van
coadjutor van de St. Baafs-abdj te Gent,
Aytta werdtoegewezen.In 1559stondhj als
bevelhebber eener bende van ordonnancie in
dienst van Plilippus JT, doch werd weldxa

haddaarenteren bj hetlantarenlichtdendjk afkeerig van deSpaanschedwingelandj,bede Hervormde godsdienst,gedoogdehet
ojgemerkt,dlen hj volgen moest,zoodathj ldeed
zlch weldra derwaartsspoedde.Nu wierphj rukken van anti-R.-ltatholieke boeken te
zich in deLek,om zwemmendedeoverzjde Vianen en schaarde zich aan de zjde van
te bereiken, doch de stroom was te sterk, Oranje.Hjbehoorde i
n 1566 nietalleen t0t
zoodathj moestterugkeeren.IIj staptedus de eerste Onderteekenaars van het Verbond
een uur gaans langs den djk,kwam door der Edelen, maar was 00k degene,die op
de hulp van een veerman Over de rivierjen den 5;enAprilvandatJaarhetsmeekschrift,
bereikte eerst Hagestein,waarhj zich van van gemeld Verbond uitgaande,aandeLanddrooge kleederen voorzag,en toen Vianen, voogdes overhandigde.In hethuisvan Culemùor.gAteBrusselrigttehj een grcotgastmaal
waarhj zich iu veiligheid bevond.
Jpzid v@n Wre#:ro4:, een onechte zoon aap, waar 300 verbondene edelen aanzaten;
ar werd denaam van ttgeuzen''aangenomen
van Gjpbert,bisschopvanUtrecht.Hjstond dâ'

in hooge gunstbj den stadhouder Wovert en Brederodede (ïherstellerderverlorenvrjel4 Borssele,die hem in 1470 methethoog- heid''genoemd.Hj verlietdestadden loden
ste gezag te Rotterdam bekleedde.D00rden Ayri
l aan het hoofd van l50 ruiters en beinvloed der Kabeljaauwsche partj uitdeze relkteAntwerpen,waarduizendeburgersvoor
betrekking verwjderd, werd hj slotvoogd hethuis zamenschoolden,in hetwelk hjzjn
van Vianen en Batenstein en begafzich ver- intrek had genomen.Hj verscheen er aan
volgensnaarSluisbj zjnneefFrans.W eldra het venstermeteen vollen bekerindehand,

werd hj bj een plundertogtgevangen geno- verkondigde,dathj qekomen was om het
men en na de overgave van Rotterdam aan volkvandeonmenschelpkeinquisitieenbloèdEymond (1489) te Delft onthoofd.
plakkaten tebevrjden,bragthun dendronk
Reinoud III mJl Brederode,burggraafvan

t0e en verzocht.datallen,die methem in-

Utrecht,raadsheerenkamerheervanKarelT$ stemden, de handen mogten opsteken, deken van de orde van hetGuldenVlies enz. 'tgeen metoorverdoovendgejuich doorallen
Hj werd geboren in 1403 en noemde zich geschiedde.Nadathj zich eerstnaarNianen
wegens zjne afkomst openljk öGraafvan begeven had,bevond hj zich den 5(
lenJulj
Holland''. Karel '
rr, het grafeljk regt voor met groot gevolg w eder teAntwerpen ,waar
zich zelven willende handhaven,deed hem hj de orde handhaafde totaan de komstvan
den 16den Januarj 1531 ter doodveroordee- den prinsvan Oranje.Daarnadoorreisde hj

len,mMrschonk hem ljfsbehoud en herstel de steden van Holland,om aan hetVerbond
in hetbezitzjner goederen methetverbod aanhangers te verschaFen,en stelde zich in

om het volle wapen van Holland te voeren verband m et Dueo '
pJs M artena,, om o0k
of zich den titel van graafaan te matigen, Friesland voorde zaak der Onafhankeljkheid
hoewel.hethem veroorloofd werd!te schrj- te winnen.Gaarne wild
, e hj z
ich groote op-

ven uoorspronkeljk door wettige successie oFeringen voor de vrjheid van godsdienst
geboren van de Graven van Holland''.Hj getroosten:htlteekende een smeeksc,hxiftaan
deed zjne geslachtljstin hetlichtverschj- den K oning,w aarin een s0m vau 30 tonnen
nen, waartlit bleek, dat de stam vader van schatsvoordie vrjheidwerdaangeboden,en
zjn geslacht - Siwert of Mnaert,- een stelde daarbj zjneeigenebjdrage op 10000
Z00n van airnoud, graaf van Holland,naar

kroonen.O0kbeloofdehjOm 12000Caroli-gyl-

Stavoren vertrokken en aldaar gehuwd was densop tebrengen,indiendeNederlanderszlc'h
met Tet.5'
ll#iAwg,eenedochtervanden edelen wilden wépenen, Om het Spaansche Juk af
Gosse .5v#izl,gJ, zesden potestaatvan Fries- tewerpen.Hj versterktedeslotenteVianen
land.In 1556 steldehtjaan deregeringvan en Ameide,endeed in hetlaatstvan 1566 in
Leeuwarden voo1-.om dûorzjneheerljkheid zjnelanden ondermuziek van trom en :uit
Vianen een kanaalte graven, waarlangs de de beelden uitde kerken weghalen.
koopvaardersuitde Lek de MaasendeW aal
Toen deLandvoogdeszichwildeverzekeren
konden bereiken zonder Dordrecht aan te van 'sHertogenbosch,werd door deregering
doen;dat plan vondin Frieslandveelbjval, aldaar H erman de Alefdr naar Brederode
doch de uitvoering daarvan werd verhinderd afgevaardigd,die doorzjn luitenantAntonée
4oor den dood van Reinoltd, w elkevoorviel rcs B omberyen den aanslag van den graaf
op den 28sten September van laatstgenoemd van M egen op laatstgenoemde stad deed mis-
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lukken.De graaf plunderde nu hetland van aan het
,r
he
efe
trni
0Dlhoof
hetdia
akt
etsonbeproefd gelaAmeide en bereikte Utrechten deVaart,z00- ten,
en gedrag van Hentlls wpre#e/
datBrederodezjn plan,om deBisschopsstad drik '
rpdetebezwalken.M oge hj

te bemagtigen,verjdeld zag.Brederodebe- 00k nietvrj te spreken zjn van dekrjysgafzich vervolgensnaar Ouderkerk en werd mansruwhei;van zjn tjd!hjvertoontzlch
doorClementTzblkdrfz.Coornl
tertheimeljk in nietteminonderdeeersten,d1ezichyoogdente

het onrustige Amsterdam gebragt,waar de verzetten tegen den Syaanschen lnqui
sitieHervormingsgezinden zich in zjneaanwezig- dwang,alseeneedele,rldderljkefguurtdie
heid verheugden,enhj weldraeenstoetvan a1s hoofd van het Verbond der Edelen en
edelen,zooalsSpper# Bel
jma,Hartman Ga- als aanbieder van het smeekschrift aan de
lama:Lancelot'ptzzlBrederode, W éllem '
plzl Landvoogdeseene eervolle plaatsverworven
Blois,gezegd Treslony enz.,om zichvereenigd heeft in de geschiedenis van Nederland.
zag.OOk werdhjerweldragevolgddoorzjne Laneelotvan Wretferotle,een onechte zoon
trouwe en schranderegemalin,gravin Amelia van Reinn'
ad III en dus een halve broeder
van Nieuwenaar die zich alsboerinvermomd van den voorgaande. Hj en debaron de
derwaarts begaf.Men was over de aanwe- A opfi-t/zl:g werden voor de schoonste mannen
zigheid van Brederode in het magtig Am- van Nedexland gehouden.Hj wasOnderteesterdam te Brussel niet w einig verontrustj kenaar van het Verbond der Edelen en been de Landvoogdesrigtteeen schrjven t0t vond zich met Eendrik te Amsterdam.A1s

de regering dier stad,waarin zj verzocht, zoodanig en alseen jverig voorstanderder
om dool' overreding of uitdrukkeljk bevel Hervormdeleerwerdhj door denBloedraad
te Zorgen, dat Brederode zich naar elders gebannen (1568)
.Hj hieldgestadigbriefwisbegaf. De pogingen van haren afgevaar- seling metprins W illem J,werddoordezen
digde en van het stadsbestuur W aren aangesteld t0t één der bevelhebbers Op de
echter vrtlchteloos,daar Bvederode ten ant- vloot der W atergeuzen, onderscheidde zich

woord gaf,dathj doen z0u,wathjverkoos. Onder het volk te Amsterdam vond
hj vele aanhangers, en toen deze aan het
stedeljk bestuurverzochten,0m een aantal
krjgsknechten uit de burgerj bjeen te
brengen en aan Brederode,t0t bescherming
der stad,het opperbevelop tedragen:werd
zulks, onder nadere goedkeuring van den

bj hetinnemen van den Briel,en wasvervolgens kapitein binnen Haarlem.Toen deze
stad zich na eene langdurige belegering aan

de Spanjaarden overgaf,werd Lancelot op
last van d0n Frederik den zosten Julj 1573

buiten hare vest onthoofd.
I'
loris '
pcz
lBrederode,heervanCloetingen,

een zoon van ReinoudTF.Hj waseen er-

renkrjgs-en staatsman,behoordein1588
pr
b
inge
smee
'
vansteOr
t
e alslls
adho
uder
,ins
door
de va
ur
rsan
lngewi
it
gd.
De
Pr
vond
t0thetgezantschap,datnaar Cltristiaan 1F,
die opdragt gedeelteljk goed,maarverwit- konipg van Denemarken werd afgevaardigd,

tijde door een edelman uitzjn gevolgden woonde als hoofd van een regiment infantenieuw-benoemde van den treurlgen stand rie het beleg van Steenwjk en andere belevan zaken. Het wasnietmogeljk,Amster- geringen bj,wasqouverneurvan Heusden,
en overleed aldaar ln 1599.
dam tegen de Spanjaarden te beveiligen,

vooral omdat de regering Spaanschgezind
W alraven 1II van B rederode, een zoon
w as, - de Prins stond zelfs op het punt: van Reinoud IV.Hj wasin 1586.ten tjde
om naar Duitschland tevertrekken,en htl van Leyeester,lid van den Raad van State,
gaf Brederode den raad, om desgeljks Op werd in 1594 aan het hoofd van eenige edezjnbehoudbedachttewezen.Laatstgenoemde len naar Schotland gezonden,om uitnaam
trofdaarna metde regeringsleden teAmster- der Staten te staan over den (100p van den
dam ,die hem gaarne verwjderdzagen,eene oudsten zoon van koning Jacobns VI, en
overeenkomst, waarna hj des nachts met begafzich, toen laatstgenoemde den Engel-

zjne gemalin en een aanzienljken stoet zich
inscheepte in 2 karveelen.Hj bleefer mede
op stroom liggen, omdat Gnsberten Dirk
llcs Bronckhorstdien nacht Amsterdam bj
'
verrassing zouden innemen.Zjkwamen ech-

sehen troon beklom (1603))metprins Fre-

Seltauenbury eene wjkplaatsvond.

HjwaseenzoonvanLancelotenaanschouwde

kerken en kloosters enz.,en toen hj niet
verscheen,werd hj verbannenmetverbeurdverklaring zjner goederen.De indaging en
hetvonnlskwamen echternietmeert0tzjne
kennis, want reeds op den 16den Februal'
j
1568 was hj ophetslotHarenburgteRecklinghausen overleden.
De Spaanschgezlnde partj, met Viyliu

o0rlog van die beide Staten.Hj keerde een
Jaar later terug, en van dien togtis eene
beschrjving uitgegeven door Antkonis Goe-

A rik R endrik, Jokan '
ptzzl Oldenbarneveldt
en Jaeob Valcke derwaarts,om dien Vorst

tebegroeten,- wasgevolmagtiqdederStaten

t0thetsluitenvan hetTwaalFlarlgbestand,ter te laat vöôr de wallen,en Brederode ging in 1610 als gezantnaarFrankrjk,en
stevende hierop eerstnaarhet Vlie en toen overleed in 1614.
Reinoud '
t
lcp Brederode, baron van W enaarEmden,vanwaarhj zich naarBremen
begafen op de goederen van graafJoont1)
4:/
1 zemberg enz., een Nederlandsch staatsman.
Den z4sten Augustus 1568 deed de hertog het levenslicht in 1567. ln 1615 werd hj
van zlel hem indagen a1s het hoofd der naar Zweden en Rusland gezonden,em er
Verbondene Edelen, als de verwoestervan zoo mogeljk een einde te maken aan den

fddriq
s,getiteld ulournaelder legatieinM os-

covië gedaan in de jaren 1615 en 1616
(1619).
'' Brederode werd voorzitter van den
Hoogen Raad, doch daar hj gehuwd was

m et eene dgchtervan Johan 'tlczlOldenbarne-
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veldt en zich aan diens godsdienstige en
staatkundige denkbeelden vasthield, deelde
hj 00k in de rampen van dezen staatsman
en werd niet eens beschreven onder de edelen van Holland.Hj behield echter zjne
betrekking,overleed in 1682 en Yierd in de
kerk te Veenhuizen ter aarde besteld,waar
een prachtig marmeren gedenkteeken ziJ-ne

m aar te vergeefs.Hj heefteen grootaantal
reytsgeleerde werken in het lichtgegeven,

oorloge te paard en te voet.Reeds in 1640

September 1814 overleed. Behalve t
dchronik

wlerLatjnschetitelswjnietzullenherhalen.
BredoF (GottfriedGabriël),een verdiensteljk Dultsch geschiedschrjver,werdgeboren te Berljn den 14(
1enDecember1772,studeerde teHalleenwerdrectorteEutin(1802).
lnmiddelshadhjzichveelnaam gemaaktdoor
zjn dllandbuchderaltenGeschichte,Geograrustplaats aanwjst.
Joan W pl-/kzf ran q?rederode, heer van phie und Chronolpgie (1709)''en doo1-zjne
Cloetingen enz., een zoon van knlorls.Hj ttuntersuchungen iiber einzelne Gegenstënde
werd geboren den lzt
lenJunjl599 omhelsde deralten Geschichte,GeographieundChronode krjgsdienst, stond weldra aan hethoofd logie (1800)'',zoodat hj in 1804 t0thoogvan een regiment, werd in 1636 meester- leeraar in de geschiedenis te Helmstëdt begeneraal der artillerie en in 1641,in plaats noemd werd.In 1809werdhj in diebetrekvan zjn schoonbroeder graaf W ill
em mt
zzl king teFrankfortaan deoderen tweelaren
Nassalt, veldmaarschalk over het volk van laterte Breslau geplaatst,waarhj den5den

was hj metanderegezanten naarEngeland des l9 Jahrhunderts (1808):' dEntwurfder
vertrokken, om prinses a
H aria voor W illem W eltkunde der Alten (3(
1e uitgave l81C)'',
11 ten huweljk te vragen, en toen deze JW eltgeschichteinTabellen(1801,5deuitgave
vorstin in 1642 herwaarts kwam , ontving 1821)*'!en uGrundrisz einerGeschichteder
Bredevode den last,om haar in naam der merkwlirdigsten W elthëndel,,,jjet
ljthj eeyj

Staten te begroeten.Na den dood van W il- paar uitmuntende schoolboeken geschreven ,
lem 11 werd hj lnetde.
Pe'
?
l:r:zlen Berer- van welke de JMerkwiirdigsteBegebenheiten

wilgk naar Utrechtgezonden,om dit gewest aus der allgemeinen W eltgeschichte (1810)',
t0thet afvaardigen van gevolmagtigdennaar in 1852voo1-dezsstemaalwerden uitgegeven.
'sHage op te wekken.Intusschen wenschte
Bree.onder dezen naam vermelden wj:
hj gaarne meteenigea'
mbten vanden over- M atthelts J-t/lzlfï'lx.vran .frde,een voortrefleden prins te worden bekleed en stemde feljk Nederlandschschilder.Hjwerdgeboren
voor de door Cromwelvoorgestelde Acte van te Antwerpen den 22sten Februarj 1773,
Seclusie, waardoor Willem III van het Oefendezi
ch aldaarOj destadsteekenschool,
stadhouderschap Tverd uitgesloten.Hierdoor vervolgensteParjslnhetateliervanVincent
haalde hj zich den haat des volksop den en behaalde in 1708 door zjn (
tD00d van
hals. W egens ongesteldheid begaf hj zich Cato''den tweeden prjs bj de Fransche

naar Spa en vervolgensnaarPetershem bj
Maastricht,waarhj den zdenSeptember1655
overleed.Zjnljk werdnaarVianen gebragt
en aldaar ter rtlste gelegd. - Zjn zoon

Académie.Hj kwam hierdoor zeer in aanzien bj den Eersten Consul,die hem aan
zjn h0fOntving, doch van Breekeerdein
1800 naar Antwerpen terug,waarhj eerst

Wol
fert van .
/rdtfezptfe, geboren den 18den hoogleeraar werd aan de stads teekenschool.
Deze werd echterin 1835 t0t eeneacadémie
slsten Julj 1670,wordt voor den laatsten verheven en çan Jyrde t0t eersten professor
wettigen afstammeling van het geslachtder benoemd.Hi
j opende zJ
i-nelessen meteene

November 1649 en ongehuwd overleden den

Brederodes gehouden. Niettemin vinden wj yedevoering over den roem der Vlaamsche
van een anderen tak n0g vermeld:
schilders en bragtde laterKoninkljkeinstelHendrik Lodewj;k Tefrff.
svan Brederode, ling, aan wier hoofd hj zich bevond,t0t
commandantter zee in dienst van den Staat. hooyen bloei.In 1816werd hj l
id van het
Hj was de zoon van Lodewl
jkTïe/drvan KonlnkljkNederlandschlnstituut,enin1817
Brederode,heer van Bolsward en Aarlander- lid van den raad der stad Antw erpen ezz
veen: ridder en kapitein ter zee in Portu- hofschilder van den Kroûnprins der N edergal,en w erd geboren te Lissabon den l5tlen landen. ln 1821 volbragthj eene reis naar

Mei1737.In 1759nam hj zjn ontslag,be- Italië.Totzjn voortreFeljksteschilderjen begafzich naarzjn geboorteland,maar werd hooren ulie vaderlandsliefde van van der
later hier te lande w eder a1s kolonel geplaatst. Met zjne tweelingzonen Karel
A leœander TAJ#J .#di
zla?
:# (f 2 December
1830) en A lezander Altzrd! Bavtltolomeus Zp-

dewi;k (f 3 September1832),beide Op het
kerkhof te Hil
leqom begraven,is deze tak
der Brederodesultyestorven.
Brederode (Pleter Cornelis van), een
Nederlandsch staatsman, die vermoedeljk
niett0thetgrafeljkgeslachtbehoorde,leefde

W erf,'' door koning W illem I aan de stad
Leiden geschonken,ttllet vertrekvan R egulus van Carthago''
, nluamiraalgraafvan Eg-

mond in zjn laatstelevensuur''op hetPavil
joen te Haarlem, en ttllet sterven van
Rubens''
.Voortsschreefhj öLessenvan teekenkundeoftlitleggingenz.(1821)'',benevens
eenige tponeelspelen, zooals JDe dood van
Be
iling'
',treurspel,d
tAlfonsvanBreuseghem''
d
rama,tdHetgeld-huweljk'',tponeelspel, en7
tdBrouw ers gevangenis Of het kasteel van

in de Sde helft der l6de eeuw en was een
schrander vertegenwoordiger der Nederland- Antwerpen'', bljspel. Van Wree genoot de
scheRepubliekbjsommigeDuitschevorsten, algemeene achting zjner medeburgers, en
1en D ecem ber 1829.
vooral te H eidelberg.R endrik IV en diens overleed den l5(
gezant de B uzanval deden veelm oeite,om
Pltilip Jaeob van Wrde, een broeder van
deStaten t0tzjneterngroeping tebewegen, den voorgaande en een uitm untend Neder-
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landsch historieschilder.Hjwerd geborente
Antwerpen in 1785,oefende zich te Parjs
en in Italië,woonde geruimen tjdtePavia
en keerde in 1818terug naarParjs.Later
begaf kj zich naarBrussel,waarhj werkzaam wasalsconservatorvanhetKoninkljk
Muséum.T0t zjne besteschilderjen behooren ?De oostersche reizigers' uDe Spaansche non'' iMaria Stuart in haar stervensuur'' ?De afstand van keizer Karel V''
ttGottfried van Bouillon te Jerusalem''en een
Jzonsopgang op Nova-zembla''.
Johannes W przlcrdld van Wred, een uitstekend Nederlandsch toonkunstenaar, geboren te Amsterdam den zosten Januarj
1801. Hj onderscheidde zi
ch reeds Vroog
(
b or een buitengewonen muzikalen aanleg,

aldaar - alsmede in de Fransche en in de
Mozes-enAsrons-kerk- demuziek-uitvoeringen en componeerde daarvooronderscheidene

stukken.Hjleverdedemuziekvoordegroote

nationale opera KSaF0''vanmr.& nanLennep
en voor eene kleinere JNeem u inacht'' alsmede voor de opera comique ale Bandit''.

Z00 washjjverigwerkzaam envooralsteeds
bereid,0m zjneuitmuntende gaven dienstbaar te maken aan weldadige oogmerken.
Deze talentvolle kunstenaar,dietevensals

muziek-onderwjzer voortreFeljkeleerlingen
vormde,werd op den 14den Februarj 1857
(
looreeneBlependeziekteuitdenwjdenkring
zjnerwerkzaamheden weggerukt.Een stoet
van vrienden en klmstbroedersbragt4dagen
laterhetstofeljk overschotten grave.Een
koor van 80 zangers deed daarbj den ljkzany hooren, en in de maatschappj KFelix
Merltis''wjdde dehoogleeraarH..
& ï#r-@Al
eene rede aan zjnenagedachtenis.

ontwikkeldedienvoorspoediyonderdeleiding
van zjn vaderen vormdezlch t0teen voortreleljk violist.OpJeugdigen leeftjdtrokhtj
metzjne oudersnaarLeeuwarden,waarhj
Tan Wred heefteen grootaantalgedrukte
zich toen reedsmetlesgeven en klavierstemmen bezighield.Eenigen tjdgafhjmuziek- en ongedrukte cozapositiën nagelaten.T0tde
onderwjsaanhetlnstituutvandenadmiraalvan eerste behooren 6 missen en requiems voor

Arïzl.
sàer-çdateElburg,en opl4jarigenleeftjd mannenstemmen en orgel, de feestcantate
belasttehj zich metde mt
lzikale opvoeding JFrascati''?eeneconcert-ouverture,deouverder kinderen van den heel-Collotd'fdcyry ture van uSaf
b ':3 nodurnes, 3 scherzo's,
0P diensbuitenplaatste Minnertsgabj-Leeu- 3 walsen,3 fantalsieën voor vioolen piano,
warden.Hj woonde er 4 Jaren en hadruim- verschillende zangstukken met accompagneschoots gelegenheid, om zich te oefenen en mentvanpiano,onderanderen uAdolfbjhet
te beschaven. Van tjd t0ttjd liethj zich grafvan Maria''enz.Inhandschriftzjn van
hooren op concerten te Leeuwarden en ver- hem tcolumbus''metwoordenvanvan W alrl,
volgens teAmsterdam.Inlaatstgenoemdesta; r
tluord Byron''van Meqer,2declamatoriums,

vond hj een ruimeren werkkring eneene0n- ?Bjhetgrafvan een vroeg ontslapen kunstuitputteljke bron van genotin den omgang broeder (A. overdiepl''met woorden van
metde geniaalstetoonkunstenaars,dieNeder- A.WinklerTril,
venz.Zjnemuziekmuntt
lit
land bezat.Deze moedigden hem aan:enwel- dooreenvoudigheid,natuurljken gang enbedra onderscheidde hj zich als v1011st door valligemelodieenzaln0glangpopulairbljven.
B reedte.Men heeft.
buitengewone vaardigheid en aanmerkeljke
virtuositeit. Vooral was hj een uitstekcnd
Aardrl
jkskundige breedte,dienendeom met
kwartetspeler.enhjheeftzelfeenigefraaje de lenyte (zie onder dit woord)de ligging
kwartetten gecom poneerd.Alssolp-violistwist eener plaats op de oppervlakte der aarde te
hj door te dringen in den geestderbeste bepalen.Een cirkel,door de polen deraarde
m eesters, en 00k voor ditinstrum ent heeft gaande, snjdt loodregtden evenaar,en het
hj onderscheidene compositiën vervaardigd. 4(1egedeeltevan dien cirkel,ttlsschenevenaar
Eene groote bekw aamheid en geschiktheid en poordpr
aolofevenaaren zuidpoolçelegen,
legdehj aan den da4alsorchest-directeurin telt90 graden.Legtm en zulk een clrkeltedemaatschappj d'Fellx Meritis.''Onderschei- vens dooreene plaats op de aarde,danisde
dene stukken heeft hj voorhaargecompo- afstand van deze plaatst0taan denevenaar,
neerd, zooals 2 ouvertures,onderscheidene in graden minuten, seconden enz.van den
declamatoriumsenz.ZooweldezeMaatschappj boog,diehaarmetden evenaar verbindt,geals die t0tBevordering van Toonkunst nam rekend:debreedtevan zoodanigeplaats.Zj
hem op onderhareleden van verdienste.Ge- kan z'
a%der-ofloprt
fdr-breedte(Z.B.ofN.B.)
durendemeerdan 25jaren stond hj aan het zjn,naar gelang de plaatsop hetzuideljk
hoofdderZangvereenigingvanlaatstgenoemde ofop hetnoordeljk halfrond gelegenis.NaMaatschappj en leidde hare huishoudeljke tuurljk is zj nooit grooterdan 90 graden.
muziekfeesten.In 1836en 1840washjalleen Dezelaatste wordendoorO,deminutendoor 7
en in1850metzjnkunstbroederVerlt%lstmet en de seconden door'aangeduid.Amsterdam
dedirectiebelastderalgemeenemuziekfeesten bjvoorbeeld ligtOp 52*22'30'
'N.B.
teAmsterdam.Voordatvan 1826componeerde
M eetkundiye breedte. Deze vindt men bj
hj eenefeest-ouverture metkoor,en in1840 meetkundige vlakken en ligchamen. Terwjl
stichttehj meteenigekunstbroedersde wel- een punt geene afm etingen heeft,bezitde
dadige mu tschappj dcaecilia''.In datzelfde 1jn er Bleehts ééne nameljk lengte,hetvlak
Jaar ontvinghj hetlidmaatschapvan deJAca- twee,nameljk lengte en breedte,en hetligdemia philarmonica di santa Cecilia'' te chaam drie,nameljklengte,breedteenhûogte.
Rome, en in 1842 van koning W illem 11
Sterrekwndilebreedte.Deze dient!om met
hetridderkruisvandenNederlandschenLeeuw. de sterrekunllgel
enyte(zieonderd1twoord)
Voorts was hj honorairlid van een aantal de plaatsvan een hemelligchaam te bepalen.
muziek-inrigtingen te Amsterdam )dirigeerde Cirkels)doordepolenderecliptica(zonsweg)

BREEDTE- BREHM.

gaandeendusdezeloodregtsnjdende,noemt

men breedtecirkels.Zulk een cirkellegtmen
door een hemelligchaam ,waarvan men den
stand wenscht vast te stellen , en aan den
boog van dien cirkel,begrepen tusschen dat
hemelligchaam en de ecliptica,geeftmen den
naam van sterrekwndige breedte.De grootte
van dien boog wordtin graden enz.vermeld.
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Breeuwen is het diytmaken dernaden

van schepen met uitgeplulsd touw ,w6rk genaamd,dat eringestamptwordtdoor middel

van breeuw-jpevs.Daarnawordtergesmolten
pik overheengegoten, zoodat zulke naden
volkomen waterdigtzjn.Hetbreeuwendient

men echter gedurig te herhalen,omdat de
naden veelal hier en daar opengaan door
Dr sterrekundige breedte kan noordeli;k of het werken van het schip.
Bregenz,de hpofdplaats van Vorarlberg
zn%delbkwezennaargelanghethemelligchaam
digter bj de noord- of bj dezuidpoolder in het Oostenrjksche graafschap Tyxol,is
ecliptica gelegen is.De sterren, die zich in hoogstbevallig gelegen aan deBregenzerAch
de ecliptica bevinden,hebben geene breedte. en de Bodensee.Hetteltomstreeks 5000 inHiertoe behoortde zon. Metbetrekking t0t woners.Deweg van hiernaar Lindau loopt
de planeten onderscheidt men heliooentrisclte doorde JBregenzerKlause'',eenweleersterk

enyeocentrisekebreedte,nameljk die,welke bevestigden bergpas.Bovenhe#
tstadjeverheft

uit het middelpunt der z0n, en die,welke
uit het middelpunt der aarde wordt waargenomen.Plaatsbepalingvan eenhemelligchaam
door middel van lengte en breedte is thans
we
inig in gebruik;men bedientzich daartoe
'

zich de Gebhards-berg metde ruïnen van het
kasteelMontfort,meteenedrukbezochtebedevaartskerk en meteen prachtig uitzigt over
de Bodensee.Bregenz ishetoudeBregenti'
.m
of Brigantla en behoorde weleer t0t Vindegewoonljk van regte klimming en afwjking lidë.In de middeleeuwen heerschten ergraVen,eneersti
(redascensie en declinatie).
n 1525vervielhetaandeOostenMen vindt 00k n0g gewar gemaaktvan rjkschemonarchie.lnBregenzwerdden12ëen
breedteparallelen.Dezezjn clrkels,gelegen October 1850 het tractaat gesloten tusschen

in vlakken, welke evenwjdig zjn aan het
vlak der ecliptica,zoodat zj dcorsterren
loopen,die geljke breedtehebben.
Br:en.Onderdezen naam vermeldenwj:
Daniè'
ldeWreeziofBreni'
as,een Nederlansch
godgeleerde.Hj werd geboren te Haarlem in
1594 en was een leerling van Episeopius.Gedurende de Dordsche Synodewashj a1safschrjvervan brieven enz.in dienstderRemonstrantsche Partj.In 1621 Averd hi
j te
Haarlem bj hetOverrompelen van eene Re-

Oostenrjk,W iirtemberg en Bejeren,om gezamenljk tegenoverdePruissischekrjgsmagt
een leger te stellen van S00000 man.
Breggen (Fransvander)yeepverdiensteljk Nederlandsch geneeskundlge,werdgeboren te Leiden den lsten November 1783,
studeerde aldaar in de mediejnen,P1'0m 0-

slagen. Latervoegde hj zich bj deDoopsgezinden,van wiergevoelenshj echterin
vele Opzigten afweek.Hj overleed in 1664
en liet een groot aantal geschriften van godgeleerdeninhoud achter.Deze zjn meerendeelsverzameld doorFransAl@er en in het
lichtgezonden onder den titel JDaniëlBrenii
Opera theologica(1664)''
.
JoostrJlBreen,diedesgeljksinhetmidden
der 17deeeuw geleefd heeft.Van hem hebben
wi
jeene Gltunstder Stuurlieden (1662)''1benevens onderscheidene kluchtspelen, zooals
tDe bedrogen Jalouztj''1 dDe klucht van 't

werdweggerukt.Hj was1id vanOnderschei-

veerde in 1806,vestigde zich a1s geneesheer
te Amsterdam en werd er den 29sten September 1817 benoemd t0t hoogleeraar in de geneeskunde aan hetAthenaeum.lndiebetrek-

monstrantsche vergadering gevangen V0X0- kingwashj werkzaam t0taan den zden Femen,maar weldra met eene vermaning ont- bruarj1843,toenhjdooreeneslependeziekte

Kalf''9ttDekluchtvan Jean de laR0y'')ttDe
ziendeblindeman'' en JDeSwarteminnaars''

Breenbergh (Bartholomeus),een uitste-

kendNederlandschhistorie-enlandschapschilder,werd geboren te UtrechtOmstreeks het

Jaar1620 en begafzichnaarRome waarhj
de stukken der Italiaansche meesters bestudeerde en weldra zelf eene aanmerkeljke
hoogte bereikte.Aanvankeljk werkte hj in
de manier van Carraceien Titiaan,dochlater
volgdehj zjneeigen weg.HetLotlvre bevat6 schilderjen van zjne hand,- in En.
geland zjn er in de verzamelingen van den
graafvan Skreœsburyen vandenheerH ope,0n in het muséum te 's Hage ziet men van

hem eenlandschapmetiguren.Hjheeft0ok

uitmuntende etsen vervaardigd, vooral van
gebouw enin enom Rome,en overleedin 1660.

dene geleerde genootschappen en heeft vele
veqtaalde en oorspronkeljke werken in het
licht gegeven, zooals ?De geneeskunde op

harewegent0tzekerheidenz.(1800en1820)''
uBroussais, zjne leer, hare gevolgen enz.
(1:29)M, <R. d'Amador, de ontleedkundige
ziektekunde enz.(1839)9'!ttoverzigt der geneesmiddelen enz. (1830)'', uGeneeskundige
bjdragen van gemengden inhoud (1842)'',en
vele andere.
Breguet (Abraham Louis),een beroemd
horloge-makexenuitstekrndwerktuigkundige,
werdgeborenteNeufchateldenloëenJanuarj
1747en kwam opJeugdigenleeftjdindeleer
bj een horloge-makerte Versailles.Na het
ovexljdmzvan zjneOudersbegafhjzichnaar
Parjs,studeerdeermetjverindewiskunde
en stichtteervervolgenszjnewerkplaats.Hj
bragt door zjne vernuftigeuitvindingen de
knnstvan horloge-maken t0t eene aanzienljke hoogte.Zjne chronometerswerden om
hun naauwkeurigengangweldraalgemeengezocht.Voortsvervaaxdigdehj vot
lrtreieljke
pendules en thermometers, en verbeterde
detelegraphischetoestellen van dientjd.Hj
overleed teParjsden l7t
1enSeptember1823.
Talloozeuurwerken,metzjn naam versierd,
zjn echternietvan hem afkomstig.
Brehp .Onderdezennaam vermeldenwj:
cltrist%an .
f,
.4:4
/1 Brekm,eenverdiensteljk
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ornitholoogofvogelkenner.lljwerdgeborente
Schönau bjGothaopden24stenJanuarj1787,
studeerde te Jena in de theologie enwerdin
1813 godsdienstleeraar te Renthendorf bi
j
Neustadtan der orla.W eldrawjddehjeene
ongemeene aandachtaan desoorten,denaard
endelevenswjzedervogelen,kwam allengs
in hetbezitvan eenebelangrjkeverzameling
van vogylen en gafmerkwaardigegeschriften
in het llcht over dieafdeeling vanhetdierenrjk.Daartoe behooren ttreitrâge zurVogelkunde (18:1-1822.3 d1n)'' ttLehrbuch der

gemeester en voprzittêr van den Senaat.

Breinpom p,eenewe1watbelagcheljke

verbasterlng van hetEngelschebrine-ofzolf-

waterpomp,bestempelen wj liever metden
naam van pekelpomp.Zjiseenepomp,wier

buisinverband staatmethetonderstegedeelte
van den stoomketel,en dient,Om zout en
andere bezonkene bestanddeelen,die er zich
anders uit het waterj gestadig door de voedingspomp aangebragt, w eldra zouden 0Phoopen, van den bodem des ketels te ver-

wjderen.Ongeveerljsùzvan hetaangevoerde

NaturgeschichteallereuropëischenVöge1(1823 Nvaterwordt daardoorOntlast,en de stroom,
t0t1824,2 dln)'',Gornis(1824- 1827,3stuk- die alzoo langsden bodem ontstaat,sleeptde

kenl'',ullandbuch derNaturgeschichtealler
Vögel Deutschlands (1831)'' uDie Kt
lnst,
Vögel als Bëlge zu bereiten, auszustopfen
u.B.w.(1842 en 1860)''enz.Hj verwied
door zi
jne schrandere Opmerkingen en door
zjne aangename vcorstelling grooten bjval,
en overleedden 23stenJunj 1864.
Al
fred .
r#@lî
I.# Brehm,0en Z00nVanden
voorgaande en desgeljkseen uitstekenddierkundige.HjwerdgeborenteRenthendorfden
zdenFebruarj 1829envolbragtin1847,voordathj deuniversiteitbezocht,eenes-jarige
wetenschappeljke reisnaarAfrika.Hj studeerde vervolgens te Jena en teW eenen ,begafzich in 1856metzjnbroedernaarSpanje
en vestiqde zich na zjn terugkeerin 1858
teLeipzlg.Hiermaaktehj een aanvangmet
zjn voortreffeljk werk dDasLebenderVögel
(1861 en 1867),'.ln1860bezochthjNoorwegen en Lapland, en in 1862vergezelde hj
hertog Ernstep> Coburg-Gotlta Op een togt
naar Afrika,waarvan hjlaterverslaggafIn
zjne uErgebnisse einer Reise nach Habesch
(1863)''.ln 1862werd hjbenoemd t0tdirectetlr van den Zoölogischen tuin te Hamburg ,
doch in 1867 legde hj diebetrekking neder,
om zich naar Berljn te begeven, alwaar hj
m et den bouw van een reusachtig aquarium
werd belast. Zjn belangrjkstgeschrift ttIllustrirtes Thierleben'',in 6 deelentisin 1869
voltooidendaarvanverschjntinditlaar(1871)
eene2deuitgave.Voorstschreefhj uGefangene
Vögel(1870)''enmetRoszmöszleruDieThiere
desB'
raldes (1866-1867,2 dln)''.
B rehm er(Heinrich),burgemeesterenvoorzittervan den SenaatdervrjestadLiibeck,
werd aldaar geboren den 22stenJunj 1800,
studeerdein deregtenteGöttingenenteJena,
vestigde zich in zjnegeboorteplaats,wcrd
er in 1836 lid van den Senaat,en beweeser
in staatkundige aangelegenheden belangrjke
diensten.In 1838 werdhjafgevaardigdnaar
deBondsvergaderingteFrankfort,in1841nam
hj deelaan deonderhandelingenomtrentden
spoorweg van Berljn naarHamburg,en in
1842 aan die te Dresden om trent de scheepvaart op de Elbe.ln 1844 onderyingen te
Liibeck onderzjneleidingdeinstelllngenvan
weldadigheid eenebelangrjkehervorming.ln
1848 was hj gevolmagtlgde van Liibeck bj
den dReichsverweser'' en in 1850 vertegenwoordigervanzjnegeboorteglaatsbjdeconferenties teD resden.Zoowelln 1848 en 1849
a1sin 1861en1862zagdeverdiensteljkeman

vaste deelen mede. De breinpomp ontvangt
hare beweging van de balans der machine.

Breisach ,nameljk Alt-Breisaeh,iseene
zeeroude stadOpdenregteroevervandeRjn
en t0tBaden behoorende.Voorheen waszj
eene belangrjke vesting, gelegen op eene

basaltrots ter hoogte van 250 Ned. e1; er
waren toen m uren, sterkten en kasteelen,

welke thansverdwenen zjn.Hetaantalinwoners bedraagt er n0g geen 4000? en zj
houden zich bezig mettabakskerverjjlandbouw ,scheepvaartopdeRjn enz.Menvindt
Breisach reeds bj Julius Caesar onder den
naam van GMons Brisiacus''vermeld.

Toen de Vrede van Rjswjk (1697)deze
w%
jk XIV daartegenover Neu-Breisach met
hetfortMortierstichten.Tn 1702maaktehj
plaats aan Duitschland toekende,deedLode-

zich o0k meester van Alt-Breisach,doch dit
keerde in 1715 t0tDuitschland terugenwerd
later aan Baden toegewezen.
Genoemd Neu-BreisaektdoordeFranschen

Neuf-lrisaeltgeheeten,ligtaan hetRhôneRjn-kanaalinhetvoormaligFranschedepartement Opper-Elzas en vormt thans (1870)
een kanton van dien naam in het arrûndisseraent llolsaar en in hetdepartementOpperElzas. Die versterkte plaats w erd den Sden
November 1870 door generaalnon ScFllldzizz.g
gebombardeerd. Den 7(
len November capituleerde het fortM ortier,en 3 dagen later de

eigenljke vesting,waarbj l00 oëcieren en

5000 m anschappen met l00 stukken geschut
in de handen der Duitschersvielen.

Breisgau ismetde landvoogdj Ortenan

een del'schoonste en vruchtbaarste gewesten
Van hetdegro
n Op
othe
pert
r-ogdom
en Mid
Baden
del- en behoort
er t0t
Rjnkreits.De
bodem is er grootendeelsbergachtig,en men
vindterdehoogstetoppen van hetSchwarz-

wald,terwjlhetland ertrapsgewjsafdaalt
naarde Rjn.De dalen,doorzjrivierenvan

den hoofdstroom gevoed, w aartoe de Elz,
de Treisam , de Glotter, de W iesen en de

Neumagen behooren,zjnerongemeenvruchtbaar en zeerbevolkt.Indevlaktebloeiterde
landbollw,endeweligegrondleverteruitmun-

tendgraan,voortrefeljke druiven,oofthennep en velerlei groenten, terwjl boven de
prachtige weiden der berggloojing donkere
dennenwoudenzichtlitstrekken.Denjverebevolking,krachtigvanligchaam sbouw en opgertlimd van geest,vervaardigt erde bekende

Schwarzwalder klokken, terwjl er voorts

zich bekleed met de betrekking van bur- jzer,100d)koperen zilvergewonnenwordt.

BREISGAU--BREITENFELD.
ln de dagen derRomeinscheheerschappj
behoorde Breisgau t0t het land derAlemannen,en in demiddeleeuwen werd ditgewest
door graven geregeerd.Tegen het einde der
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deZweedscherniterafdeelingen heen (
100d en

vernieling braakte,allepoglngenvanPappen-

Aei- verjdelden en een grootdeelvan zjne
regimenten noodzaakten t0t eene ordelooze

14de eeumr behoorde het bjna geheel aan vlugt. Inmiddels waren de Saksen door den
Oostenrjk,en het Tverd door landvoogden generaal I'ûrstenberg zo0 hevig aangetast,
bestuurd.In 1788 telde Breisgau met Orte- dat zj de plaats moesten ruimen. G'
ustaaf
nau 0p 60 D geogr.mjlen ruim 127000i
n- a##pl./' bezorgde hun door zjne geoefende
woners. Bj den vrede van Luneville werd Zweedsche soldaten aanstonds steun,terwjl

het,metuitzondering van eenklein gedeelte, de Zweedsche generaal Horn hetvoorwaarts
hetwelk door Frankrjk aan de republiek rtlkken van Tilly door uitstekende artillerieHelvétië was toegevoegd, aan den hertog manoeuvres verhinderde. Deze snelle bewevan M odena afgestaan, van wien het in gingen bragten dezegepraalaan dezjdedes

1803 overging op zjnschoonzoon,denaarts- Koningstwant terwjlde rtlitersvan P@phertogFerdinand van Opdfelri/k.Dezemoest .pdzlAeiv. ordeloos voortholden en nlly te
het echter bj den vrede van Presburg af- vergeefsdedapper verdedi
gde stellinqen der
staan aan Baden en W iirtemberg,doch dit Zweden deed bestormen,lletde Konlng alle
laatste heeft zjn aandeel tegen schadever- beschikbare troepen van den regtervleugel
en van het centrum links zwenken, maakte
goedinq aan Baden overgedaan.
Brelslak (Scipio), een uitstekend aard- zich m eester van de kanonnen van Tilly en

kundlge, werd in 1768 geboren te Rome. rigtte ze dadeljk Op deKeizerljkereserve.
Schoon bestemd voor den geesteljkenstand, Vruchteloos zocht de kloeke veldheerjhoe-

wjdde hj zich aan de studie der w is- en welhj reeds2wonden had ontvangen,zjne
natuurkunde en zag zich benoem d t0t hoog- batterjen te heroveren en de vernietiging
leeraar in die w etenschappen te Ragusa. van zjn leger tegen te houden.Bj hetin-

Daarna werd hj in die betrekking Overge- vallen der duisternis was zjne nog nooit

plaatst naar Rome aan het Collegio Naza- overwonnen armée verslagen en verstrooid,

xeno en hield zich aldaarhoofdzakeljkbezig terwjlhj zelf,ternaauwernood aan de gemet de aard- en deltbtofkt
lnde.Op eenereis vangenschap ontsnapt,den volgendenochtend

naar Nayels en Parjs knoopte hj vriend- metslechtss00man Hallebereikte.Hj had

schappeljke betrekkingen aan met Cuvie?,
lboureroy, Chaptal en anderen en bj zi
jn
terugkeer was hj geruimen tjd directeur
van eene aluinfabriek bj Napels,waar hj
tevenseen ruim veld vond vool
.zjnegeoloFischeonderzoekingen.Laterwerdhjleeraar

nietalleenzjne26kanonnen,aldebagaadje,
l00 vaandels en 12000 man aan dooden,ge-

wonden en yevangenen,maar 0okden roem
deronoverwlnneljkheid verloren.

De tweede slag, voorgevallen op den
22sten October 1642 was niet minder bloeln de natuurkunde aan de militaire school dig en bespoedigde den aooop van den Derte Napels, vestigde zich daarna weder te tigjarigen 00rl0g. Nadat nameljk de ZweRome en vertrok vervolgensnaarParjs,al- den onder Torstenson in Moravië en B0waar hj bleef totdat Napoleon I hem be- hemen gevallen waren en Olmiitz veroverd
noem de t0tinspecteur dersalpeter-en kruid- hadden, trokken zj in het najaarvan 1642
fabrieken in hetkoningrjkItalië.Hjoverleed naar Saksen,om aldaar de Tvinterk&vartieren
te Turjn den l5den Februarj 1826, en de tebetrekken.Torstensonwasjuistvoornemens
fàmilie Borromeokwam in hetbezitvanzjne om Leipzig te bestormen,toen htjvernam j

z
belangrjk mineralogisch kabinet. T0t zjn dataartshertogLeopoldengeneraal/iccolo-îs'
geschriften behooren a'ropografa fsica della meteen vereenigd Oostenrjksch en Saksisch
Campania (1798)'' (
tlntroduzioneallageolo- leger aanrukten t0t ontzet.Om zich in den
gia (1811)'' en uDescrizione geologica della rug tedekken,trokhjaanstondsnoordwaarts,
Lombardia (1822)''.
Om bj Seehausen en Breitenfeld eene vaste
Breitenfeld is de naam van een klein stelling in te nem en.Nog voordatde K eizerdorp,niet ver van L eipzig eninhetkoning- ljkearméezich behoorljkhadgedeplojeerd,
rjk Saksen gelegen;hetOntleentzjnemerk- wierp hj haar linkervleugel op de vlugt.
waardigheid aan een drietalin zjn omtrek Op den anderen vleugelscheen de schaalder
geleverde veldslagen. De eerste twee zt
ln overwinning naardezjde derOostenrjkers
voorgevallen in den Dertiglarigenool
-log.Op overte slaan,maarzj veranderdegeheelen
den 7den September 1631 stietde Oostenrjk- a1,toendeverslagene Oostenrjkscheruiters

sche veldheer Tilly m et 35- of40000 m an,
w aaronder l1000 m an cavalerie,m et slechts
26 stukken geschut,tusschen Breitenfeld en
Seehausen op het Zweedsch-saksische leger,
dat alleen sterker Bras door een grooteraanta1-- door 100 -- kanonnen en aangevoerd

AverddoorkoningGustaafAdol
f.PappenheLm
wierp zich metzjn geharnasteruitersOp de
Zweden,noodzaakte hen t0twjken en vervulde Tilly reeds metde hoop op hetbeha1en zjner 33ste overwinning,toen eenebe-

van den linkervleugel doorhunne vltlgt het

voetvolk prjs gaven aan de aanvallen der

Zweedsche-cavalerie.Hoedapperzich hetcentrum o()k verweerdejhet w asniet bestand
tegen de Overmagt en m oest zich met 8000
m an overgeven. D e Zw eden verloren omstreeks 4000 man aan dooden en gew onden,

xvaarbj 8 generaals,terwjlhetverliesdel'
Oostenrjksch-saksische arnaée geschat Averd

op 15000 dooden en geBronden,5000 gevangenen,45 kanonnen,19l veldteekens en den
hendigeQankbeweging,dûorBannerbestuurd, geheelen trein.D ie overwinningwerdachteren het Zweedsche musketvuur,dattusschen volgd doorde verovering van Leipzig en het
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bezetten van Saksen;zj versterktedemayt zanger,werd geboren te Augsburg den 24sten
derProtestantsche vorsten en drong denKelzer t0t het sluiten van den vrede.
De derde slag, geleverd dcn 17(
1en October 1813,vormt eendeelvandengrootenv01-

Augustus1804,studeerde te W urzburg en te

Erlangen,wjddezichvervolyensgeheelenal

aan de muziek en verbond zlch in 1826 aan
den schouwburgteMannheim a1seerstetenor.
kerenslagbjLeLpgi.
g(zieonderdezennaam). In 1828 werd hj geplaatst aan 4en KnninkBreithaupt. Onder dezcn naam vermel- ljkenschouwburgteBerljnenoogstteopzjne
reizenin dehoofdstedenvan Et
lropadengrootden wj:

Joaehim Jkdfl: Breitltanqt, een Duitsch sten bjval.In 1850 werdhjkrankzinnig en
theoloog.Hj werd geborenln 1658teNord- overleedden 5ëen December1860.Zjnestem
heim in Hannover:studeerde teHelmstâdten had een verbazenden omvang enontwikkelde
werd privaatdocentteW olfenbuttelen Bruns- zich vooralin hare schoonheid en kracht in

wjk.Latervergezeldehj een Jong mensch departj vanMasanièlloindeJMuettedePorvan aanzienljken huizenaar deacademiete tici''en in de ucortez.''
Kielen hj werdhierterplaatsebenoemdt0t Breitinger. Onder dezen naam vermelhoogleeraarin de predikkunde.In 1685 ging den wj:
hj a1sconsistoriaalraad en hofpredikernaar Johann Jccos lreitlnyerj een uitstekend
Meiningen,en in 1687 alsacadémisch leeraar H ervormd godgeleerde.Hj werd geboren te
naarErfurt,waarhjdoorzjnekanselredenen Ziirich denl9denApril1575,studeerdeteIlergroote ergernis gaf aan de R.Katholieken. born, Marburg, Franeker, Leiden, HeidelIn1691vertrok hjalshoogleeraarindegod- berg en Baselenwasvervolgenst0taanzjn
geleerdheid naarHalle.Hiervoerdehj met dood,die op den 25stenMaart 1645 voorviel,
de hoogleeraren Lange,M ichaêlisen Franke met jver werkzaam voor de belangen van
eenevolkomeneheerschappj overdeuniver- hetHervormdekerkgenootschay.ln1618woonsiteiten verzettezichtegen elkeypging,om de hj met groote belangatelllng de Synode
aandetheologieeenwetenschappeljkengrond- teDordrechtbj,en van zjnegeschriften is
slag te geven.Op zjn aandringen werd de inzonderheid zjne JLebensbeschreibung''ver-

wjs
geer CIl
vristian W0; in 1723doorkoning meldenswaardig.
Ibiedricln'
G JA:I- IuitdenPruissischenstaat
Josann JlcplBreitin-ger,den strjdmakker
verbannen.Hj overleedden 182enMaart1732 van Bodmer tegen de schoolvan Gottsehed
t
eKlosterberjen,enzjnetalrjkegodgeleerde teLeipzig.Hj werd reboren te Ziirich den
geschriften zpn meerendeels vergeten.
lsten Maart 1701,stuueerde in de theologie

Ludwé
y eno
zBreitl
tanpt?een schrjver over en werd hoogleeraarin de Hebreeuwsche en
d
e
kr
j
qs
we
t
e
ns
c
h
a
p
. Hj werd geboren te de Gxiekschetaalin zjnegeboortestad,waar
Easselln 1783,kwam alscadetin W iirtem- hj den l5den December 1776 overleed.Hj
buxgschedienstennam a1sadludantdeelaan onderscheiddezichdoo1-eenvrjzinnigengeest,
den veldtogt van 1809.Gedurende de 00rl0- dien hj aande studiederclassische oudheid
gen van 1812- 1815 washj kapitein eene' ontleende,en wasjverig werkzaam voor de
beredenebatterg,- in 1816 werdhjmaloor, verbetering van hetonderwjsinZwitserland.
en in 1822 luitenant-kolonelen commandant T0tzjnetalrjkegeschriften behooren uDiavan de W irtembergsche artillerie te voet. tribeinversusobscurissimos aP.Statiocitatos
Vervolgenswerd hj gepensioneerd en 0Ver- (1723)'' eene nieuwe uitgave der tSeptualeed te W innenden den 30steltAuqustus1828. ginta''1 lArtis cogitandi principia (1736)'')
HjstichttehetuzeitschriftfurKrlegswissen- uKritijche Dichtkunst(1740)''enz.
sehaft(1819)''en schreefJTechnisches Hand- Breltkopf(JohannGottloblmmanuël),een

buch fl
ir angehenden Artilleristen (1823)'', man,die zlch op hetgebied van lettyrkunde
aMaterialien firein neuessystem derArtille- en kunst zeerverdiensteljk heeft gemaakt,
rie (1828)''enz.,en na zjndoodverschenen werd geboren te Leipzig den 28sten Novem-

zjne Jvorlesungen iiberdie Systematik der ber li
r
-19, stond zjn vader bj diensboekArtillerie fiir Oëziere aller W aFen (1841)''
. handel ter zjde, en hoorde tevensin zjne
Johann z xxçv.
:f FriedricltWrdif/zllyf,een geboortestad de académische lessen over letberoemd delfstûfkundige. Hj werd geboren terktlnde,geschiedenisen wjsbegeerte.Toch
den l8(
len Mei 1791te Probstzelle bj Saal- wjdde hj vervolgensalzjne krachten aan
feld,bezochthetLycéum vanlaatstgenoemde de boekdrukkunst en het lettergieten, en
plaats, en studeerde te Jena in de wis-en door een beteren vorm te gevenaande Duit-

natuurkunde.Van hier begafhj zich naar sche letter droeghjert0ebj,datdezenog
Freiberg, 0M: er de lessen van içrerner te nietdoordeLatjnschevervangen werd,hnehooren,waarnahj alhierin1813 totinspec- zeereenestrekkingin dien geestmeerenmeer

teur der académische muséa en in 1827 t0t valt op te merken en niet kan worden afgehoogleeraarilldeoryctognosiebenoemdNverd. keurd.O0k aandeRomeinscheletterqafhj
Van zjne geschriften vermelden wj Jueber sierljkergedaante.Aandewjzeommuzleknodie Aechtheit der Krystalle (1816)'',uV0ll- ten tedrukken metbeweegbaretypenbezorg-

stëndige Charakteristik drs Mineralsystems dehj eenegrootematevanvolkomenheid!en
(1820 en 3deuitgave1832)'',uDieBergstadt zelfsdeedhjpûgingenom landkaarten,ChlnéFreiberg (1125)M,en vccralzjn (
tvollstsn- schelettersen zelfsportrettenopeenedergedigesHandbuchder Mineralogie(1886- 1817, ljkewjze- metbeweegbaretypen- tever3dlnl''benevenshetvervolg op hetuHand- menigvtlldigen.Het vervaardigen van lettez's
buch dyr Mineralogie''van Hofmann.
verbeterde hj door eenemeereenvoudigemeBrelting(Hermann),eenuitstekendtenor- thode van gieten en donreene grootereharll-
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heid '
tegeven aan hetmetaal.Zjnefabriek zôö,dat de hoek OE L geljk isaan den

van speelkaarten en behangselpapier moest hoek O.
1.
F L.De in hetwaterafdalendelichthj echter met schade van de hand doen. straalveroorzaakt n0g eene andere werking,

Bj alzjne beslommeringen wisthj n0gtjd
te vinden voor letterkundigen arbeid.Hj
schreefJueber die Geschichte der Erindung
derBuchdruckerkunst(1779):: tdverslch den

nameljk eene verhooging van den warmte-

graad van het water. De straal E .# noemt
m en een gebroken en den straalE OTeen
teruggekaatsten lichtstraal.M en zietderhalve,
Ursprt
m g der Spielkarten, die Einfiihrung dat een op het water vallende lichtstraal
des Leinenpapiers und den Anfang derH0lz- gedeelteljk gebroken,gedeelteljk terugge-

schneidekunstinEuropazuerforschen(1784- kaatstengedeelteljkgeabsorbeerdtopgeslorpt)
1801)''
, (dueberBibliographie und Bibliophi1ie (
.17
92)'':terwjlhj geruimen tjd0ok een
uMagazin flirKunst und Buchhandel,,ujtgaf.
t)
f/
Hj overleed den z8sten Januarj 1794.YxN
'Zjne uitgebreide zaak kwam toen in handen
X
#
:
J
van zjn znnn Christoph Gottlob Wreïfkoz./
l
(geboren in 1763); deze verbond zich met
1
'

ljw..w

H örtel, gaf met dezen en metRooltlétz een

! .--

tjdschrift uit voor muziek,en overleed in

.'
*.e*I

j
l

1800.

l

Brekelenkamp (Quiryn van), eenNe-

U II

derlandsch schilder,leefde in het midden der
17deeeuw jen wordtvooreen leerlinggehou-

j
I

-z
1

j
lI

den van Dou.Hj was.althanseentjdgenoot

l
1 .11

van dezen en schilderde vooral bidddende
en peinzende kluizenaars,alsmede geestig
gestoFeerde binnenhuizen. Men vindt van
hem in het Trippenhuis te Amsterdam JEen

1

.1
J

/g
Breking.

binnenhuis? waarin een grjsaard aan het

spinnewiel'', benevens t
fEen binnenhuis,
n in warmte omgezet wordt.W j zullen
waarin een man, eene kruik in de hand e
nshiermetdebeideeersteverschjnselenbehebbende, bj het vuur zit enz.''In het 0
houden.
Louvreheeftmen van hem tEen schrjvende zigHe
tmeestgewone versthjnselisdatder
monnik-'' Teekeningen van hem zjn zeld- terngk
tsing (reiexie). Het vertoont zich
zaam , maar velevan zjne schi
lderjen zjn echteraadan
alleen in de reeds doûr ons bedoor de voornaamste plaatsnjders in prent schrevene gedaant
e, wanneer de bestraalde
gebragt.
rvlakte volkomen vlak is.Alsdangeldtde
Breking en terugkaatsing van het oppe
licht. Het licht verspreidt zich, wanneer wet,datde hoek van inval(0 E Ljgeljk
hetgeene belem mering ondervindt,m etregt11l'g.2.

ljnige stralen uitdie punten,waardoorhet
wordt opgew ekt. D e zonnestralen bereiken

'

derhalve zonder eenige afwjking van de
regte ljn de buitenste grenzcn van ûnzen

o&

dampkring. Ontmoet echter een lichtstraal
een vast, vloeibaar ofgasvorm ig ligchaam j

l

dan wjkt hj afvan den regten weg.Daar
wj niet kunnen nagaan,h0ezulksaan de

&

grenzen van onzen dampkring geschiedt,

moeten wj deafwjking van den lichtstraal
zoeken waar te nem en aan de grenzen van
tw ee verschillende ligcham en aan de opper-

&z

t

Z
e#

&ê/ ed

vlakte der aarde. W anneer wtl een zonne-

straal door eene kleine vensteropening O

(;g. 1) in eene donkerekamerop een bak
metwater A laten vallen,zoodat hj juist
de vloeibare oppervlaktetreft,dan zien wj
dien straal gebroken,zooals in de fguur is
aangewezen. De hoek O .r L ,bepaald door

N
/

#

Terugkaatslng.

den lichtstraalen deuit .
E'ûprjzende 100dljn op het watervlak, is grooter dan de isaan den hoek van uitval(0'E Z),en de
hoek .
#E.
57.Zweven erstofdeeltjes in de lichtstraal, de loodljn E L en de terugge-

lucht,dan kan men den weg van den licht- kaatste straalliggen in hetzelfde plattevlak,
straalO# duideljk zienentevensopmerken, hetwelk loodregt staat op de terugkaatsende
dat de straalnietalleen in het water maar oppervlakte. Bevindt zich nu op den weg
0ok in de lucht voortloopt,en wè1in eene # 0' van den lichtstraal het 0og van den
geheel andere rigting. zoodat hj aan den w aarnemer,dan zaldeze een indrtlk ontvanzolder in 0' een beeld doet ontstaan van de gen alsofhj del
ichtgevendeopening O regt-

opening 0.Deze afwjking geschiedtstqeds streeks ziet,nietop deplaats waar zj zlch
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bevindt, m aar onder de terugkaatsende oppervlakte in de rigting 01.
F. Op deze wet
rust de werking van den spiegel.
Isde terugkaatsende oppervlaktegebogen,
dan worden de invallende lichtstralen niet

rigtingen ce en de voortloopen en elkander
in e ontmoeten.Bevindt zich hier het 00g,
zo0 verplaatst zich daarvoor het punta naar
alen hetpunt b naarb'.Evenzoo gaat het
met de Overige punten der oppervlakte van

evenwjdig,maardivergérend(uiteenwjkend) de pjl, en de s0m dier punten vormthet
teruggeworpen.In flg. 2 zien wj uithet beeld van de pjl!hetwelk zich in zjn çepunt @ lichtstralen op eene bolvormige 0p- heelachter den splegelvertoont.Is de splepervlakte vallen, en volgens de reeds ver- gelvolkomen eFen,dan is00k deterugkaatmelde wet, dat de hoek van inval geljk sing zeer volkomen en men aanschouwt het
m oet wezen aan dien van uitval,m oeten nu beeld zonder iets van den spiegel te Ontwaa b naar bbf, a c naar cc':ad naar dd'' ren.Hetheeftechtereen omgekeerden stand,

ae naar eelenaf naarJf'worden terug- nameljk wat zich in hetvoorwerp aan de
gekaatst.Een bolvormigespieqelweêrkaatst linkerhand bevond,vertoontzichinhetbeeld
dus de lichtstralen in alle rlgtingen. Een aan de regter,en opgekeerd.
W anneer de weerkaatsende oppervlaktp
ruw ligchaam kan men zich voorstellen als
overdekt m et eene ontelbare m enigte kleine niet plat maar gebogen is, vertoonen Xfch

bolletjes,dieallehetlichtOpdergeljkewjze andere verschjnselen.Verbeeldenwj0nseen
terugkaatsen a1s die bolvormige spiegel.Als gepoljst stuk metaalA .
# (;g.4)?waarvan
duseenongepoljstligchaam besehenenwordt, de holle oppervlakte het segment ls van een
zendt het de lichtstralen naar alle kanten bol. W anneer saen deze naar de zon toeterug?zoodathetzelfziqtbaar wordt.Deze keert,Ontstaaterdesgeljkseenbeeldvandat
onregelmatige terugkaatslng draagtdennaam

hemellicht,doch nietachter,maarvöör den

van d'
W tsie (verstroojing) en vervulteene spiegel. Daar de afstand der z0n ,in vergebelangrjke r0lbj deverschjnselen van het ljking met afstanden op aarde, verbazend
zien.Immersalleen ten gevolyeder diFtlsie groot is,kunnen wj de invallendestralen
:aen
kunnen wj met0ns 00g een llgchaam waar- voorstellen do0rdeevenwjdige ljnen .

sb. Ligt nu het middelpunt van den b0l,
waartoe het segment behoort,in c en loopt

6

het verlengde der regte ljn!door c en m
(het middelpunt van den splegel) naar de
Fig.4.
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Terugkaatsing.

Terugkaatsing.

nemen, en daar de meeste voorwerpen op

ln
gens
de beke
zon,dan zjn gemelde strvo
ale
evenwjd
ignde
aan
de as cm. ZIJ worden
wet(hoek van inval= hoekvan uitval)teruggekaatst,zoodatzj elkander in # Ontmoeten.
lletzelfde geschiedt m et alde Overigeteruggekaatste stralen, en het punt d, waar zj
luchtdeeltles verstrooid en in allerleirigtin- zich vereenigen,noemtmenhetkoofd-brand-

aarde zich op die wjze vertoonen, is de
difusie eenedageljkschezaak.Zj verschaft
ons het daglicht,w anneer de z0n voor ons
onzigtbaar bljft,want de zonnestralen,in
den damgkring vallende, worden door de

gen naar de oppervlakte der aarde gezonden. pxlf van den spiegel.Kom en de lichtstralen

Hier ondergaan zj opnieuw eene verstrooi- van een'punt oy aarde,z00kan men hen
jing,dringen tusschen deondoorzigtigev00r- nietalsevenwjdlgbeschouwen,enhetbrandwerpen en verliehten na eene herhaalde te- punt verkrjgt Om die reden eene andere
rtlgkaatsing zelfs de verste hoeken. Het pl
aats(fip.5).Zoolanghetlichtgevendvoorwerp
spreekt van zelf,datbj elke tert
lgkaatsing zich bulten het brandpunt d bevindt, ont-

dekracht(intensiteit)van hetlichtafneemt, staat daarvan steeds een beeld; ditverwi
jdaar een gedeelte der stralen geabsorbeerd
wordt, en dit is de oorzaak van de verschillende graden van verlichting.
H0e een spiegelbecld ontstaat,is nu niet

dert zich echter verderyan den spiegelnaarmate datvoorwerp t0thetbrandpuntnadert;
heeft het dit laatste bereikt, dan w orden

de stralen evenwjdig teruggekaatst(;g.4),
moejeljk teverklaren.Hetvlak A .
D (flg.3) en er w ordt geen beeld gevormd.K omtveris een spiegel, en vöör dezen bevindt zich volgens dat voorw erp tusschen d en tlen
de pjla b,van wieroppervlakteoverallicht- spiegel,dan vertoont zich daarvan wederom
stralen uitgaan.Eenige van deze treFen den een beeld, en wèl zooals bljkt uit ;g.6,
spiegelen w orden regelm atigteruggeworpon. achter den spiegel.Is de terugkaatsende op-

Laten wj slechts de stralen ac en bd in pervlakte nieth0lmaar bol,dan vereenigen
oogenschouw nem en. In de punten c en d

zich de texuggekaatste stralen nooit voôr
' ,

worden zj zôö teruggekaatst,datzj in de maar steeds achter den spiegel.
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ln ;g.7 zj A B eene gepoljste bolvormige nen zich dikwjlsen onderzeerverschillende
Oypervlakte, wier middelpunt zich in cbe- Omstandigheden aan Onzen blik.A1hetlicht,
vlndt.Gaan nu van hetpunt 0 delichtstra- datwj van de z0n ontvangen,isgebroken,
len 0. en 0ù naar die oppervlakte.danwor- wanthet moet,voordathet0nsbereikt.(loor
den zj in derigtingens.
qenbdteruggekaatst. de verschillende lajen van den dampkring
Deverlengdendezerljnen ontmoeten elkan- dringen. De digtheld des dampkrings neemt
dex in het punt e, en aldaax vertoont zich naar de aarde aanhoudend t0e;derhalve 0nhet beeld.
dergaan de lichtstralen yedurende hunnen
De b'
rekin.q (refraetie)derlichtstralen?00k togteene gestadigeafwjklng.Ditisvoorge-

straalbreking genoemd,heeftdesgeljkshare steld in ;g.8:sd zj een zonnestraal,diebj
wetten.Vexgeljkt men in ûg.1 den hoek a in den dampkring komt.Hj wordtnq te
O E L of de hoek van invalmet den hoek sterker gebroken, naarmate hj digter tot

Terugkaatsing,

Fig.l0.

Brtking.

Breking.

B # L ofdien van breking,dan neemt men ëe oppervlakte der aarde nadert,zoodathj

Y7aar,dat laatstgenoemde alttjd kleineris, dezeeindeljk in bbereiktmet eene geheel

wanneer de lichtstraal uit eene dunnere in andereri
gtiny,dan hjoorspronkeljk bezat.
eene meer digte middenstofovergaat.Bi
jhet Daarwjeenllchtgevendvoorwerpsteedsaangmgekeerde geval is de hoelt van breking schouwenindtrigting,waarin dtdaarvan uitgrooter dan de hllek van inval. Zalde bre- gaandelichtstraalonze oogen trefj z0ozien
king der liehtstxalen plaats hebben, z0o wj de z0nopeeneandexeplaatsdandie,waar
moeten de beide stoffen, die haar doen ont- zj zich werkeljk bevindt.Ditgeschiedthet
staan, doorzigtig w ezen, en de betrekking sterkst bj zons Op- en Ondergang,omdat de
vandetweegemeldehoekenisafhankeljk van stralen? sehuins in den dam pkring vallende,
4en aard dier stolen. M en kan alzoo voor een langen weg donr dezen moetenaieggen.
Daar eehter het brekend vermogen derlucht
elkestofden brevngs-eœponentbeyalen.
De verschjnselenderstraalbreklngvertoo- niet zeer grootis,bedraagt datverschiltus-
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schen den schjnbaren en werkeljken 0p-en in 2 verschillende rigtingen. Men geeft aan
ondergang sleehts weinige minuten.
datverschjnselden naam vand'
ubbelelrekiwp.
Andere verschjnselenderstraalbrekingont- Men vindt het vooral bj llslandsch kalkwaren wjbj hetgadeslaanvanvoorwerpen, spaat, om die reden dubbelspaat genoemd,
die in het water liggen.Van een geldstuk en bj kwarts. Wanneer men door zulk
a (;g.9)opdenbodem vaneenvatmetwater eene stgf een voorwerp, bjvoorbeeld eene
aanw ezig! gaan lichtstralen uit,die alleen zNvarte ljn op een witpapier,aanschouwt,
doorbreklngbj hun overgangin den damp- dan ziet men het dubbel. De leer der dubkrinq een zjwaarts gelegen punto kunnen bele brekingvormteenm erkw âardig gedeelte
berelken. De waarnemer verplaatst nu het der theorie van hetlicht.
voorwerp in de rigting van den gebroken
Brem .Men geeft dezen naam vooralaan.
straalen aanschouwthetin@!derhalvehooger Sarotkamnus rll-gt
xri,
s < ï-m., een heester,
dan de plaats, waar het zlch bevindt.Om die gemiddeld 1 t0t 2 Ned.el hoog wordt
dezellde reden vertoontzich een schuinsin tOt de Vlinderbloemigen behoort. groene,
hetwatergehoudenstoka1swarehjgebroken. kantige, ltale,roedevormende takken draagt
W anneer een lichtstraaluit eene dunnere met gesteelde, drietallige bladeren,en vermiddenstof(dampkringslucht)in eenedigtere sierd is met groote gele bloemem ?die door
(glas) komt en dan weder in diedunnere platte, zwart-bruine, eenigzins vlltige. 8-

doordringt, wordt hj tweemaal gebroken. 12-zadi4e peulen worden vervangen. Men
In fg.10 zj AA deloûdregtedoûrsnedevan vindt dlen heester in alle gewesten van ons
eene glazen plaat.Een lichtstraalab zal,in

Vaderland,vooralophei-en zandgronden.De

hetglasvallende,naar bejen bj hetverla- stjvetakken dienent0thetvervaardigen5Tan
ten van het glas naar c# afwjken.Beide bezemsenbjenkorven,hetdekkenvandaken,
afwjkingennaartegenovergesteldezjdenzjn en in gedroogden toestand t0tbrandstofenz.
uit den aard der zaak even groot,zoodat 00k aan hetgeslachtGenista wordtde naam
c# evenwjdig isaan ab.Deloodregtestraal van brem gegeven.T0tdeinlandscheGenista-

6&lgaaterzondereenige afwjkingdoorheen. soorten behooren de gewone brem (G.scop>ria)met 3-tallige,langwerpige bladeren en
okselstandige bloemen, deverf-brem (G.
tinctoria) met lancetvormige, onbehaarde
bladeren, rolronde takken en trosvorm ende

bloemen, de bekaarde brem (G.pilosa)met
lancetvormige,toegevouwenbladerenenbjna
ongesteelde bloemen, - de Engelsclte brem

(G. anglic>) met langwerpige, onbehaarde
bladeren, en de Duitsclte brem (G.germaniea) met lancetvormige,sterk gewimperde
bladereneneindelingschebloem trossen.D ebeide laatstgenoemden zjnmetdoornsvoorzien.
Brem (Cornelis), geboren in de eerste
helft der voorgaande eeuw ,heeft een groot

aantalstichteljke werken in het licht gege-

W anneerwjalzooregtdoor onze glasruiten
heen naar buiten zien, aanschouwen wtjde
voorwerpen op de plaatsen.waar zj zich bevinden .terwtJ
'lzj eenigeverschuivingondergaan, wanneer wj schuins (
1001* de ruiten
kjken.Zjn deoppervlaktenderlichtbrekende

ven, en overleed in hoogen ouderdom te

Rotterdam den 17den Februarj 1803.

Brem en , een kleine zelfstandige Staat,
sedert 1867 lid van den NoordduitschenBond
en sedert 1871 deeluitmakendevanhetDuit-

scheRjk,iszamengestelduittweedeelenvan

zeer verschillende grootte.Hetgrootstewordt
ligchamen niet plat, maar gebogen en niet door de Weser in t
'wee gewesten gesylitst
evenwjdig,dan ontwaren wj daarbj eene van welke het ééne door de Pruisslsche
dergeljke afwjking alswj reedsbj de ge- provincie Hannover,en het andere doorO1bogene spiegelvlakken hebben opgemerkt.ln denburg is omgeven. Het kleinere deel,in
het eenvoudigste geval bestaathet brekend 1827 van Hannover verkl-egen, ligt aan de
ligchaam uit 2 bolvormige segmenten. Een Noordzee en aan de plaats, waarde Geeslichtstraal ab (fg.l1),die ditligchaam be- te zich uitstortin de W eser. Het geheele
reskt, wordt bj b gebroken naardezjde grondgebied van dezen Staat beslaat eene

van deloodljn àc'en gaatvoortin de rigting be. Bj hetverlaten van datligchaam
in e wordt hj gebroken naarde zjdevan
de loodljn ec en hj gaatverder in de rigting ed.E en ander straalabIondergaateene
dergeljke verandering en snelt,natweemaal
gebroken te zjn,verderin de rigting e/#'
.

oppervlakte van 43/, E) geogr. mjl. ln

den Bondsraad van het Dnitsche rjk heeft
de (lvrje hanse-stad Bremen'' ééne stem
en zendt een afgevaardigde naar den Rjksdag. Zj heeft,volgens de Rjks-constitutie,
eene vrjhaven, zoodat haar grootste gewest metde havensteden Vegesack en BreHierop rtlstde w erking der vergroot-enver- merhaven buiten de tollinie des Rjks is gekleinglazen,die men metdennaam van lenzen sloten, waarvoor zj jaarljks 250000 thaler
bestempelt(zie onder datwoord).
aan de Rjks-kas betaalt. De bevolking van
Sommige doorzigtige ligchamen bezitten dézen staat werd in April 1871 geschat op
deeigenschap,datzj dellchtstralen breken 120000zielen.Van dezewonenerbjna75000
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te Bremen,ruim 9000 te Bremerhaven ruim langs den reistjd naarBerljn aanmerkeljk
2600te Vegesack,en bjna 23000 in 28 dor- te bekorten.

Bj de zorg voor de stofeljke welvaart

pen.De bevolking igerin delaatstejaren

sterk vermeerderd,vooral door hen, die uit Aorden erde bel
angen desgeestesvolstrekt
Hannover derwaarts zi
J
-n getrokken. onge- nletuit het00g verloren.De openbarevolks-

v
eer00% derinqezetenen beljdterdePr0- scholen zjn eruitmuntend ingerigt,en men
testantsche godsdlenst. De waarde van den heeft er eene hoofdschool, die uit een gymgrondeigendom iser sedert1826 vervtlfvou- nasium , handels- en voorbereidende school
digd,en bedroeg in 1869 in denStaat89 en bestaat,--voortseene stedeljke.en eenebjin destad 661/.millioen thaler.Destadheeft zondere JRealschule'' van de eerste klasse,
zich in denJongsten tjd aanmerkeljk uitge- een seminarium voor onderwjzersen twee
breid,nadatzj reedsin 1848dooraanhech- kweekscholen voor onderwjzeressen. Men
tingvan buitenwjken driemaalz00grootge- heefter eene handelsvereeniging,eene arbeiworden was als te voren.Van 1855 t0t1860 dersvereeniging Vorwörts,eene kunstenaarswerden er gemiddeld Jaarljks 274 nieuwe vereeniging van 300 leden,eennatuurkundig
huizen gebouwd. T0t de belangrjkste ge- genootschap,eenebibliotheek-vereeniging enz.
bouwen van den Jongsten tjd behooren de De gemeente-huishouding is ern0g altjd
St.Remberti-kerk,van 1860- 1871gesticht,
de feest-en concertzaalder kunstenaars-vereeniging en despoorwegbrug over de W eser.
Voorts heeftmen er een groot DBurgerpark''

met de staatshuishouding vereenigd. Deze
eischt ongeveer 15 thaler van ieder ingezetene.De jaarljkscheinkomsten en uitgaven
beloopen er ongeveer 21
/4millioenthaler.De
aangelegdenzjnereenschoolgebouw eneene staatsschuld bedraagt erbjna 13millioenth.,
centrale brievenposterj in aanbouw ,terwjl van welke z0o wat 2/pvoo1'den bouw van
men het voornemen heeft,ereenbotanischen spoorwegenzjngenegotlëerd.Dekleinstehelf.t
tuin met een aquarium te doen verrjzen. dermiddelen- 420/:- vloeitvoortuiteigenDe brandweer is er onlangs op eene voor- dommen van den Staat,en de grootste helft

treFeljke wjzeingerigt,en menisbezigmet

-

580/0- uitdireete en indirecte belastin-

de inw oners van gefltreerd drinkwatcr uit gen.Deindirecte,zooalsverteringsbelasting,
de W eser te voorzien.
zegelbelasting en omzetbelasting, leveren

De bandelis erin de laatsteJaren - zelfs daartoe3/4(
1e,en dedirecte,zooalsgrondbegedurendehettjdperkvan denJongsten 001*
- lasting,lichtbelastingeninkomstenbelastiny,
l0g - aanmerkeljk toegenomen.ln-en uit- 1/4;e.Daarbj komen n0q armengelden,d1e
voerhaddenin 1867eenewaardevanl90Z , in den vorm van vrjwillge bjdragen wo1en in 18s0 van l0l millioenthaler.Dev00r- den geheven.
De verandering van zaken in Duitschland
naamste invoer-artikelen zjn (18s0) tabak
(l4 millioen th.
)?katoen (15,3millioen th.), in 1866 werd d00r Bremen zaet vreugde berjst(bjna5millloenth-)enpetroleum (5mil- groet,daar hetvan de willekeurige politiek
lioenth.l.DehandelsvlootvanBrementeldeden van Hannoversteedsveelteljden had.W èl
lstenJanuarj1870,driehonderdzeeschepenmet ging die verandering voor Bremen van kosruim 119000 last,waaronder zich 56 stoom- ten en OpoFeringen vergezeld,maar de naschepen,en l72 rivierschepen metruim 8000 tionale gezindheid der burgers stelde het allast, waaronder zich 22 stoombooten bevon- gemeen belang bovendegeldeljkeschadevan

den.In delaatsteJaren trokkenjaarljksge- enkelen. In de laatste Jaren is tevens in
middeld 67000 landverhuizers over Brem en
naar Am erika.
Eene belangrjke instelling voor den handeliserdeBremerB ank,in1856gesticht.Haar

Jaarljkscheomzetbedroegtothedengemiddeld
300 millioen thaler. Zj disconteertJaarljks

Bremen veel gedaan voorde verbetering der
regtsbedeeling,voor de bevordering van het

welzjn der landeljke bevolking, en sedert
1861 iservrjheidvan arbeidingevoerd.O0k
begint de njverheid er meer en meer te
bloejen:men heefter fabrieken van siraren
en sigarenkisten,jzergieterjen, machlnenfabrieken,brouwerjen,brandewjnstokerjen

een groot aantal w issels, ten bedrage van
ongeveer40 millioen th.O0k bestaater eene
Voorsckot-bank, in 1864 gesticht en zoozeer enz.
bloejende,dathare deelhebbersin hetvoor- Volgensde constitutie van Bremen iserde
gaandejaareendividendontvingenvan81/a0,
/
:. regering in handenvanden Senaatenvan het
lrgerschap. Eerstgenoemde bestaat uit 18
Despoorwegverbindingenlatenerintusschen Bt
n0gveeltewenschen Over.DewegvanHanno- ledenz van welke 10 regtsgeleerden en 5
vernaarBremen,in 1847gebouwd,iseen0m- kooplleden moeten zjn.Tweedierledenzjn
weg,en o0k de t
dBremer-Ge stebahn'')die in burgemeesters,en één van hen is voor den

l86ztotstandkwam.ln1867werdeenspoorweg tjd van eenJaar voorzitter van den Senaat.
naar Oldenburg en verdernaarLeergeopend, In de handen van dezen Senaatberust de
en in 1871 een zjtak naarBrake,debelang- leiding vanallestaatkundigeaangelegenheden,
rjk8te haven op delinkeroevervan deW eser. de uitvoerende magt, hetregt van genadeEerst de spoorweg van Venlo naarHambtlrg verleenen,vanpolicieendebeschikkingoverde

zalBremen aan deéénezjdebehoorljk met gewapendemagt.DeBurqerschapbestaatuit
Hamburg en aan de andere met W estfalen 150 vertegenwoordigers u1tde staatsburgers5
en de Rjn verbinden,terwjlBremenin 187l zj worden voorden tjdvan 6Jaargekozen,
voor eigen reltening een spoorw eg liet aan- eneenecommissiedaaruit,zam engestelduiteen
leggen van Langw edelnaarU elzen )om daar- voorzitter en 18 leden,waaktonder4ennaam
28
JV.
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van Burgerambtvoor de handhavingderwet- aan de W eserdebadplaatsLilienthalenVegeten en verordeningen.De rertsbedeeling ge- sack ,die drak bezocht worden.
schiedt er door 12 regters,dle doorden Se- Bremen is de geboorteplaats vanAdam rg4
naaten het Burgerschap gekozen zjn.Men Bremen, Treniranus en Heeren,en draagter
heefterin burgerljkezaken3instantiën,van roem op,dat het weleer Olbers,den uitstewelke het Hooge H0fvan Appèlte Li
ibeck kenf
len sterrekundige onderzjneinrezetenen
de hoogste is. Voor criminéle zaken heeft telde.De stad is aan eene grooterlvierzeer
men eene regtbank te Bremen Bremerhaven gunstig gelegen,en haarhandel,thansreeds
en Vegesack;voor zwaremisdaden heeftmen aanzi
enljk z0un0gveelhoogerevlugtnemen,
een Hoog deregtshofteBremen enals2ëein- indien ervoldoende diepte was voor schepen
stantie het reeds genoemde Hooge H0fvan van 500 last,welke thansnietverderkomen
Appèl te Liibeck. Handels- en scheepvaart- dan t0tBremerhaven,hetwelk dooreen spooraangelegenheden worden er beoordeeld door weg met Bremen verbonden is.
het Koopmansconventen deKamervan K00pOmtrentdeoudstegeschiedenisvan Bremen
handel,njverheidszakendoorhetNjverheids- is weinig bekend. Velen houden het voor

convent en de Kamer van Njverheid,ter- Phabérannm, dat bj Ptolemaeusvoorkomt.
wjlmen er daarenboven eeno KamerVan onder den naam van Bremon ,later Brema,
landbouw heeft, die de belangen van land- was het ten tjde van Karelde Grooteals
bouw en veeteelt ter harte neemt.
een visschersdorp bekend.DieVorst stichtte
Van de uitbreiding en de nieuwste gebou- er een bisdom en plaatste er een potestaat.
wen derstad Bremen hebben wj reedseen Laatstgenoemde werd in 934 op aandringen
enandermedegedeeld.ZjbehoortmetLiibeck van den Bisschop teruggeroepen,en Bremen

en Hamburg t0tdevrjehanse-steden enligt verkreeg onder geesteljk bewind een magiaan deW eser,15geogr.mjlenvandeNoord- straat en velevrjheden.In 1:76voegde de
zee en 9 van Brem erhaven,in eene vlakte. stad zich bj de Hansa en onttrok zichnageDe rivierverdeelthaarindeAlt-en Newstadt, noeg geheelen alaanhetbisschoppeljk gediedoortweesteenenbruggenverbondenzjn. zag. In 1532 trad Bremen t0e t0t het ProDe vestingwerken derAltstadtzjn in 1803 testantsch verbond,werd in den ban gedaan
in een park herschapen,datmetzjnebeide en door Karel V belegerd,maardoor Mans-

uiteinden aan deW eserreikt.Dehuizen der feld Ontzet. In 1562 werd er door Albreeltt
Altstadt vertoonen zich nog veelalin ouder- A'ortfelserg de Hervormde godsdienst ingewetschen bouwtrant; 00k zjn er naauwe, voerd. Na den Vrede van Munster,die het
kromme straten,maarde geheelestad onder- bisdom Bremen in een Zweedsch hertogdom
scheidt zich dooreene netheid en zindeljk- herschiep, poogden de Zweden zich t0t 2heid,die men slecllts in eene Nederlandsche maalt0e(1654en16ss),maartelkensvruchtestad z0u zoeken. De nieuwere gedeelten l00s,van de stad meesterte maken.ln 1721
hebben een zeer bevallig voorkomen. T0t verkreeg zjvanHannoverhareRjksvrjheid,

debelangrjkstepleinen behooren erdeD0m- en 0ok in 1808 bleefzj eene vrje stad. In

hofm etde Domkerk ,deM arktm ethetRaad- 1810 echter werd zj a1s hoofdstad yan het
huis,en de Domheide m ethetstandbeeldvan departement uMonden van de W eser''bjhet
Gustaa.fH#pl; Men vindtereen tientalker- Fransche Keizerrjk gevoegd. Na den slag

ken,van wefkedeD0m merkwaardig iswe- bj Leipzig doordegeëlliëerden ingenomen,
gensden tBleikeller''1eenqrafkelder,waarin werd zj in 1815 toteene vrje stad van den
de ljken t0t mummiën mtdroogen.Van de D uitschen Bond verklaard.
overigen heeft de Ansgarius-kerk een toren
H et dem ocratisch elem ent heeft zich in
ter hoogte van ruim 100 Ned.el.H etRaad- Brem en reeds vroeg doen gelden. In 1428
huis,in 1405in spitsboogstjlgebouwd,heeft behaalde het de overwinning op de aristoeenindrakw ekkendvoorkomen;in den kelder cratie en verwierf,dathetligchaam t0tveraldaarbewaardmen den kosteljkstenenOud- kiezing van raadsleden uit 6 burgers en 3
stenRjnwjn (1724),JdeR00s''genoemd,en raadsleden zou bestaan. In 1535 werd bemen vindt er voorts eene rj van 12 reus- paald,datderaad alle geleerden,deouderlinachtige vaten, die de namen der Apostelen gen van den koopmansstand en voorts allen,
dragen en metlog-jarigenHochheimerenan- die het groot bllrgerregt verkregen hadden,
dereuitmuntendewjnsoortengevuldzjn.Tot t0t het Burger-convent m oest uitnoodigen.
deanderebezienswaardigegebouwen behooren Ditduurde t0t in de 19(le eeuw .Eerstnaden

erde Beurs,deUniemeteenefraajeconcert- va1 van het Fransche Keizerrjk en nadat
en balzaal,de W aag,het Stadhuis,te voren Bremen door het W eener Congrès alsDuithetAartsbisschoppeljk paleisjhetMuséum j sche Bondsstaat was erkend, nam de raad
de Schouwburg enz.Behalvede inrigtingen, het initiatief, om eene nieuwe wjze van
die wj reedsvermeld hebben,bezitBremen verkiezing van raadsleden in te voeren.D ien
eene handelschool,eenzeevaartschool,deberoemde sterrewachtvan Olbers,eene stadsbibliotheek van20000deelen,eenbureauvoor
handelsstatistiek,een arm en-en zieken-huis,

ten gevolge kwamen de Senaat en het Btlrgerschap aan het hoofd der zaken.D eze gesteldheid w asechternietbevredigendyzoodat

daarin gedurende destormenvanhetlaar1848
een besleshuis enz., voortshetMuséum, belangrjke wjzigingen werden aangebragt.
datin een eigen gebouw eeneboekerj heeft In 1852 werd gehandeld overeeneherziening
van 24000 deelen, eene zangschool en vele der grondwet, welke den zlstenFebruarj
clubs.In denabjheidvan Bremen heeftmen 1854 werd afgekondigd, en daardoor w erd
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he
t bestuur ingerigt o? den voet.dien wj deed van zjne regten.Van 1803 t0tl806
in den aanvang van d1t artikelhebben be- moest het buigen voor de Fransche heerschreven.
schappj!werd voor korten tjd toegevoagd
Brem en , een voormalig hertogdom ,thans aan Prulssen,toenaan hetkoningrjk W esteen gedeelte van de Pruissische provincie
Hannover, vormt methet hoogstiftVerden

fàlen en behoorde vervolgens t0thet Departement Monden van de W eser,waarna het

en het land van Hadeln de landdrostenj in1813aan Hannoverwerdterugqegeven,en
Stade.HetgrensttennoordenaandeNoordzee in 1866 met dit koningrjk is lngeljfd in

ten noordoosten aan de Elbe,tenoosten aan Pruissen.
Luneburg,ten zuidoosten aan Hoya enTheBrem er.Onderdezennaam vermeldellwj:
dinghausen, ten w esten aan hetgebied der
Jokannen Bremer Oz., een Nederlandsch

vrje stad Bremen en deW eser,entennoord- godgeleerde en dichter.Hj werdgeboren in
w esten aan Ritzebiittelen Hadeln.H etheeft de tweede helftder l7deeeuw.Hjwaspreeeneoppervlaktevan bjna94I
EJgeogr.mjlen dikantbj de Remonstranten te Amersfoort,
en bestaatuitgrooteheidevelden en veengron- Hoorn en Rotterdam,en Overleed alhierden

den met eenige strookenweilanden (marsch- l7den Julj 1713. Hj dichtte uAmersfoortse
landen) langsdeElbe en deW eser. Hetis Tempe''en gafeenige leerredenen uit.
Johannes Bremer,een zoon van denv00rvan talrjke riviertjes doorsneden,die zich
in de E1b()en de W eser uitstorten.Daarvan

gaande, geboren te Hoorn den 8eten April

zjn de Schwinge en de oste,alsmede de 1694 en overleden te Amsterdam den 20sten
Oste en de W umme doorkanalenverbonden; Februarj 1757.Hj werd proponent bj de
0ok vindt men er eenige kleine meren.De Remonstrantsche sociëteit, maar bekleedde
venen zjn erreedslang ontgonnen en met de betrekking van leeraar bj deDoopsgeeen groot aantalveenkoloniën bedekt.V00r zinden achtereenvolgens te Leiden en te

'tpverige zjn er landbouw en veeteeltde Amsterdam.Hj heeftveelgedaan voorden

voornaamste bronnen van bestaan. H et aan- bloeivanlaatstgemeldKerkgenootschap,voorta1 inwoners bedraagt er om streeks 140000, al ook door aan te dringen op hetberoepen
verdeeld over 4 steden en vlekken,22 amb- van een afzonderli
jken hoogleeraar,waartoe
ten en 49 gem eenten.
hj in 1733 T'
eri F'
ïdf
xwpesAslïzez3 aanbeval.

De vlakte van Bremen wasin ouden tjd Voorts heeft hj katechisatie.boeken uitgegeven,diebj herhalinggedruktzjn,benevens
eenige stichteljke werken.

eene woonplaatsderChaucen,dieerbenevens
andere stammen,zooals de Friezen enz.,allengs zamensmolten met de Saksen.De veroveringen van keizer Karel de Grppfestrekten zich 00k derwaarts uit, en in 780 werd
erhetChristendom #erkondigddoor W illeltad,
die in 788 zich benoemd zag t0t bisschop
van Frieslanden W igmodiën onderhetOpper-

Koenraad .fr:eler, een broeder van den
voorgaande, achtereenvolgens predikant der

Remonstranten te Gorinchem , Nieuwkooy,
W addinxveen en Amsterdam. Hj werd ln
1752 emerittls, vestigde zich te Utrecht
en overleed aldaarden 23stenJanuarj 1766.
gezag van denaartsbisschopvan Keulen.Hj Hj heeft eenige strjdschriften tlitgegeven
stichtte de domkerk in de stad Bremen en tegen de voorstanders van den kinderdoop.
stierfin 790 te Blexum. Toen de NoormanFrederika .frd-er,eeneZweedscheromannen in 845 de hoofdkerk te Hamburg ver- schrjfster.Zj werd geboren te Tuorla bj
woest hadden,verplaatste Lodetvî
jk de .
IIMiJ- Ab0 in Finland den 17(1enAugustus1801,en
scl
ter den aartsbisschoppeljken zetelvandââr begafzich 4 Jaren later methareoudersnaar
naar Bremen. D e aartsbisschoppen volgden Zw eden, w aar haar vader, een bemiddeld
ten getale van 6 elkander Op en Unno?de koopman, de heerljkhei
d Arsta in de yelaatste, stierf in 936 a1s m artelaar te Blrka meente Osterhanige aankocht. Zj ontvlng
in Zweden. Zjn opvolger Adal
gang breidde aldaar en te Stockholm , w aar hare ouders
het bisdom aanmerkeljk uiten tevenszgne doorgaans den w inter doorbragten, onder-

eigene regten als regent. Zjne beide 0pv0l- rigt van huis-onderwjzers. Later vertoefde
gers roeiden er het heidendom geheel en al zj geruimen ttld in Noorwegen bj hare
uit. Zj werden t0t aan den Munsterschen vriendin degravinSonnerhjelm enwasdaarna
vrede opgevolgd door eene lange reeks van

werkzaam aan eene meisiesschool te Stok-

aartsbisschoypen,van welke sommigen door holm.Zj verdieptezichindestudiederbeste

een doelm atlg bestuur t0t zegenstrekten der Engelsche,Fransche en Duitsche schrjvers,

ingezetenen,terwjlanderen doorstrjdzucht en trad weldra zelye a1s schrjfster0?.Achen verkwisting zware oFers van hen vorder- tereenvolgens verschenen ttDe famllie H.
den. ln 1648 w erd hetaartsbisdom herscha- (1823)''ttDedochtersvandenPresidenttl8z4l''
pen in een Deensch hertogdom metStadeals l
tNina (1815)'',uDe buren (1827)''1d
tllethuis
hoofdstad.Van 1675 tot 1679 hielden deher- (1829)':en ustrjd en vrede (1840)''1die in
togen van Celle en ran '
col/.
dz?èïi/fe!en de hetOorspronkeljke den gemeenschappeljken
Bisschop van Miinster hetlandbezet.In 1709 titel dragen van JTeckningar ur Hvardagswerden Bremen en Verden aan Hannover lifvet (Sehetsen uit hetdageljksch levenl''.
verpand en door de Pruissische en W olfen- Hierop volgden tNya Teckningar''metddEen

buttelsche krjgslieden in bezitgenomen.I)e dagboek(1843)''1dInDalecarlië(1845)''
1(tBr0eDenen veroverden hetin 1712enverkochten ders en zusters(1848)': JHertha (1858)''en
hetin 1715voor6tonnengoudsaanHannover, tvaderen dochter(1859)''.Nadienttjdheeft
w aarna,Zweden voor 90000 thaler afstand Frederika.
1'9'
:v?d9
*onderscheidenereïsbeschrj28*
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vinjen in het licht gegeven, zooals door
Dultschland Frankrjk,Engeland enN00rdAmerika(1850en 1851),inhetOosten(1856
t0t 1860), - voortsbesehreefzj hetleven
in de JoudeW ereld (1860 en 1861)''en gaf

verfgebruikt.Ishetbestemdt0thetkleurenvan
behangsels en anderpapier,dan komt hetin
den handelin degedaantevanbrj.Hetmoet
zonderbruisen in zuren oplossen,en a1sm en
uitde oplossing door middelvan zwavelwaknrtvgnrhaar overljden eene aBeschrjvlng terstofhet koper heeftdoen neêrslaankmag

van Palaestilla''inhetlicht.Zjoverleedden doorkoolzure natron qeen nieuwe neerslag
slsten December 1865 op haarlandgoedArsta ontstaan,daar het in dlt geval met kalk of
bj Stflkholm.Hare nagelatene geschriften, magnésiavervalscht is.Zulk Bremer blaaum
benevens eenelevensgeschiedenisdersehrjf- of 00k een mengselvan Bremer blaauw en
sterzjn vervolgens doorhare zuster in het aluin-aarde,komt onder den naam van kalklicht gegeven.
ù!JJ$Il
pin den handel.WrjftmenhetBremer
Ikederika Wrezzler munt vooral uit door blaauw met olie,dan wordthetgroen,wesschilderingen van het huiseljk leven,d00r halve het 00k den naam draagt van Brem er,
eene grûndige kennis van het menscheljk Engelsch,Fransch of Maagdenburgschgroen.
hart en alzoo door eenejaiste karaktertee- Zwavelwaterstof gceft hieraan eene bruine
kening.Harewerken zjn in demeesteEuro- kleur,en Bremer blaatlw ,met zink-geelver-

pésche talen en meerendeels ook in het Nederlandsch overgebragt. W ie gewoon is,de
nieuwste romans te lezenjza1niet ligt het
genot vergeten,hem door ttBroeders en Zusters''enz.verschaft,en tevenserkennen,datde

mengd,leverteenezeergoedegroeneolie-verf.

Brem erhaven,eene belangrjke plaats
van den vrjen staatBremen,ligtaandemonden van de Geeste en van de W eser en is

eiqenljkdehavenvan dehoofddtad.Diehaven

talentvolle schrjfster eene verbazende ver- isln 1830voltooid,nadatdedaarvoornoodige
scheidenheid heeftweten te brengen in den
beperkten kring deshuisgezins.

groud in 1827 van Hannoverwasaangekocht.

Hamburger IJtZ/X?.
P en méneraal ùlcgs,
?n genaam d onderscheidtzichvanhetbergblaauw
door de eigensehap, dat het geen koolzuur
bevat en dtls niet bruist wanneer het met
zure vloeistofen in aanrakingkomt.HetBrenzerblaau:v is een koperhydroxyde, lichtblaauw van kleur en,schoon het zeer goed

winterhaven,waar 80grooteschepenkunnen
geborgen worden. Een nieuw havenbassin,
w aarvoorin 1869hetnoodigegrondgebiedvan
Pruissen is verkregen,benevenshet drooge
dok van denDuitschen Lloyd zullen in l871

Zj bestaatuit eene ruimebuitenhaven,twee
Brem er blaauw , 00k we1kalkblaanw, ruime,van sluizen voorziene bassins en eene

ingereedheidwezen.00kzjneraandeGeeste
twee ruime drooge dokken,waardegrootste

dekt,nietzeerduurzaam.De deugdeljkheid schepenhersteldkunnen worden.Voortsvindt
der verfstofhangt geheelen alafvan debe- men te Bremerhaven scheepstimmerwerven,
reiding,enmenverkrjgtgoedBremerblaauw een quarantaine-gebouw eneeneinrigtingvoor
alleen uitbasischezouten,diedoornatronloog landverhuizers,- verder drie kerken,eenige
Tvorden ontleed.Men vervaardigthetdoor- scholen,een schouwburg en 11000 inw oners.
gaans van koper-oxyohloride, en m en ver- M en heeft tw ee vuurtorens,van w elke de
krjgt ditlaatste door 100 deelen gesnipperd fraaiste zich verheft op de M ellum-plaat in
koperblik in groote opene troggen ,waaraan den mond van de W eser,en aan de haven
zich geen jzeren spjkers bevinden,met60 is eene kraan gebouw d m et een draagvem
deelen keukenzouten 30 deelen zwavelzuur, m ogen van 60000 Ned. pond. Eene citadel
dat voorafm et een B-voudig volumen w ater en een paar batterjen, voorheen dienende
verdund is,te vermengen.H etkoperchloride, t0tbescherming van de haven,worden door
dathierbjontstaat,verandertlangzamerhandin buitenw erken vervangen.H etis tevoorzien,
oxy-chloride(indefabriekenJoxyde''
genoemd), dat Bremerhaven zich allengs met Geesteen deze verandering m oetgeheel voleindigd m unde vereenigen zal,en dat die beide,t0t
wezen,wanneermengoedBremerblaauw ver- éénegrootestadzamensmeltendeplaatsenzich
langt.Van diendikkenbrjvermengtmen l00 voorspoedig zullen Ontwikkelen.
deelen met 7 deelen eener geconcentreerde
Bremraap (OrobancheL.)isdenaam van
oplossing van kopervitriool; onder het 0m- een plantengeslachtnitdenatuurljkefamilie
roeren doet men er 40 deelen kali-loog van der orobancheën en Onderscheidt zich door

22-360B.bjjen menvoegthetmengsola1- eenz-bladigenof4-spletigenkelkeneenegrjnlengsenondergestadigomrorrenbj150deelen zende nietgenlaskerde,aandenvoetvleezige,
kali-lgog van 20O B.De neerslag wordt uit- ras-verwelkende bloemkroon.D e soortenvan

gewasschen, door eene zeefgedrukt en bj ditgeslachtzjn woekerplanten,diezich op
eene zachte warmte in deschadtlw gedroogd. de onderaardsche deelen vanverschillendegeMen verkrjgteene bjzonderfraaje soort wassen vasthechten.In 0ns Vaderland vindt
van Brem er blaauw ,wanneer m en salpeter- men degrootebremraap (O.majorofRapum)
zuurkoperoxydemeteeneevenvoldoendehoe- m et een zeer eenvoudigen stengel,meteene
veelheid koolzure kaliojlost,den groenen 4-spletigej opgeblazene bloemkroon en aan
neêrslag verzamelt,en dlen meteene oplos- den voet onbehaarde helm draden,- de welsingvan zink-oxydebjkali-loogvoegt,waar- rïekeptfe bremraap (O.caryophyllacea),deadoor het Brem er blaauw in een 1ûs,donker- geljksmet eene opgeblazeneblnemkroon en
blaauw poeder verandert,dat een aanmerke- m et ruigbehaarde m eeldraden,- de blaauwe

ljk dekkend vermogen bezit.

àre-rt
xc,(O.coerulea)meteen buisvormigen

Bremer blaauw wordta1swater-en alsolie- kelk en eene s-spletigen bloemkroan,- en
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detakklyebremraap(0.ramosa)meteengetak- belastte van hetDNeueZeitschriftfiirMusik''
tenstengel,ongesteelde bloemen,eenes-syle- terwjl hj aan hetConservatoire1esgafin
tige bloemkroon en 3-voudige schutblaadles. degeschiedenisenaesthetiek dermuziek.Hj
Dezelaatste,diein Duitschlanddennaam van schreefaGrundziige derGeschichtederMusik
H anftvûrger draagt,komt voor op dewortels (1855,2deuitgavel''.tdGeschichteder Musik
4erhennepplanten,Behalve degenoemdes00r- inDeutschland,ItalienundFrankreich(1855,
tenwordenhiernogsanderein'
twildgevonden. 2(
leuitgave)''1en KDie Musik derGeqenwart
Brem sen (Tabanidae)isdenaam va'
ngroo- (1854)'.00k lshjredacteurvanhettjdschrift
te,leeljke vliegen meteen plat,breed lig- JAnregungen fiir Kunst, Iueben und W ischaam en groote, groene oogen,die bj de senschaft''.
mannetlesgewoopljkophetvoorhoofdonmid- BrenkenhoFtFransBalthasarSchönberg
delljk naastelkaargelegen zjn,metkorte, von), een Pruissisch landhuishoudkundige,
aan hetbenedeneindebjelkaârstaandevoel- werd geboren den 15(lenApril1722te Reidehorens:een korten,dikken,vooruitstekenden burg bj Halle,en kwam a1spage in dienst
snuitmetvier sterke stekels,en metlange, bj vorst Leopold '
rpl Desnan,bj wien hj
smalle, sterke vleugels.Zj zjn eeneplaag vervolgens opklom t0tadjudant en oppervoormenschen en vee,en vooralde wjfjes stalmeester.Naden d00d van Leopold(1747)
kunnen zeer gevoelig steken.De mannetjes heefthj alsvoogd overdenJeugdigen vorst
Ib
ransveelvoorDessau gedaan,bepaaldeljk
(Fl.g.)..
e x.=ow

u.

*

doorverbeteringvangronden,ontginningvan
lage landen langsde Elbe,hetaanleggen van

waterstaatswerkenen van stoeterjenenz.De
speculatièn in hetbezit van een aanzienljk

Zevenlarige00rl0gsteldehem doorgelukkige
--

.Q

De bremse.

rederik 11 riep hem in l762 in
verm ogen. I'
Pruissische staatsdienst en belastte hem met
de taak, om in Pommeren en de Neumark
derampen van den 00rl0gteverzachten.onder

zjn bestuur werden er volkplantingen ge-

zweven met scherp gegons langs de zonnige sticht,en nieuwelandstreken,aanmoerassen
zoomen der wouden,ofdansen in de lucht ontwoekerd,verschaften aan duizendenwerk
in talrjke zwermen,even a1sdemuggen, en voedselxMerenwerdeninbouwlanden herom dewtjfle:telokken.Zj voeden zich bj schapen, kanalen gegraven, fabrieken gevoorkeurmet hetbloed derzoogdieren,maar bouwd,en daardoornieuwebronnen van wel00k met zoete plantensappen,en men zoekt vaart geopend. Ttlsschen de Netze en de
ze af te weren met vliegennetten,takken, W arthe werd Onderzjn beheer eenestrook
inwrjving met tabaksnat, petroleum enz. lands vruchtbaar gemaakt,die reedsin1776
De ejeren worden in den bodem gelegd.De meel'dan 10000menschen,C000stuksrundvee

larven zjn langwerpig4zjhebbeneenspitsen en 1000paarden van voedselvoorzaq.onderk0p en vliezigewratteninplaatsvan voeten; scheidenemeren veranderdehjinrulm 14000
morgen bouwland.Hj heeft Driesen in de
depoppen zjn rolrond.
T0tdeeigenljkebremsen(Tabani)behooren Neumark t0teenebloejendeplaatsgemaakt
de rnnderbremsen otpaardevliegen(T.bovinus, en een groot kanaal aangelegd tusschen de
;g.1 en2),dekleinelteeufbtbremsen(T.autum- N etze en de W eichsel.Ook in de Poolsehe
provinciën washj Op eene zegenrjkewjze
F'
lg.O.
werkzaam , en hj spaarde daarbj zjn verm ogen in het geheelniet,doch m oest toch
N
$$1
op zjn sterfbed den Koning Om vergiFenis
$t$
l !$ !ï
kl $
j1' ,,!
j!1 1
!j$!
i
1 ' '''by, '
vragen,omdatde onderhem berustendekassen nietin Ordewaren.Hj overleed intusschen dood-arm op den zlsten Mei 1780.
Alaëe ëer bremase.
Brenkm an(Hendrik),eenuitstekendNenalis)en degele :rdzzlt
çdzz(T.fulvus).Voorts derlandschregtsgeleerde,w erdgeboren teR0theeft men de blindbremsen (Chrysops) met terdam omstreekshtlt,jaar1680,studeerdeinde
prachtige, vurige oogen,en de regenbremsen regten en vestigde zich te 'sHage.Hjvatte
(Haematopota) met bruin-gemarmerde vleu- het voornemen Op! om de Pandecten van
gels,die hetvee doorfellestekcn d0lmaken, Justinian'
usbehoorlj'k terangschikken!begaf
zoodat het zich in het sljk gaatwentelen. zich naarFlorence,Om in debibliotheekder
M
edi
ci
handsc
hriften teraadplegen,vertoefde
Dikwjls worden de bremren metde horzels
(Oestrtls)verward,schoon dezeeraanmerke- er 14 m aanden, en kwam na eene afw ezig'aren in het Vaderland terug,
heid Van 4 J
ljl
t van verschillen.
Brendel (Franz),een Duitsch schrjver waarhj zich in hetdorp Heenvlietaan het
over muziek,werd geboren in 1811 te Sto1- w erk begaf. D 00r overspanning verkortte
bel'
g bj den Harzjstudeerde te Leipzig en hj zjne dagen en overleed in Aplil1786.
te Berljn, legdezich jverig t0eOp de ge- Zjne handschriften had hj vermaaktaan den

schiedenis der muziek,hield hierover voor- geleerden Bynkershoek,d:e hem beloofdhad,
lezingen te Dresden,en begaf zich in 1844 de aangevangen taak te voleindigen. Deze

naarLeipzig,waar hj zich metde redactie overleed echter weinige Jaren daarna en van
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Brenkman'saanteekeninyen werdgebruikge- Matrei,Steinach, Gries en Brennerpasz!om
maaktbj eenenieuweultgavede<Pandecten in het Eisackthalafte dalenlangsdestatlons'
door Spangenberg (Göttingen 1776).Brenck- Schellenberq,Gorzensasz,Sterzing,Freienman heeft onderseheidene werken over de feld,Grassteln,Franzensveste,Brixen,KlaùPandecten uitgegeven,- onderanderendpan- senyW aidbruck,Atzwang enBlumau naarB0t-

dectae Juris civilis auctoribus suis etlibris zen.Desgoorbaanlooptmetvelekronkelingen
restituti. Speciminis loco hic prodit Alfenus langs stelle afgronden en door 27 tunnels,
maarheeft geeneviaducten ofbruggenjzooVarus (1709)''.
Brenner(Richard),eenverdiensteljkreizi- als die over den Semmering.Een van deze
gerin debinnenlandenvan Afrika,werdgebo- tunnels is 855 Ned. ellang.Met schrander
renteMerseburgden3ostenlunj1832.Aanvan- overleg werd deze baan m et betrekkeljk
keljk legde llj zich t0e op debosch-cultuur geringekosten aangelegd, en dedienstwordt
en stond vervolgensaan hethoofdvan ondem er 00k in den winter,in weerwilvan storscheidene suikerfabrieken in de provincie men en lawinen,metgroote regel
matiqheid
Saksen en in Brunswjk.De lustt0treizen verrigt. Dit gedeelte van het Europesche

wasbj hem levendig ye:iorden,en toen de spoorwegnetishoogstbelangrjk,omdathet

baron ron der Ddckel zlch gereed zaaakte t0t despoorljn van Jutland naarApuliëonafgeeene tweede expeditie naar het oosten van broken doet voortloopen.
Afrika, bood Brenner zich aan, Om mede
Brennus.Onder dezen naam zjn inzonderwaarts te trekken, zoodat hj a1sJager derheid 2 Gallische veldheeren in degeschieen geheimsecretaris van den baron tegen het denis vermaard,te weten:
einde van 1864 te Zanzibaraan land stapte.
Brennust een aanvoerder der Sennonische

Van Februarj t0tJulj 1865nam hjdeelaan Galliërs.Omstreeks hetjaar 390 vöör Chr.
hetonderzoeknaardeOogt-Afrikaanschekust- viel hi
j ill Italië en belegerde Clusium.De
rivieren deDana de Thoela en de Sjamba, inwonersdezerstad zochten hulpbj deR0en in Augustus en Septembervan datJaar meinen, die drie broeders uit het geslacht
aan den togt op deIoeba.DestoombootW elf derFabiussenafzonden,om eeneminneljke
bereikte den 19denSeptemberdestadBerdera, schi
kking t0t stand te brengen.Deze leed

geraakte den zssten aan den grond en werd echterschi
jbreuk op debetulging van Brendoor de inboorlingen overvallen,zoodatde of
x:,dat zpn regt gegrondvest was 0: zjn
opvarenden in booten de rivieren moesten zwaarë, en op de Romeinsche ierheld dcr
afvaren, terwjl ron #ee beeken en de ge- afgezanten. Tûen de Gallische veldheer te
neesheer Dr.Link,die zich eenige dagen te vergeefs de uitlevering geëischt had der afvoren naar Berdera hadden begeven,aldaar gevaardigden,en dezezelfsa1skrjgstribunen
denst
lenOctoberwerden vermoord.Metmoeite aan het hoofd van Romeinsche benden wem
bereikteBrennermetzjne togtgenooten den den geplaatst,rukte Brennusvoorwaartsnaar
mond van den loeba en vervolgensZanzibar. Rome en baande zich door de overwinning
Toen hj in Duitschland wasteruggekeerd, aan de Allia den weg naar die hoofdstad.
ontving hj van de familie '
von der Decken Alle burgers nam en met htm ne tilbare have
den last, om zich w ederom naar Afrika te de vlugt,en slechts 40 grjsaards, op çurubegeven en er zekere berigten in te winnen lische stoelen op hetF orum gezeten,bleven
omtrent hetlot van den baron.Dien tenge- achter. Brennus, vreezende voor eene hinvolge vertoefde hj van November 1866 t0t derlaag,dtlrfde eerstop den 3dendagnazjne
Januarj 1867 te Brawa,bezochtde W obbi komst vöör de muren door de opene poort
en de Doernford-rivier en bereikte langs de binnentrekken.Het jezi
gtdier40grjsaards

Galla-kust Zanzibar. Van hier volbragthj vervulde hem en zpne krjgsknechten met

weder een togt langs de Dana en de 0si verbazing en ontzag.Toen echter een Galliër
en was de eerste, die eene kaart leverde M .Tlpirï'
y.
:bj den baard greep,om zicher
van het zuideljke Galla-land. In Februarj van te overtlzigen? dat die onbewogene R01868keerdehjnaarZanzibarterugenreisde, meinen inderdaad levende wezens waren,

nadathj zjntogtgenûotKinzelbaekdool'den ontving hj van dien Romein een slag met
400d verloren had, over Aden wedernaar den ivoren staf, en dit gaf het sein t0t
Europa.:
ln 1870 ishj alweêr ten behoeve een algemeen bloedbad.De grjsaards wervan eenige Zwitsersche handelshuizen naar 4en af
qemaakt,sommigeinwoners,die zich
Aden en verder naar de oostkustvan Afrika
vertrokken.

Brenner (M0nsBrennius)isdenaam van

in schullhoeken veilig w aanden,verlorenhet
leven, en de stad werd .
uitgeplunderd en
na eene vruchtelooze bestorming van het

een bergtop der TyroolsçheAlpen terhoogte

Kapitoolaan de vlammen prjsgegeven.Een
van ruim 2000Ned.e1.Hj verheftzich tus- nachteljke aanval op de vesting werd door
schenInnsbruck en Sterzingenwordtbespoeld
door de Inn,de Eisack en de Etsch.Over
den Brenner,voert een bergpas van dien
naam ,w elke D uitschland m etltaliëverbindt.
Daarlangsiseen spoorw eg gelegd- deB rennerbakn --,die den 24steuAugustus 1867ge-

de ganzen verraden en toen door M anlius

en deOntwaaktebezettingverjdeld.Nu vestigdeBrenn'
t
œ zjne aandachtop debewegin-

gen van den Rom einschen veldheerCamillns,

diezichbejverdhad,degemeenschapderGalliërsmethunvaderlandaftesnjden.Erkwam

opend werd.Hj heefteene lengte van ruim tusschen den Gallischen veldheeren den 00rpLcins eeneovereenkomst
l6I/z geogr. mjl, klimt van Innsbruck in logstribuun Q. Sul
hetSillthalomhoog langsde stationsPatsch) t0t stand,volgens welke Brennnstegen eene
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vergoeding van 1000 pond gpud den teragtogt z0u aannemen.Toen de Romeinen bj
het wegen van hetgoud zich overhetzware
gewigt der Galliërs beklaagden:wierpBren-
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ernennen (1784)9' alsmede over de Vraag

ëW ie verhâltsich die bisschöfiche Machtzur

p:pstlichen?(1787)''.Zjn KAndachtsbuch fiir
die Katholische Eidgenossenschaft (1704)':
s'
ll.
smet den uitroep t
ivae victis(weeden wordtzeer geroemd, doch zjn voornaamste
overwonnenen)!''00k n0g zjnzwaardbjdie werk is eene vertaling van hetNieuwe Tesgewigten in de schaal.Onderditbedrjfver- tament welke3 uitgaven heeft beleefd.Van
scheenCamillnnmeteeneaanzienljkekrjqs- eene vertaling des Ouden Testaments zjn
magt,maakteeeneindeaan de onderhandelln- alleen de 5 boeken van M ozes in het licht
gen en bragtden Galliërsaanden Gabinischen verschenen.
weg,nietvervanRome,eenebelangrjkeneder- Klemens q?rentano e0n Dtlitsch romanlaagtoe.Volgens anderen nam Brennusdente- schrjveren dichterderromantische school,

rugtogtaan,omdatdevenéteninzjnlandwaren een broeder van Bettina rp4 ArnLm. Hj
gevallen.oordeelkundige beoefenaars derR0meinsche historiegeven intusschen in bedenking,OfditverhaalnietOnder de hoogst0nzekere volks-overleveringen moetworden gel-angschikt.

werd geboren te Frankfort aan de Main in
1777, studeerde te Jena, was a1s privaatdocentwerkzaam in Frankfort,Heidelberg,

W eenen en Berljn,en huwde in 1805met

de dichteres Sophie A 'retsv,geboren ScAx-

Een andere Brennu'
s, desgeljks een Gal- bart, die hem echter reeds na verloop van
lisch veldheer en misschien een nazaat van een Jaar door den dood ontruktwerd.Naden voorgaande. Hj leefde omstreeks eene dathj vervolgenste Heidelberg,Berljn en
eeuw later dan zjn naamgenoot en drong Frankfort aan de Main gewoond had,begal
aan hethoofd van 150000man voetvolk 15000 hj zich in 1818 in hetkloosterDiilmen in
ruiters? 2000 wagens en een grooten trein in Munsterland. In 1822spoedde hj zich naar
Paeonië:terwjlCerethrinseen invaldeedin Rome en werd er secretaris derPropaganda.
Thracië? en W p-çlix.
g(Belgius)in Macedonië Na zjn terugkeerinDuitschlandnam hjeene
en Illyrlë.Inden strjdtegendezelegermagt Protestantsche vrouw t0t echtgenoote,vessneuvelde de MacedonischeveldheerSostl
nenes tigde zich daarna wederachtervolgensteDi
il(:79 vôörChr.).Brennustrokmetzjneplun- men,teRegensburg,teMiinchen enteFrankderende scharen door Thessalië, over den tortaan de Main en overleed te Aschafen-

Oeta,versloeg deHellenen bjThermopylae
en snelde met 40000 man naarDelghi,om
er de tempelschatten te rooven.op dlen togt
werdhj echterdoordeGriekenoverrompeld
en geslagen,waarnahj zich zelven om het
leven bragt.Van zjn legertogen 20000 Ce1ten over Thracië naar Azië en stiehtten er
hetGalatischerjk.
Brenta (De)!bj deRomeinen Medoaou
vgjpr,iseenerlvierin Opper-ltalië.Zjontspringtuit de meren Caldonazzo en Levico
ten zuid-oosten van Trente,vloeit door het

Sugana-dal, bereikt bj Bassano de vlakte,
metde Bacchiglione verbonden is,wordtbj
vereenigt zich m ethetkanaalBrentella.dat

burgden 28stenJulj1842.Eerstschreefhj0nder den naam van M arin zjne usatiren und
poetischen Spiele (1800)''enzjnroman?G0dwijoder das steinerneBildderMutter(1801j
2dln):''eenboek,datalgemeenopzienbaarde.
T0tzjn tooneel-arbeid behooren upje justi.
gen Musikanten (1801):: ttponce deLeon
(1804)''
1tDie Griindung Prags (1817)''enz.
Voortsishj zeer gelukkig geslaagdinzjne
kleine novellen,bjvoorbeeld in zjne &Geschichte v0m armen Kasperlund dem schönen Aunerl(.2t
1euitgave 1851).''Zjnlaatste
werk washetbekoorljke(1s
prookje uGockel
Hinckel und Gackeleia 827)'', terwjl hj'
zich metvon zrsï.lzeer verdiensteljk heeft

D o10 bevaarbaar en valtna een l00p van 25 gem aakt door de uitgave van een aantal
geogr. mjlen bj de haven van Brondolo in oud-Duitsche volksliederen onder den titel

deGolfvanVenetië.DeOorspronkeljkebed- öDes Knaben W underhorn (1806- 1808, 3
ding der Brenta is,eenige eeuw en geleden, dln)''.De gezamenljkewerkenvanBrentano
door de Venetianen verlegd, om eene ver- zjn in 1855in 9deelen te Frankfortinhet

zanding derlagunen teverhoeden.Latergroef licht verschenen.
men aldaar een kanaal,Navirlio diBrenta Sopltie.prepftxzlp,geborenSchubart,deechtmorta genaamd,hetwelk Venetlë metPadua genoote van den voorgaande.Zj werd geverbindt.De oevers derBrenta zjn met bui- boren te Altenburg den 29sten Maart 1761
tenverbljven, bevallige dorpen , vruchtbare en w as eerst gehuwd saet professor Aferean
tuinen en boomgaarden bedekt.
te Jena.Nadat deze echt in 1804ontbonden
Brentano. Onder dezen naam vermel- was,huwde zj met K lemenn ./re/cltè,en
overleed te Heidelberg den Blsten October
den wj:
Dominicus Brentano, een Zwitsersch god- 1806.Hare geschriften geven getuigenisvan
geleerde. Hj werd geboren teRapperswjl een keurigen smaak, van eene levendige
aan hetmeer van Ziirich in 1740,studeerde verbeelding en van groote geestdrift voorde
te M ilaan,w erd vervolgensht
lf-kapelaanvan kunst.Hare gedichten zjn in 1800-1802 te
den vorst-abt te Kempten, en in 1794 pas- Berljn in S deeltjesin hetlichtverschenep.

toor te Gebratshofen,waarhjinJunj 1797
overleed. Hj vertaalde een geschrift van
Vertotover den wereldljken oorsprong van
de wereldljke magtderPausen,en schreef
over uDas Majeststsxeeht, die Bisehöfe zu

Voortsschreefzjalfalathiskos(1801-1802)'',
d
tAmanda und Eduard (1803)''1 öspanische
und Italieltische Novellen (1804-1806)''en
kBunte Reihebunter Schriften (1805).''
Lorenz Wre4fJlo,bekend doorzjne deel-
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neming aan deBadenscherevolutie.Hjwerd geboren te Pavia in 1772.Reeds in 1796be-

geboren te Mannheim in 1810,studeerde te noemd t0tarts aan hethospitaal te Milaan,
Heidelberg en was achteraenvolgens a4vo- zag hj zich niet lang daarna bekleed met
caat te Rastadt, te Brtlchsalen te Mann- het hoogleeraarsambt te Paviayin 1806 te
heim. Reeds vroeg bemoeide hj zich met Bologna, en daarna, in de plaatsvan Borde staatkundige aangelegenheden deslands, diolL, te Padua. In 1809 werd hj directcur
en werd in 1846 400r Mannheim afgevaar- van het burgerljk hospitaal te Venetië en
digd naardeBadensche Kamer,waarhj in vervolgens staatsraad en eerste geneesheer
1848 een belangrjken invloed verkreeg.Hj des lands. W é1 keerde hj t0tden hoogleerwerd lid van de Duitsche Nationale Yerya- aarsstoel te Padua terug,maar begaf zich

dering te Frankfort,behoorde ert0tdelln- toeh later weder naar Venetië,alwaarhtj
kerzjde, waserde stoutstesprekerderre- den 4t
len october 1840 overleed.T0tzjne
volutionairepartj,organiseerdededubs.en belangrjkste rerken behooren: uopuscula
was de hoofdleiderder Badensche beweging
selecta ad praxln,praecipue medicam ,spec-

na het mislukken Van den opstand onder

tantia (1797- 1811, 10 d1n)'',lAnnotazioni
Heeker.Zijne verkiezing t0t burgemeester medico-pratiche (1798, 2 dln)'', t
flzezioni

van Mannheim in den aanvang van 1849 medico-pratiche sopra i principali vermidel
werd doo1'de regering nietbekrachtigd.Ten corpo umano(1802,in onderscheidene talen
gevolge van den 100p dergebeurtenissen be- overgezetl'',ttAntologia medica (1834enz.l''?
lastte hj zich den 14den Meivan laatstge- ftDei contagi e della cura dei 10r0 eFettl

noemd Jaar aan het hoofd eener commissie (1810)'-enz.
methetbestuur des lands,en word van dat
Brera is het voormalig collcgie der Jeoogenblik afde steun der gematigdeen zelfs zuïeten teMilaan enbljftn0g algemeen0nder contra-revoltltionaire partj, zoodat hj der dezen naam bekend, hoewel het later
in openbaren strjd kwam met Strltve en dien van Palazzo reale delle dcïdpzd e Jrfi
diens aanhangers. Hj bleefweliswaar t0t heeft'
ontvangen.Hetgebouw isgeljkvloers
aan de ontbinding van het Revolutionairbe- ingerigt voor het onderwjs in kunsten
wind de hoofdleider derzaken,maar toen de en wetenschappen, terwjl de verdieping
omwentelingspartj d00rherhaaldeslagen ge- eene bibliotheek van 200000 deelen, waartroFen werd,legdeBrentanozjnebetrekklng onder oude drukken en belangrjke handneder en nam gedurende den nachtde wjk schriften,en in 13 zalen eene kostbare vcrnaar Schaffhausen.De Constituérende Ver- zameling van schilderjen bevat.Men vindt
gadering verklaarde heua daarna een verra- er den d
tsposalizio''van Rafaël,de JBruider des vaderlands,en daartegen zondBren- loft te Kana'' van Paul Veronese, eene
tano een manifest in hetlicht,waarin hj ttMadonna''van Correggio,een tfchristusaan
uido Aesij- vûorts stukzjne voormalige partj op de bitterstewjze het kruis''van G'

aan de kaak stelde.Hj begaf zichvervol- ken van Albreeht Dfzrer,Annébale Clrcccï,
gens naar Zi
irich, werd bulten de grenzen GinlioRomano,Jndreadeltglrfo,Ralvatorzodg
van Zwitserland verw ezen ,troknaarFrank- enz.O0k heeftmen fraajefresco-schildergen
rjk en scheeptezich innaarNoord-Amerika, uit de kloosters derwaarts overgebragt.Een

waar hj in Januarj 1850 aanlandde. Ye en anderisbjna dageljksvoorden belangMannheim werd hj bj verstek veroordeeld stellenden bezoekertoegankeljk gesteld.
t0t'
levenslange tuchthuisstraf. Brentano had
Bres,zie Belegeriny.
zich echter in de Nieuwe W ereld gevestigdj
Bres (Guido de),een glasschildervanbewaarhj te Steading zich aan deregtsprac- ërjf en martelaarderHervorming,geboren
tjk wjdde,eenDultsch dagblad redlgeerde, te Bergen in Henegouwen in de eerstehelft
en in Februarj 18$3 overleed.
der 16deeeuw ,wasin zjnejeugdongemeen
Brenz (Johann)?eenW iirtembergschher- ingenomen m et de R.K .geloofsleer,doch
vormer?w erd geboren te W eil,in Zwaben, toen hj gelegenheid vond om den Bjbelte
den 24sten Julj1499,studeerdeteHeidelberg, lezen, werd hj een jverig aanhangerder
omhelsde de Hervorming, en werd in 1522 Hervbrming en zocht al zjne vrienden en
predikant te Schwabisch-Hall.Hj behoorde bloedverwanten t0t onderzoek der gewjde

t0t de opstellers van het Syngramma Sllevi- schriften en t0t een vromen wandelop te
cum jwoonde de twistgedingenoverdegods- wekken.GeloofBvervnlgingen dwongen hem ,

dienstbj teMarburg,teAugsburg,teW orms om naar Engeland de wjk te nemen.Hier
en te Regensburgz yerzette zich met kracht vermeerderde hj zjne kennis en nam het
tegen het ulnterlm'' van Karel V en nam besluit, zjne dagen te wjden a>n deverde wjk naar Stuttgart.llierNver; hj in kondiging van het Evangelie. Hj vestigëe
1552 t0t probst benoesad, en in Afaart Van zich te Rjssel, waar de Hervorming vele
datJaar bevond hj zich te Trente!om er aanhangers telde,en trad in zjn boek JDe
de Confessio W uertembergicaofSuevlcaover wortel,de oorspronck en het fondamentder
te leveren en ondcrhandelingen te vperen W ederdooperen ofdeHerdooperen vanonzen

met het Concilie. Hj overleed den llden tjd'',in 1570 eerstna zjn dood uitgegeven,
September 1570,en zjnegezamenljke wer- tegen de Doopsgezinden in het strjdperk.
ken ztjn teAmsterdam en laterte Tiibingen Toen de Spaansche heerschappjin 1550zjn
uitgegeven.
verbljfteRjsselonveilig maakte,begafhj
p den Gstaf des geBrera (Valeriano Ludovico),eenberoemd zich naar Gent, waar hItaliaansch geneesheer en schrjver, werd loofs''opstelde,en vervolgcns naarLausanne
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en Genève. Na zjn terugkeer bezocht en
vertroostte hj de Hervormde gemeenten in
Vlaanderen en voltooide in 1559 zjne ttNederlandsche geloofsbeljdenis'', die nu n0g
achter de Psalmberjming der Hervormden
gevonden wordt.Hj zonddatstukaanonder-

geheel ongemeen vruchtbaar en in de bergstreek bevallig van voorkomen.Debelangrjk-

stevoortbrengselenzjnerjzer,albast,graan,
vlas,wjn,oljven,citroenen,zjdeenpapier.

De evenzoo genoemde hoofdstad, zeer
bevallig aan den voetder Alpen en aan de
scheidene Hervormde godgeleerden , onder rivieren de Mella en de Garza gelegen,die
anderen 00k aan Adriaan Slrcric en door de stad doorsnjden verheftzich op deL0mdezen aan Calnj;n ter beoordeeling. Laatst- bardjsche vlakte aan den spoorweg van Vegenoemde roemde het zeer,maar gaftevens netië naar M ilaan en is na laatstgenoemde
den raad, om het te laten rusten.In 1561 stad de rjkste en merkwaardigste van gewerë de Wre: echter opgewekt,om het aan heelLombardje.Zj isgrootendeelsregelmade Emdenscheleeraren te zenden,die erhun tig gebouwd,en bezitfraajebreedestraten,
zegel aan hechtten,ter:ijl hetvervolgens vele pleinen en 72 fonteinen metuitmuntend
goedgekeurd Tverd door een groot aantal water.Voorts zjnervelekunstgewrochten
binnen- en buitenlandsche godgeleerden en en overbljfselen deroudheid.Devoormalige

?redikanten.Dien ten gevolgeverscheenhet wallen zjn in wandelplaatsen herschapen,
ln 1562 in het lichtin de Fransche taal,en

behalveaan denoordzjde,waarzichopeene
in genoemd Jaar 0ok in de Nederlandsche hooge rots een 0ud kasteel(FalcpnedeL0mOnder den titel tBeljdenisse des geloofs, bardia) verheft.De belangrjkste gebouwen
ghemaecktmet een ghemein accoortdoor de zjn erdedom ofhoofdkerk,van1604-1625
gheloovigen, 4ie in de Nederlanden overal gebouwd meteen fraajen koepel,- deoude
vertroost zj'n,en na destliverheitdeshei- d0m (la Rotonda)uitde 7(
leeeuw ,meteene
ligen evangeliums onses Heeren Jesa Christi krypt,die op 42 zuilen 1.11st,- dezeeroude
begeeren te leven.'' In 1566 werd die ge- Afra-kerk met kostbare schilderjen,- het
loofsbeljdenismeteenige wjzigingen aange- raadhuis,- la Loggia,in 1392 uitde bouwnomen door de AlgemeeneSynodeteAntwer- vallen van een tempel van Vuleanus opgepen,- toen naarGenèvegezonden,waarmen trokken,- deTorre delOrologio,waartwee
haarin deFransehetaaluitgaf,waarna zj mannen van jzerop deklok slaan, Om het

in genoemd jaarverbeterd en verkort in de uur te verkondigen,- het Bisschoppeljk
Nederlandsche taal verscheen en van dat paleis met eeneuitgebreide boekerj,- de
oogenblik afhet (
tFormulier van eenigheid''
werd der Nederlandsche Hervormde kerk.
Gedurig moestdeWre: van woonplaatsverwisselent Om aan de geloofsvervolgingen te

ontkomen.Nu eenshieldhjzichopteSedan,
waarhjprediktevoordenhertogvanBoltillon,dan weder te Antwerpen,en eindeljk
vestigde hj zich a1sHervormd predikantte
Valenciennes.Hierwashj metzjn ambtgenot
)tPeregrin deJJ Granyejverigwerkzaam

Schouwburg,- het Museo patrio in een
marmeren tempel van Hereltles,de bewaarplaats van Romeinsche oudheden,- en de
Galleria Tosi, welke 10 zalen met kunstgewrochten bevat.Brescia is de zetel van een
bisschop, van een geregtshof en van eene
handelsregtbankj - ook vindt m en er vele
instellingen van weldadigheid, een seminarium eenige gymnasiën,een lycéum ,eenige
academiën, een physisch kabinet,een botanischen tuin en eene openbare bibliotheek.

en k0n er in 2 kerkgebouwen hetEvangelie
verkondigen. W eldra echter zond de Land- Er zjn ruim 40000 inwoners,dievooralbevoogdes I'ilips van N oircarmes,gouverneur zigheidvinden in talrjkefabrieken ,waarvan
vanHenegouwen,meteeneaanzienljkekrjgs- dejzer-en geweerfabrieken devoornaamste
m agt derw aarts. D e stad,schoon met moed zjn.Voorts heeft men erlaken-,katoen-,
verdedigd, werd in Maart 1567 ingenomen. deken-, hoeden-, lint-, zjde-, garen- en
Degouverneurmetzjnezonenen34anderen papierfabrieken.Er wordttevenseenbelangwerden omgebragt.W èlhadden debeidepre- rjke handel gedreven in zjde,wjntvlas,
dikanten zich door de vlugtaanhetdreigend lakenenz.W egensharewapenfabriekendraagt
gevaarw eten teonttrekkenymaarteSt.Amand de stad van Ouds den naam van l'armata.
vielen zi
j in de handen hunner vervolgers. Brescia was weleer onder den naam van
Guido de .#r:#w erd naarValenciennestertlg- .BrizLa ofBreœia eene stad der Cenomaniin
gevoerd en den Blsten Mei 1567 door ophan- TranspadaanschGallië;laterwerdzjeenR0ging van hetleven beroofd.
m einsch municipium.Attila verw oestte haar

Brescia is eene Italiaansche provincie in in452,en in den tjd derLongobarden werd

Lombardje,die- nadatzj voorkortentjd
eenig grondgebied aan Mantua heeft afgestaan - op bjna 62 (E
) geogr.mjlen 0mstreeks 440000 zielen telt. Zj grenst ten

zj doorhertogen geregeerd.Als1idvanhet
Lombardjsch Verbond streedzjtegenI'
rederik1,nAm deelaandeOverwinningbjLegnano (11c
j6)en aan den Vredevan Constans
noordwesten aan Bergamo,ten noordoosten (1183), en zag door Hendrik VIhare vrj-

aan Tyrol,ten Oosten aan Veronasten zuid- heden bevestigd.Burgertwisten en oorlogen
oosten aan Mantua, en ten zuidwesten aan met de naburlge steden bragten haarin 1258
Cremona.Haar noordeljk gedeelte iseene onder hetgezag van den wreeden Ezzelino,
bergstreek en haar zuideljk gedeelte eene na wiens dood Oberto Tcltzeïcilo t0theerge-

vlakte.De voornaamste rivieren zjn erde kozen,maar in 1:66wederverlaagd werd.
Oglio, de Mella en de Chièqe. Hetklimaat ln 1208werd d00rdenadelBernardo#e'* (w.t7ç
is er zacht en gezond, de bodem over het t0tgezaghebberinBresciaaangesteld,en eerst

442

BRESCII- BRESLAU.

ische monarchie en ligt methare 172000ziekoninq Hendrik VII bevrjddede stad van s
de dwlngelandj derMag/.In 1322 werder len onder 5lO6?N.B. en 14B42#O.L . van
hertogRendrikf
l41Oontenrj;kbinnengehaald? Parjs,ongeveer 150 Ned.elbovendeopper-

dothdezevertoefdeerslechtskort.Navelerlel vlakte derzee.Zj verheftzich op eeneuitafwisselingen en na eene hardnekkige bele- gebreide vlakte,ten zuiden doorde Sudeten
gering door Carmagnola in 1426vielzj in en ten noorden door de heuvelen van Trebde handen der Venetianen,werd in 1428 te nitz begrensd,op beide oeversderhierreeds
vergeefs door de Milanézen omsingeld,ter- lang bevaarbare Oder, die er de ohle 0pwjldeFranschenhaarnadenslagvanAgna- neemt en onderscheidene eilanden vormt.De

dello (1500)veroverden,maar2Jaarlateruit
haxe vesten verdreven werden.Daarenboven
had zjveelteljden vanaardbevingenenvan
besmetteljkeziekten.ln 1769 vloog er een
kruidmagazjn in delucht,waardoormeerdan
200 gebouwen verwoesten 1000menschen ged0odwerden.In1796werdzjingenomendoor

stad heeft de gedaantevan een langweryig

vierkant en van het marktplein loopen vler
ruiie straten naar even zoovele hoofdpoor-

ten, terwjl er n0g twee kleinere poorten
zjn.Zj bestaat uitdeeigenljke stad en 5

voorsteden. De beide oevers van de Oder

zjn er door eene houten brtlg verbonden,

Napoleon./pzllycrfe,dieereen wapenstilstand en de stad teltdaarenboven over de kleinere
met Napels sloot.Daarna trokken er onder armen der rivier een aantalvan 120bruggell.
W ltrmserdeOostenrjkersbinnen,dieeenige Tot de marktpleinen der stad behooren'de
dagendaarnawederplaatsmoestenruimenvoor groote Ring met een ruiterstandbeeld van
de Franschen onder A'
ugereau.In 1797rukte Frederik de Groote, door Kisz vervaardigd,
Brescia zich l0s van Venetië en begafzich het Bliicher-plein met een metalen standonderde hoede van Frankrjk Tiaarna zj, beeld van WlAcFler d0or AlslcA, de Nieuwals een deelvan het Koningrjk Italië,de markt m et het standbeeld van Neptunns
hoofdstad werd van het departement Mella. en eene fontein,en het Tauenzienplein met
Doordenvredevan1814werdzjaanoostenrjk een marmeren gedenkteeken van generaal
toegewezen.Deinwonersderstadnamen echter Tauenzien door Dekadow. Vele straten der
met geestdriftdeelaan den opstandvan 1849. eigenljke stad zjn krom en naauw ?maar

Reedsbj de eerstetjding van de gebeurte- die der voorsteden breed en regt;allezjn
nissen te Milaan grepen zj de wapenen uitmuntend geplaveid en bjnaalle van troten noodzaakten de Oostenrjkschebezetting toirs voorzien. Er zjn 30 kerken, onder
om te capituléren. Na den slag van Cus- welke zich 20 R.Katholiekebevinden.Hiertozza en decapitulatievan Milaandeeldezj t0e behoortde d0m van St.Jan, tegen het

1e eeuw in spitsboogstjlOpgein het10tderoverige stedenvanLombardje. einde der 15(
Toen in Maart 1849 de oorlog met Sardinië trokken en laterin renaissance-stjlvoltooid,
weder uitbarstte,was zj de eenige groote m et Z0 kapellen en vele kunstgewrochten en
stad in Lombardje,diezichtegendeoosten- kostbaarheden,terwjlsommigeanderekerken
rjkscheheerschappjverzette,endaarzjzich - zooalsdenieuw eMichaëliskerkin spitsboogna den slag bj Novara niet wildeovergeven, stjl- zeer bezienswaardig zjn.De grootste
verscheen generaal H aynan met om streeks Evangelische kerk is die van St.Elisabeth
4000 man vöörharewallen,terwjldeOosten- met een toren ter hoogte van ruim 100Ned.

rjkschebezettinghaaruitde citadelop eene el,eene groote klok,een beroemd orgel en
vreeseljke wjzebombardeerde.Deinwoners fraajeschilderjenopglas.Daarenbovenvindt
verdedigden zich dapper3 dagen lang,maar men er 18 synagogen en ééne in aanbouw
moestenzich overgevenondervoorwaardevan (1871).Anderebelangrjkegebouwenzjnhet
veiligheidvan personen en goederen,doch m et raadhuis,hett
lniversiteitsgebouw ,hetreyéopbrengsteeneroorlogssehattingvan6millioen
lire.Inden Italiaanschen oorlogvan 1859koos
BresciawederdezjdevanPiémont en istoen
me
Btre
Lo
myardjeaan datrjk afgestaan.
scla (Arn01d van),zie Arnold.

ringsgebouw , het hof van appèl,de bibllotheek, de schouwburg, het Belvedère,het
Trinitas-hospitaal,hetziekenhuisBethaniën,

deeltederNederlandscheverdedigingswerken

dérend generaal van Silézië,van een Evan-

enz.,terwjlerin 1862een Zoölogischetuin

is gesticht.Breslau is de zetelvan eenvorst-

Breskens (Depositievan)vormdeeenge- bisschop, Van een gouverneur en com man-

en moestmetdetegenoverhaarqelegeneves- gelisch Consistorie, van een Hofvan Appèl,
ting Vlissingen dienen t0t verdedlging van de Van eene M unt enz. T0t de w etenschappeW ester-schelde. Zj bevond zich alzoo in ljkeinrigtingen behoorterin deeersteplaats
ZeeuwschVlaanderen en bestond uithetfort de Universiteit,in 1702 gestichtenlateraanl'eederik ffexdrïk,den toren lIassa. en het merkeljk uitgebreid, lnet eene bibliotheek
Bavenfort;bj de bestaanie voorliefde voor van 200000 deelen, eene sterrewacht een
e0n 'aeer geconcentreerd verdedigingsstelsel botanischen tuin, een muséum voor natuurw erd Zeeland buiten heteigenljkeverdedi- ljkehistorie,een kabinet van physischeingingsverband gebragten bleefvan de positie strumenten enz., 900 tot 1000 studenten en
van BreskensnogalleenhetW lwes./brfbestaan. meerdan 90 leeraren.Erzjn 5 seminariën
Breslau , in het Poolsch W raelaw ,de en 4 gymnasiën, tw ee m iddelbare scholen,
hoofdstad van dePruissischeprovincieSilézië een paar kweekscholen voor onderwjzers,
en van het evenzoo genoemde district, het- twee meisjesscholen voor meer uitgebreid
welk op ruim 248 (a geogr.mjlen 1364000 lageronderwjs,eenenjverheidsschool,eene
înwoners telt,isde tweede stad in dePruis- handelsschool,61volksscholenenvelebjzon-
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dere scholen.O0k heeft men erkunstenaars- Dllgpdz werd Breslau ofW ratislaw in 978
en kunstvereenigingen, terwjldeJournali- door een hertog Mieeislausgesticht,terwjl
stiek ervertegenwoordigdwordtdoor4staat- zj in de kronlek van bisschop Ditmar van
kundigen dagbladen,eenmaandschriften meer Merseburg 0? hetJaar 1000 reedsvoorkomt
dan 30 kleinere bladen.Men heeft er voorts alseeneaanzlenlpkestad.Toenheerschte er
een Silézisch genootschap, bjna 50 andere de Poolsche hertog Boleslaw :die een groot
genootschappen, en vooral eene menigte in- gedeeltevan Siléziëveroverdhad.Onderdiens
stellingenvan liefdadigheid,die tezam enw el kleinzoon Kasimir I werd Breslau de hoofd70vereenigingeneneenaanzienljkkapitaa'
lbe- stad van Silézië,en in 1052 werden er het
zitten.00k iserthans(1871)eenwaterwerk kasteel en de hoofdkerk gebouwd,waarnade
in aanbouw ,datde stadvan geiltreerdwater Sil
ézischebisschoppen erhunzetelvestigden.
zal voorzien en waarvan de kosten van aan- onderkeizerFrederik.
pcràlrpdq
scwerd Slléziis
van PolengescheidenenBreslau t0tresidentio
leg begrootzjn op 800000 thaler.
De bloei der stad laat zich opmaken uit en eenzelfstandighertogdom verheven.1nl200
de vermeerdering der bevolking, daar deze en 1241 werdzj doordeMongolenin brand
in 1700 n0g geen 55000 zielen telde,terwjl gestoken.Na den dood van R endrik V verdat aantal in 1867 bjna 172000 bedroeg en vielzj aan Bohemen, en nadatzj in 124'
3
bj den aanvang van ditjaar (1871),na de en 1344 beide malen op den 8stenMeigeheel
inljving van een 6-talgehuchten,op 192000 en aldoor de vlammen verwoest was, deetl

werd geschat.Daarvan behooren 58*j.t0tde KaeelJFhaarnaareennieuw bestekverrjzen.
Pr
otestanten,33% totdeR.Katholieken, Ten tjde derLuxemburgschekoningenwerd
en 70/,t0tdeIsraélieten. De njverheid is zjeenevrjerjksstad,enin denaanvangder
er thans van de boejen van hetgilde-wezen l5de eeuw onstond er verdeeldheid tusschen

ontslagen.M en heeft er een gN otaantal fa- het volk en de aristocratie.Het oproer van
brieken, vooral t0t het bereiden van verf- 1418 kostte aan vele raadsleden het leven ,

stoFen,- voorts azjn-,hoeden-,tabaks-,
tapjt-, laken- en katoenfabrieken, suikerfabrieken en suikerraënaderi
jen,l00liketlrstokerjen,81bierbrou4verjen,groote tnachi-

terwjlin 1421op lastvan keizer Siqismwnd

dig toe.Belangrjk zjnvool
'alo0k defabriek
van Rekorst voor schrjnwerkerswaren,en
de fabrieken van piano'
s en biljarten.
Breslau is wegens hare lirging aan eene
bevaarbare rivier in het mldden van een
volkrjk en welbebouwd gewest en aan de

zich eindeljk in dearmen van den Pausen
van M atfMld Corrinus, koning van Hongarje. Laatstgenoemdelegdehaareenezware
schatting 0p,en na zjn dood keerde zj t0t
Bohemen terug en kwam in 1527,na den
dood van koning Lolewi;k in den slag bj

21oproerlingen werdenterdood gebragt.Ge-

durende de l4-jarigeregéringloosheidna den

dood van Albreeht11 bood Breslau weêrstand
nen- en waggons-fabrieken enz. Hetaantal aan Georg To#ielrc#,koni
nqvan Bohemen,
fabrieken,diemetstoom werken,neemtgesta- en aan de benden der Hussleten ,en wierp

grootespoorwegverbindingtusschendeNoorden Oostzee,de Donau-landcn en de Adriatische zee, alsmede W egens het bezit van
eene beurs,banken en groote kapitalen.het

tooneeleenerbelangrjkehandelsbedrjvigheid.
D e w olm arkt is er een der grootste van
Duitschland,- er w ordt gemiddeld voor 10

millioen thaleromyezet,daarmen erdew0l
aanvoert uit Silézlë,Polen,Galicië,Bohemen en Moravië,ja,zelfsuitHongarje en

Rusland; in 1869 werden er 122000 tolcentenaars w0l verkocht.Vooxts wordt er veel
handel gedreven in linnen,zink,jzer,100d,
arsénik enz.Opdemarktvindtmen veelslagtvee,graan,peulvruchten, raap-en ljnzaad,
vlas,tabak,hop,m eekrap enz.De vaartop
de Oder,die door het M iilroser kanaalmet
de Spree en z00 met de Havel en de Elbe
verbonden is,vereischt meer dan 1200 sche-

Mohacz,onderhetgezag van diens opvolger.

FerdinandfllzzOostenvg
jk.lndiedagen opende
zj hare poorten voorde Hervorming,bleef
in den Dertigjarigen oorlog ongedeerd en
wist in 1648 hare stedeljke regten en de
godsdienstvrjheidte handhaven.W élwaren
er ttjdens debjnaloolarige heerschappjvan
Oostenrjk de Jezuïeten jverig werkzaam ,
m aar Frederik11 van Pruissen maakte daaraan een einde.Hj bezettedestad den loëen
Augustt
ls 174: en verhief haar t0t de derde
hoofdstad van zjn rjk,waarna deVrede,
den llëenJunj 1742aldaargesloten,dekroon
zette op den eersten Silézischen oorlog.Nu
m oest de stad afstand doen van sommige souvereiniteits-regten,doch de K oning vergunde

haar het behoud van velevrjheden.Gedurende den Zeveniarigen 00rl0g werd in hare

nabjheid een slag geleverd (22 November
pen.Erzjn 5jaarmarkten en2 kermissen. 1757) en zj zelve belegerd (Julj 1760).Op
De stad is door een gordel van fraaje eenetreurige wjzewerd zj in hareontwikwandelplaatsen om geven,en de schouw burg keling gestuit, toen zj zich in1806,naeene
behoort er t0tde bestevan Duitscllland;0ok

kortstondige en hardnekkigeverdediging,aan

worden ergedurighaxddraverjenententoon- de Franschen moest Overgeven,die haart0t
stellingen gehouden,terwjlheternietOnt- in hetnajaarvan 1808 blevenbezetten.Toen
breekt aan zalen voor zangvereenigingen en hetDuitschevolkzichtegenFrankrjk'sdwinm tlziekgezelschappen,zomer-en wintertuinen gelandj verhief,wasBreslau eenigen tjdde
enz.Ook loktmenig bevallig plaatsjein de residentie des Konings,en aldaar vereenignabjheid van Breslau t0tde vermaken van den zich talrjke vrjwilligefsjterbevrjding
het buitenleven uit.
desvaderlands.Na den slagbjBautzen waVolgens den Ponlschen geschiedschrjver ren de Franschen van 1- 13 Juni nogmaals
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meester van Breslau,wantzj bezatsedert
1806
ste nagedeenneVr
vee
sde
tingwe
vanrke
Pa
nrjme
sie
nr,
wa
we
nde
lke
lplaatsen zjn herschapen.
Het Duitsche àiq
dp- Breslau is volgens
Dlugosz in 965 of9ss gesticht.ln 1000wordt
door Ditmar een bisschop Jokann vanBreslau
vermeld. Het bisdom was in de l4(
1e eeuw

zelfstandig onderhetonmiddelljk Opzigtvan
den Pausen werd wegenszjn rjkdom tt
het

stand tusschenPruissenenFrankrjk.In1824
werdhj miniater van Buitenlandsche Zaken
in Frankrjk en door den Koningin dengravenstandopgenomen.In 1841 verdedigdehj
metkrachtdeversterkingvanParjs,enging
a1s Fransch gezant naarMadrid,dochmaakte
zich hierbj de vrljzinnigen z00 gehaat.dat
men hem moest terugroepen. Nu begafhj
zich a1sgezantnaarNapels,waarhjzichden
zden Nevember 1847 van hetleven beroofde.
Brest is de belangrjkste oorlogshaven
van Frankrjk. Zj ligt in hetdepartement

gouden bisdom''genoemd.Laterverminderde
die grootheid door den Hussieten-oorlog en
door binnenlandsche verdeeldheden, doch Finisterre aan eene baai de reede van
zjn glans nam wederzoodanig t0e,dathet Brest - van den Atlantischen oceaan. Die
in de l6de eeuw , tegen hooge geldsommen, baai heeft een Om vang van 8 >aransche qren
door het kapittel aan vreemdelingen werd gaans1 eene genoegzame diepte,en ruimte
opgedragen. Sedert de 17de eeuw viel het voor 500 oorlogschepen. Zj staat door de
ten deelaanKeizerljkeprinsenOfaanandere Goulet,eene zeeëngte ter breedte van 1650
telgen van regérende vorstenhuizen. D00r Ned.el,metden oceaaninverband,en wordt
den Vrede van 1742 vervielhetbisdom met door zware batterjen verdedigd.Deeigende Silézische bezittingen aan Pruissen, en ljke haven,door de stad loopende,isvan
'een klein gedeelte daarvan strekte zich Over kaajen voorzien en kan 16linieschepen en
Oostenrjksch gebied uit.Detoenmaligebis- 54 andere vaartuigen bergen. Afen heeft er
schop, graaf von Siz
lzep#pr/,kardinaalder groote saagazjnen,eene kazernevoor5000
R.K.kerkjwas derhalve vasalvan Pruis- man,eenarsenaal,scheepstimmerwerven enz.,

sen en van Oostenrjk.DeKoningvanPruis- alles gelegen tusschen h004egraniet-rotsen.
sen hield het regt van benoeming van bis- 0p ééne van deze verheftzlch hetoudekasschoppen aan zich en droeg de beslissing teelBrethume,weleerde zetelder hertogen
over geloofszaken op aan eene geesteljke van Bretagne. D e beneden-stad is er fraai,
Synode. Na den dood van laatstgenoemden maar de bovenstad n0g zeer Ouderwetsch,

bisschop plaatstehj erden graafnonAAJ.
/.
/
''
- en de straatjeszjnhierendaarvanrotstrapgotsel
z a1s diensopvolger,maarverwjderde pen voorzien. M en telt er omstreeks 70000
dezen, a1s een begtlnstigervan Oostenrjk, inw oners.- Er zjn eenehandels-xegtbank,
in1758,terwjlonderdenvolgendenbisschop, inrigtingen voor de Marine,eenebeurs,zeeden vorst von AbAezllpFze,hetbisdom gesecu- vaart-enmarinescholen,scholen voorgenees-,
lariseerdwerd.Van1817t0t1823 bleef de bis- heel-en artsenjmengkunde,bibliotheken,een
schoppeljke zetelonbezet,maardaarnawerd botanische tuin,eene sterrewacht enz.Men
hetbisdom , volgens het coneordaat, weder
door bisschoppen bestuurd. Het gebied van
het bisdom bevat geheel Pruissisch Silézië
met uitzondering van Glatz,I:gerndorfen
Troppau,een gedeeltevan Oostenrjksch Silézië en de R.K.gemeenten van Brandenbtlrg en Pomm eren.

houdt er zich bezig m etden scheepsbotzw ,
de visehvangst en den handel.
Brest iszeer oud en ontving haren naam
van Bvistok,een Celtisch opperhoofd uit de
5(1e eeuw.In de9dee01IW was zj een dorp,
maar toen er een kasteelgebouwd was,ver-

anderde zj weldrain eene stad.Tegen het
Hetlteetogdom Wrddltzl ontstond in dentjd einde der l5de eeuw kwam deze onder het
van keizer Frederik I , toen deze zich be- Fezag der hertogen van Bretagne,raaareerst
jverde om aan dezonen van den verdreven ln 1631 deed R ieltelie. er de havenw erken
hertog W-ladislaw 11 althans Silézië terug in Orde brengen,zoodater2Jaarlaterreeds

te geven. D e oudste van die zonen, Boles- 33 groote oorlogsbodems te vinden waren.
law deécze:(Altus),degetrouwereismak- D e scheepstimm erwerven w erden onder Colkervan I'
rederlk,verkreeg Midden-siléziëmet bert van steen opgetrokken,en de bevestiBreslau.Nadat de afstammelingen van dezen ging der stad geschiedde door Vauban. In
geruim en tjd geregeerd hadden,werd hether- 1694 werd zjte vergeefsaangevallen door
togdom onder de leepheerljke bescherming de vereenigde Nederlandsche en Enjelsche
gesteld van Johann,koning van Bohemenq vloten, en den lsten Junj 1794 vielln hal
'e
deze nam het in 1335 in bezit,en de ge- nabjheid een zeeslagvoor,waarindeEngelschiedenis deslandsisna dezen tjdmetdie schen Onder Hotve de overwinning behaalden
van Silézië vereenigd.
op de Franschen onder VillaretJp'
yefzde.

Brestel (Rud0lf),ministervan#inanciën
Bresson (Charles, graaf de), pair van
Frankrjk, werd geboren teParjs in 1798. in Oostenrjk,aanschouwdehetlevenslichtte
Hj was eerstFransch gevolmagtigde in de W eenen den 16denMei1816.Hierwerdhjna
republiek Columbia, en T7erd na de Jtllj- hetvoleindigen zjnerstudiën adsistentbjde

revolutie belast met eene buitengewone zen- sterrewacht,daarna hoogleeraarin denatuurding naar Zwitserland,Om er de troonsbe- kunde te Olmiitz,en in 1844 in dewiskundo

klimming van Lodewnk T/zilï
zdaan te kon- te W eenen.In 1848t0t lid van denRjksdag
digen. Daarna bekleedde hj debetrekking rekozen voegde hj zich bj de vrjzinnige
van gezantschaps-secretaris te Londen en llnkerzjde,en vervuldeindecommissievoor

bragt er eene welwillende toenadering t0t het ontwerpen eener constitutie eenebelang-
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rjke r0l als leider der centraal-partj. Na
de staatstreek van 6 Maart 1849,werd hj
van zjn hoogleeraars-ambt beroofd en naauweljksin W eenengeduld,weshalve hj,a1s
schrjver in dagbladen enz. in zjn Onderhoud moestvoorzien,totdathj in1856eene
aanstelling ontving t0tsecretaris bj de pas
gestichtecrediet-inrigting.Tpen echterin 1861
hetstaatkundigleven ïnoostenrjkwederontwaakte,werd hj dooreenigevoorstedenvan
W eenen afgevaardigd naardenNeder-oostenrjkschen landdag, en door dezen t0t één
der gedeputeerden gekozen. ln 1864werd
hj l1d van den .
Rjksdag, en in hetbegin
van 1867 weder lid van den Landdag en
van hetHuis van Afgevaardigden.Op sterk

aandringen van zjne partj belasttehj zich
in hetburgerministérievan l Januarj 1868
metdeportefeuille van Financiën.Hj heeft

w elis waar de rente-reductie doorgezetdoor
middel eener verhooging der coupon-belas-
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voor 't overige aan denAtlantischen oceaan
en het Kanaal,- was voorheen alshertogd0m ,met eene oppervlakte van 620L geogr.

mjlen, eene der gewesten van Frankrjk,

en bevat thans de 5 departementen Ille Vilaine,Loire inférieure,Côtes du Nord,Mor.
bihan en Finisterre. M en verdeelt het in
Opper-Bretagne met 5, en Neder-Bretagne
met4 bisdommen.De kust is er ten zuiden
meerendeels laag en moerassig,en ten wes-

ten,yedeelteljk ()oktennoorden,metrotsen

en kllppen bezaaid en door de zee diep ingesneden. Het binnenland is er eene ruwe
bergstreek met diepekloven.HethoogstverheFen er zich de Monts Arrées in hetnoordwesten; ten zuiden van deze,d00r het dal
der Aune er van gescheiden, verrjzen de
Montagnes Noiresmettoppen van bjna 400
Ned. el, en oostwaarts de hoogten van het
Menez-gebergte.Hetzuideljkgedeelteiseene
heuvelachtige vlakte.D e voornaamste rivie-

ting van 7 op 10 en na deconversieopbjna ren zjn er de Vilaine,deBlavetendeAune,
200/:,maarhj heefttevensgezorgd,datin die door een kanaalvan Brestnaar Nantes
het deicit niet door eene verdere belasting verbonden zjn.Aan de noordkuststortzich
der schuldeischers Van den Staat,maar door de Ille met de Rance in zee. Het geheele
verhoogde belastingen werd voorzien. Op landschap van Bretagne is somber enwoest;

deze wjze ishethem gelukt,gemeld deieit
t0t 3 Of4 millioen Oostenrjkscheguldens
te verminderen, - hoewelhj diteigenljk
op geeneandel
'e wjze zûoverheeftkunnen

de lucht is er nevelachtig,er waajen dikwjlshevige winden, en de dalen liggen er
deswintersdiep onder de sneeuw.Dewjn-

belangrjksieraad.InDecember1870werdhj
lid van het ministérie Rasner,en toen dit in
April1871 zjn ontslag nam ,werdBrestelt0t
geheimraadbenoemd.O0kzjnetegenstanders
erkennen zjne opregtheid en eerljkheid,en
hj werd niet lang na het nederleggen der

de plattelands-bevolking der 3 westeljke
departementen gesproken w ordt. Deze taal
heefteeneafzonderljke literatuur van volksliederen,waarvan in 1839 eene verzameling

stok geefter geene edele druiven,en op de
brengen,dan door het verkoopen van uitge- hoogten vindt men meer vlas en hennepdan
strektestaats-domeinen.Voortsmoesthjzjne graan. Slechts enkele dalen 0n kustgordels
toevltlgtnemen t0t zeeriscale maatregelen : Onderscheidenzichdoorgrootevruehtbaarheid.
dezestrekten zich uitt0tde njverheids-ver- Bretagne w as weleer het middelpunt van
eenigingen, en hj wist het maximum van het verbond der Armorische stamm en, en
het belastingvrj inkomen zeerte verlagen. alzoodoo1-Celten en Cymmeriërsbewoond,Door het verkoopen van het dtB'ienerwald'' 'tgeen trouwens bljktuitde Overbljfselen
beroofde hj de hoofdstad desrjksvan een der oudheid en uitde taalj zooals die door

portefeuille w eder t0t lid van verschillende
vertegenw oordigende ligcham en gekozen.

is uitgegeven doorHersartd6la FiJJePIIrrg.e
',

terwjlde sagen des landszjn bewerkt door

Rourestrein zjn t
dl
E'oyerBreton (1844)''.Ook
heeftmen daarin eenlgestichteljke liederen

Brester (Jan), een gelukkig beoefenaar en geschriften. Le Gonidee heeft er eene
spraakkunstenw oordenboekenvanuitgegeven
en haart0t eeneschrjftaalbevorderd,zoodat
daarin zelfstjdschriften zjn uitgegeven.

der Nederlandsche dichtkunst?werd geboren
te Amsterdam den 7den Me1 1805,genoot
eene zorgvuldige maar zeer eenvoudige 0pvoeding,en w as reeds vroeg een der werkzaamste leden van de letterkundige m aat-

De ruwe, sombere natuur van Bretagne
spiegelt zich afin het zwaarmoedig en ach-

schappj V. W aldaar. In haarJaarboekje
van 1824 verschenen zjne eersteverzen.Dat
hi
j de dichtergave m et de gaveeenerfjne
opmexking verbond, bljkt vooraluit zjne
ullsstuklens'' alsmede uitverscheidene gedichten in den trantvan Cmfd.Hj was1id
van het Hoofdbestuur der Maatschappj t0t

terhoudend,maartevenshartstogteljkkarakter van zjne bewoners. Zj leveren kloeke
zeelieden en dapperesoldaten,enzjntrotsch
op hunneafkomsten bj tegenstand ontembaar.Even alsbj de oude Celten isdeman

zjn dood in hetlichtversehenen.
Bretagne (Britannia minor,Armoricum)
is de naam van hetgroote noordwesteljke
schiereiland van Frankrjk.Hetgrenstten
Oosten aan Anlou,Maine en Normandië,en

drift gevierd en desavondsindeherberyen

er heer en meester, en de vrouw weinig

meerdan zjnedienstmaagd.Delandbouwers

Nut van '
t Algemeen,van deLeidscheMaat- zjn erkrachtig van gestalte!traaginhunne
schappj van Nederlandscheletterkundeenz., bewegingen, maar groote llefhebbers van
en overleedopden4(
lenNovember1862.Zjne dansen. De feesten der beschermheiligen,
uverspreide en nagelatenegedichten''zjnna dtpardons'' genaamd, worden er met geestmet muziek en dans gesloten.De kleedlng
der mannen en vrouwenin Bretagneiseigenaardig,maar zeer onderscheiden in verschil-

lende deelen van dit gewest en bj verschil-
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lende standen. Voor scheepvaart en buiten- sFeenen. HiJ*nam deel aan het diplomatisch
landschen handel,voor de vischvangst ende Congrèste Teschen (1778)en werd,nazjn
uitrusting t0t de walvischvaart is dit land terugkeer in Frankjk,ministervanhetHuis

uitmuntend yelegen, daar zich te Nantes, des Konings.Aanvankeljk verwierf hj de
Vannes, Qulmper, Morlaix, St. Brieuc, volksgunst door kleine verbeteringen in den

St. Malo, Brest en Lorient veortrefeljke toestand der gevangenissen en der armenhavens bevinden.De voornaamstestedenvan

verzorging, maar a1s voorstander van het

hetbinnenland zjn Rennes en Dinan.

onbeperktkoningsgezagmaaktehjzichweldra
z00 gehaat,dathj.zoowelom dieredenals
om deberuchte collier-geschiedenis,zjnebe-

Toen de Romeinen in ditgedeeltevan Gallië doordrongen, was het schiereiland bewoond door een aantal Celtischestammen,
die zich vereenigden,om aan de indringers

trekkiny moestnederleggen.Na den valvan
hetminlstérie Neeker werd hj wederom geweêrstand te bieden.Zj bezweken echter durende kortentjd metdeyortefeuillebelast.
voor de legioenen van J%liu.
n 6Wd:cr,en hun Toen Lodetvqk X FTnietwlldeluisterennaar
land w erd aan de provincieLugdunensisTer- zjn raad,om zich in dearmenvan hetleger
tia toegevoegd.Toen in de 2;e eeuw de An- te werpen, begaf hj zich naarSolothurn,

geln enSaksenheerschappjvoerdeninGroot- waar hj volmagt ontving,om metdeN00rdBrittanje.vloden velebewonersvanditland sche mogendheden te onderhandelen overde
naarde overzjde van hetKanaal,waarzj herstelling van hetkoninkljkgezagin(
Frankzichin hethedendaagscbeBretagne vestigden rjk.In 1792 werd hj door de Nationaie
en hieraan den naam gaven van Beitannia Conventie in staatvan beschuldiginggesteld,
-ilor of Britannia cîd-crfsl.Destroom der wu rna hj veiligheid zocht in de nabjheid
volksverhuizingen bereikte hen niet,en na van Hamburg;maar in 1802 keerdehj met

hetverdrjven der Romeinenbleefhetgezag vergunning van hetDirectoirenaarFrankrjk
bj deverbondenestedenen vervolgensbjde terug.op aandrang van Josepltine verleende
vorsten. De eerste vorstvan Bretagne, Co- NapoleonIhem eenpensioenvan 12000francs,
olgz M eréadeo leefde in het laatst der 4(
1e en eene rjke erfenisbezorgdehem vervoleeuw ;zjne nakomelingen voerden voorspoe- genseenjaarljkschinkomenvan50000francs.
dige oorlogen tegen de Romeinen, Alanen, Hj overleedteParjsdenzt
lenNovember1807.
W est-Gothen en Franken . versierden zich
Breton (Jules Adolphe), een beroemd
in de 5(1eeeuw m et de hertogskroon, m aar Franseh schilder.Hj wer; geboren teCourbezweken er in den aanvang der 5de eeuw rières in het departement Pasde Calais en
voor de Friezen ,die er van 510 t0t 513 de werdeen leerling van Drolling.Hjschildert
magt in handen hadden. Daarna heersehten vooral boeren en burgers uit Artois. Zeer
er graven en zelfs koningen?doch dezewer- geroemd worden zjne stukken uDe zegenden verlaagd,en in delodeeeuw boog zich spreking overde velden (1857)''thansinhet
Bretagne voor den schepter van .
R0110,den Luxembourg, GDe wiedsters (1861)''1 uDe
hertog der Noormannen.Na dien tjd ont- wjn-oogst(1862)'' envooralzjne dMaaisters
stond er eene noodlottige verdeeldheid,daar (1865)''.Ook op dewereldtentoonstellingvan
het land in Fransch en Normandisch Bre- 1867 bevond zich vanhem eenefraajeschiltagnewerdgeplitst(1130).Omstreekg4ojaren derj,voorstellende uEen maajer,zjne zeis
later ontving prins H endrik,een zoon van scherpende'' almede aEene bron aan zee''@
koning H endrik 11 van Engeland,Bretagne
Breton de1osH erreros(D0nManoël)
als graafschap in leen van deFranscheKroon,

een Spaanschdichter,werdgeborenden19(
1ez
l

doch PhélippusHl#ldf'
M.
v,koningvanFrank- December 1800 te Quelin de yrovincie L0rjk, nam m 1203- 1206 met geweld van grono,ontvingzjneeersteopleidlngteMadrid,
wapenen alle leengoederen terug,die vroe- diende van 1814 t0t 1822 a1s v1'
jwilliger in
ger aan Engeland waren vergund. In de hetleger,en bekleedde vervolgenseenigebur14de eeuw w erd in Bretagne een gew eldige gerljke staatsambten, totdat de restauratie
strj; van 24 Jaren om deerfopvolging ge- den onvermoeiden strjder voordevolksvrjvoerd.W èlwaren er de inwoners des lands heid daaruitverwjderde.Eerstin 1834 ontzeerophunne onafhankeljkheidgesteld,z00- ving hj wedereene aanstelling bj hetprodatzj in het laatst der 15deeeuw een zelf- vinciaalbestuur te Madrid,en t0t 1840 was
standig bestuur hadden#maar toen Claudia, hj bibliothecaris van de Nationaleboekerj.
de erfgename van het hertogdom Bretagne, Hj schreefhetbljspel(
tA la vejez virqelas
metI'ransI, koning van Frankrjk,in het (1817)'',een grootaantalkleineregedichten,
huweljk trad, schonk zj die bezitting aan opstellen van letterkundigen inhoud,vooral
haren gemaal: en na dien tjd isBretagne satyrenj waaronder één, getiteld uLa Des.e
en Fransrh gewestgèbleven.
verguenza en KRoer dan 150 dramatische
Breteull (Louis Auguste le Tonnelierj stukken.Eene uitgavevanzjnegezamenljke
baron de),een Fransch staatsman,werdge- werken isin 1850-1852teMadrldin hetlicht
boren in 1733 te Preuilly in Tourainej om- verschenen.In 1837 is hj benoemd t0t1id
helsde dekrjysdiensten werd,op aanbeve- derKoninkljke Spaansche Académie.
ling eener mlnnares van Lodewnk XTG in Bretschneider. Onder dezen naam ver1758 benoemd totgezantaan hetKeurvorste- melden wj:
ljk h0f te Keulen. In diezelfde betrekking
Heinrielt&t)ffJr1# von .
pref:c/zxdlddrjden
vertoefde hj achtereenvolgenste Petersburg, raadsman en vertrouwdevan keizerJozqfII.
te Stokholm , te 'sH age, te Napels en te Hj werd geboren te Geraden GGen Maart

BRETSCHNEIDER- BREUGEL.

1739, nam dienst bj de dragonders, bevond zich bj den slay bj Kollin(18Januarj
1757),en Werdtoen rltmeesterbj eenPruissisch vrjcorps. D00r de Franschen gevangen genom en zag hj zich eerst na den
VredevanHubertsbllrgopvrjevoetengesteld.
Hj begaf zich naar Frankfort aan de Main,
ontving er eene aanstellingt0tkapitein,klom
op t0t den rang van maloor en ging toen
naarEngeland,om erdehertogin ranF/rf/zl-.
berland te begeleiden gedurende 00n0 reis
0P het vasteland. Na vrtlchteloos Tvachten

trad hj te Versaillesin dienstvan den graaf
de Fer.t
/essd.
:,keerde in 1773 naar Duitsch-

447

1838)'' en aLehrbuch derReligion und geschichte der christlichen Religion (1824 en
1827)''.Voortsheefthj eenelangereeksvan
populaire vlugschriften over godsdienst en
staatkunde in het licht gegeven en de uit-

gave bezorgd van eenige hoogst belangrjke
werken,zo0 a1s het dcorpus Reformatorum

(1835- 1848)''in 15 deelen. O0k heeft men
van hem een groot aantalleerredenen.

Bretzner (Christoph Friedrich), een
Duitschbljspeldichter,werdgeborenteLeipzig den loden September 1748,en hj overleed aldaar den Blsten Augustus 1807.Hj
schreef onder anderen de bljspelen uDas
Rëuschchen(1786)'1JDerargwöhnischeLiebhaber(1788)'',en GDerEheprokurator''- de

land terug,waser eenigen tjd te Koblenz
werkzaam bj den ministerron.
/N A:I/>J:,en
bekleedde daarna in Oostenrjk aanzienljke zangspelen uD er Irrwisch''1en JBelmontund
ambten.Hj was er achtereenvolgensbiblio- Konstanze''- voorts een roman GDasLeben
thecaris der universiteit te Ofen en te Tuem- einesLiederlichen (1787- 1788,3dln)''.Van
berg,gestadig strjdende tegen devoorstan- zjne tooneelspelen en zangspelen heeft men
ders der reactie. ln 1809 werd hj op zjn gezamenljke uitgaven.
verlangen gepensioneerd woonde eerst als

BreqgelofBrel
mhelisdegeslachtsnaam

Keizerljk hofraadteW eenen,dochbegafzich van eenlgeberoemde Nederlandscheschilders.
toen naar hetbuitenverbljfvan ee# hoogge- Hiertoe behooren :

plaatst begunstiger, naar het kasteelKrzi-

Pieter Wrev-gel,qebpren i
n hetdorpBreu-

mitz bj Pilsen in Bohemen,waar hj den gel,nietvervanElndhoven,inhetlaar1530.
lsten November 1810 overleed.
Volgenssommigen washj gesproten uiteen
Belangrjke bjzonderheden omtrent zjn adelljk geslacht,volgens anderen de zoon
levensloop vindtmen in det
dvermischteNach- van een landbouwer,- 'twelkbeidetegeljk
richten und Bemerkungen historischen und

moçeljk kan wezen.Hj legde zich t0e Op

litterarischen lnhalts(1816)''
,uitzjnebrieven schllderen onderdeleiding van Pieter(lolcke
en handschriften verzameld, en in eqnige ofKoeekteAalst,werktevervolgensbjdiens
andere werken van dien tjd.T0tzjne ge- broeder Jeronimns Xpdcà,en deed toen eene
schriftenbehooren:(tFamiliengeschichtenund reisnaar FrankrjltenItalië.Daarhj veelal
Abenteuer des Junkers Ferdinand v0n Thon

bruiloften,kroegen,kermissenenz.schilderde,

(1775)''1uAlmanach derHeiligen aufdasJahr noemde men hem den dBoeren-Breugel''.Na
1788''1en uW allersLeben undSitten(1793)''. zjn terugkeer vestigde hj zich te AntwerKarlGottReàBretschneider,eenuitstekend

pen en w erkte er veelvoorIlansFrankert2

Protestantsch geleerde.Hj werd geboren te een l
toopman,met wien hj gaarne allerlel
Gersdorf den llëen Februarj 1776,en stu- boeren-gezelschappen bezocht, om die later
deerde te Leipzig in de theologie.Van 1802 op hetdoek tebrengen.Hj-zelfheeftz'eeds
t0t 1806 hield hj aldaarvoorlezingen over in1853eenereeksvanRjn-gezigtengeëtst,en
godgeleerdheid en wjsbegeerte,werdin1807 van een groot aantalzjnerschilderjen beleeraar te Schneeberg,in 1808superintendant staankoperen platen.Hjoverleedwaarschjnte Annaberg,in 1816generaal-superintendent 1jk omstreekshetJaar 1600.
en opper-consistoriaalraad te Gotha,in 1839
Pieter .Pref:.g6JdeJonge,een zoonvan den
opper-consistoriaal-directeur, en overleed al- voorgaande en w egens de door hem behandeldeonderw erpeno0k we1de GH elscheBreudaarden 22sten Januarj 1848.

Bretschneider is m et jver w erkzaam ge- Fel
''genoemd.Hj werd geboren te Brussel
w eest, om (1e belangen van kerk en school ln 1596 en koosveelalvoorstellingen,waarin

te bevorderen.Zjne rigting was de rationa- hj duivels en heksen k0n te pas brengen.
listische, en hj heeftaan de kerkeljke be- Zjn tdToren van Babel''in het Keizerljk
wegingen zjner dagen niet alleen deelgeno- muséum te W eenen is wereldberoemd. Hj
men,maar daarop vaak eelibeslissenden in- overleed in 1625.
Joltan .
#reswel,een bxoedexvan 4en voorvloed gehad.Van zjne talrjke geschriften

noemenwj:ttzexiconmanualegraeco-latinum
in libros N. Testamenti (1824,3de uitgave
1840),' Gprobablia deevangeliietepistolarum
Johannis apostoli indole etorigine (1820)''
,
welke veeltegenspraak uitlokten,Jsystematische Entwickelung aller in der Dogmatik
vorkommenden Begrife nach den Symbolischen Schriften der evangelisch-lutherischen
Kirche und den wichtigsten dogmatischen

gaande en wegens de zachtheid van zjn

penseel de dFluweelen Breugel''geheeten.

Hj werdgeboren teBrusselin1568,oefende

zich onder de leiding van Pieter Goeàl# te

Antwerjen,legde zich aanvankeljk toe op
hetschllderen vanbloemenen vruchten,deed

eene reis naar Italië,en schilderdena zjn

terugkeer vooralland-en watergezigten,benevens enkele historie-stukken.Vele kleine,

Lehrbiichern ihrer Theoloyen (4de uitgave keuriq geschilderdestuklesvan dezen mees1841)'',die zich doordegeleldeljkheidendui- ter zljn in de voornaamstekabinetten van
deljkheid onderscheidt,allandbuchderDog- Europa verspreid.Men vindtvan hem in het
matik der evangelischen Kirche (4de uitgave Txippenhuis te Amsterdam d
tEen boomrjk
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landschap metLatona,de boeren in kikvor- le D uc etc. (1821)'' in het licht g0g0Ven.
schen herscheppende'
' tdEen landschap met
svegens zjneanti-revolutionaire evoelens
iguren enbeesten'',GEenlandschapmeteenige verloor hj in 1705 zjne betrekklngen en
vreemde reiziyers''en JEen boschgezigtje'' leefde ambteloos te 'sHertorenbosch,waar

enin hetKonlnkljk Kabinette '
sHageGDe hjeenebrochureschreef,getlteld:GHetregt
d00qvan den Moorman''ttDeontmoetingvan van eigendom dem Hervormde gemeente te
Davld en Abigaël''en JHetParadjs''1een 'sHertogenbosch op derzelverKerkgebouwen
uitstekendschilderjmetfgurenvanRubbens. enz.''In hetnalaarvan 1802vestigdehjzich
te 'sHage en vertaaldeerhetEngelschewerk
Hj overleed in 1625.
Ambroséws.rrevgel
enhetechterniet van G.Craufurd <Deleervanhetgeljkwaar, ,vanwi
zekeris,ofhjt0thetzelfdegeslachtbehoort. dige,of verklaring van den aard,de waarde
Hj wasbloemenschilderen van1653t0t1670 en hetvermogen van hetgeld enz.(1804)''.

directeurder schilder-academieteAntwerpen. Hj werd er lid van deAlgemeene ArmenTwee anderebloem-schilders,Abrakam,bj- comm issie van Holland en heeft de uitgave
genaamd de JNapelsche'' Brew el en Jan bezorgd vanharehandelingen(3dln),waarna
Wlwfidf Breugel,00k JMeleager'' geheeten, hj0ok tEenireberi
yten van hethulpgenoot-

hot
ldtmen voorzjne zonen.O0k is ern0g schap te Zurlch''ultgaf.In 1804 werd hj

een Kasper, een Frans S'
erpzli-v: en eene benoemd t0t griëer van den Hove?en in
Anna zrev#dlbekendj die alle schilderstuk- 1806 t0t Presidentder Hoofdcommissle voor
ken of etsen hebben geleverd.
de zaken der Yerponding.Later aanvaardde

Breugelis00k denaam van een adelljk hj debetrekking van Keizerljk commissaris

Nederlandsch geslacht.T0tdemerkwaardigste voor het kadaster, en in 1812 die van direcleden daarvan behooren :
teur der directe belastingen in Friesland.ln
M r. Jan Fe.
SJI: van .Pr:I-CeJ, geboren te 1819 weM hj gejensioneerd,waarnahjzich
'
sHertogenbosch in 1707.Hj studeerde in te Haarlem vestlgde, t0t raad der stad en
de regten en vestigde zich te 'sHage,waar tot baron werd benoemd,en zich vooralbehj eene uitgebreide praetjk verkreeg en zighieldmetdebeoefening derNederlandsche
door de Staten-Generaal t0t Lands-advo- oudheden.Hj overleed aldaarden 30stenMei
caat,voorts doorde Prinses-Gouvernantet0t 1833.

haren Raads-advocaat aangesteld werd.Hj

Breuk (Hendrik Roelofde). een Neder-

overleed aldaar in 1763,nalatende het zeldzaam voorkom end w erk ttH etH oogeGeregtsh0f van H olland, m itsgaders Braband en
Vlaanderen den huize van Bourgondië toe-

landsch letterkundige en improvisator,werd
geboren te Haarlem den 25sten September
1814,studeerde te Leiden en werd aldaar
in 1830 bevorderd t0t doctor in de letteren.

gekend (Delft,1740)''.

Nadat hj l'/a jaarte Zwolle aan hetinsti-

H erm an Gerard '
pls Breuyel,een NederIandsch godgeleerâe.Hj werd geborente0ss
den 17;en Junj 1720,studeerde te Leiden
en w erd achtereenvolgens ?redi
kantte Berchem en Nistelrode, Ameltle-rrienhoven en

Dordrecht.HjOntvinywegenseeneligchaamskwaalzjn emeritaatln 1786,enoverleedden
7(
1enAugustus1814.Hj wa'
seen beoefenaar
vandeNederlandscheenLatjnschedichtkunst
en van onderscheidene wetenschappen, en
heeft een groot aantal werken in het licht

gegeven, vool
'al van stichteljken en zedekundigen inhoud.
Casper nan .& dv.gd!, een zoon van Jan

tuut van den heer Cnopius w as gew eest,

keerde hj naar zjne geboorteplaatsterug,
en w erd in 1843 eigenaar van eene boekdrukkerj te Leiden.Hier Yverd hj Tieldra
wegenszjne groote gaven 1id,secretarisof
bestuurder van Onderscheidene instellingen,
die veel te danken hebben aan zjne v00rbeeldelooze werkzaamheid.Om verschillende
redenenontdeedhjzichvan zjno zaak envestigde zich teIlsselstein.Hiernam hj het0nderwjsop zichin deoudetalen,bragthetstedeljk archiefin orde en trad in 1857op vele
plaatsen en met ongemeenen bjvalopa1simprovisatorin gebonden stjl.Later werd hj

Fddfad. Hj werd geboren te 'sHage den benoemd t0tdocentin de Hollandsche taal,

llëen Maart 1752,studeerde te Utrechtin de let
terkunde en yeschiedeniste Gouda,maar
regten en werd eerstsecretaris van 'sHer. waserslechtswelnigewekenwerkzaam,daar
togenbosch en daarna Ontvangerdergemeene hjreedsden z4sten September1861Overleed.

middelen in 2 kwartieren derMejerj.Zjne Hj waslid van deHollandscheMaatschappj
vertoogen overdenoodzakeljkheid van eene van Fraaje kunsten en W etenschappen,van
herziening van '
sLands lasten aldaar waren deLeidsche Maatschappjvan Nederlandsche
oorzaak,dathj in 1700 d00rden Raadvan Letterkunde en van het Prov.Utrechtsch
State meteene revisie daarvan belast werd. Genootschap.Zjneverzen zagenindenregel
Hj schreefhierovereenebelangrjkeJMemo- zonder naam ofvool'een kleinen vriendenrie'' waaraan echter wegens deomw enteling kring het licht. Hj is destichtervan het
van 1795 geen gevolg is gegeven. In 1794, tjdschriftttDe Rederjker''.
nadat 'sHertogenbosch reedswasingenomen,
Breuk (lterniaj.Dezen naam geeftmen
poogde hj dooreen verdraghetvoortrukken aan de uitzakking van eenig ingew and en
der Franschen te verhinderen;hiertoe begaf aan de verbreking van den zamenhang van
hjzichmetBrantzenen Repelaar naarParp
-s, een der beenderen (fracturaj.
en aangaande de gevoerde onderhandelingep

In het eerste geval onderstelt de breuk

heeft hj dMémoires sur ce quis'est passe
' zulk eene verandering in de liggingvaneenig
(
le remarquable apres la capitulation de Bois ingewand,dathetgedeelteljk uitzjneholte

BREUK.

is gezakt,terwjlhetbj voortduringbedekt
bljftdoor de huid.Erkunnen breuken ontstaan aan het hoof; van kleine kinderen,
bj welkede schedelnadennietvolkomen gesloten zjn,alsmede aan de borst,dgoreene
uitzakkingderlongen.D em eestgewonebreuken zjn echter die van hetonderljf.Men
heeft hier,met betrekkingt0tdeplaats,waar
debreuk zich openbaart,eeneliesbre'
uk(hernia inguinalis),eenedl
jbreuk (h.cruralis) en
eenenanelbre'
uk(h.Omphalis),benevenseenige
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(e').Behalve een gedeelte vanhetdarmkanaal,

kan 00k het net zich in den zak bevinden ,
0ok we1 beide,Of00k een anderingewand,

zooalsde blaasofdebaarmoeder.Erzjngevallen van breuken, waarin schier alle onderbuiks-ingew anden w aren gezakt.D ebreuken zjn doorgaans in den beginne klein j
maar wol*den doorden drang deringewanden
allengs grooter.
De oorzaken van het ontstaan van breu-

ken zjn zeer verschillend. Openingen,'bj

andere breuken, die te zelden voorkomen, hetfoetusaanwezig,zjn nietaanstondsvolom ze hier op te noemen. Met betrekking doende gesloten en geven ligt aanleiding t0t
t0t hetingewand datdebreuk doetontstaan, lies- en navelbreuken bj kleine kinderen.

heeftmen eenedarmbreuk(enterocele),eene Voortsontstaan zjdoorverslapping vanden
netbreuk (epiplocele), eene darm-netbreuk buikwand bj waterzucht,herhaaldebevallingen,zwaarljvigheid,enz.Veelalvindtmen
bjpersonen,diemetbreukenbezochtworden,
eene voorbeschiktheid,gewoonljkin zwak*
/J/..
.
jo 1
@
t
heidvan den buikwand gelegen.Bjkomende
zl NN
oorzaken zjn hevig schrejen, hoewel dit
9z &
T1
Nx
nietz00gevaarljk isalsvelendenken;sterk
/I
ademhalen bj hoesten,bj hetblazen opeen
Breuk.
blaasinstrument,bjbrakinq,bj de persing
die eent)moejeljkeOntlastlng vergezelt,bj
(entero-epiplocele), eene blaasbreuk (cysto- het optillen van zware lasten enz.,- voorts
cele),enz.Metbetrekking t0thaarontstaan stooten,springen,rjden schokken ofvallen.
onderscheidt men eene aangeborene àrelk (h. Gemiddeld heeft men bj 5 breuk-ljders4
conyenita) en eene later ontstane (11.aC- mannen en 1 vrouw . Bj deeersten vindt
quislta), en men spreekteindeljk,metbe- men veelal lies-breuken,bj de vrouwen djtrekking t0t haren toestand, van eene be- breuken.
'
tveegbare (h.mobilis),onbeweeybare(h.immoHet govaar, a3n eene breuk verbonden,
bilis) en beklemde breuk (h.incarcerata).
is naar gelang der omstandigheden zeerverOm zich eene duideljke voorstelling te schillend.Elkebreuk,h0e klein zj Ook weVorm en Van eenebrollknememen een plankje zen mag,ishinderljk en kan zeergevaarljk
(fg.1,a),boredaarin een gat(c),bedekte worden.Men kan ditdooreen goedenbreukditmeteen dunlaple (bà)endrukkenumet band aanmerkeljk verminderen, maar 00k
denvingeropdeOpening,zoodathetlapjeals het dragen daarvan is lastig.Verzuimtmen
een zak(#d)doorhetgatheengestulptwordt. dit, dan w ordt de voeding belem merd,en
W anneermen zich nu hetplankje (flg.2,a) bj beklemmingderbreukbedreigtzjmetden
dood.Netbreuken zjn mindergevaarljk dan
Fig.2.
darmbreuken, en alle breuken veroorzaken
e t1:
'
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het net verbonden.doorditlaatste naar beneden w ordtgetrokken.Darm breukendaarentegen gaan vooral vergezeld van koliek en
afwisselendeverstoppingendiarrhée.Gevaar-

ljk zjn bj breuken ophooping van drekstof-

fen, ontsteking, het Onbew eegbaar worden
en bcklemming.Volgens de gegeven vO0ralsden buikwand en het laplealshetbuik- stelling van eene breuk zal men ligt inzien,
vlies voorstelt,hetw elk de binnenste opper- h0e zul
keeneopkooping'
tlt
xzldrekstofenplaats
vlakte van den buik bekleedt, en opmerkt, grjpt.Doorgaansontstaatzjlangzamerhand
Breuk

dat een gedeelte van het darmkanaal(e)het zonder pjn of koorts,maar de uitpuilende
dikte van de breuk wordt gN oter, en zj

buikvlics voor zich uitschuiven kan door die
opening heen, zoodat het uit de buikholte
door de Opening van den buikwand naar
buiten treedt waarna het alleen door de

is eerst deegachtig en daarna hard op het
gevoel. Eerst na verloop van eenige dagen
wordt de buik opgezet, daar de drekstoFen
zich boven de breuk Ophoopen. De breuk

huid (/) bedekt is,dan verkrjgtmen een
vrj goed denkbeeld van eene Qnderbuiks- wordt pjnljkj er ontstaatmisseljkheid en
breuk. De opening in den buikwand draagt somtjds zelfs braking van drekstoien,terden naam van breukopenéng (c), de uitstt
ll- wjl zich allengsalle verschjnselen van be-

pinq van hetbuikvliesdienvanbreukzak (#); klemming vertoonen,welke laatste zich me-

de lngang van den breukzak is de ltals (c), nigmaal openbaart. Ontsteking van de ingewanden,in den breukzak aanwezig,kanbj
alle soorten van breukenplaats grjpen,maar

en het gedeelte van het darmkanaaldatzich
in den zak bevindt, noemt zaen den Lnhoud
IV.

29
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knmthetmeestvoorbj netbreuken.Zjontstaatbj beleediging derbreuk d00r stootof
schok, bj verwaarloozing van een yepast
diëetofbj hetvatten van koude.Zj ls gevaarljk,omdat zj aanleiding geeftt0tvergroejingen,die debreuk irreponibelmaken,

spjzen vermjden, die aanleidiny geven t0t

verstopping,uitzetting ofprikkellng van het

darmkanaal.Zjmoeten zichwachtenvoorhet
vatten van koude,voorsterkpersenbjstoel-

gang,voor hetoptillen van zware lasten,en
bovenalgebruik maken van een goedenbreukdat is,het inbrengen der breuk verhinderen band.
of zelfs beklemming en buikvlies-ontsteking
Breuken kunnen- vooralindekindsheiddoen ontstaan.Zj openbaartzichdoorhevige volkomen genezen worden.Men bevordertde

Pjn en aanvallen van koorts doorbraking
gevolgd.Oninbrenybare(irrepûnibele)breuken,
0ybovengemeldewjzeOntstaan,nemengestadlg t0eingrootteenkunneneenaanmerkelj-

genezing van navelbreukenbjkinderendoor

een comprès op de breuk te leggen en met
hechtpleisterstrooken of zwachtels te bevestigen.T0therstellingvan liesbreukengebruike

ken omvangbereiken.Hetergstegevalisech- men eenbreukbandje,datbedektismeteene
ter de beklemming,welke ontstaat,wanneer laagvanin aetheropgeloste geta-pertsja.Het
deinhoud van denbreukzaktegrootisin ver- isvan belang,datzulk eenbandjelangentjd

geljkingmetdenhals.Devernaauwingvande- gedragen worde.Bj kinderen van 10Jaren
zen laatste wordt veelaldoorontgtekingver- kunnen soms10 t0t12Jaarverloopen voorOorzaakt, 0n hi
j veranderthierdoorin e0n dat de breuk genezen is.Na het20stelevensharden ring.Somtjdsishetmogeljk,debreuk Jaarisgenezing doormiddelvan een breukin haar geheelin debuikholte in tedringen, band alleen eene grootezeldzaamheid,welke
terwjlin de buikholte de beklemming voort- men op Bocjarigen Ouderdom niet eens meer
duurt (
:4.3),- 'tgeen een zeergevaarljke verwachten kan.Zelfs eene Operatie brengt
toestand 1s.De bloedsomloop in het beklemd dan slechtszelden eene volkomene genezing.
ingewand wordtbelemmerd!zoodaterwaterHetspreektvan zelf,datmen bj breuken
achtige en vervolgens bloedlge afscheidingen z00 spoedig mogeljk de hulp moetinroepen
plaatsgrjpen,waarna zich Ontsteking Open- van een ervaren heelkundige, maar het is
baart,die in den regelden dood tengevolge tevens voor den leek van groot belang te
weten,wathj doen moet,zoolangdiehtllp
F*
1g.3.
Ontbreekt.Bj de eerste verschjnselen,die
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l% 1I
h
#
N>
- h'
h
#
W***--.w >..
en neemtde pjn toe,dan d0ehj jskoude
NR .
omslagen op de breuk leggen,terwjllavem enten van w ater m et zout, van kamillenBreuk.
thee ofzeeqwatermetolie zeer zjn aan te
heeft.Beklemm ing kom t het meest voor ge- bevelen. Bp ontsteking der breuk kom en
durende den middelbaren leeftjd en kan Ont- laauw e baden van '/. t0t V11uur,benevens
staan door verw aarloozing van eene breuk, blazen metjs op de breuk tepas.Ook daarbj
'

.

door ontsteking van deze, door ophooping m oetm en hetinbrengen der breuk m etgx00van drekstoFen,Ja, zelfsdoo1-eene kramp- te omzigtigheid beproeven.Voor 't overige
achtigezam entrekking van de breuk-opening. dientdepatiëntOp den rugtebljvenliggen
Deverschjnseleneenerbeklemmingzjndeze: m et ingetrokken beenen en zoodanig onderde breuk is respannen en bjaanrakingpjn- steund, dat de breuk zich Op de hoogste
ljk,de patièntkan haarnietinbrengenjhj plaats bevindt.Isdeheelkundigeverschenen ,
heeft een gevoelvan zam entrekking in den en achthj eene Operatie noodzakeljk,dan

onderbuik!hjontwaartmisseljkheid,gevolgd
door braklng, waarbj eerst de inhoud der
maag,dansljm engaleneindeljkdrekstoFen
Ontlastworden.Er ontstaatverstopping,hj
gevoeltzich angstig,zjn gelaatisingeval-

verkwistedepatiëntgeenkostbaren tjdmet
eene aanvankeljkeaarzeling,daarde aioop
derktlnstbewerking hetgunstigstisnaarmate
deze spoediger plaats heeft.

Iederbreukljdermoetin staatwezen,ûm

1en,de pols is flaauw en de buik Opgezet. zjne breuk in te brengen,- 'tgeen in de
D eze toestand kan dagen of0ok w einigeuren kunsttaalden naam draagt van reposLtie of

aanhouden. Plotseljk gevoelt de ljderzich taœis. Hj legge zich daartoe op den ru4,
beter;de pjn isverdwenen, de breuk gaat vatte na eene diepe inademing de breuk ln

naar binnen;doch deze beterschap is slechts haar geheelen stuwe haar metzachtkneden

schjnbaar, want er heeft een doorbraak
(perforatio)plaatsgehad.Dehuid wordtki1
en bleek en metkoud zweetbedekt,terwjl
de Ooyen hunnen glansverliezen.De breuk
kan zlch nu naar buiten ontlasten,'tgeen
betrekkeljk hetgunstigste gevalis,oflnde
buikholte,waarna eene buikvlies-ontsteking
den dood veroorzaakt.

naarde zjdevan denhals,totdatzjerdoorglipt, hetgeen weleens meteenig qeruisch
ylaatsheeft.Daarnabrenge hj de vlngeren
ln de breukopening,om zich te overtuigen,
dat de geheele inhoud in de buikholte is
teruggebragt.Gelukt hetinbrengen niet,z0o

verandere hj zjnehouding;00k rebeurthet
wel,datde breuk-inhoud van zelflndebuik-

Breukljdersmoeten zeervoorzigtig zjn in holte terugkeert,terwjldeljderdesnachts

het gebrtlik van voedselen vooralzoodanige op den rug gelegen is.

BREUK.
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Is de breuk ingebragt,dan dient men ge- rieme; vast.Daarna moet mendoorhoesteny

bruik te maken van een breukband (brache- persen ofbeweging met de beenen de proef

rium).Deze moetden halsvolkomenbedek- nemen,ofdebreuk inbljft;isdit niet het

ken en sterk yenoeg drt
lkken,om hetinpe- geval,dan moet men hetaanleggenvan den
wand in de bulkholtetehouden.Dedrukklng

band herhalen of dien wat naauwer digt-

mag tevens niet zo0 sterk wezen,dat zj snoeren. Aanvankeljk drage m en zulk een

de huidbeleedigt.Veerkrachtiqebreukbanden banddag en nacht;eerstlaterwanneereene
verdienen devoorkeur.Men zletbjvoorbeeld breukmlnderneiginrt0tuitzakkingvertoont,
in ;g.4 zulk een breukband voor eene lies- is het geoorloofd? dlen des nachts afte legbreuk aan de regterzjde.Zj bestaathoofd- gen.W ordt de huid gevoelig door het drukzakeljk uiteene elastieke veêr,die om het ken van de p0p,z00 neme men eeneminder
ligchaam sluit en van achteren op de wer- sterke veêr, of men legge een lapje met
velkolom rtlst.Aan devoorzjdebevindtzich zink- of loodzalf of een stukje watten op
eene langw erpige ronde stalen plaat c? die de breuk.
D e operatie eener beklemde breuk geFig.4.
schiedt zelden te vroeg,maar veelalte laat.
'
& jj
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,
Zj is zeer gevaarljk en om die reden t0t
herstelling van reponibele breuken volstrekt
->'
R.
jj niet aan te bevelen. Ligt de oorzaak der
(
beklemming in de breuk-opening, dan kan
#
deze, als buiten hetbuikvlies gelegen ,ver.
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wjd en debreuk ingebragtworden;ontstaat
zj doorvernaauwingvan denbreukzak-hals,
dan moet de breukzak geopend worden,en

zulk eene insnjding in hetbuikvliesisveel
gevaarljker.Loopt de operatie voorspoedig

Breukband (regterzi
jde).

q.
il
'

men met betrekking tot die veêr in een verschillenden stand kan plaatsen.Zj isop de

1

.mw

naar het ligchaam gekeerde zjde meteen
kussen bedekt en moet zich Juistboven den

hals der breuk bevinden. De veêr is,evenals gemeld kussen,met leder bedektenvan

riemen (bb,dd)voorzien terbevestiging van
den band.Dekrachtderveêrisafhankeljk
van de breuk zelve en van de levenswjs
derljders.Personen,diezich sterkeinspanningen des ligchaams moeten getroosten ,

/,
//
4o * * o

e e *

Dubbele breukband.

dienen zich van eene krachtige vee
-r te voor- af)dan is de patiëntna verloop van 6dagen
zien.Eenezeerdoelmatige soortvan breuk- buiten gevaar en na 2 of3 weken hersteld.

band is de Engelsche;bj dezeisdebekleede Ook dan nog dient hj een breukband te
dragen,hoewelhetgebleken is,datop eene
(F1
'g.5.
breuk-operatie dikwjls eene volkomene ge*
XN

nezing volgt.
O0k aan eene '
verbreking 'thczl den zamenAfzzw vgn JJl der beenderen geeft men den

naam van breuk (fractura);zj ontstaatgewoonljk dool'eenebeleediging vanbuiten,-

door een valteen slag,eenschokenz.Veelal
breektdan het been op die plek, waar het
plaat Ofp0p door eene geleding saetdeveêr zoodanigen invloed van buiten ondervindt;
Engelsche breukbantl.

verbonden (;g.5),zoodatzj bj alle bewe- somtjdsechterOpandereplaatsen,werwaarts

werking van dien invloed werd Overgegingen van het liqchaam en van den band de
plant of waar het been zich door mindere

op de breuk bljftllggen.Zj,dieaan beide
zpden lies-Ofdjbreuken hebben,gebruiken vastheid onderscheidt. Er ontstaan bjvooreen dubbelen band,bestaande uit 2 kussens beeld schedelbreuken opplaatsen,tegenoveren twee veêren (;g.6),die elkander van gesteld aan die?waar de schok werd toege-

achteren (c) op dewervelkolom ontmoetçn. bragt,alsmedebeenbreuken nabj denenkel,
V00r navelbreuken is in den regeleenveer- terwjlde slag, die de breuk veroorzaakte,
een hooger gedeelte trof.Zelden ontstaan er
krachtige gordelmet eene p0p voldoende.
Om den breukband te plaatsen,moetde breuken dooreeneplotseljkezamentrekking

ljder zich op den rug leggen en de breuk der spieren, hoeweldit somtjds geschiedt
inbrengen, waarna men den band zoodanig op plaatsen, waar vele spieren zjn aangeom het ligchaam doetsluiten ,datdep0p op hecht,oî bj personen,die- veolalwegens
de bretlk drukt; vervolgens m aakt men de gevorderden leeftjd - broosvan beenderen
29*
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zjn. Van de 100 beenbreuken zjn er 23,7 vlakte van hetbeen in de gedaante van een

van het been, 24,7 van den arm j17 van de har4en ring. Langzamerhand echter herstelt

dj,8,7vanhetsleutelbeen,6,5vanderibben,
4,2 van den schedel, 2,7 van de onderkaak,
lvan deknieschjfenz.
Een been kan op ééne ofop meerplaatsen
gebroken zjn;is het been bj debreuk in
onderscheidene stukken verdeeld,dan heeft
men eenegesplinterde ùrexk,diemoejeljker
geneest dan eene enkelvoudige. Bevatten
ledematen Of ligchaamsdeelen twee Ofmeer
beenderen naastelkaâr,zooals deonder-arm ,
het been,de hand-en voetw ortel,deribben
epz., dan kunnen één of meer daarvan gebrokenzjn.Debreuk kan voortseene d'tcarse
ef eene scltuinselte zjn, en bj schuinsche
arm- en beenbreuken worden dezeledematen

alligtkorter dan te voren.Somtjdsvormen
de uiteinden der breuk een hoek,ofzjverwjderen zich geheelen alvan elkaâr,z00als men bj eene dwarsbreuk der knieschjf
opmerkt,Zjn tevensindenomtrekderbreuk

zich de holte in het been en neemt gemelde
ring afin de dikte,zoodater ten slotteniet
veel meer dan eene breuk-naad overbljft.
Dit geheele verloop! van het ontstaan der

breuk af, vereischt een tjdperk van 10 of
12 weken.Eene breuk van den opperarm of
van dedj vereischtnatuurljk langerverpleging dan die van één der beenderen van den
onderarm of van het been. Yoorts kunnen

bjkomende omstandigheden, vooral bj ge-

sjlinterde breuken, de genezing aanmerke1pk vertrayen en zelfs door ontsteking en
ettervergiftlging (pyaemie)van hetbloedden

dood veroorzaken. 00k kunnen er verkor'tingen en m isvorm ingen der ligehaam sdeelen

Ontstaan, en er zjn gevallen, waarin we1
beenweer ûntstaat, maar de verandering
daarvan in beenzelfstandigheid onvolkomen

is of geheeluitbljft,zoodatdebret
lk eene

nieuwe geleding vormt,waaraan evenwelde
aanwezige spieren geen genoegzamen steun
haareenegeoomplieeerde,waarbj doorgaans geven.
ontsteking en ettervorming de genezing beDe behandeling van eene breuk bestaat
de weeke deelen aangedaan,dan noemtmen

moejeljken.lntusschen zjn bj elkeyolko- hoofdzakeljk uit twee deelen,nameljk in
mene breuk althans het beenvlies en eene het zetten ofteregtbrengen der afgebrokene
min ofmeer dikke laag der hierop volgende uiteinden,zoodatzj zooveelmogeljkelkanweekedeelenbeleedigd,tenzjergeeneeigen- der aanraken in den voorm aligen stand,en
ljke breuk,maar slechts eene inbuiging van in het nem en van m aatregelen, om het ge-

het been heeft plaats gegrepen.
broken deelin dien toestand te Aol#e4,totD e ongem akken,door eene breuk velmoor.. dat de beenw eer-en beenkalk-vorming afgezaakt,zjn naar gelangvan den aarden den loopen is. Het zetten geschiedt door den
stand van het gebroken been zeer verschil- heelmeester bj voldoende uitrekking der
lend. Eene volkomene breuk van het been weeke deelen, terwjlhj zorgt,datbj het
of beenderenpaar der ledematen verhindert ophouden der uitrekking de beide uiteinden

deze Om eenige dienstte bewjzen.Schedel- van het gebroken been zich op dejuiste
breuken zjn hoogst gevaarljk, terwjlde plaats vereenigen. Daarbj doet zich ,btjde
breuk Van andere beenderen in den regel aanraking Of verschuiving der oppervlakten,
m inder gevaar aanbrengt.Toch kunnen ge- doorgaans de beenkrakin.q (crepitatie)hooren.
splinterde breuken van de ribben en van de Om het been, dat behoorljk gezetis, in
beenderen van het bekken,wanneer splin- dien toestand te houden, om zwachtelt men
ters in de w eeke deelen dringen,ontstekin- het m et lange w indselen en men gebruikt
gen doen ontstaan, die het leven van den vervolgens spalken, geta-pertsja-strooken Of

ljder bedreigen.

De genezing van beenbreuken heeft bj

Jeuydige,gezondepersonen en bj eene doel-

een stjfsel-ofgips-verband.
Bj hetontstaan van eenebretlk derledematen - hierbj toch hebben wj 0ns hoofdzakeljk bepaald - brengemen den patiënt
z00 spoedig en z00 voorzigtig mogeljk op
deplaats,waar hj zjne genezing kan af-

matlge behandeling weinig bezw aar. Nadat
de opening tusschen de beide uiteinden der
breuk in de eerste dagen doorbloed en eene
afscheiding uit de omringendeweekedeelen, wachten ,- liefstmet eene draagbaar,terhet been- en mergvlies gevuld is, beginnen wjlmen aan het gebroken deeleene ongede beide laatstpenoemde vliezen tegroejen dwongene houding geeft en zoodanig onderin lengte en dlkte: totdat zj elkanderbe- steunt,dathetzich nietbewegenkan.Vooral

reiken en zich verblnden, terwjlzj tevens zj men voorzigtig,wanneer men hetgebrokraakbeenachtige ringen om de breuk vormen. Tusschen de uiteinden der breuk ontstaat eene kraakbeenachtigej veerkrachtige
massa,eallus Of beenweer genaamd. Dit ge-

ken deel van kleederen ontdoet, en men
zorge, dat de uiteinden der breuk nietin de
weeke deelen dringen. Alle naauw sluitende
kleedingstukken, zooals mouw en, broeks-

schiedtbinnendentjdvanomstreeks4weken. pjpen,kousen enz.tmoeten metgroote beNu is het been weder zamengevoegd, maar
die zamenvoeging bezit n0g geene groote
vastheid,zoodat erligtverkrommingen kunnen ontstaan. Eene voldoende vastheid is
eerst Omstreeks 4 weken later aanw ezig,
Qm dat dan het beenweer in beenzelfstandigheid isherschapen.Di.tbeenweervultin den

hendigheid opengesneden w orden.Men legge

den ljder bj voorkeurop eene matras,en
wel zöö,dat zjne rustplaatsaan allekanten
tqegankeljk is.Zoolang de heelkundigehtllp
gemist wordt)behandele men hetgebroken

deel met koude omslagen, ten elnde ontsteking'en Opzwelling te voorkomen.Na het

beginne de mergpjp en omgeeft deopper- zetten bljve het in dezelfdehouding,want

BREUK- BREUKEN.
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spoedige genezing grootenPrikkelende en krachtige
spjzen zjn aanvankeljk verboden. terwjl
de ljder, na verloop van korten tjd,bj
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deelen. Men doet dit door de noemers in

factoren te ontbinden (bv.4 in 2X 2,en C
in 2X 3) en de Overtollige weg telaten.
ln depractjk volgtmen den regel,datmen

eene gezonde maag,welietsvoedzaamsver- de noemersdoorhaalt,die in andere noemers
dragen kan.
bevat zjn en deOverigedooreen gemeenBeenbreuken genezen in 0ns klimaat veel schappel
jken factor deelt en dit voortzet,

langzamerdan in meer zuideljkegewesten; waarna men eindeljk de quotiënten met de
bj wonden van hethoofdOntwaartmen het deelersvermenigvuldigt,om den algemeenen
om gekeerde.
noemer te verkrjgen.
Breuk noemt men in de delfstofkunde

de oppervlakte van twee stukken eener delfstof op die plaatsen,die te voren vereenigd
w aren.M en noemt zulk eene breuk sekelpccFz/i,g,glasacl
ttiy,korrellg?ùltrtferùjkristal-

Men vermeniyrnldigtdebreukenmetelkaâr
door den teller met den teller en den noemer met den noemerte vermenigvuldigen,en
daar de deeling het Omgekeerde is der ver.
m enigvuldiging,z00keertm en eenvoudigden
deeler om en vexrigt daarna eene vermenig-

l'
(/zi,glinsterend,enz.
Breukep ofgebrokensindecjferkunstzjn vuldiging.Mril men bjvoorbeeld 3/qdeelen
cjfers,diee
'én ofmeervanhetaantaldeelen door5/6deelen,z0overmenigvuldigtmen %
aanwjzen,waarinmenzichvoorstelt,dateen met6/?,en de deeling isvolbragt.
geheelgesplitstis.Dientengevolgemoeteene Geljk men,zooalswjaangetoondhebben,
breukqln hareeenvoudigstegedaanteuit twee teller en noemer eener breuk met hetzelfde
getallenbestaan,nameljk uitéén,dataanwjst getal mag vermenigvuldigen z00 staat het
ln hoeveeldeelen het geheelverdeeld is,of 00k vrj,diebeiden doorhetzelfde getalte
de noemer,en één,dat aanduidt hoeveelvan deelen.Het is derhalve zaak,eene breuk te
die deelen men neemt, Of de teller. ls een vereenvoudigen door teller en ngemer te
geheelbjvoorbeeldin 4 deelen gesplitsten deelen floor den grootsten gemeenschappe-

neemt men daarvan 2,dan schrjftmen de ljke factort de Jroofdf: gemeene deeler gebreuk in den vorm van 31.

Men heefteenroudùeenzamengesteldeIr:$Iken. Bj deeerstezjn teller en noemeryeA::J:, en bj de laatstetellerofnoemerOf
beide nemengde of gebrokene getallen. De
eenvoudige breuken zi.jn wederverdeeld in
eLgenll
jke, bj welke de teller kleiner is

d
andenoemer,eninonekenlqke.00kheeft
men eenige soorten van onelgenljkebreuken,
zooals die de eenheid t0t noemer hebben en

naamd. Men vindt dien doorden teller der
breuk in den noemer te deelen,daarna de
rest in den teller en voorts de rest telkens
in den voorgaanden deeler.Dedeeler,die0pgaat,is de grootste gemeene deeler!engaat
geen deeler op , dan is de breuk nlet voor
vereervoudiging vatbaar.

Dikwjlsishetvan belang eenebreukmet

een grooten teller en noemer t0t eenvotldiger gedaante te herleiden, hetgeen ge-

dusinderdaad geenebreuken zjn,die0 t0t makkeljk geschieden kan,wanneereenebe.
teller hebben en dus geene waarde, of0
t0t noem er en alzoo eene oneindige waarde,
of 0 t0t teller en noem er en alzoo eene 0nbepaalde waarde bezitten.

naderingswaarde voldoende is. In dat geval

mag men hetcjfervan tellerofnoemereen

weinig verhoogen ofverlagen,zoodatdaarna
de breuk vatbaar is voorvereenvoudiging.
De breuk in de ejferkunst onderscheidt Men houde daarbj in het 00g,dat evene
zich van de gebrokene vorm en in de stel- getallen deelbaar zjn door 2, - zj, bj
kunst, doordien deze in den regel geene welke de som der cjfers gedeeld kan wor-

deelen van een geheelaanwjzen,maareene den door 3,desgeljks door 3,- zj,dieop
nietvolvoerde deeling voorstellen.
een 0 of 5 eindigen,door 5,- zj,wieropD e w aarde eener breuk verandert niet, geteldecjfersdeelbaar ztjndoor9)desgeljks
wanneer men teller eh noemermethetzelfde door 9,- en zj,waarvan des0m dercjfers,
getalvermenigvuldigt. Mult
ipliceertmen 3/q die van de regterhand af op de oneFene
onder en boven m et 2, dan verkrjgtmen plaatsen staan verminderd m etde s0m der
6/a;nu ishetaantaldeelen verdubbeld,maar cjfers die OP de efene plaatsen staan,door
de waaxde van ieder deelop dehelft (van 11 deelbaar is,desgeljksdogr ll.
vierdet:tachtstedeelen)verminderd zoodat Eene kettinpbrenkOfyedurt
yeJrdlàiseene
de waarde der breuk dezelfde is gebleven.

zoodanige,wler noemer is zamengesteld uit

Dit maakt het optellen en qjtrekken van een geheel getal met eene brcuk,terwjl
breuken gemakkeljk.Wi1mendittoepassen deze laatste wederom een geheelgetalmet
op 3/%en 5l1
6,dan gevemen eerstdoor ver- eene breuk t0t noemerheeftenz.Zj heeft
menigvuldiging aan beide breuken denzelfden alzoo do volgende gedaante:

noemer;menmultiplicerebjv.3/:met3,en5/6
met:,-- menverkrjgtdan fggen knlgg,die
b
jelkanderopgeteld 19/:z,endekleinstebreuk
van de grootste aftrekkende J,/,z uitmaken.

a - + ,/5 1/
enz.

De eerste termen ofeenigetermen vormen
Heeft men onderscheidene bret
lken opte tel- de nadeeinunbreukqhetis duideljk,datmen
1en, dan zoeke men den al#gemeenen noemer te digter bj dewaardederbreuk komtnaar
ofhetkleinstegemeene'
pdelrps
ft
f,nameljkhet mate men grooteraantal term en neemt.M en
kleinste getal.waarin m en de noem ers dier heeft eLndige en oneLndiuge kettingbreuken.
verschillende breuken zonder overschot kan
M en onderscheidt de breuken trouw ens in
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gewone, zooals de t0t n0g t0e door 0ns be- benj efl met enkelvoudige schermen, groeit
sprokene,en in téendeelige ofdeeimale breu- hier en daar op beschaduwdeplaatsen in Ge1ken, welke dien naam dragen, omdat zj derland.Te voren werden dewortelsen blahet getal 10 Of eene der volgende magten deren dezer plantt0thet genezen vanwonvan 10 t0t noemer hebben. Die magten den gebruikt.

zjn l00, 1000j 10000, 100000 enz.;omdat

Breve is een Latjnsch woord,hetwelk

men dit weet, worden de noem ers eenvou- kortbeteekent,en 0nswoord briqfisdaardig weggelaten,en de plaats van den teller van afkomstig.Aanvankeljk gafmen dien
achterhetdecimaalpuntbepaaltalsdan,welke naam aan een beknopt schrjven, t0t één of
magt van 10 hj tot noemer heeft.De tien- meer personen gerigt, en latermeerbepaald
deelige bretlk 0,3456 is derhalve Reliik aan aan zoodanig schrjven,afkomstig van den
'/j. + '
7,eo+ '/,t
)
(,
n+ nljzuoo.Detr
lendeelige Paus. De breve onderscheidt zich van de
breuk wordt in eene gewone herleid,wan- bul (zieonderditwoord)zooweldoor zjne
neer men den noemer - in het laatste ge- kortheid a1s door zjne minderebelangrjkval10000,zoodatmen 3%56/10000verkrjgt- lleid,zoodatt0t hetuitvaardigendaarvaneen
er nevens schrjften daarna,zo0mogeljk, besluit van kardinalen onnoodig is. O0k is

de breuk vereenvoudigt.omyekeerd herleidt zj iets anders dan hetmotuwrozri/ Ofde
men gew one breuken t0t tlendeelige door privateaanschrjving van den Paus.Debreve
den noemer in den teller te deelen en de bevatsteeds oëciéle beslissingen en verordedeeling voort te zetten totdatzj opgaatof ningen. De Paus spreektdaarin zelfstandig,
totdat dezelfde cjfers in dezelfde volgorde noemt zich Papa en geeftaan dengene,t0t
terugkeeren, zoodat de breult eene repetérende wordt.
kîimon S/dr
tlizl, de leermeester van prins
M azrits,is de eerste geweest)die zich van

wien de breve gerigtis,dennaam van Dileete

J!i.DebrevewordtvoortsnietOnderteekend

door den Paus,maardoor den Segretariodei
Brevi en voorzien van het geheime zegel

tiendeelige breuken bediende, zooals bljkt van denPaus,nameljkvandenvisschersring
uit een w erk,in 1585 door hem llitgegeven. in rood was in eene blikken doos,weshalve
Men meent echter,dat zj reeds in hetmid- het onderschrift luidt: ttdatum Romae sub
den der 15de eeuw door & M uller of Reqio- annula piscatoris''.

Br
evet
montanuszjn uitgevonden.Hetgebruik van koni
nk
ljke was voorheen in Frankrjk een
tiendeelige breuken geeftinberekeningeneen

gunstbrief,waardoor aan iemand

groot gemak, daar zj in overeenstemming een voorregt,een titelofietsdergeljksverzjn met 0nsgetalstelsel.Geljk bj geheele leend werd. Men had ducs # brenet ofher-

getallen de eenheidvan iedervolgendgetalvan de regter- naar de linkerhand eene
tienmaal hoogere waarde heeft dan de eenheid van het voorgaande, z00 heeft achter
het decimaalpunt ofde comma - dusvan de
linlter-naar de regterhand - deeenheidvan

togen, die enkelden titelbezaten van hun
hertogdom )
brerets deJ'pye'llz avénement,
die toezegging gaven van de eerst-openvallende praebende, brevets, waardoor de
hovelingen verlofkregen,Om eenhofcostuum
m et gouden tressen te dragen. Een brevet
e1k volgend cjfer eene tiefmaalgeringere tf'szlrezl/ïozz verzekert er den uitvinder van
waarde dan de eenheid van het voorgaande. de voordeelen eener uitvinding, evenals ons
Bovendien komt de behandeling van de tien- voormalig octrooiofhetDuitsche patent.

deelige breuken,nameljk hare optellinq en

Brevlarium ?vroegerSnmmarium ,iseen

aftrekking, verlnenigvuldiging en deellng, kort uittrekselulteen grootw erk.M en heeft
met die der gewone getallen overeent mits het Breviarium ïplyeriïvan de Romeinsche

men slechts lette Op deJuiste plaatsing van keizers met statistleke bjzonderheden over
het decimaalpunt.
den Staat het leger, de belastingen enz.,
Breukelaar (Hendrik),een Nederlandsch en het belangrjke Breviarium a4ft
zricic,r
zsl-:
schilder, werd geboren te Amsterdam den

eene verzameling van R omeinsche wetsbe-

4t
1en Julj 1809.Hj was een leerling van palingen, dool-koning Alarik 11 methulp
0. en vervolgens van J.R..
frfx.
sdvltzs,be- van Romeinsche regtsgeleerden (506)bjeenhaalde in 1830 bj de Maatschappj t
ïFelix gebragt,ten behoevevan hetW est-Gothische
M eritis'' de zilveren medaille voor het best rjk. Nxdat ZP** door eene vergadering van
gekeurd académie-bceld, steldc op verstshil- aanzienljke m annell onderzocht en goedge
lendeylaatsen schilderjen ten toon,diege- keurd Tvas, bevalde Koning,dat aan elken
tuigenls gaven van eenedichterljke Opvat- graaf een afsclzrift daarvan, onderteekend
ting en verwierfgrooten l0f door zjn uvan door den referendaris A rian'us Z0R worden
Speyk bj hetgrafvan deRuyter''
.Hjover- gezonden.Die verzam eling isdebelangrjkste
bron derregtskennisvöörden tjd van Jusleed den 6den Junj 1829.
t
Breukkruid (Sanicula)isdenaam van flvtianas. H et eenige volledige handschrit'

een plantengeslacht uit de familie der Um- daarvan is in 1528 door Joltann zhcFlcr# te
belliferen.Het heefteen om windselvan w ei- Basel uitgegeven.
vvl,
nige bladeren,witte oflichtroode bloem en)
H et Breviarium A /zllzlzfzzlsire Jif?zrçi
- c

een bljvenden kelk ,en langwerpige,vaste, gewoonljk het brevier genaamd,iseenstichongeribde vruchten met haakvormige bors- teljk boek der R.K.geesteljkheid,uitvertels.HetEuropeesclzlrdo4kkrtdi#(S.europaea), schillende godsdienstigegeschriften bjeengewaarvan de onderste bladeren handvormig bragt.oorspronkeljk bevatteditBrevierhet
zjn met3-spletige,ingesneden-gezaagde lpb- uonzeVader''
) de Apostolische geloofsbelj-
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denis''en eene bloemlezing uitde Psalmen. of zedeljk gebied oene reeks van geloûfsHet is echter onderLeodeGrppfe,Gregprivd en levensregelsbevatten.
de Grppf:, Hadrianns I , Gregorius 11 en
Brewster (SirDavid),baronet,een bevooral onder Gregorins TrH -zoodanig in 0m- roemd Engelsch natuurkundige,werd gebovang toegenomen,datheteigenljk nietlan- ren den slden December 1781 teSedburghin

ger aanspraak kan maken op zjnnaam.De RoxfordshireinSchotland.Aanvankeljkwjdde
grondslagen voor hetthansbestaande Brevier hj zich aan deartsenjmengkunde,maarwelwerden gelegd onder InnoeentiusI11,enhet dxa legde hj zieh onverdeeld toe op denawerd uitgebreid door Haymo,generaalder tuurkundige wetenschappen.W egens zjne
Franciscanen. Nu bleef het onveranderd t0t groote verdiensten werd hj verheven t0tbain de l6de eeuw. Clemens V11 belastte den roneten benoemd tûtsecretarisvandeRolal
kardinaal Qnignones met eene nieuwe be- Society OfScience,en hj woondebj afwlswerking,die ln 1535 voltooid,(b or Paulus seling te Edinburgen op zjn buitengoed A1J.ff bekrachtigd en in 1540 doordeSorbonne lerlyaan deTheems.Hjverwierfeenberoemaanrenomen werd.LaterOnderging heteene den naam door de uitvinding van den kaleiwjzlging na het Coneilie van Trente door doscoop en vooraldoorzjnewaarnemingen
Pius Fr(l5s8),onderOlemensVI1(1s02)en over de polarisatie van hetlicht. In zjne
Urban'
us F'fff (1631).Nadientjddroeghet GLetters on naturalmagic (1171)''stelthj
den naam van Breviari'um Apzzllzlsf- en is, denatuurljke tooverkunstV00r 0p eene 0nbehoudens eenige toevoegselen onveranderd derhoudende e11 wetenschappeljke wjze,gebleven.In 1700 isdoorM aœimiliaan Frglh in zjn aTreatise on optics (182:)''gafhj
aartshertog van oostenrjk en Bisschop van eenegrondigeverklaringvandeverschjnselen
Keulen aan professor Derezer de vervaardi- van hetlicht,en in zjn uluife of SirIsaac
ing Opgedragen van een uDeutschesBrevier'' Newton (1882)'*beschrjfthtjOp eene voorhetwelk in eenige bisdommen is ingevoerd, treleljke wjzedewerkzaamheden van dien
maar 00k w eldra w eder afgeschaft.
geleerde.Voortsschreefhj
.overden microsDit Breviarium Romanum bevateene ver- coop,den steréoscoop,den kaleidoscoop enz.,
zameling van formuliergebedenj lofzangen, vervaardigde een aantalvoortreflbljke leerresponsoriën,centiphoniën enz.,naar kerke- boeken,eneenereeksvanbelangrjkenatuur1jk gebruik gerangschikt,afdeelingenuitden kundigeverhandelingen,doorhem Opgesteld,
Bjbel,uitde Kerkvaders en uitdegeschie- is opgenomen inde tdrrransactions''vanboven
denissen der Heiligen.Het geheelis in vier reeds genoemd Genootschap,alsmede in andeelengesplitstnaardejaargetjden.Deeerste dere tjdschriften en in de öEdinburghEnafdeeling bevathet PsalterI'
am ,detweedehet cyclopaedia''.In1851 washj voorzittervan
Proprinm deTempore (gebeden,lofzangen en het Vredescongres te Londen,in 1860 Ontfragmenten),dederdehetPropvium deé'
lscfid, ving hj een pensioen van 800pondstel'
liny,
handelend overde Heiligen enhunnefeesten, en overleed teEdinburg den lot
lenFebruarj
en de vierde het Commune Slpcïprv- ofbe- 1868.
palingen omtrentfeestdagen,waarvoorgeene
Brez (Jaques), een Nederlandsch letterktlndlge, geboren te Middelburg in 1771,
Horae Ollplicc: vastgesteld zjn.
Als inleiding bevatheteenereeksvan ker- werd aldaar predikant bj de Fransche gekeljke verordeningen en aanwjzingen 0m- meente in 1796 en overleed reeds den 26Bten
trent het gebrtlik van hetBrevier,en ineen Julj1708.HjschreeföFlol
-edesinsectophiles

aanhangselvindtmen hetOmcium 5.Maeiae, (1791)'' d
tvoyages interessans pourl'instruc-

het Omci'
am #d.
/kzzc/orlpz, de Psalmi gra- tion et l'amusementde la jeunesse (1792)''
tsfzlldq
v,dePsalntizadzlïddxfftz/e.
s:deOrdoco-- en ttH istoire des Vaudois,habitant les valmendationis animae en de B enedictio mensae lées qccidentalesdePiémont(1796,2dln)''.
et ifisercrï'
yelelerieor'
um.Volgens de PauseBrlalm ont(Alexis),eenuitstekend,schoon
ljke voorschriften en de besluiten der Con- in zjne denkbeelden weleensteuitslt
litend
ciliën zjn nagenoegallegeesteljkenverpligt optredend Belgisch sehrjver over militaire
t0t het gebruik van het Brevier en is het aangelegenheden, werd geboren te Venlo
overslaan van een der 8 stukken die voor den 25sten Mei (
1821.Hj bezocht de milielken dag bestemd zjn,eene doodzonde.Er taire school te Brussel en w erd in 1843
is twist gerezen Over de vraag,Of het lezen a1s sous-lieutenant geplaatst bj het corps
van het Brevier eene inw endige aandacht i
ngenieurs in Belqië.Hj wasweldra pracvereischt, dan we1 of de bloote lezing der tisch werkzaam bj het bouwen vanvestinwoorden voldoende is? Na deherziening van gen)bekleedde van 1847 t0t 1850 de betrekhet Brevier onder Urbanus VIII is het in king vansecretarisbjdenministervanoorlog
1675 te Antwerpen en vervolgens op ver- Cltazal,en werd in 1855alskapiteinbjden
Bchillende plaatsen en bj herhaling gedrukt. generalen stafgevoegd.Hj schreeflElogede
Bj sommige geesteljke Orden en in eenige la guerre ou rêfutation des doctrines de la
bisdommen vindtmenafzonderljkebrevieren, paix (1842)'',een vlugschrift,datn0gal0pmaar zj vexschillen weinig van het Brevia- zien baarde,- tDe la guerre,de l'armée et
rium Romanum.
delagardecivique(1849''),- talrtjkeOpstelDuitsche dichters hebben den naam van 1en in het door hem gestichte ttlournal de
Laienbreviev,Fk-twezlàrdrier enz.gegevenaan l'arméebelge'',--debelangrjke.
tconsideratidichtbundels van eene bepaalde strekkiny, Ons politiques et militaires sur la Belgique
nameljk aan zoodanige,die op godsdienstlg (l85l en 1852t3 dlnl'',waarvoorhj eene
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belooning ontving van de Belgische Acade- afyrond geworpen,werden dporhem enzjne
mie,- de ttEncyclopédie populaire (1854)'', belde broeders bewaakt. Hj komtvoorbj
pverkrjgszaken handelendg- de GHistoire ondexscheidene dichters der oudheid.
du Dt
lc deW ellington (1856, 3 dln)''enz. Briatte (Theophile), een Nederlandsch

Vopral0ok heefthj grootenroem verworven
doorzjne ttEtudessurla défense desdivers
1t3tS''
1doorzjne uFortifcation polyqonale''
en door geschriften over de bevestiglng van
Antwerpen;hjmogtdan 00k de voldoening
smaken,datzjneplannendaaromtrentdoorde
RegeringendeVertegenwoordigingzjngoedgeketlrd enaangenomen(1859).Deuitvoering

krjgsman,werd geboren teKadzandden7ëen
Augustus 1775, trad alsknaap van 13Jaar

in diensten werd in 1794bevorderdt0tvaandrig.In 1798 Tverd hj luitenantbj den staf
en den l9den September 17991 in hetgevecht
bj Bergen,zwaargewond.In 1806 en v0lgendeJaren wopnde hj alsluitenant-kolonel
de veldtogten in Dtlitschland bj,nam in 1812
daarvan moest,volgensderaming ,50millioen als escadrons-cbef deel aan den togt naar
francs kosten,en in 1860 werddaarmedeeen Rtlsland,Aierd bj de Berezina gekwetst,en

aanvang gemaakt (zie voorts Antwerpenj.
Briançon (Brigantio),eenekleinestadin
hetdepartementHautesAlpes,vermeldenwj
hierom de belangrjkheid dierplaatsuiteen
krjgskundig oogpunt.Zj ligtaan denweg,
die over den Mont-Genèvre Frankrjk met

laterdesgeljksin den slag bj Bautzen. ln
1814werd hj kolonelvanden generalenstaf
bj hetNederlandscheleger,in1818generaalmajoor,enontvingzjnpensioenmetdenrang
van luitenant-generaal.In 1826 werdhjbenoemd t0tlid van het Hoog MilitairGeregtsItalië verbindt,aan hetvereenigingspuntvan h0f,en hj overleedteUtrechtdenlldenMei
de Durance en de Guisanne,in eene woeste l844.Hj was versierd metdeorden vanhet
bergstreekbjna2000 Ned.elbovendeopper- Llgioen van Eeren van denNederlandschen
vlakte der zee,en is door 7 forten zoodanig L eeuw.
versterkt,dat zj voor onoverwinneljk ge- Bricol-schot noemt men een schot,
houdsnwordt.EriseenebrugoverdeDurance waarbj de kogel gerigt &vordt tegen 0en
mete
'énboog,die40 Ned.elwjden56Ned. schuinschen mllllr m et het dnel, dat jjP*
elhpog is.Men heeftereen qrootarsenaal, tertlgstuitende een puntza1treFen datm en
een paarkerken en eenige fabrleken.Belang- niet regtstreeks bereiken kan.W j behoexjkehandelsartikelen zjn erhetkrjtenhet ven naauweljkserbj tevoegen,datbricolmarmervan Briançon.Heteerste leverteene schoten zeer onzekerzjn.lrieol-stooten op
goedekleurstofvoorblanketsel,enhettweede hetbillartvoertmen uit,wanneermen den
is eene hars van lorkenboomen.Uit de stad ba1 eerst den band doet raken,om na de
en haren omtrek verspreiden zich.gedurende terugkaatsing den bedoelden ba1te treFen.
de zomormaanden 4- of 5000 personen als
Bridgetow n is de hoofdstad van het

arbeidersovergeheelFrankrjk.Inoudgntjd Britsche eiland BarbadoeBin West-lndië.Zj
waszj bekend Onderdennaam van Brigan- is er geleyen op de zuidwesteli
jke kust
tium ,en in 1700 iserdoordeFranschen eene aan de rulme Carlisle-baai, die omBtreeks
nederlaag toegebragt aan de Oostenrjkers. 500 sehepen kan bevatten. Zj is eene der
Briansk ofBri
jaanskisdenaam vaneene fraaiste en rjkste Bteden van W est-lndië,

arrondissements-hoofdstad in hetE uropeesch- telt om streeks 20000 inw oners en onderRussisch gouvernement Orel.Zj is aan de scheidt zich door den bloei van llandel en
Desna gelegen en eene der oudste bergw erk- ni
jverheid. In 1845 is zj nagenoeg geheel
steden des lands m et ongeveer 10000 inwo- eene prooi der vlammen gew orden, doch
ners,9 steenen en 7houtenkerken ,een semi- spoedig uit hare asch herrezen.
narium voo1* priesters en een tuightlis.D e
Bridgewater is de naam eener stad in
groote wouden van harenomtxekleveren uit- EngelandeninNoord-z
tmerika.Deeersteligt
muntend scheepstimmerhout,en men heefter in het graafschap Somersetnabj den mond
eenaantaljzersmelterjen,glasblazerjen,1a- de<Parreten aan den spoorw eg van Bristol
kenfabrieken en brandewjnstokerjen. Niet naar'Exeter.Er zjn om streeks l2000 inwover van de stad vindt men eene geweren- ners,die veelhandeldrjven.- HetAmerifabriek,eenegeschutgieterj en hetklooster kaansche Bridgewater ligt in den staat Mas-

Swinskpi.Eriseen aanzienljke handel,en
deJaarmarkt,die14dagenduurt,voertvele
vreemde kooplieden derwaarts.
Brianza ls de naam van een vruchtbaar
oord in Lombardje tusschen de Lambro en
deAdda en noordwaartsuitloopendetusschen
de beide zuideljke armen van hetleer van

sachusettsaan de Towe;zj beziteene academie,grootejzersmelterjenenanderefabrieken en eendergeljk aantalinwonersa1share
Britsche naamgenoote.

Bridgew ater (Francis Henry Egerton,

graafvan),eenzonderling Engelschman,werd

geborenden tldenNovember1756.Alsjongste

Cgmo.Hetheeft een uitgebreidheid van 8C) zoon werd hjbestemdvoorden geesteljken
geogr.mjlen en een gezondklimaat.Denaam standen renootdeinkomsten van3leeraarsvan het landschap is ontleend van de Villa plaatsen,ln wier behoeften hj,naarde geBrianza,waarvolgensdeoverleveringkoning- woonte der Engelsche kerk,doorm iddelvan
in Theudolinde haren zetelhad.
vicar'
s voorzag, toen zjn broeder overleed

Briareus ofAegaeon,dezoon van Urann

en hem den titelvan graafen eengrootverhoofden.Hj bood Zeus (Jupiter)bjstand in enonderscheiddezich doorzjne zonderlinge
den strjd tegen de Titans,en deze,in den wjze van handelen.Hj hield ereenegroote

en Gaea,w aseen cycloopm etl00armenen50 mogen naliet.Nl1vestlgdehj zich teParjs
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Brie, een dorp in het departenaent van
menigte honden en katten opna,diehjdeed
aankleeden,uitrjden gaan en aanzjnetafel de Seine, :1/z uur gaansvan de oosteljke
e
ten.Toch bezat deze man een vroom çe- enceintevanParjsenluurgaanstennoorden
moeden eeneonbegrensdemenschlievendheld. van Champagne Op den oosteljken oeverder
Geen behoeftige werd ongetroost doo1.hem Marne gelegen,was den zosten Novemberen
weggezonden.Bj uitersten wilvermaaktehj den 2ëen Decembex 1870 eene hoofd-positie
aan het Britsch Muséum zjne uitgebreide derFranschen bj hun aanvalop debelegcverzameling vanhandschriften,benevens5000 ringswerken derDuitschers.0?eerstgenoempond sterling Om die te vergrooten.Belang- den datum w as hetin hetbezltgebleven der
rjk vooralwaszjn legaatvan8000pondaan Franschen, maar op laatstgemelden w erdhet
de Academie van W etenschappen teLonden, door 2 Saksischebatal
jonshernomen.
met bepaling,datdaarvoordeuBridgewaterBrieftafkomstigvanhetLatjnschewoord
boeken (zie onderl''zouden uitgegeven wo1'
den. Hj zelf heeft den uflippolytos'' van
EuripLdes,de fragmenten van Dapplto, aFamilpanecdotes (1807)''enz.in hetlichtgezonden;hj overleed teParjs in 1829.
DeBrLdgetvater-boeken,waarvan reedsmelding is gemaakt, zouden volgenszjne beschikking dienen,om de magt,wjshcid en
goe
dheid van G0d in de schepping aan te
@
W @gzen.
Davées Gilbert, voorzitter der Academie, was aangewezen 0m het denkbeeld
des eriatersten uitvoerte brengen,enkoos,
in overleg met den Aartsbisschop van Kan-

breris(kort,beknopt),isindemeestalgemeene
beteekenis eeneschrifteljke mededeeli
ngaan
éôn Of meer afwezenden,en alzoo dè plaatsvervangervaneenmondeljk onderhoud.Daar
debrieven opallemenscheljkeomstandigheden betrekking kunnen hebben,z00 bestaan
lende soorten. Men heeft ambtser verschil
brieven handelsbrieven, félicitatie-brieven,
brieven van rouwbeklag,comm tlnicatie-brieVen ,minnebrieven ellz. en vooralzoodanige
brieven,die de eene ofandere mededeel
inr

behelzen.Het eigenaardigevan den briefstjl
isgelegen indevolkomenevrjheid,diemen
telberg (Canterbury) en den Bisschpp van bjhetmededeelenzjnerdenkbeeldengebruikt.
Londen een aantal schrjvers,die zich bj Debriefschrjverisalleen gebonden doorzjn
verschillende onderwerpen zouden bepalen: verstand en zjn goeden smaak,en welligt
CâarlesBellbj de ontleedkunde, Chalmers door de gedachte,dat een briefm inderverbj het verband tusschen de schepping en gankeljk isdan hetvlugtigqesprokenwoord.
'smenschen zedeljken aanleg,Joh,
n Kidd bj Vooralin vertrouweljke brleven kan deinde betrekking tusschen het geschapene en dividtlaliteit van den steller geheel op den

'smenschen lichaam jW ltewellbjdenattluren sterrekunde,Prowtbjdeschei-en dampkringskunde.Roger bj de dier-en plantenkunde,Bueklandbjdeaard-endelfstofkunde,
en Kirby bj de geschiedenis, delevenswjs
en het lnstinct der dieren.Die boeken vonden algemeenen bjvalen sommigen daarvan
zjn bj herhaling uitgegeven. Eene eerste
plaatsbekleeddedaarbjhetwerkvanCltarles

voorgrondtreden.Hjbehoeftinzjneuitdrtlkkingenslechtseenvot
ldig,duideljken bepaald
te wezenten kan zich voor 't overige,w at

de stofbetreft,van alle boejen ontslaan en
denvrjen teugelvieren aanzjneverbeelding
en aan de gem oedsgesteldheid van hetoogenblik.Toch moet debriefeen afgerondgeheel

vormen met gepasten aanhef, geleideljke

overganqen en behoorljk slot.De overige

Bell JThe hand,itsmechanism and vitalen- uitwendlge zaken, zooals de titels,het fordow ments'' dat ook in het Nederlandsch is maat,het digtvouwen,het verzegelen enz.,
overgebragt.
zjn door het gebruik geregeld.
Het B ridyewater-kanaal,datdesteenkolenDe Grieken en Romeinen schreven in den

mjnen van W orsleywilloverManchestermet eersten tjd hunne brieven Op boombastOfop
Liverpool verbindt,is aangelegd in 1758 t0t plankles.Deze laatste werden in lateren tjd
1777op.kosten van denhertogFrancisEyerton met was overdekt en meteen griffel(stilus,
tll,s Bridgewater.H etloopt door onderschei- vandaarstL;l)beschreven.Toen menzichver'
dene tunnels en door een aquaeduct over vol
gensvan pergamentbediende,kreyen de
de rivieren Irwell en M ersay, m et w elke brieven den vorm vankleineboekles,d1emen
laatste het zich bj Rt
lncorevereenigt.Een metdraden omwond,wierknoo?metzegelander kanaal, het Great-rrrunk-kanaal, is aarde ofw asbedekt werd,w aarln de zegeldoor hem aangelegd vanLiverpoolnaarHull, ring w erd afgedrukt.D einrigtingderbrieven
dus vall de lersche zee naar de Noordzee. wasbj beide volkeren dezelfde.De schrjver
Hetheefteenelengte van 19geogr.mjlen, plaatste zjn naam niet onder,maar boven
90 sluizen en 42 bruggen.
aan den brief, en wélvöör den naam des-

Brie? een landschap in Frankrjk in de
voormallgeprovincieChampagne(BrieChampenaise) en IsledeFrance(BrieFrançaisc
metde hoofdstad Corbeil),behoortthanst0t
de departementen Seine-et-Marne, Aisne-etMarneenAube.BrieCAc-yeslidewasverdeeld
in OppemBrie met destadMeaux,Neder-Brie
met de stad Provins,en Brie Pouilleusemet
de stad Chateau-Thierry.OppemBrie noemde

genen,aan wien hetschrjven gerigtwel'd,
bjvoorbeeld tcicero Attico''
. De Romeinen
begonnen gewoonljk ht
lnne brieven met de
woorden tdsivales,bene est, eg0 valeo''of

met de aanvanglettersvan deze,terwjlzj
met een ttvale''; dAve'' Jsalve''Of icura

utvaleas''eindigden.Slaven en vrjgelatenen
werden doorgaansmethetschrjvenvanbrieven belasten droegen om dieredenden naam

men de graanschuurvanParjs.De hoofdstad van amannensis (a manu).
van Brie Francaise was Brie-comte-Robert.
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keren heefteen grooten Omvang,en veeldaarvan isn0gin archieven enverzamelingenverborgen. In de Grieksche letterkunde onderscheidtm en brieven uitden ouden enuitden
nieuw eren tjd, echte en onechte brieven.
Onder die welke aan Plato, Arotbteles en
Isôcrates toegeschreven worden,zjn echte,
terwjldie,w elke somm igen vanD emosthenes
en A escltines afkomstig achtten,onechtzjn.
Als van lateren tjd beschouwtmen o0k de

sche Letterktlnde heeftmen de keurigebrieven van den dichter Ilooft,uitlateren tjd

van de dames %%l
J en Deken,voorts die
van Bilderdl
jk en van Jfdsl.
de,de öBrieven
over den Bjbel' van 0.Busken A kefenz.
Vooralhebben Nederlandsche letterkundigen

uitgemunt in het schrjven van Latjnsche

brieven, zooals kSealiger, .rïplïfu, de beide
Heinsiussen,Baudi'is, Cunaeu ,Vossi'tçs,Gvofil.:enz.

brieven van Pytkagoras.en zjneaanhangers, T0tdebelangrjkeverzamelingen vanbrievan Slkratesen zjne vrienden,van Tkeano, ven behoorenttEpistolaeobscurorum virorum''1

Cltion, Tltemlstoeles en van Pltalaris.Verza- uEpistolae clarorum virorum ad 1.Reuchlimelingen van Grieksche brievenvan verschil- num'' de brieven van Erasmus,Lutlter,M etvin-qli Oecolampadius en Calvl
lendeschrjverszjnbezorgddoorAldusX .l$f- lanckton,Z'
jn,
tlus(1499),JoaeltimltsCc-ercrïl.
s(l540)ten UG.iJ.Camdeni etillustrium virorum ad eum
Eilltardns.
tlùilsf.
s(1601 en 1605). O0k zjn epistolae'' (tclarorum Venetorum B0lg. et
er Grieksche brieven uit de 4de en latere German.ad Magliabechium epistolae'')(lEpjseeuwenOnzerjaartelling,zooalsdievanAlei- tolae clarorum virorum ad Goldastum'' enz.
FArO?3, van Aristaenetust en Theopltylaetns Zj vormen belangrjke bronnen voor de g0Simonetta.DebelangrjksteRomeinschebrie- steldheid en geschiedenis van den tjd,waarin
ven zjn dievan Oicerp,l?linius en Seneca; zi
j geschreven zjn en deelen vaak omtrent
voortsheeftmen ervanAusonlu ,dly--ccAx,s beroemde personen merkwaardige bjzonder-

en MdoniusH'PIJïZZJrC:,terwjllater Vires, heden mede.Belangrjk uitditooppuntzjn
Lipsiu , Erasmus, Celtes, M uretus, Ery- vooralde brieven van merkwaardlge staatstltraeus,a
Yovltofenz.t0tde uitstekende La- mannen envorsten,zooalserin dedArchives''
tl4 Prinsterer,in dewerken
tjnschebriefschrjversbehoorden.Debrieven- van Mr.Groen '
literatuurin Italiëleverdeaanvankeljkgeene van het Historisch Genootschap te Utrecht,
voorbeeldenvanfraajenstjl.DezeisbjWe-ùo en in de Charterboeken zjn geplaatst.
en L@ Otzd. gekunstelden gedwongen,enbj
Vooralde letterkunde van het Oosten behunne navolgers desgeljks. EerstAnnibale vateen grooten rjkdom van brieven.DebeCaro,M anuzio,.Dolce,Wdofïz/loaglio,Aretino langrjkste Arabische verzamelingen zjn die
en Tassogavenwatbeters,- envooraloozzi, van Salalteddin f.sdc./'
e#i uit de 8steeeuw ,
Al
garotti,M etJt
sfcdïo,Uyo Fodcplp en ande- van M okammed H.àt):J HassattAlbekrite Karen. De Franschen,wier losse conversatie- hira,van Keneribeg ,en van Ibn Akmed HI-

toon metden briefstjlovereenkomt,hebben Jarabi.De meestbekendePerzischezjn die
op ditgebied veelvoortrefeljksgeleverd: van den viziel*en diohter M irzli,o/iren van
men denke slechts aan debrieven vanPaseal, den geschiedschrjver Nadir z
ï/lcF
z Mol
tamv>n B ellegarde,van de markiezinde&s'erioçzpl, med A etfikFztzzz,- voorts die van Raib,Ibnvan Fontenelle, van d'Argens, van M ontes- o/er
lizz,u
vïr Cltosroes VI.
gAeAï en k
ht'aclt
foer.

gîlïe'?f,van Voltaire,van Crebillon,van Ni- onder de latere is die van AboelFJJI,grootnon de J'A aclpd,van madam e de Stael,aan viziervandengroot-m ogolM ohammedA kbar,
die van Napoleon I en Josephine enz. Nog vooral beroemd.N0g veeltalrgkeren belang-

voortrefeljkerwegenshunnedegeljkheiden
wegenshun humor zjn debrieven van vele
Engelsche schrjvers,zooalsvanSwilt,Pope,
Hlyltes, Howell, Temple, a4##1op, Loeke,
Bol%ngbroke,CA:dferJe/#)Shaftesbury,Aic/
zlrd-

rjkerzjn deverzamelinyenderTurken,z00als die van den groot-vizler M altmoedT tUJW,
die van Ahmed Xdzlclzctp'c.sc#ej die der ge-

broeders Dsjelalsade en die van onderscheideneTurksche dichters. Belangrjk voorde

son,lady M ontagne,Sterne, Gray enz.S0m- geschiedenis is er vooral eene verzameling

mige daarvan zjn mèesterstukken en voor- van aanschrjvingen derTurkscheSultansaan

beelden voor alle natiën.In Duitschland be- hunne hoogste ambtenaren.
zatmen tegen heteinde der 16* eeuw enkel
Briefgeheim . Evenals de persoonljke
eenigeaanwjzingenomtrenthetschrjvenvan vrjheidom zich tebewegen,endeOnschendb
a
a
rheid der woningen tegen het indringen
brieven, terwjl eerst de echtgenoote van
Gottnclted metleesbare brieven optrad. O0k van vreemden door de bepalingen der wet
Gellert bevorderde de verbetering van den beschermd en gehandhaafd worden , zOO is
briefstjl door zjne tpraktische Abhandlung er o0k eene bepaling in de Nederlandsche
v0nden çuten Geschmack inBriefen(1751)'', Grondwet,waardoor hetgeheim vande briea1s inleidlng t0t eene verzam eling van brie- venzooveelmogeljkwordtgewaarborgd.ttHet
ven. Na dien tjd zjn in Duitschland vele geheim der aan depostofandereOpenbareinuitstekendebriefschrjversopgetreden,zooals stelling van vervoer toevertrouwde brieven
Lessin.q, W inekelmann,Kloqstpck,Rabener, is onschendbaar,behalve Op lastdes regters,
Lange, W eésze, Garve, G le%m ,L '
Ielttenberg, in de gevallen in de wet omschreven.''
Matthison, Ac#e#t
)rs, Zolikoger, Geszner, De ambtenaar derpostofvan eene andere
W ieland,M endelssokn,Jaoobi,Vosz,Ria ter, dââr bedoelde instelling , die zich aan het
W .'
poy H umboldt, 8cliller, GlfFze, B ettina openen of terughouden van de ter vervoer
S.ron Arnim), Ral
tel (F.non FcrzlAlgepl, toevertrouwde brieven schuldigzaaakt,Tvordt
Börne enz.Uit den bloeitjd 4er Nederland- volgens de bepalingen van hetsvetboek van
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Strafregtgestraft.Dergeljke strafbedreiging teelj de voormalige residentie der hertogen
bestaat er voorde ambtenaren der telegrafe.
'tVervoer van brieven tegen vrachtOfbe100ning is in 0nsland een monopolie,den Staat
alleen voorbehouden; inbreuk op dat monopolie is op zichzelf een strafbaar feit.H et
openbreken en terughoudenvan brieven door
andere personen dan staats-ambtenaren kan

'von .frfdsç-zïe.gzdffz, een gymnasium , eene
ambachtsschool, een ziekenhuis,een krankzinnigengesticht enz.,
voorts heeft men
er eenige kerken,benevens een schouwburg.

Een grootaantalfabrieken doeterdenjverheid en den handel bloejen.De SP00rWeg
heeftereene zjljn naar Neisze.

Een ander Brie.q ligt in het Zwitsersche
D e gevallen, waarin op last van den regter kanton W allis 0P den linkeroever Van ie
brieven in beslag genomen,geopend ofaan- Rhône en bj den aanvang Van den S'im-

strafbaar worden,maar is het niet altjd.

Fehouden kunnen worden,zjn omschreven plon-reg.

ln hetW etboek van Strafvordering.
Brlelle ofde Wrielis eene Nederlandsche
op aanvraag van den oëcier van Justitie stad Op het Zuid-llollandsch eiland Voorne
kan de regter-commissaris in strafzaken mag- aan den mond van de Maas,aldaarhetBrieltiging bekomenvan deregtbank t0thetnemen sche diep genaamd.Zj teltruim 3000inwovan e'én dier maatregelen.
nersen bezit eenige aanzienljke gebouwen,
In een bevelt0thuiszoeking,van de regt- waartoe de St.Catharina-kerk met hetpraalbank uitgegaan, is eene magtiging t0t het graf van Phi
li
p' ranAlmonde (f 1711),en
onderzoeken van brieven en papieren n0g hetstadhuismeteenefraajeschilderj,voorgeenszins opgesloten; een afzonderljk ver- stellende de inneming der stad doorde W alef is daartoe noodig.Voorzorgsmaatregelen tergeuzen,behooren.Brielle isdehoofdplaats
zjn er voorgeschreventdatde verdachte Of van een arrondissement en van een kanton;
beschuldigde niet noodeloos worde gestoord m en heeft er een gymnasium en onderscheiin hetgenotvan een zjnerheiligsteen tee- dene fabrieken.
derste persoonsregten: het algemeen belang
In 1280 wordt de Brieleen dol'p genoemd
moetdringend eenedergeljke tusschenkomst en in 1320 onder de steden gerekend.Deze
van hetstaatsgezaq eischen; en 0ok in de stad is merkwaardig in de geschiedenis des
gevallen,waarin d1t geoorloofd is,bljftde Vaderlands,daar zj de eerste was, die in
particulier tegen het openbaar maken der den aanvany van den Tachtigjari
gen Ool*
log
geheimentinzjnebrievenvervat,beschermd op de Spanlaarden veroverd werd. Dit gedoor de bepaling van het Strafwetboek:dat schiedde doordeW atergeuzen onder aanvoeieder,die door zjn stand ofberoep gehei- ring van Lumey,graafvan #erM ark opden
m en gewaar w ordt, en deze openbaart zon- lste'
lApril1572;vandaarhetbekenderjmpje:
der noodzaak ) met gevangenisstraf en boete L
top den eersten April verloor Alva zjn
gestraft wordt.
Br1l''.- In 1585werd de Briel metRammeBrieven aan gefailleerdekoopliedengeadres- kens en Vlissingen aan Engelandverpand en
Seord,m00t0n,OP aanvraag d0r Cqrators VaR kreeg eene Engelsche bezetting t0tin 1616,
hetfaillissem ent,aan deze ter hand gesteld toen gem elde plaatsen door Oldenbarnereld

Tvordln.

voor3millioenguldenwerdenrelost.In1813

BmefschrMvers zjn personen,dievoor maakten de inwoners van Brlelle de Frananderen brieven opstellen.Vôôrden tjdder schebezettinggevangen en zolzden haarnaar
Hervorming waren onder de leeken betrek- 's Hage. Voorheen was de stad door aarden
keljk slechts weinigen in de schrjfkunst wallen omgeven, die in 1702 door muren
ervaren4dientengevolgevondmen bjnaoveral vervangen zjn. De vestingwerken,in 1781
openbarebriefschrjvers,diebereid waren,om en lateraanmerkeljk verbeterd,wordenerin

zich tegen eene kleine belgoning met het
opstellen van brieven te belasten. In het

goeden staat onderhouden.

verzoekschriften enz. belasten. Daarentegen

als pastoor te Langer-Aar, aan de Geerte-

Brienen (Van)isdenaam van een adelwesteljk gedeelte van Midden-Europa,waar ljk Geldersch geslacht van Franschen 001*
een goed lager onderwjsde schrjfkunstt0t sprong. T0t de leden van dat geslacht beeen algemeen eigendom heeftgemaakt,vindt hooren:
men geene briefschrjversmeer,hoewelmen
Abrakam van .fridscs,geboren te Utrecht
in de steden zelden te vergeefs zoekt naar in 1606.Hj studeerde teKeulen,werd t0t
personen, die zich met het opstellen van priester gewjd en wasvervolgenswerkzaam
bloeit het briefschrjversbedrjf n0g altjd in kerk teUtrecht. alsbjzitterdervicarissen
dielanden.waarhetvolksonderwjsop lagen en als onder-vicaris van den bisschop. Tot
trap staat, zooals in Spanje, Portugalen z-maalt0evolbragthj metJaeobdeIJ Torre
som mige gewesten van Italië. In laatstge- eene reis naar Rome, en werd t0tdoctorin

noemd rjk zjn zj doorgaans in de opene de godgeleerdheid en t0t Pauseljk pronotalucht aan een tafeltle gezeten,gereed om risverheven.In 1662werdhj raadsheervan
een maanbrief voor een gierigaard of een den Pauseljken vicaris Joltannes van Neersel,en overleed te Utrechtden l9den Sepminnebriefvoorsmachtendehartenteschrjven. cldt
Brieg , de hoofdplaats van een evenzoo tember 1683.Hj heeft Onderden naam van

genoemd arrondissement in het Pruissische Abral
tam '
?
lc?
l der M at onderscheidqne medidistrictBreslau,ligt op den linkeroevervan tatiën uitgegeven, die bj herhaling gede Oder en aan den Oppemsilésischen spoor- drukt zjn.
w eg,en telt 13000 inwoners.Er iseenkasWillem Jbze/ van frïeael) heer van de
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Groote Lindt, Dordtmondt en Stadt. Deze Napoleon leverden, en door den slag van 1

was onder deregering van Lodewl
jk FJ,nleon hiertelande adjlmct.burgemeestervan
Amsterdam ,kamerheer desKoningsen honorairlid vanden Staatsraad;00k ontving hj

Februarj 1814. Nadat op den eersten dag
van laatstgenoemd jaar het leger derVer-

bondene Mogendheden,m eteene getalsterkte
van 70,000 man, die 0P den reytervleugel
het comm andeurskruis der orde van de door 8ckwarzenber.q en 0p den llnker door
#c
Unie.Bj deinljving van 0nsVaderlandin Jfl
an
uAe
agrr
ejtrT
ovkk
ere
dn
ent aangevoerd, over de Rjn
snelde Napoleon den 25sten
Frankrjk was hj 1ld dercommissie,opge- W aS

roepen naarParjs,om de zaken teregelen.
naar zjne troepen,vereenigdede
Hj werd daarna maire van Amsterdam en corpsen van M armont, Victor en Ney (de
heeft in die betrekking veelgedaan,om de reserve) bj Châlonsen trokmet60000man

instellingen der hoofdstad voor verval en over St.Dizier en Vassy naar Brienne,waar
ondergang te bewaren.N apoleonI benoemde zich hethoofdkw artker van l lûelter bevond.
hem t0t ridder van het Legioen van Eer en Aanvankeljk washetzjnvoornemen,dever-

tot baron van het Keizerrjk.In 1813was eeniging der twee vjandeljke corpsen te
hj van oordeel, datmen den Ongelukkigen beletten ,doch daar dezereeds volbragtwas,
toestand van ons Land terkennism oestbren- wilde hj althans den regtervleugel van het
gen van de Fransche regering, en hij begaf centrum scheiden,beide afzonderljkverslaan
zich m et A ntltonius TFcrïl,1id van het ge- en daarna het corps van Sckwarzenberg in

meentebestuur,naarParjs.Daarzjnverlan- den rug aantasten. Terwjlhet corps van
gen bekend was geworden, werd hj niet Yorkbj Ligny en BarleDllc reeds afge-

ten yehoore toegelaten,en hj bevond zich sneden was en van de Silézische armée,die
n0g ln Frankrjks hoofdstad, toen de 0m- zich in het onvruchtbare Aube-dalte sterk

wenteling in 0ns Vaderland een aanvang had verstrooid ,slechts 25000 man metde canam . Van .
/rïele/bejverdazich,om

aldaar valerie van graafPaklen bj Lesmontlagen,
de belangen van zjne landgenooten te be- stond van het hoofdleger het corps van
hartigen, en eerst na den Blsten Maart 1814 Colloredohj Bar surSeine.datvan Ginlay
k0n hj herwaartsterugkeeren. Hj werd in en van denKroonprinsvan W iirtemburg bj
laatstgenoemd Jaar lid der Staten van H0l- Bar-sur-Aube, en W rede en W ittyenstein

land en lid van de Eerste Kamer derStaten- waren m etbet 5(leen 6decoxpsop w eg naar
Generaal, en overleed den loëen October Jeinville. De Monarchen, die metdegarde
1839.- 00k zjn zoon Arnold Yïllezzlran en de reserve-cavalerie het hoofdleger volg.fri
dzke?3 van de Groote Z ildfw erd later lid den,bevonden zich in hethoofdkw artiervan
van deEerste KamerderStaten Generaal,Dekwarzenberg te Chaumont.Bj de nadering
voorts commandeur der orde van den Neder- van Napoleon trok Blûeh'
er de Silézische arlandschenLeeuw ,ridder met de ster van de mée bjeen,deed Briennebezetten door een
orde der Eikenkroon, oëcier van de orde Russisch corpsen dektemetderuiterj van
van het Legioen van Eer en ridder van de P aklen den terugtogt van het corps van
Racken van L esmont naar Brienne.LaatstKoninkljke orde derbeide Siciliën.
GqsbertKarel./lfu
t
/dr Reinierrlz
zBrlenen genoemde ruiterj werd den zgsten Januarj

'ptzzl R amerns, geboren te Amersfoort den

des namiddags door twee corpsen Fransche

s
e
onder
owelty aangegreyen,maar
z8sten October 1771. Hj wasten tjdevan kuras
zj hi
eil
drsmo
edigGr
stand,totdat de lnfanterie
koning Lodewnk kolonel van de Nationale
garde te Amsterdam , onderscheidde zich bj van Saeken door Brienne getrokken en achde omw enteling van 1813 door m oed en

ter de stad als tweede linie in kolonnes op-

beradenheid en handhaafde metzjne natio- gesteld was,w erwaarts Paltlen zich alstoen
nale garde te midden derlosgebarsteneharts- desgeljks begaf.Blûcker had zjne cavalerie

togten de orde. Koning W illem I benoemde op den regtervleugel van het corps van
hem tot generaal en t0t commandeur der Racken geplaatst,toen N eyzichm ethetcorps
MilitaireW illems-orde.- ZjnzoonJeanAnne van Vietor vereenigde en twee afdeelingen
'thtza Brienen van ./tzvlcrlq:j geboren te Am- uitzond,om Brienne aan te tasten.D eFransterdam , den zcsten October 1800, was een schen telden 27000, de Geëlliëerden 40000

verdiensteljk genie-oëcier,diezich bejverd man.Toen Blûeker opmerlkte,datde vjand,
heeftom bj hetuitbarsten van de Belgische in plaats van den linkervleugel te dekken,
onlusten de vesting Bergenuop-zoom in ver- achter den regtervleugelwas opgesteld#deed

dedigbaren staatte brengen.Hjklom opt0t hj zjne ruiterj,bj hetinvallenderduisterden rang van majoor'
,werd ridder derorde nis,om dien linkervleugel trekken en bragt
van den NederlandschenLeeuw,en Overleed hem aan hetwjken,waarmeê hj den strjd
teNjmegen den zlstenJtlly 1854.Een aan- voor dien dag als geëindigd beschollwde.
talstukken enaanteekeningen omtrent'slands Doch Chateau, chef van den generalen staf
verdediging zjn daarna,op zjn verlangen, van Vietor, deed des avonds te 8 ure plot-

het eigendom geworden des Rjks.
seljk een aanval op het slot,waar Bliieh'
er
Brienne,een stadle in hetFransche de- zich bevond, zoodat hj met Gneisenau ter
partem ent Aube, bezat te voren eene M ili- nauwernood aan degevangenschapontsnapte.
taire school,waarNapoleonI zjneopleiding D aarna drong Ckatean ln de stad en noodontving,en is vooralberoemd geworden door zaakte generaal Saeken, om zich met eene

hetgevechtvan29Januarj1814- heteerste afdeeling van zjn corpsdoordenvjandheen
datdeGeslliëerdenopFransehenbodem tegen

te slaan.In hetbrandende Brienne ontstond

BRIENNE.
een hevig gevecht,en de Franschen werden
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afdeelingPruissischecavalerieenkozakkenhet

wederuitde stad geworpen.Daarzjechter verband onderhielden met het W iirtemberg-

in het bezit waren van hetslot en vanhier
met een aanval dreigden,trok lliioher om
m iddernacht naar Bar sur Aube en Naqoleon, wiens Oude garde zich OnderM ortter
bjTroyesbevond,vestigde zjn hoofdkwar-

sche corps.Deze ltolonnes,die wegens den
kleiweg slechts de helft der l20 stukken ge-

Sehwarzezbery,en er werd besloten,om een
beslissenden slag te wagen. Het 2de en 4(le
armee-corps- van denKroonprins vanW iirtemburg envan Giulay - werdenonderdebevelen van B lûclter gesteld:heteerstevormde

tene kolûnnesnaarlaRothière,hetwelk door
de divisieDaltesme verdedigd werd,enrukte
onder bloedige verliezen voorwaarts.00k de
Kroonprins Ontving hulp van 3divisiën uitde

denregtervleugelbjEclance,hettweededen
linker bj Trannes, terwjl het corps van
uekwarzenbery gedeelteljk t0tondersteuning
van den aanvalop Brienne,gedeelteljk t0t

niltfikow tusschen la Rothière en PetitMes-

schut konden medekrjgen, stieten bj la
Rothière op den vjand.Te 3 ure was de
slag in vollen gang.Hoewelde weeke grond

tierin Brienne,terwjlhj hetcentrum van alle vlugge bewegingen van cavalerie en
zjn legerbj la Rothière,den linkervleugel artillerie verhinderde, bleef de Kroonprins
bj Chaumenil en den regter bj Dienville van W iirtemburg stand houden inlaGiberie,
plaatste.
terwjlin la Rothière de strjdn0g onbeslist
z?lûcher trad inmiddels in overleg met was.Eindeljk snelden deRussen metgeslo-

reserve,terwjlderui
terj vangeneraalW as-

ni1 de Fransche divisiën Colbert, Guyot en
Piré aantastte en t0t aan Brienne la Ville

teruqwierp.omstreeksdientjd- te5ure-

dekking van den regtervleugelmoestdienen. berelkte o0k Wredemetzjn corpsChaumeW rede had last om naar Vassy te trekken, nil,zoodat Wassélts
jikow verder trekken en
maar toen hj bemerkte,dat hetcorps van Petit Mesnilbestormen kûn. W rede deed nu
M armontnaar Brienne was opgertlkt,Veran- Chaumenilen Morvilliers aantasten;eerstgederde hj!naar eigen ingeving,datplan,en noemde w erd spoedig genom en en het bezit
zjne tjdlge komst op hettooneelvan den gehandhaafd tegen de aanvallen vanNapoleon

strjddroeg nietweinig bjt0tdengewensch- met zjne garde. Toen deze een geweldig
ten uitslag.T0taan den lstenFebruarj,toen kanonvuur tegen die plaats opende, deed
Giulay en de Kroonprins van W iirtemberg Wredeeen stouten t
litval metzjneruiters,
de aangew ezen stellingen hadden ingenomen, zoodatdevjand inverwarring devlugtnam
verm eed Blûeher het gevecht,m aar toen op en Napoleon zelf bjna gevangen genomen
den middag van dien dag de Keizervan Rtls- was.'
Na hetverliesvan ChaumenilzapMarland, de Koning van Pruissen en de veld- mont zich genoodzaakt, om M orvilllers te
m aarschalk kbkkwarzenberg zich Op de hoogte ontruimen en eene door een bosch gedekte
van Trannesvertoonden,deed hj zjnetroe- positie voor Brienne in te nemen.Alaar 00k
pen in 4 kolonnesvoorwaartsrukken.Nabj hier werd hj verdreven door de Oostenrjk-

den reytervleugel,in hetboschvan Eclance, sche en Bejerschetroepen,diezich meester
had zlch daags te voren Fransch voetvolk
genesteld. H et w erd door eene brigade van
het W iirtembergsche corps daaruitverdreven
en trok terug van de heuvels van laGiberie.
Schoon de W iirtembergers wegensdeslechte
w egen den steun der artillerie misten, ver-

maakten van 23 kanonnen en 1000 gevangenen.Vruchteloos had Napoleon zelfzich aan
het hoofd gesteld der garde,om la Rothière
te heroveren. Bliieher deed doo1-krachtige

toespraak dezijnen standhouden.Beideveldheeren zagen hun leven bedreigd: onder

overden zj na een hardnekkig qevecht die Napoleon werd een paard doodgeschoten,en

heuvels en hetdorp.Bj voortdurlng was er een ordonnans sneuvelde aan de zjde van
voor dezen vleugel het brandpunt van het
gevecht,totdat generaalB arclay desavonds
te 5 ure eene afdeeling grenadiers,en tw ee
afdeelingen kurassiersderw aartszond,en 00k
het corps van W rede ter hulp snelde. D e
overige kolonne waren spoedig voorwaarts
gerukt. Op den linkervleugel had het corps

Blûelter.Gïsfltzty bestormde voorts D ienville,
de Franschen trokken door Brienne over

de brug bj Lesmont naar Troyes terugzen
W rede deed n0g eene vergeefsche pûglng,
om hun den terugtogtaf te snjden.
Volgens de Opgaven van Duitsche zjde
hadden 60000 Franschen en 86000 Verbonvan Ginlay bj Unionville de brug over de denen, en volgens die van Fransche zjde

Aube stormenderhandgenomen enrllktelangs 36000 Franschen en 122000 Verbondenena'
an
de beide oevers naar Dienville.Het bragter den slag deelgenomen.Volgensdeze hadNaden vjand aan hetwjken,en degoed ver- poleon een verlies van 4000 dooden en gededigde stad,het steunpunt van den regter- wonden, 1000 gevangenen en 54 stukken,
vleugelder Franschen,werd met zwaar ge- hetwelkvolgens de verzekeringderGealliëerschut gebombardeerd.De brigade Grimme'
r, den 5000 dooden en gewonden 9000 gevan
die het verband dier kolonne methethoofd- genen en ruim 70 kanonnen beliep.Hetaanleger onderhouden moest, bestormde des tal dooden en gewonden aan de zjde der
avonds te 7 uur met een Russisch corps het Verbondene Mogendheden schjnt n0g ruim
brandende dorp la Rothière.Hetcentrum was z00 groot te zjn geweest.Deze slag, 0ok
in 2 kolonnes Onder graaf Lieren en vorst die van la ApfAière genaamd,kostteaanNa-

Sjerbetowin de rigtingvan denheirweg vool'
t- poleon hetgeloofaan de onoverwinneljkheid
gerukt,gevolgd dûorde infanterie van Olsoe- van het Fransche leger op,zjnen vaderlandjetven vanderuiterjvanSacken:terwjleene schellbodem.
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BRIENNE LE CHATELET-BRIGADE.

Brienne le Chatelet,is de naam van versterkte zich te Florence.In plaatsvan ntl
een beroemd Fransch geslacht,welks stam- de wapenen te keeren tegen Pisa,verkocht

vader omstreekshetjaar900 leefde.T0tde hj aan de regéring van deze stad de heermerkwaardigste leden behooren:
schappj over Lucca voor eeneJaarljksche
Jean de Brienne, een zoon van ïduard s0m van 8000 goudgulden,terwjlhj teF1011,koning van Cyprus.Hj werd in 1209 rence in tien maanden tjdsdoormiddelvan
koning van Jerusalem ,verwierfin 1:29 de allerleiknevelarjen meerdan 400000 goudkroon van hetByzantjnscherjk enoverleed guldenszamenschraapte.T0t2-maa1t0ewerd
in 1227.
Galtltl
tier de Wrie4le,een broedervanden

01* eene zamenzwering tegen hem ontdekt

en gestreng gestraft,m aartoen de aanlegger

voorgaande.Hj toog met dezen naarPalaes- van eeno derde,AdLmari genaam d,z:u ter
tina,waarhjz00grootenroem verwierf,dat d00d gebragt Tiorden,barstte de volkswoede

de Siciliaansche edelen hem na den d00dvan 10s. Gaulthier, raet Omstreeks 400 m an ill
HendrikIF t0tkoning kozen.Meteenleger, zjn paleis opgesloten,bedong metdezjnen

in Frankrjk verzameld,begafhj zich naar
Italië,waarhj doorInnoeentiusI1I in den
echt verbonden werd met M aria,dedochter
van Taneredo,koning van Sicil
ië (12t)1),en
beleend methetvorstendom Tarente en het
graafschap Lecce,waarnahj zich naarzjn
rjk spoedde.GeheelApuliëjuichte bj zjne

een vrjen aftogtnaarFrankrjk,verlietFlorence den sden Augustus 1343 en werd in
Frankrjk aan het hoofd van hetlegergesteld, in 1356 t0t connetable benoem;,en
sneuvelde den l9den September van laatst-

genoemd jaarin den slag bj Poitiers.

Brienz is de naam van een Zwitserseh

komst, de Duitsche troepen moesten in de meer en Van een aan dat M:eer gelegen
vestingen veiligheid zoeken, en Ganlthier stadje in een derfraaiste gedeelten van het
beklom den troon.Naauweljksechterwaren Berner oberland.Ditmeer heefteene lengte
de kraisridders ingescheept,die hem verge- van 3 uren gaans en is een uur gaansbreed.

zelden,toen hetyeheele landtegen hem 0p- Hetisdoor hoûgetsteile,boschrjke bergen
stond. Hij werd ln Capua ingesloten,maar omgeven.De Aar,van Meiringen komende,
bj een uktvalsloeg hj met200 gewapenden stroomt er doorheen en spoedt zich vervolde geheele Sidliaansche ridderschap op de

gens langs Interlaken naar het meer van

vlugt,zoodathjzjnrjknogmaalsveroverde. Thun, en de prachtige Gieszbach stort er
Nu zochthj deDuitschersuitde vestinyen zich in uit.Deze heerljke waterval,ofliever
te verdrjven,maar toen hj bj Sarno zlch reeks van watervallen,komt van den Faulovermoedig en zonder eenige gewapende be- horn, die zich ter hoogte van 2700 Ned.el
dekking voor dehoofdjoortdervestingver- boven de oppervlakte der zee verheft. Er
toonde Om de bezettlng te honen, lieten bestaat plan , om een spoorw eg aan te legeenige Duitscherszich van demurengljden, gen van Interlaken naar den t0p van dezen
en de vermetele bezweek in het gevecht of berg. 00k de Lutschine voert hare wateren
w erd in de stad gesleept en aldaar gedood. naat het m eer van Brienz.
oaultltier .fTr, de Groote bjgenaamd,een
Brieux (Saint) of Zrienc is de naam
zoon van den voorgaande en na den dood eener stad in het Fransche departement Côvade
rs
zjns
geboren.Hj verwierfdoorzjne tes dtz Nord en eener evenzoo genoemde
dappere daden de hand van M aria, eene baai Van den Atlantischen Oceaan.Zj ligt
dochter van Ilkgo I, koning van Cyprus, aan de rivier de Gouet,is de zetel van een
en tevens het graafschap JaFa.In den slag bisschop en bezit10 kerken,eenseminarium,
van Gaza(1244),waarhjbevelvoerde over een lycéum jeene handels-en zeevaartsehool,
den linkervleugel van het leger der Chris- eene Openbare boekerj , een muséum van

tenen,viel hj in de handen derSarracénen, schilderjen en omstreeks 16009 inwoners,
die hem na eene ellendige gevangenschap die er vooral in fabriek-njverheid hun bestaan vinden.
van 7 Jaren ter dood bragten.
Ga'
ultltLer T'',eenzoon van den voorgaande,
Brigade noemtmengemeenljk eeneaanen de echtgenootvan Jokanna 'plzz Cltatillon. zienljke hneveelheid troepen van hetzelfde
Nadathj zieh terbeteugeling van de weêr- W apen;men heeftderhalveinfanterie-, cavaspannigen in de Grieksche vorstendommen lerie-enartillerie-brigades.Daarenbovenzjn
van de hulp der Catalûniërsbediend had,ge. er trouwensgecombineerde?krigtz#edvan manraaktehj metdezelaatsteinOorlog en ver- schappen van verschillendewayenen.Eindel00r in 1212 aan den oever van de Cephis- ljk geeftmenden naam van brlgade00kaan
sus den slag en het leven.
met eenig werk belaste kleineploegengenieGaulthéer F'Y , een zoon van den v00r- troejen en dergeljke,bjv.aan eene kl
eine

gaande. Hj werd door koning Karel van
Napels t0t stadhouder te Florence benoemd
(1226)en verhinderdeden togtvanLodewj;k
de.
pd/r naarRome. In 1331stak hj met

sectle bj de Fransche cavalerie en gendarmerie, waar zj uit6 man en een Onderoëcierbestaat,welkelaatste den naam draagt
van brigadler. D eze benanllng w as ook ge-

een grootleger van Brindisinaar Arta over, ruimen tt
jd bj ons in zwang bj bereden
om zich van de Grieksche vorstendommen troepen voor korporaal.
m eester te m aken , m aar de pest teisterde
De verdeeling in brigades is het eerst inzjne troepen en hj moestmeteenigewpi- gevoerd door GustaafH.4/!./.,en toen zj in

nigen terugkeeren.ln 1339en 1340bood hj den slag van Demmin (1630) de proefhad

bjstand aan koning Pltilipnflg4 Artois en doorgestaan, bleef ztj behouden. Hj ver-

BRIGADE- BRIGHELLA.

deelde zjn leger ill 6 brigades,elk van 3
of3 regimenten.Zjne Duitsche bondgenooten volgden dit slechts na bj denadering
van hetgevecht,terwjlzj voor 'toverige
de verdeeling in batal
jonshandhaafden.Bj
het Fransche leger is de verdeeling in brigades ingevoerd door Turenne(1667).Gedurende de revolutie-oorlogen zjn aldaa'
r 00k
halve brigades gevormd,bestaande uit2 bataljons Nationale gardesen l batallon linie-

dan welvan de Spaansche stad Brigantium

(Corunna)afkomstig is.
Briggs (Henry)ofBrigqius,eenberoemd

Engelsch wiskundige,werd geboren in 1556

teW arleywoodbj Halifax in Yorkshire,studeerde te Cambridge, werd in 1592 examinator in de wiskunde,kort daarna leeraarin
de natuurkunde en in 1506 hoogleeraarinde
geometrie aan het Gresham-college te L0nden.Toen Neperin 1614delogarithmen vond,

troepen. De naam van halve brigade heeft
vervolgens plaats gemaaktvoordien van regiment, en eene brigade bestond alzoo uit 2
regimenten.In 1808 zjn in Praissen door
8eltarnltorst gecombineerde brigades verordend van 2 regimenten infanterie,2 regimen-

gevoelde Bripgsaanstondshethooge belang
van dezeuitvlnding,maartevens,dathetstelse1door10t0tgrondslagtenemenaanmerkeljk
verbeterdwerd.NuhieldBrig-qszknjjzoojverig
bezig met llet berekenen van logarithmen,
dat hj er in den tjd van 7Jaren 3000 t0t
ten eavalerie en eene batterj,en ditwerd in de l4de decimaal neêrschreef. Hj heeft
in 1813 zôô gewjzigd,datmen bj 2regi- voorts den regel bepaald,volgenswelkende
menten eneenebatterjeenescadron of- z00 coëëcienten der magten van een binomium
zj t0t de voorhoede behoorde- een regi- onafhankeljk van elkanderkunnen berekend
ment cavalerie voegde. Zulk eene Zamen- worden.Hj werdin 1619benoemd t0thoogvoeging draagt thans den naam van divisie. leeraar aan hetMerton-college te oxfbrd en
Brigantes. Z00 noemt Taeit'
us den mag- overleed aldaarin 1621.Zjne tdArithmetica
tigsten volksstam in Groot-Brittanje.Hj was logarithmcia(l624)''bevatdelogarithmender

gevestigd in het hedendaagsche Yorkshire, getallen van 1 t0t 20000 en van 90000 t0t
W estmoreland,Durham ,Lancashire en Cum- 100000 met 14 decimalen. Zie voorts onder
berland en werd door Petili'
us Cerealis, Logaritltmen.
een veldheer van keizer VespasianusjonderBrigham Young, het opperhoofd der
worpenaan de Romeinscheheerschappj.Aan Mormonen (zie onder ditwoord)in Noordhet hoofd van den stam stond een koning, Amerika, werd geboren te W hitenham in

die te Eboracum zjn verbljfhield.Nade den StaatVermontdenlstenJunj1801,hield
volkomene overwinning, door Agricola be-

zich bezi: met den landbouw ,voegde zich

haald,werd hetgrondgebiedderBrigantesbj in 183: bp de secte der Mormonen en werd
de4deRomeinscheprovlncie,M aœimaOtze#creg, in 1824 in hetcollêgie de1
*12 Apostelen opgevoegd.VolgensPtolemaeus woonde00keen genomen.Als een verkondigervan zjn gevolk,hetwelk dien naam droeg,in lerland. l00freisde hj metqoed gevol
g in de oosteBriganti is in ltalië de naam van struik- ljke staten derUnle,alsmedein Engeland
roovers,en 0okpartjgangers,diezichtegen (1840))waar hj eene menigte aanhangers
de regering verzetten, dragen er- voorat verkreeg,voorwiehjeeneEuropéscheuit-

in Napels- weldiennaam.Voorheennoemde gave van het boek tfMormon''in gereedheid
men de zoodanigen,die zich t0teengemeenl bragt,een gezanqboek vervaardi
gde en het

tlàe dulzendjarigester''uitgaf.Na
schappeljk doel (briga) verbonden, brigata tjdschrift d
(van dââr brLgade), en de afzonderljke per- den dood van JoeSmitl
t(27Junj1844)kwam
sonen heette men bri
ganti. Daar dezulken hj als voorzitter van het collégie der 12
zich vaak aan plunderlng en moord schuldig Apostelen aan hethoofd der M orm onen,die
maakten verkreeg die naam weldra eene hj in 1847 van Nauvoo in Illinois naar het
sleehte beteekenis. Ten tjde van de heer- Zoutmeerin U tah voerde.ln 1850werd Utah
schappj van Mnratzjnzj in hetkoningrjk als territorium erkend en B rigltam (Fbfxzz.g
Napelsdoordezenm etgestrengheidvervolgd, aldaar totstadhouder benoem d.In 1854w erd
envooralnadeverdrjvingç
kek.Boltrbonshebben hj herkozen,en in 1858legdehjzjnewaarzj zich aldaar op nieuw vertoond.Italiaan- digheid neder in de handen van denstadhousche bevelhebbers, zooals Cialdini en La- der Cnmming,hoewelhj na den aftogt der
marmora,hebbenalhunne krachteningespan- regeri
ngstroeqen zich wist tehandhaven in
nen 0m hen uit te roejen,hetgeen in de zjne betrekklng als hoofd van een griesJaren 1862 en 1864 vrj goed geluktis.Het terstaat.In den Jongsten tjd (1871) lshj
Fransche woord brigands heeft eene derge- door eene strengere handhaving der wetten

tegen de veelwjverj in staatvan beschuldiging gesteld, en z00 hj aan den kerker
oorlogsschip meteen laag boord engeendek. ontkomt,za1hjzich welgenoodzaaktzien,
H et voert 2 masten m et de noodige zeilen om voorzich en zjne geestverwanten eene
en 10 t0t 15 roeibanken,zoodatmendaaraan andere verbljfplaats tezoeken.
ljke beteekenis.

Brigantu
'-n is de naam van een klein

door m iddelvan w ind en riemen eene snelle
vaart kan geven.Erisruimte voor100m an ,
die hunne geweren onderde roeibanken kunnen verbergen. Zulke vaartlligen werden
voorheen in de Middellandsche zee veelalals
roofschepen gebruikt. Het is onzeker of de

Brighella ,de naam van eenpersoonvan
het Italiaansch volkstooneel, stelt een geslepen bediende voor, die steeds gereed is
om allerleilisten en aanslagen tebedenken,

maar deuitvoering daarvan gewoonljk aan
Arlechino overlaat. Hj is gekleed in een

naam van briganti(ziehetvoorgaandartikel), middeleeuw sch gew aad m et groene linten,
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BRIGHELLA- BRIGHT.

en zjn masker stelt een gelaat voor, dat

door de z0n verbrand is.Omtrent den 00rsprong van dien type Tiordt medegedeeld,
datin 1200 de adel van Brescia de burgers
wilde noodzaken om tegen de inwoners van

Eene andere aangelegenheid - het reeds
vermelde Iersche vraagstuk - vergde nu al

dekrachtvan den moedigen strjder. In de
zitting van 1868kwam hjterugOpzjnevroegere plannen en jverde niet alleen voor de

Bergamo te strjden,maardatdieadelter- ususpensory-bill''van Gladstone,maar eischte
stond door de burgers verjaagd werd, en, o0k eene IerscheGland-bill.''Wrisç/zf,die zich

naar Cremona geweken,tegen deingezetenen in eene langdurige parlementaire leerschool
zamenspande.H ierdoorw erd eenverbondder Fevormd had,al
svolkredenaardoorniemand
burgers,tdBrighella''genaamd,uitgelokt,waar- ln Groot-Brittanjegeëvenaard,en alsspreker
van genoemde typedeverpersoonljking is. in het Huis der Gemeenten ternaauwernood
Bright.Onderdezennaam vermeldenwj: door GladstoneovertroFen werd,genootdoor

Joh,n WrùAf,de leiderderonafhankeljke zjn onafhankeljk standpuntde achting van

liberalen in hetBritscheHuisderGemeenten. alle partjen en oefendedoorzjn talentenen
D eze staatsman, geboren den lsden Novem- karaktereenbelangrjken invloedopdenl00p
ber 1801 te Greenbank bj Rochdale,waar der zaken.Toen in den herfst van laatstge-

hj aan hethoofd staatvan eeneuitgebreide noemdJaardeverkiezingen in den geestder
katoenspinnerj, behoort t0t de secte der liberalen uitvielenen GladstonemetdezamenKwakers, vermeerderde zjne kennis door stelling van een nieuw ministlriebelastwerd,
groote reizen,trad reeds vroeg alsvolksre- kwam Wrig/lf Qerhalve in de eerste plaatsin
denaar op, en w erd in 1843 door D urham aanmerking a1s 1id van hetkabinet.Vruchtenaar het Parlem ent ,afgevaardigd, waarhj loos werden hem onderscheidene portefeuilles

alseen strjdgenootvanCobdenjverigwerkte aangeboden.Hj had ereenafkeervan,zjne
voor de opheëng der graanwetten. In 1847 volkomehe vrjheid dool.een staats-ambtaan
werd hj door Manchester met Gibson t0t banden te leggen. Ten laatste liethj zich
vertegenwoordigergekozen.In 1851deedhj doorzjnevrienden bewegen,om alsminister
in persoon onderzoek naardekerkeljke be- vanKoophandelop tetreden.DoordeKoningin
weging in Ierland en kwam met de tegen- werd hj op de eervolste wjzeontvangen,
standers der Staatskerk in overleg,om a1s en het opdragen der ministériële betrekking
redenaar Op te treden voor de gelpks
- telling aan een democraatalsBrigktbaardealgemeen
der kerk in Ierland.In 1852 washj eender opzien.Aan de lerschezaak beweeshj nu
voortrefeljkste sprekers op hetvredes-con- belangrjke diensten,maarhetbleek tevens,
grès te Edinburg.W egens zjn overhellen dat de bank der ministersgeene plaats was,

t0tde Russisehezjde en zjne afkeerigheid
van den 00r19gwerdhj in November1854te
Manchester in beeldtenis verbrand,en door
zjne inspanning in hetParlementgevoelde
hj zich zoo uitgeput,dat hj zich in 1854
tot herstel zjner kraehten naar Italië begaf.
In 1857 verloor hj zjn zetelvoorManchester, maar w eldra zag hj zich verkozen te
Bi
tmingham,zoodat hj in 1858 op nieuw in
hetHuis der Gemeenten verscheen.Aanvankeljk ondersteunde htjhetministérieDerby,
maar later vereenigde hj zichmetdew higs,
om hette doen vallen.Zjn verlangen naar
uitbreiding van het stem regt, h0e krachtig
hj daarvoorook strjden mogt,bleef intusschen onvervuld,terwjlzjne vredelievende
staatkunde in deJaren 1863en 1864doorde
regering gehuldigd werd.ln dienzelfden tjd
koos h!J met zjne vrienden de partj der
Noordeljke Amerikaanschestaten,terwjlde
EngelschenmeerendeelsdeZt
lideljkebegunstigden.Na de zegeyraal der Noordeljken
vestigde Bri-ql
tt01?nleuw het00g Op dege-

di0metzt
jne inborststrookte. De man der
vrjebeweging,wiensvurigewelsprekendheid

geene angstvallig gestelde yerken kende,
bragt meermalen de diplomatleke achterhotl-

dendheid zjner ambtgenooten geweldig in de
engte. Daarenboven veroorloofde zjn werkzame geest zich naauweljks de noodigerust.
Reeds vöörden aanvang der zitting van 1870

waszjnewankelendeyezondheiddoorovem
spannen arbeid zoodanlg geschokt, dat hj

een lang verlofmoest aanvragen,hetw elk gevolgd werd door het nederleggen der portefeuille op den zosten D ecember van laatstge-

noemd jaar. lntusschen behoudt hj eenbelangrjken invloed,en 00k nog in de laatste
dagen (November1871)Ontvinghjdringende
aanzoeken,om wederin hetParlementofin
het Landsbestuur werkzaam tewezen.Onaf-

hankeljkheid, Onpartjdigheid,vastheid van
beginselen en eenejzeren consequentie kenmerkendezen voortreFeljkenstaatsman.W at
hj als redenaar lton leveren,bltjkt 00k uit
eene verzameling van zjne redevoeringen ,

w enschte hervormlngen in het stem regt en diein 1869 in 2 deelen in hetlichtverscheen.
ondersteunde in 1866 de gem atigde reform- Brùhten Gladst
one- dezelaatsteisthans

billvan Russellen Gladbtone,hoewelhjdoor hethoofd van hetBritschekabinet--zjnde
zjne tegenstanders alseen volksmenneren uitstekendstevertegenwoordigersdervrjzineen beroerderdes landsw erduitgekreten.D e nige partj in Engeland.
aangevallene schitterde echter evenzeer door

Mr OA.rJe.
: Ttlston .
prkAf,een Engelsch

zjne kalmte als doorzjne welsprekendheid, ingenieur. 1Ij werd geboren in l832 en
en het was voor hem eene groote zelfvol- w pdde zich aan de studie der telegraphie,
doening, toen in de zitting van 1867 een en munttezoodanig uit, dathj in 1853 bereform-bill, waarin zjne hoofddenkbeelden noemd werd t0t ingenieur der Engelschwaren opgenomen,eindeljk t0t wetverhe- Iersche telegraaf-compagnie. In die betrekven werd.
king legdehj den onderzeeschen kabelvan
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Engelan; naar Ierland en ontwierp in 1855 nieren.Dealbumineuse(eiwithoudende)urine
met C'
yrus Fï:I# hetplan der telegraphische vertoont meestal aan de oppervlakte ofaan

verbindingvan EuropaenAmerika.Hjwerd
hoofd-ingenieurvan diebelangrjke onderneming,en toen,na eene aanvankeljke mislukking in 1857, de kabel in 1858 gelegd
was,werd hj toegeluichtvan beide zjden

van den oceaan en door den Vice-Koning
van lerland t0t ridder benoemd. 00k deze
draadwerdechterweldradoorbeschadiging0nbruikbaar, en daar men vooreerst het her-

den wand van den p0teen aantalbelletjes,
die men vermeerderen kan door er met een
stroohalm Ofpjpesteelluchtin teblazen.Zj
reageert zwak zuur en zelfs alkalisch ofis
geheelneutraalengewoonljk bleek en troebel.Bjnanooitofalleenbjzeersterkedrukking gevoelt deljderpjn in de nierstreek;
behalve hetvervalderkrachten endeslechte
spjsverteringwordenergeeneziekteverschjn-

vatten der pogingen t0tverbi
nding staaktej selen waargenomen.Deze toestandkanmaanwerd Briglttlngenieurbj de Britsche Tele- denaanhoudentotdatzichwaterzuchtvertoont,

graaf-compagnie,voor welk hj een kabel
legde doorde Perzische golfnaar Indië.Hj
volbragtditbelangrjk werk in 1864.
Bright (Ziektevan)noemtmeneenekor-

dietrouwens00k weleensuitbljft,ofterugkeertnadatzjreedsVerdWenenWas.DeWater-

nuria,hydropsrenalis),waaroverdeEngelsche
geneesheer Récl
tard Wrù/zfinde uReportsof
medical cases (1827)''een hoogstbelangrjk
opstelgeleverd heeft.Zjkomtvoorinact
lten

derbloedligchaamples en meerbloedwei,en

zuchtneemtmeestaleenaanvangin hetaangezigtofdevoeten,maarverspreidtzichzeersnel,

rel
ge ontaarding der nieren (morbus granu- en men ontwaart als secundairverschjnsel
.i
losus Brigthii, nephritis albuminosa,albumi- eene verandering in hetbloed.Hetbevatmin-

indezelaatstevindtmen eenegerinqerehoeveelheid zouten en eiwitstof.Tevenslsdewei
melkachtig en bevatpisstof.D aarenboven ont-

enchronischenvorm enonderscheidtzichvoor- waartmen n0g andereverschjnselen,zooals
al dot)r eiwithoudende, bloedige urine van vermindering van de werkzaamheid van de
veranderd soorteljk gewigt,door een gerin- huid,belemmerdeademhaling,buikloopofbrager gehalte aan zouten en pisstof en in de king en eindeljk hersen-aandoening,welke
meeste gevallen door waterzucht in het cel- eene voorbode is van den d00d,
weefsel en de weivliezen.
Vooralzulke Ongesteldheden,dieden capilBjden acutenvorm derziekte,meestalont- lairenbloeds-omloop verhinderen enalzooaanstaandedoorverkoudheidenvochtiyheid,ont- leiding geven t0tophooping van bloed in de
waart men huiverigheid,waarop hltte,dorst nieren,alsmede ziekten van hetharten van
en eeneversneldepolsvolgen,terwjldeurine de groote bloedvaten,van de longen en van
bloedig en roodachtig-bruln van kleuris,bj de lever, roodvonk, cholera, typhus, en
stilstand roode,vlokkige draden t0tbezinksel vooralacute huiduitslagen,alsook zwangerheeft,naarvleese'
hnatriekteningeringehoe- schapj schjnen aanleiding te geven, om
veelheid geloosd wordt.Na2of2dagen wordt de ziekte van Br
khttedoen ontstaan.Men
zjlichtervankleur,zelfscitroengeelenver- kan voorbeschiktheld hebben vool-deze ziekliest hare bloedbol
letjes,die echtermetde te, en hare ontwikkeling w ordt bevorderd
bruinekleuryedurigterugkeeren.Hetloozen door overgroote vochtigheid van den damp-

derurineisnletpjnljk engeschiedto0kniet kring,plotseljkeafwisselingvantemperatuury
vakerdangewoonljk.Tevensopenbaartzich overdadig gebruik van sterken drank,eene
in den regelplaatseljke ofalgemeene water- losbandige levenswjze enz.
Yan de 3 personen,w elke door de ziekte
en biedt weerstand aan de drukking vanden van Briglttw orden aangetast,kan slechts l
vinger,de pols koortsachtig en de tong geel op herstel rekenen. Zj schjnt teontstaan
beslagen. Doorgaans vertoont zich tevens door eene verandering in de zamenstellende

zucht,diezeçrsneltoeneemt.Dehaidisdroog

misseljkheid metneiging om tebraken,als- deelen van het bloed , bepaaldelgk in de
mede benaauwdheid Op de borstmethoest. eiwitstof,welke w ederom veroorzaaktw ordt
Bj aderlatinq wordthet ontlaste bloed met door eene gebrekkige assimilatie (opneming
eene ontsteklnqskorst bedekt.De genezing der bloedbestanddeelen in het ligchaam) of
kan zeer spoedlg - in 2,3 of 4 weken -

door onderdrukking van de afscheiding der

plaatsgrgpen,bjveelzweetenvermeerderde huid. BtJ- de behandeling der ziekte zorge

urine-loozlng.B1j'ftdegenezinguit,dan wordt men zooveel mogeljk de congestie naar de
de ziekte doodeljk doorde waterzuchtofde nieren w eg te nem en,de w erkzaam heid der
huid te herstellen, de afscheiding der opgeontsteking,ofzj gaatoverin den
Chroniscken vorm.D eze ontwikkeltzich in hoopte vochten te bevorderen en tegen elke
den regel uit den acuten vorm , maar kan prikkeling der nieren op zjne hoedete wezich ook zelfstandig bj voor 'toverige ge- zen.Btjden acuten vorm iseene bloedontzondepersonen in zjn ontstekingachtig ka- lasting heilzaam , en de gunstige werking

daarvan ojenbaartzich in eenevermeerderde
gedaanteOnderscheidtzichdoordrie groeyen urine-loozlng en in eene vermindering van
van verschjnselen,nameljkdoorveranderlng heteiwitgehalte.Voorts gebruikemen laauwe
rakter Openbaren.D eziekte in hare slepende

iq deurine-afscheiding,vooralinhetvermeer- baden,stoombaden,warmedranken,tartarus
derd eiwitgehalteenhetverminderdsoorteljk stibiatus, spiritus M indereri enz., en m en
gewigt, door de waterzucht en haren aan- drage Qanel. T0t vermindering van de onthang,en door de secundaire veranderingen , stekingachtige spanning,vooralbj den aandie een gevolg zjn van de Ontaarding d0r vang der w aterzucht, komen ontlasting-be.
30
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vorderende mitldelen te pas,terwjlmen alle bruik , dûor den Bisschop verboden. In de
prikkelende spjzen en dranken moetvermj- lltle eeuw verkreeg de Orde den regel van
den.Tevens dientmen doorhet gebruik van A n-qnstin%,
g en strekte zich uit over onderejeren,vleeseh enz.heteiwit-verliesweder scheidene landen van Europa.

aan te vullen.00k bj denchronischen vorm
Eeneandere OrdederA'
eilke Brigitta of
worden dergeljkemiddelenaangewend.Door Birgitta heeft eene Zweedsche vrouw t0t
sommigen worden pisdrjvende zelfstandig- stichteres,nameljkdedochtervandenkoninkheden, door anderen jzerpraeparaten sterk ljken Raadsheer mrqer Peterson. Zj was
aanbevolen;in het algemeen luidthet 00r- gehuwd m0t den rjksraad Ulf Gv#-crdos
deelvan de voornaamste geneeskundigen 0mtrent de behandeling dezer ziekte zeer verschillend.
Brighton, eene sta; in het Engelsche
graafschap Sussex, aan de Steyne en aan
eene baaivan den Atlantischen Oceaan,die

en stichtte, na den dond van haren echtgenopt,in 13s3 te W adstena inoost-Gothland

nen, prachtige badhuizen en paleizen, een
groot aantal kerken,m inerale bronnen,gelegenheden voor ontspanning en ongeveer
90000 inwoners.Er is eenegoede,versterkte
haven1 welke 200 kleine schepen bevatten

stena ter aarde besteld. Hare heiligverklaring geschieddein 1391doorBonifaei'
.s VIII,
en in 1415 door de Kerkvergadering te C0nstans.Veelopzien baarden de aRevelationes
sanctae Brigittae,'' die in 1488 het eerst te

een nonnenklooster. Zj zelve werd echter
niet in de ordeopgenûmen,maar zj begaf
zich naarRome,waar zj een gasthuis voor
bedevaartgangers en Zweedsche sttldenten
door Beachy Head (Bevezier)en W orthing- deed verrjzen.Zj overleedaldaarden z3sten
Pointisingesloten,bezitberoemdezeebaden, Julj 1373,en haarstoFeljk overschotwerd
regelmatig aangelegde straten,fraaje plei- naar Zweden gebragt en in hetkloosterW ad-

kan. Merkwaardig is er een hoofd (pier)in Rome en later bj herhaling gedrukt zjn.
zee,dat,bj wjze eenerbrug op kolommen Deze orde werd ten tjde derHervorming
en ketensrustende,terlengtevan bjna400 in hetNoorden van Europa opgeheven,maar
Ned. el in zee is uitgebouwd en aan het
einde eene opene zaaldraagt,waar de badgasten zich met frissche zeelucht kunnen
verzadigen.
Men meent, dat weleer J%lL%.
g C'
le,
:lr in

bestond in het zuiden van 0ns werelddeel
1e eet
lw. De dochter der Hein0g in de l7(
lige lri-qittœ is de Zweedsche Catltarina,die

de nabjheid.van deze stad isaan land gestapt.Zj werd gebouwd doordenSaksischen
bisschop Brigktltelmstoneen werd tjdensde
heerschappj der Noormannen door Vlaamsehe visschers bewoond. In de dagen van
Ilendrik VIII werd zj doorFranschezee-

met2mastenenvierkantezeilen.Hetachterste
gaFelzeil,opdriemastschepen bezaan geheeten,
draagt er den naam van brikzeil.Men heeft

desgeljks heilig werd verklaard.

Brik is de naam van een klein zeeschip

00k oorlogsbrikken;bjdeNederlandschemarinezjner,bestemdvoor18envoor14stukken.Zj worden nietmeeraangebouwd,en

roovers geplunderd en in 1703 en 1705 door die van 18 stukken heeft men door sehepen
het zeewater overdolven en verwoest. D e voor 12 stukken van zwaarder kaliber vertegenwoordige stad was geruimen tjd een vangen.
gering visschersdorp, totdat een Engelsch
B ril.Z0o noemtmen een toestelmettwee
geneesheer de geneeskrachtvan het zeewa- oogglazen,w aarvan men zich bedient,om aan
terdaarterplaatseroemde,endePrins-regentj den gebrekkigen toestand ofdezw akheidvan
later koning George 1F*, het besluitnam , hetgezigtszintuig te gem oette kom en.H et
om er de baden te gebruiken. Nu was duideljk zien heeftdan alleen plaats,a1sde
Brighton weldra het geliefkoosde zomerver- voorw erpen een naauwkeurig begrensd beeld
bljf en uitspannings-oord der Londensche op àet netvlies vorm en.Dit geschiedt,wanaristocratie, zoodat deze stad? waar zich neer de lichtstralen,die van zoodanig voorvaak 100000 badgasten vereenlgen, weldra werphetoogbereiken,hier gebroken w orden
eene der fraaiste steden van Engeland werd. (zie Breking enz.jen zich op hetnetvliesver-

Te Brùlnton scheepte Karel11 na den slag eenigen (zie Oog).Het00g nameljk is een
van W orchester (1651)zich in,om de vlugt lichtbrekende toestel, die Op dezelfde wjze
naarFrankrtjk te nemen,en Lodeœl
jk T/Ii- werktalseenlensvormig yeslepen glas.Ligt
lips,in 1848 uit Frankrjk verdreven, sleet het vereenigingspunt der llchtstralen vöôr of
achter hetnetvlies, dan ontstaat er een 0nerde laatste dagen zjnerballingschap.
Brigitta is de naam van eene Iersehe duideljk beeld van hetwaargenomen v00r-

maagd, die volgens de overlevering om lee- werp en alzoo een gebrekkig zien.Voorhet

ljkhei; ba1, teneinde aan alle huweljksaanzoeken te ontkomen. Zj zag die bede
vervuld en wjdde nu hare krachten aan de
ogvoeding van Jûnge meisjes en aan het
stlchten vankloosters.Zjoverleedomstreeks
hetJaar 518.De Orded6r .
S'
eïlùeBrigitta

zien van nabjzjnde voorweryen iseenevermeerderde kromming ofw elvlng van het00g
noodig,en ditlaatsteisvan eenGjnenspiertoestelvoorzien,om zulk eene meerderewelving naar willekeur voort te brengen.Aan
dit vermogen, om het oog tothet zien van

in Ierland, in het laatst der 5de eeuw ge- nabjzjnde en van meerverwjderdevoorwer.s
ticht,verspreiddezich van Kildar enArm eg pen te stellen ofin te rigten,geeftm en den

overvelekloosters,waartereeredierHeiliqe naam van aecommodatie-vermogen(zieonderdit
'
een eeuwig vuur onderhouden werd. Dlt woordl.Dochditvporregtbestaatalleenbjhet

is echter ln 1200, als een H eidensch ge- bezitvaneengezondoog.M enm isthetzogwel
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bjbjzienden a1sbjvêrzienden:bjdeeersten
is de welving van den oogbol te groot voor
veraf zjnde, bj de laatsten te gering vpor
nabjzjndevoorwerpen,endevermeldespier-
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00g kan men doorhetontjdig gebruik van

brillen welbederven,maar nietvoortoekomstige gebreken bewaren,en een gebrekkig
00g heeftgeene bewaring,maar versterking
toestel is niet ontwikkeld, ofverlam d,ofal- noodig.Anders is hetmet benchermende lrïIthans nietaan hun wi1onderworpen.Debril- len,welke dienen om het hellelichtvooreen
len moeten datgebrek verhelpen;men geeft zwak 00g,bj sterk kunstlichtofbj hetbenameljk aan debjziendeneeneverstroojende zoeken van doordez0n bestraaldesneeuw vel-

ofhol-geslepenlens,wierverstroojendekracht den,tematigen.Zjzjndoorgaansvanblaauw
opweegttegenhetovermatigverzamelendver- glas.Moeten zj tevens aan bj-ofverziendmogenvan den00gb0l.Aanden vèrziendedaar- heid te hulp komen,dan worden zj h0lof
entegen geeft men eene verzamelingslens,die b0l geslepen. Het heeft echter het ongerief,
bol-geslepen is en aan de overtolligeplatheid datdekleur,wegensde Ongeljkediktevan
van den oogboltehulpkomt.De bolle(c0n- het glas op verschillende punten,nietoveral

vexe)glazen zjndubbel-bol(biconvex)ofhalfb0l(plan-convex),datisôfaan beide zjden
b0lôfaandeéénezjdeb0lenaandeandere
plat,- en men heeftdesgeljks dubbel-holle
(biconcave)enhalf-holle(plan-concavel-lenzen.
Menheeft00khol-bolle(concaaf-convexe)glazen,periscopLscltegenaamd,waarbjdekromtestraalderconvexe oppervlakte kleiner is dan
diederconcave.Van grootbelang isdaarbj
de zuiverheid van het glas, hetwelk doorschtjnend moet wezen alskristal,daarelke
onreinheid eene onregelmatige breking der
lichtstralenveroorzaakt.Bjhetzienvanverwjderde voorwerpen gebruiktmenliefstlangronde flazen, omdatdezesmalzjn,zoodat
men bp het waarnemen van nabgzk'nde gemakkeljklangsdenbrilkankjken,maarvoor
hetzienvannabjzjndevoorwerpen verdienen

ronde glazen de voorkeur.Het is van groot
belang,datde dikste ofdunste plaatsvanhet
glas naauwkeuri
g in hetmidden ligye,alsmede,datdemiddelpuntenderglazenzlchjuist
voor die deroogen bevinden.O0k detoestel,

waarin de glazen gevatzjn (montuur),moet
zorgvuldig bew erkt wezen, niet te zw aar,
opdathj niethinderljk zj,en niette ligt,
opdathjnietin trillende beweging gerake:
hjmoetgesehiktwezen,om deglazensteeds
op dezelfde plaats voorde oogen te doen bljven.Bj het zien in de verte moeten de glazen een loodregten stand en bjhetwaarnemen vannabjzjndevoorwerpen eenevan de
loodljn afwjkende helling hebben. Hetgebruik van knjpbrillen en lorgnetten isafte
keuren,omdatzjzichnietonveranderljk op
dezelfde ylaats voor de oogen bevinden,en
hetgebrulk van één glasisbovenalverwerpeljk. Behalve de holle en bolle brilglazcn
heeftmen 0okrolronde(cylindrische),prismatische en doorBrûcke uitgevondenedissertieglazen, die bj bepaalde gebreken van het

geljk is.Men verhelpt dit echterdoorge-

kleurde glazen met ongekleurde lenzen te
verbinden,en mengeeftaanbrillen,daarmede
vervaardigd, den naam van isoelteomatisehe
brlllen.
Demeeste brilglazen wordenvan kroonglas

(crownglas)vervaardigd,omdatditzeergoedkoop is.Veelzuiverder en dus veelgeschikter daarvoor isechterhetEintglas.Hetbeste
glas voor brillen levert het Braziliaansche

kiezelofberqkristal.

Deuitvindlng van brillen schjntzeeroud

te wezen.Het eerste spoor van vergrootende
brillen vindt men in een werlk van den Arabischen geleerde A lkazan, die in de llëe
eeuw leefde, en Roger Wlcozl(f 1294)handeltvrj uitvoerig over die vergrooting.Vermoedeljk zjn deeerste brillen- deze naam
is afkomstig van beryl,een woord,hetwelk
m en in de middeleeuwen t0taanduiding van
iedereglassoortgebrtlikte- tusschen 1280 en
1390 in zwang gekomen. In een grafschrift
te Florence van 1317 Nvordt een zekere
DalrLno #e.gliA rmati de uitvinder derbrillen
genoemd,hoew elmenvan een monnik Aleœan-

der '
pt
zl SpLna (t 1213tePisa)vermeldt,dat
hj de brlllen gekend en die kennisbereidvaardig aan anderen medegedeeld heeft. ln
1482 bestonden er vervaardigers van brillen
te Neurenberg.ln ons Vaderland w ordtZac/zqril:JansenteMiddelburgalseen bekw aam

brillensljper vermeld, en later bezaten de

Friesche v@n de Wï!#f'.9in het vervaardigen
van brilglazen eene groote vaardigheid.
Bril.Van degebroedersM attkys en Pau1f4.
:Bril,Nederlandsche schilders,begafzich
de eerste, geboren te Breda in 1550,naar

Rome, schilderde fraaje bloem- en frtzitstukkenenoverleedin1580,terwjldetweede
het levenslicht aanschouw de te Antw erpen

in 15($6,aldaar het onderwjs genoot van

oog worden aanbevolen. De brillen dragen Daniël Wbrtelmans,zich oefende te Lyon en
nom mersvolgenshaarbrandpunts-afstand.Dat te Rome,en voortreFeljkelandschappen op
nommer wordt doorde brillensljpersop de het doek bragt, die door den Paus en de

volgende wjzebepaald:mensteltbjvèrziendendennaasten,enbjbjziendendenverstenafstand vastvan duideljk zien,alsmede dien,
waarop men door hetbrilglas dtlideljk ver-

kardinalen in hunne schilderjenverzamelingen werden geplaatst.Hj overleed teRome

in 1626. Op het Trippenhuis te Amsterdam
vindt m0n Van hem een tt
Landschap met
langt te zien; men vermenigvuldigt deze rustende reizigers''. Schilderjen van Paulus
beide cjfers(gewoonljk inoudeduimen)met Wri! versieren de voornaamste muséa van
elkander en deelt het product door beider Europa,en alleen het Louvre bezit er een
verschil.Hethierdoorverkregen getalishet achttal.00k heefthjeenigeetsennagelaten.
nommer van den bril.ZoogenaamdeconserraBrillant noemt men in den juweelhandel
tie-brillen bestaan erniet, want een gezond een diamant,die geslepen is in de gedaante'
30*
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van twee afgeknotte pyramiden,wiergrond- s
qc
Ail#-l##dr(NajaHale),en densmall
coptigen

zcAild-l##er(NaJa angusticeps).DeIndlsche
is algemeen bekendj omdat de slangenbezweerders zich bj hunne vertooningen van
ditdierbedienen.W anneerhetgetergd wordt,
uitdefamiliedersnuitkeversen behoorttehuis rigthetzich op en schuiftzich opzjnstaart
inZ--Amerika.Zjnevleugelschildenzjnschit- her- en derwaarts. Tevens blaast het den
terend goud-groen van kleur en hebben twee hals0P envorm teenesoortvan m utsofkap ,
verhevene naden,terwjlhetgloefjetusschen waarin zich de sissende kop verbergt, en
die beiden bezet is met schubjes,die den waarop men den bril ontwaart. D00reene
drukking in den nek komt het in een toeglans van edelgesteenten bezitten.
Brillat-savarin (Anthelme)een geestig stand van krampachtige verstjving,en het
Fransch schrjver, werd geboren te Belley laat zich afrigtenj om op de maat der Quit
den lsten April 1755.Bj hetuitbarsten der te dansen.De slangenbezweerders halen aan
Revolutie bekleedde hj eene geringeregter- de brilslang eerstde giftanden uit den bek,
ljke betrekking,maar hj werdweldra t0t door haar in een wollen 1ap te doen bjten
lid der Nationale Vergadering gekozen en t0t en deze daarna snel terug te trekken,doch
presidentder regtbank teAinbenoemd.Nadat erzjn ook andere zo0 vexmetel,datzjaan
hj ditambtdoordebewegingvan10Augus- die afschuweljke dieren hunne tanden laten
tus 1792 verloren had, werd hj maire te behouden. Aan het verhaal van een zeeBelley, en toen men hem als verdacht in oëcier, die te Trinconomale op Ceylon de
hechtenis wilde nemen,ontvlugttehj eerst vertooningen van een slangenbezweerderbjnaar Zwitserland en begaf zich vervolgens woonde,ontleenenwjhetvolgende:Deslang
na'
r de Vereenigde Staten.In 1796 keerde werd in eene mand medegebragt,rigttezich
hj naarFrankrjk terugjwerd ersecretaris op bj demuziek,werd eerstwoedend,maar
kwam na verloop
van den stafbjhet
vlakken vereenigd zjn. Deze vorm is de
duurste(zie onderDiamantj.
BrillantkeverofJwœeeltor(EntimusimperialisFab.,Curct
llioimperialis)iseenkever

leger in Duitschland, daarna C0mmissaxis van het
Directoire, en in
l800 1id van het
Hof van cassatie.
Hj overleed den
zden Februarj1826.

Bjna,al zjne geschriftenwaren zonder zjn naam inhet

van een kwartier
uurs ,
in eene soort
van bedwelming,

waarbj zj zich

gestadig heen en
weder bewoog,ter-

wj1 de oogen van

den bezw eerder en
van de slang onop-

houdeljk op elkan-

der gerigt waren.
Toen de slang zich
in dezen toestand
bevond,naderde de
bezTieerder langgeestij boek uphyDelndiscllebrilslang.
siologle du gout
zaam en kuste haar
(1825 en later bj
op den kop. Snel
herhalingl'' als schxjvex bekend. Van zjne trad hj terug,w ant de toornige slang beet
overige werken noemen wj uvuesetprolets naar hem ,m aar trofhem nooit.Deoë cieren
d'économie politique (l802)''en ttEssaihis- deden eene kip doorhaarbjten,endezewas
in den tjd van 6 minuten dood.- Menigeen
torique et critique sur le duel (1819)''.
Brilslang (NaJa). Tot de gevaarljkste heeft zich van het leven beroofd,door zich
soorten van vergiftige slangen behoort de aan den beet dezer slang bloot te stellen;
brilslang, een geslacht van de groep der dat Cleopatra dit gedaan heeft, is algemeen
schild-adders.Ztjheefteen korten,breeden! bekend.
driehoekigen k0p,een dikken hals,dien zk
Brim eu (Karel van), graaf ran M egen,
opblazen en schildvormig uitzetten kan,een vrjheer ran .
ff/
l
xellercosfrf, HousdaLng en E.
%lichtversehenen,en
eerst na zjn dood
w erd hj door zjn

eenigzinsgezwollenbuik,ongeljke,inschuin- ydrlecç,een Nederlandseh krjgs-en staatssche dwarsrjen geplaatste schubben en een man,en in den 8o-larigenoorlog een jverig
langen. kegelvormigen, puntig-uitloopenden dienaarvan PhilipsIIvanSpanje,werddoor
8taart. Zj bewoont de verzengde gewesten dezen in 1555 benoemd t0tridder van het
van Afrika en Indië.Zjkan harekakenwjd Gulden Vlies,- voorts tetRaad van State,
opensperren, en vooraan vertoonen zich de
groote giftanden) die niet doorboord zaaar
enkel van groeven voorzien zjn,waarlangs
het git' in de wonde droppelt. Daarachter
staan sterke haaktanden.

t0t bevelhebber van een regiment voetvolk
en tot Stadhouder van Gelderland en vanhet

graafschap Zutphen (l559). Schoon hj een
tegenstanderw asderHervorming en deopenbare prediking belette,scheen hj niet in te

Wjkennen3soortenvandityeslacht,name- stemm en met de gestrenge m aatregelen van
ljkdefndiscltebrilslany(Najatrlqudians,cobra Spanle.Hj koos de zjde van den prins van
4ecapello,ziebjgaandeQguur),d1eopdenhals OrllJ'e, van Eymond en H oornetegen Grangeteekend is meteene fguur,diedegedaante

'/ldI!e en dacht zeerongunstig over de inqui-

van eene knjpbrilheeft,- den Egyptisolten sitieen debleedplakkaten.Hjnam echtergeen
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deelaan hetVerbondderEdelen.lnden Raad derlandsch geleerde.HjwerdgeborenteHar-

te Brussel gaf hj berigt,dateenigevoor- derwjk in 1580,diendein den aanvang der
nameedelen en heerenuitdetalrjkeketters 17(
leeeuw onderde yarde: van den Koning
eene legermagt van 45000man hadden bj- van Frankrjk en hleld zich op te Londen
eengebragt, die weldra het land zouden af- van 1606 t0t1608. Hj deed wetenschappeloopen en 00k ten getale van 1000 of 1500

gewapend in Brussel trekken. Hj voegde
erbj,dater driemiddelen waren om het
kwaad te weren,nameljk naar de wapens
te grjpen,'tgeen echternietzonder'sK0-

nings last k0n geschieden,- inwilliging van
het verzoek der Edelen, wat den Koning
niet aangenaam Z0u zi
jn!- en verzachting
Op het stuk van plakkaten en inquisitie. In
elk geval moest men den Stadhouder en andere heeren ten hove roepen, voordat de
Edelen hun smeekschriftinleverden?en den
Koning van dat alles kennis geven. De
Landvoogdes hield zich aan dezen laatsten raad.
In 1566 zond zj Brime. naarAntwerpen,
waar het oproerige volk niett0trust kwam

l
jke reizen in de naburire landen en was
van 1613 t0t 1615 secretarls van het Nederlandsch gezantschaq te Conytantinopel. In
l618 werd hj bibllothecaris van dehoogeschoolte Harderwjk,bekleedde er meermalen de betrekking van burgemeestery en
overleed aldaar den 4tlen December 1649.

Hj was een geleerd man en tevenseen

bevallig dichter.De Atlas vanM eredtorwerd

door hem uit het Latjn in het Nederlandsch
overgebragt en tevens vermeerderd (1628).
00k heefthj eene voorrede geschreven voor
den Atlas van Blae., en de aBeschrjving
van Harderwjk''in het urooneelderSteden''van Blaeu is van zjne hand.Daarenboven is het bokend,dat hj aan Ponfczll.
ç bj het opstellen der uGeschiedenig
voordathj de stad had verlaten.texwjlzjn van Gelderland'' belangrjke diensten heeft
aanslag op Harderwjk in Decembervan dat bewezen.
Hendrik frïlck,een Nederlandsch godgeJaar mislukte. Daardeaanhangers van den
opstand door beeldstormerj te vergingen, leerde. Hj werd geboren te Franeker den
verwjderdehjzich meerenmeervandevrj- 24sten September 1645, studeerde in zjne
heidgqezindepartj.Hjsteldedan00kovereen- geboortestad,enwerdeerstpredikantbj het
komstlg zjnezienswjzeordeopdezaken in leger en toen te Joure,waar hj vinnige
zjnstadhouderschap,zoodatdeverkondiging strjdschriften uitgaft vooral gerigt tegen
dernieuweleereronderdruktwerd,enhjlegde Jokanneselzlder W ael
j:,
1,hoogleeraarteFrametCroy?Tqmond en anderen den niepwen neker,en David Ffv# van G@:s,predikant
eed af aan de Landvoogdes,waardoor zj te Sneek,welkehj metden naam van verbeloofden,hetR.Kath.gelgofte zullen hand- duisteraars der oude,lieve waarheid bestemhaven!debeeldstormerstestraFen,en deket- elde. M et laatstgenoemde werd hj in 1678
l1d der classis Van Zevenw otlden, doch in
tersultteroejen.

Van dat oogenblik was hj een jveraar
voor Spanle en een schrik derGeuzen.Hj
bevond zich bj hetbeleg van Valendennes
(1567),versloeg bj Medemblik eene groote

1683 werd hj weder veldprediker en in
1687 predikant te Utrecht, waar hj den
gden Junj 1723 Overleed.Hj heeftonderscheidene handschriften en stichteljke wer-

bende Geuzen, ondernam een vruchteloozen ken nagelaten.
aansla'
g op 'sHertogenbosch,enbelette HenBrinckm eier (Ednard),een Duitsch let4rlk nan Brederode,zich vnnU trechtm eester terkundige, gevestigd te Brunswjk, werd
te maken.Op lastvan den hertog van Alva geboren omstreekB het Jaar 1810 en schreef
trok hj op tegen graafLodewjik rtzoNassa'
tt onder anderen t/Die Nationallitteratllr der
(1568)2kwam echter bj Heiligerlee te laat, Spaniër seit den Anfange des 19 Jahrhunen wlerp zich in Groningen,om deze stad derts (1844),'' tBlumenlese aus den W erken

te verdedigen. Hier poogden graaf Lodewiik der Troubadours (1849)'', Jltinerarium der
en Lalainy?graaf'
plzlIlooqslraten,vruchie- Deutschen Kaiser und Könige (1848)'' en
l00shem overtehalen t0tàe zjdederStaat- uGlossarium diplomaticum (18a2)''.
schen. Bj een uitvalwerd hj er zwaarge- Brindisi, eene ltaliaansche zeestad in
w ond,en in den slag vanJem mingenvoerde

het arrondissement Lecce, is zoowel door

hjbeveloverdevoorhoede.Hoogstverbolgen hare ligging als door hare voortreleljke haoverhethelen van dentienden penningver- vens het aangewezen eindpunt van den EuliethjechterBrusselmetBarlaymontenPh,i- ropéschen spoorwer,dien men volgtom uit

I'
y:nan .
vlrzliz in den aanvang van l572
en overleed weinige dagen daarna (8 Januarj).Zjngrafisin 1852 te Megen ontdekt,
en men heeft ereen standbeeld opgerigt ter
zjner eer.
Algemeen wordt hj beBchouwd als een
dayper krjgsman en tevens a1s een opregt
vrlend van Pkllips 11,zoodathd,schoon ln
zjn haxt een voorstanderdervrjheid,door

Enqeland over Suëz naar Indië te reizen.

afvallige Nederlandsche edelen tekiezen.

zoodat de grootste stonmschepen daarvan ge-

Zj ls dusna dedoorgravingdierLand-engte

en na het doorboren van den Mont-cenis
hoewelvroeger 00k reedsdoor den spoorYieg over den Brenner-pas -- eene zeer
saerk&iaardige plaatsgeNvorden.DeEngelsche
mail gaat sedert October1870 over Brindisi,

nadaterdehaven na1866aanmerkeljk vergroot, op eene tliepte van 81/zNed.el4e-

dievriendschapverhinderdwerd,de zjdeder bragt en van gemetselde kaden voorzien ls,
Brinck.Onderdezennaam vermeldenwj: bruik kunnen maken. H et aantalinw oners
S nntofEgbertWriwckjeen uitstekendNe- bedraagt er omstreeks 10000.

470

BRINDLEY-BRINK.

Brindley (James),een beroem;Engelsch démie te Groningen. Hier bleefhj werk-

werktuigkundige,werd geboren te Thornsett zaam t0taan zjn pverljden opden >en 0cin Derbyshire in hetJaar1716,legdezich tober 1829.
aanvankeljk t0eoyhetmolenmaken enzette 7:l Brink,in de oude letteren doorkneed,

daAna zjne oefenlng voort.Zjne eerste,en
wèleenezeerbelangrjkeuitvinding wasdie
van een werktuig,om hetwater op tebrengen in desteenkolenmjnen teClifton inLancashire (1752).Daarna vervaardigde hj te
Congleton in Cheshire een nieuwen molen
vooreene zjdefabriek (1755).Dieinrigtingen

beoefendenietalleen deLatjnsche,maar00k
deNederlandsche dichtkunst,en zjne vrienden beschrjven hem alseenmanvaneenwe1
hartstogteljk karakter,maardiezich onderscheidde door eene vurige liefde voor de

vrjheiden de waarheid,en tevensdoorzjne
onkreukbareeerljkheidentrouw.Menigvoor-

bragten den hertog van B ridgewater op het treieljk geschrift,vooralmenigekeurigeverdenkbeeld, om den aanleg van het la- talinguithetLatjn enGrieksch zjn w: aan

ter naar hem genoemde kanaal (zie onder hem verschuldigd. Daarvan noemen wj de
Bridgewaterjaan hem op te dragen.De uit- aRedevoering'', in de St.Pieterskerk uitge-

voering van datplan werd door deEngelsche sproken,de tdBedenkingen tegen hetvoorstel
waterbouwkundigenvooreenehersenschim ge- van den burger C.L.van Bejma,om door
houden ,maarBrindleybragthett0tstand,en ambtenaren af te doen leggen den eed van

nadientjdwerd,zoolanghjleefde,in Enge- haat aan het Stadhouderschap (1795)'',eene
landgeenkanaalgegraven,dannadatmenzi
jn vertalingvanDcrispusSallustius(1798)'' eene

oordeelhad ingewonnen.Hetplan om Bristol vertaling van JDupaty,brieven over Italië
met Liverpool te verbinden,en om dehavens (1792)'
',den dKrjgstoytvan Cyrt
ls,doorXevan laatstgenoemde stad uit te baggeren,is nophon (1800)'' uMedea,treurspelvan Euri-

door hem beraamd,Ja,hj wasvoornemens pides (1818)''1 JNi
-euwe Fransche Tiranny
om Engelahd door middelvan eeneschipbrug (1841)'', eene vertaling van de Jcyropaedie
met Ierland te verbinden ,en de uitvoering (18l4)''jalsmede van de ZGedenkwaardighedaarvanbleefalleenachterwegenszjn over- den van Socrates (1819)'' en stukken in de
t
dBibliotheek V00r Oude letterkunde'' door
ljden op den Bosten september1772.
Brink.Onderdezennaam vermeldenwj: hem m et H . W oddcltxen J.M . à-eplzer uitJantenWrïsk eenuitstekendNederlandsch gegeven.O0k in andere tjdschriften leverde
letterkundige. Hj werd geboren te zkxnster- hj opstellen,enhj bezorgde de uitgave der
dam den 8sten September 1771,genooteraan uNagelatene yedichten'
'van Helmersen van
de Latjnsche schoolhet Onderwjsvan den M .van Jfqzlzpoçdl B oselt.
gp ten Wrïlk Jr.,een kleinzoon van den
geleerden en vrjheidlievenden Rinlteus 'pJAI J'
Ommeren! oefende zich vervolgens aan de voorgaande en desgeljks een Nederlandsch

doorluchtlge schoolvan zjnegeboorteplaats letterkundige.Hj werd geboren teAppingaen dbarna aan de académie te Leiden eerst dam den lodenJunj 1834,bezochterdeLain de godgeleerdheid,maar koos vervolgens tjnsche school,waarzjn vaderrectorwas,
onderdeleiding van Ruhnkenigs,Zvlz/c,ran en begafzichoplg-larigenleeftjdnayrUtrecht,
Banten,enz. de loopbaan dex letteren. Le- om erin de godgeleerdheid testuder
'en.Dââr
vendig van geesten metvurigevrjheidsliefde volgdehjmetgrootebelangstelling delessen
bezield, nam hj een werkzaam deelaan de van den hoogleeraar Opzoomer,verw ierfin
omwenteling van 1795.W egenszjne indruk- 1857 den graad van candidaatin de godgew ekkende w elsprekendheid w erd hem opge- leerdheid en te Groningen degoudenmedaille
dragen,om in datJaar in de St.Pieterskerk doorzjn antwoord op de lstterkundige prjsteLeiden eene volksrede tehouden, en hj vraag over G.Az.BrederoJ,- een stuk ,dat
kweetzich op eeneloleljkewjzevan dien hj later omwerkte toteene historisch-aesthelast.W eldra was hj lid van den Provisioné- tische studie (1859).In 1860werdhjbevor1en raad der gem eente van Leiden,lid van derdtot doctorin deyodgeleerdhei
d en gaf
verschillende comités en verslaggevervan de een geschriftuitoveruDlrck Volkertsz.C00rnNationaleVergadering te'sHage.Zjnezucht hert en zjnewellevenskunst-''Daarnaaant0tonafhankeljkheid deedhem n0gvösr1796 vaarddehj debetrekkingvan onderwtjzerin
en huisgezin te Batavia en schreef (
dop de
lt
aat
genoemde
pos
ente
0rsata
n deLatnjns
chtemet
schodi
len
vaHnar
pdrearewt
ce)
jk- e
Frenzen der'
Preanger(1861)''enJDriedagen
verwisselen,de gelegenheidversmadende om lnEgypte(1862)''.In Augusttls1862werdhj
zich door schikken en ploojen van een of aangesteld t0t leeraar in de Nederlandsche
ander aanzienljk staats-ambtmeestertema- taal,letteren,geschiedenisenaardrjkskunde
ken.In 1700 werd hj rectoraan de Latjn- aanhetgymnasium te '
sHage,enhjleverde
sche schoolteHarderwjk,en in 1804hoog- vervolgensvelebelangrjke opstellen en stuleeraar in de geschiedenis,welsprekendheld diën in de tjdschriften JNederland'', ?De
en Grieksche letterkundeaan dehoogeschool Spectator'' dtDe Letteroefeningen''enz.,z00aldaar. De vernietiging van deze laatste bj als ullet vuur dat niet w ordt uitgebluscht''
de inljving van ons Vaderland in Frankrjk in uNederland''van 1865, de studie over
deed hem die betrekking verliezen,en hj ckarles.zlic/cd'z: in uNederland''van 1871,de
werd rector derLatjnscheschool te Haar- ttW oensdagscheBespiegelingen''in uHetN00rlem,terwjlhj zich nahetherstelonzeron- den''enz.In1864gafhj eeneuBloemlezinguit
afhankeljkheid(1815)benoemd zag tot h00g- Brandts leven van deRuyter'',in 1866Goostleeraar in de oude letterkunde aan de aca- Indische Heeren en Dames'',en in hetzefde
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Jaarontwierphtleenedschetseenergeschiedenis der Nederlandsche letteren'',waarvan
t0t nu t0e 2 aieveringen verschenen zjn.
Voorts schreefhj tvondel,gekroonddoor't
dankbaarnageslacht(1868)1'ûvierbladzjden

zjnerclassiekestudiënmetliefdeenzeldzame
degeljkheid beoefende,op den 15Julj1865.
Z00 iemand,dan behoorde hj nietalleent0t

de talentvolle,maar 00k t0tde zonderlinye
releerden van zjn tjd.Hj bezateenkrachtlg
uitde Fransche revolutie'' aDe Schoonzoon l
lrchaam ,een gelaat,dat hem onder zjne
van Mevrouw deRoggeveen,wiehjseheenen vrlenden den naam van lakkesin plaats van
wiehjwas'',enz.JanfesBrinkistevenseen Bakl
tnizen bezorgde, en eenigzins ruwej
gezochtredenaar,alishet0Ok,datmenzjne manierens terwjl de slordigheld van zjne
kl
ee
di
ng en huisraa'd de algemeene aangeschriften niet kan vrjpleiten van een ietdacht trok. Daarentegen blonk zjn 00g van
watgemaniergerden stjl.
Reinier Cornelis zll'
/zfxïzel van den .
Sgiw,k, hetvuurdesgeestesengavenzjneovervloeeen uitstekend Nederlandsch geschied-enlet- digehoofdharen,wanneerhjmetverontwaarterktmdige,geboren te Amsterdam den28sten diging sprak , hem het voorkomen van een

FebruartJ
'1810.Zjnewelgesteldeenzeergods- manenschuddenden leeuw.W iehem vannabj
dienstige ouders koesterden den w ensch,dat
hun eenige zoon t0t de betrekking van predikant z0u w orden Opgeleid.D aaraan gehoor

kenden,steldenechterzjnedeugdenophoogen
prjs,zi
jne goedhartigheid,zjne kinderljke
eenvoudigheidjzjne oyreqtheld,zjnevrien-

gevende, bezocht hj het gymnasium zjner dentrouw,zjnewaarheldsllefde enonomkoopgeboorteplaats, waar de bekwame Zillesen bareregtschapenheid.Zjnegesprekkentintelals rectorhem smaak inboezemde voprdelet- den vanvernuft,enhjschreef,wanneeroverterkunde.Zjneneigingt0tdezevermeerderde vloed van belM grjke stofofeen inwendige
niet weinig,toen htJ
-in 1826 studentwerd drang des geestes hem daartoe aanspoorde.
aan het Athenaeum te Amsterdam en aldaar Z00slordigalshj wasinhetmaatschappeljk
delessen hoorde van den hoorleeraarD.J. leven,z00keurigwashjopdevruchtenzjner
van Lennep.Niettemin bleefhj aan hetver- pen.Zjn stjlisclassiek en gespierd!- zjne
langen zjner oudersvoldoen,zoodathj aan geestigheid oorspronkeljk,enhetwelnigedat
deacademieteLeiden zjnestudievoortzette hjgaf.beziteenehoogewaarde.Hjzalsteeds
en in 1834 als doctorandusin de godgeleerd- eene belangrjke plaats bekleeden op hetgeheid naar Amsterdam terugkeerde.Thansech- bied der Nederlandsche geschied- en letterter gevoelde hj,dathj geene geschiktheid kunde.
bezat,om als evangeliedienaarwerkzaam te
Brinkm
an. Onder dezen naam vermel*

wezen,waarom hjmetzjnvriendPotqieteren den wj@
later0okmetanderen hettjdschrift:DeGids'' cornelins.Pr17c-Jl ,een Nederlandschgoduitgafenhierineenaantaldoorwrochtestukken

deed opnemen.ln 1842werdhjteLeidendoct0rindelettereneninhetdaaropvolgendejaar
bezochthj,ten behoeve zjnergeschied-en
letterkundigestudiën,eenigebelangrjkebibliotheken in Duitschland.Hj koosvervolgens
Brusselt0tverbljfplaatsendoorsnuFeldeerin
hetRjks-archiefdenverbazendenschatvangeschiedbronnenvoorhettjdperkvanonzenstrjd
tegen Spanle. Ook in dien ttjd versehenenin
?De Gids'' de vruchten van zjn onderzoek.

geleerde, die te Meppel geboren werd, in
1753 het leeraarsambt aanvaardde te lngen,
toen te Oude Tonge en daarna te Dirksland,
0.a. uophelderingen over het Nieuwe Tes-

tament (1776, 4 dlnl'' schreef, en in 1799
te Leiden overleed.
N.0.Brinkman,eeneNederlanschedichteres

en proza-schrjfster.Zj was gehuwd met C.
van Streek en overleed te 'sHage den 4den
Julj 1828. Behalve een aantal gelegenheidsgedichten ,schreef zj onderanderen het toq-

In 1850 keerde jjP
**naar hetVaderland terug neelspel uDe triomqh der vrjhei
d (1795)M,
en aanvaardde er eerst debetrekkingvan ad- hetzangspelGphi
lipplneenGeorrette(1796)'',

Junct-archivaris,later die van arehivaris des het tooneelspel uDe echtscheidlng (1798)'',
Rjks te 'sHage. Hier behoorde htj tot de de beide laatsten naar het Fransch, ?D e
redactievan ?DeNederlandscheSpectator''en Veldeling'' naar Delille, &D e A eneas van
gaf tevens qedurig degeljke geschriften in Virgilitls(1809)''en aHetgeluk,in 3 zangen
het licht, d1e hem den roem bezorgden van (1820).''
groote geleerdheid en ongem eene seherpzin- Brinkm ann.D ezen geslachtsnaam dragen:
niqheid.Daartoebehooren l
tHethuweljkvan K arl&.:fl./'vanBrinkmann,eigenljkbaron
W lllem van Oranje en Anna van Saksen von ./rilck-lu , een Zw eedsch staatsman
(1851)'',?DevisscheriederstadLeiden(1858)'/ en dichter. Hj werd geboren den 24sten
ua
1l
7m64, 0p zi
jn vaderljk landgoed
enz.Zj-ne ?Studiën en schetsen overVader- Fe
bjbr
St
or
cj
kho
studeerde te Upsala, Barlandsche Geschiedenis''zjn bjeenverzameld
en in2stukkeninhetlichtverschenen,terwjl by, Halle, Leipzig en Jena,werd na zjn

zjne Gluetterkundige studiën en schetsen''
wordenuitgegevendoo1
-zjnvriendE.& Tpfyieter.Van dit werk,waarin een aantal belangrjke levensbjzonderheden van Bakhnizes ean &w BrLnk worden medegedeeld,is
evenweln0g slechtsheteerstedeelvan depers
gekom en.
B akhnizen 'tlcs den z riwk ontviel aan de

Nederlandsche letteren,diehj op den grond

terugkeer Zweedsch gezantschaps-secretaris

te Dresden, en in 1707 gezant te Parjs.
Toen hj den 18(
len Brumairemetdeoverige
gezanten Parjsverlaten moest,begafhjzich
naar W esel en zag zich in 1801benoem d t0t
gezantte Berljn,waarhj vervolgenseenigen tjd ambteloosdoorbragt,om erin 1806
w eder als buitengew oon gezantop tetreden.
Hj vergezeldehetPruissische H0fbj zjne
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vlugt naar Oost-pruissen,was van 1808 t0t uitsluitend kerken en hospitalen.Velezieken
1810 Zweedseh gezantte Londen en keerde waren reedsbezwekenaandebeschuitles,die

daarnaterug naarStockholm twaarhjt0tlid hunmeteendeelnemendqelaatwerdenaangevan den Raad voorbelangrjke regtszaken boden,doch hetvergifwllde niet naar eisch
en van de Zweedsche Académie van W eten- werken bjharekamenier.Daarom versterkte
schappen benoemd werd.Hj overleed den zj de dosis en gaf deze haren vaderin
lodenJanuarj1848.ZjneDuitsche(
tGedichte'' bouillon: de grjsaard overleed zonder dat
gafhj onderdennaam van Selmargedeelte- zjn overljden eenig kwaad vermoeden deed
ltjk uitinmuzen-almanakkenentjdschriften, ontstaan,O0k andere bloedverwanten w aren
gedeelteljk in een bundelen gedeelteljk in haarhinderljk inharen om gangm et8t.Orpîz.
eene verzameling,die te Parjs in hetlicht Een voorm alige bediende van dezen,A meverscheen.Voortsleverdehj (tphilosophische Iizl,bjgenaamd La O#J$I:.
sJe,trad in dienst
AnsichtenundGedichte'',enzjnZweedschge- bj haren oudstenbroeder,en,toendezed00d
dichtuHetgebied vanhetGenie''werdin1822 was,bj haren jongerenbroeder,die naverdoor de Zweedsche Acadêmie bekroond.O0k 100p van 6 weken desgeljksbezweek,naschreefhj t
dllistoiredesCoursdu N0rd.''
dat hj zjn ugetrouwen dienaar''een aanHeinriels Rudolf .
rrizl/r-lz
ls,een Duitsch zienljkjaargeldhadtoegewezen.Nadatvoorts
regtsgeleerde.Hj werd geborenden sdenJa- hare zusterten gravewasgebragt,wildezj
nuarj 1789 te Osterode in den Harz?stu- 00k haren echtgenoot uit den weg ruimcn;
deerde te Gpttingen. en werd er privaat- doch bj dezen hadden hare vergiften geene
docent in 1812. Hj bekleedde vervolgens kracht,omdat &. Croiœ, die voor eene huonderscheidene regterljke betrekkingen te wel
jksverbindtenisterugdeinsde,hem dageCelle,en werd in l8l9 buitengewoon en in ljksvan tegengifvoorzag,zoodat hj belde
.

1822 gewoon hoogleeraar te Kiel, en ein- overleefde.
deljk aldaar raadsheer in het Hooge H0f De bedrevene misdaden werden toevallig
roiœ ontviel het glazen
van Aypèl. Hj Overleed in 1847.T0tzjne ontdekt: aan 8t.C'
geschrlften behooren eenige opstellen in het masker,terwjlhjinhetlaboratorium bezig
uMagaziiz'' van Osterley! eeu werk (
tueber was met de bereiding van het vergif;hj
den W erth des biirgerllchen Gesetzbuches zonk aanstonds ter aarde en stierften ge(1814)''.(dAbrisz der Lehre v0n den Klagen volge van de ingeademde dampen. Toen de
des römischen Rechts (1816)1'enz.
bevoegde ambtenaren verschenen,om zjne
Brinvilliers (Marie Madelaine Dretlx goederen te verzegelen1 bejverde zich de
d'Aubray,marquise de),eeneberuchteFran- markiezin, om een geslpten kistie weg te
sche gifmengster, de dochter van den luite- halen.en zj verri
ed daarbj zulk eene ge-

nant d'Anbray te Parjsj werd in 1651de jaagdheid,dat het openbaar gezag lastgaf
echtgenoote van denmnlrkiesGobelinde.#rïs- om den inhoud daarvan teonderzoeken.Men
nilllers,kolonel van een regiment cavalerie vond daarin pakjesmetvergif,waarbjeene

in Normandië.DeJongeman wasOngemeen
ingenomen met zjne bekoorljke gemalin en
de geslotene echtverbindtenis scheen tot de
gelukkire te zullen behooren,toen de gemaal, dle zelf niet onbesmet bleef van de
losse zeden van Parjs,deonvoorzichtigheid
had, den ridder Gaudin de &. Croiœ in zjn
huiseljken kring t0e te laten. W eldra ont-

beschrjving wasgevoegdvan zjnewerking,
minnebrieven van (le markiezin en eene
schrifteltike belofte,om aan ,
%t. Croiz 80000
fkancs te betalen.Zoodra zj Onderrigtwas
van deze ontdekking,gaf zj aan haren procureur volmagt, om eene vernietiging dier
papieren te bewerken, en zelve nam zj de
w jk naar Engeland en toen naar de Nederstond tusschen dezen en de markiezin eene landen,waarzj eeneschuilplaatsvondin een
verstandhouding,die aanlaatstgenoemdeaan- kloosterte Luik;hier werd zj ontdekt,en
leiding gaf t0t verregaande verkwistingen, men bragt haar naarParjs.Eersthield zj
de eer der familie bezoedelde en eindeljk hare onschuld staande, maar uit vrees voor
haren vader deed besluiten, aan het schan- den dood bekendezj weldra n0g meerdan
daaleen einde te maken door 8
.t.Croialeene
plaatstebezorgen in de Bastille.Hier kwam
de ridder in kennis met een Italiaan Eœéli
genaamd,en werd diensleerling in dekunst
van gifmengen. Toen St.Croiz na verloop

te lezen stond in'de itconfession génlrale'',

eengeschriftvan16bladzjden,inhetklooster
gevonden en waarin zj beleed,datzj zich

schuldig had gemaakt aan brandstichting,als-

0ok dat zj hare broedersen één van hare
van tjd devrjheid herkregen had,vestigde kinderen vermoord had. Zj werd t0t het
hj zjne werkplaatsin dewoning dermar- zwaard en totdenbrandstapelveroordeeld,kiezin,endezewerd door hem eenevolleerde een vonnis,datzj den l6den Julj 1676 0ngifm engster. Zj deed eerstproeven 0p die- derging, nadat L@ f'
Ax .
ç.
:le reeds te voren
ren en zieken!om zeker te wezen,dathare levend wasgeradbraakt.Na dien tjd namen

eerste hoofdmlsdaad - een vadermoord - de gevallen van vergiftiging z00 sterk t0e,
niet mislukken zou.Om zich tegen elk ver- dat Lodewj;k XIV eene afzonderljkeregtmoeden te beveiligen,verzoendezjzichmet bank (Chambre ardente) voor de gifmengers
haren vader en veranderde geheelen alvan en gifmengstersinstelde.Men heeftvan Seribe
levenswjze. Zj vermeed alle openbare ver- een tooneelstuk , getiteld dtlua m arquise de
maken,schouwburgen en schitterende gezel- Brinvilliers-''
schappen, verborg hare bedoelingen achter
B rinz (A10ys),een verdiensteljk Duitsch
hetmasker van vroomheid en bezochtbjna regtsgeleerde en afgevaardigde naarden00s-
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tenrjkschen Rjksraad,werd gebpren in het
Bejersche vlek Meiler den 25stenFebrnarj
1820.Hj studeerde teMiinchen en te Berljn in de letteren en regtsgeleerdheid,vestigde zich als advocaatteM'
linchen en werd
na de uitgave van zjn geschriftDzurLehre
der Compensation (1849)''naar de universiteiten te Basel en Erlanyen beroepen.Aan
laatstgenoemde werd hj ln 1851 buitenge-

rlr,hierover vertoornd,deedbekendmaken,
datzj op den ouden voetmoesten geheven
Avorden.Ilitkrenkte Brion z00zeer,dathj
in 1821 naar Curaçao terugkeerde, Ypaar

hj den zostenSeptember van datJaaroverleed. D00r het onbaatzuchtig ondersteunen
van de zaak der vrjheid had hj zich van
zjn geheelevermogen beroofd,endeschuldvorderingvan zjne erfgenamen aanderepu-

woon en in 1854 gewoon hoogleeraar in het bl
iek Columbia beliep % millioen Spaansche
Romeinsche regt,en vertrok in 1857 a1sge- daalders,waarvan 400000 werden uitbetaald.
woon hoogleeraar naar Praag. ln het v00rBrionische eilanden (De)noemt men

iaarvan 1861zag hjzich afgevaardigdnaar s Oostenrjksche eilanden aan dekustvan
den Boheemschen Landdag en door dezen IllyriëtennoordenvanP01a.Zjbevatteneene
naar den Rjksraad, waar hj zich weldra bevolking van visschers en tevens de groeals redenapr Onderscheidde en metjverde ven van het vaste, aschgraauwe marmer,
Duitschebelangenbehartigde.T0tzjnweten- waarvan de Venetiaanschepaleizen zjn 0pschappeljke geschriften behooren n0g aKri- getrokken.
tische Blâtter civilistischen Inhalts (1852)'' Briquet (Marguerite Ursule Fortunêe
en aLehrbuch der Pandecten (1857- 1860)::. Bernier).eene Fransche dichteres,werd geBrion (L0uis),een dapperkrjgsman,ge- boren den lsden Junj 1782 te Niort(Dellx
boren op Curaçao den 6denJulj1782,kwam Sèvres), en overleed aldaar den l4(
len Mei
eerst op een kantoor te Amsterdam ,vocht 1815.Zj oefende zich jverig in deletteren,
onder de Bataafsche Jagers met roem in toon-en kruidkunde,en werd op l8-jarigen
Noord-llolland (1799),en keerdevervolgens leeftjd lid van de Maatschappj van Fraaje

naarzjn geboorteland terug.Van hierbegaf letteren en van hetAthenaetlm van Kunsten
hj zich naarde Vereenigde-staten,om zlch te Parjs.Zj schreefeene Rode sur1esver0P de zeevaartkunde toe te leggen;aldaar tus dviles (1801)'' en een aantal andere
ontving hj hetberigt,datzjn vaderover- gedichten.
leden was m et achterlating van een aanzienB riquettes of koolsteen noemt men comljk vermogen,en hj rustte nu een schip pacte, uit steenkolengruis, schaafspaanders,
uit en bezochtonderscheidenelanden,totdat zaagsel, kif, turfmolm , afval van houts0l,heidegewas enz.vervaardigde stukken,
hj in 1804zichvestigde()? Curaçaoenert0t k0
die t0t brandstof worden gebruikt.Aanvancommandant der gchutterk werd aangesteld.
Toen de Engelschen in 1805 het eiland
wilden overmeesteren en den Kabriten-berg
bezet hielden,trok Brion er met een klein
getalschutters omheen, om hun den terug.

keljk bezigdemen leemwater,om hetgruis

te verbinden, thans echter teer ofpek.B0-

vengenoemde stoFen worden bj eene hooge
tcmperatuuren eeneaanmerkeljkedrukking

wegnaardezeeaftesnjden,endeedalzoo sterk zamengeperst. Te Fiinfkirchen,waar
den vjand aftrekkep.In devolgendeJaren men briquettesvervaardiqt,gebruiktmen 2
bezocht bj de kusten van Venezuéla en tOt 60/:van hetverbindlngsmiddelnaargeGuaira,knoopte betrekkingen aan te Carac- lang men aan het ?rodt
lctmeer vastheid en
cas,en streed ervoor de onafhankeljkheid ontvlambaarheid w1lgeven.
V olgens eene andere methode Nvorden brides lands, zoodat hp een schrik werd der
Spaansche kruisers.Daarna werdhj opper- quetteszonderverbindingsmiddelgefabriceerd.
bevelhebber der vlootvan Columbia enkapi- Men verhit nameljk het gruis ofturflolm ,
tein-generaal van het leger, en bevorderde in een hiertoe geschikten toesteltotdat alle
deonafhankeljkheidderrepubliek.Hjonder- w aterdam p verdwenen isendebrandstofzich
steunde Bolivar (zie onder dezen naam)met ondex ontwikkeling van teerdam pen begint
250000daalders,bewerktedatJaatstgenoem de te ontbinden4 op dit oogenblik w ordt de
t0tkapitein-generaalvanVenezuélaenNieuw- grondstof door eene sterke persing in briGranada erkend werd,hielp heteiland Mar- quettrs herschapen.

guérite veroveren (1816), en bragtaan het

Brlsbane is de naam van eene rivier en

Spaansch eskadereenebelançrjkenederlaag van eene stad in Australië. Eerstgenoemde,
toe.Hjstrekteden opstandellngen totsteun, in 1823 doo1*Oœley ontdekt, stort zich uit
nam in 18l7 deel aan de verovering van aan de oostkustin de Moreton-baaien ist0t
Guyana.en vernielde in den mond van de op een aanzienljken afstand bevaarbaar.In
orinoco 30 schepen en veroverde er 8.Hj 1824 werd eene straf-kolonie gestichtaan de

bragt eene verzoening tot stand tusschen
Bolirar en M arlno MontLlla, en maakte met
laatstgenoemde het plan Om Santa Marta en
Carthagena te bemagtigen.Santa Marta viel

Moreton-baai,maarlaternaarden oever van
bovenvermelde rivier,op een afstand van 6
uren gaans van haren mond, verlegd.Z00
verrees de stad Brisbane. Toen de strafkolonie in 1842 opgeheven werd,Ontstond

weldra in zjnehanden,en Carthagenaz0u
gevolgd zjnt indien eene wapenschorsing in het daarop volgende Jaar hetMoretongeen einde had gemaaktaan devjandeljk- district, hetwelk een gedeelte vormde van
heden.

Nieuw-zuidwallis, maar in 1859 werd het

BrionmogtdebevrjdingvanZuid-Amerika metyeheelnoordoosteljk Australiëeenezelfniet beleven.HtJ had te Savanilla de tolreg- standlgekoloniemetden naam van Queensten van 33op 25% verminderd,dochBoli- land.Sedertdien tjd isde stadBrisbanede
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hoofdstad der kolonie en de zetel van den

gouverneur.Zj iszeerfraaigelegen in een
vruchtbaar oord aan de sterk kronkelende
rivieren doorboschrjkeheuvels,zorgvuldig
bebouwde velden, tuinen en villa's omringd,
bezit onderscheidene sierljke gebouwen,
een botanischen tuin en ruim 15000 inwollers. Zj onderhoudt door een regelmatig

tuurkunde aanhetCollôgeNavarre teParjs

en bestuurde het plu tsen van de pas-uitgevondene bliksemaieiders. Vervolgens werd

hj lidvan de Académievan W etenschappen

en na de opheëng van deze lid van het Instituut. In de Onrusti
gedagen 4er Omwenteling bemoeide hj zieh ultsluitend met de

wetenschappen;in 1795werdhj hoogleeraar

stoombootverkeer de gemeenschap met Syd- in de natuurkunde aan de Centrale scholen.
ney en andere havens van Australië;00k is Hj Overleed te Broissi.bj Versailles den

er een aanzienljke uitvoervantalk,huiden, 23sten Junj 1806.Hj haé zich vooraltoegewol,katgen,gpud enz.
legd op de natuurljke historie dervogels
Briséls, of Rippodamia,de dochtervan en dezemetdebeschrjving van 220 nieuwe
Brises,koning der Lelegers en gemalin van

en m et detafbeeldingen van 350 n0g nooit

M ynos, werd doorAchillesbtlitgemaaktbj in afbeelding gebragtesoorten verrjkt.Zjne
de Verwoesting van Lyrnessus, maar aan Jornithologie (Parjsy1760, G d1n met26l
hem ontrukt door Agamemnon. Dit voorval koperen platenl''wasvöôrde ullistoiredes
:afaanleiding t0t een strjd tusschen die 2 oiseaux''van Bufon het beste werk op dat
helden, welke bezongen is in de llias. Zie gebied.Voorts schreef hj kpôsanteurspeciique des corps (1787)'' een natuurkundig
voorts OnderTrojaansolten opr/og.
Brissac.onderdezennaam vermeldenwj: leerboek voordecentrale scholen, ttDidionCl
tarles de OP.
:.
:J, comte de Wriq
st
scc, ge- nai
re raisonnô dephqsique (1781- 1800)''en
eenon
Fr
h ma
vel
adheer
rschalkuid
tede
.
fgl6
iq
ude
cc genaamd! :Le règne animal dlvlsô en neuf classes
wo
ljans
k dce

eeuw.Hj (1756)''. Laatstgenoemd werk is in 1762 in

WaS aanvoerder der Fransche troepen in de hetLatjn vertaald en teLeiden uitgegeven.
OorlogentegenNapelsentegenPiémont.voorBrissot(JeanPierre),eenFranschschrj-

alechterheefthjzichberoemdgemaaktdoor

de verdediginr vanLandreciestegenKarelV
(1542).T0tdrlemaalt0ebragthj deKeizerljke overmagtaan hetwjken envereenigde
zich vexvolgens met het leger van Irans I
bj Vitry. Later was hj grootmeester der

Ver, diebi
j degrooteomwenteling eenebe-

langrjke r01heeftvervuld,werd geboren te
Qqarvillebj Chartres op den 14den Januaxj
1754.Hj studeerde in de regten en kwam
vervolgens ill dienst j)P
** een prooureur,0P

wienskantoor00kRobepLerrewerkzaam was.

artillerie en H endrék 11 belastte hem met Doorzjneerstewerkdrheoriedesloiscrimineldiplomatische zendingen,vooral om vredes- les''verwierf hj den bjvalvan Voltaireen
Onderhandelingen te voeren. In 1550 werd d'
Alembertterwjlhjzichinnogwjderenkring

hj gouverneur van Piémenten maarschalk bekendmaaktedoorzjnDBibliothèquedeslois
van Frankrjk,en hj overleed te Parjsop criminelles''.Hj stichttevoortsteLondeneen
den Clsten December 1563.
t
jd
se
t,tG
éum'
be
la
nh
gri
jfks
eLyc
stukke
n'genaamd,waarinhjde
A rthItr de coddl com te de BrLssac, desdermeest-verdiensteljke
geljksmaarschalk vanFrankrjk.Hjbewees mannen van zjn tjd wilde opnemen,doch
aan KarelIX belangrjke diensten tegen de dezeondernemingmislukte,enB ri8sotkeerde
Hugenoten,werd,alsverdacht dat hj tot terug naar Parjs.Dââr werd hj wegenseen
de partj van den hertog van Alenlon be- pamphletvan den markies de Pelleport!voor

hoorde, door Catltarina de A eicî in den w elks vervaardiger m en hem hield? In de
kerker geYiorpen1 maar na verloop van 17 Bastille opgesloten, m aar na verloop van 4
maanden d001*Hendrik JTf weder Op vrje maanden door tusschenkom stvan den hertog
voeten gesteld , en overleed in 1582.
van Orleans weder in vrjheid gesteld. Met
Ckaeles de COZ:J? comte de .prl.
gcc, een clarlèregafhj onderdennaam vanM irabean
zoon van fharles.Hj behoorde t0tden aan- eenige geschriften uitoverdefnanciën,werd

hang van den hertog van tnid:en nam jve- in een aanslag gewikkeld en ontvlugttebj
rig deel aan dewoelingen van zjn tjd.In tjdsnaarLonden,waarhj1i; werdvanhet
1594 was hj golverneur van Parjs,en hj genootschap t0t afschaëng van den slavengaf die stad over aan Hendrik IV. Deze handel.Toen hjzich vervolgenswedernaar
verhief hem daarvoor t0t maarschalk van Frankrjk begeven had,bragthj aldaarin
Frankrjk,en Lodewnk XI1I verleendehem 1788eenedergeljkevereenigingtotstandv
onder
de waardigheid van pair en hertog.
den naam van Gsociété des amis des noirs'',
Louis S drclle Timollon de CO:.
SJ,duc de en op lastvandezevertrok hjnaarAmerika.
Wrïddlc, geboren in 1734.Hj was onder de Bj het berigt, dat er eene omwenteling in
regéring van Lodewi;k XVI oygeklommen Frankrjk uitbarstte,sgoedde hj zich weder
t0tpair,t0tbevelhebber der Zwltsers en t0t naar Parjs,waar hj ln 1789hetblad JLe
commandant van Parjs,en zagzich in 1791 Patriotefrançais''inhetlichtdeedversehjnen,
aan hethoofd gesteld derNationalegarde.In hetwelk w eldra het orgaan en vereenigingsp aanhetdaaropvolgendejaarwerdhjechterteVer- puntwasderrevolutie-mannen.Schoonhsaille!doorhetbandeloozegraauw vermoord. vankeljk nietgekozen werd t0tlidderNatioBrlsson (MathurinJacques),een verdien- nale Vergadering,hadhjdaarintochgropten
steljk Fransch natuurkundige,werd geboren invloed,terwjlhjvervolgensderwaartsafgeden zosten April 1722 te Fontenay le Peuple vaardigd en laterdoorhetdepartementEureet
in Poitou. Hj studeerde onder de leiding Loirl,totlid derNationaleConventiebenoemd
van Rlanmur, werd hoogleeraar in de na- werd.Hjverzettezichweltegendeveroordee-
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lingdesKoningsydochstemdedesnietteminvôôr eeneplaatsdie nabj Bristolop eenerotsgezjn dood,maarmetberoep0yhetvolk.Toen legen is, voert eene merkwaardige kettingLodetcl
jk XVI ditvernam ,nep hj uit:JIk brug terlengte van 270Ned.elnaarden ande-

dacht,dat Brissotmj z0u geredhebben!''

Brissot drong sterk aan op 00rl0g mel,het
buitenland en was oorzaak van het ontslag
van Delessert m inister van Buitenlandsche
Zaken,omdatdezegeneigdwast0tdenvrede,

en hjzorgde,datgeneraal Dnmouriezbelast
werd metde portefeuille,waarnaaanOostenrjk deOorlog werdverklaard(20April1792),
alsmede aan Engeland en Nederland (1 Februarj 1793).Robespierrewasin denbeginne
zjn medestander,maarverklaardehem later
een vjanddesvolkseneenverraderdesvaderlands,vooreerst Omdathj de Natie t0tden

ren oever. Het hooge vloedgetj,dater de

wateren der.Avon omstreeks 18Ned.eldoet

rjzen, geeft zelfs aan de grootste schegen
gelegenheid om er binnen te loopen.om zlch
van die wisseling van waterstand te bevrj-

den,heeftmen er in 1804t0t1809eenegroote
zeehaven gebouwd, met sluizen voorzien.
De kaaiheeft er eene lengte van 2000 Ned.

el,en erzjn O0kdokkenaangelegd.Behalve

door spoorwegen m et Plym outh,L onden en
Birmingham tstaatBristollangsdeAvonenhet
Kennet-Kanaal met de Theems in verband.
De bisschop van BristolheefthetopzigtOver

0orlog had aangespoord en Dvmouriezafvallig

22s kerspelen,en hjzelfisgesteld onderdat
gemaakt,en vervolgens omdathj zich ver- van den aartsbisschop van Kantelberg (Canzethadtegen hetprocèstegenLodewj;kX T'
V terbury). Het aantal inwoners bedraagt er
en eene foederalistische constitutie der Repu- ongeveer l60000., - met die van Clifton
bliek verlangde.Hj werd den zlstenMeien 200000. Bristol is niet alleen eene belang-

de zden Junj 1702 doorden valderGirondjnen medegesleept.W plhad hjdevlugtgenomen,maar hj werd te Moulins gevaten
verloor den slsten October daaraanvolgende
hetlevenOnderdeguillotine.Vanzjnetalrjke
geschriftennoemen wj devermeldetThéorie
desloiscriminelles(1780)' en JBibliothèque
?hilosophiquedu législateur,dupolitique,du
Jurisconsulte(Parjs1782- 1786710dln),,ter.
wj1zjnegedenkschriften(Legsamesenfants)
in 1830 doorzjn zoon zjn uitgegeven.
Bristol,eeneaanzienljkestad in hetEn-

rjke koopstad.maar heeft0ok vele fabrieken, nameljk suikerraënaderjen, zeep-,
koper-enmessenfabrieken?pottenbakkerjen,
machinen-fabrieken,jzergleterjen,glasblazerjen,fabrieken van jzerwaren,likeur-stokerjen,tabaks-enhoedenfabrieken,enz.Vooral
ishetlederberoemdderBristolscheloojerjen,

alsmede het Bristolsche diamant, eene soort
van spaat, die in den Omtrek der stad gevonden en hier bewerkt wordt. De handel,
vooral met Ierland en W est-lndië,is er 0ngemeen levendig. Te Bristol behooren 428
gelsche graafschap Gloucester en na Londen eeschepen te huis met eene ruimte van
en Livergooldebelangrjkstehaven van En- /0000 ton. onder aan de Clifton-rotsen ontgeland,llgt in een aangenaam dalaan onder- springen er warme minerale bronnen, ?H0tscheidene spoorwegen en aan de beide oevers W ells''genaamd,endebadhuizenzjnaldaar
van 2 bevaarbare rivieren, de Avon en de uitmuntend ingerigt. Het ttBristol-water''
Froome,welke eene haven vormen,dievoor wordtvandaar alom verzonden.In denabjaanzienljkekoopvaardj-schepen toegankeljk heid van die bad-inrigting ligt W ells, het
is. Met de voorsteden St. Michaëls heuvel buitenverbljf van den bisschop, en Kings-

en Kingsdown,College Green en RedcliFe weston,hetkasteelvan lord Cliford.
Hillbreldtde stad zich zeer bevallig uitover
6 of7 heuvels m et de daartussehen gelegen
dalen.De Oudstad isdonker en heeftnaauwe
stratenennog eengrootaantalhouten huizen,
terwjlde Nieuwstaden devoorstedenerzich
d001* ruim e straten en pleinen en door sier-

De baai van den Atlantischen oceaan,
waarin de Severn zich uitstort,draagt den
naam van Eanaal,/1.4 Bristol.

W'
rl/o! heette bj de nude Britten Qaer
Wrïfo en bj de Saksen Bri
glttstow en werdj
naar mell zegt, in de 4de eeuw vöör Chr.

ljke gebouwen Onderscheiden.Totdel02ker- gesticht. In de 5de eeuw na Chr.vindtm en

ken, kapellen en bedehuizen behoort er de haar door Gildas verm eldalseene bevestigde
hoofdkerk in spitsboogstjl met eene lengte stad,en tegen het einde der lltle eeuw was
van 56 en eene breedte van 42 Ned. el, ereeneaanzienljke slavenmarkt.In de 12de

de kerk van St.Maria RedcliFe,in deJaren eeuw verrees er een slot,hetwelk somtjds
1292 t0t1376gebot
lwd,endegrooteen fraaje tot staatsgevangenisdiende,m aardoor CromSt.Marcus-kerk.T0tdeoverigemerkwaardige '
.
?
f
lel! gesloopt werd. Ten tjde van Hendrik
gebouwenrekentmen:hetprachtigbissclzoppe- 11 behoorde zj reedst0tdemagtigstesteden
ljk paleis,debeurs,hetraadhui:,deschouw- van Engeland, en in de dagen van Ilendrik

burq,hetgebouw voorwetenschapenltunst,
deblbliotheek,hetmuséum ,deVictoria-sociëteitmeteene groote zaalenz.Men heefter
eene universitelt,in 1829 gestichtzeene inriqtingvanonderwjsv00ryhysiologleenartse-

VIII werd er de zetelvan een bisschop g0plaatst. Haar verderen bloei was deze stad
verschuldigd aan hetbevaarbaar m aken van
de Avon. In 1831 ontstond er een dreigend

oproer bj de aankomstvan hetparlementsnjmengkunde,eengymnaslum,eenezeevaart- lid sir W etherell,die tegen de reform-billgeschool,een letterkundig instituut,eene boe- sproken had;hetbarsttel0sopden l8denOcto-

kerjmet 35000 deeleneneenverbazendgroot ber en werd eerst den 3lstenvan die m aand
aantalinrigtingen van weldadigheid van ver- door kxjgsvolk beteugeld.
schillende strekkiny. over de Avon liggen, Er is 00k eene stad van dien naam in den
behalve eene prachtlge steenenbrug,2jzeren Noord-AmerikaanschenstaatRhode-lsland;zj

bruggen en eene draaibrug, en van Clifton, ligt aan de Narragansetbaai en bezit slecht:
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6000 inwoners, doch eene aanmerkeljke Camulodunum en Vereculamium werden ver-

scheeyvaart.
Bm tannia ,BritazieofBrittanjebevat,
in den ruimsten zin,deeilandenAlbion(Engeland en Schotland) en IerneofHibernia
(Ierland),zoodatzj 0ok Britanniaeof Bri-

woest en meer dan 70000 Romeinen vermoord.W èlwilden de opstandelingen alde

vreemde overheerschersverdrjvfnjmaarbj
den terugkeervan Swêtonins werden zj on-

derworpen.Aul'
usTlcxfïf
:.
v,de veldheer van
ls, veroverde Britannia zoover het
fczlaïcc: insulaew eœden genoemd naardebe- Claudit
woners,Brytlton geheeten.De ligging en ge- woeste land hem veroorloofde noordwaarts

steldheid dezer eilanden waren voordeOuden doortedringen,enAgrinola(78-84)maakte
geruimen tjd eene verborgenheid. Orphe%s zich meester van Schotland t0t aan Glasgow
gewaagtvan de lernische eilanden en Rerô- en Edinburg en beschermde zich door eene

(lotnsvan deTin-eilanden,nameljkdeScillï- rtjvanbolwerkentegendeinvallenderwoeste
eilanden. Pytheas,die volgens Straboen Pl3- Caledoniërs.Daardiereeks evenwelmoeje7?Jv.
ç t0t aan Thule en t0t in de Oostzee ljk teverdedigen viel,deed Hadriannseen
doorgedrongen was, bezocht een gedeelte aarden wal opwerpen, die zich van debaai
der kust van Britannia eu beschreefhet a1s van Solway t0taan den mond van de Tyne
een eiland. Aristlteles onderscheidt reeds 2 uitstrekte en t0tscheidsmuur diendevan Bri-

Britannische eilanden,nameljk Albion en tannia Romana en Britannia Barbara,terwjl
lerne. lerland bleefintussehen voortdurend later Deverus een steenen muur deed verrj-

een onbekend gewest. Rteabo kermeldt,dat zen tusschen de baai van Clota en Bodotria.
er menschen-eters wonen,M ela,dater veel Dit 6evaarte droeg den naam van uval
lum
gra:groeit,en Proeopiys(f 865naChr.),dat Seterl,, en n0g heden ten dage geven zjne
hetdooreen muurin eeneoosteljkeenwes- puinhoopen getuigenis van den onderneteljke helftgescheiden is.Eerstnadever- mingsgeest der Romeinen. 8ereens trok daarovering door de Romeinen onder Clandi'
tts na in zegepraal door Caledonië t0t aan het
en nadatAgricola beproefd had,er om heen noordeljk uiteinde des lands en noodzaakte
te zeilen,werd men aangaandedie gewesten erdei
ngezetenen t0tden vrede.Nu qenoot

beteringelicht.Hetklimaatvan hetzuideljk Britanniarust,maardoordekrjgshaftlgebe-

schermingderRomeinenwerdenerdeinwoners
weer
loos
en verwjfd,en dezemoesten,toen
Rome
zjne
lçgioenen terugriep om aan de
Germanen weerstand te bieden,de hulp der
heFen.De belangrjkste voortbrengselenwa- Germanen inroepentegen deCaledonischehorren er,behalve graan,veelvee en wild,tin den.W eldra verschenen er Hen-qlsten R orsa,
en parels.De inwoners,die den naam droe- die methunneAngelen en Saksenden vjand
gen van BritannLof Brltones,werden voor verdreven,maarerzichtevensmeestrrmaakgedeelte wordt door de Romeinen gematigd
en eer vochtig dan koud genoemd, en de
bodem WaS er vruchtbaar genoegzom het
land t0t eene korenschuur van Galllë tever-

Celten gehouden,terwjlmendeCaledoniërs ten van deheerschappj.W ie zich nletwilde
in Schotland ten Onregte voorspruiten hield
van den Germaanschen stam . D e Brittones
hulden zich in huiden van dieren en beschilderden hun gelaat,en de Caledoniërs tatoeëerden het geheele lichaam. In den O0rl0g

onderw erpen,nam de vlugtnaar hetgebergte
van W allis, waar de Siluriërs hunne onaf-

hankeljkheid handhaafden.Daarna verdween
de naam van Britannia geruimen tjd uitde
geschiedenis.
bedienden zj zich van paarden en strjdwa- Britannia-brug (De)iseene beroemde
gens.Debelangrjkstevolksstammen waren: brug,die in deJarpn 1847 t0t1850 doorde
in het eigenljke Britannia de Trinobanten Engelsche ingenieurs Inairbairn en Stephenson

Op den reyterpevervan deTheems,de Si- over de ConwapbaaienhetMenai-kanaaltuslures in Zuld-W allis,de Ordovicesin Noord- schen het vaste land van Engeland en het
W allis, de Briganten in het hedendaagsche eiland Anglesey Nverd gelegd.Zj vormteen
Northumberland,Cumberland,W estmoreland, regthoekigen tunnel. van aaneengeklonkene
Lancashire.Durham en Yorkshire,de Elg0- jzeren platen gemaakt,en issterkgenoegom
ven aan de Dee en de Nith,en de Maeaten,
in Caledonië de Veniconten,de Carnoraci,en de Vacomagen, - en in Hibernië
de Briganten, Managii en Cauci. Steden

t0tspoo@r
weg tedienen.Haredraagkrachtont@
J-zeren buizen,die boven ten
leent ZP Van i
getale van 8 en onder ten getale van 6 met

dien tunnel verbonden zjn.Zj isruim 41/a
ontstonden er eerstten tjde van deRomei- Ned.elbreed,ruim 8 Ned.elhoog,en heeft
nen. Jttlins Ccegcr zochter zich tot 2-maa1 over gemelde baai eene lengte van ruim 135
t0e vruchteloos van het land meesterte ma- en over hetMenai-kanaal eene vanruim 600
ken.Ten tjdevan keizerClawdi'
uswerd een Ned.e1.De laatste rust,behalve op delandgedeelte der zuideljke kust veroverd.De hoofden,op 3 ?jlers.waarvan demiddelste
Romeinen traden er op als bondgenooten , zich op de Brltannia-rots verheft. Over dit
regelden er den handel en het maatschappe- kanaal ligt 00k eene beroemde kettingbrug,
ljk leven en lieten zich schatting betalen die in1819tot1825dpordeningenieur Talford

voor hunne bemoejingen.Er onstond echter i
gemt
qou
wd.aZie
rtsoinsde
Brn
qg
.éring of
een geweldig oproer onder Boadieea,de k0- sB
anni
mveo
to
aal
erene
fe
ninginderBriganten.toen Duêtoniu.%Tc?zIIïlld metaal
mengsel,datuit9 of10deelen tin en
zich methet grootste gedeelte van het leger 1 deel antlmonium bestaat.Te voren voegde

verwjderd had, om een aanslag te wagen men er koper,zink en bismuth bj,'tgeen
op heteiland Mona (Anglesey).De ééne R0- evenwelniet strekt t0tverbetering dercomm einsche volkplanting bezweek nadeandere; positie.Hetis harder dan tin en meerblaauw
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Van kleur; m0n kan het gieten!stempelen, geven,doch de hoogeprjsvanditlaatsteis

plettenent0tdraadtrekken,tlrwdlhettevens hierbj een struikflbbk.
smeedbaar is en fraaigepoljstkan worden. BritannkusisindeeersteplaatseenbjDaar hetgebleken is,datzuren hetl00d0pnemen uiteenelegéring van tin en 100d,gaf
men weldraa'
lgemeen devoorkeuraanhetBritannia-metaal.In Engeland,vooralteBirmingham en teSheëeld,worden erallerleivuorwerpen van vervaardigd,voorallepelsenvorken,

na'm van-oeizer ClaItdiws.Voortswordtmen
in de Ronzeinsche geschiedenis melding gemaakt van Clgwdius rïleri'
,: Britanniews
Ot:::lr,een z00n van den voorgaande en

geboren in het jaar 41 na Chr. Hj was

tevens een zoon van M essallna en ver-

trekpotten en melk-en koëjkannen enz.In 100rdoorzjnestiefmoederAgrippinadentroon
Duitschland heeftmen zulke tàbrieken teLii- en doorzjn halven broederNero hetleven.
derscheidenteElberfeld.Hetwordtgegoten in Schoon laatstgenoemde hem aanvankeljk
vormenvanmessing(geelkoper),gegotenjzer spaarde,sloeg hj den ouderen broeder,die

ofstaal.Hetsmeltechterevensyoediga1stiny in veler oogen de meeste aanspraak had op

zoodatmen voûrwerpen van Bntannia-metaal hetKeizerljk gezag,steedsmetargwaangade
nietmoet blootstellen aan eene storke hitte. en deed hem op aansporing zjner moeder

Zj worden in Enqeland geslepen metzeer eindeljk ombrrngen dqor vergif.
fyjn,grjsachtig bruln zand uitdeTrenteop
Britsch Blrmanid
' (British Burmah)is
houten oflederenschjven,gepoljstmettripel denaam van eenige kustgewesten vanAchteren gepoetst met W eenerkalk op een wollen
lap.Men kan daaraan een schoonen glansgeven door ze tewrjven met amaril of ruw
bloedsteen.Er komen vele galvanisch-verzil.

Indië, welke in 1826 en 1852 aan de Birmanen ontrukt en in 1862 t0teene provincie
van het presidentschap Bengalen vereenigd

dienen echtermetgrooteomzigtigheidgepoetst
en behandeld te worden.
Dergeljke legéringen als die van Britannia-metaalzjn:queene-metaaluit0deelentin,
1 deel100d,1 deelantimonium en 1 deelbis-

verdeeld in de districten Aracan,Pegoe met
M artaban, en Tenasserim (zie onder Indië).

zjn.Inlaatstgenoemd.
jaarteldezjop42281/:
verde voorwerpen (argent-christoie) van L geogr.mjl bjna 2 millioen inwonersy
Britannia-metaal in den handel,welke men onder w elke zich 2552 Europeanen ofafstam niet onderscheiden kan van echt zilver;deze melingen van Europeanen bevonden.Zj is
Britsch Colum bia, voorheen Nieaw-

caledonlè'iseeneEngelschekoloniein NoordAmerikaen gelegentusschenhetRotsgebergte
muth,- kgentI
jnuit85,5 deelen tin en14,5 en den Grooten oceaan en tusschen de Ver.

deelen antimonium,- wit-metaal(minofoor) eenigde Staten (ten zuiden) en voormalig
uit 57,52 deelen tin,17 deelen antimonium , Russisch Amerika (ten noorden).Hetbeslaat
8,04 deelen zink en 3,26 deelen koper.Eene
legéring van 50 deelen tin,4 deelen antimonium ,l deelbismuth en 1 deelkoper wordt
in Engeland onder den naam van plate-pewfert0tallerleivoorwerpen bewerkt.HetFransche mltal#'Algèr bestaatuit94,5deelentin,
5deelenkoperen 0,5deelenantimonium.Goed-

tusschen 49 en 55e N.B.eene oppervlakte

m enten.

5000 Ned.e1.'russehen die beide gevaarten
ligtdebergpasCommithee'sPunch-Bowl-cleft

van ruim 10000 E)geogr.mjlen en telt0ngeveer 75000 inwoners. Het land bestaat

hoofdzakeljk uit het stroomgebied van de

Fraser-rivier en bevat eene aangename afwisseling van bergketens, dalen, vlakten,

wouden enmeren.HetRotsgebergteaanzjne.
koopemengselvan tin,zink en100dzjnzeer oosteljke grens verheft zich in debergen
geschiktvoorcandelabresen dergeljke orna- Brown en H ooker ter hoogte van ongeveer
In 1870 heeftC.J's
fq
scFzdr,een scheikundige
teNeurenberg,metgoedgevolgpogingen aangewend om voorwerpen van messingmeteene
laag Britannia-m etaal te bedekken. Hiertoe
doetmen in eenverglaasden aarden p0t3lood

(Athabasca-passage),en digt bj den Oceaan

ontmoet men het Cascaden-gebergte of de

Zuidzee-Alpen,die t0teenedergeljk:hoogte
verrjzen.Tusschen die beideketenskronkelt
gepraepareerden wjnsteen en '/
'
zl00dbraak- de Fraser dooreene diepe kloof;zjontvangt
wjnsteen,opgelostin2pondwarm water,waar- de wateren derThompson en Harrisonen valt
name
ner30t*4100dzoutzuurjl/qpondgekorreld bj de hoofdstad W estminsterin zee.Onder
ofgepulveriseerdtinen2loodtotpoedergewre- de talrjke meren heeft men eenige van aanven antimonium bjvoegt(alles oad gewigt). merkeljkel
z omvang.
Men brengtditmengselaanhetkoken en domHetklimaat is er,vooralin vergeljking
peltdaarin devoorwerpen,welke menm etge- met de meer oostwaarts gelegene gewestenj
noemde laagbedekkenwil.Menlaathetkoken ongem een zacht. De bodem levert er goud,

voortduren,en na verloop van 1/.of1/zuur koper,jzer,steenkolen enz.,en in hetda1

zjn zj meteenschitterendmetaalovertogen, derFraser-riviergroejen reusachtigeboomen,
hetwelk harderisdantin.Gereedschappenvan

vooraleiken,dennenenAmerikaanscheceders,

jzer,die andersgewoonljkvertindwordenj terwjlmenindedalen allerleisoortvan graan,
kan men op die wjzebehandelen,- en dit aardappels,peulvruchten,ooftenz.verbouw t.
geschiedt met voordeel, omdat antimonium Debelangrjkstedierenzjnerdepelsdragers,
slechts halfz0o duur is alstin.Puselner deed
o0k proeven met antimonium alleen,en nam

zooalsbeversen m arters,voorts heeftm en er
muskus-ratten,lynxen,beren,w ild,vogelsen
waar, dat voorwerpen van messing daarbj vooralveelwatervogels.Dewateren wemelen
achtereenvolgensfraajeenduurzamekletlren er van visschen, en de zalm is er eene a1aannamen. Aan zulke voorw erpen kan m en gemeene en gezochtespjsderIndianen.Deze
00k eene bedekking van blank,witbismuth laatsten behooren er t0tden stam derTakelli

4t8
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(Carriers)en spreken een tongvalder Chip- k
e8
rj
t5v
),anvan
MolGt
lj
eMi
inch
enva
,vnanBurne
BarnyeyJr.
8r.
peway.Aan de Fraser liggen onderscheidene (1
ngwe
nl
en
forten ,welke aan deHudsonsbaai-compagnie (1816).Hoogstbelangrjk wasvoortsdeaantoekomen.Hetland behoorde vroeger onder winst, verkregen door de bibliotheek van
den naam van Nieuw-caledoniët0thetgrond- 65000 deelen, door koning George 1II Aergebiedvangenoemdemaatschappj,maarwerd zameld en in 1823 aan hetMqséum geschonhaardooreeneparlements-actevan 2Augustus ken.Daarbj kwamen in 1827deboekerjvan
1858 ontnomen en onder dien van Columbia sir Josepk .
#l4k.
:(16000 deelen)en in 1847
t0t eene Britsche kolonie verheven.De ont- die van Ihomas Jrdzleille(20000 deelen).De
dekking,een paar Jaren tevoren gedaan, geheele bibliotheek heeft echter sedert 1838

datergoud gevonden werd,gafhiertoeaan- een geheelanderkarakterverkregen. Zj is
leidinq.Hetls erin mjnen en in hetzand van dien tjd afdooraankoop 0y e1k yebied
der rlvieren aanwezip. Van f'
pz
/rer'
.
:-eïllAld van letterkunde stelselmatir ultgebreld en
met 20000 inwoners ls den loden November bjgehouden,envooralderubrlekKencyclopae1866bj Britsch Columbiagevoegd.Daardeze dieën''heefter eene Ongemeene volledigheid.
kolonie naastdeblûejendewesteljke Staten Nietalleen deEngelscheletterkunde,zichtevan Noord-Amerika en tegenover het digtbe- vensuitstrekkendeOverAmerikaen Australië,
volktechinaenJapangelegen is,ontwaartmen maar de geheele Europésche literatuur is er

ereeneongemeeneontwikkeling,terwjlmen Op eene waardige wjzevertegenwoordigd.
haar eene schoone toekomstmagvoorspellen.
Hetoudste gedeelte derboekerjisineene
Britsch M uséum is de naam van eene reeks van 12 zalen geborgen.Vier daarvan
hoogstmerkwaardige rjks-inrigting te L0n- bevatten de bibliotheken van Craaerode,
den.Hetbevathoofdzakeljk 3verschillende Banks, Grennille en Georpe II. Die van
verzamelingen: eene bibliotheek met vele George III bevindt zich ln eene zaal ter
handschriften,eenegalerj van standbeelden lengte van 100 en ter breedte van 13 Ned.
en oudheden,en eene verzameling van voor- el.Twee zalen zjn gevuld met de voortwerpen, die t0t het gebied dernatuurljke brengselen der Hebreeuwsche letterkunde
historie behooren.Dit Musêum werd in 1253 (0000 deelen), terwjlde Chinésche boekerj
bjparlements-actegestichtvolgensdenuiter- erbjna 20000 deelen telt.Denieuwstewersten wilvan sirHansâlplsejdiebepaaldhad, ken (na 1848) zjn geplaatst in deruimte,
datzjn musêum met zjne bibliotheek voor die de leeszaalomgeeft en 80000 deelen beeene s9m van 20000pond (naarzjne verze- vatten kan. De leeszaal zelve,het middenkering geen vierdedeel der waarde) moest gedeelte der geheele inrigting, is cirkelvoraangebodenwordenaandeEngelscheregéring, mig en heefteene middelljn van 47Ned.el,
en,ingevalvan weigering,aan de academiën

eene hoogte van 35 Ned.el, S0 groote ra-

te Petersburg,Parjs,Berljn enMadrid.Het m en,eene uitm untende verw arming en ven-

Britsche Parlementnam hetaanboddankbaar tilatie,en plaatsvool'300lezers.In 1863ver-

aan en stelde tevens vast, dat ook andere

verzam elingen aangekocht zouden Yiorden.
D oor middel van eene lobj
tere
jlka
we
ârd de S0M;
gebragt,
Van 100000 pond sterling
waarna men Montague-house,een derfraaiste
huizen van Londen,aankocht om deverzam elingen aldaar te plaatsen. Zj werden in
1759 voor hetpubliek geopend doch in 1823

sehenen erdageljksgemiddeld372;zjmoeten
voorzien wezen van eeneverlofkaartvan den

opper-bibliothecaris. Volledige catalogussen

z
ntsertestewe
edns
svco
or
dern.,O0
enkdedbeedhiaenni
laa
nj
le
he
nhaonve
dn
sg
chr
ift
ten, uit 9 verzamelingen bjeengebragt en
dooraankoop uitgebreid,zjn erterbeschikking van belangstellenden.Handschriftenzjn

zjn de grondslagen gelegd vooreen nieuw er m eer dan 40000 aanw ezig,behalve eene
en grootsch gebouw in Griekschenstjl,door verzameling van 330()0 documenten.Vooral
den architect sir Robertt
s-irke Ontworyen ztjn ervele,die op de geschiedenisvanEnen metzjne façade van 44 Ionische zullen geland betrekking hebben;voortsheeftmen
in 1847 voltooid. Het heeft,behalve de be- er onder de 5000 Oostersehe ruim 1000Aranedenverdieping,tweebovenverdiepingen en bische en even zooveel Perzische. Aan het
omslootaanvankeljk een vierkantplein,het- hoofd dier handschriften bevindt zich de bew elk in 1855 m et eene nieuw e leeszaal en roemde Jcodex Alexandrinus'' een handm et boekenzalen is voltimm erd.D it laatste schrift van den Bjbel, door den Patriarch
geschiedde naar hetplan van Sidney ljhfrk:, van Constantinopel aan KarelI geschonken.
De oudheden-verzameling is verdeeld in
den broeder van sir Rotert.
De boekerj van sir Uans Slpgzle,50000 eene Egyptische, Assyrische en Griekschdeelen tellende,vormtdekern derboekerj, Romeinsche.De middeleeuwsche is niet van
doch deze was reeds in 1821 t0t116000dee- groot belang en m oet onderdoen voor die

len vermeerderd,- een cjfer,hetwclkthans
t0t ongeveer 1 millioen is geklommen.In
êén Jaar komen er weleensmeer dan 30000
boekdeelenbj.AanvankeljkwerdhetMuséum
de toevoeging van geheele
veryroot doorzooa
ls die der Engelsche Ko-

van hetKensington-Muséum ,terwjldeBritsche oudheden er schraalvertegenwoordigd

zjn.De Egyptischeverzameling,vooralverkregen in 1801bjde c'
apitulatievanAlexan-

dria en door schenking en aankoop verm eerderd, is geplaatst in eene zaal ter lengte
van l00 Ned.elen in S kleinerevertrekken
en teltmeerdan 10000voorw erpen.D eAssyrische,geborgen in eene zaal, die naast de
(1790),en de dooraankoop verkregeneboe- voorgaande gelegen maar smaller is, bezit
bibllotheken,
ningen sedert Hendrik Tvf, welke in 1757
door George 11 aan het Muséum werd afgestaan, voorts de biliotheek van Crackerode
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gropteren rjkdom daneenigeandereinEuroya eersten bibliothecaris, die door den Koning
en bestaat vooral uit voorwerpenj die, ln

deJaren 1847 t0t1857doorLaykd,Rassam
en Loft'
us op de plaats deroud-Assyrische
paleizenzjnopgedolven.DeGrieksch-Romeinsche verzâmelingvult 12vertrekken,behalve
eene reekssalonsvan jzer en glas,diena
1857aan hetgebouw zjntoegevoegd.Geene

uit eene voordragt# van 2 personen gekozen
wordt. De eerste bibliothecaris is trouwens
de voornaamste beambte derinrigting,terwj1 e1k der 10 departem enten aan een 0pziener (keeper)en z00 noodig aan een hulp-

opziener (assistant-keeper) is toevertrouwd.
De departemenfen zjn zeerverschillend van

verzameling ter wereld heeftop het gebied omvang:datder gedrukteboeken hadin 1864
der Grieksche kunst zooveel en zooveel l opziener, 2 hulp-opzieners, 28 helpers,

voortrefeljks aan te wjzen alsdievan het 35 schrjvers en 71 bewakers,terwjlzich
Britsch Muséum.W at Elgin,Fellows,cltar- bj dat voor mineralogie 1opziener,1 helles Newton enz. in Griekenland hebben op- per,lschrjveren 1bewakerbevonden.Het
gespoord en verzameld,iserbjeengevoegd. geheele personeel, in het Brit8ch Muséum
O0k uit den tjd der Romeinsche keizers werkzaam , bedraagt 221.Antonio Tglizz'
l,
heeft men er hoogst bel
aan wiens onvermoeiden jver hetMuséum
a
n
gr
j
ke
kun
s
t
ge
wrochten,voortkomende uit de verzamellng veelverschuldigd is,legdein 1866 zjnebevan Townley en uit die van denvoormaligen trekking van eersten bibliothecarisneder,en
Koning van Napels,in hetpaleisFarnese te na dien tjd bevindtzich zjn vriend Wintee
Rome aanwezig en in 1864aangekocht.Daar- Joad: aan hethoofd derinrigting.Zj werd
enboven is er een schat Van Etruscische in 1850 door ruim l millioen en in 1851 Vazen , van w elke vele afkomstig zjn van het Jaar der tentoonstelling - door ruim
de verzameling Van sir W illiam H amilton 2'
,
/amillioen personen bezocht.Tndevolgende
(1782) en van die van sir W illlam Temple Jaren bleef het aantalbeneden l milloen;
(1856). Zeer aanzienljk is er 00k dever- in 1869 bedroeg het 562800.HetMuséum is
zameling van munten en penningen, wier maandags,wqensdagsen vrjdagsvan '
sochaantalgeschat wordtop 140000.O0k hiertoe tends 10 t0t 'snamlddags 4,5 of6uuropenheeft Moane den grondslag gelegd,terwjl gesteld voor het publiek. op de feestdagen
zj laterdoorschenking enaankoop aanmer- en gedurende de eerste week der maanden
keljk is uitgebreid.
Januarj,Meien September ishetgesloten.
Van groot belang is er00k deverzameling
Volgens een verslag,in 1870 in het Huis
van ertsen enteekeningen,vooralvan Neder- der Gemeenten ingediend,heeft hetBritsch
landsche,Duitsche en Italiaansche meesters. Muséum over datJaar eene begrootinr van
Het aantal Nederlandsche etsen, oorspron- 114103 pond sterling. 00k heeft men ln de
keljk door Skeepshanks bjeengebragt, be- Parlements-zitting Van dat Jaar de eerstq
draagt 8450.
stappen gedaan, Om een tweede gebouw in
Deverzameling,dieop natuurljkehistorie South-lfensington te doen verrjzen voordq
betrekking heeft. vervalt in de afdeelingen voorw erpen, t0t de natuurljke historie bez
oölogie,mineralogie,geelogie metpalaeon- hoorende, ten einde voor de boeken enz.
tologle, en botanle, hoewellaatstgenoemde meer ruimte te bekomen.

nietzeerbelangrjk is.Dezoölogischeafdee-

ling beslaat 10 vertrekken derbovenste verdieping en telde in 1862 ruim 2000 soorten
van zoogdieren, 2500 soorten van vogels,
1 millioen insecten en 10000 soorten van
weekdieren.De catalogussen dezer afdeelin-

Britsch N oord-Am erika is het geheeleBritschegrondgebiedinNoord-Amerika,
tusschen de beide Oceanen, de Vereenigdp
Staten en de Ilszee gelegen, derhalve het

noordeljk gedeelte der Nieuwe W ereld met

uitzonderinq van het voormalig Russisch

gen waren in l863 reedsuitgedjd t0t140 Noord-Amerlka in hetnoordwesten enGroendeelen.Uitstekend is vooral de delfstofkun- land in het noordoosten.M en heeft hier in
dige afdeeling,en bj deze bevindtzicheene de eerste plaats de gekoloniseerde gew esten,

verzameling van 220 aërolithen (lucht- of nameljk Canada met omstreeks 3millioen
meteoor-steenen). De palaeontologische af- N
nwoners op bjna 10000 M geogr. mjlen,
deeling isvooralmerkwaardig doordemuséa i
ieuw-Brunswjkmet272000lnwonersop1276
van H awkinsen M antell,alsm ede (l()0r een :J geogr.mjlen,Nieuw-schotland metkaap
aantaloverbljfselen van menschenen dieren, Breton met 350000 inwoners op 88l(E)geogr.
uit het zuiden van Frankrjk afkomstig en mjlen,hetPrinsEdwards-eiland met86000

in 1864 in het Britsch Muséum geplaatst.
ln de botanische afdeeling heeft men onder
anderen het herbarium van Sloane, dat in
262 deelen meer dan 60000 soorten bevat.
Het bestuur V3n het Britseh Muséum is
van ouds toevertrouwd aan eene Commissie

inwonersop l02 D georr.mjlen,en NewFoundland met 138000 lnwoners op 1898 L
geogr.mjlen, dan Britsch Columbia met
Van Couver'
s-eiland en de Red-river-kolonie
(deze laatste met 66000 inwoners),alsmede
het overig gedeelte der Hudsonsbaai-compavan toezigt (B0ard of trustees),bestaande gnie,- en eindeljk de Bermudas,op l13(
n
uit50leden,van welke25t0tdeaanzienljkste mjleq 12000 inwonerstellende.
staatsambtenaren behooren,zooalsdeaartsbisBrltsen. W anneer in vroegeren tjd de
schop van Kantelberg (Canterbury),delord- matrozen aan boord der oorlogsschepen Om
kanselierendevoorzittertspeaker)vanhetHuis eene ofandere geringe overtredingvoorden
der Gemeenten.Dezeoppertoezienershebben mast werden gestraft,gafmen hleraan den
het regt, om alle ambtenaren van het Mu- naam van britsen, dit gesehiedde m et een
séum te benoemen met uitzonderingvan den eind touw op last van den gezagvoerder.Bj
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BRITSEN- BROCAAT.

zwaardermisdrjfwerd ereersteen scheeps-

raad belegd, en indien bovengemelde straf
4&n Tqerd toegepast,geschiedde zj meteen
dikker eind touw ofdag en droeg den naam
van laarzen - eene benaming, die 00k nu
n0g in gebruik is.

Brizard (Gabriël)wasin dezdehelftder
voorgaande eeuw advocaat bj het Fransche
parlementen eerstecommiesbjdekanselarj
der orde van den H.Geest.Hj wasongemeen ervaren in de geschiedenis van zjn
vaderland en schreefopverzoekvan de W elx.

Denaam br'
it.
g iswaarschjnljk afkomstig mont, aartsbisschop van Parjs, uflistoire
van hetEngelsch breea (broek),zoodatbrit- gênôalogique de la maison de Beaumont en
,:> hctzelfde beteekent a1s uvoor den broek Dauphinéaveclespiècesvérifcatives(1779,
geven''.00k is britn thans n0g de benaming S dln f0.
)''
, voorts uEloge deMably'' door
van de slaap- en rnstbanken in garnizoenswat'hthuizen enz., zoodat het woord britsen
o0k welontleendkanzjnaandeplaats,waarop dedelinquentwerdvastgebonden,om zjne
straf fe ondergaan.

Britten (Het hu% te) Aias weleer een

kasteel, door de Romeinen gestichtbj 4en
mond van de Rjn,niet ver van de plek,
W aar thansKatwjk-Bl
ziten gelegen is. Het
was een vierkantgebotlw met zwaremqren,

waarvan de grondslagen in de Jaren 1520,
1552 en 1562 bj lagen waterstand zigtbaar
werden.ln laatstgemeld Jaar heeftmen er
allerleivoorwerpen, zooals pottenzlampen,
ringen enz.gevonden.O0knadien tkdhebben

deAcadémiedesInscriptionsin1787bekroond,
GDissertation sur le massacre de la St.Bar-

thèlemi(1790)''enz.
Brizeux (Auguste),een Fransch dichter,
geboren te Bonivet in Bretagne,gafin 18:$1
zjn bevallig gedicht uMarie''in hetlicht,
hetwelk door k%ainte We?zr: ongemeen werd
geroemd. Niettemin verliepen er 10 Jaren
voordathj zjne uTernaires''deed verschjnen,terwjlhj zich inmiddelsgeruimen tjd
in Italië ophield,om erde uDivina Commedia''tevertalen.Daarna volgdende GBretons''

en eindeljk Jprimel et N0la''.De schoone
natuur van Bretagne vormt in zjnevoortbrengselen steeds den achtergrond van zjn
zich de fondamenten dier sterkte meermalen dichterljk tafereel.Hj Overleed teMontpelvertoond,enhareoverbljfselenzjndooronder- lier in 1858.

scheidene Nederlandsche oudheidkundigen
Broaeh of broelte noemtmen in Schotbesehreven.Tweemerkwaardige steenen van land eenegesp,waarvandeHooglanderszich

hetHuisteBritten zjn ingemetseld in het bedienen,om hunnekleederen bjeen tehouvoorportaalvan hetslotDuyvenvoorde.S0m- den,en dientdust0tdergeljk einde als de
mi
yen zjn van meening,dat zich bj dat jbwlae,waarmededeRomeinen hunnetoga's
Huls weleer een vuurtoren verhief, door vastmaakten.Zulk eene broach is gewoonljk
Caligtla opgerigt.
van zilveren sierljk bewerkt,weshalve zj
Bm tton (J0hn), een Engelsch architect t0t de familiestllkken behoort, die van het

en oudheidkundige, werd geboren den 7den ééne geslacht op het andere overgaan.Dik.Jul
j 1771 teKingston in Wiltshire.Inzjne
Jeugd washj geruimentjdbediendeineene
herberg en daarna klerk bj een advocaatt
terwjlhj zich vormde dooreigen oefening
en doorreizen.Hj overleed te Londen den
lsten Januarj 1857.Tot zjne belangrjkste

wjlsisereenereliquieaanbevestigd.Bj0nsen
elders is eene broehe (borstklis)eene sierljk
bewerkte plaat van edel metaalofvan Jl
1w eelen voorzien en gehechtaan eene speld,

waarmede zj voordeborstwordtvastgestoken,waarzj t0thetvastmaken van kraaggeschriften behooren u'rhe architecturalanti- Jesen tevenst0tsieraad dient.
quities of Great-Britain (5 dln met 278 pla- Broad-river isde naam van eene rivier
tenl''1 ddrrhe ;ne arts of the English school aan deoostkustvan Noord-Amerika.Zjont(1812,met 24 platenl'', S
tThe cathedralanti- springt Op de Blue Ridge in hetzuidwesten
quities ofEngeland (1814)''
,GDictionary of van Noord-carolina, ontvangt in Zuid-carothe architecture >nd archeology ofthemiddle lina de wateren der Ennoree,en verkrjgt
na hare vereeniging metde Saludadennaam
age (1829)''enz.
Brixius Gerrits, Doopsgezind leeraar van Congaree. Tusschen Hiltons Head en

te Groningen, werd in 1583 op bevelder St. Philipps Point zeilt men de Broad-river
R.K. overheid uit diestad gebannen.Hj op naar de haven van Beautbrt.
was een vurig verkondiger van zjn geloof Brocaat is de naam van eene zware
en op het vermaarde dispuut te Emden in zjden stof,met eeno schering van zilver1578 na ran Cevldzlde beste spreker aan de en gouddraad ofm et ingew even gouden en
zjdederDoopsgezinden.Hjwasnietalleen zilveren bloem en,takken,vogels en andere
in de oude talen,maar o0k in andereweten- fguren versierd.Voorheen wasdeze stoft0t
schappen zeer ervaren.Aanvankeljk hand- het maken van kostbare gewaden onont-

haafde hj metgestrengheidhetleerstukvan beerljk;het werd 0ok welgowd-en zilterden ban,maar werd later veeltoegevender. laken genoemd, en men vervaardigde het

In gemeld dispuutbeschreefhj hetbeginsel vooralte Lyon,Tours,Parjs,Venetieen

derDoopsgezinden metdevolgendewoorden: Genua.
dwtl staan alleen op hetfondamentderApos- Tegenwoordig wordt die stof in Europa
telen en Profeten, w aarvan Cltri&tus de niet meer gebruikt, terwjl zj in het 00shoeksteen is'', zoodat hj niet alleen het ten n0g vele vervaardigers en koopers
gezag van den Paus,m aar tevens datvan vindt. Daarentegen maakt men te Am-

allekerkgenootschappeljkebeljdenissenver- berg in Bejeren,en elders een ander voortwierp.
Briza, zie Trilgras.

brengsel,glimmer-bronaat genoemd. Dit gesehiedt dopr glimmer-bevattende gesteellten

sR0cAAT-BR0cHkREx.
;Jn te kloppen,temalen en tezuiveren.De
glimmerblaadjes, Op deze wjze verkregen,
hebben een fraajen glasglansen geljken op
zilver.Zj worden verschillend gekleurd en
vervangen hetmetaal-brocaatbjhetkleuren
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t0tlid van het ltaliaansch InBtituut.om de
fossiele schelpen der bergstreek te leeren
kennen,l'
eisde hj van Modena over Barigazzo naar Rome,voortsnaarNapels,waar

hj de uitbarstingvandenVesuviusgadesloeg

van papier, kunstbloemen, behangsels enz. en kqerde in Mei 1812 te Modenatert
lg.NaZulk brocaat is vooraldoor Rotter te Am- dathj in 1813methetzelfdedoeleenetweede
berg in den bandelgebragt;hj vervaardigt reis in het westen van ltalië vplbragthad,
het van kali-glimmer uitde Boven-pfalz,en verscheen zjn bel
anqrjkst yeschrift onder
het onderscheidt zic'
h door ligtheid, goed- den titel trrattato dl conchlliologia fossile

koopheid en onschadeljkheid.Hetisbestand subapennina (1814)''.Bj den val van het
tegen zwavelwaterstof, en het zilverbrocaat Fransche keizexxjk verloorhj zjne betrekkanzelfsgloeihitteverdragen,zoodathetinge- king en wegens zjnedemocratische gevoesmoltenkanwordeninglasenporseleinglazuur. lenswashjnietaangenaam aan de oostenBrocardo (Jac0p0), een Venetiaan,be- rjkscheregéring, zoodat hj a1sprivaat-dozocht in de l6tleeeuw 0nsVaderland enwerd cent w erkzaam bleefin verschillende steden
Protestant.Hj verdiepte zich in de gewjde Van Italië en zich bj voortduring metmischrift en verviel tothet denkbeeld, datde neralogische studiën bezig hield,waarvanhj
daarin aanwezige profecieën in zjne eeuw de uitkomsten mededeelde in de dBiblioteca
zouden vervuld worden. Hj voorspelde op italiana''.Voortsgafhj een ttcatalogoragiodien grond de lotgevallen der vorsten van nato ditlnaraccoltadirOccedispostp(1817)'',
e en op SiciEuropa? en schoon zjne schriftverklaring vertoefde te Rome, in (lalabridoor de Synode te Middelburg verworpen 1ië en echreefeenebelangrjke verhandeling
werd (1581),vond hj een aanhangerin een (
dDe1l0 statoisicodelsuolodiRoma(1820)''.
hervormd Fransch edelman, Jaeqltes & .çlr- Daarna werd hj doorMekemed HR aangePardaillan genaamd. Deze laatste was een steld t0t directeur der mjnen in Egypte,
jverig dienaarvan Hendrik ITz
r,koningvan deed er belangrjke reizen ftn overleed te
Navarre,en hj Oordeelde,datdezevorstbe- Chartoem den 25sten September1826.Zjne
stemd was,om den Pauseljkenzetelomver handschriften en vel-zameldevoorwerpen had
tewerpen,zoodathj den wensch tekennen hj vermaaktaan zjnegeboortestadBassano,
gaf, om als gezant aan de Protestantsche doch men vermeldt, dat laatstgenoemde in
vorsten deze met dat vooruitzigt bekend te dehaven van Triëstzjn verongelukt.
maken.Zjn voorstelwerdaangenomen,maar Broceoli9 zie Kool.
Brocb (OleJacob),eenNoorweegschwishetbleek,dathj tevens zjn bestdeed,om
bjdragen te verzamelen voor de onkosten, en natuurkundige, werd geboren te Frededoor hetdrukken derwerken van zjn pro- rikstad den 14den Januarj l818.Nadathj te
feet vereischt. Van Broeardo zelven weet Christiansand en te Christiania het voorbemen weinig meer,dan dathjzichnaarNeu- reidend onderwjs genoten had,wjdde hj
renberg begaf en in 1594 n0g leefde. Hj zich aan de studie der wis- en natuurkunde
schreef ulnterpl.etatio et Paraphrasis libri en vertoefde?door de regéri
ng ondersteund,
Apocalypseos (1580,2deuitgave lsl0,beide geruimen tjdteParjs.Daarna reisdehj in
te Leidenl'' dlnterpxetatio mystica etprofe- Belqië,Duitschland,Zwitserland en Oppertica in Genesin etLevitict
lm (1580,1584 en
1585)'' ulnterpretatio mystica et profetica
Cantici-canticorum (1582)''enz.
B rocchi (Giovanni Battista), een Itali-

ltallë,en vertoefde teKönigsberg enteBer-

ljn, om er de lessen der meest-beroemde
hoogleeraren bj te wonen.rroen hj in 1842
na eene afwezigheid van 2 Jaren in Christiaansch natuurkundige,werd geboren te Bas- ania was teruggekeerd,stichtte hj ermet
sano den 18den Februarj 1772.Hjbegafzich Nissen eene Latjnsche schoolen eene reaaleerstnaar Pisa, om er in de xegten te stu- school,w erd in 1848 leeraaraan demilitaire

déren, en vervolgens naarRome,waar hj school,in 1848lector en 10Jaren laterprozich toelegde opdekennisdernatuur.D aarna fessor in de zuivere wiskunde a'
an de univertrok hj naar Venetië,waar hj eenige versiteitte Christiania.Htjbekleedt daarenmuséa voor natuurljke historie in ordebragt boven onderscheidene eervolle betrekkingen
en achtereenvolgens geschriften uitgaf over

deEgygtische beeldhouwkllnde (179:),over
dewelrlekendebloemenensierplanten(1796).
en over Dante (in brieven aan eene dame,
1797).In 1801werdhj leeraarindenatuurljke historiete Bresciaj waarmen hem het

en heeft zich door een aantaluitmuntende
geschriften grooten l0f vexworven. Hiertoe

behoorenJLaerebogiTriqonometrien(1851)''

uplangeometri(1854,ct
leultgave1863)''GLehrbuch der Mechanik tBerlt
l1 1850- 1854)'',
Gluaerebog iArithmetik (2(
leuitgave 1862)''

voorlezingenOverhoogeremeetkunst,overde
leerderf'tlnctiën,overdlferentia'
a,lrekening.enz.
B rochéren is op het gebied der'
een musêum. Zjn öTrattato mineralogico
l
reqfOpzigt tpevertrouwde over den botanischen
tuin en hem belastte met het stichten van

e chimico st
llle miniere di ferro (1808)''was
oorzaak, dathj van de regering eene aanstelling ontving bj hetdepartementdermjnen.Na een naauwgezet onderzoek van het
Fassa-dalschreefhj lzierover eene JMemoria
mineralogica (1811)''en zag zich benoemd
IY.

klwdfhetweven van bontebloemen ipzjden

en wollen stosen,- en op datder boekbln-

Arïjheteenvoudig zamenhec'ttendervellen
van een boek,waarna ditgehuld wordt in
een sierljk gedrukten omslag? waarop de
tktel te lezen staat.
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BROCHURE-BROCKHAUS.

trappen,die den beklimmer een fraaiuitzigt
Brochure,zie Vlngsekrift.
Brocken (De)ofdeBloksberg(M0nsBruc- verschaft over de omliggende gewesten.De
terus)isdeaanzienljkstet0pvanhetHarzge- gezigtseinder is er echter slechts zelden 0nbergte en verheftzich in hetgraafschap St01- beneveld. De gemiddelde warmtegraad van
berg-W ernigerode t0t eene hoogte van 1160 hetJaariser10R.en 4,78lagerdan dievan

Ned.e1.HjvormthetmiddelpuntvanhetBroc- hetnabjgelegen W ernigerode.Nabj dieherken-gebergte, dat eene oppervlakte beslaat

van ongeveer 2D qeogr.mplen.DeBrocken
heeft eene bolvormlge gedaante,doch isaan
denoordzjde steilerdan aandezuidzjde.In
zjnenabjheidverheFenzichdeHeinrichshöhe,
d
e Königsberr,deW ormberg en de Achtermannshöhe, dle alle ietsmeerofminder dan
1000 Ned.elhoogzjn en desgeljkseenebol-

berg,hetGBrockenhaus''renoemd,vindtmen

eenige granietblokken, d1e met de namen
(
tTeufelskansel'' dHexenaltar'' enz bestem-

peldzijn.Op dent0p groeitdefraaje uBr0ckenbloem (Anemone alpina .
5.)'',dieer den
reizigerdoorden gedienstigen aKellner''wordt
aangeboden.Somtjdsaanschouwtmen erhet
uBrockengespenst''eensyookachtigschaduwvolmigegedaantehebben.Eenbelangrjkeuit- beeld der aldaar aanwezlge personen op de
looper van den Brocken isdeBruchberg,die oosteljkenevelmassa bj zonsondergang.Ter
zichineenezuidwesteljkerigtingvoortspoedt hoogte van 1000 Ned. el vindt men er het
en tt
lsschen osterode en Herzbexg een einde
neemt. Uitloopers van minder belang strekkenzichuitnaarhetnoorden,zuiden en noordoosten.op het Brockengebergte ontspringen
de ocker,de Radau,de Eckeren deIlse,die

dBrockenfeld'' een uitgestrektenveengrond,
die metrotsblokken bedektis envoedselverschaft aan de Bode,de Ecker,de Radau en
de Ocker.

Brockes (BartholdHeinrich)?eenDuitsch
naardeW eservloejen,endeHolzemmeende dichter,werd geboren te Hamburgden 22sten

Bode,die hare wateren naardeElbevoeren. September 1680,studeerde in de regten,v0lDe Brocken is ontstaan door eene opstu- bragteenereisdoorDuitschland,Italië.Zwitwing van het graniet,dat de lagen van het serland,Frankrjk en de Nederlanden, en

overpangsgesteentedeedspljten,zoodatzjne keerdein1704naarzjnegeboorteplaatstexug?
granletmassaOmgevenisdoorpneis,glimmer, waaxhjambtelotlsleefdeenzjnedagenwjdde
leisteenenqraauwak.Voortsvlndtmenergab- aan demuziek endeschilderkunst.Zjnoratobr0 en diorlet,benevens vele ertsen,alsmede

rium GDer fiir die Siinden der W elt gemar-

belangrjkevenenindedalenvanhetgebergte. terte und sterbende Jesus''vond een verbaDeze berg is voorzeker van weinig betee- zenden bjval.Hierop volgde de GBethlehekenisin vergeljking metdereusachtigeberg- mitischeKindermord''en hj verwierfvooral
gevaaxten van Zuid-Duitschland,maaxhjver- in hetbuitenland z00 grooten roem .dathj

heftzich z00 indrukwekkenden geheimzinnig
uitde vlakte,datdeNoord-Germaanschev0lkeren hem als de woonplaats der goden beschouwden.Dââr verhieven zich altaren,aan

teHamburg t0tsenatorgekozenen metonder-

scheidenebelangrjkezendingennaarW eenen,
Kopenhagen,BerljnenHannoverbelastwerd.
Daarenboven bekleedde hj aanzienljke stehen gewjd, en de priesters en wigchelaars deljke ambten en zag zich in l735 benoemd
verzamelden erde sidderende m enigte.Toen t0tambtenaar teRitzebiittel.Hierbezong hj
het Christendom er doordrong,bleefdeBroc- opeennaarzjn naam genoemdbuitenverbljf
ken nog geruimen tjd deplaats, waarmen hetGLandleben zu Ritzebiittel''- eene reeks
in het geheim oferanden bragt aan de oude van goed geslaagde zee-tafereelen diehet7de

goden,bepaaldeljk op den lsten Mei, den deel vormen van zjn GlrdischesVergniigen
grooten feestdag onzerH eidensche voorvade- in Gott(l721- 1748,9 d1n)''.Na zjn terugren.Daardoor ontstond desage van den hek- keer in Hamburg werd hj bevelhebber der
sen-sabbath,die in de 16de en l7deeeuw alge- schtltterj,protoscholarch en eindeljk Keizerm een w as verspreid: men m eende,dat de ljkPfalzgraaf.Hj overleedden l6denJanuarj
tooverkollenuitalleoorden derw ereldzichals- 1747.O0k heefthj Apope'sEssay on men'',

dan op een bezemsteel derwaarts begaven, en ttTkompson'sSeasons''in hetHoogduitsch
om feestte vieren m et den duivel.
overgebragt,eneenGschwanengesang(1747)''
Talrjke reizigerstrekken deszomersnaar gedicht.
den t0p van den Brocken.Van verschillende
Brockhaus (Friedrich Arnold),destichzjden kan men datgevaartebestjgen,maar ter van de beroemde boekhandel-frma van
vooral is de weg van Ilsenburg derwaarts, dien naam teLeipzig,welke zichjegensde
langsdewatervallenderbekoorljkeIlse,zeer Duitsche letterkunde in hetalgemeen - vooraan tebevelen.Nadatmenaanvankeljkonder al00kdoordeuitgavevan hetJconversationshoogeraaldboomen heeftvoortgewandeld,ziet Lexikon''- hoogst verdiensteljk heeft gemen dezedoorlaag struikgewas,eneindeljk maakt,werd geboren de 4den Mei1772inde
door barre granietklompen vervangen. O0k toenmaalsvrjerjksstadDortmund.l'
ljbezocht
wordt de weg van Schierke over Elendnaar aldaarhet gymnasium en werd vervolgenste
den t0p des Brockens door velen gevolgd. Diisseldorft0tkoopman opgeleid.Na zjn teDoorgaans is zjne kruin van November tot rugkeer voerde echter de zucht naar kennis

Julj metsneeuw bedekt;zjheefteenomvang hem naar Leipzig, waar hj zich metjver
van een ï!guur gaans endraagteeneherberg, toeleg4r o?hetaanleeren dernieuweretalen.
diealdaarin 1800 gesticht,in 1859 verbrand ln 1795 O chtte hj te Dortmund meteeniye
en in 1860 weder opgebquwd is.Ook heeft bloedverw anten een manufactuurwinkel,dle
men er een houten toren geplaatst m et 80 in 1801 naar Arnhem en in 1802 naar Am -
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sterdanlverplaatstNverd.Hiernam hjdezaak
geheelvoorzjnerekening,maarlietzevaren
in 1804.Daarbjgrootenlusthadindenboekhandel,opende hj aldaar den l5den October

en gevolgd door een Jconversations-Lexikon

Duitsehen boekwinkelonderdeirma?R0hl0fl'
en Comp.'' en die zaak werd,nadatdecompagnieschap ontbonden was,doorhem in een
uKunst-und Industrie-comptoir'' herschapen.

door een qsystematische BilderA tlas zum

derneuesten zeitundLiteratur(1832- 1834,
4 dlnl''dooreenJconversations-Lexikonder
Gegenwart (1838- 1841, 4 dln) , door het

1805metden boekdrukker& G.ApF
llpF een tjdschriftdDieGegenwart(1848-1856)'' en
Conversations-Lexikon (1844- 1857)'' waar-

voor eene inrigting verrees,waarteekenaars
en graveurs bezig waren,benevenseenevoor
Een tjdschrift in de Nederduitsche taal, plaatdruk.Voortswerd erdeuAlgemeineEnuDe Ster''gepaamd? en het hierop volgend cyklopaedie v0n Ersch und Gruber''voortge-

uAmsterdamsch avondjournaal'' beide door zet, en onderscheidene belangrjke bladen,
hem uitgegeven, bestonden slechts korten tjdschriften enz.zagen erhetlicht.
tjd.Overhetgeheelwashjtoennietgelukkig
Den lsten Januarj 1850 ging de geheele
in zjn bedrjf, zoodat hj in 18l0 naar zaak overop denJongstederbeidebroeders,
Duitschland terugkeerde, waar hj zjn die haar vexmeerderde met eene steendrukboekhandel in 18l1 naar Altenburg verplaat- kerj.Nadatin 1855de lodeuitgave van het
ste en den l5den Januarj de vroegere frma Jconversations-Lexikon'' verschenen was
in die van t;F. A.Brockhaus'' veranderde.
Reedsin 1808had hj heteigendomsxegtvan
hetin 1706aangevangenJconversations-luexikon''aangekocht en de eersteuitgavein 1800
en 1810 met een tweetalsupplement-deelen

vierde de irma in 1856 hethalve eeuwfeest
Van

haar bestaan. ln hetzelfdeJaar gafzj

eene derde uitgave Van het ustaats-Lexikon''
van Rotteck en W eleker,in 1840 een alllustrirtesHalJF-und Familien-Lexikon'' in 1864
voltooid, ln 1812 redigeerde hj zelf eene t0t1868zzaene llëeuitgavevanhetuconversatweede, veel vermeerderde uitgave,zoodat tions-lu/tikon,welkesedert1871meteenusuphj a1sde grondleggervan datwoordenboek plement''wordt aangevuld enz.Voorts doet

magbeschouwdworden.voortsdeedhjslechts zj sedert1857 hetbelangrjk tjdschrift?Unwelnigedagen vôôrden slagbjLeipzig een
staatkundig tjdschrift,JDeutscheBlëtter''genaamd,inhetlichtverschjnen,datmetgrootenbjvalwerdbegroet.Zjnezaakbreiddezich
sedertmeerenmeeruit,zoodathjhaarin1817
naarLeipzig overbragt,waarhj erin 1818
eeneboekdrukkerjmedeverbond.Nukwam bj
hem eenereeksvanbelangrjkewerkenvan de

sere Zeit''in hetlicht verschjnen,datzich
na 1864,onderderedactie van RudolfGottscAlll,metde.
.
bestetjdschriften vanEuropa

kan meten.In den catalogus der qrma van
1862 telde men reedsOngeveer2400verschillende werken.
IleinvieltzlrpckAl'
l4:wordtbjgestaan dool.
zjne beide zonen HeLnrich f#llr# Broek-

pers.en Brockhawszelfwasonvermoeid bezig, kaus(geboren te Leipzig den 7den Augt
lstus

om zich den naam van eenwetenschappeljk 1829) en Helnrielt.
2x#pl/'Brockkaws (gebo-

en onbekrompen boekhandelaar waardig te renteLeipzigden16denJulj I828).Deeerste
maken.Toch werd hj van verschillende zj- is na het bezoekeq van onderscheidene uniden aangevallen, miskend en zelfs door de versitei
ten in 1850 gejromoveerd te Leipzig

regéring in zjn bedrjfbelemmerd.Ditalles
verbitterde hem het leven,en hj overleed
op den zosten Augusta: 1822.
Na zjn overljden werd de zaak voortgezet door zjne oudste zonen ,gesteund door
KarlFerdLnand .
/ocl,
-lxzl(geborenteThurm

t0t doctor in de Wysbegeerte en sedertl
Julj 1854 deelhebberln dezaak;de laatste

iszulk:sedertlJulj1863,nadathjdenboekhandelen de boekdrukkerjteW eenen,Parjs

en L onden heeftbestudeerd.ln 1864 bevatte
de irm a in een zestal kapitale gebouw en de
in 1788, overleden te Leipzig in 1852), en volgende zaken:een gew onen boekhandelin
in 1829 door de beide eerstgenoemden aan- eigen werken,een Duitschen en buitenlandvaard. D e oudste,Friedrick WrockFzcfu ,ge- schen comm issie-handel, een antiquariscilen
borenteDortmundden 23:ten September1800, handel,eeneboekdrakkerjmet16doorstoom
wjdde zich bj Viewe.
q te Brunswjk aan de gedrevene snelpersen, 16 handpersen2 3 saboekdrukkunst,endetw eede,H einrieltWrock- ti
neer- en 6 gladgersen,eene lettergleterj,
haun, geboren te Amsterdam den 4den Fe- eenestereotygen-gleterj,eene i
nrigting voor
ga
bruarj 18042 leerde den boekhandelin het lvano-plastlek,eene inrigting voorhetver-

ouderljk huls.Dezewasin1842- 1848ver- vaardigen van gravures, eeneplaatdrukkerj
tegenwoordiger van de stad Leipzig in de met 13 persen,eene steendrukkerj met5
Saksische Tweede Kamer,en in 1858 werd persen,eene inrigting voor hetvervaardigen
hj,terwjlhj zich op reisbevond naarhet van houtgravures, eene mechanische werkoosten door de Universiteit te Jena eers- plaats en eene boekbinderj.In 1864 waren
halvet0tdoctorindewjsbegeertebevorderd. er m eer dan 450 personen w erkzaam ,en in
Onderhetbestuurdiertweebroedersbreidde datzelfde jaarheeft defrma 0ok een boekde frma zichaanmerkeljk uit.In 1832brag- handel te W eenen opgerigt.
ten zj defrma tGleditsch''dooraankoop bj
Voortsvermelden wjhierRermann frpcàde hunne; voorts verbeterden zj deboek- h'aus,den derden zoon van den stichter der
drukkerj door de toepassing der nieuwste frma. Hj werd geboren te Amsterdam den
uitvindingcn,envoegden daarbj eenegroote 28sten Januarj 1806?studeerde teLeipzig,
boekbinderj (l84S).Hetkconversations-Lexi- Göttingen en Bonn in de Oostersehe talen en
kon''was inmiddels bj herhaling uitgegeven legde zich vooraltoe op de Indische letter31*
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kunde.Hiertoe vertoefdehjgeraimen tjd te aangelegenheden mogten bemoejen.Zj beKopenhagen,Parjs,Londen en oxford,en taalden geenerleischatting aan den Keizer of
werd in 1839benoemdt0tbuitengewoon hoog- aan hetrjk,aan vorstenofaanbisschoppen,
leeraar aan dé Universiteit te Jena.In 1841 en hadden de bepaling gemaakt,dat er,beverwisselde hj deze metdiete Leipzig en halvedekloosters,geenehoogesteenenhllizen
werd er in 1848 gewoon hoogleeraar in de (stinsen)mogten gebouwd worden.Hetland
oud-lndischetaal-enletterkunde.Hjbezorg- was in 4 kwartieren verdeeld,en elk daarvan

dedeuitgavedereerstevjfboeken dergroote had zjne door de gemeenten gekozene rcgverzam ellng vansprokenvanSomadevaulfath'
a' ters,dieverantwoordeljkwarenaandeVolkssarit sâgara''met eene Duitsche vertaling vergadering (Liudawarf). Zj moesten een
(1849),van hettooneelspelaprabodhacandro- ambts-eed aieggen en waarborgen gevenvoor
daya (1845)'' van Nachfebi'
sPerzische be- eene getrouwe pligtsbetrachting. De wetgewerking der Gzeven wjze mees,,ters(1848):': vendeen uitvoerendemagtwasbj deVolksvan den uvendidad Sade (1850) enz.,enhj vergadering.T0thethandhavenderveiligheid
is sedert l856 belastmetde redactiederuA11- waselkeBroekman verpligt,om bjhetvuur-

gemeine Eacyklop:die'' van A rdc/z en Gra- sein van de regters gewapend op te kolnen.
ber.- Zjn oudste zoon,FrLedrieltClemens, Deze w etten bleven van kracht t0t in het
geborenteDresden den l4denFebruarj 1832 midden der 14(leeeuw !toendeBrockm annen,
studeerde in de theologie, is geplaatstaan even alsde overigeFrlezen,Opperhoofdenk0de Pieterskerk te Leipzig en stthreeföGregor zen enaandezevergunden stinsen tebouwen.

v0n Heimburg (1861)'',en een jongerzoon

lnriedrielö Arnold, geboren te Dresden den
2lsteltSeptember 1838j studeerde te Heidelberg en te Leipzig in de regten en vestigde
zich in 1863 a1s privaat-docent te Jena.

Bröder (Christian Gottlob),de vervaar-

diger van eene, ook in 0ns Vaderland alge-

meen bekende,Latjnschespraakkunst,werd
geboren te Harthau bjBischofswerdain 1744.
Hj studeerde in de theologie,en werd eerst

Brockm an (Johann FranzHieronymus), Diaconus te Dessau en later predikant te
een beroemd D uitsch tooneelspeler,w erdge- Beuchte en W eddingen in H ildesheim ,waar
boren den 3osten september 1745te Grëtzin hjden14denFebruarj 1819a1ssuperintendent

Stiermarken.Reedsvroegzwierfhjmetkrjgs- overleed. Ztjne upraktische Grammatik der
benden door het land, en kwgm vervolgens lateinischen Sprache''is 18-en zjne uKleine
bjeentroepkoorddansersengoochelaars,waar Lateinische Grammatik''27-maa1uitgegeven.
hj de geringste bezigheden moest verrigten. BrodowskitAntonl,eenPoolschscllilder,
In 1762zwierfhjmeteengezelschaptooneel- geboren teW arschallin 178/1,waseerstminiaspelersdoorgeheelHongarjeen trad in1765 tuurschilder en reisde in 1809naarParjs,
te Hermannstadtinhethtlweljkmetdedoch- waar htlzich oefende onder de leiding van
ter dem direetrice,waarna hj dool.bemidde- Gerard en op detentoonstellingvan 1819daor
ling van graat'Darazzo eene aanstelling ont- zjn grootstt
lk ösat
llin woede''den eersten
ving bj denschot
zwburgteW eenen.Daarmen prjs behaalde. Vervolgens keerde hj naar
hem hier slechts rollen van geringe beteeke- W arschau terug,w erd er 1id van hetGenûotnis opdrûeg,voegde hj zich metzjnevrouw schap van vrienden derW etensehap,enover-

btjeen relzenden troep,waarmede hj voor- leèd aldaar in 1832.Hj heet'
took een aantal
stellingen gafin Onderscheidene aanzienljke uitmtlntende portretten geschilderd.
steden,waarna hj il1177tte Hamburg werd
Brody,voorheen Lubicz.isdebelangrjkgeptaatst. Hier ontwikkelden zich onder de ste koopstad van hetOostenrjkschkroonvorleiding van Scltröder zjne kunstenaarsgaven stendom Galicië.Zj ligtnietvervan deRuszoo voorspoedig,dathjweldraonderdebeste sische grenzen,in hetarrondissem entZ10w tooneelspelers van D aitsöhland gerekend en
met Garrick en leArfzizlvergeleken w erd.In

z0w in eene door w otlden om ringde vlakte,
aan de Sucha-W ilka-bach,zietermorsiguit,
1776 sloot hj een engagementteW eenen, bezit 3 Grieksche Kerken en eene R.Kathoentoen hj op zjneTeisderwaartste Berljn lieke,benevens 3 grooteSyllagogen,een grain de1*01van Hamletoptrad,verwektezjn feljk slot, eene Israëlietische uRealschule'
uitmuntendspelereenevoorbeeldeloozegeest- meteen natuurkundig kabinet,eenigeandere

drift.Hjoverleedden 12detlApril1812.Zjne inrigtingen van onderwjs en van weldadigverttlaardste l'ollen waren die van Hamlet,
Essex, Regalus, Odoardo Galotti en den
oude Klingsberg.
Brockm annen. Z00 noemde men een
oostfriesch volk,welksgrondgebied zichveel
verderuitstrekte dan datder8gemeenten van
hethedendaagscheBrockmerland,indePrais-

heid en 22000 inwoners!van welke z/adeIsraëlieten zjn.De stad lsheteigendom van
dengraafPotoeki,dochtevenseenevrjekoopstad,en zj staat,wathethandelsbelangvoor
Oostenrjk betret'
t,op dezelfdeljnmetTriëst
en Fiume.Zj vormtde stapelplaatsvan eene
groote verseheidenheid en hoeveelheid van

sischeprovineleHannovergelegen.Zjbezaten koopwaren,die ervan ennaarRusland,Tureene volkonlene onafhankeljkheid, gegrond kje en Oostenrjk worden vervoerd.Daartoe
op hunne wetten of ukeuren'' die uit 220 behooren vooral vee,paarden,w as,honig,
artikelen bestaan.D ezebeginnenmetdew oor- talk,huiden.pelswerk,wjn,ooft,zjde,kaden u'rhet wellath Brocmer''ofGDitisdew i1 toen,glas,porselein en zout.
der Brockmannen''. Volgens die w etten hadBrodzinski (Kazimierz)j een Poûlsch
den ztjgeene opperhootden en geen adql,ter- dichter en een van de stichters der nieuw e
wjlo0k depriesterszich metgeene staats- romantische schoolin Polen, werd geboren
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in 1791 teKrolowko,aan dePruissischegren- eeneverraderljkewjzegevangen genomen.
z
en,trad op l8-larigen leeftjdalsonder-oë- Nu werd hjmeteen stropom denhalsvoortcierin dienst,nam ln 1812 deelaan de veld- resl
eept en ontving bevel,dathj debezettogt naar Rusland ,keerde als artillerie-oë- tlng van zjn fortt0tde overgave z0u aan-

cierterug en werd in den slag bj Leipzig
gevangen genomen.Hj verkreeg devrjheid
op zjn woord van eer envertoefde eenigen
t!J
'd bj zjne bloedverwanten nabj Krakau,
totdat hj t0t hoogleeraar in deaesthetiek

Sporen. Hj daarentegen verlnaande haart0t
moed en volharding.Toch was men op het
punt, Om haar in handen der Engelschen
over te leveren, toen een oproer onder de
Javanen den staat van zaken geheelveranaan de Alexanders-universiteit te W arschau derde. Van den .pwtldcl'e, hoew elsteeds geen t0t lid van het Genootschap van vrien- vangen,w erd beter behandeld,hetfOrt verden derW etenschapbenoemdwerd.Hj nam sterkt en Batavia genoem d, en K oen vergeen deel aan den opstand van 1880,maar scheen met17schegen,om van den Wroeckd

de smartOverde Onderdrukking van zjnva- Opteeischen,die zlch weldrawederopvrje

derland bezorgde hem eene borstkwaal,die voeten bevond.Na het sluiten van den vrede
hem den loden October 1835teDresden deed metEngeland vertrokhjalsbevelhebbervan
bezwjken.Reedsa1sJongelinghadhjt
dluand- het schip ahet W apen van Zeeland'' en a1s
gedichten (Pienia wiesjkie,1811)''uitgege- directeur derAziatische handelskantoren naar

ven en deze zjn doorvele anderegevolgd, Aden en Surate.Hier behartigdehj de bezoodat zjne werken althans een twintigtal langen van den Nederlandschen handelt0t
deelenzoudenvullen.Eengrootaantaldaarvan in 1626, was er algemeen geacht bj de

is echter - voorzeker 00k om staatkundige inlaydsche vorsten en bewaarde de goede
redenen - ongedrnkt gebleven. W at van verstandhoudi
ng metdeEngylschen.ln1620

hem het licht zag,is in 10 deelen (W ilna, zeildehj meteenerjkeladlng naarBatavia
184:- 1844)bjeenverzameld.
en vond deze plaats belegerd door 80000
Broecke (Pieter van den),een Neder- Javanen.W eldra echter werd hetbeleg 0plandsch vlootvoogd,werdgeboren teAntwerpen in 1575,deed eenige handelsreizen naar
de kust van Afrika?en vertrok in 1s18 m et
het schip JNassau'' a1s raad van den gouverneux-generaal van Tndië naar de Rnode

zee,waarhj teAden degrondslagen legde

voor een uitgebreiden handel.Vandaar begaf

hj zich naar Bantam , en werd door Jan

gebroken,ennahetoverljdenvanKoenheesch
hjalsadmiraaldevlag ophetschiptutrecht''
en keerdemeteenerjk-beladenevlootvan9
schepen naar hetVaderland teruy,waarvan
hj in 1630een achttalbehoudenblnnenbragt.
LaterstevendehjwedernaarIndiëenhielp
erin1640en1641Malakkabelegeren Hjoverleedgedurendedatbeleginlaatstgenoemdjaar.
Broedelet (W il1em), een Nederlandsch

Tieferz. Koen naar de Molukken gezonden.
Nadat hj er zich bj verschilende gelegen- toonkunstenaar,werd geboren teUtrechtden
heden dappergedragen had,keerde hj naar 8sten Septembel*1810 en toondereeds alskind
de Roode zee terug,veroverde'op de hoogte een ongemeenen aanleg voordemuziek.Hj
van Colombo een Portugeesch schip,metka- Ontvi
ng Onderwjs in hetyianospelvan zjn
neel geladen, en word door den Bassa te vaderjlietzich als lojarlgeknaap op conMokka luis
op
c
e
r
t
e
n
hooren, gaf muziek-les en werd in
Ba
ter
nrt
jk
am o
ve
nt
s
ha
tigade
ld.hj den terugkeer Van
een handels- lC3s benoemd t0t organist in de MTaalsche
kantoor te Surate, veroverde wederom een kerk teUtrecht.ln hetzelfdejaarrigtte hj
Portugeesch schip en ontving hetbevelover eene piano-fhbxiek op,en ztjne stukken voldeschepen uMiddelburg''en dDt
lif'' welkehj deden btjuitstek,zoodathjdentitelvan H0fechterbeideverloorm etbehoudvanalhetvolk fabrikant mogt vûeren.Hj heeft Onderscheien het grootste gedeelte derlading.Daar htl denestukkengecomponeerd,zooalsdemuziek

zich nabj Surate bevond en geene scheeps- bj hetgedicht vanFeifA dAan eeneR00s',gelegenheid kon bekomen,trok hj met103 aL e Bouquet'',- uAfscheidsgroetaanhetVaNederlanders en 29 IndianendwarsdoorHin- derland(woordenvanHe#)',- kGrandrondo
dostan naar Mazulipatnam,waarhj naver- brjllant''1 uGalgpbrillant'1- d
tsixmarches
loop van bjna 2 maanden en na herhaalde célèbresde l'armeeNeêrlandaise''--en uMargevechten aankwam.Van hier begafhj zich chetriomphaled'inauguration de SaMajesté
wederom naar Bantam (1618),hetwelk door Guillaume 11:'.- Hj Overleed op den l6den
de Bantammers en Engelschen werd aange- Maart 1844.

vallen.Hierrigttehj een gebouw in t0teen

Broeden.Devogelsleggenejeren,waarin

fort,en schoon er eene Engelsche vlootvan de kiemen van Jonge vogels besloten zjn,
11 schepen verscheen en de onzen nietsterk welke d00rdeligchaamswarmtevandeejergenoeg waren ûm den vjand teverjagen, leggende vogels tpt ontwikkeling gebragt

deed tllp,denBroeckeherhaaldetlitvallen.Zjn moeten worden. Bj een gewonen warmtefort was w eldra te lande door de Javanen graad bljven die kiemen langen tjd in 0nen ter zee door eene vloot van 18 schepen

veranderden toestand hare vatbaarheid voor

belegerd,zoodat hj genoodzaaktwas,met ontwikkeling behouden. Doch zoodra deze
eerstgenoem den te onderhandelen. D it ge- laatstebegonnen is,moetzjvoortgezetworschiedde op goede voorwaarden , maar toen den.Genoemde ligchaamswarmte van 35O C.
hj zich met den geneesheerdeHaan,5s01- deelt demoedervogelaan deetjerenmededoor
daten en 1Jongen naardenKoningbegaf,om ze met haarligchaam te bedekken endeuiteen geschenk over te brengen ,werd htJ
'op stralingderwarmte uitde ejerenzooveelmo-
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geljk teverhinderen.Ditnoemtmenbeoeden. e
vef
l
ee we1eensdooreenanderafgelost,
dn
enb
djwj
j
De ejcren van vogelshebbeneeneporeuse,
zingvogels,duiven en watervogels
kalkachtige schaal,die eene zekere matevan verwarmen hetwjfje en hetmannetjebeurluchtververschingveroorlooft.Dezeheeftwer- telingsde ejeren.
keljk plaats,zoodatheteikoolzuurverliest De duur van het broeden iszeer verschil-

en zuurstofopneem t.Bedektmen een eim et lend,doch in den regel langer naarmate de
vet, zoodat de luchtwisseling onmogeljk vogel grooter is.De kolibribroedt11dagen,
Nvordt, dan sterft de kiem.In het eimoet de kip 21 dagen,de struisvogel5 weken.De
dusdetoegang derluchtgeopendbljven en pluimdos der vogels belemmert de noodige
de vereischte warmte aanhouden totdat de l
uchtververschiny niet;eenegeringe afkoe-

jonge vogel zich daarin ontwikkeld heeft. ling der ejeren lsnietschadeljk,- vooral
Een belangrjk hulpmiddelbj hetbroeden niet in den laatsten tjd van het broeden,
is het nest,dat nietalleen de warmte moet wanneerde kiem reedsaanmerkeljk in pnt-

bewaren maar 00k veiligheid verschafen wikkeling gevorderd is.
tegen wind-en regenvlagen en tegen deaanIs de ontwikkeling in heteivoleindigdt

slagen van vjanden.Sommigevogels,zooals dan bejvertzich deJongevogelaande binde koekoek en de geitenmelker:maken geen nenzjde,om doorpikken metdensnavelde
nest; eerstgenoemde bemoeit zlch niet eens
met het broeden, maar laat dit over aan
andere vogels, 't geen vermoedeljk veroorzaakt wordt door de omstandigheid1 datzj

hare ejerenlegt metlange tusschenpoozen.
Om welke reden dit laatste plaatsheeft,is

schaal te verbreken, en wordt hierin doorgaans geholpen door de moeder.De vogels

vandeeenegroep,dene.
gtvlwgters,zjnmetdons
gedekt en verlaten dadeljk het nest, om
voedsel te zoeken, en die der andere.de
nestblqvers, komen doorgaans kaal en blind
uithet ei en worden n0g eenigentjd in het
nestdoor de ouden gespjzigd.
Hetbroeden zelfisduseenewerktuigeljke
zaak en kan derhalveevenzeeropeenekunstmatige wjze geschieden.Daaxom heeftm en
broedtoestellenaangelegd,waarindeejeren,in

nog altjd eeneverborgenheid.Degeitenmelkerofnachtzwaluw legthareejeren opden
yrond,maarin den tjd van hetbroedenverllesthetwjf
jedevederen onderaandeborst
en aan den buik,zoodatdeejeren,doorden
vogelbedekt,inonmiddelljkeaanrakingkomen
methetwarmeligchaam - een verschjnsel, watten gewikkeld,voortdurend aan dennoodat wj desgeljks opmerken bj de m eeste digen warmtegraad wordenblootgesteld,hetwatervogels.Demeestehoenderachtigevogels welk hetgemakkeljkstgeschiedtdoorwarm
en watervogels, die in het warme saizoen

water onder de platen te brengen,waarop
broeden, bouwen een zeer kunsteloos nest 4eejerenzjnneêrgelegd,en datwatersteeds
vaneenigetakjesjofwoelen enkeleenekom- door middeleener lamp op dezelfde tempera-

vormige holtein den bodem ,waarin zj de tuurtehouden.Daarbjwordttevensgezorgd
ejeren leggen,om zevervolgensmethaarlig- voorverversching derlucht.Doorgaansechter
chaam te bedekken.Naarmateeenvogelvroe- laatm en de hoenders,eenden,ganzen,kalger in het voorjaar broedt en meertjd be- koenenenz.zelvehunneejerenuitbroeden,omhoeft om voedsel te vergaderen,maakt zj dateene geringenalatigheidz0oligteengroot
kunstiger nest.De nesten dervroeg-broeden- aantalejeren doetverloren gaan,en tevens
den hebben eene half-bolvormige ofzelfseene omdatdejongennahetkunstmatiguitbroeden
bolvormige gedaante;zjzjnvan fjnebouw- verstoken bljven vandemoederljkezorg.
stoFen zeer kunstig en hecht opgetrokken,
Dathetbroeden enkeleenewerktuigeljke
en van binnen digtbekleed metw olendons, zaak is,bljkt uit het feit,dat een vogel
zoodat de warmte zelfs bj eene langdurige zonder tegenstand de ejeren vananderevoafwezigheid dervogelsbewaardbljft.In het gels uitbroedt,Ja, zelfshaar best doet,om
barre noorden zjn vogels,die doorhetbou- ejeren van krjtofgipsuitte broeden.
Wen Van zulke nesten zelfs midden in den
Bj sommige kruipende dieren heeftmen
winter kunnen broeden. Bolvormige nesten verschjnselen opgemerkt,welkemetdi
evan

hebben eeneogeningaan deminstgurezjde. hetbroeden dervogelen overeenkomen.Eene
Metbetrekklng t0tden tjd van hetbroe- reuzenslang (Python) had ejeren gelegd in

den geldt in het algemeen de regel,datde den Jardin desPlantesteParjs,enzjbleef,
vogelsdaartoe datgedeeltedesJaarskiezen, in den vorm van een kegel opgerold, die

waarin zj hetgemakkeljkstvoedselkunnen ei
jerenhyedekken,terwi
jlmenopmerkte,dat
bekomen voor hen-zelven en voorhunnelon- in de lerdoor gevormde holte de lucht een
gen,- alzoo gewoonljk de lente,waarin de graad C.warmer Yias,dan daar buiten.Inplantengroeien deinsecteneenovervloedvan tusschen Nveten Tvj,dater00k slangenzjn
spjsopleveren.
diehare ejeren eenvoudig op den mesthoop
Doorgaansbroedthetwjfleàlleen,enhet leggen, waar de warmte,door gisting ontvervultzoogetroue mogeljk diebelangrjke staan,de ontwikkeling derJongenbevordert.
taak,zoodat het zelfs de gewone schuwheid
Er zjn zeedieren (Syngnathus en Hipposchjnt te overwinnen en bj de nadering campus), die hunne ejeren uitbroeden in
van menschen bljftzitten.Hetwordtgedu- daartoe bestemde buidels ofin huidploojen.
rendeden tjdgewoonljk doorhetmannetje Zulke buidels vindtmen 0ok bj padden en
gespjzigd.Moethetvoedselzoeken,danwor- kikvorschen. Sommige weekdieren dragen
den de ejeren zoolang metbladeren bedekt. hunne ejerenin dekleuwenjenhetmannetje
Bj dehoenderachtigevogelswordthetbroe- van Alytes obstetrieans windtzich deejer-
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snoeren om de beenen.Sommigespinnen dra- De ongehuwde broeders bewonen het broe-

gen hare ejeren mede in een zak,dieaan
hetachterljfisvastgehecht.Bj aldeze dieren kan slechts in zoover sprake zjn van
broedenta1szj dewarmtevanhunligchaam
aan de ejeren mededeelen ofdezevoorroof

derhuis waarzj zich metallerleihandwerken bezig houden, en de ongehuwdezusters
zjn in het zusterhuis bjeen, behalve zj,
die t0t huisgezinnen behooren ofaldaar in
dienst zjn.Zj betalen er eenekleine s0m
beveiligen.
voor Onderhoud. Het gehuwde kpor bestaat
Broedergem eente (Evangelische)of.
ge- uit de qezamenljke echtparen,die welin
meente der A ortzri:c/ze broeders is de naam afzonderljkehuizen wonen,maartochonder
van het godsdienstig genootschap,gevormd een bestuurderzjn gesteld.De bestuurders
doorde nakomelingen dierChristenen,welke
in M oxavië en Bohemen vervolgd werden en

brengen de Omstandigheden derverschillende
koren ter kennis van de oudsten der gein 1725 eene wjkplaats vonden onder de meente.Naastditcollégievan oudsten,w aarin
hoede van den graafronZïlzeldt
?r-/',opwiens de leeraar, de koorbestuurders enz.zitting

riddergoed Berthelsdorfin opper-Lausitzzj hebben,bevindtzich een collégievan oyziezich vestigden,en wèlaan de zuidzjdevan ners,dat op de gelden voor voedinggmlddeden Hutberg, zoodat ziJaan hunne kolonie len, op het handhaven der Orde en op het

den naam gaven van ilerrnhut en daarom wegruimen van verdeeldheden moet letten.

o0k welmet dien van Herrnhutters worden Aan die collégiën worden n0g leden uit de
bestempeld.Onder deleidingvan genoemden gemeentetoeyevoegd,om overbuitengewone
graaf werden den lzt
lel Mei 17:7 eenige zaken te besllssen,Totdekerkeljke bedieChristeljkegeloofsregelen opgesteld en alge- ningen behoorenerdiederbisschoppen,dieder
meen doox de broeders aangenomen,zoodat presbytersofpredikers.en die derdiaconen,
men hem alsdenstichtervanhetgenootschap welke de pxedikershelpend terzjde staan.
mag beschouwen.Om de toetreding derPr0Het middelpuntvan deze nog alzam enge-

testanten totdebroederschap gemakkeljk te stelde inrigting was aanvankeljk de graaf
maken: heeft men aan de geloofsbeljdenis non Zinzendorf met den titel van ordinarius.
een drlevoudigen voxm gegeven, den Oud- NazjnOverljden(1760)werdenerechtersynoMoravischen, den Lutherschen en den Her- den gehouden(1764en1769),alwaardetegenvormden,.daar zj geene afzonderljke secte woordige verordeningen zjn vastgesteld.De

verlangttewezen.Haarkenmerk isenkelgelegen in eeneinnige enweldadigegemeenscha'
p
der leden;hoeweldeHerrnhuttexszichin het
algemeen vereenigen met de Augsburgsche
confessie, wjken zj af van de regtzinnigLuthersche leer. Vasthoudende aan de vol-

aangelegenheden der geheele broederschap
worden behartigd doo1' de uunitâtsâltesten-

conferenz (Vergadering van de oudsten der
Vereenigingl'', die sedert 1789 te Berthelsdorfbj Herrnhutvergadert.DieVergadering
isin 1
$departementenverdeeld:éénvan deze

doeningsleer en aan deinnigeqemeenschap zorgtvoordegeesteljkebelangen envooral
der zielen met Cltristus, schulven zj de voor het onderwjs,- een ander voorde
overige leerbegrippen op den achtergrond of uitwendige,stoFeljke belangen,- en het
geven daaraan eene eigenaardige beteekenis. derde voor de zendingszaak. Zonder voor-

Sommigeleerbeyrippen hebben zj meerdan kennis dier Vergadering kan in geene ge-

eenig anderChmsteljk ketkgenootschapzoe- meente iets van belang volbragt w orden.
ken te handhavenj zooals de leer van de

Voorts zorgt ZP
*@ voor de benoeming van

verzoeninr dergeheelemenschheid metGod leeraren , opzigters en bestuurders, 't geen
door Cltv%stus,de leerder noodzakeljkheid alleen in Engeland en in Amerika aan de
van het erkennen dezer w aarheid door een gemeenten zelve w ordt overgelaten.D eVerlevendig geloofvooriedermensch in hetbj- gadering isintusschenw ederom ondergeschikt

zonder, de leer der heiligende kracht van
Jezns'leven a1s mensch,deleerdergemeenschap van het geloovig gem oed metdenH eiland,de leer datde liefde t0t Christ<s.door
het geloof gewekt,de grondslag is der hei-

aan de Synode,uithare leden en uit afgevaardigdendel'gem eenten zamengesteld.D eze
houdt w e1 eens m aanden lang zitting, en
hare besluiten w orden aan de gemeenten
medegedeeld en sedert 1826 dnor den druk
ligmaking, en de leer, dat wj 00k na de openbaar gem aakt.

bekeering zondig bljven en onvolmaakt.A1 BovengemeldeVergadering zorgtdoormidhunne verordeningen zjn gerigtopééndoel, del van een maandblad en van Jaarboeken,
nameljk op de gemeenschap dergemeente- dat de aangelegenheden der broederschap
leden metJezus.Hunne gemeenteljke inrig- ter kennis komen van al de gemeenten en
ting is inderdaad zeer merkwaardig.
Eene geheele gemeente isvolgensgeslacht,
ouderdom en levenswjs in koren verdeeld:
m en heefteen koor van kinderen ,van kna-

geeft voor ieder jaar eene reeks van dagteksten uitden Bjbel.Dageljksworden ln

de gemeenten godsdienBtige zamenkomsten
gehouden in eene aangenaam ingerigte zaal,
pen,van meisles,van ongehuwde broeders, waar eene tafelm eteen groenkleeddeplaats
van ongehuwde zusters,van w eduwnaarsen van het altaar inneemt.De godsdienst-oefevan weduwen. Ieder koor heeft een koor- ning,die des avonds gedurende een halfuur
verzoxger, die met de inwendige, en een gehouden wordt,bestaat uit eenekorteleerbestuurder, die met de uitwendige aangele- rede,uiteene Bjbelverklaring,uitberigten
genheden isbelast.Bjvrouweljkekorenzjn omtrent de zendingszaak,gezang,gebed enz.
die betrekkingen aan vrouwen opgedragen. Des zondags wordt eene leerrede gehouden
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en het voorgeschreven gebed gelezen.Voorts lausitzte Herrnhut,KleinwelkabjBautzen,

worden eenige gedenkdagenplegtig gevierd,
zooals op den lsten Maart d1e der instelling
van oudsten (1456),op den l3denAugustus
die der vernieuwde organisatie der broederschap (1727),op den 6den Julj dievan het
overljden van Hnsz.Hetlaarwordtmeteene

en Niesky bj Görlitz,in Silézië teNeusalz,
te Gnadenberg bj Bunslau,te Gnadenfreibj
Reichenbach,en te Gnadenfeldbj Kosel,voortsteNeudietendorfbjErfiirt,teGnadau
bj Barby, te Ebersdorf bj Lobenstein,te
Königsfeldin Baden,teNeuwiedaandeRjn,
godsdienstoefening geëindigd en het avond- te Berljn en te Rixdorf,in ons Vaderland
maal iedere maand gehouden. Eenige uren te Zeistbj Utrecht, en te Christiansfeld in
te voren vereenigen zich de leden,naarhet Sleeswjk. 0ck heeft men snciëteiten der
voorbeeld der eerste Christenen,a:n e0n Broederschap te Amsterdam ,Basel,Straatsliefdemaaltj;, waar thee en gebak worden burg,Altona,Kopenhagen9 Stockholm ,Pegebruikt.De dood van een lid dergemeente tersburg enz. In Rusland werd zj in 1764
wordtvan den toren met bazuingeschalaan- toegelaten en vestigde er zich te Sarepta in
gekondigd,en men weet terstond,t0t welk hetgouvernementSaratow.Vooralheeftzj
koor de overledene behoort,daar ieder koor zich uitgebreid in Engeland,waarzjin1749

zjneeigenedooden-melodieheeft.Rouw wordt
ernietgedragen,en men brenqthet stofl'eljk overschotdes overledenen ln eene lichtgeverfde kist naar het sierljk aangelegde
kerkhof, w aar alle gem eente-leden zich op
den Paasch.morgen vereenigen, om zich in

bj Parlements-acte alseene oudeBisschoppeljke kerk werderkend.Hierheeftzjhare
voornaamste vereenigingspunten te Fulneck ,
te Fairfeld en te Ockbrook, en in Ierland
te Gracehill.Hare koloniën buiten Europa

ontstonden door zendelingen,en dezezjn,
dehoop deropstandingteverbljden.00kde vooral 00k in onze W est-lndische bezittinvoetwassching isbj hen in gebruik enheeft gen,onder de Negers hoogstnuttig en welplaats op W itten donderdag.
dadig werkzaam yeweest.Hare eerstezenHetverheven doelderbroederschapisaan- delingen begaven zlchin 1782naarStThomas.
kweeking van Christeljk leven bj de ge- Bloejendekoloniën heeftzj vooralinNoordm eente-leden en uitbreiding van hetKoning- Amerika te Bethlehem ,Nazareth,Litiz,Sari
jk Gods op aarde.Zj l
ïeeft zich metbe- lem enz.Vooralhebben harezendelingenzich
trekking t0tdeopvoeding derjeugd groote verspreid op de W est-lndische eilanden: ze
verdiensten verworven;hare inrigtlngen van zjn naar Groenland,naarde KaapdeGoede
onderwjs zjn zeerin aanzien. In haretal- H()0? en naar Nieuw-llolland getrokken en
rjkeJongens-en meislesscholenworden00k t0t ln Thibet doorgedrongen. In 1863 had
kinderen uitandere kerkgenootschappen 0p- zj 323mallneljkeenvrouweljkezendelingen
genomen.Zj heeftvoortseen paedagygium 0? 82 zelldingsposten en belastmethettoeteNiesky,en een theologisth seminarmm te zlgt op 76000 bekeerde Heidenen.
Gnadenfeldin Silézië.Eenedergeljkeinrig- MenschathetaantalledenderBroederschap
tingalsdezebezitzjteFulneckinEngeland in Earopa op 12000 en in Am erika op 8000,
en te Nazareth indeVereenigde8taten.Daar en hetaantal personen,die t0t de BroederdeMoravischebroedersveelmeergesteldzjn schap behooren,op 192000.Hetisduideljk,
op een reinen,echtChristeljkenwandel,dan dathare kerkgenootschappeljkeinrigting a1op schitterende talenten,ishetaantalgeleex- leen van toepassing kan w ezen op kleine geden bj hen doorgaans gering,hoewel onder meenten.Zj zou in eene groote gemeente
henmeermalen wetenschappeljkemannenge- nietkunnen beantwoorden aan haardoel,navonden werden ofn0g leven :wj noemen uit meljk hetbevorderen van hetheilvan ieder
vroegeren tjd 8pangenber.
jenuitonzeeeuw gemeente-lid in het bjzonderen het OnderLatrobe, Hller/ili en Pl%tt. Vooralzoeken houden eener innige gemeenschap Van allen.
zi
j eenvoudigheid en zuiverheid van zeden
Broedersdesgem eenen levens(Frain het dageljksch leven te handhaven.Zon- tresvitaecommunisofbonaevoluntatis),0ok
der zich in kleeding van hunne medeburgers Hilronymianen en oreyorlanen genoemd,wate onderscheiden,dragenzj een onopgesierd ren vöör den tjd derHervormingde leden
gewaad. De zusters dekken het hoofd met van eenevrjzinnige vereeniging van weteneene m uts,en aan de kleur der linten kan schappel
jke mannen,die zich toen reedsin
m en zien,totwelk koorzjbehooren.Alleen derigtingderHervorming bewogen.Zjstreefonschuldige gezelschapsspelen achten zj ge- den naareen zedeljken wandel,naaropleioorloofdjmaar hetdansengedoogenzj niet, ding derJeugdennaarvermeerderingderken- i
n hetalgemeen geenevermaken,waaraan nisdesBjbelsonder het algemeen.Daartoe
Jongelieden van beideseksendeelnemen.Wie w erden door onzen beroemden landgenoot
zich aan eenige overtreding sclluldig maakt, GeertGroote(zie onderdezennaam)lnetFlpwordteerstllefderjk vermaand,daarna,z0o renti'œsAcdelnisv.
:fraterhuizengesticht,waar
hj in zjne verkeerdheid volhardt,van het de inwonendendoorgemeenschappeljken aravondmaal uitgesloten,en eindeljk uitdege- beid in hun onderhoud voorzagen. De vermeentegebannen.Tlverigeen gedurige werk- eeniging der Broeders erlangde eene aanm erzaamheid, verbonden m et gestadig toezigt, keljkeuitbreiding,vooral0ok in 0nsVaderisechteroorzaak,daterzeldenafwjkenvan land,en werkteveelgoeds,doordienzjvoor
het regte pad.
hetoverbrengen van den Bjbelindetaaldes
Er bevinden zich gemeenten der Broeder- landsen voorhetgebrtlikdiertaalbjdegodsschap op het vasteland vanEuropa:in Opper- dienst-oefening zorgde. Vooralbragt zj het
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onderwjsop een betereu voet;zj stichtten zichgesteunddooreenbelangrgken aanhang.
scholenensteldennuttigeboekenverkrjgbaar. doch kort daarna kwam op den Vjgendam
Aan die scholen hebben zich beroemde mannen gevormd,zooals Tl
tomas # Kempis,W esselGclzerpprf,Agrieola,Desiderilts .
rrlq
szz
ll:
en anderen.
DeVereenigingderBroedersdes Gemeenen
levensontbondzichlangzamerhandinden lo0p
der l6de eeuw ,toen de uitvinding derboekdrultkunst en de Hervorming hare verdere
werkzaamheid onnoodig maakten.

een verdrag t0t stand, zonder dat er een
droppel bloed gestortwerd.

Na het vertrek van Brederode (zie onder
dezen naam) achtte hj zich nietveilig in
Amsterdam , en hj begaf zich naar Groningerland en Emden,waar hj aan Lodewl
jk
van Ncdq
stz?
x belangrjke diensten bewees.
VooraldeedhjdenSpaansgezindenafbreukter
zee.Dit verbitterde de regeringvan Amster-

Broeders en zusters van den vrijen dam zoozeer,datzj eene premie uitloofde

geest.Z00 is denaam vaneenegodsdienstige van 200 gulden aane1k,dieJan Broeklevend
secte, die in de lsde eeuw in Duitschland, in hunne handen leverde,en van 100gulden
Frankrjk en Italië veleaanhangersteldeen aan elk!die hem dood sloeg.2anWroekverhier en daar onderplaatseljkebenamingen, Overde lnmiddels 00k schepen van de Ham-

bjv.onder dievan t
dBegharden''optrad.Zj burgers,en toen hj kortdaarnaindemagt

bleefbestaan t0tin hetlaatstder 14de eeuw. van deze geraakte,werd hj als een zeerooMeaarschjnljk ontstond zjalseenedemocra- ver onthoofd.

tische partj uitde schoolvan Almarieh '
ltxg
z
Bena en David '?lJl Dinant, welke in 1209

Broek (ten).Onderdezen naam vermelden wj:

Joh'an Jaeob le SagelenWroek,hoogleeraar
sterden pantheïstische denkbeeldenenkenden illde wjsbegeertete Groningen.Hjwerdgeaan de leerder Kerk enkeleene symbolische boren te 'sHage in 1742,zag zich in 1765
waarheid t0e,terwjlzjdenoodzakeljkheid bevorderd t0tdoctorin de wjsbegeerte,kort
der uitwendige Kerk loochenden en beweem daarna t0t proponent,en was a1s predikant
den,dat alles rein is! omdat de geest Gods achtereenvolgenswerkzaam teLi
pyenhuizeu
in 0ns niet kan zondlgen.Vandaar komt de en te W erkendam.ln 1769 werdhjbenoemtl

te Parjsveroordeeldwerd.Diemannen koe-

naam van secte van den rrl
jen.
ç:e.
$f.Hunne
leer gafaanleidingt0topheëng vanhethuweljk,van den eigenllom enz.,weshalve zjte
vuur en te zwaard door de Pausen en door
deinquisitiewerden vervolgd.Laterzjndergeljkebeginselenverkondigddoordepicarden
ofAdamieteninBohemen,endoorLibertjnen
te Genève in dedagen van Calvqn.
BroederschappentGodsdienstige)noemt
m en vrome vereenigingen t0t weldadige 00g'm erken.Toen m en nadelodeeeuw bedevaarten naarheilige plaatsen alseenkrachtigmiddel t0t zielsbehoud aanmerltte,beschouwden

anderen,diezich zoomin metdergeljkepelgrimstogtenalsmethetverbljfinkloosterskonden vereenigen, het a1s een verdiensteljk

t0t hoogleeraar in de wjsbegeerte aande
hoogeschool te Groningen,en nadat hj i11
1773 bevorderd was t0t doctor in de theologie, besloot hjin hetlaatstvan 1777 eenl)
beroeping t0tpredikantte Rotterdam aan te
nemen.Hierhad hj wegensdestaatkundigtt
woelingen dierdagen metvelemoejeljkheden te worstelen;zelfszag hj zichvan1787
t0t1795van zjnebediening ontzet.Nadielz
tjd bleefhj gçtrouw o? zjn post t0t in
1822, toen hj het emerltaat verkreeg2en
hi
jOverleed den zosten Januarj 1:21.Hjbehoorde Onderde eersten diein zjnti
jdeent!
1gden , zooals
betere preekm ethode vol
bljkt
uit zjn uBundel kerkeljke redevoeringeu
(1783)''.Voorts heeft hj de Latjnsche JLogica''van '
pcAz de Tlr'
ijp.per,sye in het Neder-

werk,de ellende derbeêvaartgangers teverzachten,w egen aan te leggen,zieken tever- landsch uitgegeven en onderscheidene w erplegen,armen te ondersteunen en het gods- ken van polemischen aard in hetlicht doen
dienstig leven te bevorderen. Om dat alles verschjnen.
t0t stand te brengen,hetwelk de krachtvan
Joaeltim George
Sa-qe /ezl z?roek e0n
enkelen teboven ging,vereenigden zj zich ZO0n Van den voorgaande.Hj werd geboren
t0t broederschapyen.Deze bestonden veelal te Groningen in l775 en verkreeg d(,betrek-

uitgeesteljken,rlddersenleekenvanverschil- king van notariste Naaldwjk.ln 18(36ging
lenden stand.Voorts waren er broederschap- htj over totde R.KatholiekeKerlt,ennadat
pen,diebj de toenemendeweeldedergees- hj in 1829 wegens blindheid afstand hadgeteljkheid de eenvoudigheid van hetAposto- daan van zjn notariaat,veitigdehj zich te
lin 1847
lisch tjdperk wilden herstellen,maarveelal Grave, waar hj t0t aan zjn doot
t0t dweeperj vervielen. O0k in onzen tjd zich bezig hield m et het opstellen van gebestaanzoodaniyevereenigingen:diezichmet schriften terverdediging van zjn nieuw gede zorg voor zleken en behoeftlgen Ofvoor loof.Van hem hebbenwjdDichtproeve()808)
''
hetonderwjs belasten.
?Devoortreffelt
jkheidvandeleerderl'
toomschBroek (Jan) Valentgnz.,een onrustig en Katholieke kerk geschetst(l81C)'' klvruchte-

Hervormingsgezind illwonervan Amsterdam , loosheid deraanvallen opdeleerderltoomschdeed er in 1566 de trom roeren,bezette een Katholi
ekeKerk aanyetoorfd (1811
5):
;
'uWare
groptgedeelte derstad.maakte zich meester aanbiddingingeestenlnwaarheid(18.
- a)
,
-enz.

van eenige huizen,deed bj de tegenwoor- Broeke lBerendten),zich o0knoemende
dige Doelenbrug eenebarricade verrjzen en BernardnsPaladanws,geboren te Steenwjk
trad hierin vruchtelooze onderhandeling met den Sosten October 1550, werd dpcr9r ln de
den burgemeester Elbert A ceklq
:. Hk- zag wjsbegeerte en geneeskundetePaduaen ver-
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kreeg van keizerK arel F dentitelvan Com es die benoeming door den raad derstad buiten
PalatinusofPfalz-graaf:alsmededienvanrid- werkinggehoaden,dochin 1682goedgekeurd.
pschreef
der van Jerusalem.Hj deed rnerkwaardige B roekltuizenoverleedaldaarin 1686.11reizen door Europa, Azië en Afrika,verza- &De oeconomi
a corgoris animalis'' - een

meldeeen belangrjk musétlm uitde 3 rjken werk,datbj herhallny isuitgegeven.
der natuur, en vestigde zich a1s geneesheer
eerstte Zwolle en daarna te Enkhuizen.In

1591ontving hj een beroep naarLeiden,om

Joltan '
p1zl Broekltul,zen, 00k wel Janus
r'
rpd7rl,f
xdïv,
s of de Nederlandsche Propertins
enaamd, een gelukkig beoefenaar der La-

.

aldaarden Botanischentuininordetebrengen tjnscheenNederlandschedichtkunst.Hjwerd
en zichmethetonderwjsindeplantenkunde geboren te Amsterdam den zosten November
te belasten,doch Op aandrang zjnerstadge- 1649 en oefende erzich onderde leidingvan
nooten weeshj hetvan dehand. Ht1over- den beroemden Adrianun Jkliv.s in de Oude
leedteEnkhuizen densden April1633 en heeft talen.Vool
'alonderscheiddehjzichdoorvlugnietsandersindruk gegevendan ophelderende heid van geest,door een stalen geheugen en
aanteekeningen op de reis van L'
%nsekoten.
door de groote gemakkellkheid,waarmede
B roekhuizen.Onderdezennaam vermel- hj Latjnsche verzen vervaardigde. Na het

den wj:
doorloopen derLatjnscheschoolzou hj zich
Reiier ofReinier rtxzlBroekltwizen,een Gel- gaarne naar eene académie hebben begeven,
derscà krjgsman van adelljke afkomst.Toen maardoordebeschikkingvan ziin 0om werd
in 1473 Njmegen door Kareldef/olfebe- hj bj Ilerman Angelkotopgeleii t0tapothelegerd werd,voerdehjdaarbinnenhetbevel. ker.Hj gafechterdevoorkeuraandekrjgsln weerwilvanzjnedapperheidmoestdestad dienst,werd cadetbj de infanterie en klom
zich overgeven,eninhetvolgendejaardiende weldra op t0t kapitein-luitenant.Gedurellde
Broekhuizen onder hertog Karelbj de bele- den ongelukkigen veldtogt van 1672 4afhj
geringvan Nuits.Voortsnam hj jverig deel herhaalde malen bljken van dapperheld,en
in de Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten, 2Jaren laterwerdhjmetzjn regimentnaar
maakte zich bjherhalingmeestervanVianen, Amerikagezonden.Hj volbragteen zeetogt
om er de weduwe van zjn zwagerReinowd onder M'ichielde.Avtf/fer,doorkruistedeAme11 rczlBrederodede voogdjschap overhare rikaansche wateren en bleefbj voortduring
kinderen te betwisten;Ja,hj wistdie kin- dedichtkunstbeoefenen,zooalsbljkttlitzjne
deren - een zoon en twee dochters- binnen Latjnsche vertaling van Psalm 44enhetgede stad te lokken en hield ze op Batenburg dicht Jceladon ofverlangen naar hetVadergevangen.W èldeden scheidsregtersuitspraak, land'' beide door hem vervaardigd op de
dat hj de goederen van Brederodeaan de xeede van St.Domingo. In den herfst van

weduwemoestteruggeven,maarhj hieldze 1674 keerde hj terug en woondedaarnan0g
in bezit t0t in 1480.

onderscheidenebelegeringen envel
dslagenbj.

In 1481 overrompelde hj metl35Hoek- Na het sluiten van den Vrede te Nilmegen
schen de stad Leiden, waarnaaVaœimiliaan (1678)kwam ht
jmetzjnregimentteUtrecht
rtzzzOodfesrykdenstadhouderloodfwclLalainq, in bezetting enslootereeneduurzam evriendden broeder van bovengem elde weduwe van
Reénoud .
2J,derw aarts zond, om de stad te

schap m et den beroem den hoogleeraar Grae-

dervan Holland metzw aargeschutbeschoten

der vendelen Van de stadsbezetting. Dââr

rïf
zq
s.A1s secondantbj een tweegevechtwerd
belegeren.Broekkuizentrokheimeljk af,eerst hj er in eene ongeoorloofdezaakgewikkeld,
naar W oerden en toennaarM ontfoort.Vruch- die voor twee personen een doodeljken afteloossloegM aœimiliaanhetbelegvoorlaatst- 100p had,doch doortusschenkomstvan H ein: ontsloeg prins Willem III hem van de
genoemde plaats,en hj moestzichvergenoe- W'lf.
gen metBroekhuoen en anderen uitzjn ge- verdiende straf. Intusschen ging hj Ijverig
bied te verbannen en hunne goederen ver- voort met het lezen van Latjnsche dichters
beurd te verklaren.
en schepte vooralgrootbehagen in deverzen
In 1489 trok hjbinnenRotterdam ,smeedde van Propertlns. W eldra gaf hj een bundel
er eersteenvergeefschen aanslagopGoudaen uit, die doordebeminnaars derfraajelettoen op Leiden .vanwaarhjnaarhetslotpoel- teren met grooten bjval werd begroet.
geesttrok,hetwelk hj innam en versterkte. Nietlang daarnawerd hj door de regéring
Toenhjditkasteel,hetwelkdoordenstadhou- van Amsterdam benoemd t0tkapitein vaneen

werd,ontruimen moest,begafhj zich weder werkte hj jverig aan eene verbeterdeuitnaar Rotterdam ,e11toen deze stad in dehan- gavevan Propertl'us,waserlidvan een Kunst-

denderKabeljaauwschenviel,vertrokhjnaar genootschap,doch werdnadenRjswjkschen
Gelderland,om aldaarde belangen derHoek- Vrede(1697)oppensioengesteld.Nuvestigde
schen te bevorderen.
htlzich op een klein buitenverbljfteAmstelBeniamin tlt
zl Broekltuoen,een uitstekend veen,gaf daaraan d0n naam van zilne?HerNederlandsch geneeskundige.Hj werd gebo- mitagie''en hield zich bezig metie beoeferen in de l7de eeuw,verwierfden rang van ning der fraaje letteren.Hj overleed den
meester in de vrje kunsten en van doctor 15den December 1707, en werd begraven in
in degeneeskunde,waarnahjeerstalschirur- dekerk teAmstelveen,waarlaterterzjner
gjn-majoor dienstdeed bljhetlegervanden eere een keurig gedenkteeken m et een LaStaat en daarna t0thoogleeraar indewjsbe- tjnsch gedichtvan Petnu.
n.
plr-t
xpzzf
z.
vSec%ngeerte aangesteld w erd aan de doorluchtige #v.
:is geplaatst.Van Broekhuizen zjn inhet
schoolte'sHertogenbosch.Aanvankeljkwerd licht verschenen: dcarmina (1684)'' dActi
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SinceriSanazariiOpera latina omnia et inteBroek in W aterland is een Noordgra etc. (1689 en 1727)'', JAoniiPaleariVe- Hollandschdorp,opeenhalfuurgaansafstand
rulaniOpera(1696)'',JS.AureliiPropertiiE1e- van M onnikendam ,en in hetbuitenland ver-

giarum libriIV (17(32en 1727)'',uAlbiiTibulli maard om zjne zindeljkheiden om denrjkquaeexstant(1701)''
)en uGedicbten (1712en dom derinwoners.In een artikelindeuRevue
3dedruk 1822)''.
Adam van ./roe/r/z'lzizdzl,een Nederlandsch

krjgsman en letterkundige.Geboren in1682,
werd hj in 1715 luitenanten in 1730 luitenant-kolonel en kapitein dergarde te voet.
Hj nam deelaan de oorlogen tegen Frank-

des deux m ondes''werd in vollenernstm edegedeeld,dater niet anderswonen dan millionnairs, en dat één van hen ,om maar iets
te doen te hebben,zich m et de betrekking
van veldwachter belast.De waarheid is,dat
voorheen de inwoners van deze plaats door

rjk van 1700t0tl748,wasaanwezigbjjde handel op de oostzee zeer welvarend zjn
veldslagen van Ramillies en Malplaquet en geworden,- dathetdorprondom eenvjver,
overleed in Novembervanlaatstgenoemdjaar. hetHavenrak y'
enaamd,aardigisgelegen,en
Hj heefteen grootaantalgeschied-en oud- daterin de hulzen eene verbazingw ekkende
heidkundige werken in handschriftnagelaten, netheiden zindeljkheidheerscht,terwjlhet
zooals i
tBeschrjving van hetslotDevilstein''1 steedsa1stypevanechtHollandschezedengold.
uBeschrjving der aloude graafschap Strjen Talrjkevreemdelinyenbegevenzichn0gieder
en der stad en lande van Breda''1 uAantee- Jaarderwaarts,omzlchdaarvantevergewissen,
keningen betrekkeljk de geslachten en wa- schoonheteigenaardigeschier zicnderoogverpenkunde'',uverzameling deronverstaanbare dwjnt.
w oorden, die m en in de Oudste diplornata
Broekzw aarteisdemeerderezwaartevan
of latjnsche magtbrieven vindt'' t
tlnleiding hetachterste gedeelte van een kanon,vande
totde miniatuur-schilderkunst''.GKrjgskun- tappen af gerekend,w aardoor hetdeneiging
digememoriën''enz.Vanhem zjninhetlits
ht ontvangt om metde kulas op hetaFuitofop
verschenen: (
dAanteekeningen op de Verza- de keg of schroef te rusten.Bj jzeren gemeling van alle de Orders, omtrent hetgeen
de troepen vanden staatin 'tcampementvan

schutbedraagtdebroekzwaarte'iestevanhet
gewigtvan den vuurmond.Men neemtdie niet

Oosterhout hebben gedaan (1732)''.
grooter dan noodigis,OmdatmeerderebroekBroekhuyzen Jr. (George Hendricus), zwaarte de schokken bj hetafvurensterker

een verdiensteljk Nederlandsch toonkunste- maaktenalzoo vernielend werktophetaFuit.
naar,werd geboren teAmsterdam den 25sten

Broers (Jacobus Cornelis),een uitstelkend
Februarj 18l8. Reeds vroeg gafhj bljken Nederlandsch geneesheer en hoogleeraar te
van vlugheid van geest en van een buitenanl
eg
no
geWonen
othetoand
er
wjs
vov
oa
rndetoonkunst.Hj geG.Fodk,en na Ver@
loop van 3 Jaren was hj in staat om alles
van het blad te zingen.O0k maakte hj 0nderde leiding van Sommer snellevorderingen

Leiden,werd geboren te Utrecht den 17den

Februarj 1795.Hj studeerde aldaar in de
geneeskunde, snelde in 1815 te w apen,om
het V aderland te helpen verdedigen. be-

haalde na zjn terugkeer de gouden medaille op eene académische prjsvraag,werd

in hetpiano-spel,enweldra componeerdehj in 1818 bevorderd t0t doctor in de geneeszelfmuziekstukken.Opl3-jarigenleeftjdver- en heelkunde,begaf zich daarna metzjne
vaardigdehjeenvaderlandschliedmetOrchest, vrienden Tilannsen denjongen deFremery
en na de bestorming der Citadelte Antwer- naar Parjs en naar eenige Duitsche acadepen eene driestemmige cantate , beide m et m iën, vestigde zich als geneesheer te Zeist
woorden van zjn oom Gerardus R enricus en werd in 1826 benoem d tot hoogleeraar
Broekkuyzen.Van J@n GeorgeBertelman ont- indeheel-enverloskunde aan de hoogeschool

ving hj nu onderrigtin deregelen dercompositieten hj leverdeeenaantalfraajestukken.OpdemuziekschoolverwierfQi'3Jaren
aaneen den hoogsten prjs van ztjn; klasse.
Als altzangeronderscheidde hjzichdooreene

te Leiden, welke betrekking hj bekleedde
tot aan den dag van zjn overljden, den
23sten November1847.Hj verwierfzich grooten roem door zjne ongemeene kennis van

de ziektekundige ontleedkunde,w elketevens
zuivereintonatieeneenesm aakvollevoordragt, bljktuitzjne(
tobservationesanatomico-patho-

a1sklavierspelerbezathj eeneongemeene logicae (1839):'- het eenige werk,dat,met
vaardigheid.Vanzjnecompositiënverwierven uitzondering van een paar oratiën,van hem
vooralde muziek van hetballet ttDeschoone in het licht isverschenen.Hj was1id van
slaapster in 'tbosch''1de JMelancholie-wals'' hetProvinciaalUtrechtsch Genootschap,van
en de upost-galop'
'grooten bjval.Hj over- het Genootschap ter bevordering van heelleed den 23sten Januarj 1849,en dereeks kunde te Amsterdam 1 van de Hollandsche
der door hem vervaardigde en tlitgegevene Maatschappj van W etenschappenteHaarlem ,
en

liederen,romances,cantates,kwartetten,bal- en correspondérend lid van het Genees-en
letten,walzen, galoppen, françaises,varia- heelkundigGenootschapteBrugge.- ookzjn
tiën,enz.iste groot,om zehierin bjzon- broeder dr.H..frtldr,steUtrechtlleeftzich als
den.
schrjvervan onderscheidene werken bekend
der
Bhreoekl
denJng
eveirmel
sdenaam vaneenzwaartouw, gemaakt.
waarmede aan boord der oorlogschepen het
Broes.Onderdezen naam vermelden:;j:
inspringen der stukken wordt beperkt.Dit
P etrus Wrod.s, geboren te Amsterdam den
touw ,achter het stuk omloopende,is tegen 9den Julj 1726. Hj studeerde te Leiden in
boord in de broekingringen vastgemaakt,
de godgeleerdheid en vverd achtereenvolgens
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pl
eadikant te Velp,te Nieuw-Loosdrecht, te zelfonder de advocaten opgenomon.In 1880
'
Vl'ssingen, te Haarlem en te Amsterdam , geraakte hj wegensdeelnemingaaneeneza:lhvaal.hj den zssten octpber 1797overleed. menzwering in hechtenis,vervaardigdein den
:..
:'
:
1 werk uDe peinzende Christen ofbundel kerker een bundel gedichten, die hem den
.;
A'ltrzstichteljke gedachten voorde eenzaam- naam bezorgden van den GBêrangervan Pil11ï'id'' in 1784 en 1817 uitgereven,heeft mont.'' In zjn treurspel Jvitiges: koning
Aet'tl bjvalgevonden en in menlg gezin t0t der Gothen''kwam zjne democratlsche ge-

zindheid z00 duideljk aan den dag,dathj
(':'
2
tnuttirushu
isboçe,keen
gedie
nd.
J?ronërt'
./rpe.
zoon van den voor- het te Parjs moest uitgeven.Tn 1848 verr
-aandeenhoogleeraarteLeiden.Hjwerdge- scheen te Turjn onderzjneredactie(
t1lMes-

lhrlren te Velp in 17572 stlzdeerde te Leiden

saggiero tcrinese'',die echter slechtskortbe-

i11de wjsbegeerte en ln de godgeleerdheid, stond.Naden slagvanNovaraeischtehj,a1s
v'prd achteraenvolgens predikant te Vuren
t'
:) Dalem en te Vlissingen,en in 1784hooglt'ètraar in de theologie te Leiden.W egens
11e voorrede voor de dLeerredenen over
(14.11HeidelbergschenCatechismus''van Petrus

t'grrfdz
lïv,
swexd hj van onregtzinnigheid besl'lluldigd,maarhj wistzichtezuiverenvan
tllen blaam. IIj overleed op den 24stenFebT'
llarj 1799,nalatende Jsystema theologiae
ïIlf
aoreticae (2t
1euitgave 1788)'' t
dAanmerkinït
'/11overhetEvangelievan Matthéus(1798,
11 stuklesl''en eenigekleineregeschriften.
(Jr
k heefthtJeenige gedichten uitgegeven.

lid Van de Kamer der Afgevaardigden de
voortzettinqvan denstrjdenberiepzich hiert0e in de zltting van 24M aart1849t0t8-maal
t0eop dewoestehartstogtdermenigte,zoodat

hj voornameljk deoorzaak werd van deontbinding derKamer.Xeereerverwierfhjdoor
de verdediging van Ramoréno,die in weerwil

van zjnewelsprekenderedevoeringhetd00dvonnis moest ondergaan.Ilj Nvaseen tegenstandervan den bezadigden Cavouren schreef
tegen dezen eene dramatischesatire.getiteld:

öIltartufopplitico''
,welkeeenigelarendaarna
werd opgevoerd.Van zjne overigedramatiWillem Wrpe,v,een broeder van den v0or- sche wexken vermelden wj:d1lVampiro'',
p''ra.
nde.Deze, een uitstekend Nederlandsch JMiss Cuiinp'' ksalmorre'' ttrutto per il
1::.llselredenaar engeschiedschrjver,werdge- meglio'',?llCorsaro''1dAngelica Kaufmann''
lltpren te Amsterdam in 1766, studeerde al- en <Ilcastello de Kenilworth.''Z/ne Jcantt:'aren later te Leiden in de godgelèerdheid zone'',zjn in 1858voorde 5demaalgedrukt,
(a11 werd achtereenvolgens predikantteV oor- enbelangr.ijk vpordegeschiedeniszjnerdagen
stltoten(1790).Zutphen(1797),Leiden(1802) iszi
jn werk ttI mieitempi(1858- 1861,:0
(
,14 Amsterdam (18043.ln laatstgenoemdestad d1n)''.Zi
.
jn voornemen om eene geschiedenis
1)1(
)efhj 33Jarendepredikdienstwaarnemen, vanhetSubapennjlnschparlementteschrjven,
v-lart
l daarna wegens zjne zwakke gezond- heeft hj niet volbragt.Als volksvertegenlttlitlemeritus,en overleed den 7den Januaxj woordigernam hji
jverigdeelaan deberaadl8sq.Hj heefteen aantalvportreFeljkege- slagingen over hetbilstaan derFranschen en
flf
.
a
'
hl'
iften uitgegeven,van welke wj noemen: Enlelschen in den krim-oorlog,over de opafu:'ttrredenen'' Jvereeniging der Protestan- heëng der kloosters enz.Hj was een groot
tf
ln'' ?De Kerk en de Staatin wederzjdsche voorstander van Garibaldi,maarnietminder
lnclrakking volgens de geschiedenis /1820 tot getrouw aan zjn Koning die hem weder-

)78'
?, 4 dln)''
, öphilips van Marnix''
,tDe keeriz eene voortdurende toegenegenheid be-

1.vzïrlgélischegûdsdienst,haaxinhoudenhooge tonnde.BroFeriooverleed te Verbamella aan
A'razèrdetopengelegd inbreedentekstenrfllenz. het Lago Maggiore op den zGsten M ei1866,

(1t
!4$)''1 lW oord over de hervorming der nadath'
IjkorttevorendeoorlogshymneRDelle
Roi
nmsthe Kerk'' en t
lBjbel uit God''.Die spade il fero lampo etc.'',de Jltaliaansche
gcschriften onderscheiden zich dooreeneigen- Marseillai
ye'',gedichthad.
aar,tigen ,puntigen, hier en daar zelfs duisBroglle , eigenljk Broqlio of Broylia.

ter.lll en afgebroken sttjl, die echter zjne
toc'lpordersnietscheentehinderen,daarhj
in zjn tjd totdemeestgevierde kanselredenar,t'
s behoorde. Zjn leven. karakter en
wttl
'
lczaamheid zjn doorwjlen den Arnhemsc1l.'1 predikantk
bteenmeî
jer gesehetst.
)yroFerio (Angelp),een ltaliaanschdich-

Onderdezen naam vermelden wiJ:

Clzartesde.
/ro-çlbe.graa'
fvanàantena,den
afstammeling vaneenadelljkgeslachtinPiémont.Hjtradin Frankrjk inmilitairedienst
en werd in 1656 aldaar genaturaliseerd.In

1671 zag hj zich benoemd tptmarkiesran

Dormanv en,wegensdegrootediensten,door
ter en staatsma'
n, werd geboren te Castel- hem bewezen in den oorlog in Italië,Catanuf
lvo in de provincie Asti op den 24sfen lonië, den Elzas en Vlaanderen,achtereenSejltember 1802. Hj z0u te Turjn in de volgens t0t gpuverneur van Bedford in den
rejrtttn studêren, maar in plaats daarvan Elzas, van la Bassée in Vlaanderen , van

scll,
'
eef hj treur- en bljspelen, terwjl hj AvesnesinHenegouwen,eneindeljkt0tlt
llteziclt eerst later, '
onder de leiding van den

nant-generaal.Hjoverleeddenl7denMei170:.

I'ranLois M ariede.pro-qDe,graaf de Rerel
Jez,tïet uHanera, op de uitbreiding zjner
wetxtnschappeljke kennistoelegde.Nadatzljn in Piémont, markies de Renonches en luite-

trek:t'speldEudnxia''ganstig was ontvangen, nant-generaalin Fransche dienst.Aanvanke-

dec'thj eenereisdoorTtall
-ë en Frankrjk en 1jk was hj paje,kamerlonker en kapitein
diclttte onder anderen tsalvator Rosa'' en in Piémpnt en dlende vervolgensbj deFranaD .)terugkeer van den balling''.D aarna was sche troepen in Catalonië,Vlaanderen enz.

hj werkzaam bj een regtsgeleerde en werd Bj de bestorming van Charenton was hj
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de voorste op de ladders en onderwierp An- gen moestterugkeeren.ln het voprjaarva1

gexsenAnlouaandeheerschappjdesKoninrs,
zoodathj metde ridderoxde van den HelligenGeestbeloondwerd.Hjsneuveldeineene
loopgraaf te Valenza, niet ver van Milaan,
op den zden Julj 1656.--Zjn Otldstezool1,

1761trok hj echterweder naar Hessen,nkldathj hetleger der verbondene vorsten bj

herhaling geslagen had,vereenigde zich mft
den prins Soltbi&'
e, maar leed,daar laatstgtl-

uoemde hem niet naar eisch bjsprong, d(!
nederlaag bj W ellinghausen,en werdindell
in 1630,was geruimen tjd commandantvan aanvang van 1762van zjn bevelhebberschak)
Languedoc en overleed in 1726a1smaarschalk en van zjn gouverneurspostindenElzasOntvan Frankrjk.
zeten naar zjne goederen gebannen. Eer.t
FranLois A crid, hertog de Wrp-çfle,maar- naverloop van 2jaren bekwam hjdebetrel'schalk van Frankrjk en een ervaren krjgs- king van gouverneur-generaal van Metz e:1
ellstaatsman.Hj waseen kleinzoonvanden Lotharingen,alwaarhjdoorderevolutieovervoorgaande en werd geboren te Parjsden rompeldwerd.Bj hetuitbarstenderOnlustt'lt
llden Januarj ls7l. Hj streed voorspoedig van 1789Ontvinghjhet beveloverdetroepetl,
in deoorlogen in Duitschland,Italiëen Vlaan- dietusschenParjsen Versailleswarenbjee:l
T'
%etor X tarice, graaf de Srp-çlïe, geboren

deren en werdnaheteindigenvanden Spaan- getrokken en,na de Ontbinding daarvan,da
schen Successie-oorlog gouverneurvan M ont- portefeuille van O0rl0g. W eldra echter naill
Dauphin en directeur-generaalder cavalerie. hj de wjk naarLuxemburg en vereeniqt
le
In 1724 ginghj alsgezantnaarLonden en zich daarna metde Koningsgezinden teTrler.
vervolgens naar Hannover,enin 1783,nahet Toen men in 1702 over gestrenge maatregt
luitbarstenvandenPoolschen Successie-oorlog, len p'egens de emigrnnten beraadslaagde,z0ll
als luitenant-generaal naar ltalië. In 1734 de'Wrpsçlïd op voorstelvan zjn zoon Claudd
werdhjmaarschalkenOnderscheiddezichinde J'sc/or, lid van de Nationale Vergadering,

gevechten bj Parmaen bjGuastalla.Naden daarvanuitgesloten bljven,maarhjverwiert)
vrede (1728) zag hj zich benoemd t0tgou- die gunst en nam het bevelop zich Over dka
verneur van den E lzas,maar gedurende den

troepen van 'sK onings broeder. Nadat ht't

OostenrjkschenSuccessie-oorlogstondhjden hoof'
dvan Lodetvl
jkX l'
rf gevallen was,weri
l
maarschalk Belle-lsle ter zjdebj hetinne- de Broglie lid van het Regentschap, door
men van Praag (t74l), voerde daarna het '
sKoningsaanhangersbt
liten Frankrjk ingeopperbeveloverhetgeheeleBoheemscheleger steld, en verzamelde in 1794 een corps it1
endeedhetmetberadenheidterugtrekken.Om Engelsche dienst, dat echter een paarjaar

dieredenvielhjin ongenadebjhetHot',en laterontbonden werd.In 1797 ging hjinzjrl
hj overleed te Ferrièresden 22stenMei1745. voormaligen rang in Rtlssische dienstover,
Tscfor Frankois, hertog de Wrtwlïe, een
zoon van den voorgaande,maarschalk van

tiaar

durende den Poolschen Successie-oorlog in
ltalië, Yfaarhj de gevechten bj Parma en
Guastalla bjwoonde, bragt de tjding der
zegepraal evernaar hetFranscheH0fenontving het regimentLuxemburg t0tbelooning.
Zeer verdiensteljk maakte hj zich bj de
verovering van Praag (174l)en klom spoe-

aan gevolg had gegeven.
ckarlesFrlz?çpi.:,graafde.prpot/lïd,directeur

bleef non-actief.Onder het Consulaat

werd de grjzemaarschalk uitgenoodigd,0l
u
Frankrjk en Duitsch rjksvorst. Hj werd naar zjn vaderland terug te keeren,maarhi
,j
geboren den 19;en october 1718, diende ge- overleedteMunsterin 1804 voordathjdaarvan het geheim kabinet van Lodetvjik X l
en een broedervan den voorgaande.Hjwertl
Feboren den zosten Augtlstus 1719j verwiert'
ln 1752 als ambassadeur aan hethofvan Polert
een belangrjken invloed en onderhield toell

dig op totden rang van generaal.
m aloor.Na reedseene geheim e briefwisseling m et Lodeden dood zjns vaders streed hj in deNeder- '
lpjk X V.Toch wisten zjnevjanden hem uit
landen en nam voortsdeel aan den Zeven- die betrekking teverwjderen)waarna lltji:1
iarigen oorlog.Hj veroverde Minden en Re- dienst trad bj het corps van zjn broeder,
them , leed de nederlaag bj Rosbach, nam t0tluitenant-reneraalbevorderdwerdenzit'
,
ll
Brem en in (1758), voerde bevel over een dool-de moedlge verdediging van Cassel0n'
COITS in Hessen ,veroverde Cassel en V0r- derscheidde.N a den vrede belasttedeKoninlt
kreeg het opperbevelin Frankfort.Toenher- hem m et het bestuur van het geheilu kabl.
t0g Ferdinand ran Sr?
zzlq
s/
zlljk met30000 man net, doch zag zich w eldra gedwongen,he'll
derwaarts rukte,betroltdeWrost
yDeeenevaste te verwjderen.onderLodel
rà
jkX Vlhad /'
e
stelling bj Bergen,endeKeizervanDuitsch- Broglie geen invloêd.Hj Overleed in l781.
land beloonde hem daarvoor met den rang
OJtd'?:#e Victor,prins de Broglle,een zooll
van rjksvorst.Daarna maakte hjzichweder Van den voorlaatste. llj werd geboren ii1
meester van Cassel,en Opende door het in- 1757. streed als jongeling voor de onafhallnemen van M inden voor de Franschen den keltjkheid van Noord-Amerika en werd iIl
weg naar Hannover. Na de nederlaag bj 1789 benoemd t0t afkevaardigdevan denadpl
M inden m oest de maarschalk Contadeshem vool
,Kolmaren SchlettstadtnaardeVeryazjne waardigheid afstaan,waarna hj Mar- dering derStenden.DeNationaleVergaderlilrf
burg veroverde (1760), den erfprins van kooshem t0tsecretarisen latertotpl'esidellt..

Wrz
y?p.
slp'
t/k bj Korbach versloeg, en Cassel
en Ziegenhain bezette. Hj werd echterin
zjne winterkwartieren in Hessen zoodanig
do0r de Pruissen verontrust,dathjnaarBer-

Bj den veldtogtaan den Rjn klom hj Opf.)t
den rang van veldmaarschalk.Toen hj zit'
lt
met ket afzetten en gevangennem en des Ko-

nings niet k0n vereenigen,moesthj zjllc
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betl'
ekkingneêrleggen,en hjbegafzichnaar eene ministersbetrekking te aanvaarden.ln
Bourbonne-les.Balns.Kortdaarnakeerde hti 1845 begafhj zich op lastderregeringnaar
terug naar Parjs,waarhj voorderevolu- Londen,om eenige oneenigheden omtrenthet
tionaire regtbank gebragtenden 27sten Junj regt van onderzoek der schepen uit denweg
1797 gegulllotineerd werd. Hj schreef een te ruimen,werd erin 1847ambassadekr,doch

(tMemoire sur la défense des frontières de la zag zich teruggeroepen in Maart1848.lnMei
Sarre et du Rhin-''
1849werdhjdoorhetdepartementEureafgeM aurieeleanM agdalènedeBroglie,eenbroe- vaardigdnaardeNationaleVergadering,waar

dervan den voorgaande.Hjwerdgeboren in hj zichbjdepartjderdbuxggraven''voegde.
1766,wjddezich aan den geesteljkenstand, ln Jantlarj 1851werdhjvoorzittervan het
verlietFrankrjkbjhetuitbarstenderOmwen- veiligheids-comité? nam jverig deel aan de
teling en ontvingvanden KoningvanPruissen

eeneproostdj in Posen. In 1803 keerde hj
naarzjnvaderland terug enwerddoorNapoleon I eerstbenoemd t0tKeizerljk aalmoezenier (1803), tgen t0t bisschop van Acqui

grondwetsherzienlng en protesteerde tegen
den staatsstreek van 2 Decembel'daaraanvolgende.Mennam hem in hechtenis,dochweldra
bevond hj zicl weder in vrjheid en begaf

zich naarLonden.In1852inFrankrjkterug-

(1805)en daarna t0tbisscho? van Gent.In gekeerd, weigerde hj alslid van den alge1809 vielhj in ongenade;htlwerd in hech- meenen raad van hetdepartement Eure den
tenisgenomen en eerstnaar Vincennes,ver- eed afteleggen op degrondwet,ennam zjn
volgensnaar het eiland Marguerite gebragt, ontslag.In 1856 werd hj 1id van de Acadewaar hj afstand deed van ztjn bisdom.Na mie,en hj overleed teParjsden 26stenJaden terurkeer derBourbons (1814)werd hj nuarj 1870.In 1863heefthj GEcrits et dis-

in zjneblsschoypeljkewaardigheidhersteld2 cours''in3dlninhetlichtgegeven..Gyizofheeft
dochweqenszjneberispeljkehandelwjzebj eenebelangrjkebeschouwingvan zjnestaatde stichtlng van het koningrjk derNeder- kundige loopbaan geleverd in de uRevue des
landen nogm aals daarvan ontzet en w egens deux mondes''van 15Septemberen 1October
ongehoorzaamheid t0tdeportatie veroordeeld. 1871.- ZjnoudstezoonJayuesFsc/orAlbert

de.#r0.ç!ie,hertog deBroglleenprinsvan het
AcltilleCAlrle.
:LloneeFicfor,hertogde.#rp- voormalig Keizerrjk,geborendenl2(
lenJunj
glie,pairvan Frankrjk en een zoonvanden 1828,heeftzichreedsvroegalsschrjverover
voorlaatste.HjwerdgeborendenlstenDecem- staatkundige onderwerpen bekend gemaakt
bel- 1785, ontving eene uitmuntende opvoe- Behalve opstellen in dedRevuedesdeuxmon-

Hj overleed te Parjsin 1821.

dingjtradin hethuweljk meteenedochter des''schreefhj alu'Egliseetl'
EmpireRomain

van madame dedflFl,werd onderNapoleonI au 4me Siëcle (1856).:'
staatsraad,auditeur,militairintendant in llBrogni(Johan,eigenljk Jean Allarmet),
lyrië en in Valladolid enlaterraadvan legatie o0k Bro-gnieren de .
Drosilcgenaamd,een der
te W eenen,Praag en W arschau.Toen hj raerk&vaardigste bekleeders van kerkeljke
in 1814 zitting genom en had alspairverzette w aardigheden ill het laatst der l4de en den
hj zich met vrjmoedigheid en kraeht tegen aanvang der 15de eeuw ,werdgee renin 1342
de staatkundige vervolgingen,tegen de be- in een dorp bj Ammoy in Savoje.Hj was
perking der tlrukpers enz.,en bj de veroor- de zoon van behoeftige ouders,maar eenige

deeling van Neybehoorde hjtotdeweinigen, reizendegeesteljken,verwonderd overzjne
die hetttnietschuldig''llitspraken.Na,derevo- schranderheid,stelden hem indegelegenheid,
lutie van 30 Julj 1830werd hj voorloopig om onderw/s te Ontvangen.Nadat htjzichte
belastmet de portefeuillevan Binnenlandsche Genève en te Aragon metstalen vljtgeoeZakenten daarna m et die van E erediensten

fend had, benoemde de aartsbisschop van

Onderwjs,terwjlhjzichtevensbenoemdzag Vienne hem t0t zjn vicaris-generaal.Door
t0tpresidentvan den Staatsraad.Toeneehter Phili
ps, hertog van Bourgondië, werd hj
Dupontministerwerd,boodhjmetdeoverige bekend bj paus Clemens FfT,die hem met
doctrinairen zjn Ontslag aan en trad terug de opvoeding van zjn neefbelastte en hem
in de Kamer der Pairs.Hj hield zich vast in 1385 metde hoogstekerkeltjke waardigaan de constitutionéle erfeljkemonarchïeen heden beloonde. De Paus benoemde hem

grondde,als tegenstander der volkssouverei- achtereenvolgens t0tkardinaal, t0tbisschop
niteit,hetregtvan Lodewnk TAil@,
:op den van Viviers en t0taartsbisschop van Arles,
troon alleen op diensbloedverwantsehap met waarna diens Opvolger BenedictusXI1I hem
de Bourbons;00k washj een jveraarvoor t0t bisschop van Ostia en t0t vice-kanselier
deerfeljkheidvanhetpairschap.W egenszjne der Kerk verhief.Hetgroote schisma derR.
eerljkheidenregtschapenheidgenoothjeven- Katholieke kerk en de afvalligheid der Huswel de achting desvolks,en de Koning riep sieten baarden hem groot verdriet, en hj
hem in 1832wederin hetkabinet,maarhj achtte het van belang,doortastende m aatre-

nam anderhalfJaar later zjn ontslag,toen gelen tenemen.Hj verliethetPallseljkh0f,
een door hem ingeleverd voorstelvan scha- bevorderde met 10 andere kardinalen de bjdeloosstelling ten behoevevan Noord-Am erika

eenroeping van een concilie te Pisa en aan-

verworpen werd. In 1835 werd hj minister vaardde debetrekkingvan kanselierderkerk,
van Buitenlandsche Zaken en voorzitter van hem doorpausAleœanderT
zraangeboden(1409).
den ministerraad,maar legdeinhetbeginvan Toen eindeljkdekerkvergaderlng teConstanz
1886zjneportefeuilleneder.Nadientjdwerd geopend werd, begaf hj zich in Augustus
hjbjherhalingvruchteloosuitgenoodigd om 1414 derwaarts en was er voorzitter gedu-

BROGNI-BROMELIAPEZN.
rende de 16det9t de 4lste zitting (1415 t0t
1417).De regeling der zeer ingewikkelde
kerkeljkezaken in dien tjdmoetvooralaan
zjneonvermoeidewerkzaamheidenaanzjne
dageljkschezamensprekingenmetkeizerî'igq->p# w orden toegeschreven. Nadat Broqni

deafzetting van 3pausen (Jol
tannesXXIkJ.
GreyoriusXII en BenedictusXIIIIt0tstand
gebragthad,vestigdehj,alsvoorzittervan
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ren,dathj welzjn hoofd,maarnietzjnhals
had verpand,zoodatdezeongeschondenmoest
bljven.Broknaaidehem daaropdenmonddigt.
Brom berg,in het Poolsch Bydgoszez en
in hetLatjn Bidqostia,is dehoofdstad van
een evenzoo genûemd arrondissement der
Pruissische provincie Posen,dat op bjna 2l5
(a geogr.mjlen ruim '/amillioen inwoners
telt. Zj ligt op een heuvelaan de bevaarbare Brahe,11/4geogr.mjlvervandeplek,
Waardezezicb uitstortin deWeichsel.Zjis
aan de noord- en zuidzjdeingesloten door

het conclave,de aandacht op kardinaal Colonna en zorgde, dat deze onder den naam
van Afartinus Tr den 14ëen November 1417
metde driedubbele kroon werd versierd.Van het groote Bromberger woud,heeft 3 voorConstanzvergezeldeBroynidennieuwenPaus steden, 8 kerken, l sjnagoge,een aantal
in 1418 naar Genève en naarRome,en over- inrigtingen van onderwps en weldadigheid,

leed aldaarden l5(
1enFebruarj 1426.Hjhad benevenseenige belangrjke fabrieken en0nte Avignon het collêge St.Nicolas gesticht geveer 17000 inwoners. Voorts is er veel

endaaraanzjnebelangrjkeboekerjvermaakt, handel in grakn en wjn,en delevendige
-

voortsteAnnecy zleken en armhuizendoen

verrjzen,terwjl hj dageljks in den nood
van vele behoeftigen voorzag.
Brohan (Augustine), eeneverdiensteljke
Fransche actrice,werd geboren teeparjsden

scheépvaart wordt er ongemeen bevorderd
door het Bromberr r kanaal,dat de W eichselmet de Oder en alzop met de Elbe ver-

bindt.Hetneemteen aanvaug bjhetstadje
NakelaandebevaarbareNetze,eenezjrivier

2(1en December 1824. Als leerling van het der W arthe,en eindigtbj Bromberg in de

conservatoire genootzj erhetonderwjsvan
den tooneelspelerSamson,en ioen zjop l4Jarigen leeftjd den eersten prjs voor het
bljspelbehaalde,zag haar vroom gemoed
daarin eene gevaarljke verzoeking,zoodat
zj zich in een klooster begafen zich ter

Brahe;hetisruim 8'/ygeogr.mjllang,20

Ned.elbreed ruim ,l'/aNed. el diep, en

van 2 sluizen voorzien.Het werd in 1773en
1774 Op last van Frederik 11 en onder het

opzigtvan Brenkenhof gegraven,kostjaar-

1jks s000 thaler aan onderhoud,maarbrengt

naauwernood liet overhalen,om in den uTa,r- dubbel zooveel0p.
Brombergis doordeDuitscheordegesticht,
tufe''en de (tRivaux d'eux-mêmes'' in het
Théâtre Français op te treden.Hare bekoor- en men vindt er een slotvermeld in 1320.
ljkheid en levendigheid vonden algemeenen Voorheen behoorde de stad aan Polen maar

bjval en dienzelfden avond ontving zj er zj isin 1676aan Pruissen afqestaan.Bj de
eene aanstelling meteen tractementvan 3000 eerste verdeeling van Polen vlelzj methet
francs. W eldra bragt zj in de soubrette- district derNetzedesgeljksaan Pruissen ten
rollen van M olière geheelParjs in verruk- deel,en in den bloedigen ool-log,dietusschen
king;00k vervaardigde zj tooneelspelen en de Sde en 8(le verdeeling gevoerd w erd,viel
gedenkschriften,die door hare vrienden zeer er een gevechtvoor,waarin de Pruissische
worden geroemd,maartotnu t0enietin het Overste k
%pekwlisneuvelde.In 1794 werd zj

lichtzjn verschenen.- HarezusterJ
'
Vade!i03evolgdehaarvoorbeeld,behaaldebjhet
verlaten van het conservatoiredesgeljks den
eersten prjs, doch maakte in hetThéâtre

gedurende korten tjd door den Poolschen

generaal Dombrotvski bezet. Na den Vrede
van Tilsit maakte zj met het JDepartement
Bromberg''deel uitvan het groothertogdom
Françaismeeropgang door hare Onqemeene MTarschau maar door een besluit van het
schoonheid dan door haar talent.Zil huwde Congrès te W eenen (1815) keerde zj t0t
in 1854 metdentooneeldichteruY ario Uchard. Prulssen terug.
Brok is de held eener fraaje mythe in
Brom elia,zie Ananas.
de Edda. Hj behoorde t0t hetgeslacht der Brom eliaeeën is de naam vaneeneplandwergen en ging eene w eddingschap aan met tenfamilie van de afdeeling der éénzaadlobbiassie'
adevolgendeeigenLoke,dat de kunstgewrochten van zjnbroe- gen,enbezitvolgensJ'

der Sindrinog voortreFeljker zouden wezen aardige kenmerken:de stekelige,veelal gedan de speer Gungner,hetschip Skidbladner tande bladeren zjn regtstandlg,digt btjéén
en hetgouden hoofdhaarvan Rif.Loka ver- en spiraalsgewjs geplaatst en doorgaansaan
klaarde,dat zulks onmogeljk was en ver- de basis van den stengelt0teen bundelverwedde daaronder zjn hoofd.Toen Sindrizich eenigd. D e bloemen vormen schubbige aren,
nu metjver aan hetwerk begaf,en Brok veeltakkige trossen ofzöö digt opééngedronzorgvuldig het vuur in de smidse aanblies, genehoofdles?datzj ten laatstemetelkanveranderde Loke zich in eenevlieg,om Brok dervergroejen.Hetbuisvormig bloemdek is
te steken en alzoo den arbeid te doen m is- somtjds vrj en ook welmethet vruchtbelukken. Deze werd echter voorspoedig v0l- ginselverbonden.Zjnzoom bestaatuit6slipbragt, en de uitspraak der Goden bepaalde, pen,van welke de 3 binnenste zachtengedatdekunstwerken vank%indri,nameljk het kleurtt,en de 3 buitenste hard en ongekleurd

gouden zwtln van Freyr,de draupniren de zjn. Hetaantalmeeldraden isdoorgaans 6,
mjölner (Tl
tor'.
% donderhamer) den eersten zelden grooter; de 8-kantige stjl draagt 3
prjsverdienden.Loka wistzich echter aan korte stempels.Devruchtisin denregeleene

dew eddingschapte Onttrekken door te bew e- B-lobbige,metbloemdekbladengekroondebes.
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Bj sommigegeslachten,zooalsbj deananas, Beidebehooxen tptdehaloïde-zouten.Broomheefteenezamengroejingplaatsdervruchten kalium kristalliseert,even als chloorkalium ,
van dezelfde aar.De leden dezer familie be- in teerlingen en wordtopdergeljkewtjzebehooren te huis in de warme luchtstreek en reid alsioodkalium ,terwjlmen doorhetbjvertoonen zich meesta1sboomen en heesters eenvoegenvan bromium,jzervjlgelenwater
met vezelige wortels.
jzerbromure doetontstaan,en dit d00rbj-

Brom ium , 00k wel broom genaamd en voeginyvankoolzurekaliinbroomkalium 0mdp
o
rhetscheikundi
g tceken.
Br.aangewezen. zet.D1t gebruiktmen in de geneeskunde en
is eene enkelvoudlge stof, die t0tde niet- in de photographie.Metbetrekki
nrt0t zjne
metalen behoort en veel met chloox over- geneeskrachtgeljkthetveelopiodlum ,maar
eenkomt.Zj isharennaam verschuldigdaan omdathetveelgevaarljkeris,wordthetwei-

haren Onaangenamenreuk,daarhetGrieksche 'niggebruiltt.Reedshetinademenvanbromiumwoord Bgti
lg&ç stank beteekent,In 1826 door dampenkanontstekingdersljmvliezenvanden
Balard te Montpellierin de moederloog van net
ls,vandekeel,vandeluchtpjpenzelfsvan
hetzeewaterontdekt, is zj in dit laatste (1elongen veroorzaken.A1s hetdoorden mond
aanwezig ten bedrage van 0.061Ned.wigtje binnendringt,kanhetontsteking van de maag
in de Ned.kan,m aar in datder Doode Zee envanhetdarmkanaaldoenontstaan.veelzach-

ten bedrage van ruim 7 Ned.wigties.,
O0k terwerkthetbroomkalium ,hetwelk bjonderisztjentdektin eengrpotaantalzoutebron- scheidene zenuwziektemetgoedgevolg wordt
nen der oude en Nieuwe W ereld,voortsin gebruiktenindenlaatstentjd0oktegen kink-

de asch van zeeplanten en zeedieren,maar hoestenanderezenuwstoornissenisaangewend.
Overalin zeer geringe hoeveelheid en gebonH,etbromium-zilveriseen geelachtigwitpoe-

den aan kalium en marnésium.op enkele der,datinhetlichtwatlançzamerdanchloorplaatsen heeft men bromlum-bevattende delf,
stofen , zooals bromium-zilver,emboliet en
bromium-zink.Het eerste isin Mexico en in
Chilivoorhanden,kristalliseertin blinkende?

zilvergrjswordt.lletverblndingsgewigtvan

bromium is 180;hetwerkt pok ontsmettend,
even a1schloor,maarhetis'
teduur:om daarvoor in zwang te komen.De berelding van
regelmatige Octaè'ders en geljkt op barn- borium uit zeewdter is zeer eenvoudig enge-

steen,terwjlhetin Mexico eene oljfgroene grond Op het feit,dat chloorwegenszjne
kleur heeft.Hetheeftde hardheid vansteen- grootere verwantschap hetbromium tlitzjne
bindingen losmaakt.Men verwarmtom die
zouten eensoorteljk gewigtvan 5A/s en 6, ver
terwtjlhet uit42O10 bl*
omiam en 588/azilver reden de zorgvuldig ingedampte m oederloog

bestaat.Het embblietpfehloorbromium-zilver metzoutzuur en bruinsteen,waardoorchloor#
komt desgelt
iks in Chili voor? en wè1 in ontwikkeld w ordt,hetwelk hetbromium uit
grooten overvloed. O0k dit vertoont zich in zjne verbindingen haalt zonder er zich 0nregelmatige pctaëdersen is volkom en sm eed- derdeze omstandigheden mede te verbinden.
tgeschiedt in eene loode1
4 retortmeteene
baar,terwjlhet67% zilver,200,
/ebromium , Di
looden Blang, waaraan een ontvanger luchtenHet
180/,brchl
p
o
r
b
e
v
a
t
.
om ium is eene donkerbruinroode digtis vastgehecht.In dezen verzam elt zich
vloeistof,die zich in grootehoeveelheidgrjs- nu bromium en w ater en eenw einigbrom ium
achtig zwaxt en in danne lagen hyacintrood ontwjktdooreenetweemaalregthoekig 0m vertoont,terwjl er kwaljkrieltende dampen gebogene glazen buis,die in eenenatron-opuit oprtlzen, die aan chlflf)r herinneren. lossing gedompeld is.Deze condenseertzelfs
Zjn soorteljl
tgewigtis3. Hetbi
jtdehtlid de laatste sporen van bromium t0t 5verbinen m aakt ze geel,is zeer vlugtig, weshalve dingsgewigten broom natrium en lverbindingshet onder water bewaard wordt,kookthj gewigt broomzuur natron.Hetruw ebromium
6300.en levertvergiftige dampen ,wier na- w ordt eenmaalgerectifceerd en bevatdaarna
deelige w erking door hetinadem en van am - alleen water.Menherkenthetbromium ,wanm oniahnudende lucht kan We;g0n0m0n wor- neer men de vloeistof,welkemenonderzoekt,
den.Het bevriest bj 70C.t0tgeelachtig voorzigtiglaatverdam pen,zoodathetgrootste
bruine orloodkleurige,metaalglanzendeblnad- gedeelte der zouten kristalliseert,daarna met
#
i
'
es.Metwatervormtheteenegeelachtigroode verdampenvoortgaatjendedrpogem assainalkovloeistpf,waarin doordewerklngvan hetlicht h0llaatuittrekken.Hierin lossen de bromiumen dool-ontledingvanhetwaterbromium-water- verbindingen 0p.Men laat voortsde alkohostofnntstaat.In alkohollostheteenigzins,maar lischeoplossing verdampen,losthetoverbljin aether, bensine en zwavelkoolstofzeerge- vendei
n eenig water0!)tlaatchloordpordie
makkeljkOp Hetheeftpenbleekendvermogen oplossing trekken en glet op dezevervolgens
engeeftaan zetmeeleenegeelebruinekleur.Met eenweinig aetherofzwavelkoolstof;bj een
zuurstofvormthetbromiumzuur,welkszouten, sterk schuddenlostzich alhetbromium inden
even a1sdievan chloorzuur,bjhetgloetjenin aether op,endezewordtbruin vankleur.Van
brômium-metalen en zuurstof ontleed worden. iodium laatzich bromium gemakkeljk onder-

Bromium verbindtzich desgeljks gemakkeljk scheiden doordien hetstjfselgeelachtigbruin
m etmetalen,zw avelenphosphorus?- m etsom - kleurt,terwjliodium metstjfselde bekcnde
mige onderverbrandingsverschjnselen. Zjne donkerblaauweverbinding vorm t.Totquantltaverbinding metstikstofisgeneigdt0t ontplof- tievebepalingvan bromium verdientdemethode
qng.Debromium-metalen,dieminderbromium van M ohr aanbeveling.Metvoegtnameljkbj
bevatten,nnemt men bromnren#die,welke er de vloeistof#welke behalve bromium-slechts
overvloediger van voorzien zjn, bromiden. chloorverbindingen bevatten mag,zooveelvan
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eene zilveroplossing van bekend gebaltejdat Haïti@ In 1824 kwam hj wederin Noordmenzekeris,datmenalhetbromium benevens Amerika en ontving er eene aanmerkeljke
eenig chlooralseenezilververbinpingnaarden schadeloosstelling.In den zomervandatJaar
bodem heeftdoen zinken.Die neêrslag wordt keerde hj naar Duitschland terug2kwam er
gewasschen,gedroûgd en gewogen.Daarmen aan hethoofd van een boekhandelln Dresden

weet,hoeveelzilverhjbevat,kanmennuge- en verplaatstezjnezaak in 1844naarStuttmakkeljkberekenenjhoeveelbromiumenchloor gart. Zjn fonds bevat belangrjke werken
ermedeverbondenis.Iseriodium inaanwezig, over archaeologie en kunstgeschiedenis en
z00moetmen ditvoorafdoormiddelvan salpe- doorzjneeigenegeschriftenwerdhjdestichterzuur palladiumoxydule doen neêrslaan in ter van eene uitgebreide letterkunde voor
den vorm vanyalladium-iodure.Deverbindin- landverhuizers.Van zjnegesehriftennoemen
gen van bromlum metandere enkelvoudire wj uReisen durch die Vereinigten Staaten
stoFengeljkenz00sterkopdechloorrerbindbn- und Obercanada (1882)'' GMichigan, einil
nen,datwj volstaan kunnenmetnaardezete geographisch-statistisch-topograqhischeSkizze
verwjzen,vooral0ok,omdatdezelaatsteveel (1834)'' JTaschenbuch fu-r Relsende durch
naauwkeurigerOnderzochtzjn.
die Vereiniqten Staaten(1837)'' kHand-und
In den laatsten tjdheeftmenhetbromium Reisebuch fur Auswanderer nach Nord-,Mitin den vorm van broommethyl, broomaethyl tel- und Sudamerika (7de uitgave 1856)'',
en broomamyl00kaangewendt0thetbereiden ûNordamerika in allen Beziehungen(1840en
vansommigekleurenultteer,zooalsHofman'
s 1841)'',JNeuesterW egweiserfiirAuswandeblaauw en anthracine-rood.Devoortbrenging rer nach Amerika (1852)''enz. Zjn Atlas
vanbromium ,in 1866doorA.Frlskte Stasz- voor de natuurljke geschiedenis werd door
furtin hetleven geroepen,bezorgtaandenhan- dr.T.C.r ïz
lk/rvoorNederlanders bewerkt.
deldageljksongeveer20Ned.p0ndvandiestof, Karl.
#$I#pl
/'Bromme,bjgenaamdBrommy,

z
oodatdeprjsvandezenadientjdopZdeis eenbroedervandenvoorgaandeenden eersten
gedaald.Een Engelschman heeftin1864eene

admiraal der Duitsche vlont.Hj werd ge-

bromium-fabriek opgerigt aan den oever der boren te Anger bj Leipzig den zosten sepDoode zee.Lehlerscheidthetbromium van de tember 1804, ging in 1817 naar Hamburg,
moederloogmethulpvandubbel-chloorzurekali waar hj onderrigt in de zeevaartkundege-

en zwavelzuurbjeene voldoendewarmteen noot,vermeerderdezjnekennisdooreenige
leidtdedampen dooreen metjzergevulden reizen naar W est-lndië en vertrok daarna
condensator,zoodaterbromiumjzerontstaat, naar de Vereenigde Staten. Toen 0P eene
w aartlit m en dan broomkalium ofeeneandere

reis naar Canton de gezagvoerder overleed,

bromiumverbindinggemakkeljkbekomenkan. trad Bromme in zjneplaatsen kweetzich
Om bromium-praeparaten te bereiden giet Z00 uitstekend van zjn pligt,dat hj 0nm en bromium inbarytwater,fltreerthet,ver- der de koopvaarders een goeden naam Verdampthett0tkristallisatie,losthetoverblj- w ierf. Toen m0n ixl Engeland en Noordvende in alkohol op, fltreert het nogm aals Amerika schepen uitrustte, om Griekenland
en doethetverdampen.EenNed.pondbarium in zjneworsteling bj testaan,begafBromme

levert1600 Ned.wigtjes boombarium.Het zich in krjgsdienstterzee,stevendein 1827

broomzuurbarytkangereduceerdwordendoor naarGriekenlandenwerderalsluitenanteerste
hetmetk001tegloejen.Op dergeljkewjze klasse geplaatst op de dH ellen'' een fregat
bereidtmen broomcalcium.Volgens eene an- van 64stukkenjwaarmede hj deelnam aan
dere methode verm engtm en :40 deelen bro- de expeditie naarAlexandria.Alstweedecommium m et 20 deelen bloem van zw avelengiet mandant Op de korvetuHydra''werd hj behetzw avelbromium in kalkm elk.Het fltraat last met hettuchtigen der Turksche.zeeroowordtm etkoolzuurverzadigd,gekookt,gefl- vers en was aanwezig bj de belegering van
treerd,verdampt,dooralkoholvangipsgezui- Chios en bj de blokkadevan Navarino.In
verd en t0tkristallisatie gebragt.D oorontle- 1828 werd hj kapitein opeenestoombootmet
ding van broombarium metkoolzureamm onia acht s8-ponders,en hj zag zichbekleed met
ve
rkrjgtmen broom-ammonium ,hetwelk o0k het bevelhebberschap over de vloot, die in
hoewelminderveelvuldig- bjdezelfdeziek- September Prevesa beschoot en blokkeerde.
tegevallen a1sbroomkalium wordttoegediend. VoortsbombardeerdehjAntiochiaenLepanto,
Brom m e.Onderdezennaamvermeldenwj: veroverde een Turksehen schoenerin degolf
TraugottWro--e,boekhandelaarte Dres- van Talanti en vernielde er onderscheidene
den,d1e zich door zjne reizen en reisbe- di
roof
ensdchepe
e hjn. Na het einde van den 00r10g

schrjvingen algemeen heeftbekend gemaakt.
weder eenigen tjd op hetfregat
Hjwerdgeborenin1802teAngerbjLeipzig, uHellas'' en daarna a1s commandant Op de
was in laatstgenoemde stad eenigen tjd in korvettlysara'' waarmede hj de Grieksche
den boekhandel werkzaam ,ging vervolgens landverhulzers uit Candia cverbragt. Graaf
naar Bremen, en toen naar Noord-Ame- Capot
rTdfrïc: riep hem in hetministérie van
rika. Nadat hj eenigen tjd in de Veree- Marine.Intusschen verbrandde M iaulis,tloor
nigde Staten ha4rondgezworven,legde hj Russische sehepen in de engte gebragtj het
zich t0e op de geneeskunde en werd tweede grootste gedeelte der Griekschevloot.Deveroëcier Van gezondheid aan boord van den nieling van de uH ellas''ging Brommezoozeer
schoener uJa0 Jose Pedrillo'' toebehoorende aan hethart,dat hj zjn ontslag nam en zich
aan Columbia.M etditschip en demanschap- opreisbegafnaarEngelandenFrankrjk.Den

pen was hj een Jaar in gevangenschap te ledigen tj.
d vanzjnambtelooslevenbesteedde
lV.
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hj aan hetopstellen van geschriften vanzee- vlamde reeds in de 3ëeefluw onzerJaartelvaartkundigen, wiskundigen en letterkundi- ling,en in de vooxgaande en tegenwoordige
gen inhoud.Toen prins Otto t0t koning van eeuw - den lodenMaart1858na eenerustvan

Griekenlandgekozenwerd,begafhjzichnaar 15Jaren- heefthj bj herhaling metontzetMi
inchen,werdinzjn voormaligenrangher- tend gedruisch groote steenen uitgeworpen.
steld en aanvaardde het bevelover destoomboot dtl-lermes'' dat hj t0tin 1822 behield.

Brom us, zie Dravék.
Bron is de naam van de laats,waarhet

Van dien tjd t0taan 1835 bekleedde hj de waterop eenenatuurljkewpzeuitdenaard-

betrekking vanhavenm eester,benevenseenige bodem opborreltofopspringt.Aaneenekunstandere te Paros en ontw ierp een reglem ent matig in den grond gedolvene of geboorde
voor de marine,hetwelk thansn0gvan kracht diepte: waarin het water zich verzam elt of

is. Van 1836 t0t1843 washj tweede com- waarulthetmeteen straaloprjst,geeftmen
mandantvan deMilitaire schoolvoorde land- den naam vanput(zie onderditwoord).
magt en de marine. De omwenteling van 3
Het water, dat uit den dampkring neêrSeptember 1843 deed hem zjne betrekking slaat, dringt in de aardkorst door,totdathet
verliezen;later wertlhj bj demarine-regt- eeneondoordringbarelaag,bjvoorbeeld eene
bank geplaatst:enin 1848verscheen zjnbe- leemlaag,ontmoet,en gljdtnu langsdehellangrkk boek uDe Marine''in hetlicht,dat ling van dezevoortnaar de plek,waarzj
zich Onderscheidt door eene grondige en v0l- de oppervlakte bereikt,zoodat hetwater a1ledige behandeling van alles wat op de zee- dâârin degedaanteeenerbron tevoorschjn
vaart betrekking heeft.
treedt en door haar gestadig vloejen eene
Brommehadalzooop hetgebiedderzeevaart beek (
b etontstaan.Zulke beken vormen bj
grooten roem verworven,toen hetparlement hare vereenigi
nq rivieren.
De gesteldheld van eene bron kan Zeo1*
teFrankfortbjeenkwam.HetRjksministérie
riep hem derwaarts en belastte hem m et verschillend wezen. Ontspringt zj aan den
de moejeljke taak, om uit niets eene voet van een berg,aldaar gevormd doorhet
Marine te scheypen,welke zich zo0 spoedig water,dat uitwegsmeltende sneeuwmassa's
mogeljk metdle van Denemarken z0u kun- der kruin in den bodem dringt, dan is het
nen meten. Den gden Maart 1849 kwam hj mogeljk, dat het water der bron,wegens
met een secretaris te Bremerhaven, om er de drukking vanhetachteraankomendewater,
het bestuur over de schepen in de W eser te t0t eene aanmerkeljke hoogte Opspringten
aanvaarden en de grondslagen teleggenvoor alzoo eene Jonteln vormt.De toestand van
ee
etwaterisafhankeljk van de gesteenten,
kn nieuw arsenaal. M et Onqemeene M00St- h
racht en voortvarendheid glng hj aan het waar het doorheen is Vezjpeld en waarvan
werk,en werd daarbj door de algemeene hetwelligtbestanddeelen opnam.Eenigebronachting en toeqenegenheid zjner onderge- nenvloejenaanhoudend?andereslechtseengeschikten zoodanlg ondersteund,dat de vloot deeltevanhetlaar.Doorgaansishetbronwater
na verloop van 2 maanden zoover gevorderd

was, dathj methaar uitloopen en denstrjd
met Denemarken wagen kon.Den 5denJunj
ontmoette hj met het stoomfregat tBarbarossa''en de stoomkorvetten Jllambllrg''en
Jtziibeek''nabj Helgoland het Deensche es-

koud,maarin vulkanische streken heeftmen
ook w arm e en zelfs kokende bronnen.
Naar gelang der in hetbronwateropgeloste
bestanddeelen,geeft men aan debronnenden

naam vanzoute-ofpekelbronnen,l
jzer-,k'
l
ncrfd-,

kalk-ofzwavelbronnen enz.Het gebruik van
kader,bestaande uit 3 fregatten, 1 korvet bronw ater w ordt zoow el in- als uitw endig
en l stoomboot. ln het gevecht w erd tde voorgeschreven btjvele ongesteldheden;vanDeensche korvet Gvalkhyrien''z66 toegeta- daar dat de m eest-beroemde badplaatsendruk
keld,datzj teKopenhagengerepareerdmoest bezocht Avorden.Oxadat het bronwater 0PV0worden. Den l8den Augustus werd Bromme loste bestanddeelen, vooral zouten, bevat,
doordenrjksbestuurder,aartshertog Jokann, noemt men het hard;rivier- en regenTvater,
benoemd t0t commodore en den zlsten N0- w aarin de Zeep gemakkeljk Oplost,draagt
vembert0tschout-bj-nacht.Nadeontbinding daarentegen den llaam van zlcAf.
der Duitse,
he vloot (1852) hield hj zich te Eenebron,die een heuvelachtig en vrueht-

Bremerhaven bezig methetopstellen zjner
gedenkschriften,en in Mei 1857 werd hj
chefder technische afdeeling bj deMarine
te Milaan in Oostenrjkschedienst.Hj overleed den 9den Januarj 1860 te St.Magnus
bj Lezum,waar hj zjnelaatstelevensjaren
in afzondering had doorgebragt. Onder den

baarOordofeen liefeljkdalbesproeit,draagt
niet weinig bj om de schoonheid van het
landschap teverhoogen,envelebronnenzjn

van ouds bekend.T0t deze behooren deHippokrene aan de voet van den Helikon, de
bron van Castalia in het da1van den Parnassus, die van Vaucluse, die van Nîmes,

naam van Q.A. Termo schreefhj öskizzen die van St.W inifredebj Holywellin Engeausdem leben eines Seemanns(1832)''.
land,de gewjde bron van Zuniin Mexico,
Brom o ofWrl-ciseenvuurspuwendeberg die van Zem zem in Azië enz.Zoute bronnen
Op.
lava in den zuidoosteljken hoek van de heeftmen te Carlsbad en teKissingen,alkaliresidentie Pasoeroean op eenevlakte,diezich houdende te Vichy en te Töplitz, jzerhouruim 2000 Ned.elboven den zeespiegelvex- dende te Spa en te Pyrmont,en zwavelbronheft.D e berg,slechts ruim 20 Ned.elhoo- nen te Barèges en te Aken.ln verschillende
ger,heeft een altjd rookenden kratermet landen heeft men warm e bronnen, en de
een omvang van 300 schreden. D e Brom o merkwaardigste van deze is degroote Geyser
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(zieonder'dezen naam) op Ilsland.Voorts mond der Brenta gelegen,welke laatste er
vindtmen er teBurtscheid bjAken,teLeu- eenehavenvormt,Conca #ïBrondologenaamd.
kerbad en te St. Maurice in Zwitserland,in
Bröndsted (Pieter olufJ,een Deensch
dkundige Aierd geboren te llorsensin
de Pyreneën,in Auverqne,in de omstreken oudhei
van Napels enz.Er zjn 0ok omkorstende Jutland den 17lenNovember 1780.Afetzjn

bronnen,nameljk zoodanige,welkezooveel vriend Koes reisde hj in 1806 van Kopenkalk- ofkiezel bevatten,datvoorwerpen,in hagen, waarhj gestudeerdhad,naarParjs,
hare wateren gedompeld,daarmede omkleed na 00n zlarig vertoefalhier naar Italië,en
worden. Men vindt er te Carlsbad,in T0s- vervolgens met Haller m04 Kaïlerstein uit
cane,op Ilsland en zelfs in 0ns Vaderland, Neurenberg,Linckhuit W irtemberq en ron
zgflckelsdr
t Esthland tegen hetelnde van
nameljk hetmeert
je van Rockanje.
.g ui
B ron de Vexela (Joseph le), een dap- 1810 naar Athéne,waar de Engelschen Coc-

per Nederlandsch krjgsman, werd geboren
te Njmegen den lot
len Maart1793.Reedsin
1799 werd hj cadet bj de infanterie en in
1807kwam hj alskweekeling opdemilitaire
schoolteHondsholredjk.In Franschedienst
nam hj als eerste-luitenant deel aan den

kerellen Forsterzich bj hen voegden. Onderonderscheidene ontdekkingen,die zj er
deden, is vooral het opdelven des tempels

den Pan-llellenischen Zens 0y Aegina
en van Apollo teBassae bj Phigalla in ArVan

cadië zeer naerkNvaardig.Toen Bröndsted,na
togt naar Rusland en werd in 1815inNeder- zjnterurkeerin1815benoemdt0thoogl
eeraar
land t0t kapitein bevorderd. In 1823 werd in de Grleksche letterkunde aan de Univer-

hj overreplaatstbjhetIndischeleger,streed siteitte Kopenhagen,zjn vertoefin Dene-

in de blnnenlanden van Padang en op de marken niet zeer gunstig oordeelde voor de
westkustvan Sumatra en verkreeg den rang bewerking zjner vroegerverrigtenasporinvan majocr in 1824, voorts op Makassar gen, benoemde de Deensche regering hem
en in de oorlogen tegen DipoNegoro.In 1831 t0t agent te Rome. Vandaar reisde hj in
vertoefdehjmetverlofin Nederlandenzager 1820 en 1821 naar Sicilië,begafzich in 1824
zich geplaatstals commandant dertroepen in wegensdeuitgave zjnerwerkennaarParjs,

hetvjfdedistrictvanZeelandena'
lsbevelheb- bezocht in 1826 Engeland en keerde in 1827
bervandelsteafdeelingmobieleoverjsselsche naar Denemarken terug waarhj t0tgeheischutterj. Tn 1837 vertrok hj als kolonel men raad van legatie en directeur van het
naar Indië en werderbevelhebberdertw eede

munt-en penningkabinetteKopenhagen werd

groote militaire afdeeling.In 1841 werd hj benoemd.Hj ovcrleedden S6stenJunj 1842.
gepensionqerd, verkreeg den titulairen rang Zjn groot archaeologisch werk is verdeeld
van generaal-majoor,en overleed teMaas- in 8 boeken.Van het eerste sdvoyages dans
tricht den 13den November 1852.Hj was la Grèce,accompagnésde recherchesarchéoriddervan demilitaireW illemsorde2(leklasse, logiquesetc.(1826)''werd aanvankeljk geenvandeordrvandenNederlandschenLeeuw. zegd, dathj bj het zamenstellen daarvan
Bronchièn. De luchtpjp verdeeltzich een ruim gebruik had gemaaktvan deschrifeerst in twee takken en deze verdeelen zich teljke nalatenschap van VilloLson,hetgeen
wederom in een verbazend aantalbuisvormige echter van eene bevoegde zjdeistegengetakjes,die den naam van bronehiën dragen, sproken. Het tweede boek, aan de kunstein longcellen eindigen en tezamen hetweefsel naars Coekerell en Thorwaldsen gewjd,bederlongen vorm en. Omtrentdatweefselraad# schrjf
tdekunstgewrochtenvanhetparthenon.
plege m en de artikelen A dem , Longen en Voorts gaf hj uit uDenkwiirdigkeiten aus
Lnchtpl
jp. Omtrent Bronckieetasie (verwj- Griekenland u.s.w.(1833).''
ding derluchtpjjtakken),BroncltLtis (ontste- Bronew skii(Ssemen Bogdanowitsl),een
king der luchtppptakken) en Bronehâotomie Russisch generaal en gouverneur van Oost(opening derluchtpjp)zalmen onderZlcAf- Sibérië,werd geboren te Petersburg in 1786.
pil
à een en anderaantreFen.
Hj werderopgenomenin hetcadettencorps
Brondgeest(Albertus),eenverdiensteljk en ging in 1806 a1s tweede-ltlitenant naar
Nederlandsch schilder,werd geboren te Am. Sibe'rië,werwaarts hj 29Jaren latera1sstadsterdam den2ëenDecember1786,toondereeds houder desK eizers terugkeerde,eenebetrekvroeg aanleg voorde teekenkunstenoefende king,waarmede hj op aanbeveling van Rpezich onder de leiding van Pieter Gerardus rcl,
sksibekleedwerd.Hjvoerdeereenstelsel
rJ> Os en HermanF'
f
z-tlgz.Hj had omgang van kolonisatie in, hetwelk duizende landmet voorname kunstliefhebbers en werd in verhuizers vooraluit China derwaarts
1817 aangesteld tOtmakelaar in kunstvoort- lokte.Hierdoor werd hetverkeer verbeterd,
brengselen.Hj reisde vervolgensin Duitsch- de handeluitgebreid,en erontstondenallengs
land, Frankrjk en Engeland en schilderde bloejende dorgen en steden.O0kvestigdehj
onderscheidene fraajelandschappen.Meteen in Oost-sibérie eene militaire magt,en het
stadsqezigt behaalde hj in 1814 de qouden gevolg hiervan w as eene uitzetting 4ex Rus-

medallle dermaatschappj uFelix Meritls'',en sische grenzen naar de zjde van China en
in 1839werd hj bekroond opdetentoonstel- deannexatiederlandenaandeAmoe.Hjoverlingte 'sHage.HjwaslidvanhetKoninkljk leedtePetersburg den 26sten Februarj1858.
Nederlandsch Instituuten vandeKoninkljke
Brongersm a(Titia),eeneNederlandsche
A cademiën te Am sterdam en te Antwerpen. dichteres, w erd geboren te D okkum en
Brondolo isdenaam vaneen Italiaansch woondete Groningen,waarzjharebundels
eiland,tot Yenetië behoorende en nabj den aDe bron-swaan of mengeldigten (1686)''en
32*

500

BRONGERSMA- BRONIKOW SKI.

de ullemelsche orgeltoonen''uitgaf. De eer- turelles''plaatste hj daarin,alsmede in de
ste bevatmeerendeels gelegenheidsgedichten, iAnnales de la Société d'histoire naturellede
waarbjzich0okFranscheenFriescheverzen Paris''en in de kAnnales du Musèed'histoire

naturelle'',zjne belangrjkeopstellen.Op 20Jarigen leeftjd legdehj zich metstalenv01harding t0e op de studie der fossiele planten, en reeds in 1821 gaf hj eene proeve
van rangschikking in het lieht,waarop hj
zjn Gprodrome d'une histoire desvége
'taux
sloeg en er den grond deed opgraven,waar- fossiles (1828)''lietvolgen.Zjnbelangrjkst
doorbleek,datzjweleert0tbegraafplaatsen geschrift is uHistoire des végétaux fossiles
hadden gediend.
Ou rçcherches botaniques et géologiques sur
Brongnlart. Onder dezen naam vermel- les ve'gétaux renferme'sdanslesdiversescouden wj:
ches du globe (1828- 1847,2 d1n.
)''.Voorts
Aleœandre.frps.gz
licrf,een beroemdnatllur- gaf hj een chronoloqisch overzigtderverkundige.Geboren te Parjsden5denFebruarj schillende voorwereldlpkeQora's.Alsplanten1770,werd hj erhoogleeraarin dedelfstof- physioloog maakte hj belangrjke onderzoekunde,chef der mjnen, lid der académie kingen openbaar omtrent de ogperhuid der
en der voornaamstegeleerde genootschappen planten,Over de ligchaampjes ln hetstuifvanEuropa,enin1800directeurderporselein- meelenz.00k washj werkzaam alsphytofabriek te Sèvres.Hj overleed teParjsden graaf,zooalsbljktuitzjnttEssaid'
uneclassi7den october 1847.Hj heeftzich vooraltoe- ication naturelledeschampignons'',GMémoil'e
gelegd op de aardkunde, en 0ok op menig surlafamilledesRhamnées''enuitzjneuEnuander gebied der natuurkunde een belangrjk mération des genres des plantescultivéesau
lichtverspreid.Zjne eerste gesthriften han- Musée d'histoire naturellede Paris (1843)''.
delen overdierkunde.Cuniergafin diedagen Bronikowski.Onderdezen naam vermelzjne ttEssaissurlerègneanimal''inhetllcht den wj.
A leœanderv/.l.gvdfI'
en spoorde hem aan,om zjne methode van
erdLnandrpzsOpeln-Broonderzoek en van ranyschikking t0etepas- zlikotldki, een Duitsch romanschrkver van
sen op de kruipende dleren. Dientengevolge Poolsche afkomst geboren te Dresden den
verscheenhetbelangrjkwerkvanBrongniart 28sten Februarj 1783.Reeds vroeg tra'
d hj
t
dclassiication des reptiles (1797)''. Later in Pruissische krjgsdienst,werd in 1806te
wjdde hj zich onverdeeld aan deaard-en Breslau gevangen yenomen en woonde verdelfstofkunde. Reeds in 1795 had hj eene volgensbj afwissellng te Breslau,te Praag
uMinéralûgie''van hetdepartementde laMan- en te Dresdcn. Bj den aanvang van den
che uitgegeven maar groot opzien baardein Fransch-Russischen 00r10g diende hj bj de
1797 zjne verhandeling usur la colline de Poolsche troepen,werd weldrabjden geneChampigny''. In 1807 gaf hj zjn k'
rraité ralenstafvan den maarschalk Téctoegeplaatst,
élém entaire de minéralogie avee applications begafzich in 18l5 wederin Poolschedienst,
auxarts''inhetlicht.Tndientjdwerkte C'
arier nam als majoor zjn ontslag en bleef t:tin
aan zjn uitgebreidgeschrift(
t:urlesossements 1823 te W arschau. Daarna woonde hj achfossiles''en onderzocht metBeongniartden tereenvolgens te Dresden,te H alberstadten
bodem van Parjs, en de tDescrlption gé- toen weder te Dresden,waar hj den zlsten
oloyiqueet minéralogique des environs de Januarj 1834 Overleed. Bronikownki zocht
Parls (1808)''was daarvan de vrucht. Bron- de geschiedenis en de gesteldheid vanPolen,
bevinden.Aan harezuchtt0tonderzoek zjn
wj eenige belangrjke berigten verschuldigd
omtrentdeDrentschehunebedden.Zj bragt
nameljk in de Pinksterdagen van 1685een
bezoek aan hare vrienden in Borger.waar
zj dierotshoopen metopmerkzaamheidgade-

yniartdeednu reizen naar Opper-ltalië,naar in den trant van W alter Scotf,in romantiZw eden enz. en gaf daarvan verslag in de sche tafereelen te schetsen.Zj waren echter
uAnnales des mines''en in de uAnnales des te breed opgezeten te uitvoerig bewerkt,Om

sciencesnaturelles''.Hj behandelde de géo- algemeen in den smaak te vallen.Van zjne
talrjkegeschriften noemenwjdilippolytBaratinski(1825- 1826,4dln)''
,en uGeschichte
Polens (1827)'. Zjne gezamenljke werken
zjn teDresden (1825-1825) en te Leipzig
en Halberstadt(1829-1834)uitgegeven.
Xanier zroz
lïkoxl
.
ski, een Poolsch qatriot.
hj door de toepassing zjnerontdekkingen Hj werd geboren in 1797 teMagilnaln Ga-

gn
osie stelselmatirinzjn JEssaid'uneclassifcation minéraloglque des roches melangées
(1813)''in zjne öclassifcation etcaractères
minéralogiquesdesrochesduqlobe(1829)'',en
in het urableau deladïstributlon mêthodique
desespècesminéralesetc.(1838)'.O0kheeft
den bloei der porselein-fabriek te Sèvres0ngemeen bevorderd.
Adolpke râloypre lrongniart,een uitstekend kruidkundige en een zoon van den

licië,studeerdeteW arschau in deregten,hielp
toen reeds geheime genootschappen stichten,
en verklaarde zich in 1819 in eenvlugschrift
een voorstander van de emancipatie der Is-

voorgaande.Hj werd geboren teParjs den raëlieten. Hj werd redacteur van een tjd14den Januarj 1801 en ontving eene benoe- schrift en trad daarna als regter in dienst
ming tot1id der académie en hoogleeraar in van den Staat.W eldra werd hp verdachtgede kruidkunde aan den Jardin des Plantes, houden van deelneming aan eene zamenzweterwjlhj door zjne kennisvan deheden- ring,in hechtenis genomen en na verloop

daagsche envoorwereldljkegewassengrooten van 16 maanden met verlies van zjn yost
roem verwierf.Alsredacteur van de botani- op vrjevûeten,maartevensgedurende2Jaar

sche afdeeling der uAnnales des Sciences na- ondernaauwlettend teezigtderpoliciegesteld.

BRONIKOW SKI-BRONKHORST.

Hilgebruiktedien tjd om denfraajenroman
d
tpan unterleitenantW oyciech''te schrjven.
T0t aan het uitbarsten der revolutie werkte
hj aan Poolschetjdschriften en dagbladen,
en na de FranscheJulj-revolutievernieuwde
hj zjne oude betrekkingen met Poolsche
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JanrJsDïddf.Nahetoverljdenvandezentlp4o)

werd Bronkltorstnogmaalsgekozen ,maarpaus
BenediotusXII verleendedatambtaan Nicolao
OlyslccM ,weshalve detweemaalgekozeneden

26stenJulj 1346 alsproostoverleed.
Giisbert'
pl'zBronkkorst,in 1348ridderen

krjgslieden en waseenjveriglidderzamen- raad van Reinoud JT,hertog van Gelder,0n-

zwering. Op den avond van den zosten N0- der wien de burgeroorlog tusschen de Heecvember1830 had zjne heldhaftige geestdrift kerens en Bronkltorsten een aanvang hebben
grooten invloed op het wélslagen deronder- genomen.Gusbertbeoorlogde Jan'
tllaArkel,
neming. H et eerste revolutionaire dagblad, den 47stenbisschopvan Utrecht,enverbrandde
hetwelk in die dagen verscheen Om dePolen Goor,waarnadebisschop metzjnbondgenoot
te wapen te roepen, nameljk NdePatriot'') Frederik rcl Heeekeren in de heerljkheid
werd door hem geredigeerd.De club derPa- Bronkhorst vielen alles tevuurentezwaard
triotten koos hem t0tvice-president)enw el- verwoestte.W asBronkltorstaanvankeljkbjdra Aierd hj lid van den Raad van bestuur. gestaan door Reinoud 11)hertog van Gelder,
Tjdens de dictatuur van Cl
tlopLekiwerdhj del7-jarigeReLnoudIII,diezich voorzeker
wederom beschuldigd van zamenspanning te- aan den magtigen invloed der Bronkhorsten

gen diens bewind, zoodat hj met Lelet
vel wilde onttrekken,koosdezjdederIleeekeen Ostroî
rski in den kerker werd geworpen, r:zl#.Nutrokkendelronkhorsten,doorwraakdochhjontkwam d00rdenvalvandendictator zuchtgedreven,partj voorEduavd,denjonaan een crimineelprocès.Bjhetnaderenvan geren broeder van hertog Reinoud. Ziedaar
den overwinnenden vjand snelde 00k Broni- de beginselen van een twistvuur,dat 2 eeukotvskl te wapen en wasalsvrjwilligerbj wenheeftgebrand.GjpbertOverleedin1356.
vf,tweede zoon van
den generalenstafvan D'
toerniekLbjdenslag D lederik van .frozpliFzpr.
Van Nowawi
cs en Kurow en bj dien van den voorgaande. Hj was raad van W illem ,
Bosewel.Bjzjn terugkeerte W arschau re- hertog van Gelder,en voerde in 1801 met
digeerde hj hetblad (tlletvrjePolen''en den graafvan der M ade 00rl0g tegen Arnol-

werd door Kvuko'
tvieekét0tvice-presidentder tfl.
:vanJ.
fprpd,den 59stenbisschop vanUtrecht.
hoofdstad benoemd. In die betrekking vaar- Vooralde omstrekenvanGoor,Markelo,H0ldigde hj zelfsn0gnadecapitulatieeenepro- ten,Bathmen en Deventerwaren hettooneel

clamatie uitaandeinwoners,waarin hj hen zjnerkrjgsbedri
jven;hj overleed in 1408.
Gl
jsbevt van Wrpo
Càitlr.
sf)een broeder van
erfvjand van Polen te verdedigen.Daarna den voorgaande. Hj hielp in 1372 Arnhem
nam hj de wjknaarhetwestenvanEuropa veroveren,wasin 1384landdrostvanhetgraaf-

aanspoorde,om straat voor straattegen den

en schreef öMeine Auswanderung aus W ar- schaq Zutphen,kocht van zjn zwager de
schatl'' alsmede JGriefs nouveaux des cabi- heerljkheid Borculo, en overleed in 1402.
pcs Bronkltorst. Deze was in 1418
netseuropéenscontrelecabinetrusse(1822).'' Otto '

Sedert1832 ishj medewerkeraan hetP001sche tjdschriftttphénix''*
Bronislawa (De heilige), uithet aanzienljk PoolschgeslachtPrandotagesproten,
txad op haar l6deJaar te Krakan ln de Premonstratenser orde, wjdde zich aan vrome
oefpningentoverleedden 29stenAugustus1259,

tweede gedequteerde uithetgraafschapZutphen,werd ln 1420 beleend met Borculo,
bekleedde in 1422 debetrekkingvanraad van

Arnond T', hertoy van Gelder,en was in

1450 mede gemagtlgd tOt de regéring gedurende eene reis van den hertog naarR ome.
Diederik flczlBronkltorst,heer van Anhalt

w erd door het Poolsche volk alseeneheilige en Batenburg.Metditlaatstewerdhtjin 1445
vereeM ,en in 1839 doorpausGregoriusX VI beleend door keizer I'
rederLk III,terwdlhj
heilig verklaard.
Ojen en Dieden in pandschap verkreeg van
Bronkhorst isde naam van eenderaan- hertog Arnold.M etden graafranA brzddreisde

zienljkste adelljke geslachteninGelderland. hj naarVenetië,en van hiermetdezen en
Het heeft vooraldoorzjn hardnekkigen en methertog Johan ran f'
!::7'naarJerusalem ,
langdurigen strjdmethetgeslachtHeeekeren waarhj t0tridderwerd geslagen(1450).Hj
eene plaats gekregen in de geschiedenis des overleed teNjmegen in 1451.
Vaderlands.T0tde leden vangemeldgeslacht
Gz
jstert'
pc4 Bronkhorst,heervan Anhalt

en Batenburg,een zoon van den voorgaande.
behooren:
W illem van .'rpl/rAor'
îf,heer van Bronk- Hj was in 1467 gezant van hertog Adol
j
horst en Batenburg, een dapper krjgsman r.l Gelder op eene conferentie te Cleef.ln
en raad van Reinowd JJ,graafvan Gelder- 1473 Tverd hj door de gemalin van hertog
land.Hj sneuvelde in 1328 in den slag bj Arnoud afgevaardlgd naar het H0fvan BourHasselt, waar laatstgenoemde graafde over- gondië,en hj overleed kort daarna.
Jaeob van Wrosk/zordf,heervanAnhalt en
winning behaalde op deOnrustigeLuikenaars.
Jan '
??czl Bronkhorst,een broeder van den Batenburg, een zoon van den voorgaande.
voorgaande en proost van de St.Salvators- Hj leefde in vjandschap metKarel,hertog
kerk te Utrecht. In 1822 werd hj ermet van Gelder,en werd door dezen in1503 uit
eenparigestemmen t0tbisschop gekozen,maar Batenburg verjaagd en gevangen genolnen,
pausJoltannesX XI,door de gravenvan H01- waarnahj 1500gulden losgeld moest betalen
land envan Gelderland endoordenhertogvan en Anhalt afstaan. In 1505 werd hj stadBrabantaangezocht)verleendedewjdingaan houder van Gelderland namens den Koning
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van Castiliëen in 1506 raad van dien Koning. verlûor het leven te Keulen in 1580 dppr de

Bj den vrede van Utrecht(1513) kreeg hj moorddadigehand van een Spanjaard.

Batenburg terug,en overleed in 1516.
Dirk tls Bronkkorst, doorgaans Dlrk
Frederik mJ> Bronkkorst, die in 1489 erf- et
zs Batenbury genaamd,even a1s zjn J0ngenaam werd der heerljkheid Bronkhorst. gere broeder, Gl
bbert! een onderteekenaar
Hj waseenbondgenootvan Danidvan.
//vfr- van het Verbond der Edelen.Beide begaven
ondië, 55sten bisschop van Utrecht, werd zich in dienst van Hendrik '
pt:s Brederode
.F
ln 1490 door den bisschop van Alunster m et (zie onder dezen naam) en deden,na het
Borculo beleend kwam ill 1501 ixlonmin vertrek van dezen uit Amsterdam ,vruchtemet Earel, hertog van Gelder,onderwierp looze moeite, om zich van die stad meester
zich aan den aartshertog M aœimiliaan,werd te maken. Zj begaven zich nu met hun
in 1506 raad van den Koning van Castilië in krjgsvolk naarNoo1+ Hollanden wilden,bj
Gelderland en verzoende zich met Karel.
denhagcheljkenstandvan zakenlnaarFriesW illem tlz
l Bronkltorst, heer van Baten- land oversteken en zich naar Emden bege-

bul'g en Stein,een jverig voorstander van ven.Zjwerdenechterdoordenschipppropeene
Nederlands onafhankeljkheid.Hjvergezelde laaghartigewjzeverraden endool
'hem overMlJrf,schnutteHasselt
den Prinsell Oranjein1568opdienseersten geleverd aan Ernst* '

veldtogt tegen ailva,en werd door hem in en kapitein van den graafvanAremberg.Van
1572 naar Zeeland gezonden .om er de 0m- Harlingen werden debeidebroederBnaaxVilwenteling tebevorderen.ln hetJaardaarna voorden en vervolgensnaarBrusselgezonden

washj luitenant-gouverneur en bevelhebber en alhierop den lstenJunj 1568 onthoofd.
van het legerj t0t ontzet van H aarlem be-

00k andere leden van ditgeslachtjzooals

stemd.MetM arinusW'
rczld (zie onderdezen Joost fJ4 Bronkltorst,heer van Honnepel,
naam) bestookte hj den vjand op de Haar- Dirkvan.pztlzlk/zordf heervan Nederwormter:
lemmermeer, maar leed er eene nederlaag, die in 1572 met anderen naar Engeland gewaarbjlossu22schepenveroverde.Om Haar- zonden werd, om van koningin Elisabetlt
lem uit den nood te verlossen,trok hj in ondersteuning in volk en geld te verzoeken,
den avond van den 8stenJulj uitSassenheim en te Leiden gedurende het beleg overleed
met 4000 man - meest burgers uit Gouda (1574), Nikolaas rJ> Bronkhorst,heer van

en Delft,waarbj zich 00k Joltan'
pJsOldenItxrlereldf bevond - derwaarts. Voorts had
hj 600 ruitersonderzjn bevelen voerde 7
veldstukken,400 munitie-wagensen musketschootvrjeborstweringen metzich.Zulkeen

Bleiswjk, enz.behoorden t0t hetVerY nd
der Edelen en t0t de voorstanders van Nederlandsonafhankeljkheid.

Bronkhorst.Tot degeleerden en kunstenaars van dien naam behooren:
optogt WaS echter M n dOn I'
rederik OJ@
J@n rJl Bronkhorst, gewoonljk Jokannes
Toledo, den bevelhebber derbelegeringstroe- Fbrïo-cqgx: genaamd, daar hj in 1494 te

pen,nietverborgen geblevcnà00kwistdeze, Njmegen geboren werd. Nadat hj in 1512
datde belegerden eene openlng in den wal te Rostok tOt magister in de wgsbegeerte
hadden gem aakt,om na hetw aarnem en der bevorderd was, w erd hem aldaar hethoogafgesproken seinen een uitval te doen.Hj leeraarsambt opgedragen in dewiskunde.Van
deedtegenover die opening eenegrootemassa hier begaf htJ
' zich naar Keulen, waar hj
stroo in brand steken,om hetzien dier tee- eene dergeljke betrekking aak
lhetcollegium

kenenonmogeljk temaken,enylaatstezjne
regimenten met veelkrjgsbeleld in hinderlagen.Bronkhorst verscheen des ochtends te
3 uur aan hetAlanpad,waarhjeenaanvang

maaktemethetopwerpen derborstweringen.
Nu begon hetSpaansche geschuttebulderen,
en de ruiters van Bronkltorst, de voorhoede
uitmakende,werden teruggeslagen en Op de

voetknechten gejaagd,die hierdoorgedwongen werden om te wjken, zoodat er 700
sneuvelden. Bronkltorst zelf viel onder het
strjden van ztjn paard,werd gevangen ge-

Montanum aanvaardde.Hj werderlicentiaat
in de beide regten,en ontving in 1529 eene

aanstelling t0trectoraan dedestjdsberoemde
Latjnscheschool te Deventer. Hj waseen
groot voorstander der Hervorming,wponde

openljk de prediking van Casper Cool/
zctu
bj,en overleed teKeulen in 1570.T0tzjne

qeschriften behooren uDeastrolabiicompositlone(1533)''tApologiaproidentitateaudoris
librorum decoelestillierarchia cum Dionysio

Areopagita etc. (1526)'',Gscholia in dialecticam GeorgiiTrapezuntiete.(1537)'',JC.Pt0-

nomen en overleed 2 dagen daarna aan eene lemaeiAlexandrinilibriVIII de geographia,
zware wonde.Ter gedachtenis aan deze ge- e Graecû denuo traducti etc. (1540)M,uEtybetlrtenis en aan hetverslaan der Vlamingen mologia grammaticae latinae (1550)''enz.
door W itte tlcs Haamstede (26April1303) Ererard 'tlt- Bronkhorst,een zoon van den
isin 1817 door Mr.David Jlcol ran Lennep voorgaande.Hj werd geboren te Deventer
op den hoek van de Manpads-laan een ge- in 1554, oefende zich aanvanlteljk in zjne
denkteeken opgerigt.
geboortestad en vertrok metzjne oudersin
Karel'
/
lls Bronkhorst,heervan W estbaren- 1569naarKeulen.Nadathtjhierin deregdrechten Obbicht, een onderteekenaar van tengestudeerdhad,bezochthj dehoogescholen
hetVerbond der Edelen. In een brief aan te Marbul'g,Erfurt en W ittenberg,werd te
zjne moeder verklaarde hj,dat hj liever Baseldoctor in de regten,en daarna hoogonder de Turken wilde w onen dan onder leeraar te Erfurt. In 1582 keerde hj naar
den Koning, indien het gewetensonderzoek Deventer terug en werd er in 1586 t0tburen de plakkaten gehandhaafd werden. Hj gemeester verkozen.Toen die stad in handen
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derSpanjaarden viel,nam hj de wjk naar
Leiden, en werd er gewoon hoogleeraar in
de regten.In 1621 verkreeg hj wegensziekeljkheid zjn eervol ontslag, en Overleed
den 27sten Mei 1627.Van zjne geschriften
noemen wj t
d'lzvzvrls,avr
i;v centuriae duae:
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gewoon hoogleeraar in de natutlrkunde en
ontving deuitnoodiging,Om a1sdirecteurvan
het zoölogisch kabinet voorlezingen te hou-

den overdatgedeeltedernatuurljkehistorie.
W eldra verscheen van hem een usystem der
vorweltlichen Conchylien(1825)',gevolgddoor

Juxta seriem Pandectorum dispositae etc.
(1595,1607 en1657)'',ttcontroversionumjuris
centuriaeduae(ls02en 1610)''tt'Eya&rlsjayr
zv
centuriaesexetc.(1621en ls95)',öMethodlls
Feudorum etc.(1613enz.)'',Glntitulum Digestorum etc.(1613enz.
l''entdAphorismiPolitici
etMilitaresetc.(1638)''.- ZjnzoonGerltard

een usystem der vorweltlichen Pianzenund
Thiere (1825)''
.Zjne togten in het zuiden
van Europa en later in Italië gaven aanlei-

Pieter rcs Bronkltorst,een Nederlandsch

werkte RLethaeageog
nostica''
.
? eenebeschrj-

dinj t0t zjne uErgebnissemeiner naturhis-

tonschen und ökonomischen Reisen (1825)''.
Vervolgensdecd hj telken Jareeenewetenschappeljke reis en leverde, als de vrucht
daarvantzjneuitmuntendetdGaea Heidelber'
pl?pBronkltorstwas hoogleeraarin de regten gensis(1820)'',en vooralklom zjnroem door
en zedeleeraandehoogeschoolteHarderwjk. de uitgave zjner grondigee)&metzorg be-

t in
historieschilder.Hj werd geboren te Delt'
1588 en overleed in 1661. Hj heeftvooral
kerken op hetdock gebragt.Zjne meest-beroemde schilderj,Jsalomo'seersteregt''be-

vingdereigenaardlgefossielen ln elke rotsfor-

matie,diebj herhalinggedruktis?- alsmede
doorzjnetdGeschiclltederNatur(l84l- 1849,4
d1n)'', door zjne upaleontologische Kollecvindt zich op het stadhuis te Delft.
taneè'
n (1843)'', en door zjne uitmuntende,
Jan r>4 Bronkltont:een uitstekendNeder- door de Fransche Academiebekroondeprjsve
r
ha
ndeling uuntersuchungen iiberdie Entlandsch schilder en graveur.Hj werd geboren te Utrecht in 1603,ontving onderwjs wickelungsgesetze derorganischen W eltwâhvan den glasschilder J@n Torllrp: enbesloot xend der Bildungszeit unserer Erdoberfl:che
vervolgens,om eene reis tedoen naarFrank- (1858)''.In het3dedeelderttNeuenEncyclorjk. ln Brabant gekomen, bezocht hj te pëdiefiirAvissenschaften undKiinste''bewerkAtrecht den bekwamen glasschilder Peter tehj detdAllgemeineZ00l0gie''
,die gevolgd
avlf
Fzï/.
v,bj wien hj l1/uJaar vertoefde,en werd d00r eene tdAllgemeine Einleitung in

ging toennaarParjs,waarhjzichvolmaakte die Naturgeschichte (1858)''.00k gafhj in
bj Ckamns. Daarna keerde hj naar zjne 3 deelen uit ttDie Klassen und ordnungen

geboortestad tertlg, en het voorbeeld van desThierreicheswissenschaftlichdargestelltin
Cornelis Tt
ldlez
làf
tr.g bragt hem t0t het schil- W ort und Bild (1859--1861):'.Vele belang-

deren met olieverf.Van 1626 aflegde hj rjke opstellen heeft hj geleverd in het
zich hierop t0e met den meesten jver,en door hem en Leonard uitgegeven Jlahrbuch
overleed in 1680.
fur Mineralogie,Geologie undGeognosieund
In de Nieuwe Kerk te Amsterdam vindt Petrefadenkunde'',- 00k heefthjhetwerk
men 3kunstig beschilderde glazen van zjne van DarmLn overhetontstaan der soorten in

hand,en 0ok zjn erde4deuren,waarmede hetDuitsch vertaald(l8s0).Beonnislidvan

het Orgel kan gesloten worden, door hem
beschilderd. op het paleis te Amsterdam is
de zolder van de groote zaaldoor hem beschilderd;in eene andere zaal vindt m en er
van hem een schoorsteenstuk,Jlethl'o,raad
gevende aan Mozes'', en ook het zolderstuk

op depujeisvan hem afkomstig.Voortsbestaan vanhem eenaantalvoortreffeljkeetsen,
meerendeelsnaarschilderjen vanPoelenburg.
Jokannes 'pJg; B ronkkorst! desgeljks een
Nederlandsch kunstenaar.H!jwerd geboren
te Leiden in 1648,kwam teHaarlem bjeen
pastei-bakker in de leer,maar oefende zich
reedsvroeginhetteekenen.Hjzetteditvoort,
toenhjin1670teHoorngevestigdenaldaargehuwd wasy'enhj werd onderdebekwaamste
kunstschilders in waterverfgerekend.

ondel-scheidene geleerde genootschappen.

Bronner.onderdezennaam vermeldenwj:

Fvans X aver Wrpzlzldr, een derverdienste-

ljkste Dt
litsche idyllen-dichters. Hj werd
geboren te Höchstàdtin Zwaben den 28tsen
D ecember 1758, bezochthetcollegie der Jezllïeten te D illingen en ging vandaar als

Benedictjnermonnik naarDonauwörth.Eene
schoone verzam eling van visschersgedichten
en verhalen met eene voorrede van Geszner

(1787- 1793,3 dln)was de vruchtvan zjn
verbljfin het klooster.Dit laatste scheen
hem echter weinig te behagen,wantin1784
nam hj dewjk naar Basel,waar hj onder
den naam van Jos.'
frrizl
/kïe# werkzaam werd
in eeneboekdrukkerj.Eenepoging,om zich
in Augsburg wederom aan het kloosterleven

Bronn (Heinrich Georg), een beroemd te gewennen,
en zjneeindigde Iheteeneherhaalde

Duitsch natuurkundigetwerd geborenteZie- vlugt,
vrienden ln Zwitserland begelhausen bj Heidelberg op den 3denMaart zorgden hem eene onderwijzersbetrekking in
1800, bezocht de gymnasiën te Manheim en Aarau, VanW aar hj zich naarFrankrjk en
te Heidelberg en wjdde zich in 1817 in in 1810 als hoogleeraar naar Kasan begaf.
laatstgenoem de stad aan de studiedernatuur- In 1817 keerdehj naarAarau terug,werd

kunde. ln 1822 begon hj zelfvoorlezingen er wederOnderwjzer aan de schoolvan het
te houden en WaS de eerste,die aan eene kanton, laterarchivarisen bibliothecaris,verDuitsche acadêmie de leerder versteeningen l00r vervolgens het gezigten leefde van een
op eene wetenschappeljke wjzebehandelde. pensioen, hem doo1-den Grooten Raad toe-

In 1828 werd hj buitengewoon en in 1832 gekend, t0t aan zjn dood, die voorvielop
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den l7den Augustus 1850.Delotgevallen van koper,6j5t0t25% ti
n en t0t6% 100d.De
zjn Jeugdigen leeftjd zjn doorhem zelven bronzenvoorwerpen uitdebloeitjdderGriekbeschreven (1795-1797, 2 dln),- voorts sche kunst bevatten in hetgeheelgeen zink.
heeftmen van hem JDer ersteKrieg (1810, Dit laatste komt eerst v00r in Romeinsche
2 d1n)'',uLustfahrten insIdyllenland (1832, standbeelden enmunten,niet lang voor den

2dln)'',JAbenteuerlicheGeschichteHerzogs aanvang onzertjdrekening.
W ernerv0n Urslingen (1828)''en(
tDerKan- Het klokkenbrons, 00k klokkenspjs genaamd, moet zich onderscheiden door hardt0n Aargau (1844,2 dln)''.
Jokann .
ràilc
zz Bronner,één der verdien- heid en door een Avelluidenden toon,en be-

steljkstewjnkennersenwjnbouwersvanden staat uit eene legérinq van 780/9 koperen
Jongsten tjd.Hj werd geboren teNeckam 220/:tin.Eene toevoeglng van zmk ofl0od

gemiind in 1702 en vestigde zich in 1816 a1s isnadeel
ig,enhetgelonf,datdocrbjmenring
apothekerte W iesbaden.Eene grondige ken- vanzilverdetoon welluidenderwordt,isnlets
nis der natuur stelde hem in staat,om op andersdaneenvolksvooroordeel,voortgesprowetenschappeljkewjzeverbeteringen aan te ten uit de hebzuchtder gieters,diehetaan-

brengeninden wjnbouw ,vogralinhetsnoeiJen en kweeken van den wjnstok.Hj deed
reizen dooralle gewesten,waardewjnbouw
gedreven wordt, van Spanje t0t aan de
Turkschegrenzen,enhjbragtvan denwjnstok 400 soorten bjeen,die hj alle in zjne
wjngaardenaankweekte.Hjwerdvervolgens

gebragte zilver niet in het mengsel,maarin

grondbezitterenagothekerteWiesbachbjHeidelberg.Hj heeftln eenereeksvan geschriftendenwjnbouw inonderscheidene gewesten
van Duitschland en Frankrjk beschreven.

schutbjhetlosbrandenvoorspringenbewaard
bljve;hetmoetveerkrachtig en hardwezen

hunzakdedenvloejen.Althansindeklokken,
die a1s zilverhoudend vermeld stonden,heeft

mendatmetaaltotnut0evruchteloosqezoeht.
00k de yeraasmakendegongs der Chlnézen,
vervaardlgt men van bovengenoemd mengsel.
ln het brons voor kanonnen eischt men

benoemd t0t oeconomie-raad en woont als ie grootstmogeljke taaiheid,opdathetge-

Brons is eene legéring van koper en tin
of van koper,zink en tin enwordtgebruikt
t0t het gieten van standbeelden,klokken en
kanonnen,-- als grondstof voor gietwerken,

en weêrstand kunnen bieden aan de schei-

kundige werkinq dergassen,diebj deontploKng van krllld ontstaan,alsmede aan den
invloed van den dampkring.Daartoegebruikt
men eene legéring van l00 deelen koper en

10deelen tin.Inden laatsten tjd heeftmen
onze
st
ukke
bove
di
dieverguldmoeten worden,- ent0tmetaal- het gebruik vanzebr
er
aan
nbe
vo
lenn(z
ie n
ond
ee
r
bedekklnrvoorvelerleivoorwerpenvanhout, van gietstaal
m etaal,glps enz.
Geschntgéeterl
j.
Naargelangvandeverhoudinyderbestand- Voor metalen spiegels neem t men 2l,50/c
deelen heeft het brons verschlllende eigen- tin en 68,50/akoper:dit mengselis vatbaar
schappen:dooreenevermeerderdetoevoeging vooreenefraaje oljsting,en zjnglanskan
vantin wordthetmengselharder,glansrjker, men dooreen gemng toevoegselvan arsénik
meer sm eltbaar en w elluidender van toon, verhoogen.Brons voor m edallles bevat 8 t0t
terwjlde kleur grjsachtig wordt,wanneer lS0,
/:tin,ensomtjdskleinehoeveelhedenzink

in het metaalmengsel 23% tin aanwezigis.
Bj
een gehaltevan 150/:tin is delegéring
taai en eenigzins smeedbaar. H et is zeer
broosbj 250/:tin en Fordtbj 50% tin wederom taajer.Elkelege
'rinj echterkanmen

en l00d.Snelgesmolten bronswordtin water
gebluscht,gestempeld,doorlangzame afkoeling hard gemaakten ten slotte gebruineerd.

O0k pasmuntheeftmen van dergeljke legéringenvervaardigdjzooalsinFrankrjk,Zwesmeedbaarmaken doorzeln gloejendentoe- den en Zwitserland.
stand te bluyschen ofplotselinginkoud water
Hoogstbelangrjkisinonzedagenhetbrons
te dompelen,waarna men ze wederhardkan voor de vervaardiging van sommige deelen
doen worden doorze na gloejing langzaam Van machines, zooals tappen voorassen aan

te laten afkoelen.
locomotieven,leggersV00r draaistangen,eXBronsvoorstandbeelden moeteenedonker- eentrieken,stoom zuigers,spoelproppen,bussen
roodachtig-gele kleurbezitten en flnkorrelig v00r wagenraderen, moerschroeven, pompop de breuk wezen,zich zonder moeitelaten buizen1 getande raderen,balans-armen,mavjlen en bewerken en bjhetsmeltenz00dun thematlsche instrumenten enz.Daarvoorkomt
vloeibaarworden,dathett0tdeWnsteholten vooralhetaltlminium-brons te pas,bestaande
vandenvorm doordringt;nahetafkoelen moet uit90% koperen 10% alumi
niuM.Eenelegé-

het eene geljkmatige massa vormenjsterk
genoeg om tegen stooten wrjving bestand
te zjn en tevenszoodanigvanaard,dathet
allengs van zelf ofd00r bjtmiddelen eene
antieke groene kleur(patina)aanneemt.Het
zink- en tingehalte is hierbj gering. Het

ring van 94 t0t 960y'
(
)koper en 6 t0t40/: tin

5,7B/o tin, en 0,480,
/
0lood.Antleke bronzen
voorweryen bestaan doorgaansalleen uitk0jer en t1n,somtjdsmeteen weinig 100d en
pzer;in oude wapensvondmen 75t0t92%

(bronzeverni)heeten.Menneemthiertoelegéringen van koper en zink (m essing en tombak),voortsehrysorine(mosaicgold),bestM n-

kan geplet worden en voldoett0thetbekleed:n van schepen beter dan koper.

BronzengietTiaren zi
jn kleinevoorvverpen

van een geelzaetaalsaengsel,dieverguldza0eten Tvorden en dan den naa:a dragen van

standbeeld van H endrik IV op denPontNeuf eekt Irol: (bronze d0rI),ofslechts zaeteene
te Parjs bevat 89,65% koper!4,2% zink, vernis Tvorden bestreken en dan onechtbrons

de uit l00 deelen koper en 51 deelen zink,

BRONS.
en het Engelsche Bath-metaal,uit 32 deelen

Nu vervaardigt men van de verschillende

messing en 0 deelen zink zamengesteld.00k deelen vanhetmodelafdrukkeningips,welke

gebruiktmen we1tinhoudendelege'ringen,z00- te zamengevoegd een hollen vorm uitmaken.
als dep chqsokalk, die 950,
/:koperen 50/: Die holle vorm wordt.van binnen met eene
tin bevat.U1t zulke metaalmengsels worden laag wasbedekt welke deplaatsvan hettoe-

allerleinuttigeensierljkezakenvervaardigd;
dit geschiedt vooral te Parjs,te W eenen,
te Berljn.te Elberfeld en te Iserlohn.
Wj keeren thansterugtOthetbelangrjkste
gebruik van brons,nameljk t0thetvervaar-

komstigmetaalinneemtzzoodatzjopdedragende gedeelten wat dlkker w ordt gelegd,

terwjl tevens jzeren staven worden aange-

bragt(ziedeyestippeldeljnen bja4,om t0t

geraamte te dlenen en vastheid tegeven aan
digen van standbeeldenvan ditmetaalmengsel. hetgelleel.Aandebovenzjdehoudtmeneenige
Heefteen beeldhouwer(zieonderBeeldl
tou'
tv- gaten open, waardoor men eene vuurvaste

k'
Mp.
sf)zjn modelalleennoodigjOm bepaalde kern,bestaande uitgips,fljn steengruis en

leem in de holle rulmte laat loopen.Nadat
deze kern voldoende gedroogd is,worden de
stukken van den gipsmantelweggenomen en
hetbeeldvertoontzich alsinwasgebgetseerd.
dergieterjen,welke laatste te Mullchen en Het is echter n0g op verre na niet gereed:
puntenophetmarmeraan testippen,debronsgieter heeftbehoefte aan het geheele model.
De kunstenaar vervaardigt alleen dit laatste
en laat dan het werk overaan hetpersoneel

teBerljn heteigendom zjn <an den Staat. hetwasishieren daaraan hetgipsbljven
hangen of in de naden der deelen van den
Wj bepalen 0nshierbj hetgieten.
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A1s de bronsgieter het model in ontvangst gipsm antel gedrongen,zoodat ditalles door
genomen heeft,ishet de eerste vraag,ofhet eene kunstenaarshanflhersteld en in ordegeverlangde voorwerp in één stuk kan gegoten bragt m oet w orden, daar elk gebrek van
worden.Bj kolossale kunstgewrochten,zoo- het was-modelop hetbronzenbeeldovergaat.
als de JBavaria''1 is dit laatste eene onm o- Heeft datmodelde hoogst-mogeljke volkogeljkheid:en zelfs bj kleinereishet,wan- m enheidbereikt,danmaaktdebronsgietervan
neer zj van zamengestelden aard zjnj dik- w as-cylinders een stel slagaderen en aderen ,
wjls onuitvoerbaar. Hetgieten in één stuk dat zich over de oppervlakte van hetmodel
beveelt zich intusschen aan door de eenvou- verdeelt.De eerste zjn in onze iguurdoor
digheid van hetwerk endehechtheidvanhet eene zwarte(I)en de laatste dooreenewitte

gewrocht.Bjeenpaardinnatuurljkegrootte, kleur (c) aangewezen.Beide zjn sterk verdatwj hiertotvoorbeeldnemen,bestaatdie takt, en terwjl de eerste met Opwaarts geonmogeljkheid niet.Vervolgenskomtheter bogen takken dienen t0t het ontvangen van

op aan,hetvoorwerp h0lte gieten,daarhet
vullen van zulk een paard eene verbazende
naassa metaalvereischen en er TvelzTvaarder,
raaarniet sterker door Yiorden zou.Reedsde
Grieken verstonden de kunstvan het holgie-

ten op eene bewonderenswaardigewjze.

het brons,strekken de laatste metbenedenwaartsgebogen takkent0tafvoervan delucht.

Dezelaatstetoch z0u,bjgemis van afvoer,

blazen ofbobbels doen ontstaanofhetbarsten
van den straks te beschrjven mantelveroorzaken.D e sterke vertakking isnoodigom het
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gesmolten metaalmetden meesten spoedover i
n 1857voor1/4millioen guldenbronsverven.
de geheele oppervlakte te verdeelen.
D e grondstofis afval van metaalpletterjen,
Demantelvangipsisverwjderden de cy- die rnet gomwater of honig op marmeren

linders van waszjn aangebragt.Nu wordt platenOfinverfmachinesfjnqewreven?daarna
een nieuwetvuurvaste mantel,van dezelfde metwatergewasschen en elndeljk gedroogd
bestanddeelen als de kern, om het model
van was qelerd, hetgeen met de grootste
omzigtigheld dlent te geschieden. In dien
nieuwen mantelis nu hetgeheelemodelmet
de was-cylindersbesloten.Nadathetdooruitdroogen genoegzamehardheid bekomenheeft,

legtmen ersterkejzerenbanden en vervol-

wordt.Zöö ontstaan echten onechtgotld-en
zilverbrons en rood koperbrons. De bonte

bronsverven (oranje, paars en groen) vexkrjgt men door het gelemetaalpoeder,uit
eene koper- en zinklegéring verkregent in

e
ene pan met eene toevoeginy van vette
verhitten, totdat door oxydatle der opper-

genseen metselwerk om heen,zooalsinonze vlakte eenebepaaldeaanlûopkleurisontstaan.
fguur(#)isaangewezen.Nu wordtdooreen Engelsche bronsverven worden gemaakt(bor
vuur,onderden mantelaangelegd,deze n0g dien afval te wrjven metoljven-olie,versterker gedroogd en tevens al het was er volgens onder de hydraulische pers te brenuitgesmolten,zoodat er een stel van buizen gen endedrooge koek t0tpoedertewrjven.
in dien m antelontstaaten tevensruimtevoor Alle bronsverven zjn zeer gevoelig voor
het brons tusschen den mantel en de kern. zwavelwaterstof. De onechte oxydéren bj
HieropiseindeljkhetOogenblikvanhetgieten vochtige lucht en worden door zuren sterk
aangebroken:de stop wordtweggeslagen van aangetast. Deze gebreken vindt men echter
den sm eltkroes en hetvloeibarebronsstroom t nietbj hetmussief goud (dubbelzwaveltin)

door de slagaderen om zich geljl
tmatig over en bj hetdoorW öl
tlerontdekteendoorW a- lde oppervlaktederkern teverdeelen,terwjl nervoorhetgebruik sterk aanbevolene,fraaj
deluchtdoordeaderen ontsnapt.Ditgeschiedt goudgele wolframiumbrons(wolframium-zure
in weinige oogenblikken,maaro0k nadathet wolframiumoxyde-natron).
ln den handelheeftmen ievolgendebronsbronsverstjfd is,bljt'
tern0g veelte doen
over: de mantelmoet weggebroken worden

en tevensmoetmenhetovertolliqebronsverwjderen,dat in de slagaderen lsachtergeblevenj zonder het beeld te beschadigen,-

Verven :

NAAM.

BESTANDDEELEN.
Koper. Zink Ilzer.

chtgeel........ 82,33 16,69 0,16
en eindeljk dient men de kern doormiddel Li
D onkergeel....... 84,5 15,3

0,57

van daartoe bestemdeopeningen uit de holte

htig geel.. 90,0 9,6 0,20
van hetbrod
ns
oot
reeha
enlen
bjt
en
mi
ddade
arl
naee
tne
epoa
lnt
jsi
t
eeke
n, ROroodac
anl
-e........... 98,93 0,72 0,08
en hieraan
kleul'te geven.

K operrood........ 99,90

spoor

48,22 0,5 0,3 spoor
De beschrevene handelwjze,hoewelvan Paars.. . .
ouds in gebruik ,isw elw atom slagtig en er Groen.. . -. . . 84,32 15,02 0,03 spoor

2,39 0,56 96,46
bestaat gevaar, dat w egens het aanw enden RslMi1 *@****@*****@
van twee achtereenvolgendemantels,één va'
n
Bronte(Charlotte),eeneEngelscheromangips om het was-modelt0t stand te brengen schrjfster,werd geboren te Thornton den
en een vuurvasten, de scherpheid der om- zlsten April1816uiteen Iersch geslacllt.Zj
trekken van het Oorspronkeljke beeld wel genoot hare opleiding ûp eene school te C0w atverloren gaat.Men m aakt om die reden w ans Bridge, niet ver van L eeds,schreef

0ok weldadeljk den eersten mantelvaneene Op haar 13deJaar reedsverhalenengedichten,
vuurvaste stof. Deze wordt van binnen met bezocht voorts het instituut R0e Head bj'

olie bestreken en daarna volgegoten m etde
kern, die men vervolgens zooveel kleiner
m aakt a1s noodig i: om aan het vloeibare
brons de vereischte ruimte te verschaFen.
Het groote bezwaar tegen deze methode is,
dat nu de mantel uit stukken bestaat,die,

H eckmondwike in Yorkshire en WaS hier
van 1835 t0t 1838 zelve als onderwjzeres
w erkzaam . Nadat zj van 1839 t0t1841de
betrekking van gouvernante had bekleed,

werd zj a1s Onderwjzeres in hetEngelsch

geplaatst aan eene kostschool te Brussel.

h0ejuist0ok in elkandergevoegd,altjdaan- Daarna keerde zj terug naar haren vader,
leiding geven t0thet ontstaanvangietnaden, waarzj hare beide zustersaantrof.die deszoodatmen doorgaansaan deeerst-beschrevene geljkseen tjdlang a1sgouvernanteswaren
wjzevan gieten de voorkeur geeft.
werkzaam geweest.Alle drie begonnen zj
Bronsyerven zjn fjn-gewrevenemeta- nu romynste schrjven,en om alsgeleerde
len of1eger
'ingen,w elkedienent0tbedekking dam
esott
geen
ienrer
te.
ver
w.ekken
Charl
e zichopz
Cur
pdl
la
Emilie, noemde
van hout,gips ofmetalen gietwarenenvoorts i
qeboren
tepaskomen bj deboek-ensteendrukkerj, n 1819, gafzich den naam van .Ellu We!!,
e
n
An
n
a
g
e
b
o
r
e
n
i
n
1
8
2
2
,
d
i
e
n
v
a
n
Aeton
bj hetvervaardigen van behangselpapieren:

bj het verlakken enz. Het bereiden dier WeJJ.Van EllisWel/hebbenwjt
dW eetherings

verven,in het midden der voorgaande eeuw Heights',enzj schreefmetAeton.
P:JJd
tAgnes
doorR iber,een m etselaar te Förth,op eene Gray (1847)''1- vanAetonW:IJ arhe Tenant
kleine schaalbegonnen,heeftzich uitgebreid ofW ildfellHall (1848)''- en de drioztlsters
t0teen belangrjken tak van njverheid,die hebben in 1846te zamengedichten uitgegeven.
vooralte Förth en te Neurenberg bloeit. ln De eerstein'tlichtverschenenromanvanoAlreerstgenoemdestadvervaardigden 14fabrieken lotfe)Glane Eyre''getiteld,verwierfinEnge-
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landenAmerikagrootenbjvalenwerdinonder- Vooralkoper,messing,zink en jzerW 0rscheidenetalenovergebragt.Nadatzjbinnen dengebronsd.Bjhetbeschrjvenvandewjze
een Jaar hare beide zllsters Emily den waarop zulksgeschiedt,gaan wj deveroul9(1en December 1848,en Annaden 28stenMei derdemethoden metstilzwjgenvoqrbj,maar
1849- en haren broeder door den dood ver- vermelden slechts de voorschriften derscheiloren had,sebreefzj haartweeden roman, en werktuigkundigen van nieuweren tjd.
ushirley (1849)'',die haren roem deed klim- Dompeltmen een blank-gepoljst,volkomen
men. Daarna schreef zj uvillette (1852):', zuiver stuk blik in eene verdunde oploshuwde in 1854 met Artltltr .#e!INiekolls, singvanneutraalazjnzuurkopel-(gekristalliden hulpprediker van haren vader,en over- seerd groenspaan), dan wordt zjne opperleed, even als hare zusters, aan de tering vlakte na verloop van weinige minllten fraai
op den lsten April 1855.Na haren dood ver- goudgeel;wordt dat voorwerp eenigemalen
scheenookhaareerstelingindruk,nameljkde meteene zeer verdunde Oplossing vankopernovelle urhe Professor(1857):'.Zj behoort chloride bestreken,dan vertoonthetzichmat
t0t de schoolvan Tltackeray,en hetis dui- en groenachtig grjs gebronsd. Verhitmen

deljk,dat zj zich naar hetvoorbeeld van blank gepoljstmessing z0o sterk,datmen
dezen heeft gevormd.
het slechts even indehandkan hebben zonder
Bronteum is de naam vaneenwerktuig, zich tebranden,en bestrjktmenhetalsdan
bj de ouden in gebruik,Om op hettooneel zo0snelen z0ogeljkmatigmoreljkmeteene
het geratelvan den donder te doen hooren. oplossingvan antimoniumchlorlde,dan krjgt
Het bestond uiteen koperen ketelmeteenige het eene fraaje paarse kleur. Om blank
steenen en w erd onder de planken van het gepoljstkoperblaauwachtig grjstebronzen,
tooneelheen en weder geslingerd.
bestrjktmenzjneoppervlaktemeteenevloeiBronzen ofmet bronskleur bedekken is stof,die men verkrjgtdoor vermiljoen met
de algemeene naam voor eene reeksvanzeer eene oplossingvan zwavelnatrium en een weiverschillende bewerkingen,welkedienen om nig bjtende kalieenigen tjd te verwarmen.
aan voorwerpen van m etaal, hout, gips, Men brengt.eene zwarte bronskletlrop mespapier enz.doormiddelvan eenedunne laag sing, wanneer men hetmetaal amalgameert
m etaal het voorkom en van brons te geven. doorhette bestrjkenmeteeneverdunde0pOm eene op brons geljkende oppervlakte lossing van salpeterzuurkwikzilver-oxydule,
voort te brengen, kan men de bronsverfof en hetkwikzilveraan deoppervlaktein zwart
hetbronspoeder OnmiddelltjkOphetvoorwerp zwavelkwikzilververandertdoorhetmeteene
leggen,- en ditwordt00k veelgedaan.Meta- oplossingvanzwavellevertebehandelen.Eene

1envoorwerpenbestrjktmenmetolieverf,laat Oplossing van het zoutvan k%eltlippe(zwaveldeze droogen totdatzj slechtsevenkleeft,en natrium-zwavelantimonium), op dergeljke
stropit er dan het m etaalpoeder op,dat er wi
jze aangew end,geefteene fraajedonkermetzachtlinnen ingewreven wordt.Houten bruine bronsklellr.
papier-machébevochtigtmen eerstmetkrjt Gietwaren van zink verkrjgen eenebruine
en ljmwater,waarna de metaallaag erop bronskleur in verschillende tlnten:wanneer
dergeljkewjze opbevestigdwordt.Zelfshet menzebestrjktmetkoper-oplossingen(kopermat-bruine waas,waarm edekoperen en bron- vitriool,groenspaan,koperchloride);wanneer

zen voorwerpen zichin deopeneluchtallengs men er eene zeerverdunde oplossing vank0bedekken en hetdikkerebekleedselvangroen perchloride opbrengt en langzaam laat dr00basisch koolzuurkoperoxyde (antieke patina) gen,dan ontstaat allengs de groene antieke
kan m en op eene misleidende wjze naboot- patina.Hetzink wordtdonkeriuw eelzwart,
sen.Bronzen m edailleskan m en bruinm aken wanneer het met verdund zoutzuur en fijn
met eene oplossing van 4 deelen salm iak, 1 zandblankgeschuurdeneenoogenblik in eene
deel zuringzout en 2l0 deelen azjn,die er Oplossing van 2 deelen gekristalliseerd salmeteen zachten borstelopgebragten erver- peterzuur koper, 3 deelen koperchloride,8
volgens ingew reven wordt. D e groene,Op deelen zoutzuur en 64 deelen w ater gedom-

malachiet geljkendepatinaontstaatnakorten
tjd,a1smen een standbeeldmeteenekoperoplossing,bjvoorbeeld van salpeterzuur koper met salmiak,wjnsteen en keukenzout,
bj herhaling bestrjkt,ofwanneermen,naar

peld wordt.Hetbronzen vanjzernoemtmen
brninlren.
Bronzino (Angel0), een verdiensteljk
historie-enportret-schilderderFlorentjnsche

school en een leerling van Pontormo? w erd
het voorschriftvan Elsner, de voorwerpen, FeborenteFlorencein1502enoverleedaldaar
metverdunden azjn bevochtigd,in een ge- ln 1570.Hj gevoeldezich aangetrokkendoor
sloten bak plaatst!die met koolzuur gevuld de Venetiaansche schoolen waseennavolger
is.Men kandepatlna00k nabootsendoormid- van Mioltelea#.
zlgelp.Zjnecompositieisbeval-

de1van eenegroeneolieverfofnogbeterdoor 1igen correcten zjneopvatting geniaal,termiddelvan eene met wasen vernls te zamen

wjlzjn koloriet,alste veelmetgeelOvergesmoltene groene koperzeep (Oliezuur k0- laden,algemeen wordtafgeketlrd. Zjn voorper),dat warm op de voorwerpen gebragt naamste stuk is een Christus-beeld in het
en na verloop van eenige dagen afgewreven Mllséum te Florence.Zjn neefen leerling
wordt.Op sommige plaatsen brengt men dan Alessandro a4llprfnam den naam aanvanzjn
eene gele ofroode bronskleur, Om aan het
nagem aakt patina het voorkomen te geven
alsof het m etaal er doorheen schem erde.

00m en v0l4dediensrigting.
Brood ,eénderbelangrjkstevoedinrsmiddelen van den m ensch,w ordt bereid ulteen
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deeg van meelen waterdoor gisting en ver- mengen. Zulk eene scheiding heeft vooral

warming.Hetisverschillendnaargelanyvan plaatsbj hetbuilen.Het verbrjzelde graan
de meelsoort, die men bj de vervaardlging wordtnameljk in een cylinder van gaasgevan hetdeeggebruikt.Aan hetbroodvan grof stort en deze 400r omdraajing van zjne

rogge- of tarwemeel komt de eerste rang lengte-asin beweging gebragt.Daarhetgaas,
toe.Brood van andere graansoorten, zooals bj den eenigzins hellenden stand van den
haver,gerst,mai
'sofrjst,ofvaneenmengsel cylinder,naar hetbeneden-einde van dezen
vanhetmeelvangranenmeterwten-,boonen-, allengs grover wordt en het graan er aan
linzen-,ofaardappelenmeel is minder of in het boven-einde wordtingedaan,zo0 valthet
het geheelniet aan te bevelen.
ilnstemeeleerstdoorhet gaas,daarnahet

Daarhetmeeldoorverbrjzelingdergraan- grovere, totdat eindeljk alleen de zemelen

soorten verkregen wordt,bevathetallehierin overbljven.Men geeftaan ditwerktuig den
aanwezigezelfstandighedenbehalvedevrucht- naam van builmolen D00r middelvan dezen
enzaadomhulsels,dieerdoorziftenuitverwj- verkrjgtmen dusftjn meel,dat zeer arm is
derd worden. Deze bevatten echter steeds aan stikstofhoudende verbindingen.Toch kan
eenigeinwendigelagen,dieuitvoedzamestof- zonder deze hetmenscheljk ligchaam nietin
fenbestaan.lloeilnerhetgraangemalenwordt, stand bljven omdat het Qoor uitscheiding
destemeerkomtvan dielagenin hetmeel.Als estadi
y stikstofhoudende bestanddeelen Verwj 0ns den aard derverschillendelagenvan llest,dle aanvulling vereischen.W élmoeter
f
len graankorrelduideljk voorstellen,zullen tevens door ontleding van hetvoedseleene
wjzlen,datmetdezemelen(deomhulsels)eene bepaalde hoeveelheid warmte in hetligchaam
betrekkeljkaanzienljkehoeveelheidvoedende worden opgewekt, hetgeen zeer goed door
stofverloren gaat.MenvestigeslechtshetO0g st
ikstofvrjevoedingsmiddelenqeschiedenkan.
W as er dus niets andersnoodlg danwarmte,
z0o zou de mensch zichmetzetmeel,suiker,

g0m enz.kunnen ondeihouden.Dochbjzulk

4

eene voeding z0u demensch,zondereenigen
hongertegevoelen,door vervalvan krachten
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bezwjken. Hieruit bljkt dus, dat alleen
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genoten,dan komt00k de ontwikkeling van
warmte voor rekening der stikstofhoudende
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dieren opmerken. De mensch echter,t0tde
alles-etende schepselen behoorende,zorgthet
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de stikstofhoudende voedingsmiddelen aande
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best voor zjne voeding,wanneer hj nevens
stikstofhoudendeook stikstofvrjezelfstandig-

heden gebruikt.Er bestaattusschendiebeide
bestanddeelen eene verhouding,diehetgunstigstisvoorde roedén.q(zie onderditwoord).
Grof-gemalen meélverdient derhalve,met
het 0og op de voeding,de voorkeur boven

deqjneremeelsoorten.TerTvjlbeide soorten
opbjgaandeiguur,waarop eengedeeltevan vanvoedingsm iddelen in de rogge- en weiteeen doorgesneden roggekorrelmeerdan hon- korrel aanwezig zjn in de verhouding van
derdmaal vergroot is afgebeeld.Bj a en b 1t0t4 ofl t0t5,vindtmen in fjn tarwezietmen hetomhulsel.Daaronder(c)zienwj meelbj l deelstikstofhoudendestof8of10
groote cellen;deze bevatten proteïne-verbin- deelen stikstofvrje stof.Brood van zulk ;jn
dingen(stikstofhoudendestoFen),vooralkleef- meel zou dus niet best aan het Oogmerk bestofen eiwit.Daarbeneden worden de cellen

antwoorden.D e nieuwe molens worden er0p

anders en bevatten,bj eenige proteïne-ver- ingerigt,datbjna(
legeheelemassaderkorbindingen,naarde zjdevan hetmiddelpunt rels onder hetmeel komt,en ditlevert dan

allengs grootere hoeveelheden zetmeel.Die- hetbeste brood.Goed meelmoet geelachtigzelfdeverdeeling vindtmen 00k bj dekorrel wit en niet blaauwachtig-witwezen,niet te
van tarwemeelen van anderegranen.Menbe- droog en o0k niet z()0 vochtig dathetklonmerktderhalve,datdegraankorrelgeenszins tert. Het moet zacht wezen op het gevoel
uiteenegeljksoortigemassabestaat,maardat en zic'h door drukking laten zamenpakken.
debinnenste,zachteredeelenmeerstikstofvrj Hetmoetzuiver en aangenaam rieken,zoet
en de buitenste vastere deelen vooralstikstof- van sm aak en vooral nietm ufzjn.Om meel

hûudendzjn.W jzien0ok,dateeneverbrjze- te Onderzoeken,wege men bjvoorbeeld een
ling in den molen,diptwee verschillende be- pond af en m enge het m et water t0t een
standdeelen van elkaarkan scheiden:aanvan- dikken brj;daarna nûmemeneengrootglas,
keljk toch ztlllendeinwendigezachtedeelen vulle het half m et water en sluite het m et
der korrels voor den dag komen,terwjlver- een yrofstuk linnen,zoodatditeene komvolgens de omhulsels door den steen worden

vormlge holte vorm t en tot in het water

ëngemaakt en zich met het zetmeel ver- hangt.Daarin schudde men den brj en men
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knede dien voorziqtig metdehand.Allengs 0P de zetmeelkorrels en zet een gedeelte

begint het water ln het glas door de opne- van deze om in melkzuur, dat den smaak
ming van zetmeelkorrelstroebelenmelkachig geeft aan het deeg, hetwelk nu om die
teworden,terwjlhetdeegtaajerwordten reden zuurdeeg wordt genoemd.Dit is voor

zjne wittekleur verliest.Eindeljk bljfter de bereiding van brood onnoodig, en zjn
niets over dan eene donker gekleurde kltlit, ontstaan moetbj degisting van hetbrooddie men in zuiyer water zoolang uitkneedt deeg zooveel mogeljk vermeden worden.
totdat het dit laatste nietlangermelkachtig
maakt.Het deeg bestaat nu nagenoeg alleen
uit kleefstof, terwjl de vloeistof zetmeel,
suikert g0m en minerale zouten bevat.De
kleefstofw ordt z00 goedmogeljk gedroogd,
zoodatzj in eene harde, hoornachtige zelfstandigheid verandert, en dan gew ogen.D e
vloeistoFen,die t0tuitwasschen gediendheb-

ben, voegt men bj elkander en laat men
bezinken. Dit bezinksel-- het zetmeel -

Daarentegen is de omzetting Van een gedeelte der kleefstof,waardoor het deeg beter vornabaar Nvordt weldegeljk e0n Vereischte. Zuurdeeg kan geen llqr bewaard
Avorden zonder eene verandering te onder-

gaan.Daar hetnietonverschillir is,in welken toestand het t0t broodberelding wordt
aangewend, kan men het derhalve nietin
groote hoeveelheid in voorraad hebben,m aar

men moethetopeenbepaaldentjdgebruiken.

wordtgedroogdengewoyen.Alhetvocht,het- W anneermen zichinde gelegenheidbevindt,
w elk t0tuitwasschengedlendheeft,brengtm en om telkens na verloop van één dag ofvan
nu aan het koken,waarna heteiwitstremt weinigedagen tebakken,danishetvoldoende?
en desgeljks gewogen wordt.W il men nu z0o men iederkeervan hetvoorgaandebaksel
0ok n0g de hoeveelheid suiker en zoutenbe- eene kleine hoeveelheid bewaarten dezezöô
palen,dan laat men hetoverigevochtin eene behandelt,datzjJuistgeschiktis voorhet
platte schaalt0tde dikte van stroopinkoken, volgende baksel.

waarna men er zuiveren alkohol bjvoegt,

Wilmen nameljk 40pond brood bakken,

die de suiker er uit opneemt en de zouten dan zjn 30 pond meel,20pondwaterenlT
/a
achterlaat. De alkoholische vloeistof wordt pond zuurdeeg nogdig.De verm enging moet

danuitgedampt,waarnamen deoverbljvende opeenegeleideljkewjzegeschieden.Hetzuurvaste stof w eegt en voor suiker Opteekent. deeg wordt des avondsmet3/4pondwarm
water aangemengd.Dan neem tm en 11,/.pond
vanhetm eel,verdeeltditin 3deelen enkneedt
deze er één voor één luetde raeeste naauwkeurigheid doorheen. Als ditmengsel 8 utlr
qhosphorzuren kalk enphosphorzuremagné- op een m atig w arme plaats heeftgestaan,is
sla, - bj vervalschtmeel komt een aantal de geheele massainzuurdeegveranderd.Deze
andere zelfstandigheden &-oor. '
W anneer zulk bew erking kan in den baktrog en ook in een

Een scheikundig Onderzoek van het achtergeblevene zoutzaldan alleen noodig w ezen,
wanneer er verm oeden van vervalsching bestaat.In deugdzaam meelvindtm en vooral

fzonderljken bak geschieden.Daarna neemt
een onderzoek 10-150/: kleefstof, 2-20/: a
eiwit, 60-650/0 zetmael en 1-30/0 suiker men 3 pond m eelenkneedt0okditin 3deelen
oplevert,dan ishetm eelgoed.
met2pond warm wateronderdatzuurdeeg,
De bew erking van het m eel t0tbruikbaar zoodatmen 81
/aponddeegverkrjgt.Ditbljft
brood bestaatin hetkneden daarvant0tdeeg, weder 8 of4 uur staan,waarbj de gisting
hetwelk men voorts vermengtmeteene zelf- langzaam voortgaat.Dan worden9pondmeel
standigheid, die het vermogen bezit om het en 5 pond water er weder in 3 deelen d00r-

te doen rjzen,waarna men hetaan eenhoo- heen gekneed,waarna men 221/ pond deeg
geren warmtegraad blootstelt,dieerbepaalde

heeft. W ilm en nu den volgenden dag eene

veranderingen in voortbrengten er eeneze- dergeljke hoeveelheid brood bakken,z00bekere vastheid aan geeft. D lt alles moet met waartmen van ditdeeg wederl1
/cpondt0t
de noodige zorg gcschieden, om dat anders zuurdeeg.De overi
ge 21 pond bljven onpehet bakselligt zal mislukken.
veer 2 uur staan,en dan wordthetovemge
H et m engen oft0t deeg bereiden van het meel(163/
4 pond)met81/:pond water door
m eel heeft een dubbel doel; het moet in elkaârgewerkt.In hetwaterlostmenvooraf
de eerste plaats zöö geschieden, dat m en eenig keukenzout op en voegt het bj het
eene massa van gepaste dikte verkrjgt,en half-gegiste deeg) dat m en daarmede door
in de tw eede plaats moetm en erdezelfstan- Oriroeren tote0n dunnen brj vermengt.Men
digheden doorheenw erken, die het vervol- neemteerstVad
-evan hetoverigemeelenmen
gensdoen rjzen.HiertoekanmenallestoFen werkt het er zorgvuldig doorheen,waarna
gebruiken, die eene aanvankeljke gisting men ern0g 2'
/apûndwaterbjvoegteneinde-

veroorzaken.Van oudsneemtmenhiertoegist 1
jk hetlaatste '
/zdevan datmeelmetdegeof zuardeeg - dit laatste voor roggebrood. heele massa vermengt.Dezewordtsterkdoor
e
l
ka
n
de
r
g
e
k
ne
e
d en men rukt er gedurig
Gistgeefteen hartig smakend brûod,enzuurdeeg verleenthieraan een krachtigen smaak, kleinehoeveelhedenaf,diemenmetdehanden
dien men in hetroggebrood bjna algemeen bewerken kan door ze uiteen te trekken en
yerlangt. Het zuurdeeg iseen meelbrj,die weder zamen te drukken ,zoodatde geheele
ln een staatvan Ontledingverkeert.Vermengt massa genoegzaam in aanraking komtmet
men meelmet water en steltmen hetmeng- delucht.Men herhaalt ditéèn-enandermaal,

seleenigentjdaaneenezachtewarmtebloot, doeterhetlaatste 11/:pond waterbjenverdan ontstaater in deeersteylaatseeneom- deelthet doorgoed ie kneden doorhet gezetting van de kleefstûf. Dlt w erkt weder heele deeg,datmelzaan alle kanten van den
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baktrogafkrabten geljkmatig vermengt.De eene zorgvuldigebehandeling even 40eddoor
deegklomp,50 pond zwaar,isnt1geschiktom deeerstdoor0nsbeschrevenebereidlngswjze
er brood van te bakken.Men bedektdienen aan het brood verschaFen kan.
laathem - naargelangder dampkringswarmZoutisechtervan rrootbelang,wanneer
te- n0g 1 of2uurgisten.W anneereenkuil, hetgraan uitgeloopen ls,- hetgeen dikwjls
met de hand,in de massa gedrukt,door de gebeurt,wanneer de oogst in een vochtigen
rjzing wederverdwjnt,dan ishetmengsel zomer watlang te veldestond.D00rhetontgereed;hetkan inden vorm van brooden ver- luiken der kiemen wordt dan het zetmeel
deeld en in den oven gebragt worden.
gedeelteljk gebruikt en de kleefstofonderBjdeze bewerking,welkeongeveer14t0t gaat eene wjziging, zoodat zj oplosbaar
16urenaanhoudt,ishetopmerkeljk,datmen wordt. Van het meel van zulk graan kan
eigenljk dehelftvan hetdeeg in zuurdeeg men geen goed deeg bereiden tenzj men er
verandert.Hierdoor verkrjgtmen hetvoor- keukenzoutbjvoege,datdekleefstofinhare
deel,dat de gisting in alle deelen derm assa onoplosbaregedaanteherstelt.Hetaanwenden
een geljkmatig verioop heeft. Naarmate van zout maakt het gebruik overbodig van
hetmeel drooger van aard is,gebruiktmen eenaantalanderemiddelen,diehoofdzakeljk
watmeer water.De ervaren bakkerweetop t0tverbetering van den onaangenamen smaak
hetqevoel,hoeveelhj ermoetbjmengen. van het uit dergeljk deeg gebakken brood
Bjdebehandeling vanhetzuurdeey ishet zjn aanbevolen.
de vraag,hoelang men hetbewaren wll.Bakt
Dehandelwjze,in1856d00rMège-Mowriès
men dageljks,dangebruiktmendebewaarde te Parjs aangewezen! om van tarwemeel
hoeveelheidvanden voorgaandendag,diemen wit,nietzuur,smakeljk en voedzaam brood
in meel gerold en in een gedekt vat gebor- te bereiden,maghiernietonvermeld bljven.
gen heeft.Moethet 2 dagen liggen,dan be- Volgens M ouriès bevindt zich onmiddelljk
waart men slechts de halve hoeveelheid en
verfrischtdeze na verloop van 1dagmeteene
dergeljke hoeveelheid meelen water.Bakt
m en eerst den Bden dag daarna,dan behoeft

onder het zaadhulsel van de tarwekorrel
eene zelfstandigheid, die ontledend op de

kleefstofwerkt en bj hetgisten de Ontwikkeling van m elkzuur bevordert, en daaren-

eene gele extractiefstof,die doorhitte
men slechts1/agedeelte (dusvoor bovenge- boven
uin wordt.Men moetdie zelfstandigheden
meld bakselslechts% pond)tebewaren. br
Daarzich bj hetglsten van hetzuurdeeg derhalve uit het meelverwjderen ofze door

steeds eenig melkzuur vormt, kan het ligt scheikundige middelen zôô veranderen,dat
gebeuren,dat het bakselzuurder wordtdan zj niet nadeelig kunnen werken.Daartoe
de verbruikers verlangen.Om ditte verhoe- w ordt aanbevolen, het graan in den m olen
den,heeftLiebi
y voorgesteld,Om bj hetbe- slechts eenmaal overden steen te laten gaan
reiden van deeg in plaatsvan warm water en het daarna in 3 deelen te scheiden in
warm kalkwatertenemen.Men verkrjgtdit zemelen,witmeelenafval.Ditlaatstebevatged00r gebranden kalk eerstmetweinig water melde schadeljke stoFen.Hetwordtvermengd
te blusschen en er daarna grootere hoeveel- meteenviervoudig gewigtvanwater,waarbj
heden zuiverwater bj te voegen;door0m- men een halfetmaalte vorqn gistendruivenschudden verkrjgtmen dan eene heldere op- suiker heeft gevoegd,en m en laatdit m englossing van kalk en water,diem en desnoods selstaan totdatzich eenealkoholischegisting
door een fltreerpapier kan gieten.Van deze openbaart, wu rna het door eene haarzeef
vloeistof neemt men 26 of 27 pond op 100 wordt gegoten. De vloeistof,op deze wjze
pond meel en verm engtze m et de hoeveel- verkregen,gebruiktment0thetmengenvan
heid w ater,die voor de deegvorming noodig het w ltte m eel.Door genoemde behandeling
is (39 of 40 qond). De kalk bindtwegens van den afval w ordt de zelfstandigheidtdie
zjne basische elgenschappen hetmelkzuuren de m elkzure gisting veroorzaakt en eene
vormt daarm ede m elkzuren kalk. Daar het schadeljke verandering derkleefstofbewerkt,
water niet veel kalk kan oplossen,behoeft Zo
'(
5 omgezet, datéén en anderachterbljft,
men niet bang te wezen,dathetbroodkalk- terwjl de vloeistof, die doordezeefisgeachtig zal worden; 00k heefthetligchaam zjpeld,allevoedzamebestanddeelenvanden
voor de beenderen - eene hoeveelheid afval bevat, welke zoodoende in het brood
kalk tot voedselnoodig.Het brood,dat op komen.De methode van M ège-a
Houriènisvan

dezewjze bereidis,heeft een aangenamen verschillende zjden zeeraanbevolen.
smaak,- althans wanneer men genoeg zout
Alswj de uitkomsten van het ûnderzoek
onder het deeg gemengd heeft.Anderen keuren het gebruik van kalkwater af,en Rirzel
meent, dat men met keukenzout hetzelfde
doelkan bereiken daar het de gisting vertraagt en hetOntstaan van melkzuur verhin-

omtrent de broodbereiding zamenvatten,dan

komen wj t0thetvolgendbesltlit:Menneme
op 5 deelen meel 3 deelen wateren l/xste
deelzuiver deeg,dat niet ouder is dan een
etmaal.D it laatste verm enge men m et eenig

dert,mits het dadeljk bj hetdeeg wordt naeel en laau:v Nvater tot een dikken brj en
gevoegd ten bedrage van 1pondop 20pond late dien 8 uren gisten.Daarna knede m en
meel.Zulk brood lssmakeljk,los,metfjne er gedurig grootere hoeveelheden m eel en
poriën,broos,geurig,ligtverteerbaar,voed- water doorheen bj tt
lsschenpoozen van eenige
zaam ,omdat het niet sterk gegistis,enkan

uren, en ga hiermede voort,totdatde helft

langen tjd goed bljven.Anderen beweren: van het meelt0t deeg verkneed en in gisting
datmen demeestevan dieeigenschappen bj gebragt is. Nu voege men het overige meel
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metwatzout(het'/spstegewigtsdeelvan het
bedekten tr04eenigeuren zuren.Bjhetbakken van klelne hoeveelheden is die omslagoor noodig - hierbj istwee-of
t
iyheid midnder
drlem aal
elkaâr kneden voldpende.Bj

zooals koolzure ammonia en rum . Eerst-

meel)er bjjenlatede geheelemassaineen genoemde stofiseenvastligchaam ,datbj

gemis Van zorgvuldigheid, alsmede bj het

gebruik van zuurdeeg krjgtechterdemelk-

zure gisting ligt de overhand, hetgeen men
door het gebruik van kalkwater en keukenzout kan verhoeden.

eene hoogere temperatuur gasvormig wordt

en ontwjkt, terwjl de rum - en spirittls in hetalgemeen,- bj warmtein damp
verandert en het deeg poreus maakt. Die
stoffen zjn echterwegensharen hoogenprjs
onbruikbaarbj hetbakken vanbrood.Daarentegen heeft men in denjongsten tjd met
goed gevolg alleen water gebruikt, dat
metkoolztlur verzadigdis(spuitwater).Het

Bj hetgebruik van gistin deplaatsvan meelwordteenvoudig metditwatervermengd
zuurdeeg volgtmen eendergeljkenweg.Men en daarna gebakken.
vermengthaar metmeelt0teen dikken brtj, Om in het deeg hetnoodige koolzuur te
latedien rjzen,enknedeerdaarnahetove- Ontwikkelen,heeftm en 00k hetgebruik van

rige meeldoorheen.Een herhaalddoorelkaâr dubbel koolzure natron en zoutzuur voorkneden kan men hier nalaten,omdat degist- gesteld. Op l00 Ned. pond ongebuild meel
en meelbrj, z00 hj niette dik is,gemak- neemt men 1 Ned. pond dubbel koolzure
lteljk door het meelwordt gewerkten er natron? 4,25 Ned.pond zoutzuur Van een
eenegeljkmatigegistinginveroorzaakt.Eene soorteljk gewigt van 1,036,voorts 1,75 t0t
naauwkeurige vermenglngvan gisten deeg is 2 Ned.pond keukenzout en 79 t0t 80 Ned.
echter zeer noodig.Als men zulk eene hoe- kan water;zoodoendeverkrjgtmen150Ned.
veelheid meel minder zorgvuldig behandel- pond brood. Merkwaardig is 00k het d00r
de, dan z0u de gist zich niet overalbe- Liebi.g aanbevolen bakpoeder van Horsford.
hoorljk verdeelen, en er zouden plaatsen Dit bestaat uit 2 praeparaten,een zuurpoe-

in hetdeeg wezen,waar zj meerdanelders der (uit zure kalkphosphaten en magnésia)
was opgehoopt. Dan zou de gisting minder en een alkali-poeder (een mengsel van 500
rustig a'
ioopen, daar degistrjke gedeelten Ned. wigtjes Zllre koolzure natron en 443
sterker aan hetgisten zouden gaan.D an zou Ned.wigtjes chloorkalium). Voor l00 Ned.
00k de ontwikkeling van koolzuur in de ge- pond m eel gebrqikt men Z,6Ned.pond zuurheele massa nietgeljkmatig wezen,en het poeder en 1,6Ned.pond alkali-poeder.Onder
deegnietoveralevenl0swordenbjhetrjzen, hetkneden heefteeneomzetting derbestandm aar hier en daar groote en kleine holten deelen plaats, waarbj zich koolzuurgas ont-

bevatten.Immersdekleefstof-deeltjes,diebj wikkelt.Men verkrjgt hierdoox 10 t0t lZ0/()
het aanmengen t0t deeg in eene kneedbare 'aeer brood dan door de gewone methode,

massa veranderen,veroorloven bjdebeschre- en het bakpoeder is in Noord-Amerika algevene verhouding slechtseven hetdoordringen

meen in gebruik.Aldaar verkooptmen,Onder

vanhetgasvormiqkoolzuur.Daarom bljftdit den naam van ttselfraising flour'' meel met
bj delaatstegistlnginhetdeegbesloten op dat poedervermengd,zoodatdevrouwenhet
de plaatsen,waar het zich ontwikkelt.Men met water t0tdeeg kneden en er in den
dient er dus voor te zorgen,datindeklein- kagchel-oven b1'oodvanbakken.Ongetwjfeld
ste deeltjes van hetdeeg gist,kleefstofen zalhet gebruik van datpoeder veldwinnen ,
zetmeel met elkander in aanraking komen. daar het den bakker in de gelegenheid stelt
Verzuim tmen dit,dan ontstaatereenmis-of om hetbrood fabriekmatig te bereiden,even-

wanbaksel.O0k deJuisteverhotldingvan meel a1s reeds geschiedt in de groote bakkerjen

en water isvan grootbelang.Neemtm en te van scheepsbeschuit te Portsm outh, waar 3
weinig water, dan wordt hetdeeg te vast arbeiders- 2 aan de kneedmachine en l aan
en hetkoolzuur ondervindtbj zjneontwik- den oven - toereikend zjn, om dageltks
keling te grooten tegenstand,en neemtm en 20000 en meer ratiûns scheepsbeschuitte 1ete veel,dan wordthetdeeg te dun,zoodat veren. In Engeland brengt men ook we1,
een groot deelvan hetkoolzuur ontwjkten volgensdem ethodevan Dangllslt,zuiverkoolde massa in elkaâr zinkt. Het gebruik van zuurgas door drukking in het deeg, en het

gist z0u dus in het alqemeen aanbeveling brood,op dezewjze verkregen,draagtden
verdienen,z0o de verbrulkers van het brood
niet gesteld waren op een eenigzins ztlren
smaak.
Hethoofddoelderdeegbereiding en gisting
is alzoo, een gas te ontwikkelen, dat het

naam van luchtbrood (aërated bread).Zulk

ongegist brood is evenwelQaauw van smaak.
Omtrentde voedende krachtvan hetb1'ood

zP
'-n in den Jongsten tjddoorG.Y dïjdrzeer
merkwaardigeproevengenomen.Hjheeftzich
rjzen veroorzaakten alzoo l0s,poreusb1*ood bepaald bj het Horst
brd-Liebigsch roggelevert.Eigenljk ishetdusnietnoodig)eene brood- hetroggebrood teMiinchen,datgeen
zelfstandigheid bj het meel te voegen,die zemels bevat en van rpgge- en tarwemeel
ditlaatste Ontleedt en eene gisting doetont- gebakken wordt,- hettarwebroodjdatmet
staan.Beterwarehetalzoo,ereenestofbj gist wordtbereid,- en hetNoord-Duitsche
te voegen, welke een gas Ontwikkelt,het- roggebrood: waarin alde bestanddeelen van

welk dezelfde dienst bewjst en tevens 0n- de korrelaanwezig zjn.Hj heeftdiebroodschadeljk is voor het baksel. Daarom heeft soorten uitgereiktgedurende 4dagen aan permen bt
jhetvervaardigen'vanfljngebakreeds sonen,die daagstevoren uitsluitendvleesch
lang andere middelen in toepassing gebragt, hadden gebruikt, zoodat hj de brood-faeces
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onvermengd verkrdgen kon.Uitdatonder- sluiten van den oven beletmen hetontsnayzoek bleek , hoeveel van de broodbestand- pen van den waterdamp,dienoodzakeljk ls

deelen uitgeworpen en hoeveel er in hetlig- voorde vorming der korst.Deovensvanlatechaam opgenotaen werd.De uitkomstbewees ren tjd zjn doelmatigeringerigt;zjworden
1q van buiten verwarmd, zopdat men andere
dat van de eerste soort 88,50/
.:, van de 2t
89,9% ,vande3* 94,40/:envande4de80.78/: brandstofdan houtkan gebruiken.Zievoorts
in het ligchaam achterbleef.Hetwitte brood onëer Oren.
had dusverrewegden voorrang,nietom zjne
Als surrogaten van brood zi
jn onderscheim eerdere voedende bestanddeelen 'aaar 0Ml denezelfstandighedenaanbevolen,maargeene
zjnelosheid,zoodathetzeergemakkeljkmet van deze is w aardig,de plaatsvan den astaf
speeksel:m aag-en darmsap doorweektwerd, des levens''in tenemen.Kleefstofenzetmeel
terwjldltmindergemakkeljk wasbjhethar- moeten voorhanden wezen tothetbereiden

dere roggebrood,vooralbjhetNoord-Duit- van een smakeljk enligtteverterenvoedsel.
sche.M eùer heeft echter ook berekend,dat Deeerstemaaktdemassakneedbaaren zamendeprjzen van dezelfdehoeveelheidvoedsel, hangend;hettweede kanalleen onzamenhanuit 4ie broodsoorten verkregen,in dezelfde genden pap leveren.De kleefstofhnndt derordet0telkanderstonden alsde cjfers181/:, halve de zetmeelkorrels bj elklr.Daarom
111/a,35enl12/a.Hieruitbljkt,dathetwitte- zjndeveldvrtlchten,diebetrekkeljkdemeeste
brood welvooreerst een artikel van weelde kleefstofbezitten,00k hetbestgeschiktvoor
zalbljven,- dathetroggebrood uitMiin- debroodbereiding.Tarwestaatdusbovenaan,
chen en uitNoord-Duitschlandnagenoeg even en hierop volgt derogge,terwjlhaveren
duuris)- en datbeide,vooral00k metbe- gerstvan eene deugdzamekleefstofverstoken
trekking t0tden prjs,verreweg devoorkeur zjn.N0g veelmindergeschiktt0tdeegbereiverdienen boven hetHorsford-Liebigseh rog- ding zjn de overige stikstofhoudende zaden
gebrood.M en ziet voorts! dat de voedings- en knollen,zooals erwten,boonen,linzen,
waarde van het brood nlet alleen afhanke- maïs,rjst,boekweit,gierst, en zelfsaardljk is van het gehalte kleefstof en andere appelen ,schoon m en deze laatste in schrale
eiwit-achtige stolen,phos/haten enzetmeel, graanlaren we1 eens bj rogge- en tarwemaaro0k van zjne geschlktheid,om Onder m eel gevoegd heeft.In dit gevalm oet m en
den invloed derspjsvertering diestofenaan de aardappelst0tbrj raspen en vöördeverhet ligchaam afte staan.
menging methetgraanmeelbehoorljk wasEene tw eede hoofdzaak derbroodbereiding schen.Aanbeveling verdientde volgende meisheteigenljkebakken)waaromtrentwj,be- thode:De aardappelsworden in schjfjesgehalve hetgeen in hetartikelonderdat woord Bneden, geruimen tjd in koud wateruitgegezegd is,n0g hetvolgende mededeelen :De l00gd,daarna bj mati
ge warmte gedroogd
goM -gerezenemassa deeg wordtnaarverkie- en eindeljk t0t een flln meelgemalen,dat
zingin grooteofkleinebroodenverdeeld,waar- men met meel van graan vermengt. Men
aan men verschillende vormen kan geven,die kan van elke meelsoort de helftnemen en
daarna in den oven w orden gebragt.D e oor- ook dan n0g eene zeer w è1sm akende soort
spronkeljkeinrigtingderovens,zooalsmenze van brood bakken.ln m eelvan erw ten,linook thansnog in vele bakkerjen aantreft,is zen en boonen bevindtzich w e1iswaareene
zeergebrekkig,daarzj teveelbrandstofver- groote hoeveelheid stikstofhoudende en dus
eisehen, veel w erk versehafen en ver van zeer voedzam e stolen,m aarhet geeft eene
zindeljk zjn. Bj de oude ovensvindtDen papachtigesoortvanbroodofditlaatstew ordt,

slechtsééneopening;wj behoeven naauwe- bj sterk gisten,brokkelig. Bj hongersnood
ljkste zeggen,datdaarin,wegensgemisvan heeft men ook wel gemalen boomschors en
eenbehoorljkenluehtstroom,geenevolkomene zaagselonderhetmeelvangranenvermengd,
verbranding kan plaats41'jpen.Derook is en ln Noorwegen en Zweden bakt men nog
hier tevenseene zeer lastlge zaak ,en alleen altjdvanpjnboomschorseenesoortvanbrood,
de ondervinding kan leeren bepalen, ofde
vereischte graad van warmtedaarinaanwezig

hetwelk van 0nsbrood hemelsbreedverschilt.

Hetbakken vanbrooduit;jn zaagselisminis. De bodem moet niet zoo warm zjn, der verwerpeljk dan hetschjnt,daarmen

de cellulose, het hoofdbestanddeelvan hout,
doorbehandeling met zuur in suikerkan 0mzetten.lntusschen strektdie omzetting zich
slechts uit t0t een gering gedeelte van het
zaagsel,zoodathetnagenoeg geenevoedende
kracht heeft.
Verontreiniging of vervalsching van het
waterofdunnen stjfselbestreken is.Hierop brood kan door onwetendheid,zorgeloosheid
w ordt de Oven luchtdigtgesloten en m en laat ofbedrogplaatsgrjpen,enhetisvanbelang,
het brood er in totdathet van boven eene dat de medische policie daaropeenwaakzaam
fraai braine kleur heeftgekregen.D e hitte o0g houde. Immers hetiszeermogeljk,dat
in den oven moetook aan debovenzjdewer- het brood daardoor veranderd w ordtin eene
ken,daarom mag hetgewelfnietvervan den stof,die zeer nadeelig isvoor degezondheid.
dateen dl'oogstukhout,hetwelk meneroverheen schuift, vonken geeft, cn toch zoo
warm ,dat meel,hetwelk men er in strooit,
bruin wordt.Daarna wordt de brandstofmet
de asch er uitgehaaldj de bodem met een
vochtigen wisscher schoon gedweild en vervolgenshetbrooderingeschoven,nadatditmet

bodem verwjderdwezen;anderszouhetbrood Somtjdsgebruiktmen graan,hetwelk niettût
van onderverbranden,zondervanbovenbruin voldoenderjpheid isgekomen en dusalligt
engoedgaarte worden.Doorhetbehoorljk spoedig overgaat t0t gisting en verrotting.
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N0g erger is het,wanneer er moederkoorn zullen eten ill eene terrine, en giet er de
(Secalecornutum)onderderoggeendusinhet S0eP door eene haarzeef op onder toevoeme
elqeraakt.Eenezeergeringehoeveelheid ging van eenig zout.- T0thetmakenvan
doetmlsschiengeenkwaad,maaralshetgroot- eene broodpndding neemtmendedojersvan
ste gedeelte van de aar moederkoorn voort- 16ejeren,I
jgNed.pond.suikerjratflln gebrengt,dientdenaauwgezettelandbouwerte stampten kaneelenkruidnagel,eenlgezoeteen
zorgen,datzulkeenoogstnietindebakkerj bittere amandelen,die voorafgebolsterd,gekomt.Meel
twelkinditopzigtverdachtis, schild en ;Jn gemaaktzjn,watgeraspted, , he
kan m en onderzoeken doorhett0teen deeg te troenschil en mengtdit alles goed ondereen.
mengenmeteenevloeistof,dieuitldeelbjtende Daarna doet men er 7 Ned.0nsgedroogden
kalien 200 deelen water bestaat,en er dan geraspt roggebrood en dan n0g hetgeklopte

van een ofanderzuurzooveelbj tevoegen,
4athetmengselzwak zuurreageert,om eindeljk wederdoorbjvoegingeeneroplossing
vanbjtendekalidealkalischereactietedoen

ontstaan.1s ermoederkcorninaanwezig!dan
wordthet meeldoorde kalieerstdonkerder
van kleur,daarna door het zuur rozenrood,
en herneemt ten laatste door de kaliweder

witder16ejerenbj,waarnahetmengselin

den met boter bestreken en metbroodkruimels bestrooiden vorm wordt gedaan, en

bj kookhittegedurende 2 uurin gereedheid
komt.Eene vruchtensaus wordt er bjgevoegd.- Eene broodtaart vervaardigt men

van 11 ejerdolersen 11 ejeren, waarin 1/:

Ned.pond guiker geinimen tjd wordt 0mzjne voormalige kleur.Volgens Withteinis geroerdjterwjlmen er vervolgens lNed.
hetvoldoende,meelofbrood meteenesterke 0ns zoete amandels, even zooveel geconkali-loog te behandelen,om eene toevoeging fjte oranleschillen,en eene dergeljkehoevan Yvastegedeeltemoederkoornteherkennen veelheid chocolade bjvoegten eindeljk 0maan den haring-reuk,die zichdaarbjontwik- streeks 1 Ned.pond roggebrood, dat voorkelt.Voortsiserdikwjlszandonderhetmeel, af bruin geroost, geraspt, gezeefd en met
en men ontdektditvooral,wanneerdemolen- eenhalfglasroodenwjnbevochti
çdis,waarna
steenen pas gebild ofscherp gemaaktzjn. een en ander in eene taartepan ln den oven
Thans komen wj t0tde opzetteljkever- gebakken w ordt.
valsching vanhetbrood.Hetgebeurtdikwjls. Een geliefkoosde drank der geneesheeren
dat uit winstbelag gipsbj hetmeelwordt voorveleziekenisbroodwatee,hetwelkbereid
gevoegd.Men ontdektditzeergemakkeljk wordtdoorkokend water Op broodtegieten,

door het meelin water om te roeren en de een enanderopeenezeeftedoen,enhetafgegeklaarde vloeistof te onderzoeken.Dit ge- koelde vochtnaar believen met suiker,cischiedt door er zoutzuur en chloorbarium troensap enz.te vermengen.Men geeftdien
bj te voegen, waardoor men het zwavel- naam ()0k wel aan een maagmiddel,bereid
zuur ontdektj terwjl men den kalk 0p- door het distilleren van 19 gewigtsdeelen
spoortd00rerwatazjnzuurofzuringzuurbj versch broodmet 1gewigtsdeelkruidnagelen,
te doen.W ordtdaarbj de vloeistofnietwit- zooveelkaneelen zooveelmuskaatnoot,beachtig troebel,dan isergeen gipsaanwezig. nevenseene behoorljke hoeveelheid witten

O0k hetbrood kan men'op dezelfdewjze wjn.
onderzoeken door het in een mortier met
Aangaande de geschiedenia van hetbrood
waterfjn te wrjven en daarnametdevloei- vermelden wj hetvolgende:zoolangdemenstofop dezelfdewjze tehandelen.00kwordt schen in den ruwen natuu/taatverkeerden,
er welaluin bj het deeg gedaan,hetwelk, bleef het brood hun onbekend, en ook nu
schoon in geringe hoeveelheid onschadeljk, n0g bestaan er wilde stammen,die geenerlei
bj voortdtzrend gebruik zeernadeeligisvoor meelspjsgebruiken.Eersttoenzjvastewoonde gezondheid. Alleen de ervaren scheikun- plaatsen kozen en zich op den landbouw toedige is in staat, om de aanwezigheid van legdenjleerden zjhethoogebelang vanhet
aluin in het brood te ontdekken.Gemakke- graan voor de voeding kennen.De graan-

ljkerbemerkt men eene vervalsching van soorten zijn, evenals de beschaving, uit
hetbrood met kopervitriool; daartoe legge
men eene snede van het brood ter halverw ege ineeneheldereoplossingvangeelbloedloogzout.Ishet kopergehalte z00 groot,4at
hetnadeelig kan werken op de gezondheid,
dan za1men op de plek van hetbrood,waar
de indompelingbegint,eeneroodachtigbruine
kleur w aarnemen.

Midden-Azië afkomstig.Dââr heeftmenvoor-

zeker aanvankeljk de korrelsgenuttigd,z00a1s de halmen die opleverden.Later werden

zetusschen steenenverbrjzeld en metwater
t0tsoep gekookt:geljk 00k nu n0gbjsommige volkeren geschiedt.N0g later lietmen

dienbxjdûorknkendik worden,waarnamen
het stjve deeg in de z0n ofop hetvuur

Eenige geregten,dievanbroodbereidwor- droogdeen op heete steenen bakte.Deeerste
den,zullen wj nietmetstilzwjgen voorbj- berigten omtrentbrood,datin denovenwerd

gaan.Hiertoebehoort in de eerste plaats de gebakken, komen uit het Oosten. De 00rbroodsoep.Men laatboterbruin braden,roert spronkeljke,bewonersvan Italiëkenden het
daarin zooveelm eela1g er in opgenom enkan niet,en 00k de Romeinen aten aanvankeljk

worden,voegterflngesnedeneujenbj,giet in plaatsvan brood eenesoep ofeenbrjvan
ereen eetlepelbrandewjn op en laateenen ongebuildtarwemeel(alica).Latervexbrjzelde

ander metvleeschnatdoorkoken.Daarnabakt men de korrels tusschen steenen,en N'
ama
men 0ud brood in boter bruin,legtditmet achtte die uitvinding van z00 groot belang,

ZOOVeelejerenjals personen van de soep datzj Jaarljksfeesteljk werd herdacht.Het
lV.
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verbrjzelen derkorrelsin vjzels,mortieren de hoogere standen zeer zelden ontmoet;o0k

en handmolens kw am eerst later in gebruik de dienstboden eten ertarwebrood,- '
tgeen
enleiddetothet bakken vanongezuurdbrood. in hetnoorden des landsgeen gebruik is.In
De geschiedenisvan Israëlbewjst,datmen het zuiden van Europa nuttigtmen uitsluidie kunst in Egypte reeds vroeg verstond. tend tarwe- en maïsbr*od.

Vandaar kwam zj in Griekenland en werd

Broodboom (ArtocarpusFordf.).Hetplan-

er veelverbeterd.Doorgaansbakte men tar- tengeslachtderbroodboomen vormtden typus
we- en gerstebrood Van e0n0 ronde ge- van de familie of van de groep derArtocardaanteengeFoonljk z00groot,datéénbrood ,:Jl,door sommigen onder? door anderen
gedurende e'e
'n dag voedsel opleverde voor naastdenetelgewassen (Urtlcaceën)gerangôén persoon,weshalve men hetEdageljksch schikt.Het onderscheidt zich door melksap
brood''noemde,terwjlertevenswaren,die en door zaden zondereiwit en omvathooge
voor 3 dagen strekten.Voorts bakte men er boomen m et lederachtige, pgaaf
andi
ge of
aarsrge
wjs
0ok eene soort van pannekoeken aAlexan. ingesnedene bladeren. De
gedrjnschekoeken''genaamd,diemetwatolie, plaatste steunbladen vallen vroeg af. De
wjn,peper en melk werden genuttigd.Te bloemen zjn élnhuizig en het bloemdek

Athene werd Dionyson (Bacchus)alsde uit- der manneljke bloemen is doorgaansbuisvinder van het brood gehuldigd, en op de vormig en tweedeelig,en omsluit een enkefeesten van dien g0d droeg men grootetoon- len meeldraad.Zj staan hoopsgewjsbjeen
brooden rond.Eerstin hetJaarl70vöôrChr. opeenedikke,cylindervormigeas.Devrouwewerd in Italië hetgebruik van ovensbekend, 1jkebloemen zpn kruikvormig en vanboven

en in den tjdvan Auw
quntnshadmenteRome
reeds meer dan 300 bakkerjen.Hetbrood
panisgenaamd,hetzjomdatdegodTylvoor
den uitvinderwerd gehouden,hetzj devrol
zwen,bj hetbakken,aan hetbrood de ge-

vernaauwd,en vormen eenezeszjdige buis.
Alde bloemen zjnt0teenronden bloemkoek

gebakken, ylli: artoptieins, dat in daartoe
bestemde pannen werd gaar gemaakt,panis
speustieus,datbj eene sterke hitte snelgebakken werd,en panés cgz
ulfïcv:,eenelosse
soort, bereid uit een met veel water vermengd deeg.H et broûd,datm en er na den

breed: en de bolvormige vrucht- eene verzamellng van bessen - wordt z00 groot als
eene meloen. Dampler vond in 1696 dezen
boom op de Ladronen-ofDieven-Eilanden en
verhaalt, dat de inwoners van Goeam de

nuttigden. Veel later werd het brood een
algemeen voedingsmiddelin hetnoorden van
Europa.Zelfsn0g in de 16ëeeeuw kendehet
volk in Zweden geen ander brood dan 0ngegiste harde koeken,uitwater en meelge-

beweert,datde brondboom op Sumatra,Javà,Amboïnaen deMolt
lkken groeit.
Sonnerat bragthem van Manila naar Isle de
France,enPoivrenaarBourbon.volgensCook

.-

vereenigd.De vrtlchten vormen eenegroote,
zamengestelde besvrucht.

uLrtoearpns 1
-zlc/
l'
:l L.JJ., de eigenljke
naar gelang derbestanddeelen ender wjze, bladeren.Hj wordt13 Ned.elhoogenheeft
waarophetgebakken werd,zeer verschillend. dan eene middelljn van 5Ned.palm.Zjne
Men had erpanin dïli#1e$Id ofwittebrood en talrjke, brooze en,uiteenstaande takken
panis pleùdo/v.
v of zwartbrood,welk laatste vormen eene breede kronn,en het geheele
voor behoeftigen en slaven was.bestemd,- gewas is v0lvan een kleverig melksap. De
voortspanisJffrslcdx,
:datin den oven werd bladeren worden l Ned.ellang en half z00
daante van dien g0d gaven - was te Rome, broodboom,heeftwigvormig-ronde,gevingerde

vracht bj wjze van brood gebruikten.Men
maaltjd met oesters at, noemde men panis verzamelde ze,ontdeed ze van de buitenste
ozfrdcrïzlld,en oudbakken br00d2voorscheeps- schaal en bakte ze in den oven.Hierbj bleef
voorraad dienende,panis z
llvfzcf4d.Onder de zj week, evenals hetbrood onderde korst,
noordeljke volkeren leerden de Galliërs het m aar men moestze in verschen toestandnuteersthet brood kennen,en daar hetbierhun tigen,daar zj na verloop van een etmaal
gist leverde, wisten zj weldra hiervan ge- hardwerd.VeertiqJaren laterverhaaldeAnbruik te maken t0tverbetering der broodbe- ,:01, dat de Spanlaarden de vrucht in stukreiding.Bj de Germaanschestammen kwam ken sneden,droogden enbew aarden,waarna
in den aanvang der middeleeuwen hetbrood zj met oranle-of dtroensap alsappelmoes
algem een in gebruik terwjlzj te voren kon w orden toebereid.D e m anschap van2 zleene soort van brj uitmeel,wateren melk son gaf daaraan de voorkeur boven brood.

heeft de vrucht een zoeten bjsmaak,geljkneed en daarna gedroogd. Hetbrood,bj kende op dien van tarw ebrood metdeknol
verschillendevqlkerenvanEuropaingebruik, van den topinamboer (Helianthus tuberosus
is zeer verschlllend.In Frankrjk eetmen L.j. George III, koning van Engeland gaf
veelalwitte-oftarwebrood(painblanc),hier last,dat de boom van Otaheite naar W estendaarhalf-witbrûod(painbisblanc)enzelden Indiëmoestgebragtworden,en kapitein lli-qlt

roggebrood (jain bis).In Engeland gebruikt had 774 gezonde boomen ingeladen, toen
men schier ultsluitendwittebrood,in Dtlitsch- muiterj aan boord de geheele onderneming
land, Denemarken,Noorwegen,Zweden en
Rusland bepaaltzich althansde lagere volksklasse algemeen t0t roggebrood. In Nederland vindtmen ditlaatstealgem eenindenoor-

verjdelde.Laternam hetschip (
tprovidence''
450 boomen in, van welke 550 in hetJaar
1793 op st.Vincenten Jamaïca werden aan
walgebragt.O0k te Nieuw-Granada werd de

deljke en noordoosteltlke provinciën,terwjl broodboom ingevoerd.A1s de vl
mchtrjp is,
men hetin Holland,Zeeland en Utrechtbj krjgtzj eenegeleschaalen hetsap borrelt

BROODBOOM- BEOOJIVRUCHTPLINTEN.
:1s tranen uit de scheuren.Van denbastvervaardigtmen geweven stofl'
en,hethoutkomt
te pas t0thetbouwen van huizen en vaartqigen,in de bladeren bewaartmen allerlei
voorragd van voedingsmiddelen ,en hetkleve-

echter gepaard qaan.In elk geval is het
verkiesljkjdat lemand zich op die wetenschajpen toelegt,welke hetmeestmetztjne
neiglngen strooken;hierin toch ligtdewaarbprg,datzj metlusten jverbeoefendzul-

rige melksap levertljm.Men zegt,dat2of len worden,zoodatdebeoefenaareenehoogte
3boomen voldoendezjn,om een menschhet bereikt, vanw aar jy
j1
*1
*aan de maatschappj
noodig onderhoud te verschaFen.
diensten kan bewjzen,welkenietonbeloond
Bjgaandeafbeelding steltin aeentakvoor bljven.- letsdergeljks alsbroodstudie is
roodsel
trq
,peri/, nameljk het schrjven van
metvruchten op1/,/edernatuurljkegrootte, b
inbeenemanneljkebloem ,driemaalvergroot, boeken uitsluitend methetoogmerk ,om zich

hierdoor geld en a1z00 brood te verschafen.

inceenevrauweljkebloem op'//edernatuurljke grootte,in d een zaadje op z/sdeder
natuurljke grootte, in editlaatste doorge
sneden,in/eenigevrouweljkebloemeneener

Schoon zulk een doel nietloFeljk kan genoemd worden,moeten wj nietuithet00g
verliezen, dat de wetenschap menig voorkernloozeverscheidenheidinnatuurljkegroot- trefeljk werk verschuldigdisaanhetbroodste,in g eene vracht dezer verscheidenheid, gebrek van hen ,die ze hebben opgesteld.
in A deze laatste in doorsnede, en in i een
Broodvruchtplantep (Artocarpeën) is
gedeelte dervruchtvandehoofdsoortindoor- denaam eenerplantenfamille,diehoutachtige,
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Brooboom.

snede- dezelaatstealleop '/,z(
ledernatuur- meestalmeteen melkachtig sap gevulde geljkegrootte.

Eene andere xaerk&vaardige soortvan dit
geslachtisA.îlfe.çrlt
llicL.,- eenboom ,die
veeldikkerwordtdan devoorgaandeen langw erpige,gaafrandige bladeren draagt.Hjbehoort te huisi
n seheelOost-lndië,enwordt

wassen bevat.Debladeren wisselen af,zjn
enkelvoudig ofhandvormig verdeeld,debloemen éénslachtig en t0tveelbloemigebloeiwjzen vereenigd.Hetbloemdek iskelkachtig,
3-tot 5-dee11g,en hetaantalmeeldraden komt
m et dat der slippen Overeen. H et vrucht-

o0k in W est-lndlë gekweekt.Zjne vrucht beginseliséén-zelden tweehokkig.Er zjn
wordtwe11:Ned.gondzwaar,enhetvrucht- l of 2 stempels: en de vrucht is een éénvleesch in oost-lndlë veelgegeten.Uitdeza- hokkigbesvruchtle ofnootle,door een sapden,welke op kastanlesgeljken,verkrjgt rjk-vleezigbloemdek omgeven.Dezaden be-

men meel,datvooralOp Ceylon als voedings- zitten geen kiemwit.
Deze familie gl-enstaan die derUrticaceën
middelalgemeey gebruiktwordt.
Broodstudle noemt men het beoefenen en aan die derPlantaneën en behoorttehuis
eener wetenschap methetdoelom doormid- in dekeerkringslanden,waarzj vooraldoor
delvan deze eene betrekking te bekomen, honderde soorten van hetgeslachtk'
icu.
nverdie het noodige brood oplevert. Hiel-door tegenwoordigd wordt.onder die,welke een
onderscheidt z'
Ij zich van de lielkebberl
j- melkachtig sap afscheiden,behoortzoowelde
qfslid,welke enkelgeschiedt om hetaange- koebopm (Galactodendrum Humb.) als de Jaq
name der wetenschap zelve. Beide kunnen vaansche gifboom (Antiaris).De melk van
3:*

5l6
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Ficuselastica levert hetkaoutchouk ,dievan kantdervoortbrengers,als aan dien derverFicusindica het schellak.Omtrentdenbrood- brtlikers hetbeste middelis,om op denduur
boom raadplege men het artikel onder dien aanhetvolk deugdeljk en goedkoop voedsel
naam .
te verzekeren.De onmagtvan den Staatop
Broodzetting is de bepaling van een dit terrein wordt allengs meer en meer er-

maximum van den prjs,t0twelkenhetbrood kent
l,en inonzebeschaafdemaatschappj zjn
magverkochtworden.Zj iseen overbljfsel prjsbepalingen doorderegéring zeldzaamhevan eene oude theorie,die van het Onstaat- den geworden.Enkelwordternogeeneproef
huishoudkundige begrip t
litging,datde zorg mede genomen.DestadParjsvoerdein1855
voordegeregeldevervulling vandedageljks n0g eene vleeschzettingin,maartrok haarin
wederkeerendeeerstelevensbehoeftedesvolks, 1858 reedsweêr in,omdathetbleek ,.datde
00k in gewonetjdenenomstandigheden,een vleeschprjzenzonderdezettinggeregeldlager
deelis van de zorg van den Staatin heta1- stonden,dan metdeze.Allééndebroodzettlng
gemeen,en dat deze nietkan w orden over- bljftzich hieren daar00k in 0nsland n0g
gelaten aan de vrje njverheid alléén. De handhaven.D e publieke opinieisdaaromtrent
gesehiedenis geeft ons tallooze voorbeelden n0g nietgevestigd:degeschiedeniservangeaan de hand van dergeljkeproeven van 1'e- tuigtvan een aanhoudend wankelen van gegéringszorg voorhetstofeljk welzjn harer dachten.Nadatbjna allegemeenten van 0ns
onderdanen. Geene regering heeft hetin de l
and,volgensdereqelingvan ditonderwerp
practjk ooit als hare taak beschouwd om bj Koninkljkebeslulten van 25Januarj1826
voqrt
.durend in alde levensbehoeften,ofzelfs en van 15 April1843!t0t1854,toengemelde
maar#in de allerrerste, van alhare burgers besltliten buiten werklng gesteld werden,on-

te voorzien;allFen in theorie heeft hetcom- der de broodzetting hadden geleefd,verlieten
munisme (zie aldaar) de maatschappj z5ô verreweg tle meeste gemeentebesturen ,aan
willen inrigten,datdeStaatverantwoordeljk wiergoedvinden hetnu wasovergelaten ,om
werd gesteld voor de welvaarten het geluk à1 ofniet eene broodzetting te verordenen ,
van alde medeledendergeheelezamenleving. hetstelsel,en huldigden hetbeginselderv0l-

Gedeelteljk slechts heeftten allen tjdehet ledigevrjheid.Binnen weinigeJaren kwam
staatsgezag zich bevoegden veryligtgeacht, m en op onderscheidene plaatsen op die verom tezorgen,datiedereen 0ybllljkewjze, gunning tertlg:de zetting werd in hetleven
zooals men dat noemt,voorzlen k0n worden teruggeroepen.Devrjheidwerkteschadeljk,
van de allernoodigste levensbehoeften, als beweerdemen:deburgerjwerdprjsgegeven
brandstof,eetwaren1enz.H et deed ditniet,
en doet dit n0g niettd00r voor eigen rekening m etarbeid en kapitaaldielevensbehoeften zelf te producéren1 maar het kom t met

aan een monopolie,datde bakkers doo1'eene
zam enspanning wisten t6handhaven;dienten-

van de voortbrengers en de verbruikers van
die zaken te regelen en in overeenstemming

maximum .Hetscheen,ofhetbleek zelfs,dat

zorg voortleven.

polie gesteund, m oestpaal en perk worden

gevolge stonden deprjzen evenredig hooger
dan hetvroegervolgens naauwkeurlge berezjne almagttusschen beide,om de belangen keningen naarbilljken maatstafvastgestelde
erbj de bereiding en den verkoop van brood
te brengen,z0o mogeljk,om aan deze een buitengew oneomstandigheden voorkomen,die
goedkoop en degeljk middel t0tvervulling eeneafwjkingvandegewonewjzevanhanvan de behoefte te verschaFen,en aan gene delen noodzakeljk maken. Nergensimmers
eene redeljke en betameljke winstte ver- beriep men zich opdezelfdenoodzakeljkheid,
zekeren,doorwelke regeling beidepartjen om eenezettingvooraardappelen,turf,ejeren
dan tevreden zouden yesteld worden, en en vleeschuittelokken.Alleen aandeschadein aandoenljke harmonle onder die vader- ljke winzuchtvan bakkers, doorhun mono-

Debepalingvan eenmaximum van prjzen gesteld:de graankooper,demeelhandelaaren
w as voor de bereiking van datdoel een ge- de molenaarstoonden zich meer redeljkeliereedmiddel.DeNationaleConventiein Frank- den,die,meteenefatsoenljkewinsttevreden,
rjkin 1793 gafdoor eene reeksvan wetten, hun klantenhetvelnietoverhethoofdhaalden.
Ilet valt niette ontkennen dat er 00rwaarbj nietminderdan veertigartikelenvan
eerste nooddruftaan eene maximumprjsbe- zakenbestaan,dievooreene vrjeen scherpe
palingonderworpenwerden,eenheerljkvoor. mededinging tusschen de voortbrengers van
beeld4evenwdlbj verre na nietheteerste. brood belangrjkehinderpalen zjn.Vooreerst
T0thareverschooning zjechteraangemerkt, dienen als zoodanig genoemd te worden de
dat zj in de buitengewone omstandigheden ligginy en de plaatseljke gesteldheid van
eenereden van wettiging vond voorharebj- sommlgeplaatsen.Deverbruikerszjnmeestal
zondere maatregelent zoozeerzelfs,datzj gesteld op rerselt brood; dat moet dan we1
hetonnatuurljkevan harehandelwjzein de geleverdworden door den eenigen bakker,of
toelichting Op harewetten zelveduideljkaan welligtdoor de enkele,daar ter plaatse gehetlichtbragt. O0k hier deed de practijk vestigd.E r bestaat dus als 't ware een o@de w aarheid der theorie,diezelveopdew are tuurlqik monopolie:ofde verleiding is groot
en volledige waarnem ing der feiten gebouwd en de gelegenheid schoon,om Onderlingeen
is, erkennen, en de ondervinding leerde a1s k'
unstmat.
i.q m onopolie te vestigen. D e inaltjd, datdeze zorg der overheid ôf geheel voer van buiten is uit den aard der zaak ,
onvoldoende is,ôfzelfszeerverkeerdw erkt, vooralbj slechte wegen van commtlnicatie,

en 4atde vrje mededinging,zoowelaan den bemoejeljkt,en wordtditin ergematenog

BROODZETTING- BROOKE.

meer,voorzoover er plaatseljke belasting worden zoodat het terrein van werkzaamop het brood geheven wordt. Toen ern0g heid voor de beste producenten verruimd,
accjnsvan hetgemaaloverhetgeheelerjk open en vrj worde.Hetoprigtenvanb1'oodgeheven werd , werkte deze oorzaak alge- fabrielten heeft 00k verandering in den toemeen.Het toezigt en de formaliteiten, aan stand gebragt.Deze hebben de verbruikers

hethefen dezer belastingen onvermjdeljk leeren zien,dathet bj brood 00k aankomt
verbonden,beperken de vrjevoortbrenging, op goede qualitei.t, en niet alleen op den
belemmeren het aanbrengen van verbeterin- omvang.maar voo1'al 00k op het gewigt.
en dooden dus de mededinging.Niets Hetwerken op grootesc'
haalschjnt00kbj
ge
lsn,
nadeeliger,dan de heëng van een accjns het bakken voordeeliger, dan op kleine
0p den invoer van brood van buiten, die
dan alligt 00k z00 hoog gesteld wordt,dat
het binnen de gemeentegoedkooper kan vervaardigd Nvorden,dan daarbuiten.
D e verbruikers zelve hebben aan het m0nopolie 00k schuld.Van hun kantis de me-

schaal.De coalitie der bakkers wordter0nbestaanbaar door gemaakt, en de broodzetting overbodig.De instelling der zettingbegintmeer en meer t0t de geschiedenis te
behooren,en zalw eldra geheelin vergetel-

heid geraaktzjn.
Brooke.Onderdezennaam vermeldenwj:
hartigen hun eigenbelany bj het klezen en Henri Brooke,een uitstekend Iersch t00koopcn van hetbrood nletkrachtig genoey, neeldichter. Hj werd geboren in 1706 te
dedinging 00k niet scherp genoeg:zj be-

m en 1et n0g z0o weinig op de goede quall- Rantaran,studeerde te Dublin in de regten
teiten 04 hetgoede gewigtvan hetbrood, en begaf zich naar Londen,om erzichvoor
Vooral d1t laatste gebrek wordt door de depractjk tebekwamen.Zjn huweljk bezettingide tusschenkomst der regéring,be- rokkende hem veelzorg, vooral daarzjne
stendigd.Men geraakt er aan gewend,dat werkzaamheid als regtsgeleerde in Ierland
de overheid hettoezigt heeftop de deugde- hem nietveelopleverde.Hj keerde nunaar
ljkheid en dehoeveelheidvan 'tproduct?en Londen terug,waar reeds te voren de uitverzuimt dus om uit eigen oogen te zlen. gave van zjn gedicht ton universalBeauty''

't Maximum van prjs wordt d00r de rui- eenig opzien had gebaard.Zjneerstetooneellende partjen weldraa1sdevaste,geregelde arbeid, op het punt van in Drtlry-lane te

prjs,het/zl-,aangezien,enhj?dievooreen Yvorden opgevoerd,w erd niettem in afgewelagerbedrag aanbiedt,alligt voor een onder- zen,maarmet te meer btlvalin druk Ontkruiperofzelfsvoor een bedriegergehouden. vangen doorhetpubli
ek. Het was getiteld
Z00 maakt de zamenspanning der bakkers ttGustavus W asa (1q'
28).''Hj zag zlch gedezetting noodzakeljk,en zo0houdttege- dwongen om naar Ierland terug te keeren
ljk dezetting die coalitiein hetleven.Ge- en schreeferhettreurspeldtrrheEarlofW estregtvaardigd is de regeringstusschenkomst
hier dus nooit.De m annen , van wiedebakkers hunne grondstofontleenen, staa'n bui..
datdattoezigt:'tvervaardigen vanhetbrood
gaat buiten de regéring om ; deze kan zich

moreland''
,dat in 1761 den weg vond naar
de schouwburgen te Londen.Gednrendeden

Ierschen Qpstand gafhj tsFarmer'sletters''
aan het Ierschevolk in het licht, en hj

ontving t0t belooning eene benoeming t0t

onmogeljk op de hoogtehouden van verbe- eene geringe betrekklng.In 1762 verscheen
teringen en bezuinigingen in de broodberei- van hem ttrhe trial of the Roman Catho-

1i0S'' maar den meesten roem behaaldehj
metde novelle ttrhe Foolofquality (17C6)''.
Hj gafdaarenbovenn0g15dramatischestukken in hetlicht,maaralzjn vljtwasniet
in staat,Om zjn gezin tegen gehrek te bedie voor den verbruiker niet te hoog is,en veiligen. Daarenboven werd hj geteisterd
pne echttoch aan alle bakkerseenebilljke,redeljke, door sm art over het verlies van zen , zooals soms w e1 bew eerd wordt,eene Fenoote en van eeni
gekinderen,zoodathj
m 1783 te Mullingar overleed in een toegeljke winst oplevert?
ding;zj kan evenmin achtslaan ophetverschilvan omstandigheden,waaronlerdeééne
bakker,bj den anderen vergeleken,moet
werken; hoe za1zj dan meteenige m0geljkheid een vasten prjs kunnen stellen,

M en heeft het o0k beproefd,om den brood- stand,die aan krankzinnigheid grensde.
Francisea Wrookd,eene Engelsche dichtestellen, die dparvan dan mededeeling m oes- res en de echtgenoote van een predikant,
ten doen aan het gem eentebestuur, w ier metwien zj in 1760naarCanadaging,waar
nadere goedkenring daarop vereischtwerd. hj leeraarwerd bj hetgarnizoen.Zj overElders vroeg men die mededeeling en sanc- leed in 1789 te Colney inNorfolk,waarhaar
tie niet,maarliet men aan de bakkers v01- man den post van rector bekleedde. Hare
komen vrjheid van handelen.En dit is op geschriften bevatten treurspelen)oden, herden duurdeeenigegezondemaniervanhande- dersdichten enz.

prjsdoor de bakkers zelve te laten vast-

len;alkunnendebakkerseentjdlangdooreene
James.
prptlkqeenBritschreizigerenkrjgscoalitieden prjs boven de normale hoogte man.HjwerdgeborenteW itcombeden29sten
houden, hunne vereeniging zalvoor hnnne April1803,kwam al
scadetbjhetEnyelsche
leger in Indië en onderscheidde zich ln den
eigene concurrentie moetenbezwjken.

Geene belastingen moeten erzjn,die de o0rlog tegen deBirmanen.Hjwerdgewond,
vertrok naar Engeland, trad na zjne her-

voortbrenging e11den in-ot'uitvoer in eenig

opzigt belemmeren:communicatie-wegen,en atelling weder in dienst, maar nam weldra
middelen van vervoer moeten er aangelegd

zjn ontslag en deed eene reisvan Calcutta

:18
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naar China en naarde Soenda-eilanden.Hj
vormdehetplan, om in ;ierjk gezegende
oorden eenegroote volkplanting te vestigen;
t0tdateinderustte hj een schipuit,tt
rhe

vanzjdooreenebreedebaai,deEastriverjge-

lsten Junj 1839Singapore,kwam den lsten
Augustus bj Bornéo ten anker.voerdeSarawakop en bereikte eenestadvandiennaam,
waar hj een opstand, uitgebarsten tegen

gebouwen.Erzjn velekooplieden uitNew-

z00 hoogen prjsgesteld,datde Sultan hem

rjke gebouwen behooren erhetlycéum ,de
stads-bibliotheek en eenige kerken.Er iseen
uitgebreid handelsverkeer. daar zj de sta-

scheidenis.Degemeenschaptusschen diebelde
steden wordtonderhouden doorBtoombooten.
De stad is zeer bevallig gelegen,bezit frisch

Royalist'' genaamd,bereikte daarmede den drinkwater,ruimestratenenpleinenenfraaje

York gevestigd,en debevolkingvermeerdert
er met groote snelheid. In 1857 '
waren er
150000 inwoners en in 1866 ruim 300000,-

M oeda-Hassim ,den stadhouder van den Su1- nameljknadathetnabjgelegenWilliamsbqrg
tan ,hielp beteugelen. Deze dienst werd op met haar vereenigd is(1860).T0tdebelangnaar de hoofdstad ontboo; en hem het stadhouderschap der provinde Sarawak opdroeg.
Brookenam die betrekking aan,vestigde er
een geregtshof en vaardigde eene grondwet
uit,die in overeenstemming was met de a1oude wetten en gebruiken van het eiland.
Diefstalen moordwerden streng gestraftjde

pelplaatsvormt van geheelLony-lsland en

de Long-lsland-spoorweg er eindlgt. ln het
noorden der stad vindtmen eraan deW allabout-baai de groote scheepstimmerwerf der

VereenigdeStaten (UnitedStatesNavyYard)
Dalakkers,Malejers en Chinézen voor de metaitgestrektedokkenenmagazjnen.voorts
wetgeljk gesteld,alle kusten en rivieren is er eeno zeevaartschoolen een marine-hosvoor den handelgeopend en .de belastingen pitaal.Van het Greenwood Cimetery in het
na
auwkeurig geregeld.Dezewetqevingdroeg zuideljk gedeelte van Brooklyn, heeft men
uitmuntend vruchten en bevestlgde het ge- een heerljk uitzigtop New-York?debaaien
zag van Brooke.Twee veldtogten tegen ge- den Atlantischen oceaan. Nabj gemelde
vreesde zeeroovers liepen gelukkig af,En- scheepstimmerwerf rust het gebeente van
geland nam alsloon voor de daarbj bewe- 11000 Amerikanen, die op de Britsche gezene diensten heteiland Laboean,enBrooke vangenis-schepen (pontoons)gestorven zjn.
reisdein 1847naar Londen,om derwaartshet
Brooklyn is in 1834 eene dty (stad)geverdrag over te brengen,metden Sultan van worden, bestuurd door een mayor (burgeeen gewestvan Borne
'0 gesloten.Opdenlsten meester)en een council (gemeenteraad).Zj
Februarj1848kwam hjalsconsul-generaalen is door de Nederlanders gesticht en droeg
als gouverneur van Laboean op Bornéo te- eerstdennaam vanBreukelen,terwjlzjlater
rug.W egenseen vreeseljken moord,dieop BrooklandofNer-York-Ferr/werdgenoemd.
zjn lastop werkeljke ofvermeendezeeroo- In 1776hadden zlchdeAmemku en onderb* 1vers wasgepleegd,werd hj doordepersen Iirgsen Pntnam nabj Brooklyn verschanst,
in het Parlementz00 hevig aangevallen,dat maarzjwerdend00rdeEngelschenenHessen
hjzjnemedepligtigheidaandatfeitloochende, onder Clinton en Heister den 27stenAugustus
waarna Rnme in een schrjvenaanlordAber- van daar verdreven, zoodat W anhington en
deenbewees,dathj weldegeljk bj de be- Pntnam 2 dagen daarna het eiland verlieten.
doelde vernietiging van de vloot derzeerooBrooks(JamesGordonlyeenAmerikaansch
vers tegenwoordig wasgeweest.Jn 1850 ver- dichter,werd geboren teNewhook bjNewtrok hj als gezant naar Siam ,en in 1851 York den 3den September 1801,studeerde te
begafhj zich wedernaarEngeland.In1858 Poughkeepsie in de regten en begafzichvermoesthj zich teSingaporeverdedigen tegen volgens naarNew-Yorkt waar hj geruimen
aanklagten wegens w reedheid en hebzucht, tjd den dMorning Cnumer''uitgaf.Reeds in
maar werd in December 1855 door de C0m- 1817 begon hj teschrjven onderden naam
missievan onderzoek vrjgesproken.In 1858 van Florio.In 1832 vertrok hj naarW inkeerdehjnaarEngelandterug,maarbegafzich chesterin Virginia,waarhj redacteurwerd
in1861nogmaalsnaarBornéo-proper(Broenei), van eenstaat-enletterkundig dagblad,keerde
om den aldaaruitgebarsten opstandtedempen. later terug naar New..York en overleed te
In 1863vestigdehjzich in zjn vaderland op Albany in 1841. Een bundel gedichten van

hetbuitenyerbljfBurratorin Devonshireen
overleed aldaar den llëen Junj 1868.Inden
herfstvan hetzelfdejaarstierf00k zjnneef,
kapitein Johmson Brooke, wien hj hetbestuur over Saxawak had cpgedragen.Debelangrjkedagboeken van James.
prppkezjn
te vinden in Keppel's geschrift arhe expedition to Borneo of Her Majesty's ship Dido
(1847)''en in dat van Mnndy dBorneo an4
Celebes(1858).''Ookheeftmenvanhem ttprivate letters ofS.andJ.Brooke (1853,3dln).
Brooklyn iseene stadin denNoord-Amerikaanschen Staat New-York , de hoofdstad

van het graafschap King aan het westeljk
uiteindevanL ong-lsland,tegenoverhetzuidooBteljkgedeeltevandestadNewYorkywaar-

zjne handisin 1829in hetlichtverschenen.
Zjne echtgenootejM ary Gax)J>,in 1795te
Medford bj Boston geboren en in 1845 pp
Cuba overleden,was eenedichteresen heeft
onder den naam M aria del Occïdesf: het

epos kzophiel(1833)'' aludith, Esther and
other poems (1820):'1 JYdomen (1842)''enz.
in het lichtgegeven.
Brorsen (The0d0r), een verdiensteljk
sterrekundige,werd geboren in 1825 te N0rburg op hetSleeswjksch eiland Alsen enzag
zich in 1848 geplaatst a1s observator aan de
sterrewachtte Rechtenberg in Bohemen.Hj
is de ontdekker van onderscheidene asteroïden, zooals men op de ljstvan deze (zie
onderzhteroidenjkan opmerken.
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Brosam er (Hans),een Duitsch schilder, ven Onder den titeltdl'ltalieilF a C0ni YXS''.
teekenaar en graveur,werd gebbren teFulda
Brosset (Marie Félicité),een uitstekend
in 1506, vormde zich naar Aldegrever en beoefenaar der oostersche talen,werd geboBwrykmair, bragt hetFrootste gedeeltevan ren te Parjs den 5denFebruar'
j 1802jstu-

zjn leeftjd door in zjne geeorteplaats en
overleed te Erfurt in 1553.Van hem zjn de
houtsneden afkomstig,dieinBjbelsvan1550
en 1558 voorkomen.Zjneteekening wordt
mager,zjn stjlGothisch genoemd.
Broschi(Carl0),bjgenaamdFarinelll,een
beroemd Italiaansch zanger, werd geboren
te Andria den 24stenJanuarj1705.Hjmoest
in zjne Jeugd wegens een noodlottigen

deerdeaanvankeljkindetheologieteOrléanB
en teParjsen wi
jddezichdaarnauitsluitend

aan de Oostersehe taal en letterkunde, zich
achtereenvolgenstoeleggendeophetChineesch,

0? hetMandsjoe,hetTibetaansch,hetGeorglsch en hetArménisch.Hj gafdevertaling
uiteenerJchroniquegéorgienne(1830)''(
tMemoires inédits sur la langue et l'
histoire gé-

orgiennes (1824):'en eene spraakkunstder

val eene heelkundige operatie ondergaan,en Georgische taal(1834).Hj werdin 1836t0t
om hem voo1'die ramp eenigzins schadeloos btlitengewoon en in 1847 t0t gewoon lid bete stellen,liet zjn vaderhem onderwjzen noemd der Academie van W etenschappen te
in muziek en zang. De beroemde Porpora Petersburg , in 1841 t0t inspecteur van

betiverde zich,om hettalentvan den knaay het onderwjs aldaar, in 1842 t0t biblio-

te ontwikkelen en hielddezen aanhoudendbp thecarisder Keizerljke boekerj en in 1851
zich.Zjn verkeer met3 zonen uithetaan- t0t conservator der verzameling van oosterzienljk geslacht Farina te Napelsgafaan- sche m unten in de Hermitage.Ondersteund
leiding t0tzjn bjnaam.Op l7-jarigenleeftjd door den schat van Georgische handschriften
vertrok BrosehLnaarRome,waarhjBnrney en oudheden,te Petersburg aanwezig,heeft
leerde kennen, en in 1727 naar Bologna, hj het op hetgebied derGeorgische kunst

waarhjzich oefendeonderdeleidingvanden
uitstekenden Bennaeelti. ln het Jaar daarna
bezochthj Venetië,Veronaen sFeenen,en
vooral in Engeland in 1834 droegen zjne
lauweren gouden vruchten.TeAladridm aakte
zjn gezang zulk een dieyen indruk op den

en wetenscllapzsövergebragt,datzjne<tspraken daarover als gezaghebbend worden

erkend, 'tpeen hj trouwens door zjne
talrjkegeschrlften overdieonderwerpenv0l-

komen heeft verdiend. T0t die geschriften
behooren aDescription géographique de la

uiterst-melancholieken konlng PltilipsF,dat Géorgie(1854- 1857,3dln)'',uLa coxrespondeze den zanger omhelsde, zich op diens dance desroisde Géorgie avec les souverains
verzoek lietscheren,den staatsraad bezocht russes(1858)''ulzesruinesd'
Ani(1860- 1861j

en qeneesmiddelen innam.FarLnelliwerd nu 2dln metkaartenl'',uDictionnairetriglotte,
delleveling van hetVorsteljkgezin,ontving géorgien-russe-français (1840 enz-l''en meer
een aanzienljkJaargeld en kostbaregeschen- andere. O0k schreef hj over eene wetenken,en moestzich gedurende de eerste tien schaypel
jkereisd00rCaucasië,GeorgiëenArjaren van zjn verbljfin Spanje's hoofdstad Rônle,in 1847 en 1848opkosten derregering
elken avondbj den Koningdoenhooren.00k ondernomen,zjnbelangrjk dRapportsur un
bjdiensopvolgersFerdinand VIenKarelI11 voyage archéologique dans la Géorgie etc.
was de zanger zeer gezien.Eerstgenoemde (1849-1851)'' en vertaalde in 1864 deGHisstichte naar hetplan vanFarlnellieeneopera toire de Siounie''uit hetArmênisch van den
en benoemde hem t0t directeur daarvan. ln metrapolitaan Skipltannos.
1761 keerde Brosch,i als bezitter van een
Broueke (Janus van den), een Nedergroot fortuin naar Bologna terug,deed in landsch letterkundige,werd geboren teDordre
cht
den loëenAugustus 1693,genootaldaar
de nabjheiddierstad eene fraajevillabouwen en overleedopden l5den8eptember1782. het onderwjs van den geleerdenrectorJoan-

Brosses (Charles de), een schrander be- nes J'
esdiv:,werd raad en vroedschapinzjne

oefenaar der geschiedenis,werd geboren te

geboorteplaats en overleed aldaar den 29sten

Djon,den 8sten Februarj 1709,volbragt in October 1737.Zjn zwager van der zlrc/z,
1739 eene reis door Italië en gafin 1750 later burgemeester van Dordrechtjheeft in
zjne GLettres sur l'état actuel de la ville 1741 de dpoemata''van ran den zrovcke in
souterraine d'Hereulanum''in het licht.ln

1756 Bchreef hj,op aansporing van Bwfon
uHistoire des navigations aux terres australes'',waarin hjdenieuw-ontdektelanden en
eilanden der Zuidzee t0t een afzonderljk
werelddeelverhiefen ze in Australië en P0lynésiëverdeelde.Daarnagafhj een d'
rraité
delaformationmécaniquedeslangues(1765)''
en de verhandeling usur le culte des dieux
fétiches(1760)''uit.Zjn voornamstegeschrift
is echter GHistoire du septième siècle de la
républiqueromaine(1777,3dln)''.Hj overleed den 7ëen Mei 1777 op eene reis naar
Parjsz- Zjn zoon Rlnlgraafde.
/ro.
sde:(geboren 1771,overleden1834)heeftzjnsvaders

het licht gegeven. Laatstgenoemde schreef
daarenboven Jparaphrases Odarum Horatii''.

Brouckere. Onder dezen naam vermel-

;en wj:
Karel Afaria Jozjf t7J,
ï:Ic1 de Wrplckere. een
gi
scHjs
h taatsman, geboren te
in Be
17l0
6.
Brugge
studeerde eerst in de
regten en toen in de wiskundigewetenschap-

pen aan dePolytechnisehe schoolte Parjs,
begaf zich in 1815in dienstbj de artillerie
in zjn vaderland en maakte zich onderde
leidingvanzjn oom metbank-inrigtingen,en
onderdien van zjn vader,toenmaalsgouverneur van Lim burg,m etadministratievezaken
bekend.In 1825werd hj uitLimburg afge-

aBrieven uitItalie''in 1834nogmaalsuitgege- vaardigd naar de Tweede Kamer4er Staten-
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BROUCKERE.

Generaal.Dâârwerdhtj,wegenBzjnevoorstellen t0t afschaëng der drukpersbelemmerende Koninkljke besluiten van 1815 en
wegens zjn aandringen op vrjheid vàn
onderwjs,indeJaren 1827en 1828deleider

Sendrik Maria t7bz# Gâolain d6 Wrolckere,een Belgisch staatsman en den Jongeren broeder van den voorgaande.Hj werd

geboren te Brugge in 1801,studeerdeteLuik
in de regten,werd in 1820 advocaat,in 1822
substituut-procureur te Maassricht en later
procureur te Roermond.BtI het uitbarsten
der revolutie 'ierd hjbenoemdtotraadsheer
in hetHofvan Appèlte Brusselen verkozen
t0t 1id van de Nationale Vergadering.Hier

deroppositie,dieaan dezedoprdevereeniging
van de R.Katholieken met de liberalen zulk
eene kracht Nvist te geven, dat eene scheuring niet kon uitbl
jven.In 1828rashj bevelhebber der schutterj te Maastmcht,maar
na het besluit van 11 December 1829 legde jverdehj voordeconstitutionélemnnarchie,
hj die betrekking neder,om niet met de voor de inatelling van een senaat en voorde
Regering in botsing te komen.Toen in Sep- uitsluiting van hethuisvan Oranje.Hj be-

tember 1830 deopstanduitbaratte,sneldehj vondzich bj de deputatie,afgevaardigd om
uitParjsnaarBrusselen werdbenoemdt0t aanLeopold1,
.4Cobnrgdekroonaantebieden,
lid van de buitengewone vergadering der streed ln 1831 alsvrjwilligerbj Bautersem
Staten-Generaal.Te 'sHage jverde hj voor en Leuven,werd in Augustusvolksvertegen-

de onafhankeljkheid van Belgiëen vogrhet
opeagen der kroon aan prins Freder%k 'pll
Oranje.In de grondwet-commissiepleittehj
voor het behoud der monarchie, en in de
Nationale Vergadering stemde hj voor de
uitsluiting van het huis van Oranje, voor

woordiger voor Roermond en stemde tegen
de 24 artikelen,door de Londensche conférentie opgesteld.ln 1832 deed hj een v00rstel t0t afschaëng der doodstraf en sedert

1833 zetelde hj in de Kamer,aanvankeljk

voor de hoofdstad,.later voor Bergen. In
het kiezen van den hertpg Tan Ne-olr.
:: 1839 stemde hj voor het verdrag,datde
tegen Leopold van fbslr.g en tegen de l8 aangelegenheden van Luxemburg enLimburg

artikelen.NadathjonderhetVoorloopigBe- regeldejen in hetvolgendelaarbenoemdehet
wind defnanciële zaken met verwonderljk liberale ministérie Lebeau-Royierhem t0tgoubeleid in orde had gebragten bj de twee verneur van Antwerpen,- eene betrekking,
ministériën van 4en regentdebetrekking van diehjin 1844 wegensongesteldheidlietvaministervanFinanciën bekleedhad,benoemde ren.W eldra echter verscheen htj wederin
Leopold I hem den sden Augustus 1831 t0t het Parlement op de banken der oppositie
milistervan Binnenlandsche Zaken.Bj den en deed pogingen,om metRogierenDeïfosse
invalderNoord-Nederlandersontwikkeldehj een kabinet te vormen.Ditmislukte enden
zooveel geestkracht, dat hem aanstonds de 30sten Julj 1845 werd het kabinet Nothomb

portefeuille van oorlog werd opgedragen, door hetministérie nan de W eyervervangen.
waarnahjbinnen wein'
lgemaandeneenleger De zrovckdre was e0n hevige tegenstander
op de been had van 80000 man.Toen echter van dit bewind en vûoral had d'Anefltan,
de Kamers ontevreden waren over de aan- minister van Justitie,veel van zjne aanzfenljkegeldsommen,daarvoorvereischt,en vallen te ljden.Na de zegepraalder liberazelfs zjne onbaatzuchtigheid in verdenking 1en in 1847 werd de Brouckere benoemd t0t

brayten,nam hj dadeljk ztjn ontslag en minister zonder portefeuille. In 1849 w erd
verllettevensdepal'
lementaireloopbaan.Hj hj benoem d t0t minister van Staat en volzag zich benoemd t0t directeur-generaalder braqtonderscheidenegezantschapsrei
zennaar
Munt,en toen deze posthem geenebezigheid ltallë.Na den val van hetministérie Rogier
genoegverschufte,aanvaarddehjtevens,zon- en I'
rke Orban (1852) werd hj belast met
der belooning,een hoogleeraarsambt aan de de taak om een verzoeningskabinet te voruniversiteit te Brusselen gafm et n elemans men.A1shet hoofd daarvan bragt hj veel
het tdRépertoiredel'administrationetdu droit goeds t0tstand,nameljk hetverbieden van
administratif' in het licht.In 1835 stichtte den nadruk,hethandelsverdrag metFrankhj de NationaleBelgischeBank;dezemoest rjk,derente-conversie,enz..en hjslaagde
echter in 1888 hare betalingen schorsen, en er in, dopr de zoogenaamde conventie van
de Wrnxckdr:, schopn hj zich daaromtrent Antwerpen,de eischen van den Staat en
nietste wjten had,legdein 1830den post van degeesteljkheid metbetrekking t0thet
van directeur der Bank neder.In 1840 werd onderwjsmetelkander in overeenstemming
hj teBrtlsselopnieuw afgevaardigd naarde tebrengen. Hj deed zjn best om aan de
NationaleVergadering, en in hetzelfdeJaar binnenlandsche verdeeldheden een einde te
benpemde de mïniater Rogier hem totburge- maken en de gevoeligheid der Groote Momeesterderhoofdstad,aan welkehjinramp- gendheden te ontzien zonderde eervan Belspoedigetjden,bjduurteencholera,doorzjn gië tekrenken.Dezeverzoenendestaatkunde.
onvermoeidenjvergrootedienstenbewees.Hj welligtnietaltjd van halfheid vrj teqleiwaB voorzitter van het staathuishoudkundig ten,vond geenszins algemeene goedkeumng,
congrèsteBrussel(1847)envanhetlandbouw- en toen men bj hetuitbarstenvandenKrimcongrèsaldaar(1848).Doorgaanswashj één oorlog tusschen Rusland en Frankrjk moest
der werkzaam ste leden in eommissiën,dietot kiezen,legden alle Ministers hunne portebevordering der volksw elvaart w erden be- f
euillesneder (1855).De Koniny wilde aan
noemd.Hetaant
boddesKonings,om hem inden de Wrnvckerd opdragen een nleuw Kabigravenstand te verheFen, wees hj van de net zamen te stellen, doch deze wees die
hand,en hj overlee; opden20stenApril1860. eer van de hand en maakte plaats voor de

BROUCKERE- BROUGHAM.

Deoker. Nu plaatste hj zich wederop de
banken van de linkerzjde,om metkracht
deconcessiën zjneropvolgersaandeR.Katholiekepartj aan te tasten,en hjsmaakte
de voldoening, dat hj in December 1857
meteene qroote meerderheid t0t volksvertegenwoordlger herkozen werd. Minder gelukkig in den verkiezingsstrjd van 1870,
werd hj door den radikaalDejiisneauœ uit
den zadel geligt. Sedertbekleedthj geene
andere ambteljke betrekking dan die van
burgemeester te Oudergem bj Brussel.
Brougham (Henry, baron), een uitstekend Engelsch staatsman enschrjver,werd
geboren den loden September 1778 op zjn
vaderljk kasteel in het graafschap W estmoreland.Hj was de telg vaneen0udCum-

5:1

overde oyleiding des volksontwikkelde hj
in zjne ultmuntende d
tpracticalobservations
upon the education ofthepeople(1825)'',die

meer dan 30 uitgavenhebbenbeleefd.Hoogst

belangrjk was 00k zjn ttGenootschap tot
verspreiding van nuttige kennis'', hetw elk
eene reeks van uitmuntende volksboeken in

het licht deed verschjnen. In 1825 werd
Brongkam lord-rector van de universiteit te

Glasgow ,en in hetvolgendeJaardroeg hj
nietweinig bj t0t de stichting der hoogeschoolte Londen.In de korte spreuk ttrrhe

schoolmaster abroad (deonderwjzeroverall''
vatte hj al zjne denkbeelden omtrent de
bevordering van volksgeluk zamen,enkwam
daardoor tevens in verzet tegen hen,die de
Tioorden ttTjje soldier abroad (de soldaat

berlandsch geslacht, ontving aanvankeljk overall''t0t leus hadden genomen. In 1828

zjneopvoedlng te Edinburg Onderdeleiding en 1820 streed hj voor de émancipatie der
van den beroelnden geschiedschrjverRobert- R.Katholieken,en zjnelaatste zegepraalin
$04 . een 00m van moederszjde,studeerde het Lagerhuis was eene belangrjke ver.
er vervolgens aan de universiteit en vormde betering van het Burgerljke W etboek en
e1'metJe
frey, Sowthey,Horner,Erskinej van de Strafwetgeving.Toen graafGrey den
Reddée, Th..
frp'
ltl
zl,lord S/llrf en anderen 16den November 1820 a1s eerste llord der
eene wetenschappeljke vereeniging (drhe schatkamer aan hethoofd kwam van hetbe-

Speculative club'' waarin Over allerlei on- wind,werd Beou.qham t0tkanselierbenoem d.
derw erpen eene levendige gedachtenwisse- onder den titelBromqham and T'rcva t0t baling werd gevoerd.Hj deed in die dagen r0n verheven en t0tvoorzitter van het Huis

metzjn tjdgenootlord k
Stnart of Aof/èe.
:txy
eene reis naar Noorwegen en Zweden, en
na den vredevan Amiensbegafhjziehnaar
Parjs,waarhj Carnotbezocht.Hadhjzich
aanvankeljk gewjd aan de studie der letteren,hj legde zich vervolgens met den
meesten jvert0e op de regtsgeleerdheid en

derLords gekozen.Bj de beraadslayingen

over de Reform bill (1831)hield hj eene
voortreFeljke redevoering, waarbj hj de

regtsbedeeling en de volksopvoeding in be-

scherming nam.Zjn voorstel t0t oprigting
van locale geregtshoven (local-lurisdiction-

bill),alsmede een ander t0t het vaststellen
VanregtsmaatregelenJegensbankroetiersvond
grooten tegenstand,maar hj wist dien te
powers''.00k plaatstehj belangrjkeopstel- overwinnen,hoeweldeze zegepraalhem eene
len in den door hem en anderen gestichten vermindering van zjn Jaarljksch inkomen
ttEdinburgh Review'' en had weldra eene ten bedrage van 7000 ppnd steiling kostte.
uitgebreide regtspractjk.Een procesderher- Door het afschaFen van onnoodige betrektogen van Roœbnrglt bragt hem naar L0n- kingen bj hetkanselarj-geregtshofwist hj
staatktlnde en schreefin 1802 eenetdlnquiry
into the colonial policy of the European

den,Aiaarhj voor dehoogste regtbank des eeneJaarljksche besparing te verkrjgenvan
rpks grooten lof inoogstte. Ilj bleefaldaar 21670 pond sterling.In het algem een veren 'ias vveldra de meest-gezochte advocaat wjderdehj uit de regtspleging een groot
der Kingsbench.Ten tjde van hetcontinen- aantalm isbruiken en hetW etboekvan straftaalstelsel schreefhj onvermoeid, m aar te vordering, in 1834 dool. eene comm issie in
vergeefs,voordehandelsvrjheid.In1810werd orde gebragt, is aan hem zjn ontstaan
hj lid van het Parlement en zjne eerste verschuldigd.Zegenrjk werkten vooral de
redevoering w as gerigt tegen den slaven- i
nriqtingen Van onderwjs, die hij V00r de
handel,dieop zjn voorstelin 1811doorde arbelders opende en Van een groot aantal

beide Huizen eene tdmisdaad''w erdverklaard. uitm untende leerboeken V0O<Zag. Toen ixl
N04 meerglansrjkeOverwinningenbehaalde 1834 hetministérie M elbonene doûrhettoryhj ln hetParlement,zoodathj meende a1s ministérie W ellington vervangen werd,trad
kandidaat voor Liverpool te kunnen optre- o0k .
Brounham af: en daar hj het ongeden.Toen echter werd Canning gekozen,en noeqen van de lelders der W hi
gs en van
eerstin 1815zaghj zichwederderwaartsaf- konlng W ill6m IV had gaande gemaakt,
gevaardigd en bleeflid t0tin 1830, waarna kreeg hj geene plaats in het Whig-kabi-

hj in hetHoogerhuiszittingnam.Metkracht
verzettehj zich tegen hetdd
Heiligverbond'',
en doorzjnewelsprekendetaalzochthjde
belangen van het volksonderwjs tebevorderen - '
tgeen echterwegensde stjfzinnigheid derpartjen nietwilde gelukken.Niettemin kwamen te Londen door de zamenwerking van Beougham en zjne vrienden
bewaarscholen en handwerkscholen (Mechani:institutions) t0tstand.Zjnedenkbeelden

net van 1835.Nu kwam hj, zonder t0t
de Tory's over te gaan,in oppoBitie tegen
de W higs, maar bleef onwrikbaar getrouw

aan de hoofdbeginselen zjner politiek,strjdende voor de afschaëng der graanFetten,
voorhetvolksonderwjs en voordee'mancipatie derNegerslaven.ln 1829 vertoefdehj
eenigen tjd te Parjs en gafeen vlugschrift
uitoverden stand derpartjenin Frankrjk.
Twee Jaar later hield hj in het Parlement

522

BROUGHAM- BROUSSAIS.

eenemerkwaardigeredevoering,om O'connell werd bj zjn tenlgkeerinEnyel
andbennem;
en het W hig-ministérie te bestrjden,maar t0tkolonelvan hetcorps marlniers,en overvooral om den ongunstigen toestand der ar- leed te Florence den l2deaMaart1822.Hj

beidendeklasseaan tewjzen,terwjlhj,a1s
middelentotverbetering,afschaënrdergraanwetten en uitbreiding van het klesregt verlangde.In 1842 drong hj wederom aan op
vernietigingvanallebelemmeringen van den
graanhandel, en verzette hj zlch tegen de
nieuweinkomsten-belasting.ln 1848begroette
hj metbljdschap de Franscherevolutie en
steldezelfsaanCre-ïelzyministervanJustitie,
de vraag voor,ofhj a1sgrondbezitterinhet
zuidenvan Frankrjk opgenomenz0ukunnen
worden onderde burgersderRepubliek.W e1dra eehterkwam hj van zjne begoocheling
terug,zöö zelfs,dathj in eendBriefaanden
markiesnanLandsdowne(1849)''de:
.Februarj-

schreefhet belangrjke werk Jvoyage ofdiscovery to the North Paciâc ocean (1804)''.
Brounker (William): lord viscount ol
Ol.
sfle-zt
yos.
s, een verdlensteljk wiskundige, geboren in Ierland omstreekghetJaar

bleefhj zich nietgeljk.Nadathj eersthet
plan, als gevaarljk voor den Engelschen
handel, had afgekeurd, werd hj een der
vurigste jveraars voor diegrootsche onderneming.Zjn gedragJegens den Pruissischen
gezant Bunsen,dien hj van eene plaatsin

den 17den December 1772. Hj ontving zjne

1620,werdkanselie en groot-zegelbewaarder
der Koningin, in l662 eerste president der

Koninkljke Academie van W etenschappen,
en overleed te W estminster den 5den April

1684.Hj heeftheteerstde aandachtgeves-

tigd 0? de inhoudsberekening van eene hyperbollsche ruimte en op hetgebruik van de
kettingbreuk.

Broussais (FrançoisJosephVictor),een

uitstekend Fransch geneesheer en de stichomwenteling gestreng veroordeelde.O0k met ter Van een geneeskundig stelsel, 4at naar
betrekking t0t de groote Tentoonstelling hem genoemd is, werd geboren te St.Malo
opleiding aan het collége te Dinon,omhelsde

nahetuitbarsten deromwentelingdekrjgsdiensten zag zich gedurende5Jarenachter-

eenvolgens op verschillendeschepen,alsmede
in de hospitalen te Brestgeplaatstalsoëcier
de loges van de vrouwen der Pairs in het van gezondheid.ln 1799begafhj zich naar

Hoogerhuisdooreen bediende lietverwjie- Pari
js, om er degeljke kennis op te doen

ren ,werd algemeen ongepast gevonden.
V3n de geneeskunde, verwierf in 1803 den
In 1850 hervatte Browgltam zjne voorma- graad van doctor,practiseerdealdaar2Jaren
lige studie over de natuurkunde en deed in en verkeerde vervolgens alsmilitair arts in

datJaarzjne:Experimentsandobservations
on thepropertiesoflight''in druk verschjnen,waaropin 1852en1852eenigegeschriften
overhetzelfdeOnderwerp,voortsin1855zjn
(tAnalyticalview ofNewton'sprincipia''v0l4.
den.Eene verzameling zjnergeschriften ls

dehospitalen in Belglë,Holland,Oostenrjk,
Italië en Spanje.Ten tjde derrestauratie
werdhjt0thoogleeraaraan hetmilitairehospitaalVal-de-Gra
-ee benoemd,en spaarde nu
geene moeite om dpor opstellen in genees-

kundigetjdschriften,vooralin dedoorhem

in 1857 in 10 en in 1863 nogmaals in 11 gestichte tdAnnales de m édecine physiologideelen in het licht gegeven onder den titel: que''en door zjne lessen ingang te verucritical,historicalandm iscellaneousw orks''. schalen aan zjne leer, zoodat deze zich
Hj overleed te Cannes in het Zuiden van weldra over Frankrjk en België,Ja, zelfs
Frankrjk op den 9*enMei1868.In zjnege- in de Nieuwe W ereld uitbreidde. Broussais
schriften vindt men vele nuttige grondregels werd in 1832 hoogleeraar in de algem eene
en practische waarheden , zoodat sommige pathologie en therapie aande geneeskundige
daarvan eene grootepopulariteithebben ver- schoolteParjs;laterzag hj zich benoemd

kregen.Veelhoogerechterstaathja1srede- totlid van hetInstituut,en hj overleedop
naar:hj bezatde gaaf, om eene grootsche den 17ëenNovember1838 op zjn buitenvergedachtein eenekernachtigesyreuk tekluis- bljfteVitry.In 1811werd op hetbinnenteren,welke daarna met electrlsche snelheid plein van het hospitaal Val-de-Grâce een
onder het volk wer; verspreid, en vooral standbeeld ter zjner eere opgerigt.T0tzjne
onderscheidde hj zich door het talent om belangrjkstegeschriften behooren:Qllistoire
zjne tegenstandersaan te vallen en te ver- des phlegmasies nu infammationschroniques
nietigen,alwashet00k dathj hierbjwel- (1808 en 3deuitrave1826)''en uExamen de
eens t0t overdrjving verviel en zelf niet la doctrine médlcale généralement adoptée
zonder wonden het slagveld verlaten kon.
(1816 en 41 uitgave 1829- 1834).''
Broughton '
sW illiam Robert),een En- Zjn stelsel,naarhem genoem;,gaatuit
gelsch zeem an en ontdekkingsreiziger,werd
geborenin 1703 in hetgraafschap Gloucester,
nam deel aan den Azaerikaanschen oorlog,
werd gevangen genomen doch herkreeg in
1784 de vrjheid.Voortsvan Oplrer Op eene

van het beginsel, dat er geene algemeene

ziekten bestaan,maar date1k ziekeljk verschjnselvoortkomtvan een bepaald deelof
van een bepaald organisch stelsel.Daaralzoo

de zetelvan elke ongesteldheid plaatseljk
expeditie vergezellende,maakte hj zich zöö is,moestBrousais naar middelljke oorzaverdiensteljk,dateene groep vannieuw-ont- ken zoekenjom de talrjkeziekte-verschjndekte eilanden den naam ontving RBrough- selen teverklaren,en hjvondzein desymton'sArchipçl''.A1sgezaqvoerderopdekorvet pathie.D aar de inw endige oppervlakte van
upxovidence''deed hj ln 1795- 1798 eene het darmkanaaleen ruim veld opentvoorde
belangrjkeontdekkingsreisin deStilleZuid- sympathiejzooplaatste hj dââr de oorzaak
zee langsdekusten vanJapanen Tartarje, van vele,hem onbekende ziekten.Sensibili-
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teiten eontractiliteitzjn volgenshem tee- naar de lraap de Goede Hoopbegeven,toen

kenen van leven,en beide worden door de hexa het hoogleeraars-azabtin dekruidkunde
warmte verhoogd.Ziekte ontstaatdoorover- te Montpellier werd opgedragen.In 1805zag
maat Ofgebrek van die prikkels,welke t0t hj zich wederom benoemd t0tlid van het
onderhoud derlevensverrigtinrendienen,of W etgevend Ligchaam. Een noodlottige val

0ok door tegenovergestelde prlkkels (vergiften). Het is dus van belang om den 100p
eener ziekte in ieder tjdperk zooveelmogeljk te stuiten.Vool-al in Frankrjk stond
dezeleer geruimen tjdzeerin aanzien,en

daar bovengemelde overmaat door aftapping
van bloed moest weggenomen worden,zag

bragt zjne geestvermogens in verwarring

en hj overleed kort daarna op den 27ste1
Julj 1807.

Broussonetiaisdenaam van eenplanten-

geslacht uit de familie der KaLiesdragenden
(Amentaceën).Tevorent0thetgeslachtM orus

gerekend!onderscheidthetzichdoorzjneéénmen weldra den prjsder bloedzuigersaan- oftweehulzigebloemen,doorden knodsvormimerkeljk verhoogd,dewjlmenerin dehos- genvruchtbodem dervrouweljkebloemkatjeg,
pitalen te Parjs5 of6 millioen gebruikte. doorden enkelvoudigen stamperendedoorhet
Thans echter telt Broussal.n weinig aanhangers meer;men is te zeer doordrongen
van de hooge waarde van hetbloedvoorhet
levend ligchaam ,om het zonder de hoogste

vleezig bloemdek bedekte zaden. H et behoort te huis in de keerkringsgewesten en
omvat Onderanderen den Japansehenpapiermoerbeziënboom (B.papyrifera Kuntlt,Morus

noodzakeljkheid aftetappen.Toch heefthet papyrifera Z.).die ter hoogte van ongeveer
stelselvan Broussais bj zjn ontstaan een 6 Ned.el in China, Japan en op de eilangunstigen iuvloed gehad op degeneeskunde, den der Zuidzee groeit, 0ok in 0ns klimaat
vopraldaarhj alstegenstandervandeprik- in de open lucht w i1w assen en alleen gekelendegeneeswjzevanBrownisopgetreden. durende gestrenge winters t0taan den w or-

Broussonet(PierreMarieAuguste),een te1 wegsterft. Hj draagt onxegelmatig-ge-

beroemdFransch natuuronderzoeker1geneesheer en schrjver,Nverd geboren te Montpellier den 28sten Februarj 1761.Hj studeerde te Parjsin de kruid-en dierkunde

lobde,afwisselend geplaatste bladeren en in
de blad-oksels vruchten,die watgrooterdan
erw ten,donker rood en xaetropde haartjes

bedektzjn.Uitden bastderzjarigetakken

bereiden deJapannézeneenepapiersoort:00k
vervaardigt men uit den bast geweven stoffen. De verversmoerbeziënboom (B.tinctoria
Kuntk. Morus tinctoria L.j is een boom ,
die in W est-lndië en Zuid-Amerika groeit,
zich wedernaarParjsenwerd erde mede- 20 Ned.el hoog wordt, met dorens gewahelper van Daubenton aan het Collége de pende takken en gaafrandigebladeren bezit,
France en aan de Veeartsenj-school.Nahet en met eene witachtige schors omgeven is.

en paste Op dezelaatstehetstelselvanZiAlnaeu t0eln zjn (tlchtyologiaedecasl(L0nden 1782)'.Na een z-jarig vertoefin Engeland,waar men hem t0t lid van het K0ninkljk Genootschap benoemde, begaf hj
uitgeven van eenigebelangrjkeverhandelingen,bjv.ttsu1-la respiration des.poissons''
Jsurlesdents''enz.werd hj opgenomenin
deKoninkljke Academie.Hj was secretaris

De vruchten dieop muskaatnoten geljken,

eetmen op Jamaïca raauw en ingelegd.Het
hoatishard,vastenlichtgeelenwordtingropte
hoeveelheid onder den naam van geelBravan hetLandbouwgenootschap enbevorderde zilië hout of geelhout naar 0ns werelddeel
de belangen daarvan ongemeen door de uit- gebragt.
gavevanttAnnéeruraleoucalendrieràl'usage
Brouw enaar(JanFrançois),eenverdien-

des cultivateurs'', alsmede door zjne mede- steljk Nederlandsch beeldhouweren dichter,
werkinq aan de dFeuille du cultivateur''. werd geboren te Vlissingen den 25sten Ju1j
D oor zpn toedoen werden de eerste m erino- 1815.Hj legdezich metzooveeljverop de
schapen en Angora-geiten uit den L evant beeldhouwkunstt0e,dataan zjn dsoranus''
naarFrankrjk overgebragt; voorts vertaal- in 1849 door de Academie van Beeldende
de hj werken van buitenlandscheschrjvers Kunsten te Amsterdam de groote eereprjs
en schreeflofredenen op Tnrbot,Bufonenz. werd toegekend.Hj overleed teAmsterdam

De revolutie bragthem op het %ebi
edder den 24sten september 1849.
staatkundigewoelinjen,waarhjnlettehuis lronwenaarwoondeyeruimen tjdteBrusbehoorde.Hjwerd11dderW etgevendeVerga- sel,en gafin onderscheldeneVlaamschetjddering,en z0u na den valdel'Girondjnente schriften gedichten in het licht,zooals eene

Montpelliergevatworden,maarhjontvlugtte vertalingvandenaManfred''van Byron,eenge-

naar Madrid. Vandââr verdreefhem de in- deelte van hetaverlostJerusalem''vanTlddo,

vloed derKoningsgezinden,en toen hjzich enz. Van een uitgebreid oorspronkeljk genaar Indië wilde begeven,stuwdeeen storm diehtdLodewjk XIV in de Nederlanden''is
hem naar Lissabon,waarna velerlei vervol- een fraqment geplaatst in hetNederd.Letgingen hem door Algarvië en Andalusië terkundlg Jaarb.voor 1847.
deden rondzwerven, totdat hj als ljfarts Brouwer.Onderdezennaamvermeldenwj:
van den gezantder Vereenigde Staten naar
Dlrk Jcldz.Browwer,een vrjheidlievendinMarokkoreisde.Nadatzjn naam op deljst gezeten van Enkhuizen in den aanvang van
deruitgewekenenwasdoorgehaald,werdhj den opstand tegen Spanje.Nadathj eenigen
aangesteld t0tFransch consul te Mogador tjd in ballingschap had verkeerd,om te onten vervolgens naar de Canarische eilanden komen aan de bloeddorstige handen van den
gezonden.Van hier z0uhj zich a1s Consul schoutRel
jnierFdlfdz.,keerdehj in 1572
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naarEnkhuizen terug.Hj gpandezamenm et
zjnemedestanders,deedtweestukkengeBchut
losbranden op het stadhuis,nam de burgemeestersgevangen en stakhetoranle-vaandel
van de torens en muren. Dit geschiedde op
den zlstenMei1572.LaterwerdhjdoorDonoy
naar Medemblik gezonden,om die stad voor
den prinsvan Orlq/ete winnen,en bj het
leverenvanden slag tegenBossnopdeZuiderzeetrok hjuitom deStaatschenbjtestaan.
In 1575 en 1577werd hj gekozen t0tschepen van Enkhuizen.- Zjn iapperebroeder

mind.Eenereisbeschrjving,doorhem nagelaten ,isin 1646 in hetlichtverschenen.
Adriaa,n Wr/yz
?zler, een uitstekend Neder-

landsch schilder.HjwerdgeborenteHaarlem
in 1608en toondeweldraeenebjzonderegeschiktheid,om ranken,bloemenenz.oplinnen
teteekenen,waarvan zjne moederborstlappen stikte. Ditwerd opgemerkt door Feans

#JI,,en deknaapkwam alsleerlinqbjdezen
grootenmeester.Hiervormdehj zlchweldra

t0teenbekwaam schilder,dievooraluitmuntte
in het sehetsen van koddige tafereelen.Hals

Cornelo Jlldz.Browwer wist te beletten,dat deedhem werken op een zolderkamertle en
de SpM nsehgezinden een schip.naar buiten maakte veelgeld van zjne stukkenjterwjl
bragten,door de klapbrugte latenvallen tus- de vervaardiger,vooralw egens degierigheid
schen dengrooten en fokke-mast,waarnahj, dervrouw van H alstgebrek leedaankleeding
meteen slagzwaard gewapend en bjgestaan en voedsel.Bronwer nam devlugt,m aarvond

door2neven,verklaarde,dathjlieversterven in de stad geene wjkplaatstzoodathj zich
zou,dan gedoogen,dathetvaartrigdoorde lietoverhalen,om naarzjn meesterterug te
brug kwam.- Ook de zoon van DwkJansz. keeren,dienuwat beter in zjnebehoeften
JacobDirk.vgenaamd en overleden den 18t
lel voorzag.Naverloopvaneenigentjdontsnapte
Maart1635,heeftveelbjgedragen,om Enk- hj echter,op aanhitsen van zjnemedeleerhuizen van hetSpaanscheJuk tebevrjden. lingen,naarAmsterdam.Hier kwam hj in
etrekking metden kasteleinen kunstliet
hebKristoyblWroxvlerofChrLstophoru W'
rol/
lne- b
ber van Zomeren,diehem aanhetwerk zette,

e:I:,een Nederlandsch wjsgeer en oudheidkenner.Hjwerdgeboren teArnhemin1560j
gtudeerdeteKeulenindewjsbegeerte,voegde
zich bj de orde derJezuïeten en onderwees
eenigejaren deoudetalen endewjsbegeerte
te Trier.Daarna washj rectorteFulda en

zoodat Bronwer weldra een keurig stuk,een
gevechttusschen boeren en soldaten,aan zekeren heer Vermandoo aqeverde voordesom
Van 100 ducatons.Onze schilder was daarmede zooiz
nee
zr
jn
dn schik,dathj degeldinbe
zj
uitstortte,om erzichin
vervaardigde er de uq
l'
mqrboeken van Fulda stukken
en Trier.''In 1612 werd hj metdien post te rollen.Daarna gaardehj zeweêrbjeen,
bekleed teTrier,enhjoverleedden2t
1enJunj verwjderde zich en kwam nietterug voor-

1617.Hj heefteeneuitgavegeleverdvan de datzj verbrastwaren.
werken van VenantLusJfoloril.
gClementianns
op zekeren ti
ld beving hem de lust,om
Ferfllcfx: en van Hrabanns A lvrv.
ç; zjn zjnekunstbroederste Antweryen tebezoevoornaamsteboek echter!waaraanhj30Jaar ken.Inzjneloszinnigheidverzulmdehj,zich
gewerktheeft,ist
dAntiquitatesAnnalium Tre- van een pas te voorzien,zoodat htlaldaar
virensium et Episcoporum Trevirensis E c- a1s spi
on opgepakt en oq hetkasteelin den
clesiae suFraganaeorum ,et M etensium , Tul- kerkergeworpen Nierd.Illerbevondzichonder
lensium et Verdunensium (Ketllen 1626)'', de gevangenen o0k de hertog van Aremberg,
later op nieuw uitgegeven en vervolgd door die hem , op zjne verzekering dat.
hj een

Jaeobun X c.
nezlï'
..
:(1670).

schilderwas,hetnoodige bezorgde,om zjne

Hendrik ./rolfzier,den 8stengouverneur-ge- kunstin toepassingtebrengen..Browwerschilneraalvan Nederlandseh Indië.Hjschjntge- derdeeenige Spaanschekrjgsknechten,bezig
boren te w ezen te Amsterdam omstreeks het m et kaartspelen, en toen Rnbbens het stuk
dDat'
isvan
jaar1580,en voerdereedsin 1614 hetbevel bj den Hertogzag,riep hj uit:f
overeene vlootvan onderscheidene schepen. Browwerl''en bood er- doch te vergeefsHjknooptetoenhandelsbetrekkingenaanmet' 600guldenvoor.Aanstondszorgdedeberoemde
Siam en metJapan,en werd in 1617bewind- meester uit Antwerpen,dat de Haarlemsche

hebber der Oost-lndischeMlatschappj.T0t kunstenaar invrjheidwerdgesteld en brayt
gouverneur-generaal van Neerlandsch Indië hem in de aanzienljkstegezelschappen. D1t
benoemd,glng hj in Maart 1632onderzeil was echter voor Brouwer erger dan de gemethet schip ûzutphen''en bereikte Batavia vangeni
s,zoodathjRnbbenszooveelmoyeljk
den 5*enSeptemberdaaraanvolgende.Hj be- ontweek,om in degeringstekroegenzjntjd
kleeddezjn ambtmetloleljkenjverenlegde d00r te brengen.
hetnedermetden aanvangvan 1636,waarna
In diedagen vattehjgenegenheidopvoor
hP
** met het schip GNieuw-Amsterdam''naar de vrouw vandenbakkerJoostr>l Graasbeek
het Vaderlan; terugkeerde.In 1641 zond ie en verkreeg van dezen huisvesdng, mits hp'West-lndischeMaatschappj hem alsgouver- hem in de schilderkunst onderwees.Ditge
neur-generaalnaarZuid-Amerika,alwaarhj schieddemetzeergunstig gevolg,terwjlde
uit Brazilië een togt naar Chiliondernam , beide koddige kunstbroeders velerlei snake-

/rovoer,
ten einde dat land aan deheerschappj der rjenuitvoerden.Ditgingzo0ver,dat.
Spanjaardenteontrukken.HjbezweekaldM r bevreesd voor de policie, zieh eenigen tjd
op den 7den Augustus 1643 en werd te Va1- naar Parjs begaf,waarhj op eenelosbandivia begraven. lrouwer onderscheidde zich dige wjze zjn ligchaam verwoestte. Naar
doorztjn ongemeenen moed,dochhj wasbj Antwerpenteruggekeerd,werdhjinhetgastzjne onderhoorigen meer gevreesd dan be- huis opgenomen en nverleed reeds 2 dagen
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daarna in 1640j zoodat hj slechts32 Jaar
0ud werd. Op het rrrippenhuis te Amsterdam heeftmen van hem tweekvroljke,drinkende en vechtende boerengezelschappen-''
B o'uëri'
us Wro/
yf
oer, een Nederlandsch godgeleerde.Hj werd geboren te Leeuwarden
den l3*enNovember 1701,studeerdeteFranekeren teLeiden,werdachtereenvolgenspredikantteDronrjp,Hinloapen,Harlingen en
Amsterdam en liet onderscheidenegeschriften
na van uitlegkundigen inhoud.
PetrnsWro'
yfzl
dc eenzoon vandenvoorgaan-
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beantwoordde hj n0g eene prjsvraag, gaI
eenige geschriften in het licht en bezorgde
eene uitgave der nagelatene gedichten van
Sb
imon 8/:1.Hj waseen man van grootegeleerdheid en tevens een wjsgeerig denker,

en bekleedde eene eervolte plaats onder de
leden van het Zeeuwsch Genootschap van
W etenschappen en van de Maatschappj van
Nederlandsche letterkunde.
Petrns '
tlls D mbnr.q .'rov'
o- ,een Neder-

landschletterkundige.Hj wa8een kleinzoon

van den vroeger vermelden Dordschen pre-

deendesgeljkseenNederlandschgodgeleerde. dikant Petru Wepl,ner en werd geboren te
Hjwerdgeborenden8stenOctober1772teHar- Dordrechtden 20:tenSeptember1795.Hjstulingen,studeerde te Amsterdam , te Utrecht
en te Leiden en was achtereenvolgen: predikantte Oudkerk en Roûdkerk,te Barneveld
en te Dordrecht. Op laatstgenoemde plaats

werd hj benoemd t0t hoogleeraar aan het

Lycéum ,en de SenaatderGelderscheHoogeschoolverleende hem eershalve den titelvan
theologiae doctor.O0k te Utreehten te Am-

deerdeteLeiden,oefendezich onderdeleiding

van WnttenbaehindeOudeletteren,bepaalde
zich vervolgens t0tde yeneeskunde en verwierfden rang van medlcinae doctor(1816),
waarnahjzicheerstvestigdeteTielendaal
ma
teRotterdam.In 1822behaaldehj eenegouden medaille bjde Maatschappj van Fraaje
Kunsten en W etenschappen en eenebj het

sterdam kwam jj
P
**V00r eene hoojleeraars- Stolpiaansch Legaat,- de eerste over het
betrekking in aanmerking. Nadatl1p in l797 Nationaaltooneel,en de tweede overhçtbeem eritus geworden w as,overleedhjden9den staan van eene Godheid ofGoddeljke V00rJ
unj 1802.Hj muntte uitdoorzjnekennis zienigheid volgens de Grieksche wjsgeeren.
van de Oostersche talen en was geen vreemnmiddelsgevoeldehj meerneijing t0tde
deling op het gebied van geschiedenis, taal- letl
teren en verkreeg hierin reeds ln 1820 het
endichtkunde.Hj heefteenelangereeksvan doctoraat,werd eerst conrector te Alkmaar,

uitlegkundigeenstichteljkewerkennagelaten. toenteRotterdam!daarnabuitengewonnh00gPetru Wro?fwdr Tz.,eenneefvandenv00r- eeraar teLuik,l
n 1831te Groningen en ln
gaande en een gelukkig beoefenaarder god- l
1886gewoonhoogleeraaraldaar.Htloverleed
ge
l
e
e
r
d
he
i
d
e
n
d
e
r
o
ud
h
e
i
d
ku
nd
e
. Hjwa
b
sge. den zlsten Junj 1847.Hj waslid van het
oren te Tlallebert en werdin 1772predi- Koninkljk Nederlandsch Instituut, van de
kant
1
828te Blya en Hnpgebeintum. Nadathj in Maatschappj van Nederlandsche letterkunde
zjn emeritaatverkregen had,overleed te Leiden, van het ProvinciaalUtrechtseh
hj te Ternaard den l2denMei1820 in den Genootschap enz.BehalveeenaantalLatjnouderdam Van ruim 81Jaar.Hj schreef,be- scheverhandelingenheefthjeenelangereeks
halve werken van uitlegkundigeninhoud,met van Nederlandsche en Fransche geschriften
W .E6kl
to#-debelangrQ
jke uNasporingenbe- uitgegeven.Onderscheidene bevatten proeven
trekkeljk degeschiedenisdervoormaligeMid- over de zedelijke schoonheid der pob'zie van
delzee in Friesland(1831).
''
Grieksche dicbters,en van de overigenoePaulus <ïIAe!-.,: Brouwer een Neder- men wj:dchariclesen Euphorion (1821)'',
landsch godgeleerde en dichter.Hj werd ge- uHistoire de la civilisation m orale et reliboren te Arnhem in 1760,studeerde te Har- gieuse des Grecs (1833 t0t 184:, 6 d1n)'',
derwdk en was achtereenvolgenspredikant GDiophanes(1838)''1uGesprekken derdooden
teSleeuwjk,DreischorenMaassluis.In1831 (1839)''dEenezeleneenigspeelgoed(1842)''
werd hj emeritusen overleed den28sten Fe- ucesar en zjne tjdgenooten (1844--1846t4
bruarj 1834.Hj heeftuFeestzangen''nage- dln)'' Glletleven van Mr.Samuëllperuszoon
laten,- voorts eene ultorte schetsvan dege- W iselius(1846)'' en GHet leesgezelschap te
schiedenisderHervorming'',leerredenen,enz. Diepenbeek (1847,zt
le uitgave 1848)''. O0k
Jan./roxvler,eenN ederlandschgodgeleerde. heefthjfraaje vertalingen geleverd van de
HdwerdgeborenteFraneker,den20stenApril uverloofden''vanM anzonien vandeJGedenk1760 studeerde aan de hoogeschool aldaar schriften''van Benvennto C:II1i.
en maakte vooral gebruik van de lessen der
Petru A braham AS'
C-S4J!van Z '
i-àlr.gBronhoogleeraren sa rader en van é'
x)izl#eo, ter- vler,een Nederlandschstaat-en letterkundi
ge.

wdlhj zich vervolgensnaarAmsterdam be- Hj werd geborenteLuik in1829,studeerde
gaf?om zich aan de KweekschoolderD00ps- te Groningen in de regten, ontving hierin
gezln4en voor hetleeraarsambttebekwamen. den doctorsgraad envestigde zich vervolgens
In 1785 werd hj beroepentotleeragrbj de e Amsterdam ,waar hj zich met letterkunDoopsgezinde gemeenteteLeeuwardenen be- t
digen arbeid onledig hield en mede-redacteur

kleeddeerdie betrekiinggedurende37Jaren.
Hd overleed 4en llt
lenApril1822.Hj was
te Leeuwarden tevensjverig werkzaam als
curator derLatjnscheschoolen alslid der
plaatseljke sclmolcommissie. Door Teylers
Genootsehap werden 3zjnerverhandelingen

werd van JDe Gids''
.In 1856 verkreeg hj
eeneaanstellingbjhetRjks-archiefte'
sHage
en leverde in bovengemeld tjdschriftonderscheidenebelangrjkeartikelen,welkeeenzui-

ver constitutionélen geestademden.Dieover
uproblematische''en over upal'asitische polimet goud en g met zilver bekroond.Voorts tiek'' zullen niet spoedig vergeten worden.
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Zjnevrjzinnigerigting wasoorzaak,dathj
in 1864 gekozen werd t0tvolksvertegenwoordigerdoorhetkiesdistrictAlmelo,doch bj
de ontbindin? der Tweede Kamer in 1867
verlonrhj d1e betrekking doorden invloed
derconservatieveen kerkeljkepartjen.Gedurig vindt men van dezen geleerde uitmuntendebjdrageninuDeGids'',- vooralzulke,
die op lndische taal- en dichtkunde betrekking hebben.Tevensbehoorthj t0tdemede-

verdrukking verduren moest.Eindeljk vond
hj te Northampton eenewjkplaatsen een
grootgetalaanhangers,doch toen hj er de
proselietenmakerj op groote schaalbegon te
drjven,riep de bisschop van Peterborough
hem ter verantwoording en deed hem ,bj
niet-verschjning,indenban.Dithielp:Brown
verzocht om absolutie,verwierfze en werd
vervolgens een getrouwe zoon derEngelsche

staatskerk. Daarenboven verkreeg hj eene
voordeelige leeraarsplaatsydie hj door een
vicar deed bedienen,terwjlhj zelfzonder
zorgen hetvette der aardegenoot.00k toen
echter bragt zjne drift hem in ongelegenoostkust,- eijenljk tusschen dezekusten heid:bj een twist meteen geregtsdienaar
het eiland Bangkalis.Haar mond heeft eene liet hj zieh t0t feiteljkheden vervoeren,
breedte van 5 geogr. mjlen en haar bodem welke hem te Northampton in degevangenis
issljkerig.Erwordtveelvisch gevangen. bragten,alwaar htjin 1630 overleed.
Brow allia is de naam van eenplantenge- Zjnevolgelingen,BrogvnistenOfnaarBarwerkers in den dNederlandschen Spectator''
en in ttl')e Dageraad''.
Brouw ersstraat isde naam eenerstraat
tusschen 4e Brouwers-eilanden en Sumatra's

slacht qit de familie der gemaskerdbloemigen rowe!hun laterenleider,00kBarrowisten,ge(Personatae).Het is z00 genoemd naarden naamd, vormden in Engeland en Nederland

Zweedsehen kruidkundige Johan Wrozccl(t eenesecte,diezichz0oveelmogeljkvanker1755)en onderscheidtzichdoor een s-deeligen keljke vormen en kerkeljken dwang ont-

kelk,eenebuisvormigebloemkroonmeteenge- sloegennaargodsdienstigevrjheid streefde.

lobden zoom en ongeljkemeeldraden,ennmvat fraaje: éénjarige, Zuid-Amerikaansche
gewassen,zooalsB.ellfcL.(B.elongataSk-l.
ef Bonpl.jmetlangwerpig-rondebladeren,be-

haarde kelken en bloemstelen,enblaauweof
wittebloemkroonenjen B.dd-iddcZ.metlangwerpig-ronde,aandenvoetsmalaooopendebladeren,onbehaardekelken enblaauwebloemen.
Men zaait het zaad in een vetten, lossen

Zj wildengemeenten stichten naarhetv00rbeeld der eerste gemeente te Jerusalem ,aan
deze een Gemocratischen vorm en zelfstan-

digheid verzekeren,zoodat zj zelve uitde

broeders hun leeraren konden kiezen en aan
geene hongere besturen onderworpen wareny

en beschouwden de vervulling derzedeljke
geboden van Christus als dehoofdzaak.Zj
noemden het huweljk een burgerljk con-

grond en verplutst deJeqgdigeplantjesin tract en verwierpen alle formulieren,zelfs
potten ofop met blad-aarde gemesteperken. het Jonze Vader.'' Zie voorts onder IndeBrown.Onderdezennaam vermeldenwj: endenten en Puriteinen.
Jokn Prpol, een beroemd Engelsch geRobeet Wrpl
pp, den stichter van de secte
der Bromnisten in Engeland.Hj werd gebo- neesheer en den stichter van eene naar hem

ren uit een aanzienljk geslacht omstreeks genoemde geneeswjze.Hj werd geboren te
hetJaar l550 te Tolthrop in Rutlandshire, Bunekle in hetSchotschegraafschap Berwick
studeerde te Cambri
dgeindegodgeleerdheid, in 1753.Eerst z0u htlwever worden,maar
werd vervolgens gpdsdienstleeraal'te Sonth- op zjn 16dejaarkwam hj indegelegenheid
wark en trad aldaarte voorschjn metzjne om deLatjnsche schoolte bezoeken,waargevoelens en beginselen. De bitterheid en na hj zich naar Edinburg begaf,om erin
heftigheid,waarmedehjdekerkeljk hiérar- detheologie te studéren. Nadathj vervolehie,desaeramenten en deheerschende litur- gens eenigen tjd eene leeraarsbetrekking
gieaantastte9baarden grootppzien.Hjvond aan eene Latjnsche school had waargenovooral vele aanhangers onder de Baptisten , men , t
b ng htj vruchtelooB naar een leertoen hj in I58lteNorwich zjneleerver- aarsambt te Edinburg, en kreeg daarna
kondigde.Daarhj op beslissenden toonver- verlof 0Dà er de geneeskundige collégiën
klaarde, dat hj met yûddeljke openbarin- zonder betaling bj te wonen, terwjl hj
gen begunstigd werd, mep de BisBchop van door hetleveren van vertalingenen dooxhet
Norwich hem ter verantwoording,en Brown geven van onderwjs in zjnonderhoudvoor-

sprak zdtsstoatmnedig,dathtlin degevangenis geworpen werd.D00r bemiddeling van
zjn bloedverwant lord Bnçlel
glt, klnselier
derschatkist,kwam hj op vrjevoeten,en
hj begafzichnaarLcnden.Vanhiervertrok
hj,metvergl
mning van de Staten-Generaal
der Nedexlanden,naarMiddelburg,waarhj
eene eigene gemeente stichtte en onbelemmerd wexkzaam was.In 1585keerdehjnaar

zag.Sederthg in 1765 gehuwd was,nam
hj studenten in huis,maar gafzich tevens
over aan het misbraik van sterken drank ,
zpodatzjne zaken in de warliepen.Nadat
htjvruchteloozemoeitehad gedaan,om eene
plaats te bekomen als leeraar in de genees-

kunde,zag hj zich belastmethetûnderwjs

der zonen van den beroemden hoogleel'aar
Cnllen. Deze liet niets onbeproefd om hem
Engeland terug en scheen met gematigder voort te helpen, en veroorloofde hem zelfs2
gevoelens bezield, zoodat de Aartsbisschop 0I? avondvoorlezinqen te houden en hierbj
van Kantelberg (Canterbury)hem verzoend zjne oehtend-colléglën te herhalen.W eldra
aehtte met de Kexktdoch weldra werd hj eehter ontstond er ongenoegen tusschen die
&veder door eene vlaag van bekeeringBjver beide mannen, en Brown zocht het gezag
aangetastj W aarna hj veel vervolging en van zjn begunstiger zooveelmogeljktever-
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klelnen door diens stelsel aan te vallen en vangenis,om er de lessen van den meester
zelfeen nieuw stelsel te verkondigenz dat tehooren.0okinFrankrjkmaaktedenieuwe
zich door eenvoudigheid in de theorle en l
eer geell grooten ojgang, terwjl zj in
400r degeljkheid in de practjk onderschei- Duitschland en Italiè met geestdriftwerd
den zou.In1780verschenen zjneuElementa begroet. ln Duitschland gaven Rösoltlanb en
medicinae'',opgedragen aan Dr.John?IJï/f. M arcws haar eene belangrjke uitbreiding,

Ditwerk bevatde qrondbeginselen van zjn bragten haarin verband metdenatuurljke
g,bestempeldenhaar
stelselen hj gebrulkte hetbj zjne voor- wjsbegeertevanDehellin.

lezingen,waarbj hj zich zulke hevigeuitvallen tegen alle overige geneesheeren veroorloofde,dat hj zich deze t0t vjanden
maakte en bjvelenverontwaardigingwekte.
O0k washet aantal zjnertoehoordersniet
grootgenoeg om in zjnebehoeften tevoorzien, zoodat hj wegensschnldenin de gevangenis geworpen werd.L ord Gardenstone
redde hem uitzjneongelegenheid en stelde
hem in staat om naar Londen te verhuizen.
Maar00k hierk0n hj,wegens gebrek aan
belangstelling, geene voorlezingen houden;
zjn losbandigelevenswandelwasdaarvande
oorzaak,en zelfszjne beste vriendenzagen
zich genoodzaakt,om hem aanzjn10tover
telaten.Eeneberoepingnaar Berljn kwam
te laat!want den 7(
1en October 1788 keerde
hj des avonds,als naar gewoonte,in beschonken toestand naar zjne woning terur,
verzwolg daarenboveneeneaanzienljkedosls
oyium ,zooals hj doorgaans gebruikte om

met den naam van tprikkelingstheorie''1 en
vestigden te Bamberg eene geneeskundige
school, welke eene Europésche vermaardheid verkreeg.Te W eenen werd het stelsel
van Brown gehuldigd door Josepk en Peter
Frank,te W iirzburg door Thomann ,teGöttingen door Himly en Cappel,en te Bruns-

wjk door Horn.De voornaamste bestrjder
van dat stelselwas indiedagen deberoemde

Hnleland.Thansishetnayenoey vergeten,
alheefthet0ok een qunstlgen lnvloed gehad op de ontwikkellng der geneeskunde.
W illiam O.IJ.. Brown,een zoon van Jokn

Wrol
pl,heeftdewerken vanzjn vaderalsmede dienslevensbeschrjving, te zamen in
3deelen (1804),uitgegeven.

Robert Wrtlfz)l, door Alezander von Ak-boldtde Gprinsder kruidkundigen''genaamd.

Hj werd geboren te Montrose in Engeland

den zlsten December1773,toondereedsvroeg
een grooten aanleg voor de studie der nazlch op te winden, en overleed dien nacht tuurkunde en maakte hierin zulke buitengeaan eene beroerte.
wone vorderingen, dat de beroemde sir JoIn 1776 en 1780 was Brownvoorzittervan d@J,Bankszorgde,dathj werd toegevoeyd
hetKoninkljkGenootschayvoorGeneeskunde aan de expeditie,welke kapitein Flinders m

en geruimen tjd secretarlsvanhetOudheid- 180l ondernam naar de kust van Australië.
kundig Genootschap in Schotland.Om het Toen de gezagvoerder 4iegens den ongunsti-

aantal zjner volgelingen tevermeerderen, gentoestand vanzjn schipreedshetvolgende
stichte hj in 1784 eene vrjmetselaars-loge, Jaar terugkeerde,bleefBrown achtervaetden

wa
aruitsluitendLatjn gesprokenwerd.Zjn teekenaar Ferdinand B auer, 0za het onbestelsel- het Brow nianlsm us - is de spie-

kende vasteland van Australië, van Die-

gelvan zjn leven.Hjleed aanpodagra,en mensland en de eilanden der Bass-straat te
daar een spaarzaam diëet geen baat bragt, doorkruisen.In 1805 vertrok hj meteene

gebruikte hj voedzame syjzen en verster-

verzam eling van 4000, meerendeels nieuw e

kende geneesmiddelen. Zjne ongesteldheid plantensoorten naar Engeland, waarhj t0t
verdween? en zöö kwam hj t0t hetbesluit, bibliothecaris benoemd w erd en zich m et de
dat alle zlekten door zwakheid worden ver- rangschikking zjnerbouwstolen bezig hield.
oorzaakt.Zjn stelselluidtaldus:Hetleven Eerst gaf hj een Jprodromus Qorae Novae
berust op deprikkelbaarheid (incitabiliteit) Hollandiae (1810)''in het licht, en daarna
des ligchaams en is niets anders dan eene zjnebelangrjke dRemarkson thebotany of
prikkeling (incitatie),door de werking der Terra Australis (1814)''en een asupplemenprikkelsvoortgebragt.Laatstgenoemde kun- tum primum Qorae Novae Hollandiae(1830)9',
nen uitwendige oflnwendige zjn; 00k de waarvoor hj de stof uit de herbaria van ansappen des ligchaams w erken als zoodanig. dere reizigers had opgezameld. Voorts beD oorde w erking der prikkelsw ordtdeprik- werkte hj,volgensdebeschrjving vanHorskelbaarheid verstom pt,en erontstaatzwak- Jei#,zjneJpl
antaeJavanicae(1838-1840)''

heid.Er zjn,volgens haarontstaan,2soorten van zwakheid,de ééne voortvloejende
uitgebrek aan prikkels(asthenie),deandere
uitovermaatvan prikkeling (sthenie).Het

terwjl hj vervolgens beschouwingen in het

prikkeling,alzoo inhetvermeerderen ofverminderen van deze.De geneesheer moet in
het eerstegevalmetdezwakste,inhetlaatste
met de sterkste prikkelsbeginnen tewerken.
In Engeland verwierf ditstelselgeen a1-

vingen van togtennaardenonrdpoolgewesten,
door Ross,Parry,Sabine enFranklin ondernomen.In 1820 verkreeg hjdoor el
-fenisde

lichtgaf overde planten,door8altinAbessi-

nië (1816),door Tuekey aan deCongo-rivier
(1848),en door Ondnef en Clapperton in de
genezen van ziekten is dus gelegen in het binnenlandei van Afrlka verzameld, alsherstellen van den natuurljken staat van mede botanische aanhangsels op de beschrjuitgebreideboekerjenderjkeverzamelingen

van sir JoseplöWgzlk:,en door hetschrander

gemeen gezag;alleen in Edinburg ontstond gebruik,dathj ervan maakte,verwierfhj
eene partj vO'drhetBrownianismus)enhare zich op 'het gebied der kruidkunde een onaanhangers begaven zich zelfs naar de ge- vergankeljken roem.Hj hervormde de claa-
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siflcatie van het botanisch stelsel en schiep be
zette de spoorbrug over laatstgenoemde
* *

eene nieuwe,meernatuurljkeverdeeling in r1V101*.Hj wachtte erechtertevergeefsop
familiën,terwjlhj hieraan uitdendoorhem een opstan; der bevolking,en hjmoestzich

verzamelden schatvan soorten nieuwe fami- op den18denoctober,kadapperentegenstand,
he
***
n toevoegde. 00k de planten-physiologie aan de troepen der regering overgeven. De
isveelaanhem verschuldigd!enbepaaldeljk Jury te Charlestown veroordeelde hem ter
heefthj debewegingvanklelneligchaamples dood, en dit vonnis werd volvoerd op den
behandeldinzjnwerkJA briefaceountofmi- zden December 1859.

croscopicalobservationsontheparticles,contained ln the pollen ofplants''.Voortsleverde

Henri Xirk Brown, e0n verdiensteljk
Noord-Amerikaansch beeldhouwer.Hj werd

hj veelbelangrjksoverdeontwikkelingder geboren in 1814 te Leiden inMassachusetts,

plantenkiemen,vooralin de zaden dernaald- begaf zich in 1822 naar Boston,om zich op
boomen.Hjoverleeda1scustosvanhetBritsch het portretschilderen t0e te leggen,m aar
muséum en a1s lid van vele geleerde genoot- wjdde zich weldra aan de beeldhouwkunst,

schappen op den loienJunj 1858.

W illiam Wro'lpl,een Engelschkoopm an en

bekleedde eenigen tjddebetrekkingvanma-

chinist op eene locomotief, vestiqde zich
voorstander van den vrjen handel.Hjwerd daarnate Brooklyn,vertoefdegerulmen tjd

geboren in 1784 te Ballymena in Ierland, in Italië,bestudeerde deontleedkunde onder
stichtte in 1800 teLiverpooleenhandelshuis, de leiding van Dr.< ïI!Jr# Parker te Cinhetwelk thans t0t de aanzienljkste van En- cinnati en leverde het groote ruiterstandgeland behoort, w erd in :846 1id van het beeld van George Y fz,:Fzipot/fpl te New-York
Parlement, schreef onderscheidene opstellen (1856),het eerste bronzen standbeeld in de

t0t verdediging van de vrjheid van handel, Vereenigde Staten.Van zjne overigekunst-

streed voor de invoering van het tientallig gewrochten noemen wj hetstandbeeld <De
stelsel van maten en gewigten ,en schonk hoop''?DeHyadenenPleiaden (bas-relièfsl''
in 1857 eene s0m van 20000 pond sterling uDe vierJaargetjden'',onderscheideneborsttot hetstichten van eene openbare boekerj beelden van beroemde Amerikanen, en in
te Liverpool.
brons :De engel der vergelding''. Hj be-

George Wrp'
rs,een Britsch generaal.Hj woonteenbuitenverbljfbj Newburgh inden

werd geboren in Berwickshil
'e in 1790?trad staatNew-York;in 1870 heefthj een reusin 1806inmilitairedienst,ennam deelaan de achtig standbeeld van Abraham Ziscplzl ge-

expeditienaarKopenhaqen enaanden00r10g
inSpanle,alsmedeaandleninNoord-Amerika.
In 1851 werd hj bevorderd t0t luitenantgeneraal,en in 1854 voerdehj in de Krim

moddelleerd,terwjl hem doorhetCongrès

de levering is opgedragen van een ruiterstandbeeld van generaalSeott en d00r den
Staat Rhode-lsland een vangeneraalGreene,
aan de Alma bevelover den linkervleugelj bestemd voor het Capitool.

Browne.Onderdezennaam vermeldenwj:
Georg, rjksgraaf '
von Wro?
zle, een Rusbegeven.Inhetbegin van 1855keerdehjnaax sisch staatsman en veldheer.l'
Itl werd gebode Krim terug,hielp er Kertsch en Jenikalé ren in Ierland den l5(
1en Junj 1698 en was
terwjlhj bj Inkerman gewond werd,z00dathj zich terherstelling naarMalta moest

veroveren,keerde vervolgens naar Engeland de telg van een 0ud geslacht,hetwelk m et
terug, w aar men hem t0t com mandantvan Willem de Veroveraar uit Normandië naar
Ierland benoemde, w erd in 1865 gepensio- Engeland was getrûkken, om zich later in
neerden overleed op den 27stenAugustusvan Ierland tevestigen. Hj studeerde te Limm erick,nam dienstin deK eur-pfalzen werd
datJaar.
Johm Srofzls,een Amerikaan,bekend door in 1730 als kapitein-luitenant geplaatst bj
zjn strjd tegen deslavernj.Hj werdgebo- het Russische leger. In die betrekking 0n-

ren in den aanvançdezer eeuw in denStut derdrukte hj met moed en beradenheideene
New-York,legde zlch t0e op denlandbouw , zamenzw ering der garde tegenkeizerin Anna,
w erd eerstkoopman enm akelaarentoen land- en nam op eene eervollewjze deel aan de
bouwer.In 1854 trok hj met7 zonen naar oorlogen van Rusland t0t aan hetJaar1762,
eerst illPolen,toen aan de Rjn tegen
Kansas,waar hj eerstalslandbouwerrustig
leefde,totdatde geweldenarjen derinwoners de Franschen, daarna tegen de Turken;in
van Missouri hem t0teen jverig partjgan- laatstgemelden strjdwerd hj bjAzofzwaar
germaaktentegendeslavenhouders.Eénzjner gewond,kwam in 1729 in den qngelukkigen
zonen werd door hen vermoord, een ander slag bj Krozkain rurksche gevangenschap,
zoodanig mishandeld, dat hj krankzinnig zag zich naar Adrianopelgevoerd en aldaar
werd,en zjn huis in brand gestoken enver- 3-maa1 als slaaf verkocht.Nadatop aanzoek
woest.Nu greep Brown naardewapens,ver- van het Russische h0f de Fransche gezant
overde met 30 man Ossawatomie en versloeg te Constantinopel hem de vrjheid bezorgd
eenlegervanhonderdenMissouriërs,vanwelke had, werd hj t0tgeneraal-maloor benoemd
60 gneuvelden.Ook bevrjddehj veleslaven en volgde den generaalLasey naar Finland.
en bragthen naar Canada.Nadat men gedu- In 1742, bj het uitbarsten van den oorlog
rende eenigeJaren nietsvan hem vernomen met Zweden,kweethj zich z0o uitstekend
had,kwam hj den 16den October 1859 plot- van zjn pligt, om de linie tusschen Narva
seljk weder te voorschjn,maakte met 21 en Petersburg teverdedigen,datzjnemaatmakkers zich meester van hettuiçhuiste regelen als bljken eener meesterljke takHarpers-Ferry aan de Potomac(Virglnia)en tiek werden geroemd.In den zevenjarigen
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ûorlog voerdehj aan deoostenrjkschezjde
bevel over een hulpcorps en w oonde m et
onderscheiding een aantal belangrjke veldslagen bj.Bj Zorndorf(25 Augt
lstus1758)
sneldehj den reedswjkendenregtervleugel
derRussen te hul?,bragt dien t0t staan,
werd door de Prulssen gevangen genom en,
bevrjdde zich zelven metgrootetegenwoordigheid van geest,maar werd vervolgensz00
zwaargewond,dathj op hetslagveld voor
dood achterbleef. De Kozakken namen
hem op,en hj liet zich naar Petersburg
brengen,zoodathj aan den verderen strjd

nietk0n deel nemen. Peter III benoem de
hem t0t veldmaarschalk en t0t opperbevelhebber in den oorlog tegen Denemarken.

Browne achtte het echter zjn pligt, den
Keizer ogmerkzaam te maken Op het 0nstaatkundlge en onregtvaardige van dien
00rl0g,en Peter ontstak hierdoor zoodanig

in woede, dat hj de veldmaarschalks-aanstelling in stukken scheurdeenden vrjmoedigen veldheeruitzjn rjk verbande.Hjliet
echter Browne,voordatdezevertrokkenwas,
terugroepen en benoemde hem t0t stadhou-

dervan Ljoand en Esthland,- eenebetrekking,welke hj 30 Jaren lang t0theil
dierqewesten waarnam.Daarde Engelsche
regerlng hem , om zjne R.Katholiekegeloofsbeljdenis,den titelvan lordCamusOnthield,benoemdekeizerJozef11hem tot,rjksgraaf.Browne overleed teRigadenl8(1enSeptember1792,nadathj reedslangtevoren,wegenshoogeJaren,om ontslag verzochthad,
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Theresia naar Hanau gezonden, 0m koning
George 11 van Engeland te begroeten. Aldaar nam hj deel aan zeer gewigtige beraadslagingen,vertrok a1s geheimraad naar
W eenenj vergezelde in 1744 den vorst von
Zpùkplnifz naar ltalië, vervolgde na het
openen van den veldtogtdeSpaanschearmée
t0t aan de grenzen van Napels,drong den

lldenAugustus plotseljk door in hetvjandeljk leger en in de stad Velletri,sloeg er
7 Spaansehe regimenten en verwierfeen aan-

zienljken buit.In1745voerde hj bevel in
Bejereù,hielp Vilshofen'
stormenderhandinnemen en werd gewond bj zjne poginyen
Om te beldten,datde Kroaten debezettlng
overden kling Joegen.Nu werd hj bevorderd t0tveldtuigmeester-generaal,begafzich
eerst naar de Rjn en daarna weder naar
ltalië, waar hj aan het hoofd van 30000
man Guastalla veroverde en onder vorst
Licl
ttensteén veel bjdroeg t0t de bloedige
zegepraalbjPiacenza (16 Junj 1746).Den
lstenSeptembermaakte hj zich meestervan
den Boclletta-pas,waarnaGenuazjnep00rten voor de Oostenrjkers moest Openen.
Tegen het einde van laatstgenoemd Jaar
werd hj benoemd t0tOpperbevelhebbervan

een leger dat naarProvencemoesttrekken,
maartoenGenuadooreenevolksbewegingvan

Oostenrjk afviel,keerdehj derwaartsterug

en ging na den Vrede te Aken als gouverneurnaar Siebenbiirgen,in 1751 alschefvan

hetKeizerljk legernaar Bohemen en werd

in 1754 t0tgeneraal-veldmaarschalk benoemd.

en Frederik 11 in 1756 een inval deed in
wa
t
dGa
rop Catltarina11hem tenantwoordgaf: To
raaf!alleen dedood kan 0ns scheiden!
Saksen en Bohemen,trok hj de Pruissen te

M aœ%miliaanr7ly.
:.
:d,
:,rjksgraafvonWrpzpld, gem oet en leverde hun slag bj Lowositz
(1 October); deze vielOngunstig voorhem
veldmaarschalk in oostenrjkschedienst.Hj uit,maar h'
Ijwas niettemin bedachtop het
werd geboren te Basel den 23sten october Ontzetderbj Pirna ingesloten Saksen,z001705 en was de eenige zoon vangraafUlys- dathj den lldenoctober verrassenderwjze
ses '
plzlBrowne1 die na de vlugt van Jaeo- met 1lû00 man nabj Königstein verscheen.
bus11 (1680)Engeland verliet.Hj trad op Deze onderneming mislukte echter door een
Jeugdigen leeftjd in Oosteni
rjksche dienst, zamenloop van noodlottige om standigheden.
een broederszoon van den voorgaande en

streed in 1733 als llitenant-koloneltegende
Franschen enSardiniërs,daarnain den Poolschen Successie-oorlog en werd in 1735 benoemd t0t veldwachtmeester-generaal. Van

Nadat Frederik 11 Bohemen ontruimd had,
betrok Browne de winterkwartieren tePraag.

ToenhjhieropinhetbeginvanFebruarj1757
teW eenen verscheen,om deplannenvoorden

1737 t0t1739vochthj tegendeTurkenen be- volgenden veldtogt m ede te beramen,w ilde
vond zichineerstgemeldjaarbj Banlaloeka, men niet luisteren naar ztjn raad,om oFenwaar hj bevel voerde in de loopgraven en sief te handelen en m et het hoofdleger den
t0t z-m aal toe een uitval der Turksche be- Koning van Saksen aan te tasten. Prins
zetting afsloeg,terwjl de prinsron .
f.
fï;#- Karel'pl,lLotltaringen,tot oppexbevelhebber

buryl
tausen de nederlaag leed.In 1739 werd benoemdjverlangdedoorafzonderljkecorpsen

hj bevorderd t0t luitenant-veldmaarschalk, degrensljn van Bohemen tedekken,en toen
en na den vrede metTurkje t0t comman- de Pruissen er doorheen gedrongen waren,
dantin Silézië.Toen Frederik11 er in 1740 vereenigde hjzjnekrjgsmagtt0tbeveiliging
een invaldeed,moesthjnaarMoraviëterug- van Praag.Hier werd den sden Meieen 0ntrekken,vanwaarhjm etden veldm aarschalk gelukkige slag geleverdjw aarin Brownedoor
graaf Nek
pnery wederin Siléziëdoordrong) schrandere maatregelen een achteromtrekken
terwjlhtlln den slag bj Mollwitzden reg- der Pruissen verhoedde en den eersten aantervleugel aanvoerde en bj Czaslau (1742) va1van Seltwerin met groote dapperheid afmet hetopperbevelwasbelast.Na den Vrede sloeg.Hj werd echterzwaargewond aande
van Breslau bood hj in Bohemen hethoofd dj en methetgeslagen oostenrjkscheleger
aan de Franschen, trok graafK ltenenhûller fn Praag omsingeld; hier overleed hjden
in Bejeren te hulp nam deelaan de ver- 26stenJunj 1757.FrederLk11 noemde hem
overing van Deckendorf(1743)en aan den zjn leermeesterin de krjgskunst.
overtogt over deD onau,en werddoorM aria
Tltoma8zrozflse,een Engelsch wjsgeer.Hj
IV
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Nverd geboren te Londen 4en loëen october ofMargaret(1826)'',ö'
I'he Seraphinandother
1605,studeerde te Oxford en te Leiden en poems(1828)'',en u'
rheromauntofthePage
vestigde zirh in 1626 a1s geneesheer te N0r- (1829)''. Haar belangrjkst werk is echter

wieh.HierschreefhjzjneuReligiomedid''- (
dAurora Leigh (1857)M,waarindestrjdwordt
eene soortvan wjsgeerige geloofsbeljdenis, voorgesteld van een edelvrouweljk gemoed
diezich zooweldooroorBpronkeljkhei; van metdeconventione'levormenderzamenleving.
denkbeelden als door groote geleerdheid en Hare gedichten zjn bjherhalinguitgegevent
l
dooreenedichterljkeinkleedingonderscheidt, en zj overleed te Flnrence den 29sten Juli
maar den vervaardigerblootstelde aan debe- 1861.
schuldiging van ongeloof en zelfs van atheBroxtermann ('
rheobald Wilhelm),een
ïm us.Grooteren roem verwierfhjdoorzjne man, die znowel wegens zjne lotgevallen
ttpseudodoxia epidemica or Treatise on vul- alswegenszjne geschriftenmerkwaardigmag
garerrors(1646,laatsteuitgave1852)''
,waarin heeten,werd geboren te osuabrick in 1771,
hj de volksdwalingen bestreed;0ok schreef studeer4e te Göttingen in de regten en veshj tllydriotaphia orurnburial(1658,4(
leuit- tigdezich in zjne geboorteplaats.Ongenoeqave 1736)''.Karel 11 benoemde hem t0t gen metzjn vaderdeedhem dewjk nemen
rldder,en hjoverleedop ;en 29stenoctober naarNederland, en voor eene commissie t0t
1681.Zjnegezamenljkewerkenzjnin 1686 bevordering der volkswelvaartin Gelderland
in f01.in het licht regeven.Daarenboven schreef hj opstellen voorhetvolk overde
heeftmen vanhem ttMlscellanytracts(1684)'' aangelegenheden van den dag. Nadat hj
dposthumous works (1712)'' en uchristian vruchteloos op eene vaste betrekking had
morals(1716)''.- Zjn zoon Eduavd.
Dzpvnle, ge:iacht,werdhj in 1797secretarisen kangeboren in 1642,was ljf-arts van Karel11 selarj-raad bj hertog Willem van feï/ereA
l,
en president van het KRoyalcollege ot
'phy- woonde eerst te Landshut en vervolgens te
sicians'' en overleed in 1708.
Mûnchen en overleed alhier den l4ëen SepJokn zrozple,een verdiensteljk Engelsch tember 1800.Van zjnegeschriftenvermelden

graveur.Hj werdgeboren teLonden in1719
en overleed in 1,790.Hj heeftvooralgravures en etsen van landschappen geleverd naar
schilderjen van Botlt,Rnbbens,Claude Z0r-

wj GBenno,Bischofv0n Osnabriick(1789)''
,
aGedichte (1794 en 1808)'',en hettreurspel
(
dEhrgefiihlund Liebe,oderderEid(1799)''.
Zjne qezamenljke werken zjn in 1841door
Wedek%nduitgegeven,enzjnliedöMitEichen-

schap Staflbrd,wjdde zichaan destudleder

Broyhan is de naam van eenesoortvan

rizl,Pousin,HobbemajDwaneneld enz.
Isaök A'
tzfzlkio:Browne,eenEngelschdich- laub umkrsnzt die Scheitel''isin Duitschland
ter.Hj werd geboren in 1706 in hetqraaf- algemeen bekend.

letteren, werd 1id van het Parlement en zoet en gekruid bier, naar een brouwer in
overleed in 1760.Men heeftvele verdienste- Hannoveralzoogenoemd,die hetin 1526ver-

ljke gedichten van zjne hand,waaronder kreegbj eene misluktepoging,om hetHameen ?De animiimmortalitate', dat bj her- bnrgerbiernatemaken.volgensanderenechter
haling in hetEngelsch isvertaald.Zjnever- w ashetGBroyhan''reedsveelvroegerbekend.
zameldegedichten zjn in 1768uitgegeven.
Bruat(ArmandJoseph),eenFranschzeeBrow nea is de naam van een plantenge- man,werd geboren te Colmar in 1796,trad
slacht uit de familie der Vlinderbloemigen in 1811 in dienst bj deFransche Marinej
(Papilionaceae)enonderscheidtzich dooreen diende in 18l5 in Brazilië en in de Antilles
eenbladigen, gespleten kelk, eene dubbele, in 1817 t0t 1820 in den Levant,in 1820 t0t
van buiten trechtervormige en van binnen 1824 aan deSeneral en i
n deZuidzee,en
s-bladige bloem kroon en eene z-hokkige, onderscheidde zich m 1827 bj Navarino. In
z-zadige vrucht.Het omvatkleine boomen 1830voerde hj hetbevelvöôrAlgiers,leed
er schipbreuk en w erd als gevangene naar
groeit in Zt
lid-Amerika.T0t de soorten be- die sta; gebragt.Hier gelukte hethem ,een
hooren .8.Cpccilel L.metscharlakenroode platten grond dier hoofdstad aan den admibloem en, en W. rost
g de monte W erp-, eene raalDnperrête doen toekomen,zoodathj

metgevindebladeren enmetbloemhoofdles,en

fraatjesierylantmetrozenroodebloemen.
Brow nlng (Robert),een dermeest-oorspronkeltjkeEngelschedichtersvandenjongsten tjdtwerdgeboren nabjLondenin1812.
Eerstleverde hj een.diehterljk verhaalyge-

t0t hare verovering niet weinig bjdroeg.

Latervergezelde hj prins deJo%
'nnllienaar

den Levanttbevond zich onder Twrpin voor
Lissabon, werd in 1838 kapitein, in 1848
gouvernetlrderMarkiezen-eilanden,en daarna
titeld Jpauline'' daarna hetdrama uparacel- gouverneur derFransche koloniën in Oceanië
sus'', in 1837 het historisch treurspelMstraf- en Koni
nkljke commissaris bj deKoningin
ford'',in 1848eenbundeldramatischeproeven der Gezelschaps-eilanden.Van 1848t0t1851
onder den naam ddBells an4 pomegranates''1 was hj youverneur van Marti
nique, werd
in 1850 ûlchristmas eve and easter day''en in 1852 vlce-admiraal en voerde in 1854 beve
1
o
ver
de
Fr
ansc
he
vl
oot
i
n
de Zw arte
in 1864 een bundelgedichten,terwjlzjne
vroeger reeds verzam elde werken in 1863 Zee.In 1855 werd hj benoemd t0t opperweder zjn uitgegeven.- Zjne echtgenoote vlootvoogd van heteskader in deMiddellandEli8abetlözt
xrrdffJ eene yevierde dichteres sche Zee,en overleed in November van dat

schilderdeinhareucasaGuldiwindows(1851)91 Jaargedurendeeene reisvan Constantinopel
den toenmaliyen staatkundigen toestand van naar Frankrjk.Twee Jaar laterverreeste
Italië;vôôrdlen tjdschreefzjGrheromaunt Colmareen gedenkteeken ter zjner eere.
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Bruce.Onderdezen naam vermeldenwj: len,enzjneberigten,aanvankeljkmetheviglïobertJyrvc:1graaf'
vanAnandale in Schot- heid aangevallen en zelfs als onwaarheden
land en van Cleveland in Engeland.Hjdong uitgbkreten,zjn doorlaterereizigersbevesin 1286, na den d00d van Ateœander I11, tigd.Zjne uitstekende schetsen van AfrinaardeKoninkljkewaardigheidinSchotland. kaansche steden enbouwvallen zjn eerstin
Eduard T,koning van Engeland,aanvanke- Ap
ilin
17he
04tt
ecnhtge
vo
en
ve
an.Hj
eenoverleed in
183r7
li
ve
rlsgche
noodlotti1jkeenvoorstandervandenpretendentzllipl,
ondersteunde vervolgensBruee,overwonB a- gen val.
DanLdWrffc:,evenalsJoltanAnton Y i/ld-,
Iio!bj Dumbar,maaronthieldaanBrgbeeden
troon. Toen deze aan W allae6 werd toege- diens zoon Robert Ge/rge en Stewœrt Jean
kend,greep Brnce naar de wapens en be- zrvce,een Nederlandsch krjgsman.Hj was
haaldebj Falkirck (22Julj1298)eenezege- in 1791 kapitein bj de infanterie,streed in
praalopzjn tegenstander.Debeidevjanden 1790 a1s majoorin Noord-llolland,werd in
1807 kolonelen in 1809generaal-majoor.Hj
kwamen in overlep en vonden goed,datde ge
Koninkljkewaardlgheidaan eenderde--aan noot in hooge mate het vertrouwen van
lordCwmyn - werd Opgedragen.De zoon en koning Lodewpk
- en werd doûr dezen t0t
kleinzoon van lruce werden intusschen later ridder der Orde van de Uniebenoemd.Na de

koningen van Schotland (zie onder Robert1
en DavidIIj.
James Wrlce, een Engelsch reiziger in
Afrika.Hj werd geboren den l4denDecember 1730 te Kinnaird in hetSchotsche graafschap Stirling en noemde zich een telg van

hetoudevorsteljkegeslacht.Hoewelhjvoor

de studie der regtsgeleerdheid bestemd was,

omwenteling van 1813zag hj zichgeplaatst

bj het Nederlandsche leqer, werd in 1815

luitenant-generaalenprovmciaalcommandant
van Zeeland, vervolgens lid van het H00g
Militair geregtshof, en overleed den l2den
November 1823.
George lsaök Wrlce, 0en Z00n Van den
luitenant-generaal Stewart Jecl (f 1847)
aenocttoel
werd geboren te Deventer den g

kwam hj te Londen in een wjnhandelen
huwdemetdedochtervanzjnpatroon.Diepe 1802.Hj studeerdealdaaren te Leiden in
droefheid over den d00d zjner echtgenoote de regtsgeleerdheid,vestigde zich als atlvo-

bragthem tothetplan, Om te yaan reizen. caat te 'sHage,woondealsordonnans-oëcier
Na voorafgaande studie in verschlllendetalen van den luitenant-generaalM eqer den Tienen wetenschappen deed hj in 1757 een togt daagschen veldtogtbj,werd ridderderMile klasse, ontving in
naarPortugal,Spanje,Frankrjk enNeder- litalre W illems-orde 4(

land, en keerde vervolgens naar Engeland 1828 eene benoeming t0t Ofscier der arronterug,waarhj zich toelegde op de ooster- dissements-regtbank te Z&v0l1e en Nverd in
sche talen,daarde mededeelingen van k
%ltaw 1839 gekozen t0t lid van de TweedeKamer
over de bouwvallen inhetnoordenvanAfrika der Staten-Generaal.Koning W illem 11 bezjne aandachtop datland gevestigd hadden. lloemde hem in 1845 t0t voorzitter van dat
ln 1762 door de Britsche regering t0tconsul ligchaam ,en in 1840 t0t gouverneur-geneteAlgiersbenoemd,reisdehj overItaliëder- raalvanNeêrlandsch lndië.Gereed derwaarts
waarts en Onderzocht,ondervele gevaren en tetrekken,overleed hj aan hetNieuweDiep
ontberingen,een aanmerkeljk gedeeltevan aan boord van de korvet Gsumatra''Op den

Noord-Afrika,waarhj eengrootaantaloverbljfselen ontdekte uit de dagen der Romeinscheheerschappj.NadatBrucenaareischinde
taal was ingewjd en daarenboven eenigegeneeskundige kennis verworven had,bezocht
hj de kusten van Berberje,Cretaj Rhodus

3osten December1850.Hj waskommandeur

der orde van den Nederlandschen Leeuw,
droeg het Grootkruis van de L uxemburgscheordederEikenkroon,en wordtgeroemd
als een m an van groote talenten en edele
beginselen.
en Caramanië,benevens de ruïnes van Pa1Henry zfzd/izlzrlce,secretaris van Staat
myra en Baalbek,stevendein 1768van Sidon en m inister van Binnenlandsche Zaken in

langsCygrusnaarEgypte,bezochtCaïroen Groot-Brittanje.Hjwerd geboren in 1815te
de pyramlden t0t aan Syéne, en begafzich Dulryn in Glamorganshire,studeerde in de
van hier m et eene karavaan naar K osseir regten en werd op Zzjarigen leeftjd lidvan
aan de Roode Zee. Na vele togten langs de het geregtshof teLincolns Inn.T0tin 1852
kusten dier zee bereikte hj langseen ge- was hj aldaar werkzaam in verschillende
vaarljken weg de stad Gondar,de hoofdstad betrekkingen en verwierf er in zo0 hooge
van Abessinië.Door zjne geneeskundige be- mate hetalgemeenevertrouwen,dathjdoor
kwaamheid verwierfhj erzich hetalgemeen
vertrouwen,vooral daar li
j de uitbreiding
derpokziekte wisttebeperken.Hjbleefer
verscheidene jaren en zocht de bronnen van
de Nj1Op te sporen,- '
tgeen hem echter

dekiezers van MerthyrTydvil a1s volksvertegenwoordiger naar het Parlement werd
gezonden.In 1865 benoemde 10r4 Palmers-

f/zê hem t0t onder-staatssecretaris bj het

ministérievan Binnenlandsche Zaken,en in

alleenmetbetrekking t0tééne de<bron-rivie- 1864 zag hj zich bekleed met hetonderren,deBahr-el-Azrek,gelukte.Naeenelange voorzitterschap van den geheimen raad.Te-

en moejeljke reis doorNubië kwam hj in venswashj vice-presidentvan het opvoe1772 Yveder te Syéne,vanwaar hj over dings-comité en alszoodanigeigenljk minisAlexandria en Marseille naarEngelandterug- tervan onderwjs.Met zjne ambtgenooten
keerde.Nu wjdde hj zich aan het bewer- van de W hig-partj nam hj in 1866zjnontken van zjnereisbeschrjving.ZjneG'
rravels slag,om later in het kabinet-Glœddfope als
into Abyssinia''verschenen in 1790 in 5 dee- minister van Binnenlandsche zaken op te
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treden. Aanvankeljk een tegenstander, is deneinrigtingen van onderwjsen n0g geen
hj thans een jverig voorstanf
ler van de 10000 inwoners.

nog aanhangige GBallot-bill''1 waardoorbj

Brucine, door anderen oaniramine g0-

verkiezingen voor het Parlement eene ge- noemd,is een bestanddeelvan sommige geheime stemming z0u worden ingevoerd.
neeskrachtige voortbrengselen uit hetplan-

Brueh (Max),eenuitsteken;Duitschcom- tenrjk,zooals de braaknoot (zie onder dit
arj 1838.Reedsvroegtoondehjgrootenaan- boonen. Zj werd in 1819 door Pelletéer en
legvoordemaziek.Nadathjaanvankeljkvan Canentow ontdekt,en men verkrjgtzetegezjnemoedereenigOnderwjsinhetklavierspel ljk metde stryehnine in de gedaante van
ontvangen had,hieldhjonderdeleidingvan glanzige,witte,dunneprisma's,;ie 151/!0/o
ponist,werdgeborenteKeulen den 6;enJanu- woord),de valscheangostura- en deignatius-

Breidenstein te Bonn zich bezig met dehar- waterbevatten,of00k welin 4ievan klelne,
monie-leer1Nverd kweekeling vande Mozart- korrelige,Onduideljke kristallen. Zj heeft
stichting teFrankfort,beqafzich naarKeu- geen reuk,isbittervan smaak,en lostop in
1en,waarhj hétonderwjsgenootvan Hil- 850 deelen koud en in 500 deelen kokend
ler, Breuniny en ReLnecke, en vertoefde water,in eenegeringere hoeveelheid alkohol,

van 1857 t0t1858te Leipzig.Nadathjnogmaalseenigen tjdteKeulengewoon;eneene
reisdool-Duitschland en Frankrjk volbragt
had:werd hj in 1865 muziek-directeur te
Coblenz,in 1867 hof-kayelmeester te S0ndershausenen begafzich ln1870naarBerljn,
waarhj een ambtelooskunstenaarslevenleidtx
Hj behoort tot devoortreFeljkste toonzettersvan den tepenwoordigen tjd, die in
staatis,om de mtingen van zjn genie met
al de hulpmiddelen der aangeleerde kunst
te ondersteunen.T0tzjnebeste werkenbehoorenuscenenaQsderFrithiofssaga(1864)'',

saaar niet in aether.De oplossiny in water
is bitter van smaak,reageertalkallsch,wordt
doorgalnotentinctuur en eene platina-oplossing neêrgeploft en onderscheidt zich d00rde
werking,welkegeconcentreerdzwavel-en salpeterzuur daarin voortbrengt.W anneer men
eerstgenoemd zuur er indroppelt,ontstaat er

eenerozenroûde,daarnain geelen eindeljk

in groenachtig geel overgaande kleur, en
geconcentreerd salpeterzuurkleurtdebrucineoplossing aanstonds donker bruinrood, salpeterigzuurmethyl-oxyde en kakothelinevor-

mende.Voegt men er tin-chlorure bj,dan

de opera Jluoreley'',die in 1863 heteerstte wordt de kleur PaarsjWanneer men veel
Manheim en vervolgens in de voornaamste zuurgebruiktofdeoplossing voorafverwarmt.
schouwburgen yan Duitschlandisoygevoerd, De formule van brucine is CuaHa6NzO:.
ulubilateamen'',JDieBirken und.dleErlen''
op hetlevené ligchaam werktdebrudne
dschön Ellen'
'met woorden van G6ib6l,?Sa- 0y dergel
jke wjze als de strychnine,maar
lamis''met woorden van LLnyg,uDieFlucht mlnderhevig,terwjlzj metzuren brucinederheiligenFamilie''metwoorden vanEéohen- zouten vormt.Dezezjnge4eelteljkneutraal,

dpr; ,uDasGesang derheiligendreiKönige'' reageren meestalzuur,zjn kristalliseerbaar
metwoorden van Sel
tenkeldor
f,eneenever- en lossen in water op,smaken bitteren w erzam eling van Schotsche volksliederen met ken als vergif. Zj worden, behalve door
accompagnement van piano.In al die &ver- alkaliën en alkalische aarden ,0ok door m orken schitteren oorspronkeljkheid, natuur- phine en strychnine ontleed.Men verkrjgt
brudne uit de moederlooy der st
ljkheid,levendigheid en kracht.
rychnine,
B rucherus(HeinoHermannus),een Ne- W anneer m en ze met zumnyzuur vermenqt,
derlandsch geschiedkundige en godgeleerde, doorverdamping laatkristalhserenendekmswerd geboren te Tjamsweerin de provincie tallen met alkohol afwascht.De zuringzure
Groningen Op den 9deu Februarj 1724, stu- brucine ontbindtmen met kalk ,endan krisdeerde te Groningen in de theologie, werd talliseert de brucine uit den wjngeest.De
eexstpredikant te Lettelbert,daarna predi- brucine onderscheidt zich van de strychnine
kanten rector te Appingadam en overleed door hare oplosbaarheid in absoluten alkohol,
aldaarden 3ostenMei1797.Hjheeftzichver- door de werking van het salpeterzuur,alsdiensteljk gemaaktdoo1'het schrjven van mede door het feit, dat oplossingen van
2 belangrjke werken, nameljk d00r zjn strychnine-zoutentroebelworden doorchloorj
(
tGedenkboek van Stad en Lande; in zich 't geen niet het gevalis bj de brtleinebehelzende eene naamljst van predikanten zouten.
dezer provincie, sedert 1504 t0t 1792 met
Bruck (Kar1Ludwig,vrjheer von),een

eenige aantekeninyen enz.(1792)'' en door
zjne ttGeschiedenlsvandeopkomstderKerkhervorming in de provincie Groningen tot
aan hetJaar 1594àqevolgd doorde geschiedenis van de vestlglng der Kerkhervorming
in dezelfde provincie t0t aan de Nationale

verdiensteljk oostenrjksch staatsman,werd
geboren te Elberfeld den 18den october1798.
Hj legde zich t0e op den handelte Bonn
en bezocht er tevens de lessen in de staathuishoudkunde aan de Universiteit.In 1821

begafhjzichnaarTriëst,teneindevervolgens

naar Griekenland te reizen en er deel te
Bruchsalisdenaam van eenekleinestad, nemen aan den vrjheidsoorlpg, maar oen
in Baden en we1inhetarrondissementKarls- overreeddehem,om teTriëst te bljven en
ruhe,in de Rjnstreek en aan hetvereeni- zich aan den handel te wjden.Hierwerd
gingspuntvan den Badenschen en W iirtem- hj stichteren bestuurdervandenOostenrjkbergschen spoorweg gelegen. Men heefter sthe Lloyd, en verwierf, behalve de alge-

Synodevan Dordreçhtenz.(1821)''.

een fraaikasteelvan denvorst-bisschop,vjf meeneachting,een aanzienljk vermogen.ln
kerken)een paar gevangenissen,on4erschei- 1848werdhj afgevaardigdnaardeNationale
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Vergadering te Frankfort,terwjldeOosten- een Zee1* oni3ngenamen vorm ; de achranrjkscheregering hem t0tharengevolmagtigde dere staatsman gevoelde zich hierdoor zôô
bjdenDuitschenuReichsverweser''benoemde. gekrenkt,dathj den volgenden morgen met
Na de october-revolutie van 1848 teW eenen een half-doorgesneden halsin zjn bed werd
aanvaarde '
vonWrlckin hetministérie8eh'
lI
)arzezlùdrg-sfcdipp de portefeuille van Handel,
Njverheid en Openbarewerken,hielpdeconstitutie van 4 Maart 1849 t0tstand brengen ,
leidde de vredes-onderhandelingen met Pié-

gevonden en des namiddags overleed.Schoon
het vermoeden van medepligtigheid aan het

misdrjfvan Eynattenongegrond bleek,werd
vonzglckevenweleersteenJaarnazjndood
in zjne eerhersteld.
mont:en regelde zjn bestt
lur naareen uit- Bruck,een beroemd kennerder m ossen ?
gebreldplan,hetwelkin October1849doorden werd geboren te Zweibriicken den lldenFeKeizer werdgoedgekeurd.HjverordendeKa- bruarj 1781.Nadat hj het gymnasium bemersvankoophandel,hervormdedeposterjen, zocht en zich te Maintz t0t apotheker gegelasttedenaanlegvanbelangrjketelegraaij- vormdhad,oefendehj zichaandehoogeschonen,wegen en spoorwegen,regeldehetconsu- lenteMarburgenteParjs,waarnahjaanhet
laat,verbeterdederivieren,steldeeeneherzie- hoofd kwam dervaderljkeapotheek in zjne
ningvan hetoostenrjkschezee-enhandels- geboorteplaats.Reedsa1sknaaphadhj planregtaande orde,hief belemmerendetollenop ten!insectenen delfstoFen verzameld,en nq
en poogde aa'
n de oostenrjksche njverheid vestigdehj vooralzjneaandachtopde moseenenieuwe,vrjevlugtteverschafen.00k sen.ZjnewaarnemingenOmtrenthetgeslacht
wenschte hj een handelsverdrag tt
lsschen Ortltotriehmm, opgenomen in de JBryologia
Oostenrjk en Duitschland t0tstandte bren- universalis''vanBridel,en vooralde (tBry0l0gen,waaromtrenthjin1850tweeuitgebreide giaEuropaeay''diehjmetDchimperuitgaf,bememoriën inleverde, van welke vooral de zorgden hem grooten roem .In 1839 volbragt
laatste 4r00t ogzien baarde.Niettemin nam hj metDchimperen M ûltlenbettk eenebelanghjinMel1851u1tantipathietegendeintreden- rjkebotanischereisdoordeAlpen,enoverdestaatkuudigereactiezjn ontslag,wasdaar- leed den lldenFebruarj 1847.
nawerkzaam teBerljnalsgevolmagtigdevoor Bruckbr:u (Friedrich W ilhelm), een
de zaken van hetTolverbond en zag hetge- vruchtbaar Duitsch schrjver en vertaler,
wenschte handelsverdrag t0t stand komen werd geboren te Miinchen in 1792, legde
(1853).In Junj 1853 begafhj zichalsO0s- zich hpofdzakeljk t0eOp dekennisdernieutenrjksch internuntius naar Constantinopelq were talen,wasvan 1810 t0t 1832werkzaam
hierhersteldehj de goedeharmonietusschen bj de algemeene directie derinkomenderegOostenrjk en Turkje,verwierfervoldocning ten, stichtte in 1820 het tjdschrift JDer
voor den verraderljken aanvalop oëcieren bayerische Beobachter und miinchener K0nderOostenrjkgchemarinete Smyrnaensl0ot versationsblatt'' kwam in 1822 W 0g0nS een
er de overeenkom st wegenshetbezetten der dagblad-artikel in de gevangenis,en werd
Donau-vorstendommen door Oostenrjksche vervolgens ambtenaar der belastingen te
troepen. In het begin Van 1855 Tverd hi
j Burghausen.Hj vertaaldegedichten en r0naar sveenen Feroeyen,Om zi
ns uit het Engelsch,en schreefhettreurchmetdepor- ma
tefeuillevanFlnanclëntebelasten,maarzjne spel RMaria V0n Brabant (1824)''1tMittheiungen aus den geheimen Memoi
poringen t0thersteldergeldmiddelen leden ldeut
ren einer
schen Sëngerln (1829)' uDer Pabst im
schlpbreuk op den ltaliaanschen 00rl0g,en
zjne eigene maatregelen,om geld te bezor- Unterroeke (1832)'' Der bayerische Hiesel
gen, gaven aan het crediet des lands een (1833)'51Miinchen,wie es iszt und trinkt
belangrjken schok. Daarom mislukte zjne (1826)''
,Jpolitsches Glaubensbekenntnisz v0n
loterj-leeniny,die in plaatsvan 200 slechts Dr.Ijnaz v0n Rudhart(1840)''enz.
70 millioen In de schatkist brayt.Nu zocht
Brucke (ErnstW ilhelm),een uitstekend
hjhulpvoordenqnanciëlennoodlneenestaat- Duitsch physioloog, werd geboren te Berkundige hervorming,weshalvehjdenKeizer 1jn den 6denJunj 1819,studeerdeteBerljn
eene m emorie overhandigde,w aarinvoorstel- en te Heidelberg in de geneeskunde en werd
len t0tuitbreiding der volksvrjheden)waren eerst assistent aan het musêum voor vergeomschreven,bepaaldeljk uitbreidingvan het ljkende ontleedkunde en prosector te Ber-

vertegenwoordigend stelsel, geljkheid van 1jn,daarna leeraar in de ontleedkundeaan

l'egten voor de aanhangersvan verschillende de Académie voo1'BeeldendeKunstenaldaar,
kerkgenootschappen,vrjheidderwetenschap ill 1848 hoogleeraar ill de physiologie te
en derdrukpers,vrjheid van onderwjs,en lrönigsberg en een Jaardaarna te W eenen,
bevordering van de algemeene ontwikkellng, Tvaar hj t0t lid der Académie van W eteneene naauwe aansluitingaan Duitschlandenz. schappen gekozen werd.Van een groot aanIlierdoorzaaaktehj hetoqgenoegen van in- ta1 geschriften over Ontleedkundige ondervloedrjkepersoneninz00hdogemategaande, werpen, door Brûeke in hetlichtgegeven,

noemen wj (tAnatomische Beschreibung des
Augapfels(1847)'',ttGrundziigederPhysi
ologieundSystematikderSprachlëute(1856)',,alsmede zjne GNeue Methode der phonetischen Transscription (1862)''.
getuigevoorden regter van Instructie geroeBrucker (Johann Jacob),eenverdienstepen.Aanstondsnamhjzjnontslag,en ontving ljk schrjver,dieeenegeschiedenisderwjs-

dat men them betrok in hetprocèsvan den
luitenant-veldmaarschalk ron zyltzffdl, die
zich in den Italiaanschen 00rl0g aan verdllistering van belanrrjkegeldsommenhadschl
lldig gemaakt. Dlentengevolye werd hj a1s

ditden 22sten April1860 van den Keizer in begeerte geleverd heeft, wgrd geboren te

BRUCKER- BRUG.

524

Augsbul'g den SzBten Januarj1696,studeerde
te Jena,hield later aldaar voorlezingen en
keerde in 1720 naar zjnegeboorteplaatsteruç.Hierschreefhj eene ttHistoriaphilosophlcaedoctrinae de ideis (1823)'',werd in
1724 rector der school te Kaufbeuern,vervolgens adjunct-leeraar en in 1731 lid van
de Académiete Berljn.Zjn voprnaamstege-

Protecteur'' klom spoedig op,werd in 1792
capitaine de vaisseau,in1797schoutbjnacht
en in 1799 vice-admiraal. In die betrekking

gave 17s6).Zelfvervaardigdehjdaarvaneen

Brug (Eene). Z00 noemtmen eene ver-

bragthj generaalBonapaetemet21000man
naarEgypte.Naauweljkshadhjditvolvoerd
en washjnaardebaaivanAboukirverzeild,
toen eene sterkere Engelsche vlootonderhet
bevel van Nelson hem opzocht en hem aan-

schrift is uHistoria critica philosophiae a greep op den lsten Augustus 1700.DeWrslei
yd
mundi incunabulis ad nostramusque aetatera sneuveldeindien zeeslag,endeFranschevloot
deducta (1742 t0t 1744, 5 dln,niéuwe uit- werd nagenoeg geheel vernield.

uittreksel,dat onder den titeldlnstitutiones binding van 2 punten,die door eene rivier,
historiaephilosoyhicae (1747)''bj herhaling een kanaal, eene kloof,een spoorweg enz.
gedrukt en 00k ln het Engelsch vertaald is. gescheiden zjn,enwélmethetdoel,om bj
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lehrsamkeit (1747t0t1749)''enz.Hj wasde .qcAè- en pplfps-bruggen, alsmede de giereerste,dieeenevolledigegeschiedenisderFjs- bruggen.Wj bepalen 0nsin de eerste plaats
begeerte uitgaf, en overleed op den 2b
'sten bj derastebruggen.
November 1770.
Bj het bouwen van deze komt vooral
Brûckner (Benno Bruno), een Duitsch de sterkte in aanmerking, welke geëvengodgeleerde en kanselredenaar 24r
moet wezen aan de zwaarste lasten ,
dgebo- reedigd
ren te Roszwein den 9ëen Meiî8we
de brug bestemdiste torschen.Bj ge,bezocht di
hetc mnasium te Meiszen en studeerde te wone bruggen voor menschen en door paar- --
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tot gewoon hoogleeraar indegodgeleerdheid

van zware treintrekkersmoeten dragen,dient

en t0tacadémie-predikerjenin1860t0tdom- diekrachtnatuurljkzeerveelgrootertewezen.
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eene nieuwe bewerllangwerk.
ten.Over de uiteinking der-commentarenvan de fn ffeoverhet denlegtmenaanweêrszjdenstootbalken,half
evangelie van Johannes en overdeAlgemeene indieuiteindeningelaten ,en tusschendetwee
brieven!alsmedeeen werk overden GBriefaan stootbalken komt,dwars over de liggers,het
de Phillppensen''uitgegeven.
eiken dek teliggen,datterbewaringmeteene
Bructeren isde naam van een Germaam zachtere houtsoort wordtbekleed.Men geeft
schen volksstam,doo1* Taeitus vermeld.Zj aan ztllk een dek een tonrondenvorm voorde
bewoonden deoeversvandeEemsendeLippe afwatering.De landhoofden bestaan uitinge'ren achter beschoeide palen,dool*
en werden door de Romeinenverdxeven Z00- heide,vô0

datzj-taeerzuidvvaartstrokken.Zj behoor- eensloofofhoofdbalk verbonden,enzjndoorden t0tde bondgenooten van Claudins tNrïli: gaanBaan weêrszjden vanvleugelsvoorzien,
dieereenstompenhoekm edemaken enm etanbj hetbeleg vay Castxa Vetera.
Brueys d'Azgalliers (FrançoisdePaul kersofstangen in den yrond bevestigdzjn.
de)teen Fransch admiraal,werd geboren te Steenenlandhoofdenverdlenen echterdevoorUzèsin1760,begafzich op zjn 13ëeJjarals keurwegenshunneduurzaamheid;zjworden
vrtjwilliger aan boord van hetlinieschlp ?Le opgetrokken op eene dubbelerj ingeheide
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Hierzjndeschoren vanQ .1vervangend001. door Long en H o'tve isuitgevonden en in toeeen boog,die zich van den eenenpjler t0t passing gebragt.Wj zien eene brug,naar
den anderen uitstrekten doorhoutstjlenmet ditstelselgebouwd,voorgesteldin;4.5.Zj
den brugligger verbonden is.Dedraagkracht heeft een hangwerk van regtstandlge en
der liggers wordt aanmerkeljk verhoogd, schuins geplaatste houtstjlen,die alle door

Brug over hetxGslzschthal.

wanneer men - volgens het systeem van schroefbouten onderling verbonden zjn,z0o
Lanes,een Hannoversch ingenieur- de uit- dat zj elkander schragen en hierdooreene
einden van de daartoe bestemde balken in aanmerkeljkedraagkrachtopleveren.Ditsteljzeren banden slaat,en die balken daarna selbragtvervolgensdetralie-brwyuqeninzwang;
Kg.8.

DeArcôle-brug teParijs.

d00rmiddenspljt,zoodathunneoppervlakten waarbj,zooalsrjin;g.6opmerken,deveronder en boven Qaauwe tegenovergestelde meerderdeverblndingn0gaanzienljkerdraagbogen vormen (zie Balkj.
kxacht oplevert.Daarzj om die reden uitHoogstmerkwaardig ishetstelselvanbrug- stekend passen v00rspoorwegbruggen, heeft
genbouw met '
plk/rem, hetwelk in Amerika men er reeds voorlang in Amerika en elders
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gebouwd,en 00k in onsVaderlandheeftmen kettJs.gàrxggy.,traliebrlmyenen kokerbrwyyen.

erbj Zwolle,Zutphen,Bnmmel,Kuilenburg
enz.Deze laatste heeft de grootste bekende
spanning,nameljk van 150 Ned.el.
De steenen bruggen zjn alle boogvormig,

Eene merkwaardigejzeren boogbrug igdie
van Southwark over de Theems te Londen
met 3 openingen,waarvan de middelste eene

wjdteheeftvanruim 73Ned.el.Laterheeft

hoewel er in de gedaante der bogen eene men demassievejzeren staven enz.h01geFig.9.

Kettingbrug over de Menai.

groote verscheidenheid bestaat.Men heefter maakt, en het stelsel van Lavesis 00k op
met drkelbogen, elliptische bogen,spitsbo- de jzeren bruggen toegepast. Eene fraaje

gen enz.Hierbj ishetleggen dergrondsla- jzeren boogbrug,van plaatjzergebouwd,is
gen of steunpunten der bogen eene zaak deArcôle-brug teParjs(;g.8).Zjheefteene
van het grootste belang. Eene merkwaar- spauning van 80Ned.el.Dejzeren ltanq-of
mgen zjn het eerstin Amerika in
dige steenen brug van 4verdiepingen (;g. kettingbrl
Fig.10.

De Britannia-brag.

7)ligt over hetGöltzschthal in Saksen. Zi
j
is 579 Ned.ellang en bjna78Ned.elhoog.
llouten en steenen bruggen zjn zeer0ud,
saaar in de 2dehelftder voorgaande eellw is
deeerstejzerenbruggebouwddoor W ilkinson
en Darley over de Severn in Shropshirebj
Shrewsbury. Men heeft ijzeren boogbrwuqgen,

zwang gekomen enlaterinEnropaingevoerd.

Zj bestaan uiteen houlendek,aaneenkabel
van jzerdraad opgehangen,waarvan de uiteinden op debeideoeversbevestigdzjn.Aan
deketting,diein hetmiddenhetlaagsthangt,
zjn jzeren hangersvan verschillendelengte

vastgemaakt, die de brugliggers torschen.
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Eenefraajehangbrug heeftmen bjFreiburg weldrahersteldzalwezenenz.Zulk eenebrug
in Zwitserland over hetda1der Sarine5 zj metjzerenpjlersisdeCrumlin-viaducttig.12)
is 2C6 Ned.ellang,verheft zich 50 Ned.el in Engeland,alsmededie over het Sitterthal
boven den dalbodem en hangt aan 4 kabels. in Zwitserland.In 0nsVaderlandiseenereusDe steunpjlers,terhoogte van 20 Ned.el, achtiq jzeren brllg- schoon geene van hare
vormen poorten in Dorischen stjl,endehier- spannlngen diederbrugbjKuilenburgeven-

ovelheenloopendedraagkettingen loopen aan aart- ,op stroompjlersrustende,overhet
weerszjden n0g 53 Ned.elverder en zjn HollandschDiepbjdeMoerdjkgelegd en den
aldaar in den grond bevestigd.De lengte der lstenJanuarj 1872voorhetspoorwegverkeer

hangers bedraagt van 16,60 t0t 0,18 Ned.el. geopend.Ditlaatsteeischtdesgeljksn0gbrug-

Brugover(
leWeichselbi
jDi
rschau.

T0tdebelangrjkehanybruggenbehoortvooral gen overde Afaasbj Rotterdam en overhet
0ok dieoverdeMenal-straat(fig.9),slechts IJ bj Amsterdam.
W aarschepen met staandemastenhun weg

20 minuten gaansvan deBritannia-brug ver-

wjderd. Zj heeft eene spanning terlengte zoeken langs'de rivier ofwaar vestingen be-

van l86 Ned.el.00k is er eene kettingbrug waard moeten worden.kan men in den regel
gelegd over de Niagara met eene lengte van geenevastebruggen gebruiken,enmenbouwt
185 Ned. e1. Eene andere Am erikaansche er beweegbare.Hiertoe behooren de klap- of
'
1
.hangbruq, welke thans (1871) nog niet ophaalbrnggew,uit één oftweekleppen ofvalrvoltooid ls,nameljk dietusschen New-York lenbestaande,dieomhorizontaleassenbeweeg;en Brooklyn,zaleenelengtehebben vanruim baarzjneninheteerstegevalophettegenoverFig.12.

De Crumlin-viaduct.

5l8 Ned.e1.O0k tusschen Pesth en Ofen is
eene kettingbrug Over de Donau gespannen.
Eeneberoemde jzeren kokerbrug is de door
Stepltenson gebouwde Britannia-brug over de

liggendlandhoofd,inhettweedetegenelkander
steunen.Hetophalen van dievallenofkleppen
geschiedtdoor middeleenerbalans,dieopeen
hooghameigebintrust.Devooreinden derklep-

Menai-straat(fig.l0).Menvindtdaaromtrent
bjzonderheden onder het woord Beitanniaàrl.g.Totde merkwaardigejzerentraliebruggen behooren de brug overde W eichselbj
Dirschau (;g.ll),debrug overde Rjn bj
K eulen en die bj Kehl,nietvervan Straatsburg,welke,indenjongsten00rl0gverwoest,

liggerszjn doorden kettingbalkvereenigden
hetachter-ofbroek-eindoderbalansmoetbja1lestanden derklepofva1m etdezeinevenw igt

wezen.MenheeftbjdedoksluisaanhetNieuwe
Diepeene dubbele ophaalbrug meteenedoorvaartruimte van 16 Ned.el.- Bj w'
lpbruygen
ligthettegenwigtderbrugmetdezeinhetzelfde
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vlak en daaltbj hetopendraajen afin 0en gaan.Men heeftgierponten,die,watdewjze
waterdigtenkelder.Eenedubbelewipbrugmet van overvaart betreft, met de gierbruggen
eenedoorvaartwjdtevan 13 Ned.elligtover overeenkomen,en gewone ponten, wier kadeScheepmakershaventeRotterdam.- Draai- bels aan de beide oevers eener rivier bevesbrugyen,vanhoutofvan jzergebouwd,dub- tigd zjn,zoodatdepont- eenlogge,ruime
ak,die menschen,paarden en rjtuigenbebele ofenkele,bewegen zich om eene hori- b
zontalespil.Zjstaanlnevenwigtopeenkring vatten kan - daar langs wordt overgetrokvan raderen(rolring)enkunnenzondergroote ken. Hetgroot aantalponten,datte vorenin
moeiteopengedraaid worden.Menheefterover 0nsVaderlandbestondjheeftmeerendeelsvoor
het Noord-Hollandsche Kanaalmeteened00r- bruggen plaats gemaakt,bjv.aan de Oude
vaartwjdtevan 16Ned.el,opdenRjnspoor- Schouw inFrieslandenoverdeLekbjVianen.
weg met eene opening van 8 Ned.el,enz. me
Me
rdi
is
voo
lnde wjze:waarop
n,rkwaa
bj he
tgbo
t
lwe
nra
va
Rolbrnggen bestaan uiteen op rollen rustend
bruggen,stroomhorizontaalvlak,hetwelk men achteruithalen pjlersin de rivierenheeftgeplaatst,- vooral
kan.Men heeft ereenigeop denHollandschen dââr, waar de losse slib- ofzandgrond het
spoorweg.- He
frolbruyyenzjn zôôingerigt, leggen van een deugdeljk fondamentmoejedatmen de brt
lg aan het éêneeindedoorhef- ljk maakte.Men heeftdaarbjhout,steen of
boomen moet opligten,om zevervolgensweg jzer als bouwstof gebruikt. Aanvankeljk
te halen.- Vlqtbrwqgen bestaan uit2 groote werden palen in den bodem geheid,op den

kleppen,aanweerszjdenaandelandhoofdenbe- waterspiegelafgezaagd en dan t0t grondslag
vestlgdenmetdevoorsteuiteindenrustendeop genomen voor het metselwerk. Later heeft
eenvlot,hetwelkverwjderdkanwordendoor m en kistdammen gelegd om de plek,waar
hetondereendierkleppentehalen.Zjzjndoor m en een steunsel voo1* de brug wilde doen
den inspecteur-generaalBlankengebouwdover verrjzen, waarna men het water er weghetNoord-llollandscheKanaalenhetZederik- pompte en de drooge plaats t0t op een gekanaal. Zulke bruggen voegen zich naar de noegzaam vasten bodem uitbaggerde, waar

hoogte van den waterspiegelen zjn bj den men beqon temetselen.N0g laterbragtmen
aanleg nietduur,'
tgeen men van hetOnder- eenvoudlg luchtdigte kisten (caissons)ophet
houd nietverzekerenkan.- Seltipbru-qyenbestaan uit eene reeks van platboomde vaartuigen, doorgaans 16 Ned. ellang,4 Ned.
elbreed en 1 Ned.eldiep,welkeOmstreeks6
Ned.elvan elkaârin eene riviervoorankers
Nvorden gelegd en welmetde lengte in de
rigting van den stroom.Over deze schepen
ofoverbokken,welke op die vaartuigenrusten,is een vloer gelegd,die de brug vormt.

Na
bj den oever heeft men vaste bruqgen,
welke door middelvan kleppenmetdeelgenljke schipbrug verbonden zjn en voldoende
lengtehebben,om bjveranderdenwaterstand
de helling niet te groot te maken. Ligthet
va
rwaterdigtbj den oever,dan wordtin
' a
ee'n der vaste hoofden eeneophaalbrug gebouwd,- ligthrtin hetmidden derrlvier,
dan isde brugzoöingerigt,datm enereenige

water boven de bedoelde plek en men liet
ze zinken door er op te m etselen.Een 40-ta1

jaren geleden begon men jzerencylinderst0t
fondamenten te gebruiken,dochdltgeschiedt
sedert 1861 op eene zeervernuftigewjze,
welke 00k bj hetbouwen derstroomyjlers
in .hetHoll
andsche Diep in toejassing lsgebragt.De luchtdigtejzeren cyllndersworden
met lucht volgepompt t0t eene drukkingvan

3 atmospheren.Zj zjn van onderen openen

rusten op den bodem der rivier.D0or eene
soort van slt
liswerk met luchtdigte deuren
boven in de cylinders dalen de arbeiders er
in af, en kunnen nu daar binnen de aarde
weghalen, zoodat de cylinders allengs dieper - en alzoo tot genoegzame diepte -

zinken,terwjlde zamèngeperste lucht het

binnendringen van hetw aterbeletzonderde
schepen uitwegnemenkan,zooalsin deschip- werklieden te hinderen.Later worden zlzlke
brugoverdeLek bj Vianen.Eeneschipbrtlg cylindersvolqestortm et beton.-- Men heeft
overdeRjnbjMaxau dientzelfst0tspoor- o0k stroompplers geplaatst door eenvoudig

wegbrug.Zj rust op 34pontonsen heefteene te metselen op een jzeren ring en zulk een
lengte van bjna 363Ned.el.- Eeneq
/erlrsw putin de rivier te laten zinken. W erd zulk
vorm t geene onafgebrokene verbinding der een putnuvan binnen uitgebaggerd,dan zonk
beide oevers,maar bestaatllittwee vaartui- hj allengsdiepert0t op den vasten bodem.
Om den overtogt van troepen over rivie-

gen, WatW0V01*een vloeris gelegd;die vaartuigen zjn aan de in de rivier vezankerde
gierketting stevig bevestigd,en doormiddel
van het roer kan men die vaaxtuigen zO0danig met den stroom in aanrakingbrengen,

ren te bevorderen? heeft menbj hetleger
een corps pontonnkers, die in betrekkeljl
t
korten tjd een Eloer leggen overjukken,

datzj van den eenen oevernaarden anderen worden gestuwd. Men heeft er eene te
Njmegen;derivieriser383 Ned.elbreed.
Aan de zjde van Njmegen heeftmen een
hoofd ter lengte van 1 en aan de overzjde

een weeg-instrument met ongeljk-armigen

over pontons ofdesnoods over ledige vaten.
Br
ugbal
00k Ql
baïs
ul
ezof naar den
uit
vind
er baans
lans,nan
lcf
eil
genaamd,is

hefboom en tevens zöö ingerigt,datmen de
voorwerpen, die gewogen moeten worden,
eene schipbrug ter lengte van 18C Ned.e1. niet behoeft op te hangen, maar op eene
Tusschen die beide punten volbrengtde gier- plank of brug plaatst,die op den korteren
arm der balans werkt. De schaal voor de
brng den togtin 3 m inuten.
O0k de ponten, hoewel geene bruggen, gewigten is aan den langeren arm der ba-

mogen wtjhier niet met stilzwggen voorbj- lans bevestigd.
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Bekendisdeeigenschapderongeljk-armige de in E trekkende25pond,weshalveE F en
balans,datindentoestandvanevenwigthetge- B G te zamen voor den vollen lastvan 50
wigtaanhetuiteindevandenlangerenarm,ver- pond trekken. Nu is het Juist eenemerkmenigvuldigdmetdelengtevandezen,geljk waardige eigenschap der brugbalans, dat de
isaanhetgewigtaanhetuiteindevan denkor- lastaltjd methetzelfdegewigtop debalans
terenarm ,vermenigvuldigdmetdelengte van werkt, w=r hj 00k op debrug geplaatst

zj.Legtmen hem meernaarachteren,z00dat hj sterker op H drukten temeeraan
B G trekt,dan trekthj zooveelteminder
aan E >> en ozagekeerd.
In ;g.2 geven wj eenemeervolkomene
afbeelding derbrugbalans.Hierzien wj,dat

Fig.1.

A

E B
(2

de hefboom G K geene eenvoudige stang is,
maar een driehoek, waarvan de achterste

.M

*

I

-

F

s=- '

x

zjde op 2 punten ondersteund is. Hierop

G'

rust de brug H , die daarenboven op een
raam R F bevestigd en hiermede door mid-

Brugbalans.

dezen laatste.Isdekorterearm 1,delangere5
palm lang,dan houdt l pond aanhetuiteinde
van den langeren arm 5pond aanhetuiteinde
van den korteren arm in evenwigt.Van deze

del van eene jzeren staaf iverbonden is.

Men beproeft de brugbalans door te zien of
dezelfde last op elke plek der brughetzelfde
gewigt in de schaal aan den langeren arm
der balans in evenwigt houdt.A1s debalans
eigenschap is bj hetzamenstellen derbrug- zonder last ofgewigt niet involkomenevenw igthangtjz00kan
balans gebruik gemenditin ordebrenmaakt, Om Z'Fare
gen door het verlasten met een klein
schuiven van den
gewigt,bjv.met1/,:
b01 a.
van hetgewigt dier
lasten , te kunnen
.
Gewoonljk isde
wegen.
..brugbalans zôô ge-

Men lette op bj-

gaande afbeelding
(;g.1).A B isdeba-

.

If

bouwd,datCE=1/!p
i

A E is(;g.1).Indlt
gevalkanmendelas-

lans,die in C haar

ten op debrug met

steunpuntheeft.Uit

I/j/evanhungewigt

c= ,-,,
- = - - -E en B loopen twee
in deschaalin even.
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menF H enG K zjn
syuaaunu
hoofdstadderBelgivastgemaakt.D eeerb -'
scheprovincieW eststevindtzjnsteunVlaanderen.Zj ligt
puntin H en detweedein K.Bjeenegoede ineenevruchtbarevlakte,eenpaargeogr.mjbrugbalansisdelengteverhouding van C E en 1en van de kusten isdoormiddelvan kanalen
C B dezelfde a1sdievan K H en K G.Legt metGent,Sluis en Oostendeverbonden.Zj
men nu een last R op de brug F H ,dan telt ruim 50000 inwoners en onderscheidene
za1 deze zoodanig op de balans werken,als merkwaardige gebouwen.T0t deze behooren

warehj opgehangenin E.Immerswanneer
wj stellen CE : C B = K H :H G = 1:
5, - voortsR = 50 pond,dan drukt deze
op H en doorF E op E.W as H een vast

een beroemdeklokkentorenuitde16(
leeeuw
terhoogte van ruim 1l0 Ned.elenvoorzien
van 48 klokken,het gerestaureerderaadhuis
uitde l4deeeuw ,in spitsboogstjlopgetrok-

werken; maar nu werkt hj door den beweegbaren hefboom G K en door de stang
GB desgeljksop debalans.Nemen wjeens
aan datdelastR zoodanig 0? debrug F H
isgeplaatst,dâtnaar elkezjde dehelftvan
zjn gewigt werkt; dan is het alsof 25

Yrouwen-kerk meteen toren ter hoogte van
ruim 140 Ned.el,onderscheidene kostbare
schildertjen en de praalgraven van Karelde
Sfolfe en M aria '
pcl Bour-qondië,de hoofd-

punt, dan werd de drukking van den last ken, het paleis van Justitie, voorheen de
aldaax opgeheven zonder op de balans te residentie der graven van Vlaanderen ,met

een aantal belangrjke oudheden,de Lieve-

kerk,aan St.Salvator gewjd,desgeljksmet
voortreleljke schilderjen van & rJP Oostj
#ZI,Memlihg enanderen,
pond werkt op K G,maardaarK H = ïjs nan Hoek,E.Q'?:eJI'
K G is,z0o werktdatbedraç metl/sdevan het Bisschoppeljk seminarinm enz.Brugge
zjn gewigt,dus a1s5pond,ln B 0p de ba- is de zetel Van een bisschop,van e0n gelans;voortsisC B = 5C E ,zoodatd1e 5pond regtshof en V:n een provinciaal gouverne-

pond in E was opgehangen. D e andere 35

evqnveel gewigt in A evenwigt houdt a1s raent; m 0n heeft er e0n gymnasium ,eene
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zeevaartschool, een athenéum, eene kunst- vergeefs5na den slag bj Ramillieswert
lzj
académie,een muséum ,eenbotanischen tuin. door de Bondgenooten (1706), 2 jaar later
d
oo
r
d
e
Fr
a
ns
c
he
n
e
n
i
n
1
7
0
9
we
d
e
r
o
m
do
or
e%e openbare boekerj meteen grootaantal
handschriften, een schouwbtlrg en vele in- de Bondgenooten bezet.Bj hetwoeden van
stellingen van weldadigheid. T0t de v00r- den oostenrjkschen Successie-oorlog werd
naamste bronnen van bestaan behooren er zj in 1745 door de Franschen onder den
de linnen-, katoen- en lakenweverjen,de maarschalk van Stzkddzl, en in 1794 onder

bierbrouwerjen,de brandewjnstokerjen en Pichegru ingenomen.Daarna deeldezj inde
de scheepsbouw. O0k geeft de aanvoer der lotgevallen der Nederlanden. Zj is de ge-

voortbrengselen van het om liggende land er boorteplaats van den schilder van Oost en
aanleiding t0t een druk handelsverkeer. van den wiskunstenaar Mmon Sferïs.
Brugge ls het middelpunt van een aantal
Brugge.onderdezennaam vermeldenwj:
spoorwegen, die haar over Gent met AntLodetvjjkrczlBrugqe,heervanGrîefFzlizep,

werpen,metKortrjk(en verdermetRjssel), een aanzienljk Vlaamsch heer, ridder van

met Blankenburg, met oostende enz.ver- het Gulden Vlies en kamerling van Pltilips
binden.
de Goede1hertog van Bourgondië.Hj was
Men verhaalt,dat reeds in de 2deeeuw de eerst stadsvoogd van Brugge en later stadheilire Chrysolus aldaarhet Evangelie ver- houder van Holland, Zeeland en Friesland.

kondlgdheeft,datzj ten tjde derFransche DaarhjEdnardvan Engelandbjdiensvlugt
in bescherming nam, werd hj doordezen
t0t graafvan W inchesterbenoemd.W élwerd
hj door Maria in hetstadhouderschap bevestigd,maar hj zag zich gedwongen,om
en iserin dehoofdkerk bjgezet.ToenBol
t- plaats te maken voor Wovertnan Sprdd:/e.
#d'
l
t
lï/Al,graafvan Vlaanderen,in1204keizer Eene zjner kleindochterswasdemoedervan
f van Egmond.
werd van het Byzantjnsche rjk,bragthj Lamoraat
,, graa

koningen uit hetMerovingische huis Bruzzéa
en later Bru-qde heette en reeds in 865d00r
muren Omgeven was.Karel de Goede,graaf
van Vlaanderen,verloor er in 1127hetleven

Brugge in betrekking m et alde koopsteden
Arnold'nan .#rlg,ge, o0k de Wrvcà en Arder MiddellandscheZee,endaar00k deHanse- noldo de Ponto genoemd, een uitstekend
steden er een magazjn hadden,breiddede toonzetter uit het laatst der l5de en hetbealgemeene welvaart er zich verbazend uit. gin der lsdeeeuw.Hj overleed in 1536 en
Nadat Brugge in den aanvang der 14deeeuw eris zelfseene medaille metzjn borstbeeld

doordeFranschen veroverd was,ontvingzj
binnen hare muren eene Franschebezettlng,
doch de vrjheidlievendeburgers,aangevoerd
doorden weverPieter A'plizw,verjoegen de
vreemdelingen in 1302 en onderwierpen zich
3 Jaarlater aan den graafv@n Vlaanderen.
In 1281behaaldePltili
psvan Arteveldenabj
Brugge de Overwinning op graafLodewi
jk.

terzjnereervervaardigd.Menheeftvanhem

een groot aantal motetten en hymnen vool*

kerkgebruik,die gedeelteljk in druk, gedeelteljk in handschriftaanwezig zjn.
Bruggem ann. onder dezen naam vermelden wj:
Jol
tannA'
eisrïc: TkeodoorWrv#.g:vlJl9z,een
verdiensteljk bevorderaarvan hetonderwjs
O0k onder de hertogen ran .
rt
lslr-t/pltfié bleef in Pruissen. Hj werd geboren in 1795te
de handelerbloejen,doch dezeverminderde Soest in W estphalen, studeerde te Miinster
onderhetOostenrjkscheHuisbjdeOpkomst in de theoloyie en werd in 1815 leeraar en

van Antwerpen. 00k begonnen de havens vervolgens dlrecteur van het gymnasium te
van Sluis en D amm e te verzanden, en de Diisseldorf. In 1832 werd htj benoemd tot
burgers van Brugge, door velerleiverdeeld- regeringsraad en 1id van het schoolbestuur
heid in spanning gehoudenj vergaten het, teCoblenzenwerktemetvruchtaandeverbetevoordiekanalen van hunnenrjkdom zorgte ring der gylnasia.HoezeerzelfR.Katholiek,
dragen. Filips de Goede, hertog van Bour- kooshjpartj tegen denaartsbisschopDroste
gondië, stichtte er in 1430 d: orde van het non Fïdcâerfs.g en stelde zich hierdoor bloot
Gulden Vlies.In 1488 namendeBruggenaars aan den haatvan velen zjner geloofsgenoo-

koninq Maœimiliaan gevangen,deden zjne ten.In 1837vertrolkhj op last derPruissiraadslleden Onthoofden en dw ongen hem Om
afstand te doen van hetbestutlrvan Vlaanderen.Vruchteloos rukte het bondsleger uit
Zwaben derwaarts,- vruchteloos bragtkei-

sche regering naar Romejom er den gezant

lwnsen bj de onderhandelingen metden H.
Stoela1sraadsman terzjdetestaan.Nazjn
terugkeer werd hj alsgeheim regeringsraad

zerI'
rederik 1II zjnetroepen in deNeder- toegevoegd aan het ministérie van A erelanden;Brugge en Gentbodenhun hethoofd. diensten onderwjs,in1849t0tlidderEerste
Eerst hertog Albreeht eczzSvksen,de stad- Kamer gekozen,waar hj in 1850 t0t 1851
houder van M aœimiliaan,onderwierp entuch- alsvice-presidentwerkzaam was,zagzic'
hbj
tigde er de iere burgerj.Ten tjde derbloe- de vorming van het Huis der Heeren voor
dige geloofsvervolgingen onderPltilips11 van

levenslang t0t1id daarvan benoemdtenover-

Spanje,namen vele burgersvan Bruggede leed den 7den Maart1866.Hj schreef (
tObwjk naarelders,en dit werkte er Zeer na- servationesinSophoclisOedipum Tyr.(1823)''
deelig op de algemeene welvaart. In 1582 enuobservationesinTacitiAgricolam(1824)''.
Karl SdizlrïcA Bruggemannb een bekend
werd de stad door de Franschen ingenomen,
maaar in 1584 doo1'deSpanlaarden heroverd. Duitsch dagbladschrjver. Hj werd geboren
Gedurende den Spaanschen Successie-oorlog den 29sten Augustus 1810 te Hopsten,stubelegerden de H ollanders in 1704 haar te deerde te Bonn in de regten,w asteH eidel-
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berg deleiderder JBi
irsenschaft (studentenvereenigingl' en nam alszoodanig deelaan
de feesten te Hambach en W ilhelmsbad.In
1832Tverdhj deswegeinhechtenisgenomen,
eerstaan Bejeren,daarna aanPruissen uitgeleverd en naar de vesting Posen gebragt.
Zjn vonnis, in 1837 geveld, veroordeelde
hem ter d00d op hetrad,maarwerd t0teene

3ocjarige tuchthuisstraf verzacht.Eene amnestiestelde hem in 1840in vrjheid,en in
1841 vestigde hj zich alsprivaat-docentte
Berljn.Hler gat'hj eenecritische beschou-

beroesaden Thomas a A'e-,1. Hj leerde
Latjn in eene kloosterschool,T7erd saonnik

en begafzich'
,nadathj eersteen ligtzinnig

leven geleid en zieh daarna verbeterd had,
als minderbroeder in een klooster der Obser-

vanten te St.Omer.Hierwerdhjt0tlector
in de godgeleerdheid benoemd,doch in 1445
verliethj zjnrustigverbljf,om alsvolksleeraardoorde gewestenvan Noord-Nederlan;te
trekken,waarhjjverdetegendeheerschende
ondeugden, vooral tegen de burgertwisten,
en allen t0tbekeering vermaande.Zjnepre-

wing in hetlichtvan hetstaathuishoudkundig dikatiën, h0e plat o0k van vorm .getuigen
stelsel van Dr. List en schreef veel in de van zjne verbeelding,van zjn practischen
dagbladen,te meer omdat de minister Eiel
t- geesten van zjne groote menschenkennis.

korn hem in zjn bedrjf a1s privaat-docent In 1462 kwam hj te Amsterdam ,om er
belemmerde.Hj leverde correspondentiën in de orde de observanten in te voeren? doch
de uRheinische Zeitung'', w elke vervolgens vond er veeltegenstand bj de regemng en
verboden werd, maakte een geschrift open- bj de geesteljkheid,terwjlhet volk niet
r te
baar,getiteld:upreuszensBerufin 4er deut- m oede w erd, den w elsprekenden leeraa'
schen und preuszischen Staatsentwickelung hooren.Na eenlang envermoejendomdolen
(1843)'' en werd in 1845 hoofredacteur van vond hi
j eindeljk rust in een kloosterder
de ttlfölnische Zeitung''.Gedurende de bewe- Observanten te Njmegen,arm en oud,beging van 1848 en 1849kooshj de zjdeder vende van ziekte en zwakheid,zooalshj zelf
conservatieve partj,maar hj moesttoch in getuigt,en hj overleed aldaarin 1473,ter1855afstand doenvan gemelderedactie.Daar- wj1die stad doorKareldel
gfolfebelegerd
overgafhj eene brochure in hetlicht,ge- werd.Hj heefteen paarliederen nagelaten,
titeld uMeineLeitungderkölnischen Zeitung''. beginnende met de woorden uMit vzoechden
Zjne verdere lotgevallen zjn 0nsonbekend. laet0nssinghen''en tlcheb ghejaechtmjn
BN gger(Friedrich),eenuitstekendbeeld- leven lanc''?die een uitstekend bewjsgeven
houwer van den tegenwoordigen tjd,werd van zjn dlchterljken aanlegt voorts begeboren te Miinchen den l3t
lenJanuarj1815. staan er ebnige geschriften van hem in handHj was een leerling van k l
twantltale'
r,stu- schrift, waaronder een tdlueven van Jezus''.
deerde veleJaren aan de académie van zjne Het spreekwoord upraten a1s Bruyman''beFeboorteplaatsen vertoefdevan1841t0t1843 vat o0k n0g in onze dagen den l0fzjner
ln Italië.T0t de hier vervaardigde kunstge- w elbespraaktheid.
wrochten behooren een dTheseus'' en een
Brugm ans. onder dezen naam vermel-

relièf Jodusseus bj Kalypso''.Na z/n terug- den wj:
A ntonius Wrzwzzltxs,,geboren te H antum in
keer werd hj door koning Lodewgjk belast
m et de vervaardiging van onderscheidene Friesland den zdenOctober1732.Hjstudeerde
borstbeelden voor deuR uhm eshalle'',alsm ede te Franeker en werd er op zjn 18t
1e Jaar
m et die van een aantal standbeelden,w elke meesterder vrjekunsten en doctorderwjsvervolgensin brons gegoten zjn,zooalsvan begeerte,vestigde zich te'sHage waarhj
Gliiek voor M iinchen,van H ansJakobFwgper

eene Jproeve overde waaregrondwettender

voor Augsburg,van Lodewjk deAike voor beweging en ruste enz.''in hetlichtgaf,en
Landshut,van M aœ .E'-JCZIJ'JvoorMiinchen, aanvaardde in 1756 hethoogleeraars-ambt in
en van den veldmaarschalk W redevoorH ei- de wjsbegeerte te Franeker.Hierschreefhj
delberg.O0k vervaardigdehj ,
'
de uBavaria'' een paar verhandelingen van natuurkundigen
voor de 'tsiegesthor''teMiinchen,eenetombe inhoud, en vertrok in 1767 als hoogleeraar
voor den geschiedschrjverJokannes'
polM ûl- naarde hoogeschoolte Groningen,waarhj
ler te Cassel, alsmede de standbeelden van den 27sten April1789 overleed.T0tzjnegeDcltelllny en Van koning
Bel
jeren. schriften behooren uMagnetismus seu de aëUiteigen bewegingleverdehjonderscheidene nitatibus magneticisObservationesacademicae
fraaje groepen uit de Grieksche fabelleert (1778)'' Gspecimen Mechanicae veterum per
zooalsuchiron,onderwjsgevendeaanAchil- mechanicam recentiorum pleniusexpositae(in
1es in de muziek'' uoedipus en Antigoné, de werken van het Koninkljk genootschap
ttDaedalus en Icarus (op detentoonstelling van W etenschappen te Göttingenl'enOndervan 1869 te Miinchenl'' tBacchus''enz.ln scheidene verhandelingen in de w erken van
1863 bezocht hj de Krim ,begafzich over hetgenootschap uproexcolendoJurepatrio''.
Constantinopel naar Athene en keerde over O0k heeft hj een vochtmeter(hydrometer)
Italië,Napels en Romenaar zjn vaderland uitgevonden,die geruimen tjdindeprovincie
terug.Hj was honorairlid van de Académie Groningen door de ambtenaren der belastinvan Schoone Kunsten te Mt
inchenjen over- gen gebruikt w erd.
Sebald J'
Mzfïll.s Brugmans, een zoon van
lee; den 9den April1870.
Brugm an (Johannes),een Nederlandsch den voorgaande.Hj werd geboren te Franevolksprediker uit de 15de eeuw ,w erd gebo- ker den 24sten Maart 1763,studeerde aldaar
ren te K empenopdegrenzen vanhetlandvan in de wis-en natuurkunde,prom oveerde in
Kleefen waseen tjd-en stadgenootvanden 1781met eene dissertatie over delGroninger
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steeùkunde (Lithologia Groninganal'', behaalde in laatstgenoemd Jaar een eereprjs
bjdeacademiete Djondoorhetbeantwoorden eener vraag over de Gschadeljke en
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ningen den zssten Julj 1769,studeerdeal-

daar en te Leiden 'in de regten,vestigde
zich eerst te '
sHage en vertrok in 1793 als
.twee
de advocaat der Oost-lndische maat-

vergiftige planten in de w eiden'',in hetvol- schappj naar Amsterdam , verloor deze be-

gende een bj die van Bordeaux door een trekking in 1796en wjdde àich toen geduGvertoog over de kenmerken van het 0p- rende meerdan 30Jaren aan de burgerprachouden van den groeider eikenboomen''1 en tjk, waarbj hj zo0 groote talenten en
in 1785 een bj die te Berljn door zjne achtenswaardige eigenschappen aan den dag
verhandeling Gover het onkruid.'' In het- legdetdat hj metdeorde van den NederzelfdeJaarwerdhj doctorindegeneeskunde landschen Leeuw en met de Saksische en
en hoogleeraarin dewjsbegeerte te Frane- Bejersche orden van verdienste werdverker,welkebetrekkinghjinOctober1786met sierd.Hj behoordein 1812onderde eersten,
die van hoogleeraar in de kruidkunde aan die zich bejverden om hetFranscheJukaf
deLeidsche hoogeschoolverwisselde,terwjl te werpen,aanvaarddedehaycheljkebetrekhj een Jaar later 0ok de lessen over de king van lid van het Provlsioneel bestuur
dierkunde en in 1705 die in de scheikunde van Amsterdam en bevorderde de Omwente-

op zich nam.Vooralheefthj zich verdiensteljk gemaakt door zjne medewerking t0t
organisatie van de geneeskundigedienstbj
hetleger. Koning Lodewl
jk benoemde hem
t0tzjn eersten eonsulérendengeneesheerm et

ling op eene krachtigewjze.In 1814werd
hj lid der Provinciale Staten van Holland
en houtvester in het 2(
le Jagtdistrict van
Noord-Holland, in 1823 lid van het Amortisatie-syndicaat,en in 1819 en 1829 zag hj

den titelvan staatsraad en onderN apoleon1, zich benoemd t0t lid van de Tweede Kamer
die hem tevensbenoemde t0t ridder van het derStaten-Generaal.Deeerstemaalmeendehj
Legioen van Eer, bekleedde hj den post te m oeten bedanken en de tweedem aalwerd

van inspecteur-generaal der çeneeskqndige hj niet toegelaten, omdat hj,alslid van
dienst. Hetisvooralajn zjn lnvloed t0ete het Amortisatie-syndicaat, rekenpligtig was

schrjven,dat de academie teLeiden bleef aan den Lande. Kortdaarna werd hj door

bestaan, hare bezittingen behield en zelfs den Koning benoemd tot staatsraad in buieeneJaarljksche dotatieverkreeg van100000 tengewone dienst, in 1840 t0t lid van den
francs.O0k ma den val van hetKeizerrjk Raad van State en in 1841 t0tlid van de
behield hj de betrekking van inspectenr- Eerste Kamer der Staten-Generaal, alwaar
generaalder geneeskundige diensten zorgde hj werkzaam wast0t1848.Hj heeftslechts
na den slag bj W aterloo,datdegekwetsten weinige opstellen geleverd,doch betoonde

niet in de steden werden opgehoopt,geljk
hj er metonvermoeiden jver voorwaakte,
om besmetteljke ziekten uitdehospitalente
weren.In 1812werd aan zjne verhandeling
tover den hospitaalbrand'' door de Haarlemsche Maatschappj de eereprjstoegekend.
Veelvroegerreedsstondhjaanhethoofdder

zich een groot jveraar voor de geschieden oudheidkundige wetenschap.Hj waslid
van de tweedeklasse van hetKoninkljkNederlandsch Instituut, van de Hollandsche
Maatschappj van fraaje kunsten en wetenschappen, van het Genootschap vool' oudheidkunde te Bonn, van de Maatschappj

commissie voor de ttpharmacopoea Batava van Nederlandsche letterkunde te Leiden,
(1805)''en later voorde apharmacopoea Be1- van het Frieseh Genootschap voorgeschied-,

gica''. In 1815 werd hj afgevaardigd naar oudheid- en taalkunde enz.Hj overleed Op
Parjs om het in 1795weggeroofdekabinet den 2denM ei1851.
voor Natuurljke historie van denStadhouder Brugseh (Heinrich Karl),een verdiensweder op zjne plaats te brengen.Dit kabi- teljk geleerdeop hetgebied derEgyptische
net werd doorden Koning aan de Leidsche oudheidkunde, w erd geboren den l8den Feacae mie ten geschenke gegeven ,en Brnuq- bruarj 1827 en schreefreeds zeer vroeg be-

langrjke verhandelingen over Egyytische
der delfstoFen,toen hj op den zlsten Junj taal- en letterkunde. Hierdoorverwlerfhj
1819 door den dood werd weggerukt.Hj de Funst van Aleœander ron Rkntboldten
had den rang van generaal-majoor,was rid- konlng I-riedrLek W ilhelm IF'van Pruissen,
der derordevan denNederlandschenLeeuw , die hem in de gelegenheid stelden om zjne
van die van St.Anna van Rusland2ëeklasse, studiën voort te zetten. Nadat hj zich te
van die van den Rooden adelaar van Pruis- Berljn op de kennisderoudheid toegelegd
sen 3deklasse,en van die van hetL egioen en de muséa te Parjs,Londen,Turjn en
van Eer, alsm ede lid van een aantal ge- Leiden bezochthad,volbragt hj in 1853 Op
leerde genootschappen.Behalve de reedsge- kostendesKoningszjne eerste wetenschapnoemde geschriften heefthj een aantal ora- peljke reisnaar Egypte,waarhj metden
tiën en belangrjke rapporten geschreven. Franschen oudheidkundige Mariettede o?Eenmarmeren gedenkteeken met zjn wel- gravingen bj Memphis met oplettendheld
geljkend borstbeeld is geplaatst in de St. radesloeg.Nazjn terugkeer teBerljn vesPieterskerk te Leiden, terwjl zjn borst- tlgdehj er zichalsprivaat-docent)werd er
ellzl,
: was n0g bezig methetrangschikken

beeld in pleister zich verheft in deM Hortus conservator van het Eyypt
isch muséum en
aldaar.
schreefeerstzjne tRelserbeichte aus AePibo Hpfozlil,
sBr'
ugmans,een broeder van gypten (1855)''en toen zjneprachtige ?M0-

den voorgaande. Hj werd geboren te Gr0- numents de l'Egypte (1857).'7 In 1857 en
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1858bezochthj wederom de oevers van ie D eze fam ilie heeftvooralsedertde17deeeuw
Njl,en zjn uRecueilde monumentségyp- een aantal mannen opgeleverd, die hooge

tij
h
enn0
sg(18
62j''wasdaarvan devrucht.Nadat
eenlge werken over Egyptegeschre-

betrekkingen bekleed en zich o0k doorhunne
bekwaamheid onierscheiden hebben.Vanhen

ven had,vergezeldehj in 1860 een Pruis- noemen wj:
sisch gezantschap naar Perzië,doorkruiste
H einria ,graafnon Jyr#Al1eersten Ininister
er een groot gedeelte des lands en gaf ten tjde van A'
mgustII1,keurvorstvanSakhiervaneenereisbeschrjvinguit(1862en1863). sen en koning van Polen.Hj werd geboren
In hetnajaarvan 1864werdhjbenoemdt0t ophetfamilie-kasteeldenlzdenAugustus1700,
Pruissisch consulteCaïro,nadathj in den en deed weldra dienst a1spagebj hertogin
aanvang van dat Jaar een Gzeitschriftfiir Elisabetlnvan Daksen-Y eidzezlo/el:en vervolëgyptischen Sprach- und Alterthumskunde'
' gensbj koning AugwstJJ, wiensgunsthj
had opgerigt.In 1868keerde hjnaarEuropa tborzjn innemend voorkomen wist te verterug en werd hûogleeraarteGöttingen,doch werven.W eldra klom hj op,en toen laatstreeds in 1870 plaatstehj zich,op verzoek genoemde overleden was (1733),genoothj
van den Onderkoning van Egykte,aan het het onbeperkt vertrouwen van AwyustwsIII
hoofd van deuEcoled'Egyptiologle''inCaïro. en werd diens eerste minister,belastmetde
Zjn belangrjkstwerk ishetGHieroglyphisch- zaken van Oorlog en van het Buitenland
demotischeW örterbuch(1867- 1869)'',voorts (1746).Nu had hj allemagtin handen,en
schreefhj GGeographische Inschriften altë- keizerKarel VIverhiefhem metzjnebroegyytischer Denkmsler (1865-1866,2 dln)'', dersen nakomelingent0tdenstandderrjks?D1eâgyptische Grëberwelt(1867)'7 Gueber graven,terwjlhj in Polen de waardigheid
BildungundEntwickelung derSchrift(1868)'', van starosten grootegoederenverkreeg.Zjn
GDie Sage v0n der geiiigelten Sonnenscheibe karakter was ver van lofwaardig,wanthj
achtte geene middelen ongeoorloofd,om den
(1870)''enz.
Bruhezen , Onder dezen naam vermel- Koning tebehagen en zjne eigenehebzucht
den wj:
te bevredigen. Hj verried aan Oostenrjk
Pieter wczlBewhezen ofPetruszrslF
zezbld, de plannen van Saksen, en werd in Polen
eenNederlandschgeneeskundige.Hjwerdge- Roomsch-Katholiek,terwjlhj zieh in Sakboren teRiethoven in deMejerj van'sHer- sen gedroeg a1seen Protestant.Hjwistzelfs
togenboseh,enwaseerstljfartsvanEleonora, deKoningin en denKroonprinsverwjderdte
koningin van Frankrjk en laterstadsgenees- houden van het vertrouwen des Vorsten en
heer te Brugge.Hetschjnt,dathj overle- dezen te nvertuigen, dat alleen de eerste
den isomstreekshet 1571.Hj heefteenige minister waakte voor het heil van Koning
Latjnsche werken nagelaten van geneeskun- en land. Intussehen bragt hj de grootste
digen inhoud en onder deze bevindt zich ellendeoverSaksen enwikkeldehetdoorzjne
<De Thermarum Aquisgranensiûm viribusetc. trouwelooze staatkundein den Zevenjariqen
oorlog.Om in zjne schandeljke verkwistln(1555)''.
Joltannes z/lls Brnl
tezen, licenciaat ixl de gen te voorzien,schreefhj gedurig nieuwe
regten en aartsbisschop van Utrecht. Hj belastingen uit, hiel; de tradementen der
werd geboren te Breda den 3t
10 Mei1521en ambtenaren in,deed zich de gelden van onbekleeddenadevoleindingzjnerstudieweldra m ondige w eezen tegen een nietswaardig ontaanzienljke ambten te Utrecht,onderande- vangbewjsafgeven en ledigdeoveraldekasren datvan Pauseljk protgnotarius.ln1549 sen. Z0o bragthj de staats-inkomstenvan
werd hj domheer, in 1573 deken van het Saksen van 6op 8millioen thaler, en zjne
kapittelvan denD0m en eindeljk Oëciaal- staatsschuld van 20 op 40 millioen.Aan de
en algemeen-vicarisderUtrechtschekerk.Hj verfraajing van Dresdenbesteeddehj schatwas een jveraar voor zjne godsdienst en ten, doch maakte de regtsbedeeling afhaneen vjand van Oranjeen van alleHervorm- ke1jk van zjneluimen. Tevensgafhj zich
den. Daarom werd hj in 1578t0tbisschop overaan degrootsteweelde:hjdeedsierljke
van Groningen en kortdaarna t0taartsbis- ttlinen aanleggen en prachtige paleizen bouschop van Utrecht benoemd.Bj het veld- wen,voorzag zich van kostbaarhuisraad en
winnen derHervormingenderNederlandsche vaneeneuitgebreidebibliotheek enhadkameronafhankeljkheid moest hj echterdiestad heeren, pages en bjna 300 bedienden ter
verlaten,zoodat hj zich eerstnaarAmers- beschikking,welke beter bezoldigd werden
foort,toen naar Emmerik en eindeljk naar dan die des Konings. Zjne tafel wasmet
Keulen begaf,waarhj den lodenSeptember overvloed van uitgezochte spjzen bezeten
1600 overleed.--Zjn broederZnyelbertvan hj ontbood zjnekleederen uitParjs.Bjhet
.frz
d4Fzezezl,thesauriervan hetkapittelvan den uitbarsten van den Zevenjarigen oorlog ontD0m te Utrecht, teekende in 1576 vanwege vlugtte hj met den Koning eerst naar den
de Staten van Utrecht de Unie te Brussel Königstein en vervolgensnaarPolen,entoen
en stond 00k bj de Algemeene Staten des de vrede van Hubertsburg daaraan een einde
Lands in hooge achting.
maakte, keerde hj met hem naar Dresden
terug,waarhj zjnepaleizenopstaatskosten
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fam ihe,uit Thiimngen afkomstig.Hetfamilie- deed herstellen en zjneverkwistingen voo1-tkasteel is Ganglol-sömmren niet ver van
Erfiirt!en als stam vader noem tm en Johann

zette,hoew el het land was uitgeput.Toen
de Koning kort daarna overleed,w erd o0k

vonWzgàf,dieomstreekshetJaar).
4::jeefde. hj weinige weken daarna,nameljk op den

BRUHL- BRUIKLEENING.

#

28sten october 1763, door den dood wegge- der W ahlPabst Klemens'XIV und die Auf-

rukt.Hoewel hj van Augwntu I1I eene
schrifteljke verklaring had verkregen,dat
zjne erfgenamen na zjn dood verschoond
zouden bljven van het onderzoek en de
verzegeling zjner papieren,gafdenieuwe

hebuug derJesuitenordens(1848)''iW eltgeschichte fiir das Katholische Deutschland
(1848,2 dlnl''enz.
Bruhns (Kar1Christian),een verdiensteljk Duitsch sterrekundige,werd geboren te

heerscher,keurvorstFrederik OArlfdtzl/,be- Plön in Holstein den 22sten November 1830,
ve1 t0t onderzoek, en het bleek, dat ep4 onderseheidde zich reedsvroeg doo1'zjnaanBeûltl meer dan 5300000 thaler verdllisterd 1eg voor de wiskunde, legde zich daarenhad en 1l
/z millioen thalernaliet.Er werd boven t0e op de sterrekunde en vreemde
besloten,dat geld van de erfgenamen terug talen, en ging in 1851 naar Berljn,waar
te eischen,doch de Keurvorst pverleed n0g hj eenigen tjd werkzaam wasbj een werkin hetzelfdeJaar,en prinsXarerins,dietoen tuigkundige.De oplossing van eenige sterrehet gezag in handen kreeg, liet de zaak kundige vraagstukken verschafte hem het
rusten.Briiltlis de stichter van hetpaleis te vertrouw en van den hoogleeraar Encke,0bDresden,hetwelk naarzjn naam wordtge- servator der sterrewacht in laatstgenoem de
nstelnoem d.
stad,en hj ontving er w eldra eene aa.
Frïe&'ic: Aloysiws, raaf von Wr:A!1 00n ling als assistent aan het observatorium .In
zoon van den voorgaande.Hj 'ierd geboren 1856 promoveerde hj met eene dissertatie

te Dresden den Blsten Julj 1739,ontving tDe planetis minoribus''en in 1859 èerd
eene zorvuldige opvoeding,studeerdeteLgip- hj er privaat-docent aan de Universiteit,
zig en te Leiden , reisde in verschillende waarna hj in 1860 benoemd werd t0thooglanden van Europa,werd op zjn lot
leJaar leeraar en directeur dersterrewachtteLeipveldtuigmeester, woonde eenige veldtogten zig. Hj ontdekte onderscheidene kometen

bj in den Zevenlariren 00rl0g,en verloor
zjne openbarebetrekklngen na dendoodvan
Alt-qutus 111.Na 1785leiddehjeen ambtel0os leven en hield zich bezig metletterkundigen arbeid.Hj heeftJDramatischeBelusti-

en plaatste een aantal berekeningen van
planeten,kometen enz.in deuAstronomise.
he

Nachrichten''.Voortsschreefhj JDie astronomische Strahlenbrechung in ihren histori-

schen Entwickelunr (1861)''JGeschichteund

gungen (1785- 1790,5 d1n)''uitgegeven,be- BeschreibungderLelpzigerSternwartetl86ll''

nevens eene Fransche vertaling van den

enz. De sterrewacht te Leipzig, eene der

GAlcibiades''vanMeiszner.Hjbezateene0n- beste van Duitschland,isvolgenszjne aan4emeeneligchaamskracht,en waseen groot wjzingrn gebouwd.
hefhebbervandemuziek envandeteekenstift.
Brm d noemtmen de aanstaandegehuwde
Earl Frid#ricF
zz
v prïfz Panl, graaf ron vrouw,tebeginnenvandentjd,waaropzjmet
WrïiFzl, een broederszoon van Ileinriclt.Hj haaraanstaanden man,die alsdan bruidegom
werd geboren den 18;en Mei1772 en toonde wordt,bjden burgerljken'stand a1s onderreedsvroeg een grooten aanleg voor de t00- trouwd isingeschreven,t0taanhetoogenblik
neelkunst. Toen hj zich in 1785 metzjne derhuweljksvoltrekking doordenambtenaar
ouders in W eimar ophield,maakte hjkennis vandenburgerljkenstand.Bruids
jlé
ferszjnde
met Göthe,Herder en W éelandenbetradtoen speelnootenderbruidydiehaarindebruidsdagen
reedsmetbjvalopindenvorsteljkenscholw- met allerleikleine diensten ter zjdestaan
burg.Daarna begafhd zich naar het Hof te en de bruidsfeesten bgwonen.Na het eindiBerljn en werd er achtereenvolyenskamer- gen van den bruidstjd wûrdtdebruiloftgeheer bj prins Heinriek van Prulssen,bj de vierd.Bruidbtranen noem tm en het feest op
Koningin-Moeder en bj koningin Lolbine.ln den dag van ondertrouw.Voorheen bestond
1813 nam hj deelaan den veldtogtals ma- in ons land bj de aanzienljkendegewoonte,
Joor van den generalenstaf,verçezeldeden om op dien dag, van w ege de aanstaande
K oning van Pruissen naar Parjs en naar echtgenooten, ipocras, eene gekruide soort
Londen en werd bj zjn terugkeerintendant- van wjn,als zinnebeeld der bruidstranen,
generaal der Koninkljke schouwburgen te aanvrienden en bloedverwantentengeschenke
Berljn. Hj nam die betrekking met den te zenden.
meesten jverwaar,stichttehetdDramatisches Bruikleening heeftplaats,wanneer de
W ochenblatt''.maar trok zich in 1828terugt een denandervolgensovereenkomsteenezaak
waarna hj in 1820 t0tintendant-generaalder tjdeljk om nietten gebruike geeft.Zj ontKoninkljkemuséawerdaangesteldenden9(
len staat tengevolge van eene voorafgaande,of
Augustus 1827 overleed.
tegeljk metde overeenkomst;maar bestaat
Brûhl (Moritz), een Duitsch schrjver, nietzonderdeze,evenmina1sdezealleenvoor

werd gebpren uit een lsraëlietischgeslachtte haarbestaan genoegzaam is.Overgavevande
Diisseldorfin 1819,studeerde te Heidelberg zaak moethebben plaats gehad.Deleener?de
en te Bonn en stichtte in 1814 de ttManhei- gebrui
ker,krjqtden eigendom derzaaknlet,
mer Zeittzng''
,woondevervolgensin Keulen evenmin hetelyenljkebezit in streng buren daarna ln Frankfort,omhelsde in 1844 de gerregterljken zln:hj bezitdezaakvooren
R.Katholieke godsdienst en vestigde zich in namens den uitleener,en heeftalléén tegen1845 te W iirzburg als redacteur van het over dezen een persoonljk regt,om dezaak
uW iirzburger Journal''
. Voorts schreef hj gedurende den bepaalden ofden voorhet ge-

uW alter Scottund seine Freunde (1841, 5 bruik noodigen tjd te behouden,en daarvan
dlnl'',ddlrlandsZustënde (1845)'' aGeschichte gebruik te maken overeenkomstig hetdoel,
IV.
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bj deteleengevingbepaald,ofandershetge- sepia,uit een buidelofblaasvanden inktvisch

bruik te hebben,waarvoor de zaak vatbaar afkomstig.Die.blaaswordtsnelgedroogd om
is, zonder in hoedanigheid te verminderen. ze met den inhoud voor bederfte bewaren.
Bruikleening geschiedt om lief,in tegenstel- Plantenztlren tasten dieverfnietaan,en mineling van huuren veràuur.Ofhetregtvanden ralezuren maken haarnogbruiner-Menbereidt
uitleener en van den leener 00k op hunne haardoor den gedroogden inhoudderblaasop
erfgenamen overgaat,hgngtafvan debedoe- eeneglazenschaalfljntewrjven,dienmet12-

ling derpartjën,envandeomstandigheden, maalzooveelbjtendeloogt0teenbrjtemen-

waaronder de leening is aangegaan.
De leener isgeregtigd tQthetgebruik ,dat
hem is toegestaan,en i
n denreyelnietaanBprakeljk voor verlies en vermlndering der

zaak buiten zjneschuld.Aansprakeljk wordt
hj (en z00meerderen tegeljk dezelfdezaak
teleen hebben:zjn zj hetiedervoorhetgeheel), z0o hj de zaak andersgebruiktdan

gen,dezen onder g'estadig omroerentekoken

en vervolgenstefltréren.hetachterbljvende
uit te wasschen en hetwaschwaterbj het
overige vochtte voegen,envervolgenshierin

zwavelzuuq te laten droppelen totdat er een

bruine neerslag ontstaat. Na een bezinken
van 24 uur, gietmen het heldere voeht er
af en maakthet Overige droog door verdam-

bepaald is,ofde aard der zaak medebrengt; ping.Dekleurstof: op die wjze verkregen,

z00 hj niet voor haarzorgt,alseen goed wordtmetgomwateraangemengd.Dergeljke
huisvader,ofhaarnietop tjd teruggeeft. kletlrstoFen verkrjgt men, wanneer men
Hj kan zich van de terugyavenletOnt- brandbare dierljke en plantaardige stoFen ,
slaan door zich op compensatle te beroepen

zooals w0l, suiker g0m ,kif enz.verkoolt,

met eene schuld,die hj van den uitleener ûjn wrjften op dezelfdewjze bereidt als
beweert te moeten hebben,noch op de zaak

sepia. Do0r de meerdere of mindere mate

ces vve
err
kr
ko
jg
ling
en.kan men verschillende nuaneen regtvan retentie(terughouding)uitoefe- Van
nen, totdat eene schuld door den uitleener
O0k van de schors van den
hem w orde voldaan.
kastanjeboom en van de buitenste schilvan
Schade en verlies door toevalofovermagt walnoten kan men eene bruine vexfstofbezjn in den regelnietvoorrekeningvan den reiden,- alsmedevan zoethout,koëj,roet:

leener behalve in de uitgezonderdegevallen, tabak en van alle looistof-houdende plantensommi
ge
oms
andi
nen onder(lo
oxhet
toe
valtni
etgheden
getrofe,np.
z0a.
uz:jin
, deelen.W ilmen aan houteene kaneelbruine
kleur geven,dan kooktmen dedunneplankdienhj

zo0hj,inplaatsvandegeleende,zjneeiyene Jeseerstmetaluin,waarna men er8deelen
zaak hadgebrtlikt,ofindien hj,slechtseene roodhouten 1deelgeelhoutbjvoegt,dehoevan beiden ktlnnende redden,de zjnebehou- veelheid water vermeerdext en de plankjes
den heeft,on1 heteven onder welke omstan- daalin 8 Of4 dagen laat liggen.Men maakt
digheden dit plaats had en welke der zaken deze kleur donkerder door middel van eene

de meeste waarde had.De uitleener bljft jzer-oplossing.op dergeljke wjzekan men

eigenaar,ofzoo hj ditnietis,regthebbende ook eene cochenille-kleuraan hethoutmedeop de uitgeleende zaak.Hj moethettoege- deelen. Bruin karmjn is eene oplossing van

kende gebruik dulden, en m ag zelf datniet Keulsch bruin in eene sterke l00g met eene
verhinderen , zonder, zooals de verhuurder, geconcentreerde suiker-oplossing.
Tot de bruine olieverven behoort vooral
voo1- Btoring door derden aansprakeljk te
zjn.Hj kan de zaak ten allen tjdewe- bruin lak, hetw elk uit een afkooksel van

der Opeisehen, z00 htj hierin door de over- boomschors bereid wordt.Om eene kastanleeenkom st ofdoor den aard der zaak niet is bruine olieverfte verkrjgen,vermengt men
rooden oker en zw artsel, en om dezelichter
beperkt.
Isergeen tjdbepaald,enkomterintusschen te maken ,voegtmen er gelen okerbtl.Ook
eene dringende, niet vooruitgeziene ,reden

kan m en in plaats van rooden oker verm il-

op,waarom hj zelfhaarnoodig heeft,dan Joen gebruiken,en in plaatsvan gelen oker

kan deregter0I!zjnevorderingdeteruggave steengeel.De Casselsche aarde of Keulsche
bevelen.Hjisnletverpligtde zaakteonder- omber is donkerbrt
lin van kleuren geeftbj
houdeninden staatvoorhetgebruik vereiseht, het glasschilderen een aangenam en doorzigen de leener kan de daarvoor aangewende tigen toon,hoewelzjnietduurzaam is,maar
kosten 00k nietterugvorderen:alleenkan deze grd
's wordt.W anneex m0n Z0 in een V0S10dekosten vergoedkrjgen,diet0thetbekoltd ten kroes verhit, verkrjgtmen bj verschilderzaak dringend en onverwjld noodig wa- lende warmterraden onderscheidenenuances,

ren.Heeft de zaak een gebrek,waaruitvoor en bj felle hltte eene donkerbruine kleur.
den leener schade ontstaat,b.v.hetleenen Na afkoeling wordt die stof in N7ater ;Jn
van een paard,dooreenebesmetteljkeziekte g0W r0Ven en bj herhaling metwarm water
aangetast, dan kan de uitleener t0t vergoe- gew asschen. Anderebruine kleurstoFen zjn
asphalt,bister,bruine Oker Omber en xaanding derschade gehouden zjn.
Bruin is eene kleur, welke niet tot de gaan Oxydule-oxyde, en ook uit Berljnsch
hoofdkleuren behoort,maar door zam envoe- blaauw wordt eene fraaje, doorschjnende,
ging van tw ee ofmeerhoofdkleuren ontstaat. duurzame bruine verfstof bereid, w anneer
Zj heefteen groot aantaltinten en schakê- men het door verhitting of door eene alkaringen,zooalslicht-endonkerbruin,kastanle- lische l00g ontleedt.De bruine kleuren voor

en chocolade-bxuin,kaneel-enkoëi-bruin enz. hetglasschilderen bestaan uitmangaan,een

T0t de bruine sapverven behooz vooralde vloelmiddel, zand- en loodglit; deze be-
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standdeelen Tiorden zamengesmolten, ge-

salpeterzuur bj.Heeft de gas-ontwikkelinj
opgehouden, dan doet men er 2 pond kallOm ivoor, hoorn, beenderen,marmer en loog bj van 200B.Mendoetertemeerwater
ander gesteente bruin te maken,bedientmen bj, naarmate men lichter kleurverlangt,
stampten flngewreven.

zich vaneeneverdundeoplossingvan salpeter- maakt het zuur metzout-ofwjnsteenzuur
zuurzilver,w aarmedem endie voorwerpen be- en laatdezjdeerinkokentotdatzj degestrjkt.V00rgipsbeeldenenhoutsnjwerkbe- wenschte nuance verkregen heeft.
reidtmeneeneverfstofvanBerljnschblaauw, Linnen en Iptzftldm.0m aan deze eene kaslam pzwarten gelen oker.De banketbakkers tanjebruineklet
lrte geven? bevochtigtmen
20 pond dier stofin warm water en legt ze
gebruiken gebrande suiker ofcaramel.
Om aan de grondstof van gebreide of ge- dan 4 uur lang in eene heete oplossing van
w even goederen of aan deze laatste eene lZ pûnd catecht
l, l pond kopervitriool en 2
bruine kleur te geven ,handelt men op de pond blaaqw hotxt-extract,laat zedaarnaeeni-

volgendewjze:

W olvan schapen.Twintig pondgezuiverde
w01 worden in een afkooksel van 10 pond
geelhout,'/zpond blaauwhout,2 pond sandelhout en evenzooveel sl
lmak 11/zuur4ekookt. Daarna neem t men de w0l er ult,
laat ze koud worden, voegt bj hetnatin
den ketel1pond kopervitriool,waarna ment

gentjdin deluchthangen en brengtzeten

s
lotte ljg uur lang in eene heete oplossing
van 1 pondroodechroomzurekali.Men maakt
zegeelachtigbruin d00rbjheteerstebadeene

oplossing van 2 pond geelhout-extracttevoegen. Om ze kersbruin te maken,legt men
de bevochtigde stofin eene oplossing van 2
pondblaauwhout-extracten Spond extractvan

alsditopgelostis,dew01erwederom 1/zuur quercitron(schorsvan den verf-eik,Querctls
in laatkoken.Menmaaktzelicht.koëlbruin,
wanneer m en in plaatsvan kopervitriool1tot
3 pond jzervitrioolgebruikt,- kersbruin:
w anneer m en er 5 pond geelhput en 4 t0t6
pond sandelhout bjvoegt.Om ze kastanje-

tlnctorial,waarnamenzeeruitneemten2pond
aluinenlpondtinzoutbjhetbadvoegt.Hierin

legt men de stofgedurende l uur?w aarna
men ze uitspoelt en in een afkooksel van 2
t0t4 pond blaauw hout brengt.
bruin te m aken kooktm en ze in ruim w ater
Getveren .s/o-#'
es van .
?np! ea katoen.Men
in eeneoplossing van 1/zponddubbel-chroom- koûkt 20 pond van deze stofin eene oploss
i
ng
van
1
/
:
pond
r
oode
chroomzure kali,
zure kali, '/a pond kopervitriool,'(gpond

aluin en '/. pond zwavelzuur(0finplaats l/: pond kopervitriool,1/apond alain en l/z
va
n ditlaatste '/zpond wjnsteen)gedurende pondwjnsteen gedurende luurenlegtdeze
een uur? waarna m en ze koud laat w orden dan gedurende 4 llur in eene sterke,koude
en in zulver watex uitspoelt, en vervolgens
nogmaals laat koken in w ater m et 5 pond
geelhout,10 pondroodhouten lpondblaauwhout.Neemt men wat meer van dit laatste,
dan wordt de bruine kleur donkerder.om
aan de w0leene oljfbruine kleqr tegeven,
kookt m en die hoeveelheid in water m et
10 pond geelhout gedurende een uur,spoelt
ze af, legt ze nogmaals in het vocht met
1 pond roodhout en l1/a pond sumak,laat
een on ander nOg e0n uqr koken,Yoegter

oplossing van azjnzure aluin-aarde,steltze

12 uur lang aan de luchtbloot,spoelt ze
naauwkeurig qit en verft ze vervolgens in
een afkookselvan 5 pond geelhout,10pond
roodhout en l of 2 pond blaauwhout.W 0l
&vordt hierdoor kastanjebruin. Om a'
an het
katoen dezelfde kleur te geven,dient men
het nogmaals in het besehreven afkookselte
brengen.

Hal
fzndewordtop delaatstgemelde wjze

geverfd, maar het bovenbeschrevene koude
3/J
tpond jzervitrioolen 1pondkopervitriool bad w ordt daarbj warm aangew end. D00rbp en zet daarna het koken n0g een uur gaans echter kan hierbj alleen de ervaren
voort.
verver de gewenschte kleur verkrjgen.

Zïjt
fe.rlAwilztigpondafgehaspeldezjdewordt Ilruin.Onder dezen naam vermeldenwg:
Claas
een Nederlandsch dichter.
in eenelaauwwarme oplossing van IIgpond
kopervitrioolen 12pond catechu(katsjoe)ge- Hj werd geboren te Am sterdam den zosten
legdennaverloop van4uuraan deluchtbloot- Februarj 1671, en schoon hj meermalen
%esteld,waarnamenzegedurendeeenkwar- optrad als leeraar in de gemeente der Oude
tler uurs in eene heete oplossing van lpond Friesche Doopsgezinden aldaar,om zjn vadubbel-chroomzure kali dompelt. Dit geeft derte vervangen,gevoeldehjgeeneroeping
kaneelbruin.Verlangtmen donkerder kleur, t0t die betrekking, maar w erd boekhoudex
dan spoeltmen de zjde uiten brengtze in 0P een kantoor en wjdde zjnevrje uren
een laauww arm afkookselvan S t0t 4 pond aan de dichtkunst.Totzjneeexstelingen beblaauwhout;wilmen ze w atgelerofrooder, hooren JDe aardbeving, hier te lande den
dan doet men er geelhout ofroodhoutbj. l8denSeptember 1692 voorgevallen''en CdAanMen verftzjdekersbruin doorze een nacht daehtiqe Bespiegelingen'',welke vervolgens
in eene koude oplossing van 5 pond aluin beide In het eerste deelzjner'
tzededichten''
of van azjnzure aluinaarde te leggen,dan zjn oprenomen.Hj gafonderscheidenetreur.
af te spoelen en daarna in een laaqw warm spelen ln het licht, zoo a1s ttDe grondlegafkooksel van 8 pond roodhout,8pondgeel- ging derRoomsche vrjheid (l7t3)''
,in 1716
hout en 4 pond blaauw houttebrengen.M en herdrukt onder den titel Jluucius Jl
mius
verftze kastaniebruin metaloë:ineengroo- Brt
ztus,grondleggerderRoomschevrjheid'',
ten ketel lost men 26 pondaloëopin 10pgnd GDe dood van Johan deGarciasenz.(1715)'1
water en voegterbjkleinegedeelten 16pond S'David en Jonathan (1713):'in 1727herdrukt
35*
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Onder den titel tspiegel van edelmoedige te Gorinchem den 25sten Augustus 1520,

vriendschap'', uAernout en Adolf van Eg- studeerdeteLeiden enzettezjneoefeninyen
mond,hertogen van Gelder(1716 en1726)M, voort te 'sHertogenbosch onder de leidlng
ttDe deugdzame hoveling'(1720)'' ?Dever- van Sam%ët .lle.v-gref: en daarna te Utrecht
hinderdewraak van C.M.Coriolanus(1720)''
, onderdie van Ravenmeryer.waarophjzich
uD e d00tl van W illem den Eersten,prins ten tweeden m ale naar Leiden begaf en
weldra te Utrechtt0t hoogleeraarin dewis-

van Oranje (1721)'en ?De grootmoedigheid
van Epaminondas (1722).
''Voorts gaf hj
tKleefscheen Zuid-HollandscheAreadia(1714
en1720):'uNoord-llollandseheArcadia(1732)''
uzedeiichten (1713,1721,1726,1741)'',?De
zegepralende Vecht (17l9)''
j dKorte schets
van het leven en sterven der Martelaren

(17S0,1730)'' zllonderd leerzamezinnebeelden (l7Z2)'', GDe lustplaats Zoelen (1723,
1742)'',dBjbelsehetooneelpoëzy(1724,1735,
1741)'5 Jlletleven van den apostelPaulus
(1734, 1739, 1742)'' enz, Zjne gedichten
ademen den geest van zjn tjd:zj missen
alle stoutheid,oorspronkeljkheid en losheid,

en natqurkunde benoemd werd.Hj gafer
tevens lessen in de ontleedkunde,alsmede
over het werk van llkyo de Jropf: (tvan
het regt van oorlog en vrede.'Hj overleed
den zlstea October1675,onderscheidene La-

tjnsche geschriften nalatende Jover de

voedende kracht'' dover de zwaarte en ligt-

heid derval
igcGo
hame
tove
n
d,,n''
:'
o(
v
el. r de natuurljke
kennis
de oorzaken en
,
oorsprong van het licht'' eene dverdediging
derwjsbegeerte van Deseartes''enz.

Florentlu deWrlis,eenverdiensteljkNederlandsch godgeleerde.Hj waseen neefvan

maar bewegen zich met groote saaiheid op denvoorgaandeenwerd geborenteGorinchem
zedeljk en godsdienstig gebied.De tglrjke in 1650,sttldeerde te Leiden en te Utrecht,
drukken van sommige zjnerpoëtische wer- was eenigen tj; veldprediker,daarna prediken bewjzen echter,datzj in 4en smaak kantteSchelluinen ,en werdin 1690beroepen

vielen zjnertjdgenooten;00k zjn detreur- teGorinchem,waarhjinJulj1724overleed.
spelen van C'laas frlis in de voorgaande HjwasongemeenervarenindeHebreeuwsche
eeuw n0g lang in 4en Amsterdamschen taalen oudheden en schreef<De emendandis
schouwburg vertonnd.Hjoverlee;denzosten Hebraeae linguae anomaliis etc.'',uovereenDecember 1731.

Willem Wroil,eenNederlandsch wjsgeer
en schrjver,geborenteRjp den 29stenApril
1759 en aldaar opgevoed in het weeshuisder
Dûopsgezinde gemeente.Hjwerdvervolgens
in 4e leer gedaan bj een timmerman en

molenmaker, maakte hier uitmuntende vorderingen, maar tgonde tevens z00 grooten
aanleg voor de beoefening der letteren dat
de leeraar der gemeente, P ieter H artman,
hem het voorstel dee;, om hem t0t de pre-

stemming der vierEvangelisten'',EEeuwspelen der oude Romeinen'', uover den Catechismus''enz.
cornelisde.
#zfxiy ofde Wrvys,een Neder-

landsch schilderen schrjver.Hj werd geboren te 'sHage omstreekshetJaar 1624,gevoelde reeds vroeg grooten lustom vreem de

landente bezoeken,ennadathjzichvooralin
deteekenkunstmetjvergeoefendhad,stelde

de Am sterdamsche burgemeester Nicotaas
'fG fdezzhem in de gelegenheid,om aan dien

dikdienst0y teleiden.Datwerd(
loorBruin lusttevoldoen.Hj vertrok denlstenOctober
metgeestdmftaangegrepen en hjachttegeene
opolering te groot,om zich geld voor boeken en tjd voor oefening te verschaFen.De
kap van den molen werdzjnstudeervertrek,
en door zjne volharding bragt hj hetzoover, dat hj in 1783 zjne eerste leerrede
uitsprak in de vacante gemeente te Kolhorn

en Barsingerhorn.W eldra werdhj te W ie-

l'
ingen en in 1789 te W estzaan beroepen.

Hj wasaldaarmetden meesten jverwerkzaam en overleed den zzsten Odober 1826.
T0t zjne geschriften behûoren dlletl0tder
menschen na hunnen doot
lenz.(1793)'',ttDe
levensgeschiedenis van Jezus niet overtollig
enz.(1794)'' (
fGemeenzame beschouwingen
overdegodsdienstvoorongeoefenden(1795)''
aHet qoede Kristjntje Ofeenegeschieienis
voordlenstboden (1795):', twee wjsgeerige
prjsverhandelingen in de werken van Teylers Genoûtschap,beidemetzilverbekroond,
GGodsdienstige enwjsgeerigebeschouwingen
der Jopgste staatsomwentelingen in Europa
(1709)'',de roman in brieven dFrans Edeling
en Sojhia Constant (1801)'' tproeve over
de whsheid van G0d in het ontwerp der
Evangelischebedeeling (1800)''enz.
Jokannen de Wril, een Nederlandsch natuurkundige en wjsgeer.Hj werd geboren

1674 over Duitschland naar Rome,waar hj

onder den naam van A donis in de schildersbent werd oppenûmen. Na een vertoef vnn

11/aJaar,waarln hj een grootaantalschetsen vervaardigde,reisdehjnaarNapels,toen
naar Rome terug,vervolgens naar Livorna,
en van hi
ervertrok hj naar Smirnaen bezochtKlein-Azië,Eyypteen deeilandenvan
denGriekschen Archlpel,terwjlhjdenschat
zjnerteekeningen aanhoudendvermeerderde.
Daarna vertoefdehj velejaren in Venetië,
waar hj zich op de schilderkunsttoelegde,
en keerde in 1693 terug naarzjne geboortestad,waarhj slaarmethetopstellenzjner
<è
'isbeschrjving doorbragt.Daarna ondernam
hj, ondersteund doorbovengenoemden burgem eester,een nieuwen,niet minder m erkwaardigen togt:hj vertrûk den 28sten Julj
1701 en reisde door Rusland en Perzië naar
Indië,alwaarhjdekustvanMalabar,Ceylon
enJavabezocht.TePetersburgschilderdehj
hetportretvan Czaar Peter I,teBataviadat
der gouverneurs-generaal W illem 'plzl OutsAonrl enJohan eJ9lHoorn.Den 24stenOctober

1708 keerde hj in het Vaderland terug en
hield erzich bezigmethetuitgevenvanzjne
werken,zich eindeljk vestigendeteUtrecht,
waar hj omstreeks het Jaar1719 overleed.
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Zjnebeidebelangrjkstewerkenzjn:dReizen met een bruineerstaalpoljst.Daarna wordt

door de vermaardste deelen van Klein-Asia, het 00k wel metwas ofmet een vernis bede eilanden Rhodus,Cyprus,Metilino,Stan- streken. In plaats Van antimoniumchloride
chio enz-,mitsgaders de voornaamste steden heeftmen in den laatsten tjd chloorzink ge-

van Egypte,Syrië en Palaestina enz.(1698, bruikt. Zwak salpeterzuur (1 deel op l00
metmeerdan 200koperenplatenl''en uReizcn deelen water) levert00k goedeuitkomsten,
over Moskovië, door Persië en Indië,ver- wanneer men dat zuur erbj herhaling oprjktmet300kunstplaten,vertoonendedebe- brengten telkenslaatdroogen:hetgeeftondpr
roemdstelandschappenen steden,00k debj- eenelossekorstvanroesteen(
luurzaam vliesje
zonderedragten.beesten,gewassenenz.(1711, van jzeroxyde,waarvan men de kleurvem
tweede druk 1714)'',welke fraaiuitgevoerde beteren kan doorhette behandelen meteene
werken ook in het Fransch, Engelsch en zeer verdunde oplossing van salpeterzuur

Duitsch zjn vertaald.

zilver.Te Parjs bruineertmen meteenige

Anna u
v /rïc de Wrzfigz,eeneverdiensteljke droppels salpeter-ot'zwavel-aether,gevoegd
Nederlandsche tooneelspeelster, die in 1730 bjeeneoplossingvanjzervitrioolin22deelen
metgrooten bjvalin den schouwburgteAm- w ater.

sterdam optrad,doorharevoortreFeljkedeug-

Bruining. Eenige Nederlandsche godge-

ljk trad,enden 24stenMei1744in den bloei
harerJaren werd weggerukt.
Bruine (De).Onderdezen naam vermelden wj:
Johannesde.
/glizle,eenverdiensteljkkanselredenaar,geboren te Balk inFrieslandden
7t
1en Augustus 1657.Hj studeerde te Frane-

woude den zosten Mei1705.Hj studeerdete

en 'sHage,waarhjden 4denSeptember1722
overleed.Hj heefteenigeleerredenenencatechisatie-boekjesuitgegeven.
k%amuëlA%:
.rtlt
5#de.
/rzlise,desgeljkseen
verdiensteljk Nederlandschkanselredenaaren
een zoon van den voorgaande.Hjstudeerde

horn,W orkum en Veere.00k werdhj in
1803 wegens Zeeland gecommitteerd t0thet
bjeenbrengen van een bundeluEvangelische
gezangen.''Hj was nietalleen een gevierd

Jan ./ZIIftIJZA de ./rzlilc,een Nederlandsch

schreef in de ttNederlandsehe Bibliotheek''
leverde onderscheidene der Evangelischege-

den de algemeene achting verwierf,metden leerden hebben diennaam gedragen,teweten:
beroemden tooneelspelerJanpnntinhethuweH ermanu .#rfxïpïs,g,geboren te DantumaLeiden, was achtereenvolgens predikant te
W yckel,W irdum ,Hoorn en Rotterdam ,en

overleed den St
lenJulj 1781.Hj waseenge-

leerd man, die, behalve leerredenen, eene
Gverhan4eling overhetgeheele Nieuwe Testament''in hetlicht heeft gegeven.
ker en was el-een deruitstekendste leerlinHermanus a4t/'
rïll'
..
sBrninin.q,een zoon van
gen van denhoogleeraarnanderGceï/eAl,en den voorgaande, geboren te Rotterdam den
werd daarna achtereenvolgens predikant te l5denNovember17.
38.HjstudeerdeteUtrecht
Nienw-Brongerga,StavorenyW esel,Dordrecht en was achtereenvolgens predikant te Ko1-

kanselredenaar, maar 00k een uitstekend
beoefenaar der letter-en dichtkunde,zooals

te Utrecht en was a1s predikantachtereen- bljkt uit zjne tTaal-en Dichtkundigebjvolgens werkzaam te Dubbeldam ,Deventer, dxagen (1758- 17s2)'',uitzjne (tproeve van
Middelburg,waarhjtevenshoogleeraarwerd oudheid-.taal- en dichtkunde''in de w erken
in degodgeleerdheidtenAmsterdam,waarhj van het genootschap JD ulces ante omnia
den 30stenMaal'
t1748overleed.Hjheeftleer- Musae.''Van dit Genootschaptalsook vande
xedenen uitgegeven)diehem in zjne dagen Maatschappj van Nederlandsche letterkunde
grooten roem bezorgden.
te Leiden was hj een der opzigters.Hj

godgeleerde.Hj werd geboren teAmsterdam

den 4(1enSeptember1810,studeerdeteLeiden, zangen (91, 115, 139, 142, l48 en 180),
werd achtereenvolyenspredikantteBaih,te gaf leerredenen uit, en deed eene dproeve

Vlissingen en teMlddelburq,enoverleedhier
ter plaatse den 27stenApml1859.Hj heeft
een aantalleerredenen uitgegeven,eno0k na
zjn dood iseen 12-ta1van hem verschenen.
Bruinéren.Omjzertegenroesttebeveiligen,bedektmen zjneOppervlaktemet eene
dunnelaag jzeroxydule ofjzeroxyde,om den

van Bjbel-en Mengelpoëzj (1792)''in het
licht verschjnen.Hj overleed den l7(
1en Januarj l8l1.
Gerbra'nd .#z$I1 ïs#,een bloedverwantvan

beide voorgaanden. Hj werd geboren te
Gorredjk den 28StenJulj l764,studeerdete

F raneker in de theologie, m aar gevoelde
toegang der dampkringsltlcht af te sluiten. zich vervol
renso
bezwaardom deFormulieren
H iertoe laatm en hetm etaalin hetvtlur aan- van eenigheld teonderteekenen.Daarnawerd

loopen of'menbehandelthetmetbjtmiddelen. hjrectorteJoureenvervolyenspraeceptorte
Dit laatste draagt den naam van brninêren Harlingen, en verwisselde ln 1787 deze be(bruin maken)en wordt vooralaangewendop trekking metdievanluitenantbjdeUtrechtgeweerloopen,zoowelom deze te versieren, sehe Staten-artillerie,waarna hj weldra kaals om hun glinstcren weg tenemen.Mengebruiktdaartoe veelaleene oplossingvan antim onium chloride.D eze w ordtm et een w einig
boomolie op den eenigzins verwarm den geweerloop ingewreven;na verloop van eenige
dagenisd00rdeninvloedderluchteenebruine
koxstontstaan,diemenzorgvuldigmetwater
w egspoelt,w aarna men hetmetaaldroogten

pitein en naar Makkum gedetacheerd werd.

Daarna hielp hj Muiden verdedigen teyen
een aanval der Pruissen en voegde zlch

voortsnaveelomdolingen bj deNederlandsche uitgewekenen te St. omer. In 1789

naar Amsterdam teruggekeerd, zette hj er
:an de kweekschoolderRemonstrantenzjne

theologische studiën voort en w erd achter-
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eenvolgens a1s R em onstrantsch leeraar be- vlam voortbrengt,eenonaangenamen,bitumi-

roepen te Bleiswjk,Berkel,Nieuwkoop en neuzen reuk verspreidten eeneaschvan onbeZevenhoven. ln 1811legdehj zjne betrek- werktuigde stolen achterlaat,waartoe aluin-

king neder,vestigde zich teLeiden,werd aarde,jzeroxyde,mangaanoxyde,magnésia,
er in 1817 bibllothecaris der Bibliotheca kalk-aarde,klezel-en zwavelzuurbehooren,
Thysiana en overleed erin 1833.Hj heeft die dikwjls door jzer r00d zjn gekleurd,
eene lange reeks van werken in het licht weinig chlooren alkaliën en gewoonljkgeen
gegeven,van welke wj noemenuEennieuw phosphorzuurbevatten. De kleur, de bouw
gevoelen aangaande de grondvesting der en hetzamenstel der bruinkoolis zeer verAssyrische heerschappj (1704)''
,JEsra,de schillend, zoowel wegens het verschil der

Oorspronkeljkebestanddeelena1swegensden
graad V3n scheiktlndige veranderingj door
deze ondergaan. Zj vertoont zich alzoo a1s
bi
btumineus hout,bastkool,aardkool,jewone
ruinkool,turfkool,kekkoolen yaplerkool.
Het minst veranderd lsde stof,d1e menmet
den naam van bitum'
ineus Ao'
llf (houtachtige
braïsche voorstellen aangaande de beweging bruinkool: fossiel hout, bj de llslanders
van personen en schepen enz.,die elkander surturbrand) bestempelt. Daarbj zjn niet

schrjver der eerste en der meesteandere
historische boeken des ouden Testaments
(1798)'', tDe geschiedenis der oude godsdienstleer uit de ruïnen,waarinVolneyhaar
misvormd heeft,opgebouwd (1802)'',Jontw erp van eene volledige geschiedenis der
oude Oostersche wereld (1807)'',(
tDealgeachterhalen, tegenkom en enz. ontwikkeld

alleen de schors, maar 0ok de wortel,de

enz. (1811)'', tlua Patrie,ou déscription de stam en de takken goed bewaard gebleven,
l'Empire Français'' eene vertaling van F. zoodatmen veelal de Jaarringen kan tellen.
W . Reinhard,zamenstelderchristeljkeze- De kleur is donkerbruin met nuances van
dekunde (1815, 8 d1n)''
1 tNieuwevolledige geel-bruin t0tpekzwart.Somtjdszjndehout-

beschrjving van België enz.(1830)'' (
tGe- vezels in z00 goeden staat, dat men zulk
schiedenis der Nederlanden nopenshet zui- hout buigen en metzaag en beitelbewerken
derdeeldesRjks(1815)''
,td
Eendoorloopende kan;somtjdsishetreedsz00veranderd!dat
conauaentaarop 'tgeen oudeLatjnscheschrj- men hetfjn wrjven ena1sombergebrulken
vers omtrent Nederland en zjnebewoners kan. Zulk hout is afkomstig van naald- en
vermelden (1818)'', GNederduitsche synoni- loofboomen, en men vindtdaarbj stammen
men (1820)'', tAlgemeen aardrjkskundig van aanzienljke lengte. Uit eene bruinkoolwoordenboek (1821).:'00k behaalde hj het groeve in het Zevengebergte haalde meneen
accessit 0P eene prjsvraag van Teylers stam van Pinites ponderosus ter lengte van
Genootschap en was hj mcdewerker aan 13 Ned. el, die volgens deJaarringen 1600
uW eilands Nederduitsch taalkundig W 00r- Jaar 0ud was geworden.Doorgaansontdekt
denboek'' hetwelk hj van de letter O af m en zulke stammen in eene liggende hou-

ding,doch in bovengemelde groeve- Bleibnagenoeg alleen geleverd heeft.
A lbert Bruinin.q,een jongerebroeder van treu genaamd- zjn 00k regtstandigegevon-

den voorgaande.Hj werd geboren te Gorre- den,waarbj één met eene middelljn van 3
djk den 25stenJunj 1766)studeerdeteFra- Ned. el. D e ouderdom van dezen w erd geneker en te Groningen en werd predikant schat op 3000 Jaar.De daar aanwezige boote Pietersbierum,waar hj den lsdellDecem- men behooren tothetgeslacht derCypressen
ber 1887 overleed.Hj schreefaDeleerder (Cupressinoxylon); taxis- en pinussoorten
verzoening met G0d naar den Bjbel(1806)'5. komen zelden voor. O0k in de groeven van
en uAanm erkingen over den briefvan J.van het Rhöngebergte bj Bischofsheim vindtmen
Assen over de leer derverzoening rnet.God desgeljksstammen,deoverbljfselen vaneen

naardqn Bjbel(1807)''.
voormalig woud.Elderszjn zebljkbaarals
Brulnkool of lqqniet, te vinden in de drjfholltbj elkandergespoeld.Zulk bittlmi-

nieuw ere of tertiaire vormingen der aard- neus hout levert eene goede brandstof, die
korst, is eene brandbare delfstof,ontstaan slechts w einig asch achterlaat. De bastkool
doorhetvergaan van voorwereldljkegewas- onderscheidt zich door een vezeligen botlw
sen, die in komm en ofbekkens opgehoopt en is uitboom schors Ontstaan.D e naaldkool
en doorgaans doorn0glaterevormingen over- bestaathoofdzakeljk uitbuigzamenaaldvordolven en zamengeperst zjn. Men ontdekt mige stukken en is afkomstig van de vaat-

in haar zamenstel de duideljke sporen van bundels van galmstamlnen. Zj is in den
haar ontstaan uit den plantengroeien men
kan haar beschouwen als de verbindende
schakel tusschen de oudere steenkolen en
de nieuwere veenvorming. Haar bruine
kleur wisselt aftusschen geelen pekzwart,
hare hardheid is die van talk t0t kalkspaat

Elzas en in Slebenbi
irgen te vinden.In de
gewone bruinkoolkan men den plantaardigen

brandbaar is,eenelichtgevende en walmende

is zwaarder en vaster dan de voorgaande

oorsprong moejeljk Ontdekken;zj iszwart
of donker-bruin, heeft Op de schelpachtige
breuk een wasglans en laatbj hetverbran-

den doorgaansveelasch achter.De tnrfkool
en haarsoorteljk gewigt(1- 1,5)zeergering. vormt doorgaans eene gebarstene massa,die,
Zj is eeneverbindingvankoolstof,waterstof, aan de lucht blootgesteld, zich scheidt in
zuurstofen eenw einigstikstof,verm engdm et trqezi
um-blokken.Hare kleur is donker0,5t0t500/4
)aaxdachtigezelfstandigheden,en brtlln ofpekzwart, en zj zieteruitalsof
bevat00k w elzwavelen som seeneaanm erke- zj uitveen is ontstaan,daarzj doorgaans
ljke hoeveelheid zwavelkies,zoodatzj zeer talrjke overbljfselen van planten bevat.Zj
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soorten en brandtgoed.Deaardkool(fossile dergeschiktwegenshareschadeljkwerkende
hout-aarde,Keulsche omber) is eene aard- asch,haarwatergehalteen hareverbrokkeling;
achtigzamengebakkene,donker-bruinesoort; maar desniettemin wordt zj ofde uithaar
zj is efen Op de breuk en zonderglans. verkregen gas voor het smelten van metalen
Veelal kan men ze met water kneden,in

vormen brengen en droogen,waarnazjeene
goede brandstof oplevert en den naam van
rormkooldraagt Iszjmetijnverdeeld zwavelkies verbonden,dan staat zj blootaan
het gevaar van zelf-ontbranding. De papierkoolkan men gemakkeljk in dunneblaadjes
spljtenq zj is donker-bruin en haar streek

uitde ertsen n0g zeer veel gebruikt.Hetis
toch gebleken dat5,86 deelen bxuinkoolzooveelwarmte geven als l deel steenkool,terwj1debruinkool,volgensSclteerer,dubbelz00-

veelwarmte yeeftalshetzelfde gewigt aan

hout.Eén gewlgtsdeelbeukenhoutbrengt81,
êén gewigtsdeeldennenhotlt 32,8,en ée
'n gewigtsdeelbruinkool46,6t0t63,9 gewigtsdee-

glanzig.Eenebuigzame soortvan deze,welke lenwatervan00aanhetkoken.Daarbjbrandt
bj hetverbranden onaangenaam riekt,draagt debruinkoollangzam er,duurtalzoolangeren
den n@am van stinkkool, en op Sicilië dien geefteene meergeljkmatige warmte.Bjhet
Van merda #ï d'lavolo. Van alle soorten stoken van bruinkolen in kagchelsmoetende
laat deze de m eeste asch achter (530/a)en roostersnietruim wezen,omdatandersdebrok-

zj ishaar bladerigen toestand verschuldiyd
aan dunne lagen van cypris-schelpen ofklezelschalige diatomeeën.Zj bevat eene menirte overbljfselen van planten en dieren,
isln Bohemen,aan de Rjn,in hetRhönge-

jeserdoorheenvallen.Verschebruinkolenbezitten een grooterverwarmend vermogendan
zulke, die lang met de lucht in aanraking

zjn geweest. Men kan nietzeggentdatde

bruinkolen-industrie bloeit,daar deze brandbergte,in Auvergne enz.te vindenen wordt stof eene algemeen gezoehte mededingster
gebruiktt0thetverkrjgen van paraëneen heeft illde steenkool. ln den jongsten tjd
photogeen. De pekkool is het meest veran- lieeft men echter veelgebruik gemaakt van
derd,hoewel men op haar lengtebreuk n0g bruinkoolt0tbereiding van lichtgevendestofaltjd syoren ontdekt van plantengroeiqhaar fen,zooalsparaëne,solar-olie,photogeen enz.;
breuk ls schelpachtig, haar glans wasachtig vool-ts gebruiktmen bruinkoolals grondstof
en

hare kleur iuweelzwart.Zj grenstaan t0thetverkrjgen van vitrioolen aluin,ter-

gewone bruinkoolen aan bitumineushout,en wjlaardkoolalsmedebrtlinkool-asch,z00zj
levertniet alleen eene goede brandstof,maar gips bevat,a1s meststofoverhetlan; wordt
o0k eene geschikte grondstoft0t vervaardi- gestrooid.
De tertiairevorming,welke den naam van
ginq van allerleisieraden en snuisterjen.
Nletm inderverschillend dan deuitw endige brninkoolrorminy draagt,isalgem een Overden
toestand is het scheikundig zamenstel der aardbodem verspreid.In Duitschlandheeftmen
bruinkûlen. In bitum ineus hout vindt men brtlinkoolbeddingenmeteenediktevan40Ned.

600/:koolstof,6*10waterstofen350/:zuurstof,
in deaardkool700/(
)koolstof,60/0waterstof en 550/'
(
) zuurstof, en in de gewone
bruinkool 750/:koolstof, 6%0 waterstof en
n20(ozuurstof.De hoeveelheid stikstofis ge-

ring.Bljkbaaris de bruinkoolontstaan door

eenescheikundigeontleding van plantenvezels
onder water; hoe verder die ontleding gevorderdis,destegrooterw erdhetkoolstof-en

waterstof-gehalte, terwjl de bruinkool minder zuurstofbevat dan hout.Bj debruinkolenvorming bljfteen min ofmeeraanmerkeltjk gedeelte in den staatvan humus,zoodat
brtlinkolen-poeder,m etkali-looggekopkt,eene

el.De voornaamste leden diervorming zjn

echter de leemsoorten, zoowelde potkleials
de verschillend gekleurde letten,dieweleens

lagen vormen,welke12Ned.eldikzjn.Dikwjlsisdaarin zwavelkiesaanwezig,enkomt
hiermede kalk in aanl'aking,dan ontstaater
gips.D00rbjmenging van k00lverandertde
leem in donkerklellrige kolenletten, en is er
tevensEjn-verdeeldzwavelkiesaanwezig,dan

wordteraluin-aardegevormd.O0k heeftmen
bitum ineuze alninlei.Een tw eedebestanddeel

van grootbelang isfln ofgrofzandmetglimmerblaadjes;hetisdikwjlszoo fln,dathet
t0tvormzand kan dienen.D oorhet opnemen

bruineoplossinglevert,waaruitwj doorzotlt- van leem verandert het zand in letten.Hier
zuur eene neêrslag verkrtjgen,diein gedroog- en daar isdatzand in banken van zandsteen
den toestand broos, zwart en glanzig is.Bj in conglomeraatherschapen.H etverbindingseene drooge distillatielaten bruinkolen slechts middel is dan vaak kiezel-aarde,w aardoor
zelden sponsachtige cokes achter,zooals de kwartsietof o0k trapzandsteen ontstaat.Op
steenkool,m aar doorgaans eene digte,brok- hetgebied der Alpen heeftmen in plaatsvan
kelige massa, welke op houtskool geljkt. l0s zand den molasse-zandsteen nu eensdoor

Volgens Keemers onderscheidt zich daarbj mergel,danwederdoorkoolzurezouten(kalk,
het teerwater der bruinkolen van dat del' magnêsia,tjzer-oxydule) Of0ok doorkiezel-

steenkolen door de aanweziyheid van vrj aarde verbonden;en hetleem isdoormergel

azjnzuur en azjnztlre ammonla, terwjlhet vervangen. Hier en daar vindt men in die
teerwater van steenkolen alkalisch reageert. vorming zoetwaterkalk met vele zoetwaterDe bruinkool wordt vooral gebruikt als slakken,sel
til
feviyenv'
d
tt
sc/lelwzdr.
çd!,kiezelkalk
brandstoft0t verwarming van vertrekken,in en mergelkalk, terwjlglpsmeryel zeldzaam
brouwerjen, branderjen, kalkbranderjen, voorkomt.Voo1*denlandbouw zjndepltomltosteenbakkerjen enz., en zoodanige,waarin rief-ltwegz van belang, die desgeljkst0tde
zich geen zwavelkiesbevindt,onderstoomke- bruinkolenvorming behooren,en voordenjtels.Voormetaalsmelterj iszjintusschenmin- verheid komt het spkaevosideriette pas,de
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leem-l
jzersteenendeUzerzand.
qteen.Eeneandere
belangrjkeafdeelingdezervormingbevattrac/zïeffv/ en eonglomeraat,meestalverbonden
met basalttuf.In al die losse en vastegesteenten,zand-en leemsoorten,tufenz.zjn
de bruinkolenlagen besloten,- somtjds a1s
eeneenkelebedding,somtjds00k metafwisselende lagen, een en ander 'van zeer verschillende dikte.Zj bevinden zich op sommige plaatsen in een horizontalen stand,en
eldersjvooralin vulkanischestrek6n,zjnzj

vanden Monte-BoleaaanhetGarda-meeren te

Hëring in Tyrol.Van grooteromvangzjnde

hierop volqende brt
linkolenbeddingen, van
welke wj ln deeersteplaatsdievanNoordDuitschland enPolennoemen;hierhebbende
zandsteen-enbruinkolenvormingeneenegroote

uitgebreidheid, nameljk van 4- t0t 5000
(
a geogr.mjlen.IndeMarkenLausitz,waar

sedert lang aluin-el'ts wordt opgedolven,beslaatde bruinkolenvorming eene uitgestrekt-

heidvan 800o qeogr.mjlen.Hiermedestaat

opgestuwdenverbroken.Eenigebruinkolenla- het Saksisch-r
fhliringsche bruinkolenbekken
genbevindenzichaandeoppervlaktederaard- van Halle in verband,dat zich westwaarts
korst,andere zjn (l00rlâtere- diluvialeen uitstrekt naar de Goldene Aue,zuidwaarts
alluviale- vormingen bedolven;ook liggen naar Kamburg en oostwaarts naar Zeitz. In
zjhieren daaronderhetbasalt.Leopold'
ppl dit bekken is de bruinkolenbouw hettelangBwch isvan meening,datalle bruinkolen uit rjkst. lets jonger dan de laatstgenoemde
eenzelfdetjdperk afkomstigzjn,enmenkan bruinkolenvorming is de barnsteenvorming
nietloochenen,dattusschendeplanten derver- (zie onder Barnsteenq.O0k Bohemen bezit
schillende beddingen veel overeenkomst be- eene uitgestrekte bxuinkolenbedding,en anstaat. Daartoe behooren uitgestorven Pinus- dere bekkens vindt men in Neder-Hessen en
soorten en vele eigenaardige cypressen en in het Rhöngebergte.Voorts ligteeneuitgeheesters,waaronder men den Glyptostrobus strekte bruinkolenvorming in W etterau,Opaantreft,die thansn0ggroeitin Japan,voorts per-llessen, het W esterwald en aan de Bede vormen derAmerikaansche W ellingtonia, neden-Rjn, - overal,zooverbasalten traVixginiaansche cypressen (Taxodium disti- chiet heerschappj voeren, hoog boven de
chum), de Afrikaansche sandarakheesteren algemeene oppervlakte des lands? hier en
tevens een aantalloofboomen,zooals iepen, daar tuFen omsluitend,en dikwkls bedekt
wilgen en elzen,de haagbeuk,de walnoten- m etbasalt,w elk laatste er0ok we1in degeboom ,de altjd groene eik. de Caucasi- daante van gangen doorheen loopt en ze op
sche olni, laurier-, kaneel- en kam ferboo- sommige plaatsen in glanskool herschapen
men, de wegedoorn (Rhamnus),de storax- heeft.MenheeftbruinkolenindeBoven-pfalz,

boom (Liquidambar)enz.Daarenbovenqroei- Moravië en Opper-silézië,in Hongarje en
den toen t0thoog in hetnoorden vanDultsch- in deoosteljkeAlpen.VanOpper-oostenrjk
land palmboomen en reusachtige grassoorten, t0t in het zuiden van Frankrjk vindtmen
Een nader onderzoek doet uitkomen,dat een breeden zoom vankolenhoudendemolasse

in de oudste lagen de zuideljke type der om deAlpen,en dezebreidtzichnoordwaarts

gewassen de overhand had;men vindtalsdan
onder de gewassen de Proteaceën met hare
Banksia's uitNieuw-llolland en de dadelpalmen,- later dekaneel-en kamferboomen,-

uit t0t in opper-zwaben.Voorts heeftmen

brtlinkolen in ltaliëen Dalmatië,enin Frank-

rjk bovenalin Auvergneen aan den mond
der Rhône, en zelfs aan de overzjde van
terwjlt0t den laatsten tjd der bruinkolen- de Middellandsche Zee,in Algérië (Oran).
vorming t0e de waajerpalmen t0t diep in In het noorden van Europa zoektm en ze
Duitschland welig tierden.Terwjlindenaan- nagenoeg te vergeefs; slechts in het zuid-

vang de Indisch-Australische type sterk ver- westen van Engeland en op sommige Schottegenwoordigd w ordt, nadert de Qora van sche eilanden zjn er aanwezig,terqjlzj
lateren tjd meer tot die van het noorden. op Ilsland eeneaanmerkeljkeuitgebreldheid
Tevens vertoonen zich dan eerstde insecten hebben.Noord-Amerika heeftbruinkolen aan
ingrooten getale,vooralm ieren en termieten. den bovenloo) derMissourien op van C0uO0k onder de visschen ontwaart men in den ver's-eiland, en ook hier onderscheiden zj
beginne vooralIndische,laterAmerikaansche zich d00r eene dergeljkeQora alsin Euroen Europésche vormen.Daarenboven werdde pa,- zelfs ontdekt men daarin Ellropésche
aardein dien tjdbewoond doorreuzen-sala- plantensoorten, zooals Acer trilobatum. In
manders,kikvorschen,slangen,schildpadden Azië heeft men bruinkolen op de eilanden
en vogels, waarvan behalve beenderen 0ok Van Achter-lndië en in Japan. Z00 strekt
ve4erenaanwezigzjn,- voortsdoorvelezoog- deze belangrjkevorming zich over den gedieren,waarbj zich muskusdieren,hetk00l- heelen aardbodem uit, overal t0t het terti-

dier(anthracotheriumlyeigenaardigenellshoorfldieren enz.bevonden.Gedurendehetgeheele
bruinkooltjdperk worden wjdoorhetdierenrjk - in hetlaatstegedeeltenog dool-rhinocerossen en olifanten - aanw armegew esten herinnerd, en in zjn plantenrjk vinden
wtj niet alleen altjd-groene naaldboomen,
maar0okaltjd-groenloofhoutopeenebreedte,
waarhetnu nietmeerkan groejen.

airetjdperkbehoorende(zieonderAardkor8tj.

Voorzekerztlllendedeltavormingenvangroote

rivieren,zooals van deGangesenMisslsippi,
alsmede de venen van Noordeljk Et
lropa,
indien deze nietvergraven worden,eenmaal
in bruinkoolveranderen.

Bruinkool-olie(oleum pyro-carbonicum)
is eene donkergrjze.boterachtige olie,die

m en doordroogedistillatie vanbruinkoolverT0tdeoudstebruinkolen behooren dekleine krjgt.Zj heefteen onaangenamen reuk en
ligniet-vormingen in het bekken van Parjs, w ordt over zand en hotltskoolgerectiiceerd.

BRUINKOOL-OLIE- BRUINSK
rEEN.
Men gebruiktze in (legeneeskundeinwendig NaturwissenschaftlichesVereinteEmden het
in den vorm van yillen bj maagkramp en ProvinciaalUtrechtsch genootschap vanKunhystérisch kramykollek,bjhystérleenhypo- sten en W etenschappen.Vis unita fortiorte
chondrie-, en ultwendi
y, op heet jzer ge- Hoorn,het Provinciaal Noord-Brabantsch en
bragt,a1s berookingsmlddel bj longtering, hetProvinciaalFriesch genootschap.

jichten verlamming,alsmedet0tinwrjving lruinsmaisinzjnegeboortestadwerkzaamin
derzieke deelen.Zj staatechtermaaralte onderscheidene eervolle betrekkingen !diegeveelbloot aan vervalsching.O0kdientzjin tuigenisgeven van dehoogachtinr,d1e zjne
plaatsvanterpentjn-oliet0tdevervaardiging medebnxgershem toedragen.HjisllddbrC0mvan barnsteenvernis.'
tZ0u vanbelangwezen , missie van bestuur van hetstads ziekenhuis,
zoo die olie ergens op groote schaal werd sedext 1851 lid van den Raad en sedert1866
bereid,zoodat men ze onvervalscht entegen wethouderdergemeente.Terwjlhjtevoren
lid-correspondent was van de commissie t0t
geringeren prjsbekomen kon.

Bruinsm a (JosephusJoannes),een verdiensteljkNederlandschplant-endelfstofkundige,werd geboren teLeeuwarden den 6ëen
Odober1805,ontvingeronderwjsindeOude
en Nieuwe talen,vervolrensin deartsenjmengkunde, en werd erln Junj 1826 door
de Geneeskundige Commissie t0t apotheker
bevorderd.Voortsvertoefiehjt0tvoltoojing
ztjner studiën 2 Jaarte Hamburg,waarhj
de collégies in de botanie,chemieenpharmacognosiebjwoonde,envestigdezichin 1830
in zd
'ne geboorteplaatsalsapotheker.
MetjverzetteBruinsmazjnestudievoort.
Vooral de kruidkunde bezat voor hem eene
ongemeeneaantrekkeljkheid,enzjnenaauwkeurig bewerkte t
fFlora Frisica ofnaamljst
en kenmerken derzigtbaar-bloejendeplanten
indeprovingieFriesland(1840)''wasdevrucht
zjnernasporingen.Voortslevexdehjin tjdschriften belangrjkeopstellenoverbotanische
onderwerpen,zooalsttNasporingen betrefende
denoorspronq,degeschiedenis,hetvaderland,

eenegeologischekaartbeschrjvinrvanNederland,1idvandePlaatseljkecommlssievangeneeskundig toezirt,lid en secretarisvanhet
landhuishoudkundlg congrès enz.,bljfthj

thans n0g weTkzaam als lid van denGeneeskundigen Raad van de provinciën Friesland
en Groningen.

Bruinspaat,00k ankerieten parelspaat

genoemd, ls eene delfstofuit de familie der
rhomboëdrische koolzureverbindingen en van

gewigta1sbegeleidervan belangrjkeertsen.
Het kristalliseert in xhomboëders, die gewoonljk zadelvormiggebogenzjn?00kvindt
men het welopgehoopt in een korreligen of
vezelachtigen toestand.Hetisbladerig opde

breuk,parelmoerachtigvançlansengewoon-

ljk weinig doorschjnend.Zjnekleurisgeelwit t0t geelbruin, zjne hardheid die van
kalksyaat,en zjn soorteljk gewigt2,9-3,1.
Het Is eene verbinding van koolzuren kalk
en magnésia,gememgd metkoolzuurt
lzer-en

mangaanoxydule.Voor de blaasbuiswoidthet
bruinofzwart,vaakmagnétisch,enhetreageerl
enz.van eenigein Nederlandgekweektegra- alkalisch,wanneerhetsterkisuitgegloeid.De
nen(TjdschrlftvanNjverheid,1840)''(dover fraaistebxuinspaatkristallenvindtmen in Piéde kruidkundige verdiensten van Mr.D.H. mont;in het Ertsgebergte, den Harz, het
de geographlsche en physische verspreiding

BeuckerAndreae(TjdschriftvoorNatuurltjke
geschiedqnis,1828)''enz.00kschreefhjuBuitengewoneafwjkingen!waargenomen bjde
gedaantewisselingdeszhdeworms''
,Joverden
tabak'' Joverhetdoenva'ngeregeldenatuurkundigewaarnemingen''JDeFluessen''ullet
Roode klif'',de belde laatste stukles in den
Frieschen Volks.almanak, ttletsover hetgebruik der k0olbj enkelvoudige Galvanische
toestellen (metE.Bloembergen,1841),eenige
geregteljk-scheikundigerapportenovergeval1en van vergiftiging enz-,terwjleene beschouwing derProvlncieFrieslandmetbetrekkingt0tharegrondgesteldheid,Eoraenfauna

SchwarzwaldeninMexico(Guanaxuatolverge-

zelthetdeertsen,diealdaarwordenopgedolven.

Bruinsteen,mangaan ofqlasblazerszeep,

eene stof,diev001'de glasfabrlekenenvooral

voor de chloorbleekerj van gxootbelang is,
bestaatuitmangaan overoxyde,dochgewoonljk wordtonderdiennaam eenereeksvanversehillendedelfstoFenuitdeklassedermangaanertsenindenhandelgebragt.Dekleurdierert-

seniszwartofgroenachtig;zjzjnondoorzigtig enbezittenm in ofm eereenm etaalglans.D e

meest-voorkomende soorten zjn pyrolusiet
(waar bruinsteen), wad,psilomelaan (hard
bruinsteen)en manganiet (grjs bruinsteen);

en tothaarkllmaatdoorhem bew erktisvoor daarenboven noemen wj èe meerzel
dzame
detMedischeTopographie''vanonsvaderland. varviciet,brauniet:hausm annieten credneriet.

Hetheeftdezenverdiensteljkenmangeens- Zj zjn verbindingen van hetmetaalmangazinsontbrokenaanbewjzenvanhoogachting, nium metzuurstof,behalvehetlaatstgenoemzoowel van buiten- als van binnen 'slands. de,hetwclk uitmangaan-oxydeenkoper-oxyde

Nietalleen werd hj benoemd t0triddervan iszamengesteld.Zjgevena.
1z00voordeblaas-

deordederEikenkroonenheeftdehopgleeraax buis met borax een paars glas:hetwelk in
MiquelaandeBruinsmaniaIsertioideshem ter de reductie-vlam (zie Blaaspqpj kleurloos
eere dien naam gegeven,maar lang is 00k wordt,metuitzondering van datuitcrednedeljstdergeleerdegenootschappen,diehem riet,hetwelk eene koperrootle,em ail-achtige
hetcerelidmaatschap ofhetlidmaatschapheb- kleuraanneemt.Eenigebevatten veelzuurstof,

ben opgedragen.Van deze noemen wj het zoodat zj bj gloejing en metzwavelzuur

Naturw issenschaftlichesV erein te Ham burg, behandeld zuurstof,en in zoutzuur opgelost
het âpothekarverein aldaar?La société des chloor leveren. De belangrjkste soort van
sciences médicalesetnaturellesteBrtlssel,het m angaan-erts is het waar lrfxWl.
:feen, m an-
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gaansuperoxyde, zamengesteld uit 1 verbin- ringerwald,in denHarz,inPiémpntenz.Het
dingsgewigtmangaan en 2verbindingsgewig- hansmannietkristalliseertopdergeljkewjze
ten zuurstof.Hare kristallen vertoonen zich als het brauniet,maar metmeerspitse odaë-

in verschillendevormen4zj isbladerig opde ders,terwjlhet00k voorkomtin korreligen
breuk,ondoorzigtig,zonderveelglans,staal- toestand.Zjnekleurispikzwart,zjn streek
grjs tot jzerzwart en nietzeerhard,een roodachtig bruin, zjne hardheid = 4,zjn
soorteljk gewigtbezittende van 4,9.Zj be- soorteljk gewigt = 4,7 en zjn zuurstofge-

staatuit63,3% mangaan en 86,70,
/
'zuul'
stof, haltegerinyer.Hetiseen mangaan-oxydule,
van welkelaatsteztlbjhetuitgloeten12,2/; datbjhetultgloejenonveranderdbljft.- Het

afstaat.Doorgaansbevatzjeenkleinehoeveel- eredneriet komt zelden voor en is een korheid water.W egens harepseudomorphosen is relig-bladerig,jzerzwart mangaan-erts met
Breitkauptvan meening,datzj yedeelteljk een zwarten streek, waarbj men de kopex-

isontstaan uiteeneoxydatievan mlnderzuur- reactie voor de blaasbuis en door de groene
stofbevattende ertsen zooalsmanganiet,en ltleurvanzjneoplossinginzoutzuuropmerkt.
gedeelteljk uit polianiet1hetwelk desgeljks HetkomtvoorteFriedrichsrodabjhetThiiuit mangaansuperoxyde bestaat. Dit laatste ringerwal
d en bestaatuit 57% mangaanerts
onderscheidt zich door grootere hardheid en en 420
/
:
ko
per-oxyde.
Met zwavelzuur ofkiezelzuur behandeld,
kpmtvoorin dergeljkekristallen (zuilenvan
02050')en in korreligemassa's,vooralinhet leveren al de mangaan-ertsen zuurstof, en
Ertsgebergte en inBohemen.- 00khetwad, bj eenebehandelingmetzoutzuureeneovereen okervan nier-ofkegelvormige gedaante eenkomstige hoeveelheid chloor. Deze hoeen z00 week,dat het donker-bruin afverft, veelheid isechterzeerverschillend,wantzj

z0o sponsachtig,dathet(in weerwilvan een bedraagtbj hausmanniet'/vde,bjzuivermansoorteljk gewigtvan 9,3-3,7)ophetwater gaan-oxyde l/'adeenbjmangaansuperoxydede
drjft,bevat mangaansuperoxyde en water, helft van het geheele zuurstofgehalte. Daar
zoodat het t0t dezelfde einden als pyrolusiet
kanworden gebruikt.- Hardàrz
?
ziwdfeepisv0lgens FlcAd een am orph mangaansuperoxyde,
lnaar veelal met verschillende hoeveelheden
zuurstof-arm erm angaanertsvermengdenvaak
baryt-en kalkhoudend.Hetisd0fzwartmet
een bruinachtig zwarten, glanzigen streek,

de werkzaamheid van hetbruinsteen t0tont-

kleuring van hetdoorjzer-oxydulegroengekleurdeglas,alsmedetotvrjmakingvanchloor
uitkeukenzoutofzoutzuurafhankeljkisvan
de hoeveelheid vrj wordende zuurstof (zie
Chloor en Gla8j,z00 ishetvan.belang,dat
m en haar op eene eenvoudige wjze kan beondoorzigtig en z00hard a1s veldspaat.Zjn palen(zieM anyaanj.Daarenbovenkomtbruinsoortel
k gewigtis4,1--4,2.Dezedelfstofis steen te pas, om paarsé glassoorten voort
kj

zeer algemeen verspreid maar heefteene ge- te brengen en eene brt
line ofzwarte glazuqr
ringe waardejdaarzj onbruikbaarisvoorde voor aarde:verk te bereiden.
glasfabrikatie.- HetmanganietofmangaanhyMangaan bevindt zich steedsin de nabjdroxyde bestaat uit 2 verbindingsgewigten heid van vele jzer-ertsen , bi
jv.van spaatm angaan,3 verbindingsgewigten zuurstofen jzer-steen,van r00d-en bruin-jzersteen.Op
water; het kom t voor in kristallen,stang- de plaatsen,waa'
r spaat-jzersteen gevonden
vorm ig en vezelachtig,doch zelden in kor- wordt, ontstaan bj de omzetting van manrelige massa.Derhombischezuilenvan99040/ gaanhoudendjzerspaatin bruin-jzersteen de
ztjn dikt overlangs gestreept en vaak btln- meer zuurstofhoudendemangaanverbindingen
delvormig bjeengevoegd. De kristallen zjn zooals m anganiet,pyrolusiet,psilom elaan en
dikwjlszeer fraaigevormd;zj zjn donker wad. Vooral vindt men eene kristalvormige

staalgrjst0tjzerzwart,ondoorzigtig,enheb- bedekking van pyrolusiet Op bruin-jzersteen.

ben een zwakken metaalglans. Hunne hard- Mangaan-erts wordt gewonnen in Saksen ,
heid klimt t0t die van vloeispaat (3'/a-4), Bohem en, het Thiiringerwald enz., vooral
en hun soorteljk gewigtbedraagt4,3- 44. in gangen van graniet en porqer, of00k in
Zj bestaan in verschen toestand uit 62/0 trogvormige holten bovenden strigocephalenmangaan, 27% zuurstof en 100/0water,en kalk, het dolomiet en graauwak van het

verllezenbjhetuitgloejen130/,waterenzuur- overgangsgebergtevandeBeneden-Rjn,waar

stof.Aan deluchtblootgesteld,gaan zjdoor het steeds door letten bedekt is,- voorts
opneming van zuurstofover in varvieiet,en in Nassau bj Geisenheim en bj den Johanmen vindt ze in den Harz (bj Ilefeld),in nisberg, aan de Lahn tussehen Limburg,
Schotland,Skandinaviëen Noord-Amerika.Hetbraunietkristalliseertin kleine,vaakkorrelig opgehoopte,quadratische octaëdersjbezit een levendigen,m etaalachtigen vetglans,

eenejzerzwartet0tbruinzwartekleur,eene

hardheid,welke die van veldspaatovertreft,

en een soorteljk gewigtvan 4,8tot 4,9.Het

is een mangaanoxyde, bestaande uit : verbindingsgew igten mangaan en 3 verbindings-

gewirten zuurstof,veelalmetwater, bevat
ln zulvexen toestand 690/0mangaan en 31%
zuurstof,en levertbj hetuityloejen slechts
3,40/,zuurstof.Het isaanwezlg inhetThii-

W eilburg en H adam ar in Pruissen in den
omtrek Van Gieszen enz. In den laatsten

tjd zjn groote hoeveelheden pyrolusietuit
Spanje aangevoerd, en 00k in Frankrjk
zpektYen hetniette vergeefs.
Brulnvisch ,zie Dol
pltqnen.
Bruinlier,zie Wieren.
Bruin-Mzersteen ,zieIlzer.
Bruispoeder (pulvis aërophorus), 00k

welpoeder rlsSeidlLtzgenaamd,iseenmeng-

selvan dubbel-koolzurenatronmetwjnsteen-

zutlr, hetw elk, in water opgelost, als geneesmiddeloft0tverfrissching gebruiktwordt.
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Het innemen van dit poeder ig de meestgeschikte wjze om aan hetligchaam k00lzuur te verschaFen,daarhetkoolzuurbevattend zout, ill bepaalde verhouding met
wjnsteenzuur in water oggelost,eene neutrale ofzwak-zure verbindlng vormt,zoodat
het koolzuur,in hetdubbel-koolzure natron
aanwezig, zich onbelemmerd kan ontwikke-

hjalsvrjwilligermeteenkoopvaarder;daaoa
werd hj garde-marin en eerstgeplaatst op

len.Men kandathuismiddelgemakkeljk in
gereedheid brengen , wanneer men 4 of 5
deelen koolzure natron ;jn maakt en in
droogen toestand met 3 deelen fjngewreven
wjnsteenzuurvermengt.Ditmengselbeware

P nysegur naar St. Domingo, om methem
de kust op te m eten en in kaartte brengen.
In 1791 washj luitenantOp de brik JFanfaron''en in 1792 op hetfregatJsemillante''

het fregat ?Le XCX''1 en daarna op JLa
Concorde.''Hj diende bj verschillendee8kaders,die ter hulp van de VereenigdeStaten
werden afgezondell, en ontving vervolgens

zjne benoeming t0t enseiqne de vaisseau.
Alscommandantvan de uplvert''bragthjde

in W est-lndië.W eldra klom hj opt0tschout-

men niet in eene glazen Qesch, maar in bj-nacht en werd ministervan Marine.Hj
eene papieren doos op eene drooge plaats. ondernam een gewaagden togt,om Genua
N0g beter is het, die beide bestanddeelen van levensmiddelen tevoorzien,legdezjne
afzonderljk te bewaren en vôörhetgebruik portefeuille neder,en nam hetbevelopzich
af te wegen en te vermengen.HetEngelseh,e der vloot, die onder Aix verzameld was.
lrlfdzt
let
ferkomtopdiewjzeindenhandel;het Toen Napoleon vervolgens eene landing in

dubbel-koolzurenatronbevindtzichinblaauwe Engelandwildebeproeven,belasttehjWrxia
ofroode,enhetwjnsteenzuurinwittepapier- met het opperbevel over de vloot,die het

tjes. Men schudt den inhoudvan zulk een krjqsvolk z0u overbrengen. Deze echter,
blaauw of rood papiertje in een glas?dat inmlddels tot admiraalverheven,werd ziek
half met water ofsuikerwater gevuld ls en en begaf zich naar Parjs,waar hj den
roere het om , waarna men den inhoud van 18*en Maart 1805 overleed. In 1838 is er
een wit papiertje er bjvoegten nogmaals een gedenkteeken voorhem opgerigt.
Omroert, waarbj het waterbegintte brui- Brul-aap (Mycetes111l
g.)lsdenaam van
sen. Men heeft o0k bruimoeder-bekers; deze een apengeslacht, hetwelk t0t de apen der
zjn in twee afdeelingen verdeeld, zoodat Nieuwe W ereld (plat- ofbreedneuzen) bem en elk der bestanddeelen in een afzonder- hoort.Hetonderscheidtzich door zjn grjpljk vak kan oplossen en den beker op z0o- staart en door een pyramidalen kop ,en indanigewjzeledigen,datdebeideoplossingen zonderheid door zoodanige inrigting van de
zich eerst in den mond vereenigen.Hierbj keel en het tongbeen,dat het een geweldig
gaat van hetkoolzuur nietsverloren ,'tw elk
anders in rtlim e m ate plaats heeft.
Het poeder van Seidlitz versehilt echter

sterk geluid kan voortbrengen.De voorste

handen zjn voorzien van duimen, en de
grjpstaartis,zooverhj t0tgrjpengebruikt
het Engelsch bruisyoeder, omdat er wordt:aan de benedenzjde kaal.De apen
wjnsteenzure natronkalils bjgevoegd.Om van d1t geslachtzjn in Zuid-Amerika algehet te bereiden vermengt men 40 wigtjes meen verspreid en zj doen erde bosschen
Van

dubbel-koolzuur natron met 3-maalzooveel
wjnsteenzure natronkali en verdeelt dit
mengselin blaauwe papiertjes,en m en doet
daarna 35 wigtjesilngewrevenwjnsteenztltlr

weêrgalmen van hun gehuil.T0tde soorten
van dit geslacht behooren de roode àrll-ccy
ofguariba (M.seniculus L.,M. ursinus Pe.

* z.),(le grootste derAmerikaansche apen.
in witte papiertjes, en men verm engt de Zjn ligchaam is 6 Ned. palm lang, z'
dne
beide poedersop debovenbeschrevenewjze. kleur bruinachtig rood en zjn baard zeer
O0k gebruikt men we1 een mengsel van lang; hj bewoont het noordeljk gedeelte
dubbel-koolzqrenatronmetdubbel-wjnsteen- van Zuid-Amerika,Guyana,Nieuw-cartagéna
zure natron,datbj de oplossing nietminder en Cayenne, en zjne stem geljktveelop
koolzuur oplevertdan het gewone bruispoe- het knorren van een zwjn,- de araguato
der en langerkan wordenbewaard.Vermengt (
1kI. ursinus 111%.,Stentorursinus Geofr.t,
men l20wigtjesdubbel-wjnsteenzurenatron die op de apen der voorgaande soortgeljkt,
met45wigtjesdubbel-koolzuurnatron en 10 maar kleiner is en langs de geheeleoostkust
wigtles koolzure magnésia, dan heeftmen van Brazilië,in Caraccasenz.gezelligleeft!een stoelgang bevorderend bruispoeder.Men de zwarte brul-aap (M. beëlzebul Ill%g.,
kan de werking van het bruispoeder door stentor beëlzebul L.). die z00 groot is als
aromatische bjvoegselen eenigzins wjzigen: een v0s en eene langharige, glinsterend

op die wjze wordt,doorercitroen-oliemet zwarte pels draagt. O0k deze leeft in de
suiker bj tedoen,een aangename,verfris- wouden van Brazilië en is zeer wild; en
schende drank bereidq - voorts heeft men de caraya (M.caraya Spiœ),wiens staart
ember-en pepermunt-bruispoeder.O0k wordt even lang is als zjn llqchaam. Hj heeft
#q
hetbruispoeder weleensbj geneesmiddelen een langwerpig vierhoeklg gelaat en een
gemengd: om den onaangenamen smaak te kaalvoorhoofd,- voorts eene pik-zwarte,
Verm om m en : z0o verkrjgt men rkabarber- gl
ansrjke qels, die bj het wjfje meer
bruispoeder,zvllrel-ùrf
xiq
:ppetfer enz.Zievoorts bruinachtig 1s. D eze soortbewoontin troeonder Koolzuur.
pen van 3 t0t 10 de hoogste boomen des
Bruix (Eustache), een dapper Fransch wouds en voedt zich met knoppen,bladeren
admiraal,werd geboren te St.Domingo den en insecten.H aar vleesch iszeergoed,maar
l7denJulj 1759.Zjneeerstezeereisvolbragt wordtalleen door de lndianen gegeten.Het
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mannetje is wegens zjne frMje pels aan
vele vervolgingen blootgesteld. Vele dierkundigen van den nieuweren tjd zjn van
oordeel, dat de beide laatstgenoemde soorten dezelfdezjn.
Brulliot(Franz),eenuitstekendgraveur,
werd geboren te D'
tisseldorf den 16(
len Februarj 1780 en oefende zich aan deacademiezjnergeboortestad en teMiinchen,totdat hj alhier de betreklting verkreeg van
conservator bj eene verzameling Van gravures. Nu reisde hj in hetbelang dier ververzameling bj herhaling door Duitschland,
Frankrjk,NgderlandenItalië,vermeerderde
haar met 100000 exemplaren en bezorgde
haar eene uitmuntenderangschikking.Zjn

Brum aire was in den almanak van de

eerste Fransche republiek de naam van de

tweede maand desJaars.Zjbegon den23sten
October en eindigdeden zlstenNovembervan
onze tjdrekening,en isalzoo genoemdnaar
denevelen (brumeslywelkezich omstreeksdien
tjdveelalvertoonen.Eenberoemdedag dier
maand is de 18ëe Brumaire vanhetJaarVIlI,
waarop Bonapartehet Directoire deed vallen
en a1s consulde teugels van het bewind in

handen nam (zieNapoleon 1).

Bqum an (Hendrik)of llenvicws.
#r'
M-@z
z-

nus,ln de 2de helftder 17ëeeeuw rector der

Latjnschescholen teZwolle,waarhjin1679
overleed,was een jverig geschiedvorscher,
vooralmetbetrekking t0tde provincieOvem
voornaamste geschrift uDictionnaire des m0- jgsel.In de lAnalecta''van Dumbarkomen
nogrammes (1817-1818)3',vermeerderd met van hem vooruResTransisalanae''!eindigende
dettrablegônéraleG monogrammes(1820),'' met1478,JBrevisIsalaedescriptio''en tdBellum
Nverd later voor eene t'veede uitgave osage- inter Transisalanos etGelros''. Daarenboven
werkt (1832- 1848), en hj was gereed om schreefhjoverderegtenderstedenDeventer,
een supplement op den dpeintre graveur'' Kampen en Zwolle.
vanBartsch in hetlichttedoenverschjnen, Brum el (Ant0n),een uitgtekend toonzettoenhj4en lz4en November 1836overleed. ter uit de 2dehelft der 15de eeuw ,was een
Brûllow .Onderdezennaam vermeldenwj: leerling van Ockenheim en in Nederland geKarl T cznloznif.
p' Brûllow, een uitstekend vestigd.Hj heeftonderscheidenemissen zaRussisch historieschilder.Hjwerdin1709ge- mengesteld en muntte in het algemeen uit in
boren te Petersburg,ontving zjneopleiding hetvervaardigen vankerkmuziek.verschillenaan de academie aldaar en begaf zich in destukken vandezen componistzjninhandl8S3 op kosten des Keizers naar Rome. schriftaanwezigopdebibliotheek teMiinchen.
Hi
v
oe
ortrve
eFe
rv
ljk
aardi
sgd
tue
k ht
j
/Deonder anderen zjn BN m und (Jan Frederik Gerrit),prediverwoesting van kant ln onze Oost-Tndische bezittingen en
Pompéji''naar de voorstelling van Plini'
us, uitstekend onderzoeker der Javaansche ouddat zich door een levendig koloriet onder- heden, Nverd geboren te Amstexdam den
scheidt en thans het winterpaleis van den 29sten Augustus 1814.Hj studeerde aanhet
Czaar versiert.Hj werd Keizerljk hofschil- athenaeum zjner geboorteplaats en aan de
der,lid van de Academie van schoonekuns- academie te Utreeht, vertrok in 1841 naar
ten te Petersburg en honorair lid van die Indië, en werd aehtereenvolgells predikant
te Bologna en te Milaan.Na zjn terugkeer te Soerakarta, op Am boïnat w ederom te
in Rusland schilderde hj veleuitmuntende Soerakarta, te Soerabaya en te Batavia,
portretten en andere stukken.In 183r v0l- terwjl hj daarna belast werd met de taak

bxagt hj eene reis door Griekenland, Tnrkje en Palaestina en schetste er een aantal
landschappen,die in de reisbeschrjving van
Dawydow (l839- l840)zjnopgenomen.voorts
schilderdehj eene aHemelvaart''voordeKa-

om eenecritischebeschrjvingtevervaardigen
van de Hindoe-oudheden op Java.Indejaren
1862 en 1863 bezocht hj daartoe een aantal
Javaansche gewesten en leverde verslag van

zjne bevindingeninBuitenzorg,dePreanger,
Cheribon,Tagal,Pekalongan,Samarang en
anderekerkenleverdehjfraajedoeken.Daar- een deelvan Bagelen.Daarbj bezorgde hj
enboven was hj werkzaam alshoogleeraar opgaven voor eene oudheidkundige kaart,
sansche hoofdkerk te Petersburg,en ook in

aan tle Russische Academie van schoonekun- alsmede eene critische beschotlwing derlitesten,en hj overleed den 28sten Junj 1852 ratuur over Indische oudheden.Hetiszeer
te Marciano bj Rome, waarhjherstelling te betreuren, datdezejverigeen bekwame
naan verhinderd werd,zjnbelangrjkenarbeid
zochtvan zjnegeschokte gezondheid.
AleœanderTlxp/pznïfj/'Brûllow,eenRussisch te vpltoûjen,daar de dood hem wegrtlkte
bouwkundige en eenJongerbroedervanden op den l2den M aart 1863.
voorgaande.Hj oefende zich in de architec- Brumnnd heeft 0P Insulinde m et vele
tuur aan de academie te Petersburg,verge- wederwaardigheden moeten worstelen, en

zelde zjn broederop diens eerstereisnaar zjn liqchaam was ernietbestand tegen den
Rome en werd na zjn terugkeer tePeters- nadeehgen invlned van het klimaat.Nietteburg aldaar benoemd t0t hoogleeraar in de min bleef hj onvermoeid in hetmededeelen
bouwkunde.Toen in 1838hetKeizerljk win- zjner ervaringen in het uTjdschrift voor
terpaleis eene prooider vlammen werd,be- Nederlandsch Indië''in hetttTjdschrift''voor
stuurdehj metden architeetStrassowdeher- Indische taal-, land- e1z volkenkunde'', in
stellingvan datgebouw.Voortsheefthjden zjne te Amsterdam uitgegeven alndiana''
grooten schouwburg,de sterrewaeht,de St. enz.Daarin vindtmen van zjnehandboeiPieterskerkenz.tePetersburgdoenverrjzen, Jendereisbeschrjvingen,fraajeschetsen van
alsmede zeer smaakvolle villa'sop de Newa- oudheden(bjv.:TeB0ro-B0edh0er''),voorsteleilanden.Hj overleed te Petersburgin1861. lingen van Indische toestanden en berigten
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omtrent de evangelisatie.Hj waslidvanhet vers,en hj overleedop den l2denJunj1803.
Deutsche morgenl:ndische Gesellschaft,corBrundusium ,tbansBrindisL(zie onder
respoùdérend lid van deKoninkljkeAcademie dezen naam)jwaseene beroemdezeestadder
van W etenschappen enlidderLeidscheMaat- oudheid aan eene gunstig gelegene baaiin
Calabrië.Volgens Strabo werd die stad door
schappj van NederlandscheLetterkunde.
Brun.Onderdezen naam vermelden wj: de Cretensers, volgensanderen door deAeoJohann Nordahl Wrflzl, een Noorweegsch liërsgesticht.Zj bleefonafhankeljk t0taan

dichter.Hj werd geboren te Drontheim den hetjaar 50$) na de stichting van Rome en

zlsten Afaart1745,studeerde te Kopenhagen werdtoendoordeRomeineningenomen.Nadat
in de godgeleerdheid,enwerdeerstpredikant de Appische w eg t0t aan hare vest was

te Drontheim enin 1804 bisschop teBerqen) voortgezet,zoodat men zich gewoonljk uit
waarhjin 1816overleed.Hjgafuit(lzarlne' hare haven naar Griekenland en naar het
het eerste oorspronkeljke treurspel in de Oosten begaf,ontwikkelde zj zich zöövoorDeensche taal, hetwelk gevolgd werd door spoedig,dat zj weldra 100000 inwoners
een ander, getiteld tEinar Tambeskjelver telde.Gedurende den burgerûorlog (48vôör
(1772).''Meer roem verwierfhj echter op Chr.) nam Pompoàs met zjne vloot derhet gebied derLyrische poëzie door zjne waartsde wjk.Oetanianu noemde er zich
volks- en vrjheidszangen.Zjne uDigte(2(
le Caesar en sloot er den vrede met Antoniss.
uitgave 1816)'' onderscheiden zich doo1'ge- Zj is de geboorteplaats van PaounLus, en

voelen gloed.
Virgiliu.g is er gestorven. De invallen der
FrederikeSpy/èieCltristiane#r$f?),eenedoch- Barbaren vernielden haren bloei,enhetwerk
ter van z?altkasarJfAlfdr,predikant te K0- der verwoesting, d00r burgertwist voortge' n voleindigd.
penhagen.Zj heeftalsdiehteresenschrjfster zet, werd door de Saracene

i'in de magt der Noormannen,
een goeden naam verworven.Zj werd ge- Later was zp
boren te Gr:fen-r
fonna den 3ëen Junj 1765, doch in dep'tjd derkruistogten,toen vorgenoot eene uitmuntende oyvoeding, trad sten en lekerbenden er zich inscheepten,
in hethuweljk metden gehelmraadBrwnte klom het cjfer van hare bevolking weder
Kopenhagen en overleed aldaar den 25Sten t0t 60000. Keizer Frederik 11 bouwde er
Alaart 1835. Hare geschriften getuigen Van zelfs een kasteel; maar toen Jerusalem beeen diep gevoel, van uitgebreide kennis en zweek en vervûlgens Byzantium vielj was
van een helder verstand;bj hetbeoefenen het vooreerst gedaan met de welvaart der

der poëzie had zj haren vriend Mattkisson
t0t modélgekozen.Zj schred'Jcyaneund
Amandor (1792))'', uGedichte(1795,3 dln,
4de tlitgave 1806)'', uprosaïsche Schriften
(1800- 1801,4 dlnl'',i'
ragebucheinerReize
durch die %c
ahweiz (1800):', uEpisoden aus
Re
izen(18(
807- 1818, 4 dln)',r Br
iefe aus
R0m
116
1e uitgave 1820) , uw ahrheit
, 2(
ausMorgentrâumen(1824):' URb'mischesLeben (1839)'' enz.
Brunek (Richard Franz Philipp), een

stad,welke thans weder een gunstigertjdperk te gemoet gaat.
Brune.Onder dezen naam vermeldenwj:
Gnillaume M arie Anne Brune,maarschalk
van het eersteFranschekeizerrjk.Hj werd
geboren te Brives la Gaillarde in hetdepartement Corréze op den 13den Mu rt 1763,

studeerde te Parjs in de regten,werd bj

het uitbarsten der Revolutie 1id van de club
der Cordeliers,WaS bevriend met Danton,
trad in dienst bj de Nationale garde,rediuitstekend Fransch letterkundige,werd ge- geerde t0t aan den loden Augustns 1792een
boren te Straatsburg den 30sten December dagblad, werd toen als burgerljk commissa17291 ontving eene geleerde opvoeding op ris naar Belgiëgezonden enin datzelfdejaar
de school der Jezuïeten te Parjs,nam als benoemd t0t adjudant-generaal en overste

oorlogscommissarisdeelaandenZevenjarigen bj het noorderleger.Hj hielp in 1793 de
oorlog en wjdde zich na zjn terugkeerte opstandelingen van Calvados uitéénlagen,
Straatsburg aan de beoefening derGrieksche zag zich bevorderd t0tbrigade-generaal,nam

taal.Hj maakte zich weldragunstigbekend
doorzjneuAnalectaveterum yoetarum Graecorum (1772- 1776!3dln,4deultgave 1785),voorts bezorgde hj uitgaven van Anaereon,

deelaan hetgevechtbj Hondschûoten(7en
8 September 1793), werd naar het zuiden

van Frankrjk gezonden,waar hj de rust

handhaafde te Bordeaux, Nizza, Marseille
van fragmenten van Grieksche treurspel- en ve
Avi
gnon
, voerde daarna bevel te Parjs
rj
delde
in 1795 een aanvalder Jacodichters,van Aristopkanes,van Virgilinsen 0n
vooral van Soqhocles, voorwelken laatsten bjnen op de troepen.In 1796en 1797voerde
arbeid de Konlng hem eeneJaarwedde van hj bevelover eene brigade in Italië onder
2000 francs toekende.Schoon hj de 0m- Afassêna wierp in den slag bj Rivolide
wenteling van 1780 met geestdrift toe- Oostenrjkers terug, werd commaudantder

juichte, werd hj toch onder het Schrik- divisie Augereau, en nam bj herhaling zitbewind wegens zjne gematigdheid in den ting in den krjgsraad van den opperbevelkerker geworpen. De va1 van Robemièrrè hebberBonaparte.In1798veroverdehjBern
hergafhem de vrjheid,maararmoedenood- en proclameerde te Aarau de Zwitsersche
zaakte hem! zjne boekerj te verkoopen, republiek. Daarna verving hj .
Berthler als
waardoor ht
l verstoken werd van de hulp- bevelhebber derItaliaanschearmée,bedwong
middelen Om zjne critische oefeningennaar den opstand te Rome, wist de onrustige
w ensch voorttezetten.Nuvestigdehjmeer steden van Opper-ltalië t0t de zjde van
bepaald zjne aandacht op Latjnsche schrj- Fxankrjk over te halen en bezette decitadel
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te Turjn. Vervolgens aanvaardde hj het R
(1619)'' uDe jrondsteenen vaa een vaste
opperbevel over het Gallo-Bataafsche leger
egeringe enz. (162l en 1661)'')uEmblein onsVaderland,sloeg den hertognan Fork, mata of Zinne-werck enz.(1624 en 1641)'.
j
die met 45000 Engelsche en Russen eene ?De CL Psalmen Davids(1644 en 1650)''1
landing beproefde inNoord-Holland,denl9del
1 t
dsalomon's Hooglied (1647)' JBanketwerk
September1709bjBergen,den GdenOctober vangoedeyedachten (2dln,1657en 1660)9',bj Beverwjk en noodzaakte hem t0t het voorts gedlchten in den Gzeeuwsche Nachtesluiten Van het verdrag van Alkmaar,v01- gaal'',enz.
Jean de Wrlle de A '
lwe,nf Janus .#rlgens welks bepalingen de Engelschen en
Russen Holland moesten ontruimen en 8000 naeus, een Nederlandsch letterkundige uitde
gevangene Franschen in vrjheid stellen. In eerste helft der l7deeeuw. Hj genoothet

den aanvang van 1800,werd hj lidvanden Onderrigtvan zjn o0m FranelscgsJksi'
M:en
Staatsraad,voerde korten tjd hetbevelin van Gerardas Jbllz
le.
v Vosséws, waarna hj
de Vendée,verving M asslna als opperbevel- zich wjdde aan de beoefening der Nederhebber van het leger in Italië,beteugelde
er de oproerigheden door Florence te bezetten en Arezzo te verbranden,bragt tegen
het einde van December de troepen over de

landsche letteren en in 1649 overleed. T0t

Etsch , bezette Vicenza en Roveredo en
s100t den 16den Januarj 1801 te Treviso
een wapenstilstand met Bellegarde,Aiaardoor
de vrede van Luneville Aierd voorbereid.
J
- Weder voorzitter van de
Daarna N7erd hi
afdeeling 00rl0g in den Staatsraad,en ging
in 1803 a1s gezantnaar Constantinopeljvan-

uitgegeven in 1665 en ten tw eeden m ale in
1681.
Brunehilde in 56s na Chr.gehuwd met
kîie
gebertf van Austrasië,was eene dochter

zjne werken behooren Jveirsjes (1639)''1
uW etsteen der vernuften (1644 en 1652)''
(dJ0k en ernst(1644)''enz.uztllevolgeestige
Mincio, versloeg de Oostenrjkers aan de werken van Jan de Brune de Jonge''zjn

van Atkanagild,koning derW est-Gpthen.Zj

was eene schoone en schrandere,maartevens
heerschzuchtige en listige Vr0uW die uit
waarhjin 1805 terugkeerde,inmiddelsdoor wraakzucht haren echtgenoot er t0e bragt
Napoleon1 benoemd t0tmaarschalkdesrjks. om ,Wegens het vermoorden van harezuster
Daarna werd hj belast methetbevelover oalswintlta,deechtgenootevan Cltil?eric,door
hetkustleger,en in hetlaatstvan 1806droeg Fredeyonde,tegenzjn broeder Qlnlperie00rde Keizer hem de betrekking op van gou- l0g te voeren.Megebertstreed aanvankeljk
verneur-generaal der Hanse-steden.In 1807 voorspoedig,maarvielinhetlegerteVitry door
voerde hj weder beveloverhetleger,dat sluipmoord.B'unehildewerddoorCltilperiegeover Maagdenburg naar Zweedsch Pomme- vangen genomen en naar.Rouaan gebragt,

ren voortrukte;hj belegerde en veroverde waar zj de echtgenoote werd van M erwiy,
Stralsund en maakte zichmeestervan Riigen. een der zonen des overwinnaars. Deze ont-

Toen hj zich te Schlatkow bj Anklam in bondweldradienecht,enMerwqgkwam om het
een onderhoud met Gqstaa.f IF,koningvan leven.Brunekllde bereikte M etz, waar haar
Zw eden,eenige w oordenhadlatenontvallen, zoon Cl
tildebert onder de hoede van zjn o0m
die krenkend w aren voor N apoleon I,w erd Guntram koning was.Zj verschafte zich de
hj ontslagen enbleefbuiten betrekking.Na voogdjschap over haren zoon en wistzjn
de restauratie verklaarde hj zich vöôrLode- gezagtegenoverdeaanzienljken inAustrasië
'
Y'
jkX VIII,diehem echter00k geeneaan- te handhaven. Vruchteloos verwekte Fredestelling gaf, weshalve hj zich aanstondsbj gt)4#e,die na het vermoorden van haren geNapoleon I aansloot, toen deze van Elba maal (584)in naam vanharenzoon Cltlotarius
terugkwam . D e K eizer benoemde hem t0t regeerde een oorlog tegen haar; Bruneltilde
pair en verleende hem het commando over ontkwam zelfs aan de tegen haar uitgezoneen observatie-corps in hetzuiden vanFrank- denesluipmoordenaarsen overleefdeharevj-

rjk, waar hj Toulon geruimen tjd tegen
de troepen des Konings verdedigde.Na den
va1 van Napoleon I draalde hj zeer lang
met het inleveren van zjne onderwerping,
maarmoest er eindeljk t0e besluiten. Toen
jjP
* zich vervolgensnaarParjs wilde begeven,werdhjteAvignon,waarhjtenonregte
gehoudenwerdvoordenvermoedeljkenmoordenaar 4er prinses de Lamballe, door het
graauw om hetleven gebragt.Ditgeschiedde
op den 2t
1en Augustus 1815.
Jokan de zrlsd,een Nederlandseh godgeleerde en geschiedkundige, die 00k in de
dichtkunstniet onbedreven was.Geboren te
Middelburg in 1589, werd hj aldaar raadslid in 1635,secretaris der provincialerekenkam er in 1638,secretaris der Staten in 1644
en raadpensionaris van Zeelan; in 1649.Van
hem is onder anderen in hetlichtverschenen
uproverbia of de spreuken van Salomon

andin (598).Maartoen zj na hetoverljden
van haren zoon zich de voogdjschap over
diens zonen Theodebert en Theoderik zocht
teverschaFen,kwamendeaanzienljkeAustrasiërsin opstand,zoodatzj zich genoodzaakt
zag de wjk tenemen naarharen Jongeren
kleinzoon Tlteoderik in Bourgondië,waarna

zj dezen aanspoordeom zjn broedertebeoorlogen.Tlteoderikzegepraaldeen Tlteodebert
werd gevangen genomen en gedood.Doch de

Overwinnaar overleed een Jaardaarna(613),

en nu stond Cl
tlotariws 11 vanSoissonstegen
haarop,versloeghaarlegerennam haarzelve

enhareachterkleinzonengevangen.Doorzjne
m oeder Fredegonde in w oede ontstoken deed

hjhaarjalsdemoordenaresvan10vorsten,3
dagen pjnigen,daarna op een kameel door
het leger rondleiden, toen met één arm en
één been aan den staart van een wild paard

binden,en eindeljk hetverminkteligchaam
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verbranden en de asch naar alle zjden ver- helmknopjedraagt.ErzjngrooteschutblaadJestusscfendebloemengeplaatst.In0nsVastroojen.
00k deKoningin van Isenland,degemalin derland vindtmen de gemeene brnnelle(Bruvan Gnnther,koning derBourgondiërs,droeg nella vulgaris L.j, een gezond en geurig
veevoeder,algemeen in de weiden op hooge
dien naam (zie Nibelnngen-lied).
Brunel.onderdezennaam vermelden wj: zand- en zavelgronden.Zj heeftgesteelde,

M are Isambard z'l'
rloel,den ontwerper en langwerpig-eirûnde,aan denvoetgetandeblaaanlegger van den tunnel onder de Theems deren en een opgaanden stengel.O0k groeit
snedene brunelle (B.
teLont
len.Hj werd geboren den25stenApril hier en daar de inq
xe

aciniata) met gesteelde,eirond-langwerpige
1769 teHacquevillebj AndelysinhetFran- l
schedepartementdel'Eure.Hjwasaanvan- bladeren, van welke de bovenste lancetvor-

keljk bestemd voorden geesteljken stand,
maar had meer lust om ingenieurteworden,
hoewelhj ergenoegen in moestnemen,in
zeediensttetreden,waarbjhjbleefvan1786
t0t1792. Gedurende de Omwenteling begaf
hj zich naarAmerikaOndervoorwendselvan
koren te koopen;diârechterwerd hj van

mig getand ofvindeelig zjn,- en degrootbloemigebrwnelle (B.grandiqora)meteen in
'tmidden gebogen helm.

Brunelleschi(Filippo),eenberoemdItaliaansch bouwmeester der l5de eeuw ,werR
geboren te Florence in 1377,kwam eerstals
leerling bj een goudsmid,doch wjdde zich

wegedestad New-York belastmethetbestuur w eldra aan de beeldhouwkunst en legdezich

eener geschutgieterj en metde versterking vooraltoe op hetperspectief.Nadathjeene
vanden havenmond.In 1799 vertrokhjnaar betere methode had uitgevonden Om ingelegd
Londen en bragt er ziJ-ne uitvinding- eene werk (mozaïek)tevervaardigen,oefendehj
machinale blokmakerj - Op staatskosten in zich in de wiskunde onder de leiding van
toepassing. Daarna bedacht hj een toestel Paolo delTozzpen gafvoedselaanzjneverom te zagen? bouwde in 1811, op last beel
dingskrachtdoorhetlezen vandenBjbel
der Admiralitelt,een zaagmolen in hetArse- en van de gedichten van Dante.Daarnalegde
naalen slaagde daarin z0o goed,dathetK0- hj zich t0e op de schoone bouwkunsten
ninkljk Genootschap (R0yalSociety)hem t0t zette deze studie te Rome voort.Toen de
lidbenoemde.ln 1819 ontwierphjhetplan, grootste bouwmeesters in 1418 eenevergade-

hetwelk zjnnaam onsterfeljkheeftgemaakt, ring hielden te Florence, werwaartshj in
nameljk datvanden aanleg van den tunnel 1407 was teruggekeerd, om er plannen te
onderde Theems,doch eerstin 1825k0nhj beramen t0t het bouwen van een koepelop
methulpeenervereenigingvanaandeelhouders den D0m , bood hj aan 0:; er 00n 0P te
t0t de uitvoering overgaan.Dit werk werd,
na het overwinnen van talrjkemoejeljkheden , in 1842 voltooid. Reeds in 1833 was
Brunelvice.president van hetKoninkljk Genootschap geworden en in 1841 t0t baronet

trekken,zonderbogenofsteunsels.Men kreet
hem uit voor een krankzinnige,maar toen

hj 2kapellen naarzjn stelselgebouwd had
en zjneplannen in 1420in eenetweedevergadering van bonwm eesters onderzocht w a-

verheven.Hj overleed te Londen den l2ëen ren,besloot men, hem met het bouwen te
December 1849.
belasten,maarhj moesthetzich laten welhambardA%>,ç#0- Rrunel,een zoonvan den gevallen,dat hem LorenzoGFziserfiwerd toevoorgaande.Hj werdgeboren tePortsmouth gevoegd.De 2 bouwmeesters gingen aan het
in 1806, bezocht onderseheidene scholen in werk,maar op zekeren tjd hield Brl
gnelleFrankrjk en keerde in 1827 naar Engeland dcFzi zich ziek , en nu bestuurde Lorenzo den
bouw
z0o
s
l
ec
ht
,
da
t
Brnn
el
l
e
s
eh
i
al
l
een
met
terug,waarhjdeelnam aandentunnelbouw.
Voorts was hj de bestuurdervan den aanleg de voltoojing werd belast.Hj overleed den
vanden Great-W estern-spoorwegvanLonden l5de
n Agril 1446 n0g vöôrdatde koepelin
naarBristol.Daarna bouwde hj deketting- gereedheld was.De sluitsteen werd eerst in
brug van H ungerford, eene der langste in 1456 gelegd.O0k heefthj vele andere geEngeland,had hettoezigt op den aanlegvan bouwen doen verrjzen;hjOntwierphetplan
een gedeelte van denSardinisch-Toscaanschen voor de vestingwerken te M ilaan,voor de
spoorweg en stichtte gedurende den Krim- beide citadellen te Pisa,voor dehavenforten
Oorlog eenhospitaalaan deDardanellen.Daar- van Pesaro enz.Daarenboven bouwde htjop

enboven is hj de bouwmeester van eenige lastvan CosmodeA etfïcïde abtdj derregureusachtige schepen,nameljk van de uGreat liexe lûoorheexen te Fiésole, en in 1425 verBritain''1de öGreat W estern''1en detlaevia- reesonder zjneleidingteFlorencedefraaile
than (GreatEasternl''.Hj overleed denl5den basiliekvanSanto-Lorenzo.Laterbouwdehj
September 1859.
hetberoemde paleis Pittitotaan de 2de verBrunelle (Brunella) is de naam van een dieping,waarna hetdoor Ammanati voltooi;
plantengeslacht uitde familie der Lipbloemi- werd.O0k de door hem begonnen kerk van

gen(Labiatae).Hetonderscheidtzich dooreen Santo-spirito moest hj onvoleindigd achtertweelippigen kelk,eene naakte keel, eene laten.Brnnellesclöi wordtin Italiëbeschouwd
penigzinsgeknotte,z-tandigebovenlipen eene alsde herstellerderantiekebouwkunst.Zjn
kortere,z-spletige Onderlip. De bloemkroon graf in de kerk van Santa Maria de1Fiore
is tweelippig, de bovenlip holrond,gaaf of isversierdmetzjnmarmerenborstbeeld,verz-lobbig,de onderlip z-lobbig.Dehelmdraden vaardigd door zjn leerling Bl
gqgLano,en in

zjn aan den t0p gevorktofz-tandig,waar- 1830 heeftmen ernabj den D0m een reusvan de eene tand naakt is en de andere het achtig standbeeld ter zjner eere opgerigt.
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Brunet (Jacques Charles),een Fransch 2 deelen)'', waarin de door hem gevondane
boekhandelaar enuitstekend bibliograaf,werd planten doormiddel van houtsneden zjn afgeboren te Parjs den zëen November 1780. gebeeld.
Hj heeft onderanderen toevoegselen uitge- Brunfelsia L.is de naam van een Plangeven t0t de uDictionnaire bibliographique'
' tengeslacht uit de familie der Solaneën en
van Dwelos,- voorts GNouvelles recherches onderscheidt zich dl
lor een s-tandigen kelk,
bibliographiques'', dRecherches bibliographi- door eene bloemkroon met eene lange buis
quessur1eséditionsdeRabelais(1852):'enz. en m et een s-lobbigen rand,en door eene
zjn voornaamste werk isechteruManueldu besvormige vrucht. Het omvat struiken,die
libraire et de l'amateur de livres (1810)'', in de keerkringsgewesten van Amerika groei-

waarvanhtjin1860- 1864eenevoortreFeljke,
veelvermeerderde 6deuitgavebezorgde.Hj
overleed den 14den November1867.
Brunetti, bjgenaamd Cieerovaooio,een

jen..
B.Jzz
lerïcll.L.heeftlangebloemstelen,

zjnevermetelheid was hj algemeen bekend
en ontzien,zoodat hj in vele gevallen als
scheidsman gekozen werd.Bj eenebelangrjke overstrooming van de Tiberbleef hj

ennaarzjnegeboorteplaatsArezzodoorgaans

regte buizen envlakte bloemkroonranden,B.vl#llcfl 8n.bezitzeer korte bloemstelen
en gebogen bllizen!- enB.tjrand@oraDon.

Romeinsch volksmenner gedurende de bewe- iseenefraaje,altjd-groeneslerplant,dieop
gingen in 1848 en 1849, werd geboren te onze breeite eene warme kas vereischt.
Romein 1802en wasaanvankeljk houthan- B runi, Broenai, zie Borneo zrpyer.
delaar en verhuurder van karren. W egens
Bruni (Leonardo),00k Brwno en Brnnu.
%

Leonardo zresfiwp genaamd,eenberoemdge-

l
eerdeuithettjdyerk van de wedergeboorte
deroudeletterenm hetW esten,aanschpuwde

met eene boot nacht en dagvaren,om overal het levenslicht in 12691en studeerde teFl0-

levensmiddelen aan te voeren en Aet leven rence en teRavenna ln de regten en wjsvan velen te redden.De keuze van PLI
JSIX begeerte,totdathj onderdeleiding van den
t0toppersten kerkvorst werd doorhem met uitstekenden Qârysoloran zich geheel en al

geestdrifttoegeluicht,en de triomfboog,ter
eçre van den Paus den 8sten September 1846
teRomeprjkende,wasvooraldoorzjn0nvermoeiden jververrezen.Vaak werd hjbj
den Paustoegelaten,om inlichtingentegeven
omtrentdeqezindheidderlagerevolksklasse.
Grooteverdlenstenverwierfhjin1847bjhet
ontdekkenvan eeneabsolutistischezamenzwering tegen den Paus,wantzonderzjnehulp

wjddeaan destudiederOuGen.In1405verkreeg hj door bemiddeling van zjn vriend
Poggio.de betrekking van secretaris vanpaus

Innooentin VIIenhj behieldhaarbjdiens3
opvolgers Gregoriu X II, Aïeœander V en
JokannesXIII.Hjvergezeldelaatstgenoemde
naar de Kerkvergaderlng te Constanz,maar
uitweêrzin in aldestrubbelingenaldaarnam

hj heimeljk dewjk naarFlorence en hield

ware het oproerigevolknietbeteugeld.Toen er zich bezig met hetbewerken eener g0echter debeweging in eeneomwentelingver- Bchiedenisvandezestad.W egenszjneaHisto-

anderde btj de weigering van den Paus,om ria delpopolo Fiorentino (1476, ook in het
aan Oostenrjk den00r10g teverklaren,volgde Latjn1650):'verleendededankbareRepubliek
(âeerovaeeioeenanderenwçg.Zjnemedeplig- hem hetburgerregt.In 1427 werd hjerbetigheid aan het verm oorden vanA pddiis niet noemd t0tstaatssecretaris,enhjoverleedte
bew ezen maarhetisboven allentwjfelver- Florence,den 9den Maart1444.Ophetgebie;
heven,dathjdeelnam aan derevolutievan derletterkundeheefthjvertalingenepnavol16 N ovember 1848. Gedurende de republiek gingen geleverd van Aristôteles,Plato,Plubleefhj op den achtergrond.Nahetbezetten fgrc/zlx,Demhtkenes enz., en van zjne ovevan Rome door Fransche soldaten werd hj rigegeschriftenvermeldenwj ucommentarius
in hechtenis genomen,maarin 1850doorden rerum su0temporegestarum (1476)''1JDeorikxjgsraad vrjgesproken. Hj begafzich nu ine urbisM antuae'' en GD eorigineRomae''
naar Genua en vervolgensnaarMarseille.Om- terwjl l1j levensschetsen van Danteen Petrentzjne verderelotgevallen bestaatgeene trarea in hetlichtgaf,en zjne belangrjke
zekerheid,doch volgens eene verklaring van uEpistolaefamiliares''nazjnd00dverschenen.
Garibaldiishj in 1856teCatarini,aanden ZjnromanuDeamoreGuistardietSigismundae,
mond der Po,doorOostenrjksche soldaten fliae Tancredi''is meermalen gedrtlkt en in
doodgeschoten.

hetItaliaansch en Franschvertaald4docheen

Brunfels (0tt0) ofBrwnsfels, volgens paarbljspelen,diemen0okaanhem toekende,
Linnaeus de oudste vader der kruidkunde, schjnen van eenanderenLeonardouitArezzo
werd geboren te Mainz in 1464, studeerde afkomstiy te wezen
in de godgeleerdheid en wjsbegeerte en be- Brunla L.,een plantengeslachtuitde fagafzich toen in een Karthuizerklooster digt milie derBruniaceën,onderscheidt zich door

bj zjnegeboortestad.Lateromhelsde hj de rondebloemknoppen,een borsteligen vruchtLnthersche godsdienst, werd predikant en bodem ,eene s-bladige bloemkroon en een 2stond omstreeks 9 Jaar aan het hoofd van hokkignootjemetvelezaden.Talrjkesoorten
eene door hem gestichte school te M ainz. vanditgesl
achtgroejenaandeKaapdeGoede
Gedurende dien tjd legdehj zich t0eop de Hoop en worden op dewjzevan Erica'sbegeneeskunde en vertrok toen alsgeneesheer handeld.Zj dragen kleinebladeren en aarvornaar Bern! waar hj i
n 1534 overleed.Hj mig geplaatste bloemen.Van diesoorten kenschreef, behalve eenige m edische werken, nen wj .
B.zltpt
fj/ltlrl L.metopwaartsgebo'
tHerbarum vivae icones (1532 en 1536,in gene?gladde?nagenoeg 3-hoekige bladeren,
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B.Jb,dcvrpiA.
vTAlsà.metz-hoekige,regt- deraarde(1780)'',uverhandeling overdetoestandig geplaatste bladeren en eindelingsche passing op zeeboezems,bjzonderop hetIJj
bloemen,- .
B.#:ldflThnnb.metlangwerpiye van zekerenalgemeenen grondregelderhydroronde,bolle,aandent0pbruine,eenlgzinsbe- metrie,dat de grootste diepten steeds op de
haarde bladeren en bolvormigebloemknoppen naauwste plaatsen derrivieren bevondenworaan deeinden dertakken,- B.rllrc W.met den (1784,metgoldbekroondl'',averhandeljnvprmige,gegroefdejhorizontaalgeplaatste ling ovorhetbepalen dergemiddeldesnelheid
-

bladeren en schermvormigebloemen,enz.Zj van stroomend water (1786, metgoud bekomen bj eene warmte van 4-60C.door kroondl' GBeriytwegenseen nieuwen hyeden winter.
tometer (1786)',welke 5 laatstestukken te
Brunings.Onder dezen naam vermelden vinden zjn indewerkenvan deHollandsche
wi
J-:
Maatschappj van W etenschappenteHaarlem.
Chrintiaan .
#I*ffl6l.q,
:,een uitstekendNeder- O0k schreefhjeenigeaanmerkingenoverde
landsch waterbouwkundige.Wé1werd11jden nuttigheid of nutteloosheid deroverstroomln8:ten Npvember 1736 te Neckarau gebaren, en van den Slaperdjk (1793)',,S
tverhandemaarkwam reedszeervroeg in Holland.Hj llng overde onschadeljkheid derpaalwerken
bezochthetgymnasium te HennesdorFinB0- voordeslaizen op Halfwegen (1796)9' Rverhemen, studeerde te Heidelberg in de rtlg- zameling van rapporten,verbalen en andere

ten,wjsbegeerte en natuurkundeen keerde stukken betreFendededoorsnjdingenenwerop zjn 18dejaarterugnaarAmsterdam ,waar ken, welke sedert 1771 f)p de bovenrivier
hj geplaatsi werd op het bureau van een tusschen Emmerik en Arnhem ztjn aangelegd
advocaat.Zjne neiging voordewaterbouw- (1798,2 dln met13kaarten en2platenl''enz.
kunde deed hem die betreltking verlaten,en Daarenbovenleverdehj een grootaantalrapin I765werdhj,vanwegehethoogheemraad- porten,adviezen en ontwerpen.
Qhrhtiaan Wrlsiz
e.
r Janior,een neefvan
schap van Rjnland teSparendal
pybelastmet
hetopzigtop den SparendamscAendjk ende den voorgaande. Hj werd geboren in 1757
sluizen te Halfweg bj Zlvanenburg,waar te Homburg v0r derHöhe,trad indienstvan
hj zjn verbljf hield t0taan zjn dood.In den Nederlandschen waterstaat, v'as eerst
1769 ontving hj va'
n de'Staten van Holland opzienerin Rjnland,toen directeur-generaal
eene aanstelling t0tinspecteur-generaalover der droogmakerj van de Nieuwkoopsche en
'sLandsrivieren,en wjddemetpngemeenen Zevenhovensche plassen, en daarna hoofdjveralZjne kracht aan de verbeteringvan ingenieur bj 'sRjkswaterstaaten pulllieke
Otlzen Waterstaat.D aa1*vz'n getuigt zjneme- werken.Hj werd in 1854 gepensioneerd en
dewerking t0t den aanleg van het Byland- Overleed den 3osten Maart1826. Hj schreef
Bche kanaal,van den nieuwen mondvan het eene (
tverhandeling over den voordeeligsten
kanaal van Pannerden t0tde dporsnjding hoek,onderwelken men de puntdeuren eener
van de Pley ,t0t de droogmaking der plas- sluis kan zamenvoegen (1797)'' en metKros

sen onderBleiswjk en Hillegersberg,t0tde en Sprwytenburg,desgeljkswaterstaats-ambvervening van den Krimpenerwaard,t0t de tenaren,eene uverhandeling overde vierdeedroogmaking der Nieuwkoopsche en Zeven- lige molenassen'':waaraan dool'hetBataafsch
hovensche plassen enz.Zjnegrooteverdien- Genootschap te Rotterdam de zilveren mesten werden trouwens erkend:Bruningn zag daille is toegekend.Brunln-qs waslid van de
zieh benoemd tot president der Bupez-inten- Hollandsche Maatschappj van W etenschappen
dentie V00r de vervening van den Krimpe- te Haarlem , lid der Eerste klasse van het
nerwaard, in 1795 werd hem met de Wock Koninkljk Nederlandschlnstituut,en 1idvan
en Dalkof de taak opgedragen,om dedoor- het ProvinciaalUtrechtsch Genootschap.
?:#'ltlï.g Bruninys,een broeder van
snjdingenteherstellen,langsderivierenterver- Conrad .r'

dediginggemaakt;in1798werdhjpresidentder den voorgaande en desgeljks een zeervel'comm issie van maritiem e werken te H elle- diensteljk waterbouwkundige. Hj werd gevoetsluis,in 1800 cûm missaris-inspecteurvan boren te Heidelberg den lsden Julj 1775,
denW aterstaatderBataafscherepubliek,enin studeerde te U trechteerstin de godgeleerd1803 directeur-generaalvan 's Lands rivier- heid en vervolgellsindewis-ennatuurkunde,

en zeewerken. Hj overleed te 'sHage den
16denMei1805,enzjnleerlingFrederik W ïllem C0prJ#behaaldemeteenelofredeopzjn
verdiensteljken leermeesterin 1807dendoor
hetStaatsbewinduitgeloofdeneereprjs,name1jk eene gouden medailleaaneenegplldenketen,ter w aarde van 200 ducaten.

beantwoordde a1sstudenteeneprjsvraagvan

het Bataafsch genootscha'p Jover de theorie
en uitw erking der staande schepradm olens,
werd amanuensisbj de commissiet0tdroogmaking der Nieuwkoopsche !l
assen,en zag

zich in 1800,bj de organisatlevan den W aterstaat,benoemd t0tcom missaris-inspectetlr,

Brwnlngsheeftveelgeschxeven.H00?stbe- terwjlhem i111803 en 1808 de postvaninlangrjkzjndeuconsideratiënoverderivleren'' specteurin een der rivierdistricten werdtoe-

doorhem opgesteldinl804.V00rtsgafhjinhet vertrouwd.T0t bewjs zjner bekwaamheid
licht:dverhandelingoverdedoorgravinguithet kan dienenj dathi
jin 1800 bj tjdeljke afW jkermeernaardeNoordzee(1773)'',GAan- wezigheid van den hoogleeraar ran ,9/zpizl#dm erkingen over de waarneming van de snel- ren diens lessen waarnam;00k werdhj in
heid derwinden (1772)'',GW aarnemingenwe- 1809lidvan hetcentraalComité van den wagens dehoeveelheidvanregen en uitwaseming terstaat,en bti de inljving van Holland in
opverschinendehoogten bovendeoppervlakte Fxankrjk
- (1810)hoofd
'-ingenteurin hetdeparIY
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tement derMont
len van deRjn.Hjoverleed en d00r eene frischheid vantint,diedelezing
1enAugustus1816. Zee' aangenaam maakt.
te 'sHertogenbosch den 16t
Hjschreefin dewerkenvanhetBrabantsch Brûnn ,in het Slawisch Brno,de hoofdGenootschap, behalvereedsgenoemde prjs- stadvanhetOostenrjkschekroonlanëMoravië,
verhandeling?uoverdezjdelingschedrukking ligtaandenspoorwegvanW eenen naarPraag,
der aarde en de biernaar te regelen afnaetin. tusschen de Zwittawa en de Schwarzawa,
gen derm uren''en t
dBjvoegselstotdeproeve ixl een vruchtbaar bevallig oor;,aan 4en
eenernieuwetheorienopensdestaandeBchep- voetvan den Spielberg)die ert0tde betrekradmolens'', - in die van het Provinciaal keljke hoogte van 70 Ned.elverrjst,en
Utrechtsch Genootschap Gonderzoek nopens w as voorheen Omringd doorw allen en grachzeker vraagstuk uit de evenwigtkunde t
2e
0n,vo
tedei
n.
derstta;scheiddenvan hare
dioersde
genSe
ljke

(1803)$'' - en in die der Eerste klasse van
1849 zjn zj echter
het Koninkljk Nederlandsch lnstituutGver- vereenigd? en gemelde grachten O wallen
toog nopens den oppervlakkigen stand der hebben plaats gemaakt voor rtlime Btraten

rivieren enz.'' dverhandeling over de ver- met fraaje gebouwen. Brûnn is eene zeer
spxeiding van den vloed uit zee opwaarts levendige plaats met bjna 74000 inwoners
langsdeonderBcheidene rivieren en riviextak- (1 Januarj 1870)en werdtweleensdevoorken'' Goverde onderlinge gemeenschaq der stad van W eenen genoemd. T0t de v00rrivieren de Merwede en de Lek doormlddel naamstepleinenbehoorenel-dedGrootemarkt''
van het kanaal, hetwelk derzelver embou- met eene hoogezail,de (
'Krautmarkt'enhet
chures vereenigt en den naam van Noord GDominicanerplein''@ Van de kerken vermeldraagt'' kvertoog nopens de jswording en den wj de fraaje Jacobskerk in spitsboog-

het ontdoojen enz.(met bjvoegsell'',ulets stjl met een toren terhoogte van ruim 90
over de verschillende mate van digtheid der Ned.elen meteene dubbelerj van 18masjsstoppingen op de rivieren enz.'',en uOn- sievepjlersj- den D0m opden St.Pietersderscheidene theorieën omtrenthetvermogcn berg en deThomas-kerk meteenaantalpraalder waterleidingen,getoetstaandeondervin- graven.Andere merkwaardige gebouwenzjn

ding''. - Hj was lid van deHollandsche het raadhuis met belangrjke oudheden en
MaatschappjvanW etenschappen teHaarlem, sehilderjenj de schouwbtlrg,het stationsgelid van verdienste van hetwisktmdig genoot- boqw enz T0t de fraaiste gebouwenvan den
schap ttEen onvermoeide arbeid komt alles laatsten tjd rekentmen de nieuweEvangete boven'', en 1id van de Eerste klasse Van lische kerk, de Israëlietische synagoge,de
polytechnische school, het Duitsche gymnahetKoninkljk Nederlandsch Instituut.
Pierre FrJt
IJrCC Brunings,een verdienste- sium,hetbisschoppeltjk seminarium ,dehooljk Nederlandschromanschrjver.Hjwerdge- geremeisjesschûol,hetziekenhtlis,hetkrankboren te Antwerpen den 7denApril1820,txad zinnigengesticht,enz.Debevolkingbelljdter
in 1827 alsvrjwilligerin dienstbj de dra- nagenoeg geheeldeR.Katholieke godsdienst,

gonders,ging over bj de infanterie,en zag zoodat de Israëlietische gem eente er sleehts
zich in 1846 tot tweede, in 1853 tot eerste 4505 en de Evangelischenietm eer dan 1114
luitenant, in 1860 tot kapitein,in 1863 tot leden telt.
kapitein-adludant en in 1871 totmajoor be- B riinn is de zetelvan alle hooge ambtevorderd.M eer n0g dooreen gunstigen aanleg naren ill Mûravië, van een geregtshof en
dan doorzjneopleiding geholpen,wjddehj van een bisschop.Men vindt er eene Kamer
met goed gevolgd zjne ledige uren aan de van koophandel, 23 wetensehappeljke verbeoefening derfraajeletteren,zoodathj in eenigingen en 17 dagbladen.Destads-begroo1855 als schrjver optrad methet oorspron- ting bedroeg over 1871 de som van 632911
keljkverhaal(tNevelenZonneschjn'
'.Daarop Oostenrjksche gulden, en m en is er bezig
volgdenttlonkvrolwevanSterrenbqrg(1861)'', m et het bnuwen eenerwaterleiding,waarvan
tdDe gouverneur (1864)''
) t(De gouvernante de kosten geraam d zjn op 1millioen 0:s(1860)''- detweelaatsteindeGuldens-editie tenrjksche guldens. O0k is ex veel gedaan
van D.A. TAïe-e - j ttEen klaverblaadje voor het onderwjs. Men heeft er,behalve
(1865)'',tsDetweebroeders(tooneelspel1865)''1 het reedsgenoemde gymnasium ,depolqtech-

dtDistels enlauweren(Militaireschetsen,1869,
2deuitgavel'',dtDevergelding(tooneelspelvoor
rederjkers,1869)'tiW ildrik(1870)''ttGidsvoor
4en Jongen militair (1870)'' met ïsvervolg
(1871):',terwjleen twintigtalnovellen van
zjnehand in onderscheidenetjdschriften voornameljkinStiletVaandel- ztjnverspreid.
Van deze laatstekomteene gezamenljkeuiter Porse. dl7istels en lauweren''zi
jn
pa
e85t7
lnv1
en 1858 eerst uitgegeven onder den
titel dt's Krjgsmans lief en leed-'' Z#n bltjBpelttAchtdagen buiten'',datin 1861op den
grooten sehouwburg te Am sterdam ten t00neele is gebragt,bleeft0t nu t0e ongedrukt.
De geschriften van Br'
anin.qs onderstheiden

nischeschoolen hetbisschoppeljk semlnarium , eene académie,onderscheidene scholen

vanmiddelbaaronderwjs,eenevoortreFeljke
hoogere meislesschool,eene Bchoolvoor0n.
derwjzeressen,eene handelsschool,eenemuziekschool,vele volks8cholen,0en doofstommen- en een blinden-institutlt,een gesticht
voorverwaarloosde kinderen,eenbotanischen
tuiny eene openbare leesbibliotheek ,enz.

De njverheid heeft er een aanmerkeljken
omvang: een van haar belangrjkste takken
is de bewerking van wolin spinnerjen en
weverjen! - voorts maakt men er veel
suiker,splritus,bier,olie,meel,leder,machines enz. De wol-industrie, door ruim

zich dooreen ongedwongen,bevalligen stjl 700 zelfstandigeondernemers ge4reven,hiel;
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in 1870 bjna 10000 arbeiders bezig,- de vervolgensnaarRome, waarhj een vriend
metaal-, steen-en houtnjverheid vereischte vond in Emil.#rgll.Hj bezochterde bebjna 2400 en de bereiding van chemicaliën langrjkste kunstverzamelingen,vond hierin
ruim 1100 werklieden.Men telter192stoom- stof t0t schrjven, reisde naar Napels en
werktuigen met 4200 paardenkracht en een deed een togtdoorBeneden-ltalië,waarhj
Jaarljksch verbruik van meerdan2 millioen bouwstoFen verzameldevoor hetgrootewerk
tolcentenaars steenkolen - allestenbehoeve van M ommsen en AifdcAfoverdeopschriften.
derindustrie.Degrootstewolspinnerjwerkt ln 1858 keerde hj naar Duitschland terug
met 160000 klossen.Voorde geldzaken heeft en werd privaat-docent en custos der académen er eene fliaal-inrigting van de Natio- mische bibliotheek te Bonn,In 1856 vertrok
nale bank ,van dekrediet-instellingvan han- hj weder naarRpme en werder a1ssecredelen njverheid,van deMoravischediscon- taris van het Archaeologisch Instituut de
to-bank enz.De keizer-Ferdinands-Noorder- opvol
ger van Brawn. Hetgeluktehem ,die

spoorweg,deOostenrjkschestaatsspoorweg, inrigtlng te doen bloejen, en in 1862 en
en de Moravisch-silézischeNoorderspoorweg 1863 vestigde hj vooralde a'
andachtop de
kruisen elkander te Briinn. W j behoeven Etruscische oudheden. In 1865 werd hj te
naauweljkste vermeldeh,datde bloejende Miinchen geplaatst als hoogleeraar in de arnjverheid erde moederisvaneenlevendigen chaeologie en a1gconservatorvanhetpenninghandel- vooral o0k methet buitenland.

kabinet,enin1867benoemdt0tconservatorder

Hetplaatseljk bestuurbeviadtzich aldaar verzameling vazen van koning Lodelvz
jk al-

geheel en al in handen van een door kiesgeregtigde burgers benoemden gemeenteraad,
en aan het hoofd van dezen staateen zelfstandig gekozen burgemeester.
In het zuidwesten der stad heeft men

daar.Zjne belanrrjkstegeschriftenzjnd
tGeschichtedergriechlschenKiinstlertl853-1859,
2 dlnl'' en 11 relievi delle urne Etrusche
(1870)''.Voortsgafhjeene beschxjvingvan
het Glyptotheek te Mi
inchen en deed onder-

fraajewandelingen,bepaaldeljkopdenFran- scheidene beschouwingen over onderwerpen
zensberg, 00k wel de Petersberg genaamd, van kunstin afzonderljkewerken ofin tjdonmiddelljk bj hetbisschoppeljl
tpaleis.Hier schriften in hetlichtverschjnen.
geniet men een schoon gezigt over de zuiBrunner. Onder dezen naam vermeldeljke streken van Moravië, en er is in den wj:
1818 eene obelisk opgerigt ter gedachtenis

Johan Konrad Brvnner, een uitstekend

van den volkerenslag bj Leipzig. Bevallig geneeskundige.Hjwerd geboren teDieszenig 0ok de Augarten,halfin Franschenenhalf hofen in het Zwitsersche kanton Thurgau
in Engelschen smaak aangelegd en doorkei- den lsdenJanuarj 1653,aanvaarddein 1687
zer Josepln11 voor hetpubliek geopend.Ten de betrekking #an hoogleeraar in de genees-

noordwesten van dç stad verrjst de reeds kunde te Heidelberg en in 1659 dievanljfvermelde Spielberg met eene citadel,voor- arts van den Keurvorstvan de Pfàlz,welke
heen een kasteel,hetwelk na 1740 t0t 00s- hem onder den naam van Bruno von ffl--

tenrjkschestaatsgevangenisdiende,waaro0k 'ner.
vfdis in den adelstand opnam.Hj over-

Ml
vio Pellieo treuriqe dagen heeftdoorge- leed te Mannheim den zden October 1727,
bragt. Die gevangenls is thans opgeheven
nadathj onder anderen het voordien tjd
en de berg metfraajewandelparkenversierd. bel
angrjke werk tDe glandibusduodeni''in
M en m eldt,datBriinn haren naam ontvan- hetlicht had gegeven.
gen heeft van haren stichter, den M oraviRebastian Srul?'er,een jverig voorvechter
schen hertog Bruno,omstreekshetJaar800 van het ultramontaansch R .K atholicismus.
na Chr. Hertog Brzetislam 1 van Bohemen Hj werd geboren te W eenen den loden Ocschonk haar in de lldeeeuw aan zjn zoon tober 18:4!was van 1838 t0t1853kapellaan

Otto.In 1364 werd er het eeuwig verbroe- op verschillende plaatsen en vervolgens t0t
deringsverdrag gesloten tusschen de huizen 1856 prediker op heilige dagen te W eenen.

Liitzelburg en Oostenrjk.In 1458werd zj Van zjne talrjke werkan, waaronder de
vruchteloosbelegerd door de Thaborieten,en hekel-en strjdschriften eenevoornameplaats
toen zj in 1467 de zjde van M'
attkLas Cor- bekl
eqd
'eng
?DnoemenFj (
tDieWelteinEpo:
tlill'
v, koning van Hongarje,gekozen had, (1844), es Genie's Malheur und Gliick
wer; zj doorGeorg J'o#llrlJ,koning van (1845,2d1n)'',uFremdeundHeimath(1845)''1
Bphemen, omsingeld.In 1645 lagen deZwe- uW oher? W ohin? Geschichte aus meinem

den onder Torstenson bjna den geheelen Leben (1855, dln)', dDasheilaus Rom
zomer te vergeefs vöör hare vest, en de (1842)''j(ïllomilienbtlch(1852-1854,3dlnl''
''bellungen Lied (4(
1euitgave1857)'',
'
inwonefs werden daarna door keizer Ferdi- uDerhe

nand III wegenshunnedapperheid metpri- ëoie Hiobspost'',JBlöde Ritter''! uschreibe-

vilégiën bepftigd. In den oostenrjkschen knechte''tuDas deutsche Reichsvlehjy,gKeilBuccegsie-oorlog zag zj korten tjd dePruis- schriften''yenGDrogenerv0nAzzelbrun(1852'').
sen voor hare muren (1742),en in 1805 en Voortsgafhj reisbeschrjvingen uit,z()oals
1809 werd zj doordeFranscheninqenomen. GKennstdlldasLand?tleitereFahrtendurch
zs dem Venediger und
Brunn (Heitlrich), een verdlensteljk Italien.(1857)', uAl
Duitsch oudheidkundige, werd geboren te Longobardenland (1860)'' tullterLebendiW örlitzinAnhaltopden22stenJanuarj1822. gen und Todten (1862)'7alsmede geschiedHj studeerde te Bonn, waarhj delessen kundige geschriften, bjv. aclemens Maria
hnorde van Ritscltlen W eleker enbegafzich Hofbauer und seine Zeit (1854)', en t
sDie
26*
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Kunstgenossen derKlosterzelle(1862)''.Eene
uitgave van zjne gezamenljke werken,op
20 deelen berekend, is begonnen in 18s2.
O0k heeft hj in 1848 de dWienerKirehenzeitung''gesticht.

graaf Orlow vertegenwoordigde hj Rusland
op het vredesverdrag van 1856, vertrok in
1857 als gezant naârBerljn en begafzich
een Jaardaarna a1sgevolmagtigdenaarL0nden. In 1860 werd hj er t0tambassadeur

Brunnow . Onder dezen naam vermel- benoemd, nam deel aan de conferentie in
1864 en aandeovereenkom stom trentLuxem Ernst Georg tlol Brnnno'
tv, een Duitsch burg in 1867, en bleefer t0t in 1871,toen
romanFtsllrjver en groot voorstander der ho- hj doorgraafOrlof werd opgevolgd.
moiopathie.Hj werd geboren te Dresden
Bruno.Onderdezen naam vermeldenwj:
den 6den April 1796, studeerde te Leipzig
Bruno deGroote,aartsbisschop vanK eulen

den wj:

en werd in l820 assessorbj hetregeringscollegie des lands. Twee Jaar laterverwisselde hj wegenseene oogziekte diebetrekking met het ambteloos leven,en overleed
;en 4*enMei1845.Hj vertaaldehet t
dorga-

en hertog van Lotharingen.HjwaBdederde

zoon van koning Hendrik I en een broeder
van keizer Otto J, werd geboren in 928,

ontving het onderwjs van onderscheidene
Grieksche geleerden, groeide op t0t een
n0n der Heilkunde''van Ilaltnemann in het schrander staatsman en jverig bevorderaar

Franseh schreefullxposé de la refbrme mé- der wetenschappen, bekleedde eerst de bedicale entreprise en Allemagneparledocteur trekking van kapellaan en kanselier, en

S.Hahnemann (1824)'',uprécishistoriqueet daarnavan aal-tskanselierbjzjnKeizerljken

litteraire de la methode curative homoeopa- broeder, dien hj in 951 op zjn eersten
thique (1832)''? bezorgde met E.Sf
apj'en krjgstogtnaarItalië vergezelde.TweeJaar
W . orosz tle ultgave van GH ahnemannima- later werd hj aartsbisschop van Keulen,

teria medica pura (1825 en 1826j2 dlnl''en waarhj een weldadigen invloedhad op het
deed Onderscheidene romansin hetlichtver- onderwjs, en na 954benoemde keizer Otto
schi
jnen z0o als.(.Dje neuePsyche (1837)*' hem t0t aartsbisschop van Lotharingen.I'
lj
tdDer obrist'v0n Carpezan (1844)''1 dDer overleed te Rheims den llden october 965,
Troabadour (1839, en 2de uitgave 1843)'', eenige geschriften nalatende,en wer; later
en den belangrjken geschiedkundigen roman heilig verklaard.
t
dulrichv0n Hutten (1842 en 1843,3d1n).'' B rltno de S 'e2!i.g:, den apostelvan PruisPhilipp,vrjheer.von .
/rlz
à?
sp'
lp,een Rus- Sen. Geboren ill 'tmidden der 10(leeeuw ,
sisch staatsman en een broedervan denv00r- washj doorzjne oudersbestemd voorden
gaande.Hj werd geboren te Dresden den geesteljken stand,ontving oenezorgvuldige
31sten Augustus 1707, studeexde te Leipzig
in de regten en staatswetenschappen en trad
als ambtenaar in Russische dienst.Hj werd
toegevoegd aan den staatsraad Stourdza om

opvoeding en werd reedsvroeg canonicuste

Maagdenburg. Hj Onderacheidde zich zeer
door zjne vroomheid en goede werken,
voegde zich bj de orde derBenedictjnen

een buxqerljk wetboek 'vcor Bessarabië in en w erd door keizer Otto III in 995 tot

gereedheld te brengen,en woondealsattaché hulp van paus Gre-qoriqs V naar R ome ge-

de congressen bj te Troppau en te Laibach. zonden.Hjbleefert0tin 999, en volbragt
In 1852 werd hj gezantschapssecretaris te toen eene zendelingsxeisdool'Pruissen,waar
Londen en begaf zich vanhier naar het hj door zjne zachtmoedigheid grooten incongrès te Verona. Nesselrode plaatste hem

vloed verkreeg op de w oeste bewoners. In

vervolgens op zjn bureau, en zond hem in 1004 keerde hj naar Rome terug, werd

1827, toen prins W oronzow stadhouder van vervolgens kapellaan aan het h0fvan keizer
Bessarabië werd, met dezen naar Odessa. Hendrik 11 en ondernam in 1007 op nieuw
Bj hetuitbarsten van den oorlog metTur- eep togt door Pruissen ,m aar kwam er den
kje (1828)vergezeldehj hetlegera1sbtlr- 9den Maart1008 met 18 m edgezellen om het

gerljk ambtenaar, en na den Vrede van leven.O0k hj werd heiligverklaard,enzjn

Adrianopel nam graaf Orlom hem in dienst feestdag valt op den 15den October.
als staatsraad bj zjnediplomatische togten
Den heiligen Brwno '
pt
zs Keulen,den stichnaar Constantinopel, 's Hage en Londen. ter van de orde der Karthuizers.Hj werd

Daarna stond hj Nenselrodeterzjdebj 0n- geboren te Keulen in 1040,wjdde zich te

derscheidenc Duitsche hoven. In 1839 werd Rheims aan de beoefening derwetenschaphj gezant te Stuttgart en te Darmstadt; pen,werd te Keulen canonicus van hetc01kort daarna zag hj zich belast met eene legie van St. Kunibert, en vervolgens recbjzonderezending naarLonden,keerdewe- t0r der D om school en kanseliervan Rheim s.
der naar D uitschland terug,en w erdin 1840 Van 1084 t0t 1090 weonde hj met 6 medRussisch gevolmagtigde te Londen. Vooral gezellen in de woeste bergkloof Chartreuse

door zjn invloed kwam het verdrag van
15 Julj 1840 t0tstand,waarbj Rllsland,
Oûstenrjk,Pruissen en Groot-Brittanle?met
uitslaiting van Frankrjk, zich vereenlgden
t0t het handhaven van den vrede in het
Oosten.Ten gevolge van de Oostersche ver-

bj Grenoblein armzaligehutten rondom een
bedehuis en lbidde ereen levenvan ontbering

en onthouding.Dat zamenzjn isdegrondslag
geworden van de orde derKarthuizers (Chartreusers).Zjn vooxmaligeleerling,pausUràczlfx.
s11 (te voren 0#0),riep hem in 1090
naarRome:Brunowees echter hethem aangeboden aartsbisdom van Reggiovan de hand

wikkeling werd hj-teruggeroepen (1854):en
in 1855 zag hj zich benoemd t0tRusslsch
gezant bj den Bondsdag teFrankfort.Met en stichtte in 1094 een nieuw Chartreuse
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btldella Torre in Calabrië:waarhijin l10l istische.DeGodheidisdeOorBpronkeljkestof,
overleed.Hj isin 1528 hellig verkiaard,en hetonstofeljkenbovenzinnelp-k beqinselvan
alleligchameljkeen onstoFeljkedlngen,de
zjn feestdaq valtop den 6denoctober.
Den heillgen wBrsno uit het geslachtder bron en oorsprong vnn alle vormen,de alge-

heeren van ,
%l/z'
ïl in Piêmont.Hjwerd ca- meene zelfstandigheid en kracht,het algenonicus teAsti1in1077kardinaalenbisschop meene verstand, de ziel en het leven des
te Segni, in 1104 monnik in het klooster heelals.DatOorspronkeljk wezen,zich van
te Monte-cassino, in 1107 abt aldaar, en eeuwigheid in ruimte en tjd ontwikkelendj

kwam later weder aan het hoofd van het schept de groote verscheidenheid der voorbisn
de
omwe
Sr
eke
gni
, ar hi
Zj
n,wa
j in 1128 overleed. werpen , maar kentvoor zichzelfgeen getal
meestal van stichteljken en ûfmaat.Het doetuitde stofvormen verrjleerstellijen aard.zjn lateruitgegeven.O0k zen en 4eze t0t stofwederkeeren.Daar G0d
elvenza
kme
ent
ns
,tz
eo
lod
oa
ftvz
ej
rn
sche
we
iz
den,
nheid in zichhj ishellig verklaard in 1183jen zjn feest- z
geen

zjnemagt,
dag wordtden l8denJulj gevierd.
Brunot een geschiedschrjver uit de llt
le zjn handelen, zjne wjsheid, zjn wi1één
eeuw ,die a1s monnik in een Saksisch kloos- zjn,z00kenmerktzich hetgodsbestuurzooteruiteenaantaloirkonden eenebelangrjke weldoorverstand en vrjheid alsdoor eene
ttHistoxia belli saxonici (loopende van 1073 onveranderljkenoodzakeljkheid.Hetheelal,
t0t1082)''heeftopgesteld,welkeinde t
dScrip- uit G0d voortkomende, is een spiegelvan
tores rerum germanicarum'' van Freher is zjne oneindige goedheid en almagt,- een
zigtbaar beeldvan zjninwendigwezen.Alle
gedrukt.
Giordano ./rlzlo of Jordanns Wrwlld, een vcorwerpenbevatten eenevonkvanzjngeesberoemf
l wjsgeer der lcdeeeuw.Hj werd teljk bestaan; daarom wordt in allen eene
geboren te Nola in hetzuiden van Italië, levenskiem gevonden ,die zichonderbepaalde
tandigheden in de gedaante.van planten
voegde zich bj de orde derDominicanen en oms
hield zich jverig bezig metde wiskundeen ofdieren ontwikkelt,en daar des menschen
wjsbegeerte. Zpn vrjmoedig verzet tegen geest bestemd is voor een eeuwig bestaan,

sommige leerstukken zjnerKerk,namell
jk kan hj geene volkomenebevxediging vinden

tegen de transsubstantiatie en de onbevlekte in de voorregten, die hem gedurende het
ontvangenisvan M ariq,berokkendehem den aardsche leven ten deelvallen. - JaeobLeù
haatvan velen.Daarom nam hj in 1580de kbkâellin.qen vooralStefenshebben deherinwi
jk na3r Genèvelni
ma
anr vond 00k dâârbj nering aan dezen wjsgeer verlevendigd.De
ste
deregtzinnireCalv2
leerstukken,waar- ltaliaansche werken vnn GéordanoWrls/zjn
mede hj zlch nietvereenigen kon.Om die in 1830 door Wagner,en de Latjnschein
reden trok hj naar Lyon:vervolgensnaar 1884 door Gfrörerin hettccorpusphilosophoToulouse en toen naal'Parjs,waarhj voor- rum''tlitgegeven.
Hendrik Wrvso een Nederlandsch schrjlezingen hield,maarweldra in botsingkwam
J- W a8 conrector te Iloorn
met de aanhangers der wjsbegeerte van ;er en dichter. H i
Aristôteles.Hj gafereen geestigtooneelspel 0n overleed aldaar in April1664.Hj heeft
(llcandelalo) en eenigew'
ljsgeeriqegeschrif- vertalingen,geleverd Van de Psalmen Van
ten in het licht,en vestigde zich ln l583te de eEclogae'' van Virgilius, van hetboek
Londen,waardeFranschegezantdeCastelnau Job,den Prediker,deSpreuken enhetH00ghem in bescherming nam . Hier schreef hj lied enz., benevens uMengelmoesvan VerGspacio della bestia trionfante (1.
584)''eene scheyde Gediehten (1606)''.
geestigesatyreopallerleisoortvanbjgeloot,.- Bruns(Paulvictor),eenuitstekendDuitsch
ttlua cena delle ceneri'' Of tafelgesprekken , heelkundige van onzen tjd,werd geboren te
w aarin hi
j het stelselvan Copernicns verde- Helmst:dtin 1812,aanvaardde in 1839debedigt, zjnewjsgcerigewerkenttDellacausa,, trekkingvanleeraarindeontleedkundeaanhet
ollegie te Brunswjk
principio eduno(l584)'',?Delinfinitouniverso anatomlsch-chirurgischulucehr
buch derallgemeie mondi(1584)'',benevens eenige gedichten. en schreef hier een
In 1585 ging hj wederom naarParjs,waar nen Anatomie desMenschennacheigenenUn-

ersuchungen(1841)'',bepaaldezichvervolgens
hj devolgelingen vanAristôtelesn0gheviger t
dan tevoren aanviel,zoodathj in 1586 ter t0t de heelkunde en werd in 1843 benoemd
naauwernood aan hunne wraak ontkwam en t0tçewoonhoogleeraari
ndiewetenschap te
te M*ittenberg voprlezingen hield zonderzich Tiiblngen;ook thans n0g is hj aldaar de
bj de vrienden derHervprming te voegen. roem en hetsieraad dergeneeskundige fàculdHandbuchderyrakIn 1588 ging hj naarPraag,waarhj z'
llne teit.Hjdeedin1854een (
uArticuli centum et sexaginta contra mathe- tischen Chirurgie'' in het licht verschpnen.
maticos etphilosophos''uitgaf.Daarna werd Vooral heeft hj zich bekend gemaaktdoor
hj hoogleeraar te Helmstà'dt,doch in 1590 zjne behandeling derziekten van hetstrotberafhp zich wedernaaxFrankfortaan de tenhoofd,enhjheeftdenkeelspiegelaanmerMaln, en vanhier naar Padua. waar hj keljk verbeterd.Doorzjnegelukkige operavan 1592 t0t 1598 een xustig leven leidde. tiën heefthj menigen ljderaan keelziekten
In laatstgenoemd Jaar echterwerd hj plot- vanden dood qered.Zjneervaringen op dat
seljk doordeinquisitieinhechtenisgenomen, gebiedheefthp verzameld in hetbelangrjk
eerst naar Venetië en toen naar Rome ge- werk uDie Laryngoskopie und laryngoskopibragt,en in 1600 a1s een ketter verbrand.- scheChirm'
qie (1865meteen atlasl''.
De leer van Giol-dano .Pr'l5l@iseene panthe-

BrunswMk,eenhertogdom inhetnooxden
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vanDuitschlandent0thetDuitscheKeizerrjk DebewonerBdeslandszjnkrachtiggebouw;

behoorende,isgelegentusschen 51023/38*en en dragen in hunne blaauwenogen enblonde
5800748, N.B.en 26035,38 en 29e7/41*0.L. haren de kenmerken van den echt-Germaanvan Greenwich,vervaltin de 2grootedeelen schen stam.Devolkstaaliserhetplat-Duitsch,
Bzunswjk-Wolfenbuttel-Helmsidt,Ganders- en de plattelandsbevolking is er werkzaam ,
heim-Holzminden en Blankenburg, en in 5 opgeruimd en opregt,maar tevenseerzuchtig
kleine enclaven,en grenstaan dePruissische en zeervasthoudend aan oude gewoonten en
gewestenllannover,W estfalenenSaksen,als- regten.In devlaktebloeiterdelandbouW ,
mede aan het vorstendom W aldeck-pyrmont diehoofdzakeljk grMn (meestrogge)enaarden Anhalt. Het heeft op rui
m 67 L geogr. appels oplevert,- voorts verbouwt men er
mjlenomstreeks 303000inwonersjvanwelke vlas, hop, koolzaad, suikerwortels, tabak,
ruim 294000 deEvangelisch-Lutherschegods- maankopzaad,chichorei,meekrap,anjs,vendienstbeljden;deoverigenbehoorenbjnaalle kel enz-,en men heeft er vereenigingen t0t
t0t deR.Katholieke en Israëlietische kerk- bevordering van den land-en tuinbouw.Begenootschappen.Het land bevat eengrootge- langrjk is erdepaardefokkerj,waarvoorte

deeltevan hetHarzgebergte,zoodat'//evan Harzburg eenegroote8toeterj bestaat,ende

degeheele oppervlakteeenebergstreekvormt. Brunswjkschepaarden zjn a1skrachtigedieHet district Blankenburg is bjna geheel ren zeer gezocht.00k de runderteelt wordt
met bergen en wouden bedekt;daarentegen erop grooteschaalgedreven.Inhetjaar1870
bloeitde landbouw in de Au en in de dalen had men er :5244 paarden,82558 runderen ,

derW eser en der Leine.In hetBrunswjk- ruim 38000schapenenmeerdan76000zwjnen.
sche gedeelte van den Harz verheFen zichde Indebergstreek isdaarentegendemjnbouw
W oxmberg (1000Ned.el),de Achtermanns- hetvoornaamste middelvan bestaan;in 1869
höhe (slechtsweinig lager)en de Eversberg vonden 2411 arbeiders erbezigheid,en de0p(670 Ned.el).Diârbevindenzich00kdemar- brenpst van alde mjnen wordtgeschatop
mergroeven(bjRiibeland),benevenshetBau- een paarljksch bedrag van ruim 2 millioen
manns en Biels-hol.De zoogenaamde uC0m- thaler.Men winthoofdzakeljk jzer,voorts

munion-unterharz'' waarvan % aanBruns- 100d,koper,zilver,goud,steenkolen,bruinwjk en 4/7aan Pruissen toekomt,bevat de kolen,zwavel,asphalt,jips,marmer,albastj
belangrjke mjnen van den Rammelsberg bj kalk, potklei, porselelnaarde, serpentjn,
Goslar,van den Ybergbj Grundenz.W est- asbest, porfer, eenige kostbare gesteenten
waarts strekt de Harz zich uitnaarhetS0l- (agaat,Jaspis,granaat)enz.Debosschenworlingerwoud,hetwelk hetgrootstegedeeltevan den ervoornameljktenbehoevevandenberghet districtHolzminden bedekt.Inhetoosten
deslands vindtmen hetElmwald,metbosch
bedekten meteent0pterhoogtevan 260Ned.
el,alemede eenaantalheuvels,zooalsdeFa11stein,de Asse metde ruïne van hetkasteel
Asseburgenz.HetHarzgebergtebevaterhoofd-

bouw gebruikt,hoewel omstreeks een 40-tal
houtzaagmolens planken maaktvan hetbeste
timmerhout.Vier zoute bronnen voorzien er
in de behoefte aan zout.Andere takkenvan

leisteen aantreft.

wegen doorsneden, waardoor het verkeer

njverheid vormen er de cichorei-,tabaks-j
suiker-,papier-,stroohoeden- en salm iak-fazakeljkinhetnoordengranieteninhetoosten briekenjterwjldevljtigelandbewonel'
szich
overgangsgesteenten(graauwak,graauwak-lei, deswintersbezig houden metspinnenen weleisteen enz.
).De kalkinhetgraauwak levert ven.Voorts heeftmen ereen aantaljzergietebelangrjkeertsen,vooraljzererts,enaanden rjen, loojerjen enz. De handelbepaalt er
voet van het gebergte bedekken muschelkalk zich grootendeels tot de stad Brunswjk en
en bontezandsteen den bodem ,terwjlmen t0tdesteden HolzmindenjW olfenbiittel,Helmaan den noordeljken zoom keupermergel en st:dtenBlankenburg.Hetland iservanspoor-

Brunswjk behoort bjna geheel t0t het krachtig bevorderd wordt.Devoormaligeuni-

stroomgebied van deW eser,dieovereenkorten afstand m et hethertogdom in aanraking
komt. In laatstgenoemde rivier storten de
Leine,de Ocker,de Fuse en de Aller zich

versiteitte Helmstëdt,in 1809 opgeheven,is
niethersteldenhaarOndersteuningsfondsnaar
Göttingenovergebragt,zoodatdehoogeschool
aldaar als die deslandswordtbeschouwd.T0t

uit,terwjldeweiniqbeteekenendeOhre,Bode, deinrigtingen van onderwjsbehoorenerhet

Sorge en W iederzlch naarde Elbe spoeden. Collegium Carolinum te Brunswjk,gymnasiën
Het voorkomen endetoestandvanhetdistrict in de voornaamstesteden,3 normaalscholen,

Helmstâdt hebben in den laatsten tjd door eene cadettenschoolte Brunswjk,eenehandhet droogmaken van den W ipperteich,die in werk-enmjnbouwschoolteHolzminden,eene

landbouwschoolte Schöppenstâdt,25 burgerscholen,7industriescholen en435volksscholen.
van den waterstaat derAlleren Ohre (v0l- De inkomsten deropgehevenekloostersvoorgens hettractaatvan PruissenjHannoveren zienin dekostenvanscholenenkerken.Hoogst
bouw- en weiland herschapen is,en van den
Drömling,alsmede door eene betere regeling

Brunswjk van 9 Julj 1859)eeneaanmerke- belangrjk iserde boekerj teW olfenbi
ittel,
ljkeverandering ondergaan.Erzjn genees- welke 200000 deelen telt.
krachtigebronnen te OelperenbjHelmstëdt. De regéringsvorm van Brunswjk isconHetklimaatiseroverhetgeheelgezond,maar stitutioneel-monarchaal.De Grondwetvan 12

in hetnoordeljk gedeelteveelzachter,dan October 1832 is er door de wetten van 19
in de zuideljke bergstreek, hoewelde hitte Maart 1850,4 Julj 1851,25November1851,
deszomershierdrukkenderisdanfn devlakte. 23 November 1851 en 19 April1852 aanmer-
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keljk gewjzigd.Detroon isererfeltlk,in
het huis Brwnswi
jk-oel.
%,-- de reqthebbende
Op den troon wordtmetzjn 19ëeJaarmeerderlarig, h/ voert den titelvan hertoy
an.#r'
lo$'zp@
k-kolfenbûttelenbezitalsPruis./
sischrjks-edele(Siandesherr)hetvorstendom

en bestaat uit een infanterie-regimentmet 2

ongeveer 100000 inwoners) en uitgestrekte
goederen in Silézië.De volksvertegenwoordiging bestaat er uit 46 afgevaardigden (10
van de steden, 12 van het platte land,21
uitdehooggt-aangeslagenen en 2 uitdeEvan-

doorW ilkelm,den 3den zoon van Albreeh,t de
Groofd.gesticht.N0g ouder ishethuisBrl
tns'?
,tlï.i/r-zïiaeH r#,in 1267geBtichtdoorJohann,een

landweer-batallons,een huzaren-regimenten
eene batterj.
W jzullendegeschiedenisderverschillende
Brunswjksche vorstenhuizen nietin bjzondexhedennagaan.Eenedexoudsteljnem voe
wrde
Brunswjk-oel: (371/4 D geogr. mjlmet dennaam Rrnnsmijk-Y ol/essïiffelenisin1286
broedervangenoemdenAlbrechttterwjldejongereljn Brunswjik-Lûnebnr.
qharen oorsprong

Felisch-Luthersche geesteljkheid). Om de 8 nam in 1409vanden derden zoon vanM agnns

laar treedt de helft der afgevaardigden af. I1. Hieruit sproot hertog An-qnst,een uitDeze mpeten htlnne toestemming geven t0t utuntend vorst.die in 1621,destamvaderwerd

*'

het hefen van belastingen;zj vormen een van hethedendaagsche huisBrnnswiik-Lûnedeel der W etgevende Magt,maken de v00x- à'
?
4g#-W olfenbûttel.Zjnezonenmistendedeugdragt op van .2 raadsleden voor het hoog- den desvaders,dochhjhadin1785eenwaargeregtshofen hebben,bjhetregtvan initi- digen nakfmeling in hertoqKarel,dieinhet
atief, dat van het in-staat-van-beschuldiging bi
lzonder de stad Brunswjk, maar in het
gtellen van minigters en van het ontvangen algemeen devolkswelvaartdeedbloet
len,en
van petitiën.Hetbewind iserin handen van doordeoirkonde van 9 April1770zjne onhet Ministérie,en de wetsontwerpen worden derdanen tot burgel's verhief. Htj wfrd in
er door een Raad van State onderzocht.Ten 1780 opgevol
gd doorzjn zoon Varll'
IGlAelbehoeve van het binnenlandsch bestuur is
het Hertogdom in 6 districten verdeeld.In
elk van deze heeft men eene regtbank .
vports heeft men er 23 ambts-en Z stadsregtbanken en een hooggeregtshofteW olfenbiittel, benevens eene handelsregtbank en

Ferdinand,dle t0tin 1806 xegeerde.Hoewel
deze,a1s generalissimusvan Pruissen,veelal

ingevoerd.

reedsvöôrden slaq bjLeipzig werdhetdoor
czeenihche.f bevrt
)d van hetFranscheJuk,

afwezig was,zorgde hjmetnaauwgezetheid
vool-het welzjn deB lands en eerbiedigde
de regten derburgers.Hj werd inden slag
bj Auerstëdt doodeli
jk gewond en overleed
militaire regtbanken teBrunswjk.ln straf- kortdaarna (10November 1806).NapoleonI
xaken is er de regtspraak door gezworenen voegdenuhetHertogdom bjW estfalen,maar
Brunswjk moet volgens de militaire conventie metPruissen van 16 Mei1871een bedrag van 681200 thaler in de jaarltjksche
Bondslastenbetalen vooxmilitaireuitgavenrbjna,dubbel zooveel a1s te vnren.Toch bevinden zich de geldmiddelen aldaar in een
bloejenden toestand.Eene belangrjke bron

waarnahetland wederaan hetHuisderW elfen

werd toegewezen.Frederik W ïIAeI- ,deJong-

ste zoonvanhertogKarelWilhelm Fdrdiocld
en sedert1805 hertog ran Oels,dathj van
zjn o0m jeërfd had:aanvaardde in 1815 (e
regéring ln Brunswjk.Hj bekreunde zich

van inkomsten vormen er de sponrwegen, weinig om de regten des volks en puttehet

di
bg
jop
gl
ee
sv
ta
ige
kl
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nyllio
ee
en
laa
alr
j.ks
ch land uitë00rdekosten van een aanzienljk
b
eedra
edrd
en v
ain
1ml
n(h
elx
Om
leger.Hj sneuveldein den slagvanW aterloo
zich van die inkom st te verzekeren,heeftde

Staat den 8sten Maart1870 zilne spoorwegen
ovexgedaanaaneeneBrunswtlkschespoorwegmaatschappj vooreeneJaarljkscheopbrengst
van 875000 thaler geduxende 64Jaren en een
nominaal kapltaal van 11 millioen thaler met
eene rente van 550000 thaler.D aarenboven
heeft de Staatin 1SG8demjnen te Zorge,
svieda en Rqbeland verkochtaan de gebroeders Eltzbacher, bankiers te K eulen en te
Amsterdam ,voor 550000 thalex,waarnadeze
in 1870 concessie aangevraag; en verkregen
hebben voor een spoorweg van Halbexstadt

naar Blankenburg.O0k zjn eropdenLanddagplannenontworpen,om n0ganderemjnen,
zooals (le bruinkolengroeve te Schöningen,
de saline(hetzoutwerk)aldaar enz.teverkoopen.DeJaarljksche Begrooting van uitgaven voor h.etHertpgdom wjsteen bedrag

aan van ruim 2398000 thaler.

(16Junj1815)enliettFeeminderlarigezonen

achter.D e leiding van 'slands zaken,nu in
bandenvan graafM ûnster,verdiendeallen1pf:

ZjJduurde 1Jaren enin dien tjdwerden de
geldelslke zaken aanmerkelijk verbeterd,en

hetvolk zag zichinhetbeziigesteldvaneene
grondwet,op het fundament deroude voor-

regten opgetrokken.DejongevorstKarl,den

BostenOctober1828hetbestuuraanvaardende,

volgde echtereengeheelanderenweg.Hjweigerdehet,bovenvermelde grondwetteerkennen,de Landdag werdnietmeerzamengeroe-

yen,hetministe
'rie zelfsa1seenenuttelooze
lnstelling behandelden hçtlanddoorvletlers

en ellendelingen geregeerd.Degevolgenhier-

van waren allertreurigst:de geldeljkehulp-

bronnen verdroogden, men kende geen eerbied voor de wet, de welvaartverdween,
en onder de ambtenaren zaten veelal de onbekwaamBten op debesteplaatsen.DeHertog

Brunswjk heeft2 stemmen in den Bonds- zorgde slechts voor zjnebjzondere kasen
zelfB de opbrengstvan de goederen van den
vele afgevaardigden naarden Rjksdag.Het Staatschraaptehtjderwaarts,terwjldeopenmilitaire contingent van het Hertogdom be- bare belangen op de schandeljkste wjze
raad en zendt uit 3 kiesdistricten even z00

hoort tot het 10tle cnrpsvan hetBondsleger werden verwaarloosd.In plaatsvan een regt-
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vaardig bestuur had men een gtelgelvan be- ber 1848 k0n geopeyd Nvorden. Deze ver@*
spieding ingevoerd,en onschuldigen werden klaarde zich onder de leiding van een V'ggeschorst of in hechtenis genomen,terwjl zinnigen voorzitter voor de keus van een
de weelderige hofhouding de afgeperste gel- erfel
jk oqperhoofd van Duitgchland en voor
den der ingezetenen in de grootste losban- het beslult, om die waardigheid aan den
digheid verkwistte.Nadat de Hertogreedsin Koning van Pruissen op te dragen.De hoop
1829 van den Bondsdag het bevel ontvangen op eene vreedzame oplosging derDuitsche
had,om aan zjn voormaligenvoogd,koning aangelegenheden werd echter door Oosten-

GeorgeTFvanGroot-Brittanje,diel,hjgruwezichin1830alwedermeteenedergeljketeregtwjzing bedreigd.De gedeputeerden van den
Landdag besloten,de standen bjeen teroepen,endezebeklaagdenzichbjdenBondsdag
0Ver den Hertog wegens zjne wil
lekeurigc
afschaëng der grondwet. Toen de Hertog
dit onw eder zag opkomen: reisde hj naar
Parjs en blecf er gedtlrende den zomer van
1820.Zonderwjzerteworden doordeJuljrevolutiealdaar,maaktehjzichbjzjnterugkeer in Brunswjk schuldig aan de voormalige geweldenarjen,zopdat het geduld des

rjk verhinderd,en hetvolk kwam opnieuw

brand. Eerstaanvaardde,metzjne toestemming,zi
jn broeder W Llhelm voorloppig de
regering;doch nadat'
hertog KarelinNovembervan laatstgenoemd jaareenevruchtelooze

gersbevangen doorde vrees.datzjhiervan
weinig tehopen hadden.Toch w-erd zj den

ljkbeleedigdhad,vergiFenistevragen,zaghj in beweging;erwerdenoveralvergaderingen
gehouden, en de Landdag erkende de gel-

digheid der Rjksgrondwet.Mendrollyvoorts
aan op eene algemeene volkswapenmg,en
de regering deed schoone beloften, maar de
dagen der reactie waren reeds in aantogt.
Er ontstonden verwikkelingen over het be-

drag derciviele ljstvan den Hertog,en er
werd beraadslaagd over eene wett0tregeling
der gemeentebesturen enz.O0k in 1850ging

de Landdag voort op den ingeslagen wegen
bragt,inovereenstemmingmethetministe'rie,

veel goeds t0t stand. Toen nu in den l00p
volkB ten laatste een einde nam.Den Cden van dat Jaar de regering deindiening aanSeptember 1830 kwam hetin opstand,vem kondigde van eenebelangrjkeherzieningder
dreefden dwingeland en stak zjn kasteelin grondwet, gevoelden zich de vertegenwoor18den November 1851 aangenomen. ln 1852

trad Brunswjk toe t0thetDuitsch-oosten-

Poging had aangewenèjom er de teugels rjksche postverdrag en in 1853 s100thet

van hetbestuurwederin handen tekrjgen, eene overeenkomst met Hannpver omtrent
en nadat de Duitsche Bond op den 2ëen De- despoorwegen.IndatzelfdeJaarveroorloofde
cember daaraanvolgende hertog K arelonbe- de Hertog de oprigting der Brunswjksche
voegd had verklaard om in Brunswjk rege- Bank meteen kapitaalvan : millioen thaler
ringsregten tlit te oefenen, werd W ilhelm

er plegtig gehuldigd (30 September 1821).
De grondwet werd hersteld en in 1882 gewjzigd.De Landdagen werden geregeld gehotlden en men stelde er belangrjke bepa-

in aandeelen. Een ontwerp, datde ondeelbaarheidderriddermatigegoederen vaststelde,
werd d00r den Landdag verworpen.In1856

werd er de zs-larige regering van hertog
W Llhelm luisterrjk gevierd, en men had
lingen vast omtrentde spoorw egen,over de daartoe reden, dewjlde welvaartdeslands
aansluiting van het tolverbond,overmilitaire steedsklim mende was.Toen Pruissen in 1866
zaken,overvrjheid van drukpers,enoverde Hannover annexeerde en oorlogvoerdetegen
regeling der gemeenten,terwjlhertog Karel Oostenrjk,poogde Brunswjk zich.a'
anvann0g in 1847 bj den hertog van k kwerineen keljk onzjdig te houden, doch de Hertog
protestinleverde tegen deberooving,diehj zag zich eindeljk gedrongenom,onderçoednaal'zjnschrjvenhadondergaan.- Devolks- keuring derstanden, de zjde van Prulssen
beweging van hetJaar1848strektezichintus- te kiezen. Het leger w as w eldra marschsehen o0k uittotBrunswjk.Reedsden derden vaardig,maarkwam telaatom aandenstrjd
M aartbeslootde burgervereenigingderhoofdstad: een adres aan den H ertog te zenden,
waarin nietminder gevraagd werddanvolkswapening, openbaarheid van de zitting der
standen, der regtbanken en der gemeente.

deel te nemen.Intusschen wercl hetverbond
metPruissen doorden Landdagggedgekeurd.

Bj het gerucht,dat men eraan dachtom
Brunswjkt0ete kennen aan ErnstH'
?
z.
g?
zdf,
kroonprins van Hannover,om hem eenigzins

ljke raadsvergaderingen,invoeringvan regt- schadeloos te stellen voorhetverliesvan het
banken van gezworenen,vrjheid van druk- gebied zjns vaders1 nam eene vereeniging
pers, het zenden van volksvertegenwoordigers naar den Bondsdag, het zamenroepen
van een btlitengewonen Landdag enz.Een
oproer in de hoofdstad,den 18den Maartuit-

van burgers het besluit,aan den Hertog deyl
w ensch te ltennen te geven, Om , Z00-

lang hj leefde, onder zjn bestuur te
bljven, en zich na zjn dood - hj iskin-

barstende,werd doordeschutterjbeteugeld. derloos - met Pruissen te vereenigen. Het

Toen de Hertog den zden Aprildaaraanvol- hertogdom za1 dan o0k ,naar het algemeen
gende den buitengewonen Landdag opende, gevoelen,schoongeenszinsmetonbetwistregt,

kondigde hj de indiening aan van onder- slechts zoolang een zelfstandig deelbljven
scheidenew etsontw erpenen uittedenw ensch, van het Duitsche Keizerrjk,totdathetna
dat de bestaande gesehilpunten w eldraopge- de aqjvigheid van hertog Wilkelm aan het
lost mogten worden. Eene nieuw e kieswet Pruissischekoningrjkwordttoegevoegd.

werd vastgesteld en trad weldrainwerkih
ng,
Brunswijk ,de hoofdstad van hetevenzoodateen nieuweLanddagden 18deI,Decem- zoogenoemde hertogdom , ligt in eene be-
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koôrljke vlakte aan de Ocker;zj ig eene die van Böâme met een kapitaal van 70000
oud-Duitsche stad, hoewelhare vestingwer- thaler. het Valentin-Heinemann's-hofle, de
ken en poorten in 1814 voor plantsnenenen stichting van Alerd, een groot weeshuig,
barrières hebben plaats gemaakt.Zj keeft benevenseenpaarkleinere,eensrootziekeneen uur gaans in omvang,100 stxaten, 12 huis enz. O0k is erin1871een nleum prachpleinen, ruim 50000 inwoners en een aantal tig stationsgebouw aan de oostzjdeder stad
merkwaaxdige gebouwen uit verschillende Vorrezen.
eeuwen.Hiertoe behoorthetnieuwehertogeDe njverheid bloeiter in hoogemate en
ljkekasteel,in hetmiddenderstadgelegen levert er vooral tabak ,wollen en katoenen
en in 1833- 1836 naar het plan van Oftver stoFen,stjfsel,gemaaktgoud en zilvex!1egebouwd,dcn zsstenFebraarj 1865grooten- der,handschoenen, lakwerk. behangsel- en
deels afgebrand, maar op kosten des volks
weder opgebouwd en met een fraaipark verbonden, de St.Blasius-kerk , in 1173 door
Hendrik de .
teefzztl, wiens beeld op !ên der

gewopn papier, verfstofen, scheikundige
praeparaten,porselein,machinenz speelkaar-

ten,azjn,brandewtln,bier, stllker,cichorei,worst en peperkoek.Nietmindergewig-

pleinen prjkt,in rondborensti
lloggetrokken tig is er de handel, daar de stad tusschen

en van eene krypt voorzlen,waarln destich- eenige voorname koopsteden
Hamburg,
ter en een reeks van andere heerschers uit Bremen,Liibeck,Leipzig,Frankfortaan de
pzonder gunstig gehethuisder W elfen zjn bjgezet,de St.An- Main en Augsburg - bdreas-kerk, in 1200- 1582 gebouwd en ver- legen iB.De beide Brunswjker kermissen of
sierd met een toren, weleer l25j thans maxkten waren voorheen na die van Leipzig
bjna l00 Ned. el hoog, alsmede eenige en Frankfort de voornaamste in hetwesten
andere kerken ,van welke die van St.Mag- V3n Duitschland. Men heeft er voorts vele
nuS - van 1081 - de oudste is.Niet ver boekwi
nkelBenboekdrukkerjen,onderwelke
van deze verheftzich hetbronzen standbeeld zich de gronte van Tiewe.g bevindt,alsmede
Van Lessing
- llietsehel.De IBl.aëlieten eenige lettergieterjen.Nabj de Btad verheft
* dool
hebben er eene synagoge. onder de overige zich het kasteel Richmpnd en in de buurt
belnngrjke gebou.ien rekentmen hetuAfost- van dttlaatsteeene keurigeEngelsch-Gothihaus'',voorheeneenvorsteljkverbljfenthans sche villa van den Hertog,W illiamcastlegeeene kazerne,de oude domqroostdj,de ge- naamd. In hct algemeen zjn de omstreken

heime kanselarlj:hetprachtlg gebouw voor van Brunswjk zeerbevallig.
de vergadering van den Landdag,hettuigDe staë geniet eene volkomene zelfstanhuis,den schouwbuxg,hetfxaajeantiekeraad- digheid:zj beziteen zelfgekozen gemeente-

huis, hetweeshuis,de nieuwe kazerne enz. raad, en alleen de keuze van den voorzitter
Vöôr depoorten vindtmen eenaantalfraaje moet bevestigd worden door den Hertog.
tuinen, Van welke éên ?de Hollandsche''
Men vermeldt: dat Brunswjk omstreeks
heet - 00k vindtmen ereene jzeren obe- hetJaar 860 gestlchtisdoprBrwno,eenzoon
lisk ter hoogte 20 Ned.elen aldaargeplaatst van Ludol.f t
lol Daksen.Zjn zoon Rendeik
ter gedachtenis aan de beide Hertogen,die de Vogelaar breidde de stad uit en omringde
in 1806 en 1815 in den 00rl0gm etNapoleon haar maet znuxen. Zj komta1sttvilla BrunsI gesneuveldzjn,alsmedeeengedenkteeken MrI*Ck'' het eerst voor in oirkonden van het

ter eere van Deltillen dienskrjgsmakkers, Jaar1031.In dedagenvankeizerHendrikIV
en een watertoren die de huizen der stad op
elke verdieping Van zuiver drinkwater
voorziet.

W aS

Eekbert, de stichter der kerk van St.

Cyriacus, heer van Brunswjk. Hj en ztjne
zuster Geertrqid werden op beveldesKei-

Bennswj;k is dezetelvan dehoogeregé- zersverdreven,en deze legde erkrjgsvolk

.

rings-collégiën des lands, behalve van het in bezetting.Ditwerd echterverlaagd door
consistorie en hethooggeregtshof,diete W ol- de burgers,die Geertruld terugriepen.Haar
u?,versterkte de
y'
evH/felgevestigd zjn,en eristevensgoed kleinzoon, H endrik de .Leel'
gezorgd voor de bevordering van kunsten stad en bouw de er den dom.Otto,de eerste
wetenschap.Hiertoedienenhetmuséum boven hertog van Brunswjk en detegenstandervan
het tuighuis,dat een aantal'm erkw aardige den Duitschen Keizer,schonk haarvelevoorvoorwerpen en schoone schilderjen bevat, regten, en de ingezetenen w isten hiervan

terwjler ook n0g eene Hollandsche schilde- z0o goed gebruik temaken,datzj zich tot
rjen-verzameling en ééne van Merstorp be- een hoogentrapvanmagten rjkdom verhief
staat, en de openbare bibliotheek op het en in den bloeitjd derHansa eene belangKarolinum metbelangrjke boeken en hand- rjke r0l vervulde. Toen deze echterbegon
schriften, O0k heeftmen er eengrootaantal te kwjnen,werd Brunswjk wedereeneafinrigtingen van onderwjs,zooalshetKaro- hankeljke stad.Ditgeschieddein1494in de
linum ?ln 1745 gesticht,eenllitmuntendgym- dagen van hertog Hendrik de Otf& gd.Toch
nasium , dat in den aanvang van 1870 ge- bevorderden de markten er eene duurzame
opend werd, eene militaire school,eenennr- w elvaart,zoodatzjten tjdederHervorming
maalschool,velescholen van lageronderwjs krachtig k0n optredenjweshalvezj in 1540
enz.Voorts zjn ervele vereenigingen van a1s de vriendin van deze in den ban werd
staatkundigen,wetenschappeljken enwelda- gedaan. ln den aanvang der 17de eeuw verdigen a>rd. T0t dezelaatsterekenen wj2 Oorloofden de ingezetenen zich veelvuldige
Protestantsche kloostersj de stiphting van rooftogten in den omtrek ,zoodat Brunswjk
Skmidt m et een kapitaal van 2500U0 thaler, in 1605doorde bevolking van hetplatteland
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belegerd,mgardooreen Keizerljk bevelver. door het Bluiten der ponrten verhinderden.
lost werd. De rooftogten duurden evenwel Toen A.l1ta naar Jemmingen trok,hield hj
voort t0tin 1615; toen onderwierp zich
Groningen bezet.ln 1569wierfhj troepen
stad aan hertog Friedrielt ElzïcF
z,die er in voor Karel JX ,koning van Frankrjk,om
1616 gehuldigd werd.Laterzochtzj weder- deHugenoten te bestrjden.ln 1674eischte
om de onafhankeljkheid te verwerven,tot- hj de steden Hoornyn EnkhuizenOpzonder
dathetJaar1672 een einde maakte aan den evenwel zjn doel te bereiken,en in l575
strjd: toen gaf zj zich op gunstigevoor- werd een brief van Requesens onderscheptj
waarden overaan hertog RndolfHvo
qldf,en aan hem gerigt,zoodatde prinsv@n Oranje
zj behield detoenverworvenvoorregten t0t er zich over beklaagde, dat dezulken, die
aan hareinljvinginhetkoningrjkWestfalen. aan ztjne zjde behoordentestaan,departj
In Augustus 1865 vierde destad hetgedach- der vjanden kozen.In 1578wierfhj volk
tenisfeestvan haarduizendl>rig bestaan.
aan voor d0n Jan,enlatervertrok hjnaar
Brunswuk.OnderdekertoqenrJsBrltns- Italië,waarhjin 3i584overleedzonderwet'v#k,dieop Nederlandschen grond ofin Ne- tige kinderen nate laten.Zjnebezittingen
derlandsche dienst geoorloogd bebben,noe- in Hollandvervielen,naarzjnebeschikking,
men wj:
aanzjne onwettige kinderen W illem en KaErie fT, de Jonge, hertog van 2rls:'
lpï./k- fFzcrfzll,welke laatste den beroemdenAndrea
Ccle-àdrg. Hj werd geboren in 1528 en Dprit
z tot echtgenoothad.
opgevoed in de Luthersche godsdienst. ln
LodewijkFzrpdf,hertogran.
Prll#oï/k-Wol1540 volgdehj zjn vaderop,maarhjzocht Jenbûttel.Deze,geboren den 25sten jeptemzjne staten zooveelmogeljk uittemergelen ber 1718, streed onder den Oostenrjkschen
en zwierf overal rond, om in den 00rl0g veldmaarschalk ron é'
eckdpdor./
/*3Jaartegende
bezigheid te zoeken.W eldra verliet hj de Turken,werd benoemd t0thertog vanKoerzaak der Hervorming, trad in dienst des
Keizers en bestreed zoowelinden Schmalkaldischen 0orlog a1s later tegen M anrits ran
Ncq
ut:'
y de Protestanten. Na den dood van

land, in 1747 door M aria rFlerddfg bekleed

met de waardigheid van veldmaarschalk en
w oonden onderscheidene veldtogten bj. Te

Sor1'werdhj in een slag tegen dePruissen
lcarelV bleefhj in dienstvan I'
ili
ps11 en zwaar gewond, doch vond in de baden te
nam deelaan den slag bj St.Quentin(l0Au- Akeh eene volkomene herstelling. In 1747,
gustus 1557).Hier nam hj den connetable toen Lodewj;k XFin Staats-vlaanderenviel,
Anne de M ontmorency en den maarschalk de kwam hj in kennismet W illeé IV,prins
&.Andrlgevangen,diehj voor112000gul- van Orcq/e?en op diens aandringen werd
den aan Y lips overdeed, waarna hj voor hj 2jaar laterhierte landeaangesteld t0t
veldm aarschalk op een tractementvan 20000
gulden,hetTvelk tervergoedingvanverzaakte
voordeelen t0thetdubbele bedrag opklom,en
op eenige schoone beloften. Na den dood
steunde hj in ons l@nd de zaak van Spanle, van den Stadhouder werd htjbelastmethet
wierfsoldaten aan, onderhield verstandhou- oppexbevelover het krjgsvolk, en na het
ding m et den kardinaal Granrelle.en w as overljdenvandegouvernanteAnna totvoogd

'/ade dier som het slot en de heerljkheid
Woerden in pand ontving.Hj vermeerderde
dit gebied in 1564 door aankoo? van de
heerljkheid Liesveld.Bj voortdurlng onder-

dus een zeer gevaarljk persoon voordeontluikende onafhankeljkheid van Nederlând.
Hj begaf zich naar Deventer en Kampen,
vertoefdesomtjds op hetL0o,dataan den

over W illem F endienszuster.Hjbestierde
7 Jaren lang en wist de onzjdigheid der

te Arnhem , met zonderlinge r'
usteloosheid
werkende voor den Spaanschen Koning. In

200000 gulden en van de overigeStaten naar
verhouding.Door eene acte wasbepaald,dat

Republiek te midden der gevoerde oorlogen
te bewaren. Nadat de Stadhnuder in 1766

graafvan M egen toebehoorde,dan weder te meerderlarig geworden was,ontvingdeIlerZwartsluis ofte HarderFjkj tç Lingen of tog vande Staten van Holland eene giftvan

1566 ontving hj van dezen hetbevelover hj de raadsman zou bljven van den Prins,
1000 ruiters en was voornemens om met maar onder verantwoordeljkheidvan dezen.
Megen en Aremberg Zeeland te bezetten,-

In 1781 werd evenweldoor Amsterdam aan-

't geen echtermislukte.In 1567diende hj
t0t beteugeling van Bredeçode en versloeg
den z7sten Februarj 600 van diens krjgsknechten. In Meitrok hj met zjne man-

gedrongenopdeverwjderingvandenHertog,

1.568 ontving hj bevel van Alra om met
2000 ruiters naar Brusselte trekken,'tgeen
hj weigerde a1s in strjd metzjn last,en
stroopte in de omstreken van Meppel,Rolde
en Oldenzaal, waarna hj het Munstersche
bezoeht en de stad Rheine tot zjn verbljf

acte op onwettigewjzet0tministerhadopgeworpen,zoodathj a1seen gevaaxljkpersoon

omdatmen hem als oorzaak beschouwdevan

hetvervalderzeemagt.Zjngedragwerdech-

ter door een besluitderStaten-Generaalgeschappen in Vianen, Meerkerk en Ameide, regtvaardigd.Toen het voprts bleek bj de
overal roovende en vernielende,zoodatzelfs geschillen metkeizerJogqfII,datdevestinde landbewoners de vlugt namen. Daarna gengeheelbuitenstu tvanverdedigingwaren,
nam hj Jan elp Renessegevangen enplun- verklu rden de Staten van Hnlland met10tederde het kasteel Batenstein te Vianen. In gen 9 stemmen,datdeHertog zich door4ie
moest worden afgezet. D e ridderschap van
Holland protesteerde vruehteloos tegen dat
besluit,hetw elk door Friesland bekrachtigd
werd.DeH ertog wachttede beslissing derA1wilde kiezen,- 'tgeen Ge burgersevenwel gemeene Statennietaf,maar legde den l4(
1en
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Octôber 1784 alzjnewaardighedennederen de Staten hem en Paulns 2ly: naar AmBter-

begafzich naarAken.Hjoverleedophetslot
te Vechelen ln hethertogdom Brunswjk op
den l2den Mei1788.Men vermeldtvan hem,
dathj bj veel schranderheid en werkzaamheid eenegrootematevanheerschzuchtbezat.
KarlW%lhelm F:1'#1c%#,hertogvan.
#rl?):wl
jk.Deze werd geboren teWolfenbiittelden
9den october 17851onderscheid'
de zich zeer
doorzjnedapperheid en stond in hoogaanzien bj Frederik 11,këning van Pruissen.
In 1773 werd hj generaalderinfanteriein
Pruissische dienst, en toen de Prinses v@n
Oraniein1787bj deGoejanverwelle-sluiswas

dam 1ten einde er de regering te bewegen,

om degrafeljkheidvanHollandaandenPrins
optedragen.Vervolgenswashjmethetzelfde
doelin Zëeland werkzaam:ht1regelde erde
voorwaarden,en de zaak had nagenoeg haar
beslag,toen hj opdesmarteljkstewjzedoor
het berigt van '
sPrinsen d00d verrastwerd.
Hj schreefdaarover op eenexoerende wjze
aan graafJohan in een briefvan den 27sten
Julj1584.Brunynekbleefo0kbjprinsM anrit.
g
in grootaanzien,daar dezehem a1sraadsman
gebruikte en in 1588 naarVeere zond.om er

hetkrjgsvolk a'
an de Staten te verbinden.

aangehouden,en de Staten van Hollandwei- 'Brusga ofBroesna,in hetTurksch Bursa
gerden,daarvoorvoldoening te geven,werd en in de dagen der Oudheid Prwsa!is eene

dehertog van Brunswj;kherwaartsgezonden, stadinhetTurkscheelaleetNatoliëinKleinom denStadhouderinzjneregtenteherstellen Azië, schilderachtig gelegen aan den voet
en te handhaven. Met een leger van Z0000 van den Olympus- thans derKeqlisj-dagh,
man bezettehj de voornaamsteylaatsen en drie geogr.mjlen van de zee van Marmora.
bedwong de Patriottischebeweglng.Hj00r- Zj vormteen gordelterlengte van 11/:uur
loogde vervolgens tegen Frankrjk,wjdde gaansmeteene breedtevan :0minuten gaans.
zich van 1794 t0t1806aànhetbestuurzjner Deeigenljke stad ligtyedeelteljk op rotsen
Staten,dochwerdin laatstgenoemd Jaar,als met loodregte wanden ,ls dool'sterke muren
opperbevelhebber van hetPruissische leger, omgeven en door een kasteel beveiligd.De

bj Auerstëdtdooreen schotvan zjn gezigt straten en huizen zien er vrj goed uit,de
beroofd en overleed den loden November willkelszjn erfraaien deopenbare herberdaaraanvolgxnde.
gen (karavansera's) uitstekend in orde,terBrunsw uker groen is eene dergeljke wjl tuinen,baden,kiosken enz.hetbeval,verfstofa1s berggroen,en bestaat uitwater- 1ig tafereelvoltoojen.Erzjn 122moskeeën,
houdend koolzuur koper en krjt of gips, waaronder zich eene prachtige bevindt,wier
voorts eene, die op hetgroen van 8eheele groote koepel door 16 kleinere omgeven en
geljkt en zamengesteld is uit arsenig- m et 4 minarets versierd is. O0k zjn er3
zuur koper, vermengd met gips of ZWaar- Grieksehe kerken ééne Arménische en eene
spaat. Deze twee soorten 'iorden 00k synagoge.Zj isdezetelvan een pasla,van
w el metelkander vermengd.Te voren ver- een regter(M0l1a) envan anderegrootwaarstond men onder Bxtmswjker groen het digheid-bekleeders,-- 00k heeft men er de
basisch koperchloride (Cu.OaC1 ,4H O), Pdaalgraven dereerste zesSultansvanTurdat in 1764 4001
.de gebroeders Grarenhorst kje,alsmedevan eenaantalberoemdeviziers
te Brunswjk ontdekt werd.Zj verkreyen en van andere aanzienljken desrjks.Aan

deze verfstof door koperblik , met salmlak de helling van den Olympus ontspringen er
bevochtigd,aan de lucht bloottestellen;de warme zwavelbaden met water van 81O C.,
korst werd er daarna afgeschrapt en in den hetwelk in geneeskrachtmetdatvanGastein
handelgebragt. Devroeger genoemde soor- overeenkomt. Het bevat zw avelwaterstof,
ten zjn lichtgroen, vergiftlg, en dekken zwavelzuren kalk , zw avelzure m agnèsia,
dubbel koolzuren kalk,koolzuur en chloorvrtjgoed.
Brunsw%ker mom is eene soortvan zuxen kalk.De bevolking bedraagt er 70000
bier, dat in 1492 door Cltrhtian A x--e te zielen , waaronder zich 10000 Arméniërs,
Brunswjkwerduitgevonden.Hetbevat39% 7000 Grieken en een paarduizend Israëlieten
mo
ut-extract, 590/? water en 2% alkohol, bevinden.Devoornaamgtetakvannjverheid
benevens een w elnig koolzuur; hetis don- is er de zjdeteelt, alsmede het weven van
kerbruin, dik, bitter van smaak en zeer zjden stoFen.Voortswordterveelwjn gevoedzaam.Erzjn echterverschillende soor- W onnen , en de omstreken der stad leveren
ten van mom , zooals 6nk6le, dnbbele en keurvan ijne vruchten:diein grootehoeneheepsmom.
veelheid naar Constantlnopel worden gezonden.
Brunyngk
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ylisca was ln 1570 en later secretaris van
Brussa werd,onder den naam van Prnsa,
prinsWlll6m rc>Oranjeenonderscheiddezich door R annibalgebouwd,toen deze veldheer

400reerljkheid entrouw.Hjgenootdan00k
devriendscha? van den Prinsen voerdeeene
uitgebreidebrlefwisselingmetdegravenJokan,
Z.o#e'
lnï.jk en HendrLk k).sNanan overdebelangen desVaderlands.Tevenswerdhjgedurig metbelangrjkezendingen belast,nueens
naarDillenburg,dan weder naarKeulen enz.
In 1783werdhjmetAdriaan1lcsZwietenen
PieterdeAjckenaarUtrechtafgevaardigd,om
aldaar de rustte bevorderen,en laterzonden

de gastvrjheid genootvan Prnsias,koning

van Bithynië.In de 10& eeuw werd de Btad
door een veroveraar belegerd en verwoest.

De Byzantjnsche keizersbouwden haarwe-

der op, en Osman belegerde hMr in 1317.

terwjlhetzjn zoon eerstnaverloopvan10
Jaren gelukte,om haar in tenemen.OeràJJ. verhiefhaart0tzjneresidentie,maar
deze werd in 1865 door M oerad f overgebragtnaar Adxianopel.In 1394 werd Brussa
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door muren omringd,na den BlagvanAngora atad. De benedengtad bezit vooral een aan-

(1402) geplunderd en verbrand,en in 1418 ta1fraajeantiekegebouwen,zooalshetprach-

door den vorBtvan Karaman vruchteloos0m- tige raadhuis,in 1442 voltooid en hetmerksingeld. ln 1512 maakte Aïaëddin zich van waardigstegebouw dergeheelestad.Hetvormt
haar meester, maar werd in datzelfdeJaar een vierkantmeteenelengte van 94 en eene
door zjn o0m , sultan Delin 1,verdreven.In breedte'van 75schreden,omsluiteenebinnen1607 werd de stad door den oproerigen ?laatsmeteeneschoonemarmerenfonteinen
Kalender-oph'liin brand gestoken,en in 1883 ls methet front naarde m axkt gekeerd.Ilet

trok lbrahim-paqia a1s vjand binnen hare prjktmeteentorenterhoogtevan l20Ned.el
muren. Abd-el-Kader,uit de gevangenschap en deze heeft t0t windwjzer een verguldin Frankrjk ontslagen: llield er van 1852 koperen beeld van den aarts-engel M ieltaël
t0t 1855 zjn verbljf. In 1855 hadBrussa ter hoogte van 61h Ned.el.Dezalen zjn
veel te ljden van aardschokken;sommige versierdmetfraaje'schilderjen,kunstigçplabronnen vielen eerstdroog,envloeiden daarna fondsen heerljke behangselsnaarteekeninz00 sterk ,dat geheele huizen wegzonken in

gen van Lebrun.Hier deed Earel F in ,
1555

het warme water, terwill ertevensbrand afstand van de regering,en van hier werden
ontstond,waarbj meerdan 1000 menschen de graven ran Eymond en Hoorne naar het
hetleven verloren.

schavot geleid, hetwelk op de markt was

België en van de provincie Zuid-Brabant,
tevens de residentie des Konings,ligt aan
eenige armen der Senne,die doorhetkanaal
van W illebroek met de Rupelen langs deze
m et de Schelde verbonden is, terwjleen
ander kanaal, desgeljks van Brt
lssel uit-

zich merkwaardige gebouwen, zooals het
Broodhuis,waar Egmond werd gevangen ge-

vereeiligt. De stad ligt in een vruchtbaar
oord, heeft 2 uren gaans in omvang,en is
verdeeld in de bonenstad, het hoogste,gezondste en fraaiste gedeelte,waar zich het
paleis desKonings,datder Vertegenwoordiging,de gebouwen der ministériële departementen, de groote hôtels enz.bevinden,en

Dame de Finisterre, die van Nôtre-Dame de
B0n Secours en denieuwe achtkantige kerk
derHeilige Maagd.DeProtestantschekerken
kunnen er nietop schoonheid bogen.Brussel
telt 300 straten, van welke de Rue de la
Madelaine,die de boven-enbenedenstadver-

Brussel (Brufelles)j de hoofdstad van opgeslagen.00k elders op demarktverheFen

houden.- Van defraajekerkenderstad ver-

melden wj nog,behalvedereedsyenoemde:
die van Nôtre-Dame de la Victolre uit de
13(
1e eeuw , die van St. Catharina met 0n-

gaande,deSennebjCharleroimetdeSambre derscheidene schilderjen, die van Nôtre-

bindt,dedrùksteis.Sierljk iserdePassage
Fransch degebruikeljketaalis,- en in de St.Hubert:eene met glas gedektestraattusbenedenstad, die met hare kromme!naauwe schendeRuedelaMadelaineendeRuelongue
straten de zetelisvan handelen njverheid en ruimschoots voorzien van prachtige winen vele inwoners bevat, die de Vlaamsche kels,koëlhuizen,eenschouwburgenz.Voorts
taal Bpreken. H et voornaamste sieraad der isereene overdekte groenten-en vruchtenbovenstad ishetdoor M aria T'âeredic aange- markt.Men telto? de straten 30 fontei
nen
legde Park, de Groote Zavelsplaats (Grand en onder deze bevlndt zieh achter het.raadhui
s
het
d
Mannekenpi
s
'
'
dat
op
hooge
Sablon) genoemd, waar lommerrjke lanen
afwisselen met keurige bloemperken,terwjl feestdagen gekleed en bekransd w ordt.T0t
zich hier en daar m arm eren standbeelden de fraaje wandelplaatsen behoort er,beverheffen. Aan dat Park grenzen het K o- halve het Park, de Allée verte, die met
ninkljk paleis, het paleis van den Hertog 4 rjen lindeboomen zich een halfuurgaans
van .
prcàllf, voorheen hct verbljfvan den langs het Schelde-kanaaluitstrekt.Van hier
Prlnsrlp.Ora%ie, en hetdoor M amia 7Wd- gaat een weg naar Laeken,waar zich een
%'6sia gebpuwde Palais des Etats généraux, Koninkljkkasteelverheftmetsierljketuinen.
thans het Palais de la Nation.Andere aan- OphetPlacedesMartyrsverrjsthetGedenkzienljke gebouwen in debovengtad zjn het teekenderMartelaars,do0rGeefsontworpen,
paleis van Justitie, de kerk van St.Gu- ter gedachtenis aan hen,die in 1880 in den
dule in spitsboogstjl en dievan St.Michel strjd tegen deNederlandersgesneuveldzjn,
in rondbooggtjl, het njverheidspaleis met en op het Barricadenplein hetstandbeeldvan
het muséum van modellen en deKoninkljke Vesalll
gs,desgeljksvan Geefs.Onderdetalbibliotheek , en de St.Jacobskerk op den rjkeingtellingenvan weldadigheidbekleeden
Koudenberg.In 1848 verrees er op de Place er het St. Jans-hospitaal, het Hospice des
royaleeenruiterstandbeeld vanGottfriedvan vieillards,een vondelingshuis en de gestichfH!Ip> en in 1859 op de Place nationale de ten van St.Peter en 8t.Geertruideenevoor.#0
congrès-zuil van Dorische orde, 49 Ned. name plaats.Hetbehoeftnaauweljksvermeld
el hoog,terwjl erin 1868 pp de marktin te worden ,datde hoogste collegiënvan Staat
de benedenstadeen gedenkteekentereereyan er hunnen zetel hcbben. Ter bevordering
de graven lpl'zEgmond en Hoorne is onthuld. van w etenschap en kunstheeftm en er eene
Ook het universiteitsgebouw , te voren het vrge universiteit, in 1834 gesticht,met 39

paleis van kardinaal Granvelle,alsmede het hoogleeraren en 400 studenten ,alsmede een
paleisvan den hertog ranWrd-àerg meteene gymnasium ofathenée royalmet 20leeraren.
kleineverzamelingvanschilderjen,voortshet Men heeftereeneAcademievan W etenschap-

Muséum van Bchilderjen met 700 oude en pen (Académie roïale de Bruxelles),in 1774

nieuwe stukken bevinden zich in de boven- gesticht, eene milltaire school, eene Kunst-
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academie, een conservatoire voor muziek , zitters,totdatde hertogen van Neder-Lothaeeneveeartsenjschoal,inrigtingenvanonder- ringen en Brabant er hun zetelvestigden.
wjsvoorhandelen njverheid,velescholen Hertog Jbltan III rl4 Brabantvergroottein
van lageronderwjs,eeneuitmuntendesterre- l861 de stad en versterkte hare muren.W el
wacht,een botanischen en een zoölogischen ha; zj vervol
gensvan herhaalden brand 0n

tuin,eenenationaleboekerjmet1500()0dee- van besmetteljke ziekten veelteljdenjdoch
len en 20000handschriften enz.Verder zjn hare bevolking nam gestadig toe. In 1420
er vele vereenigingen engenootschappen,die vervielzjmetBrabantaan dehertogen nan
opkunsten en wetenschappenbetrekking heb- Wolrgozktfi: en door M aria tlls Bourgondië,
ben.Hetbevollxingsejferder eigenljke stad gravin van Holland en Zeeland,dgor haar
wasOp den lstenJanuarj 1870ruim 176800, huweljk metMasimiliaanrclOostenrl
jkaan
en datder achtvoorsteden - eigenljk aan het huis Habsburg.De bewoners van Brusdestadgetrokkenebuitengemeenten- 142800, se1 staan van ouds bekend als hardnekkige

te zamenbjna320000zielen.Deuitgaven ten verdedigers van hunne regten en vrjheden;
behoeve derstad waren over1871geraamdop niet zelden namen zj hun souverein in heeh19 millioen fèancs?waarbj zich 12milliûen tenis en hielden hem achter de grendels totvoor nieuwe gebouwen of nieuwen aanleg dathj hunnewenschen bevredigd had.Ten
bevonden. Hiertoebehoorde de voltoojing tjde van Pki
li
ps11 waszj het brandpynt

van het Bois de la Cambre,dateene uitgestrektheid heeft van 124 Ned.btlnders e11
een sierljkpark,benevensdeaanlegderderwaarts leidende laan - de Allêe Louise
ter lengte van 2400 Ned.el,zoodat aldaar

van den opstand in de Nederlanden.Daâr
was het,dat Brederode hetsmeekschrift der
Verbondene edelen in 1566 aan de landvoogdes M argaretl
ta van J'lrvl. overreikte,maar
dââr o0k woedde Alva met onverbiddeljke

eene nieuwe Btadswjk verrjst,- hetover- wreedheidtegendevoorstandersdervrjheid,welven van de Senne en de aanleg van een dâârdeed hj Egmond en Roorne,deheeren
hierdoor gevormd boulevard in de beneden- van fts/elùtfrg en vele anderen Onthoofden.
stad,- eengrootschpaleisvanJustitie,waar- Zj werd ecùter in 1578 aan demagtvan
van de kosten geraamd zjn 0l!13 millioen Spanje ontrtlkt; de Nederlanders hadden er
francs,- de nieuwe St.Catharlna-kerk,- hunne voornaamste wapenplaats, en volgens
een universiteitsgebeuw met het standbeeld een verdrag,den 7den Jantlarj1578,teB1*usvan P. FerFèleoçep
z, den stichter dierinriy- se1 gesloten, zond Elizabetk. kbningin van

ting, door (leefs,- hetgebouw derNatl- Groot-Brittanje,hulptroepen naar0nsVaderonale Bankjenz. De gemeenteraad bestaat land. Den lot
lenMaart1585 werd zj echter
er uit $0 en hetdageljksch bestuur uit6 door Aleœander Farne8e weder ingenomen en
leden,met een burgemeester aan hethoofd. bleefnu gedurendedenTachtigjarigenoorlog
Brusselkan metregteene derfraaistebin- in de handen der Spanjaarden)die erhet
nenlandsche steden van Europa worden ge- Protestantismus door gestrenge maatregelen

noemd. Grootscheen dichterljkeherinllerin- onderdrukten.ln 1695werd zjbelegerddoor

gen uithetverledene vereenigen er zich met de Franschen onder den maarschalk de TGIden kunstsmaak en de welvaart van het te- lero'
i die haar niet k0n bemagtigen,maar
genwool-dige.Zj isnietalleen devorsteljke dooreen bombardement)datbjna2 etmalen
residentie en de zetelder aristocratie,maar aanhield,4000 huizen vernieide.In 1706 gaf
ook de woonplaats der wetenschap en het zj zieh over aan de Verbondene Mogendhetooneel der njverheid.Deze openbaart zich den, en in 1708 werd een aanval der Franvooralin hetvexvaardigen van kant,hetwelk schen afgeslagen, terwjl zj na den Vrede
bezigheidverschaftaanduizendehuisgezinnen, vap Rastadtaan Oostenrjk werdtoegekend.
- voortsinhetm aken vanw ollen enkatoenen Gedurende den Oostenrjkschen SuecessiestoFen: van speelkaarten , papier,m eubels, oorlog gelukte het den Franschen,onderden
rjtuigen enz.Daarenboven leverendefabrie- maarschalk nan Sckdez?,,Brusselte veroveren
ken er zeep,kaarsen,hoeden,gemaaktgoud en 12000 man gevangenen buit te m aken
en zilver, naalden, porselein, aardewerk, (21 Februarj1746).- In 1788barst
te ereen
glas1suiker,lïnt enz. De handelbepaalt er opstanduittegendeOostenrjkers,maarwerd
zich niet alleen t0t de voortbrengselen der d00r generaal Bender zonder'veelmoeite ûnstad, maar neemt 00k deelaan belangrjke derdrukt.Toen echter in 1792 (le storm der
zeehandels-operatiën.Vooral brengen de tal- Fransche omwenteling woedde,werd Brussel
rjke spoorwegen, die er een vereenigings- de voornaamste wapenplaats deroostenrjpunt vinden, veel t0e t0t de levendigheid kers en het eerste toevlugtsoord der Franvan het verkeer,en tot gemak van den han- sche uit
gewekenen. De Franschen dronyen
delheeft men er eene beursjonderscheidene echter eer
lang in België door enmaakte zlch
banlten en druk bezochte markten.
onder generaal Dumowriez meester van de
De stad is haar ontstaan verschuldigd aan stad (l5 November1792), totdatzj die na
Gen heiligen Gera'
ld,bisBchop van Kamerjk, den slag van Neerwinden wederaan deO0sdie tegen het einde der7t
leeeuw eenekleine tenrjkers moesten afstaan, zoodat keizer
kapel stichtte op een eiland in de Senne. Frans11 erden 13(
ril1793 zjn plegHierdpox nntstond langzamerhand een dorp tigen intogt hield enlenerAp
s hertog van Bradat reeds in 900 eene markt en een kasteel
, b= tgehuldigd werd. Maaa1r
na den slag van
bezat. In die dagen werd zj Bruxella of Fleurus(9Julj 1794)vielBrusselQp nieuw
Bruchsella genoemd en had verschillendebe- in handen 4er Franschen. Daarna w erd de
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stad metgeheelBelgië aan Frankrjk toege- koopingenzjneschilderjenvan1000t0t15000
voegd,t0thoofdstadvan een departementver- gulden hetpaargegolden.Hj kwam op eene
heven en bleef deel uitmaken van de Repu- treurige wjzeom hetleven,daarhjden17den
bliek en van het Keizerrjk, totdat zj in Maart1791,doorde duisternismisleid,inhet
Januarj 1814 d00r de Geâlliëerden bezet, w ater stortte.
bj den eersten Vrede van Parjsvan Frank- Hermanus rl4 Brwsvel, een Nederlandsch
rjk losgerukt en in 1815metgeheelBelgië tooneelschilder.Hj werdgeboren teHaarlem
aan den Koning der Nederlanden tqegewezen den 8sten October 1763,genootonderwj:in
werd,dienu bj afwisseling te Brt
lsselen hetschilderen van Johan Werlcr# Brandko?
:lvilg en studeerde voor 't
te '
sHagezjnverbljfhield.Den25stenAugus- en Cltrotiaan A'
tus1830 barstte trûuwens teBrusseldeBelgi- overige naar de natuur in de omstrekenvan
scheopstanduit,dûordiennahetvertûonen van Haarlem.Hjwerdeenzeerverdiensteljklandde opera uLa muette de Pnrtici''eenewoeste schapschilder en heeft00k binnenhuizen en
volksmenigte de drt
lkkerj van den ttNatio. stadsgezigten nagelaten.Vooralwashjervanal''1 het paleis van Justitie,hethôtel van
den minister ran M aanen en het huis van
den commissaris van politie vernielde. Toen
de bezetting onder de wapens kwam ,werd
bovengemeld hôtel zelfs in brand gestoken.
In den ochtend van den 26stengavendetroepen vullr,maar hetvolk veroverde stormen-

ren in het schilderen van tooneelschermen,

blazoen overalwerd weggescheurd endeBrabantsehe vlag uitgestoken.Een nieuwe 0pstand volgde op den zosten september.Prins
Frederik#er Nederlandenrakteden volgenden
dag met een leger van 16000 man uit Antwerpenderwaarts.Deopstan4elingen trokken
den 22stendeNederlandschetroepentegemoet,
maar werden na.eenige schermutselingen teruggeworpen en in de stad gedrpngen,waar
don J'
aan f
lls Ilalen en de Franschegeneraal
M ellinet het militair bewind in handen hadden.In den nacht vanden 22ten opden23sten
en des ochtends t0t 11 uurt0e werd gestreden 0:ahetbezitvandeSchaerbeekeren Leuvenschepoorten.Uitdehuizen wierpmenk0-

Nantes,zjnvadernaarZwitserland,studeerde

derhand hetarsenaal,waarnahetKoninkljk

zooalsdeAmsterdamscheschouwbt
lrg en die
vanhet1u00kunnenbewjzen.Hjvestlgdezich

te Utrecht en overleed aldaarden 23sten Fe-

bruarj 1815.

Brutqlde 1aRivière(Je:n),geborente

Montpelllerden 17den Augustus 1669,volgde
in 1685,na de herroeping van hetEdictvan

te ZiilGch in de godgeleerdheid,zette diestudiën voortte Utrechten te Leiden Nen werd

predikantbjdeW aalschegemeenteteVeere,
daarna te Rotterdam en eindeljk teAmsterdamjwaarhj den l4ëenAugllstus1742overleed.Hj heefteene verbeterdeuitgavegeleverd va'
n de uDictionnaire universeldesmots
Français etc.par A.Furetière (1727)''envan
de uvisites charitahles par Ch. Delincourt
(1731).Voortsschreefhjucatéchismeà1'usage

de laJeunesse(1737)'',GHistoiredesJt
lifset
despeuplesvoisins''enz.,terwjlnazjndood
zjne Jsermons sur divt,
rstextesdel'Ecriture
sainte (1746)''in hetlichtverschenen.

Bruto ,een Italiaansch woord, beteekent
kende olie en water,steenen en vuurpjlen op
de Nederlandsche troepen,die eindeljk des euw ,onrein.M eestalw ordt hetgebezigd.om

avondste5uret0thetKoninkljkyaleisdoor- het totaalgew igtvan een handelsartikelaan

drongen en den 24sten in het bezlt kwamen te dtliden met inbegrip van de emballage,
van de overige paleizen desKonings9vanhet datgene,waarin het goed ter bewaring ofter
Park en van de Rtleroyale,terwjlzj de verzending gepakt is.W ordt van het bratobenedenstad moesten ontruimen en de strjl
l gewigtde tarra afgetrokken,dan houdtmen
om de bovenstad den 25sten bleef aanhouden. hetldf/ogewigt over. V00r vettige en natte
In del
z avondvan den 26stenza4 de Prins, waren heet het bruto 00k we1 sporco. De
dieJegensde stadmetverschoonlngtewerk bruto-opbrengst of bruto-ontvangstis het0nging,zich intusschen genoodzaakt,om bevel zuiverbedrag,dateen verkoopofeenigeandere
te geven t0t den aftogt en de stad àan haar onderneminqheeftopgeleverd;trektmendaarzelveovertelaten.AandeBelgischezjdetelde van de noodlgeonkosten,alscommissie,courmenl66doodenen311gewonden,terwjlhet tage,arbeidsloon enz.af, dan leert men de
verliesderNederlandersveelgrooterwas(zie zuivere opbrengst,hetnetto Frollezllkennen.
HetIrlfo-vermogen omvatzoowelhetactief
voortsonderBel
glëj.
B russel.Onderdezennaam vermeldenwj: a1shetpassief,hettotaalvanalles,watonder
Pawlun Tâetltlorl:e@s Brnssel,een uitste- iemands beheer en bezit is.
ken;Nederlandschbloem-enfruitschilder.Hj
Bruttiym ,Bruttia ofBruttiu.nager,een
w erd geboren te Zuid-polsbroek bj Schoon- noord-ltallaansch landschap inhetzuidenvan
hoven in 1754, oefende zich eenigen tj; in het schier-eiland, grensde ten noorden aan
het schilderen in de behangselfabriek van Lucaniëenbesloegdehedendaagscheprpvincie
An-qustini,daarna in die van Vineent ran der Calabriaulteriol'e.DemetboschbedekteApen-

Tz
ssleen eindeljk in dievanHendrika
leï/er. njnenliepenermetverschillendetakkendoorI1j vervaardigdekeurige bloemstukken voor heen,invoorgebergteneindigend,terwjl4aarschoorsteenen enz., vestigde zich vervol- tusschenmild-besproeidedalengelegenwaren.
gens te Amsterdam en leverde er kabinet- Dâârbloeiden veeteelt,graan-en wjnbouw
stukken m etbloem en en vruchten,die goede

en er bevonden zich onderscheidene steden,

prjzenopbragten.Zjn kolorietisschitterend zooalsCosentia,Vibo(Hipponium),Medama,
zonderbonttewezenenzjnemanieruitvoerig Rhegium .Locri,Scylacium,Crotonaenz.De
en meesterljk. Meermalen hebben op ver- bewonersderoostktlstwaren Griekschevolk-
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planters,die erbloejende koloniën bezaten. den wreker der eer van het zwakke geDe Bruttiërs verbonden zich m et Pyrrh'
us slacht.DeRepubliek plaatstezjnstandbeeld
tegen de Rpmeinen,maar werdenin l72vöör met uitgetrokken zwaal-d op het capitoolin
Chr.aan deze onderworpen.Daarzj in den het midden der 7 Koningen.

M arennJlZ'
y#Wr?
xf'
?
z,
:,geboren inhetjaar
tweeden Punischen oorlog de zjde van
Hannibalkozen,werdenzjdoordeRomeinen 85 vôör Chr. Hj was een zoon van den
t0t slaven van den Staat (Bruttianiservi) volkstribuun M arcus Jsllïv.: Brwtwn en van

Servllla, eene zuster van Cato van Utica,
Brutus.Onderdezennaam vermeldenwj: wiens dochter Poreia zjne tweedevrouw
Lneiq.
g Jlsif
t.
v Brntns, een Romeinj die werd. Hj vergezelde zjn 00m Cato naar
zjne vaderstad van de heerschappj deyk0- Egypte en Appi%sO!cfz#il:naar Cilicië.Hoeverklaard.

ningen bevrjdde en erdaaxna hetambtvan we1zjn vaderdoo1
*Pompqlàswasomgebragt,
consulbekleedde.Zjn vader Marcws J'
.4il: streed hj metdezen bjDyrrachium enPharen zjn broederwerden,wegenshunneaan- salus,maarvoegdezichvervolgensbjCaesar,

spraken op den troon, door Tarqwinius 19ff- die hem methet bestuur in Opper-ltalië beperbu gedood,maar hem lietmen hetleven, lastte, vervolgens t0t praetor te Rome veromdat ;t9 beschouwd werd alsiemand van hiefen met weldaden overlaadde.Toen echzeer beperkte geestvermogens (brutus).Hj ter Caenar plannen maakte,om zichdealleenvergezelde de beide zonen des Koningsnaar heerschappj f0e te eigenen,verbond zich

Delphi, waar zj het orakel raadpleegden Brlttu.
g met zjn sehopnbroeder Cassius en
omtrent de toekom stige lotgevallen van dien

met n0g 60 andere Romeinen, om zulks te

vorst. Nadat zj hun lastvolbragthadden, verhinderenyen deeerzuchtigebezweek onder
legden zj aan doGodspraak devraag voor, hunnedolksteken (zie Caesarj.Daarna hield
wie van hen na den dood van Tarqltinins hj zjn verbljfop zjnegoederen,vereeni
gde
&4p:r5v.
: over Rome heerschen ,0u? Het zich nogmaals met Cass%ns,om deRepubliek

antwoord luidde: twie heteerstzjne moe- tegen hare belagerste beveiligen,beyafzich
% uit
der zal kussen.''Terwjlde twee broeders naar Macedoniè, verdreef 0. Anton%lt.
eene overeenkomst trofen,om door hetl0t
te laten beslissen , wie den kus het eerst
aan de moederbrengen zou,liep Brutu.
glangs
de helling van denberg naarbeneden,wierp

Apollonia,trok naar Syrië,streed met Cas-

,if
z'
çbj Philippitegen het Driemanschap en
storttezich,toen hj den slag verlorenhad,
in zjn zwaard.Deedele Porclavolgdeharen
zfch op de aarde, kuste deze als zjne echtgenoot en bragt zich desgeljkj om het
moeder, en liet een kostba>r geschenk alt
h- leven.Deze Brutws heeft eenige boeken geter.lnmiddelshieldhj zjne wraakzuchtige schreven, die verloren zjn gegaan,onder
plannen verborgen en wezd bevelhebber der anderen één over de deugden van Cieero.
lldci-l.
vJnninszrvf'
y.
vAlbinas,een dapper
ruiterj. Eerst bj den d00; van Lucretia
wierp hj het masker afen zwoer,terwjl veldheer van Caesar.Hj werd geboren in
hj den bebloeden dolk uithareborsthaalde, hetJaar 84 vsör Chr.en a1szoon aangenometzjnemedestanders,wraak aan hetvor- m en door A.T odffz-il: Albinqs.Bj onderstengeslacht. .
D e poorten van Rome werden scheidene gelegenheden, zoow elter z0e a1s
gesloten,en het volk,ter vergaderingopge- te land,bleek zjnedapperheid,zoodatC'
ae.

roepen,sprak,door.
Brwtnsaangespooxd,het
vonnis der verbanning uit over den Koning
en diens geslacht.Toen spoedde Wrzlf'
y,vzich
naar het leger, en w ist de aanvoerders te
bewegen,Om het genomen besluit te beves-

tigen, waarna hj en Collatlnws, de echtegenoot 4er vermoorde, t0t consuls werden

benûemd voor den tjd van een Jaar.Toen

te Rome eene zamenzwering onidektwerd

:Jr hem eerst benoemde t0tmagister equitum , daarna t0t stadhouder van Gallië en
hem zelfstotconsulw ildeverheven zien.N iet.

teminbelloorde00k hjtotdezamengezworenen, en hj nam de taak op zich,om den
weifelenden Caesar naar de Senaatsvergadering tebegeleiden.Na den moord sneldehj
naarGalliè',om erzjn gezagtegenAntoniuq
te handhaven. In Mutina belegerd, bleef hj

ten gunste van Tarqniniu en hetbleek ,dat er volharden,totdat de stad doorde consuls
de beide zonen van Wrgffsl: daarinbetrokken Hirtinn en Pansa en doorOcfcriv:werd ontwaren,deed hj hen a1s eenregtvaardigreg- zet.De Senaat belastte hem daarna methet
ter ter dood brengen!terwjlhj hen als va- opperbevelover het leger en methetvoeren
der beweende.Collat%nns,dieeen paarschul- van 00rl0g tegen Antonius.W eldra gevoeldq

dige neven had zoeken te redden,werdvan hj. dat hj nietsterk genoeg was,om den
zjn consuls-ambtontzetendoorValeriusver- gtrjd tegen Antoniusv0lte houden,zoodat
vangen.Inttlsschen had Targulniws een aan- hj zich gereed maakte, om naarMacedonië
zienljk leger verzameld en trok daarmede te trekken en zich aldaarmet Marcus .Pr$Inaar Rome. Zjn zoon bevond zich aan het Jl.
: en Cassiws te vereeniqen.Toen echter
hoofd derruiterj,en Brntuswasaanvoerder zag hj zich van zjne leqloenen verlaten,
derRomeinscheridders.Bjdenaanvangvan waarna hj op zjnevlugtln deAlpen do0r
het.gevecht voorwaartsrennende,doorstaken roovers gevangen genomen en op zjn ver-

zj elkandermethunnesperen(509vöôrChr.). zoek aan een bevrienden vorst uitgeleverd
Er bleven 11800 Etruscers op het slagveld, werd.Deze laatste echterbeveiligdehem niet
en de Romeinen telden één gesneuveldemin- tegen de moordenaars, die d00r Antoniltn
der. De Romeinsche vrouwen treurden ge- waren afgezonden.

durende een Jaaroverden dood vanprntnn,

Bruyère (Jean de la)eenFranschschrj-
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ver,die vooraldoor het leveren van karak- werd gebtAren te Luik in 1528, maar later,
terschetsen eell beroemden naam verworven alsaanhanger der Luthersche godsdiensttuit

heefï,werd geboren in 1644 in een dorp bj die stad gebannen. In 1570vestigde hj nu
Dourdan in Normandië, bekleedde korten

een boek- en kunsthandel te Frankfort aan

tjd eeneadministratieve betrekking enwerd
toen doorBoultetnaar Parjs geroepen,om
als leeraarin degeschiedenisbjden Hertog
van ./o?zrgoa#b;werkzaam te wezen.ln 1693
werd hj 1id van de Académieen overleed
den loden Mei 1696. Zjn voornaamste geschrift is getiteld ulues caractères de Theophraste (1687,Amsterdam 1720 enz.)'',eene
vertaling in keurig Fransch: gevolgd do0r
eene reeks van karakters,bj wierbesehrjving hi
j de zeden en gewoonten schildert
van zjn tjd.Datboek heeftgrooten opgang

deMain en deedvan hem zelvenenvanzjne
beide zonen J'
an DirkenJan fqsrlé'leen groot
aantalplaten in het lichtversehjnen. Den
meesten roem heefthj verworven doorzjne
Gcollectionesperegrinationum inIndiam orientalem et occidentalem (1590- 1634,25dln)'',
eenzeldzaam werk,hetwelk eenehoogewaarde heeft.Hj zelfheeftdaaraan evenwelniet
verder gewerkt dan t0taan het7(
ledeel,daar
hj in l598 overleed.

gemaakt en is in de meestetalenvan Europa
overgezet.

Bruyn.Onderdezen naam vermeldenwj:

Bartltolomaensdew
p'
rlt
yoz,eenNederlandsch
historieschilder uit de schoolvan Ileemskerk.

Hj wasvan 1525 t0t1560in Keulen werk-

B rya Beawn. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Vlinderbloemigen en onderscheidt zich door een 2slippigen, s-tandigen kelkt zaâmgegroeide
meeldraden en eene zamengedrukte,van 0nderen gewelfde peul.H et om vat Amerikaansche boomen met enkelvoudige bladeren.De
meest-bekende soortis B. flezll,vDee.,een
boom .die nietzeer dik en 12 Ned.el hoog
wordt,indelaaggelegenegewestenvan W est-

zaam.Men heeft van hem een altaarstuk te
Xanten,een paarstukken in dePinacotheek
te Miinchen enz.
Indië dikwjls voorkomt en vele kruipende
Abrakam de.
nrxt
yz
p,eenNederlandsch schil- wortels heeft.De gesleufie schors valtvan
der en graveur. Hj werd geboren te Ant- den boom afen hangtinvezelsnaarbeneden.
werpen omstreekshetjaar 1538,begafzich Hetholztis hard en donkerbrlin;hetwordt
in 1577 naar Kealen en overleed aldaar in door meubelmakers zeer gezocht. De zûethoogen Ouderdom Zjnegravurenonderachei- achtige bloemen en vrlzchten hebben eene
den zich door keurige netheid en geven ge- zacht-purgérendewerking terwjlmendeblatuigenisvan zjne vastehand.Men vindter deren ter genezing van zkveren aanvzendt.

onder anderen in de werken Glmreriiac 8a-

Bryant (W illiam Cullen),eenNoord-Ame-

cerdotii ornatus,diversarum gentitlm vçsti- rikaansche dichter, werd geboren den 3*en
tus (1577)''en JDiversart
lm gentium arma- November 1794 te Pummington inMassachu-

tura equestris (1577)''.

Nicolaas de Trlz/s, een zoon van den

setts.Reedsvraeg maakte hj verzen,enop
l4ciarigen leeftjd bragt hj een dichtbundel

voorgaande. Hj was desgeljks een schilder in gereedheid,die in 1809 te Boston in het
en graveur en behoorde t0tdenavolgersvan lichtverscheen en w eldra een 2tlen drak verLucas rtzo Leyden. Te Antw erpen geboren eischte.Hj wjddezich aandestudiederregt te Plymouth
in 1570,overleed hj te Amsterdam in 1655. ten en w erd in 1815 advocaa.
Sommige gravuren van dezen moester zjn inMassachusettsendaarnateGreat-Barinrton.
zeer gezocht.
In 1825 liethj de practjk varen en vestlgde
Bruys (Pierre de), de stichter van de zich in New-York,waar hiJde redactie op
secte der Petrobruzi@nen, leefde in de l2(1e zichnam vandenusew-YorkkeviewandAtheeeuw in Languedoc en leerde, dat de kin- naeum Marazine'
: diein 1826indetunitedderdoop jdelheid is,datmen hetkruisniet StatesRevlew andLiterary Gazetteveranderd
vereeren, maar a1s het w erktuig van het werd,maar reeds in 1827 ophieldtebestaan.

ljden des Zaligmakersvernietigen moet,dat Nadat hj in 18l6 het groote gedichturhanam 0n V00r de godsdienst geene kerken n00- topsis''
,in 18:1eenleerdicht,alsmedeeen aan-

dig heeft, omdat men overal G0d kan aan- talklei
nestukken uitregeven had,verscheen
bidden, dat gebeden en goede werken V00r in 1824 eenebloemlezlng uitzjnegedichten
de overledenen nuttelooszjn,datbrood en in hetweekblad Gunited-statesLiterary Ga-

wjn bj het avondmaal niet in vleesch en zette''teBoston,enin1826nam hjderedactie
bloed veranderen enz.Dieleerstellingen heeft op zich van de GEvening Post'' een der behj metongemeenen jver gedurende25Jaar langrjkste staatkundigebladen van Amerika.
verkondigd,en hj vond in Langtledoc,Pro- Zjneverzameldegedichtenzjnmeermalenvence en Dauphinô vele aanhangers.Deker- het laatst in 1852- in hetlichtgegeven:en
ken Yverden er verwoest,de altaren omver- sommigevanzjneverzenwerdendoorFreili#-

geworpen,degeesteljkenmishandeldenvelen ratltin het Duitsch vertaald. Zjne reizen
t0t een nieuwen doop opgewekt.Toen hj inEuropaenindezuideljkeStatenvanN00rdechter in 1147 te St.Gilles kruisenenkerk- Amerikahebbenstofgeleverdv00rzjnetReissieraden opstapeldetom ze aan de vlam men brieven.''Zjneverzenonderscheidenzichdoor
te oFeren, werd hj doordeverbitterdeR. duideljkheid,eenvoudigheid en rjkdom van
Katholieken overvallen,en op den doorhem denkbeelden.D e dichterbewoonteen bevallig
gebouwden brandstapelgelegd,waarhjden gelegen buitenverbljf op Long-lsland, niet
marteldood onderging.
vervan NeF-York.
Bry (Dirk de),een uitstekend graveur, Bryologze noemt men datgedeelte der
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plantkunde, hetwelk de bladmossen omvat.
Een belangrjk werk overt
lebryologie isde
GBryologiaEuropaea*',doorDr.Sekimpermet
Bruclten Giimbel uitgegeven.In Nederland
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genaamd en geboren te Neuville-au-pont den

l4den Febrt
larj 1741,werd later desgeljks
geograafdesKonings,stond zeeringtlnstbj
Napoleon I en overleed als 1id derAcademie

zjn reeds veleaieveringen verschenen van denzlstenNovember1825.ZjneJGéographie
de tBryologiaJavanica'' aanvankeljkuitge- élémentaireancienneetmoderne(1760-1772)''
geven doorDr.Dozy enDr.M olkenboer,thans vond algemeenen bjval.
door Dr.van #d'* Sande Laeoste.
Bryonia ,zie Heygerank.

Bryozoey,zieMosdiert
jes.

Bubastis,eene EgyptischeGodheidynaar
hetgevoelen der Grieken dezelfdea1sAçtlmis

(Dia11a),waseenedoehtervan OsérisenIsi.
qen

BrzescLltow skiiseeneRussischearron- waarschjnljkeenzinnebeeldvandenieuween

dissementshoofdstad en vestingvandeneersten wassendemaan.Dekatwasaanhaargeheiligdj
rang in hetgouvernement Grodno en ligtin en zj werd zelvealseene katafgebeeld en
een moerassig oord tusschen de rivieren de vereerd.ln de stad,die haren naam droeg ,

Boeg en de Moecizawiec.Zj teltmeer dan had zj een prachtigen tempel,en van alle
20000 inwoners,en een kanaal,dat haarin kauten stroomdendebewonersdeslandslangs
verband brengtmetdeW eichselendeDniepr, deNjlderwaarts,om haarmetgezang,dans
doeterhandelen scheepvaartbloejen.Zjbe- en allerleilosbandige gebarentehuldigen.De
hoorde voorheen t0t Polen,maarsedert 1793 katten werden erin gewjdengrondnabjden
iszj ten deelgevallen aan Rusland.- Eene tempelbegraven.Verderwerd zj 00k voorandere stad,Brzesc-cujawski enaamd,ligt gesteld als eenzuigelingaandoborstvanIsis,
nietver vanW arschau aan deM'eichsel,maar ofachterhare moeder gezeten meteenschepter en sleutel,ofgok als eene maagdmethet
ia van wyinig belang.
Brzetzslaw ,00k Bretislatv en Breti,
nlaus hoof;eenerkat,waarbovendemaan,dooreene
genaamd,de eerste van dien naam a1shertog loodregtafdalendeslangintweegeljkedeelen
vqn WpAe-ezl (1027t0t1055)en00k bekend gesplitst.
als de Bolteemucl
te Achilles,een zoon en 0pBubastis,inden BjbelPltLbesetlt)wasin
volgervan Udalricà,,wasreëdsbj hetleven de dagen der Oudheid de hoofdstad van de
zjnsvadersvorstvan Moravië:bezette P0- nomos Bubastites in Beneden-Egypte en 1ag
len en voeht tegen den Duitschen Koning aan een hoofd-arm van de Njl(Bubasticus

Hendrik Nf,die verlangde,dathj laatstgenoemd lal
4d ontruimen zol
l. Eerst Oorloogde
hj voorspoedig,maartoen Pieter rJs Honpcrïje,zjn eenigebondgenoot,afvalligwerd,
moest hj hetoppergezag erkennen van het
Duitsche rjk,en stemdet0e,Polen te verlaten tegen eene jaarljksche schatting van
500 mark zilveren 30 mark goud.Hj overleed in 1055,toen hj OphetpuntstondjOm
zich meesterte maken van Hongarje.
B ua ofBablta isde naam vaa een oostenrjksch eiland aan dekustvanDalmatië.Het
heeft eene uitgebreidheid van 1/z (:)geogr.
mjl,iszeer vruchtbaar,zoodaterveelgraan,
wjn,oljven-olie en Ooftgewonnen wordt,
en heefteene betrekkeljlttalrjkebevolking

Ql
lvius).Zjontleendeharennaam aandegodin

is ereeneqrooteen veiligehaven- dievan
St.Euphemla.
Buache (Philippe),een beroemdFranlch
aardrjkskundige en kaartteekenaar,geboren
teParjsden 7denFebruarj1700,wjddezich
onderde leiding van Delisleaan destudieder
geûyraphie,werdin1729eerstegeograafdes
Konlngs,in1730lid derAcademievan W etenschappen enOverleedden24stenJanual'j1773.
Hjverwierfgrootenroem doorzjnnieuw stelselvan natuurkundige aardrjksbeschrjving,
naar'twelk htjdcoppervlaktederaardov01gens bergketens en stroomgewesten verdeelt.
Hijschreefonderanderen dparallèledesflellves de toutes1esparties dtlmonde (1753)''

kanhetvereenigjKunst-enChineeschkabinet

in 6 dorpen en het klooster Francesco.OOk

Bttbqstis, wier prachtige tempelin hetmidden der stad zo0 laag was gelegen,dat men
uitde huizen in datheiligdom k0n zien.Boven
de stad wasdeaanvangvan eengl
'ootkanaal,
Nechos genaamd datnaarde Arabische golf
leidde. Nadat hetland door de Perzen ver-

overd was(352 vôörChr.),verloor B'
abastis
allengsharenluister,hoeweldefeesten(sacra
Bubastia)derGodin n0gten tjdederRgmei-

n:n werden gevierd.W ie hare bouwvallen
bezoekt- thans Tell-Basta- ,kan n0g zeer
goed nagaan,w aarter plaatsezich weleerde
tempelverhief.

Bube (Ad01f),een Duitsch dichter,werd

geboren den 23stenseptember180S,studeerde
teJenaindeletterenen werdin 1852directeur

enin 1853archlefraadteGotha.Inzjnedichterljkevoortbrengselenopenbaartzich zoowel
eene ongemeene liefeljkheid a1seeneinnige
gehechtheid aan Thiiringen.Zj verschenen
onder de titels(
tLebensblu
-then (182s)'' (
d0b0len (1827)'' ddNelle Gedichte(1840)'' Gr
phi
iringischeVolkssagen (1837 en 1848)''1ddDeatscheSagen (4t
leuitgave1842)'')uNaturbilder
(4(
leuitgavel159)''y(
tBalladenundRomanzen
(2de uitgage 1853)'
7enz.Voorts schreefhj
d
lGotha'
sErinnerungen (1842)''en ddDasherzogliche Kunstkabinetzu Gotha (22euitgave
18a4),:,en sedert1858staathj teGothaaan
het hoofd der Kunstenaarsvereeniging.
en dconsidérationsgéographiquesetphysiques
Bubna und Littitz (Ferdinand,graaf
sur les nouvelles découvertes de la grande van), een uitstekend Oostenrjksch generaal

mer(1753)''.00k gafhjeentdAtlasphysique'' en staatsman,geboren te Zamersk in B0-

in hetlichten bezorgde verbeterde ultgaven hemen den 2i
'sten November 1768, werd in
van vele kaarten van DelLsle.
1784 cadet bjeeninfanterie-regiment,in 1789
Een neef van hem , Jean .Nïct//g.v Bu@oke lste luitenant? bti d: dragondersen onderIV.
37
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scheiddezichin develdtogten tegendeTurken zt
le helft der l72e eeuw de W est-lndische
en Franschen vooraldoorzjn beleid bjhet wateren onveilig maakten en 00kmetdien van

doen van verkenningen.Spoedig klom hj op
enwasreedsin1805referendarisbjhetdepartementvan00rl0g engeneraal-maloor.Naden
slag bjAusterlitzwerd aanhem en aan den

Slbnstiersbestempeld zjn.Aanvankeljkwer-

den door dien naam Franschekolonisten aangeduid, die zich in 1625 0P het eiland St.
Christolel gevestigd hadden en er kaapvaart
vorstJohann ZicAfeazfeïs delastopgedragen, 1
dreven tegen Spaansche schepen,xaaar 0raom metNapoleon 1 overde vredesvoorwaar- streeks 1630 dat eiland verlieten,om op St.

DomingoofHaïtieennieuw verbljftezoeken.
Hiergingen zj OpdeJagtopwilderunderen,
droogden het vleesch van deze dieren en
verkochten dehuiden.Terwjlsommigen van
hen vervolgens zich t0t den landbouw bepaalden,gingen anderen op zeeroofuit. Bj
deze kolonisten voegden zich weldya vele
t0e in diens hoofdkwartier te Dresden,om landverhuizersuitFrankrjk,die erzichvoor
hem t0t hetaannemen dervredesvoorwaarden den tjd van 3jaien in de Qienstderingezetebewegen.Bjhetuitbarsten vanden00r10g tenen verbonden en danslavenarbeidmoesten
in 1818voerdehjde2(
le(
livisieuitBohemen verrigten.De kolonie bestond derhalve uit 3
naar Saksen,trpk bj Pirna overdeElbej klassen,nameljk uitvrjbuiters,plantersen
sloeg zichden l7denoctoberbjW urzendoor bedienden.Zj leefden er in volkomene eendenvtjandheenenverdedigdedaagsdaarna- dragt en vormden eene soortvan democragedurende den slag bj Leipzig- Paunsdorf. tie.Iedervrjeman wasonbeperktheerscher
ToendeGealliëerden in Frankrjk doordron- inzjnhuiseniedergezagvoerderepzjnschip,
gen,geleiddehjdelstedivisiedervoorhoede, doch deze k0n door het scheepsvolk afgezet
20000mansterk,doorZwitserlandnaarLyon, worden.De yl
antershadden voor een groot
denteonderhandelen,en hjkweetziehdaarvan op eene hoogstlpflbljke wjzo.Hj zag
zich bevorderd tût luitenant-veldmaarschalk
en verkreeg eenedirectiebj hetdepartement
van Oorlog.Na den terugkeer van Napoleon
uitRusland was hj Oostenltjksch gezantte
Parjsen verscheena1szoodanigt0ttweemaal

waar de ovormagtvan generaalAngerea. hem deel het klelne eiland Tortuga ten noorden
noodzaakte,om naarGenèveterugtetrekken. van Haïtit0t woonplaats verkoren,dochter-

Zoodra deVerbondene Mogendheden Parjs
bemagtigdhadden,wel'
d hjbenoemdt0tgouverneurvan Savoye, Piêmont en Nizza,en
na den terugkeervan l%apoleon verkreeghj

wjlhetmeerendeeldermannenzich eensop
deJagtbevond,werden de achtergeblevenen
door de Spanjaarden overvallen en gedood.
Daar deze alde Boekanierswilden uitroejen,
ontstond er met hen een bloedige en langdtlrige strjd, en daarztjhun oûgmerk niet
bereikten, zorgden zj, datdebt
lffelgzooveelmogeljkwerden uitdenweggeruimdj-

gen (Malvaceae)onderscheidtzich dooreene
s-bladige bloemkroon,t0t 3 bundelszaâmgegroeidemeeldxaden,3helmknoplesdragende,
en dool- eene houtige, s-llokklge zaaddoos.
Van de soorten vermelden wj .
B.Jllzf
z-c
Willd.(TheobromaGuazumaL.
4,een boom ,

voordeBoekaniers,welke zj dduivels''noem-

onder Frimont het bevel Over het 2de COrPS
V3n het ltaliaansche leger,bezette Lyon en
bleefer a1sgouverneur t0taan hetsluitenvan
4en vrede.In1816werdhjgeheimraad,enin
1818 commandantvanLombardje.Devolks- 't geen hun door eene aanhoudende vervolbeweging inPiémontin 1821 onderdruktehj ging van deze dieren gelukte.Nu waren de
m et veel beleid en zondergrooten omsl
aq, Boekaniers genoodzaakt, om het Jagtbedrjf
en hj overleedteMilaan den 6ëenJunjl82a. vaaxweltezeggen:somm igen w erden weder
Bubpn L.isdenaam van een glantenge- planters,anderen zeeroovers.LaatstgenoemslachtmtdefamiliederSchermbloemlgen(Um- den volvoerden hunne rooftogten in opene
belliferae),hetwelkzichonderscheidtdooreen booten metbenden van 50 t0t 150 man,die
4-stralig bloemscherm met een veelbladig0m- dikwjlsaan degrootstebeproevingen waren
windsel, langwerpig-ronde bloemkroonen en blootgesteld.Alszjechtereenschipaanboord
eene lensvormigevrucht.Het Omvatheesters klampten,ontging hun zelden degew enschte
met een ronden, sappigen stengelen dubbel buit. Zj bekreunden zich niet Om de sche3-deelige bladqren..B.Galbannm met groote pen,die van EuropanaarAm erikastevenden,
platte bloemschermen en gele bloemen,en.B. maar hadden het alleen voorzien op zulke,
ppl-f/kr groejen in hetzuiden van Afrika. die, met goud en edelgesteenten bevracht,
.t
Bubrom a 8clöreb.ofde banterdeeder,een naar de oudeW ereld terugkeerden.DeSpanplant
ngeslachtuitdefamiliederMalva-achti- jaarden die eenegew eldige vreeskoesterden
.e

den,gaven zich gewoonli
jk aanstondsover.
W as de buit naar wensch, dan behield de
bemanning hetleven,- anderswerdzjzonder verschooning overboord geworpen.Toen
de scheegvaart dien ten gevolge aanmerke-

.

die in W est-lndië en Zuid-Amerika t0tmansdikte en ter hoogte van 13 Ned.el groeit,
met ingesnedene, eenigzins viltige bladeren, gele bloem en en lange zaaddoozen,die

1jk vermlnderde,bezochten en plunderden

van bier gebruikt wordt.
Buccanier ofBoekanier van het Caraïbische woord buccan,hetwelk eene hordet0t
het roosten of dorren van vleesch beteekent,
is de naam van zeeroovers,die vooralin de

zich metdie onverlaten te verbinden, zoodat
deze weldra e0n goed-geordenden roofstaat
vormden.
D e eerste, wiens naam bj deze plundertogten berucht werd,wa's een zekere Mont-

de Boekaniers weldra de meest-welvarende
havensteden van Spaansch-Amerika,en het
gertlcht hunner daden lokte een groot aan-

een sljm bevatten,hetwelk bjhetbrouwen tal gelukzoekers uit Europa derwaarts,om
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bar,een edelman uitLanguedoc.Hetverhaal edelman uitParjs,a1shoofdman derFrander wreedheden,door deSpanlaarden na de sche Boekaniers schrik en ontsteltenis in
ontdekking van Amerika gepleegd,had hem Mexico. Hj veroverde in 1685 Campêche,
methartstogteljken haattegen Spanje ver- gunde zich een ttjd van twee maanden 0m
vuldenhjlegdedienz0ovreeseljkaanéendag, het land in dien omtrek leêg te pltlnderen,

dathjdennaam vanexterminator(verdelger) en deed vervoljens,nadatalles,wateenige
verkreeg.Na hem maakte Lolonoiszich ver- waarde had, aan boord der schepen was
maard,daardeze zich aanvankeljk opwierp gesleept,aan den gouverneur,die zich met
t0t gezagvoerder over 2 kano's met 22 man 900 man in het veld bevond,den voorslag
en met deze geringe magt 4 Spaansche fre- om de stad vooreeneaanzienljkes0m gelds
gatten veroverde. Drie van deze deed hj van hem te koopen. Toen het voorstelverzinken tegeljk metzjnekano'
s,ena1skapi- Worpen werd verbrandde hij de stad en
tein op hetvierdevolbragthj den eersten slooptehet fort.In 1697verbonden zich 1200
vermetelenrooftogt.M et440man overweldigde Boekaniers met 7 Europésche schepen,die
en plunderdehjVenezuéla,àlaracaïboenGi- onder het bevelvan Pointis naar Cartagéna
braltar en verwierf een onmeteljken buit. stevenden. De verovering der stad, h0e
Daarna kwam er M organ aan hethoofd,een moejeljk 00k,geluktevolkomen,en deverEngelsch Boekanier. Hj veroverde Porto- worven buit werd geschat op 13/:millioen

Bello, het eiland St.Catharina, Chagre en livres. Doch zoodra men uitgeloopen was,
zelfs Panama, waar alle bezittingen geroofd bood de hebzuchtige Pointis hun slechts5250
en deinwonersgevankeljk weggevoerdwer- livres a1s aandeel aan den buit. Jn woede

den.N0g belangrjkerwasde exjeditie,die Ontstoken,wilden deBoekanierszjnschipin
in 1603 door van Jfprp, geboortlg uitOost- den grond boren, en hj zag zich met het
ende, ondernomen werd.Hj onderscheidde grootste gevaarbedreigd,totdathj hun het
zich door eene grooteonverschrokkenheid en voorstel deed, om naar Cartagéna terug te
gestrengheid.Vo'ö1.den aanvang van het ge- keeren en er nogmaals teplunderen.Metge-

vecht monsterde hj zjne lnanschappen,en *
7
iuich werd het aangenomen en volvoerdj
ieder, die bj het onverwacht afgaanvaneen zonder tegenstand te ontmoeten namen zj
pistool eenigen schrik aan den dag legde, nogmaals de stad ill bezit,sloten de vporw erd zûnder eenige verschogning d00r hem naam ste ingezetenen OP in eeno kerk en
doodgeschoten. Daarentegen deelde hj met eischten n0g 210000 livres.Ontvingen zjdie
zjne dapperen eerljk a,
ldebuitgemaaktegoe- som ,danzoudenzjonverwjldinzeestekenyderen en werd door hen afgodisch vereerd. werd hun die gew eigerd, dan z011eenevree-

Hjvoerde bevelop een fregat,enom inzjne seljkewraak nietuitbljven.Toenbeklom een
ondernemingen teslagen,vereenigdehj zich priester den kansel en spoorde de aanwezi-

met2 beruchteFranschezeeroovers Gramont, gen aan om het gevorderde gewillig op te
Godfrey en Jonque en saetden Nederlander brengen. Dit geschiedde,doch toen de rooLaurensdeGrlg/.W eldra ston; hj aan het vers bevonden, dat het volle bedrag niet
hoofd van 6 schepen en 1200 man en onder- aanwezigwas,plunderdenzjdestadopnieuw.
nam een aansla'
g op Vera-cruz. Een don- Toenzjmetdenbuitwildenwegzeilen,werkere nacht begunstigde de landing, en de den zj echter verrastdoordeverschjning
maatregelen van ranAbrzlwerden z00schran- van eene Nederlandsche en Engelsche vloot.

der beraamd en ten uitvoergelegd,dathj, Beide volkeren hadden zieh metSpanjever-

m et het aanbreken van den morgenjmeester bûnden, om aan den zeeroof een einde te
w as van het fbrt, van den gouverneur en maken. Sommige roofschepen werden overvan de geheelebezettiny.Nu werd de stad w eldigd, andere in den grond geboord,en
zonder eenige belemmerlng geplunderd,en slechts weinige ontsnapten naar St.Domingo.
nadat alle voorwerpen van waarde aan boord Deze isdelaatstemerkwaardiyegebeurtenis
4errûofschepen verdwenen waren,boodhj uit de geschiedenisder Boekanlers.Een verden bewonershetleven en devrjheidtegen beterd beheerder Spaansche koloniën en een

betalingvan bjna400600livres.Dehelftder vermeerderde jver,om aan allezeerooverj

s0m w erddenzelfdendagbetaalden de andere perken te stellen? w aren Oorzaak, dat de
helft uit het binnenland verwacht,toen er vereeniging der Boekaniers,die algem eenen
plotseljk een vrj aanzienljk legeraanrukte schrik en veler verbazing had gaande geen eene Europésche vloot van 17 schepen maakt,Feldl
'aontbonden was.
de haven naderde. Toen scheepten de B0eBueem arische eilanden is de naam

kaniers zich inmet500 gjzelaarsen zeilden eener groep van 10 rotsachtige eilanden bj
ongehinderd door de Spaansche vaartuigen de noordkust van het eiland Sardinië.Eén
heen naar zee.Een Jaar later washet op van deze?nameljk Capréra, heeft in den
Peru gemllnt. Ditmaaltelde de rooverbende laatsten tdd, a1sde verbljfplaatsvan Gaei4000 m an , en alle steden aan de kust,die ??t
zJ#5,eene algemeene bekendheid verkregen.
eenigen buit beloofden,werden geplunderd.
Buccleugh (W alter Francis Montague

Gewoonljk namen de ingezetenen bj het DouglasScott,hertogvan),tevenshertogvan

naderen derrooversdevlugt,doch desteden, Q'
l
xeepdlerry,een Britsch staatsman,geboren
die haar behoud niet verwierven door aan- den 25sten November 1805, werd als graaf

zienljke geldsommen,werdeninaschgelejd. ran Dpzlcldfer1id van het HoogerHuis.Hj

Terwjl dit voorviel aan de kustderStllle iséén der rjkste edelen van hetVereenigd
zee, verspreidde Gramont, een verlpopen Koningrtjk, die zoowel in Schotland a1s in
o7*
9
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Eng
we
rdela
hj
nduitgestrektegoederenbezit.In 1842 kerwerd.De geschriften van Erasmusenvan
groot-zegelbewaarder en in 1845 1id

Lutker gaven intusschen eene andere rigting

van den Geheimen raad(Privycouncil),dpch aan zjnedenkbeelden.Toen laatstgenoemde
hj trad aftegeljk methetministérie Peel. in 1818 Hei4elberg bezocht,kwam Bueermet
Bueco-bladeren zi
jnafkomstig vanver- hem in kennis, en de twee mannen werden

sehillendeKaapscheheesters,diet0tdefamilie
der Diosmeën en tothetFesl
acht Barosma
behooren.De soorten Van dltgeslachtdragen
enkelvoudige: gave, dikke, onbehaarde, 3t0ts-nervige bladeren,eind-ofokselstandige
bloemen met een s-deeligen kelk en eene 5bladige bloemkroon.De bucco-bladeren k0m en vooral Van B. erenulata 5eflJ3zlt
:en
serrati
lolia,alsmede van Emplenr'am derrl-

vrienden.Daarna gergezeldeW'
JcdrdenKeurvorst naar deNederlanden en haaldezichdoor

zi
jnevrjmoedigepredikingdenhaatdermon-

niken op den hals,zoodathj dewjk moest
lnem en naar Frans'ptlzlkbiokinxqen. en w oonde
daarna den rjksdag te W ormsbd.Na den

dood van zi
jn bescllermerwildehj zichnaar
W ittenberg begeven,maarlietzich te W eiszenburg overhalen,om aldaara1spredikerte

latum.Zj zjn welriekendenworden vooral bljven.D00rdea Vicarisvan den Bisschop
bjwaterzuchtalsafdrjvendgebrt
likt.Zjbe- Van Spiers Averd hj e
hhtena
rv
zc
ic
aa
rndaarverdrevatten olie,hars,g0m , eiwit, kalk ,kali-, ven,en nu begaf
Straatsburgj
en magnésia-zouten eneeneeigenaardigestof, waarhjvan 1522t0t1549 a1spredikerinde
diosmine genaamd.
St.Thomas-kerk en alsleeraaraallhetgymnaBucentoro ofBltcentaItr'
tœ (navispraeto- sium met Capito werkzaam was aan de uitr
iadtlcisVenetortlm)isdenala
m derprachtiye breiding 4er Hervorming.Bj deverdeeldheid
galei,waarmede weleer de I
oge van Venetlë derDuitscheenZwitserscheHervormerszoeht
telkenjareop HemelvaartsdagnaardeAdria- hjeeneverzoeningt0tstandtebrengen,maar
tisehe zee stevende,öm met deze te huwen hj ooqsttevan bei
dezjden enkelondank.Na
dooreen l*ing in haren schootteWerpen.V01- de twlstgesprekken te Bern en te Marburg
gens sommigen is deze plegtigheid ingevoerd (1528 en 1529)heldehj overt0tdegevoedoor paas Aleœander I1I (1177) uit erkente- lensvanZwinglienOecolampadkIbs,doch opden
ltjkheid v001*dehulp,doordeRepqbliek tegen rjksdag te Augsburg (1530)voegdehj zich,
Fredevik.ftdràtzro.s,çcgeboden;volgensanderen watde lee?van hetavondmaalbetreft weder
dagteekent zj eerst van 1311.Men meent, aandezjdevanLl
ntlter.Daardegodgeleerden
dat het eerste daartoebestemde vaartuig be- teStraatsburgn0g nietkonden besluitent0tde
schilderdwasmeteen centaur(een monster- onderteekeningvan deAugsburgseheeonfessie,
achtiq wezen,halfmensch enhalfstier,uit vervaardigde Bucer,in naam van de steden
de Grlekschefabelleer),terwjlhetvgorvoey- Straatsburg,Konstanz,Memmingen en Lin-

selbu in hetOud-venetiaansch de beteekenls dau de (tconfessio retrapolitana'' -die zich
had van groot, - zoodat men hierdoor (len van de Augsburgsche onderscheidtdoormeer
naam zondermoeite kan verklaren.DeDoge algemeene stellingen omtrent hetavondmaal.
begaf'zich met een aanzienljken stoet van Voorts geltlkte hethem,de4 steden tedoen
edelen,met den pauselt
jken Nuntius en met opnemen in het Schmalkaldisch verbond en
de hofkapél aan boord der galei.Nadatdeze ze eindeljk (1532) tedoen toetreden t:tde
vöör de haven St.Niccûlo deAdriatischeZee At
lysburgsche geloofsbeljdenis. Om 0ok de
bereikthad, wierp de D ûge onder de gebe- Zwltsers hiertoe overte halen,begaflljzich
den der geesteljkheid,metdewoorden GDes- in,1533 naar Ziirich en zocht er de aanhanppnsamus te,Mare,in signum perpetpi d0- gersvan Zwinslite overtuiçen?datdestrjd

minii (W j huwen u, Zee,ten teeken van
voortdurendeheerschappj)''eenxingvanluttelw aardeinzee,w aarnaeen algem eenvreugdegeluich werd aangeheven. Dit feest werd
gevierd zoolang de Republiek bestond. De
laatste bucentoro isin 1728 gebol
lwd en ligt
nu - half vergaan, even a1s de luister der
Dogenstad- in het arsenaal.

over het avondmaal eigenljk weinig beteekende. Daarna woonde ht
j de zamenkomst
te W ittenberg bj,die met de W ittenbergsche overeenkomst (ConcordiaVitebergensis)
eindigde,w elkeechter,alsde avondmaalsleer
van L%ther bevattende,door deZwitsersniet

aangenomen werd. Na dien tjd trad Bueer
steeds op a1seen voorstander derLuthersche

Bucéphalusisdenaam vanhetvermaarde geloofsbeljdenis, zoodat hj o0k op de verrosvanAleœanderdeGroote,hetwelkhjreeds gadering te Schmalkaldelz het tractaat van
als knaap had getemd.Hetwasvan Thessa- M elanckton omtrent het Pausdom onderteelisch ras en vooreene aanzienljke s0m aan- kende.Met M elanehton en Joltannes .rïq:fpgekocht. Toen het gestorven was, liet de ri'
l
ts woonde hj in 1541 het gqdsdienstig
Koning het aan den oever der Hydaspesbe- tFistgesprek te Regensbul*g bj,en betoonde
graventer plaatse?waar later de stad Buce- erevenzeerzjne Protestantsche gezindheid
phalia verrees.
a1s zjne vredelievende zachtheif
l,waarvan

Bucer (Martin),eenderDuitschekerkher- hj nietafweek bj deaantjging,dathj te-

vormers, werd geboren in 1491 te Sehlett- veeltoegevendheid oefende Jegens de R.Kastadt in den Elzas,voegde zich bg de orde tholieken. Toen de aartsbisschop H ermann
der Dominicanen, studeerde te Heidelberg 'plzl Keulen in 4ie dagen de H ervorming in

in degodgeleerdheiden wjsbegeerte,en werd zjn aartsbisdom wilde invoeren,maaktezjn

bekend met den ridder Fransron Sickil-qev, canonicus Johann Gropper hem opmerkzaam
die hem aanbevalaan denkeurvorstFrederik op Bucer, en deze werd m et M elancbton
tlt
'
xzl#ePlalz,zopdathj bj dezen hofpredi- derwaarts gergepen.Deze beide Hervormera)

BUCER- BUCH.

581

uitblinkende door ongemeene zachtmoedigheid, bejverden zich, om de Hervorming
dot)r de zachtwerkende kraeht der overreding uit te breiden. Intusschen leden diep0gingen schipbreuk op de hevigheid der R.
Katholieke tegenstanders te Bonn en op den
banbliksem desPausen,diedenaartsbisschop

ontving,tegeljk met Aleœander von e.-ïoldt,zjne opleiding aan deacadémievpor
mjnbouw te Freiberg.Reedsin 1797schreef
hj een tdversueh ciner mineralogischen Beschreibung v0n Landeck'', en nadat hj in

echter onwrikbaal' vast, toen de keurvorst
ran .fz'tzzl#dzp:zlr.g te Augsburg alle middelen
aanwendde, om hem t0t het aannemen van
het Jlnterim'' te bewegen.Metgevaar van

gedoofde kraters in Auvergne bezoeht had.

velestrekenvan Noord-Duitschlandden bodem

onderzochthad,bepaaldehjzicht0tdeAlpen.
van zjne waardigheid beroofde.B'
ueer voer Te Salzburg ontmoette hj '
ton H'
umboldt,en
daarna vopxt zaet eene jverigeverkondiging deuitstekendebeschrjvingvan diestad geeft
V3n het Evangelie te Straatsburg, en de getui
genis van debelangrjke gedachtenwisJeugdige universiteit bereikte weldra door seling dier beide vrienden.ln hetvoorjaar
den xoem zjnergeleerdheid eenhoogentl'
ap van 1797 hield von WlcA zieh bezir meteen
van bloei. Daar hj wegenszjne scherpzin- naauwkeurig onderzoek der Alpen ln Tyrol,
nigheid en zachtmoedigheid zelfs bj zjne enin Februarj 1798bereiktehjNapels.Hier
tesenstandersbemindwastmogthj van het on4erzoc,hthj denVesuviusenbegon tetwjtwlstgcsprek te R egensburg in 1546 niet felen aan hetNeptunismusvan zjn leermeeswegbljven.Hj verdedigdealdaarmetJoltann ter Weener,doch eerstin 1805 washj met
Wresz en Zhrl6ard Sc/zlez./deProtestantsche '
poo Hwmboldt en Gay-Lnsssc getuige van
leertegen den Spanjaard M alvenda en 3 an- eenebelangrjkeuitbarstingzwaarbjhethem
dere R.Katholiekf,godgeleerden.Hj stond zeer te stade kwam ,dathj te voren de uitNu verwierp hj detheorie van Ivevner,om

ze door het Vulkanismus te vervangen.De

vrtlchten zjnernasporinyenwerdennedergezjn leven tooghj doorZwaben huiswaarts, legd in zjne uGeognostlsche Beobachtunyen
en ondervond bj zjne komstte Straatsburg auf Reisen durch Deutschland und ltallen
de teleurstelling, dat men er onder den in- f1802-l809)''.Vervolgens begaf hj zich S
vloed vanhetKeizerljk oppergezag het öln- jaar(l80s- 1808)naarSkandinavië,waarhj
terim''hadaangenomen.Erkw am n0gbj,dat opmerkte, dat dit schiereiland aanhoudend
hetvolk teStraatsburg hetnietbjzonderop rjst.Toen verscheen zjne aReisedurchNorhem begrepenhad,omdatmenhembeschouwde wegen und Lapland (1810):'
. Met den Noorals de oorzaak van het afkondigen derv00r- weegschenkruidkundigeSmLth,spoeddahjzich
schriften t0t bevordering van goede zeden, vervolgens naar Engeland, en volbragt in
welke naal,het gevoelen van deingezetenen 1815 eene merkwaardige reis naar de Cana-

der vrje rjksstad veel te gestreng waren. rische eilanden,waarhetdenkbeeld bj hem
Om die teden gafhj tegeljk metFcçz
'
fz:in totduideljkheid kwam, dateilanden in het

1549 gaarne gehoor aan een beroep van den algemeen hun ont
staan verschuldigdzjn aan
aartsbisschop Cranmer, om te Cambridge als vulkanischeOpheëngen.Nu gafhtlzjnevoorhoogleeraarin de godgeleerdheidoptetreden. treffeljke idphysikalische Beschreibung der

Hj stierf aldaar den 27StenFebruaxj 1551.
Zjn stpffeljk overschotwerderin de hoofdkerk bjyezet,Inaar onder de regéring van
u1t de kist gehaald en den 6den Februarj 1566 op de markt verbrand,waarna
koningin Elizabeth zjne rustplaatswederin
orde deed brenqen.

KanarischenInseln (1825)''inhetlicht,enbepaalde zich vervolgensbjhetonderzoekvan

moeds.Zjne classieke opvoedingverhiefhem

Noorwegen.Na dien tjd legdehj zich met

de Hebridische eilanden en van den Reuzendam in het Iersche gxaafschap Antrim ,terwtjlhj daarna zjne nasporingen uitstrekte
tOt de poriersoorten der Alpen. Om zich

van sommige belangrjke verschjnselen na-

B'
ueer vereenlgde groote gaven des gees- der tevergewissen, ondernam hj ol
?gevortes m et uitmuntende eigensehappen des ge- derden leeftjd nogmaals eene rels naar

naastM elannhtontûtdenschrandersten schrift- Jet:gdigenjvartoe op de studiederpalaeon-

verklaardervanzjn tjd.ZjneLatjnschegeschriften onderscheiden zichdooreen zuiveren
en sierljken stjl,maarzjneDuitschemanier
vap schrjven is onbevallig en ruw. Onder

tologie.Hj gat'aan deze zoodanige rigting,
dat m en uit de versteeningen,met betrekkingt0tdegeleideljkevormingderaardkorst,
belangrjkebosltlitenk0nopmaken.Desgeljks
den titel ttBuceri scripta anglicanp,fere 0m- maakte hj zich hoogstverdiensteljk ten op-

nia'' ondernam Konrad Wlcer te Baseleene
uitgave van zjne werken in 12 folio-deelen,
doch alleen het eerste is in hetlicht verschenen. Hllheeftvoortseene vertaling der
Psalmen onder den aangenom en naam Are-

zigte Van da stelselmatige aardkunde door
eenevoortrefeljkegeognostische ltaart van
Duitschland in 42 bladen (2(
1euitgave 18s:).
11j wopndete Berltln1m aal-volbragtt0t op

hoogen otlderdom iedervoorlaarnieuwe wefistf.
sFelinus (1529)in hetlichtgegeven,- tenschappeljketogten,en overleedop den4den
vogrtszjn deGEnarrationesin quatuorevan- Maart 1853.Behalve de reedsgenoemdewem
gelia''bj herhaling gedrukt,terwjlhj een ken gafhjnoguBeitr:gezurBestimmungder
groot aantal w erken van kleineren omvang Bergformationen in Ruszland (1840)''.ttDie
heeft opeubaar gem aakt.
Bsreninselnach B.M.Keilhau geognostisch
Buch (Leopoldvon),een beroemdDuitsch beschrieben (1847)'' tBetrachtungen iberdie
geoloog,werd geboren den SGstenApril 1774 Verbreitung und die Grenzen der Kreidebilop het kasteel Stolpe in de U ckermark)en dungen (1849)'',talrjke monographieën over
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geologischeenpalaeontologischeûnderwerpen, in Latjnscheverzen overbragt. Nahether-

opstellenin tjdschriften enz.Zjne gezamenljke werken zjn teBerljn uitgegeven door
El
oald,Rotl
zen Eek (1867 enz.).
Buchan (Elisabeth), eene dochter van
den herbergier John fï-,dpzl, bj Bani',in
Schotland, stichtte in 1779 de chiliastische
secte der ttBuchanisten''. Deze hadden gemeensehap van goederen, verwierpen het

huweljk,en geloofden,datzj nietstierven,
maar regtstreeks in den hemelwerden opgenomen. Zj overleed in 1701,en iseerytin
1846berraven,daarzj voorspeld had,dat
zj t0tdlen tjd t0ezouopstaan,zoodramen
dewaarheid van hareleerin twjfeltrok.
Buchanan. Onder dezen naam vermel-

den wi
l-:
George WlcAcplzl,een Engelsch dichteren

geschiedschrllver.Hj werdgeboreninFebruarj 1506te Killearn in hetSchotschegraafschapStirling,gingopl4jarigenleeftjdnaar
Parjs, en keerde na verloop van 2 Jaren
naarEngeland terug,waar hj dienstnam
onder den hertog r@n Albany.W eldra echter
liethj dekrjgsmansloopbaan varen,wjdde
zich in 1524 te St.Andrews aan de beoefening der wjsbegeerteen begafzich den v0lgenden zomer nogmaals naar Parjs,waar
hj d00rdeLuthersche Hervormingnietweinig werd aangetrokken.Na eenlangenstrjd
metarmoede en verlegenheid, werd hj in
1526 aangesteld t0t leeraar in de taalkunde
aan h0t Collége van St.Barbarate Parjs,
doch nietlang daarna nam hj de opvoeding
op zich van den Jongen Schotschen graaf
Cassélis, met wien hj naar zjn vaderland
terugkeerde.Hier benoemde Jacobus V hem

tot gouvexneux van zjn onechten zoon,den

graafnanXzlrrly.- Buehananschreefnueen
hekeldicht op de Franciskanen, getiteld:
Jsomnium'' en vervolgens op beveldes Konings n0g een, dFranciscanus'' geheeten,

krjgen zjnervrjheid (1551)spoeddehjzich
zonder verlof des Konings naar Engeland,
vanwaar hj zich echterweldraweder naar
Parjs begaf, hier zjn treurspel klephtes''
uitgafen5jaargouverneurbleefbjdenzoon
van den maarschalk de .frïdqslc. Inmiddels
hield hj zich bezig metde studieder godgeleerdheid en werkte aan een uitgebreid
gedicht tfDeSphaera (overden wereldboll''
.
Na eene afwezigheid van 20Jaarkwam hj
in 1560 in zjn vaderland terug,en vond er
de staatkundige gesteldheid zoodanig verandel-d,dathj eropenljk hetProtestantismus
omhelzen kon.In 1565 reisdehj alwedel'
naar Frankrjk, vanwaarMavia S'
fucgfhet
volgende Jaar hem terugriep, om haar bj
harestudiën behulpzaam tewezen.Hjmaakte
nu van zjn invloed gebruik,Om hethooger
onderwjjsteverbeteren en werdbenoemdt0t
curatorvande St.Andrew'suniversiteit.Toen
de opstand tegen die ongelukkige vorstin uit-

barstte,kooshj dezjdevanzjnvoprmaligen
l
tweekeling,graafM '
tbreay,rekentvan Schotland,enveroorloofdezichzelfsinzjnedDetee-

tipMariae reginae''eenvinnigenaanvalophet
karakter en het gedrag van eene vrouw ,die
hem metweldaden overladenhad.Degeheime
staatsraad van Schotland belasttehem vervolgens metde opvoeding vanprinsJacobus,die
onder de leiding van Bua anan doortrokken
werd van de schoolsche geleerdheid,waarop

hj zich laterzooveellietvoorstaan.Op het
verwjt,dath'
j van zjn leerling een pedant
heergemaakthad,gafhj ten antwoord)dat
zulks n0g het beste was,wathj van hem
maken kon.O0k nahetvermoorden vanM urray (1570) behield hj de gunstderbovendrtjvendepartjenverwierfookdievanElizabeth,
welke hem een Jaargeld verleende van 100
pond sterling.Zjn beroemd werk d
tDeJure
regniapud Scotos (1580)''jaan zjn leerling

waardoorhjzich denhaatdergeesteljkheid opgedragan,heeft hem eene plaats bezorgd
op den hals haalde.W eldra werd hj door onder de onverschrokkene verdedigers van

den kardinaalDavid zdfps,aartsbisschopvan deregtendesvolks.In 1582verscheenteEdinSt.Andrews,beschuldigdvanketterj en,daar bury zjn uitm untend geschiedw erk dtRertlm
de Koning niet in staat was om hem te be- scotlcarusa historia''in S0 boeken.Onder de
schermen,in den kerkergeworpen.Hj ont- regexing van JacobusI bekleeddehj ondersnapte naar Engeland,dpch daar de gevoe- scheidenewaardighedenaanhetH0fvanSchotlens van Hendrik F-fff hem aldaar0okgeene land,in het laatst die van directeur derK0-

veiligheid beloofden,begafhj zicheerstnaar ninkljke kanselarj en van geheim zegelbeParjsentoennaarBordeaux,waarhj2rustige waarder. Zjne laatste levensjaren bragthj
Jaren doorbragt.Hj schreeferzjneLatjn- echter ambteloos doûr en overleed te Edins
rt
eauarld
spe
en V
epd
ht
es'''en
endeuBa
pc
ti
ss
''
'l burg den 28stenSeptember:l582inzoogroote
ec
nhevetr
e lde
ZMe
ea'
dtAl
esBttee
axmoedeydathj op kosten derstadbegraven
Van Euré
pides. D00r de pest in 1543 uit werd.Bneltanan behoortt0tde geleerdste en
Bordeaux verlaagd, gafhj eenigen tjd on- geestigstemannen van zjn tjd en bekleedt
derwjs aan 1fLeX6l de Jfoxfcipse, den later eeneeereplaatsonderdenieuwereLatjnsche
z0oberoemdgewordenschrjverderGEssais''1 dichters.Zelfheefthjzjnlevensloopbeschreen ging toenwedernaarParjs,totdathj,op ven?envanzjnegezamenljkewerkeniseene
aanbeveling van den l'ector der hoogesekool uitgavebezorgddoorThomasA'
l
4t
f#e
i-lzl(Edinvan Bordeaux, door Jan ZJJ, koning van burg 1715) en door Petrus Wzfrllcez(Leiden
Portugal,t0thoogleeraaraan deUniversiteit 1725).
te Coïmbra werd benoemd. W eldra echter
ClaltdlusWlcFzt
zzlcl,één derjverigstebe-

werd hj er om zjnevrjzinnige gevoelens vorderaarsderzending in Indië.Hj werdgedoorde reesteljkheid vervolgd)in den ker- boren in 1766 nabj Glasgow en vertrok in
ker der lnquisitie geworpen en eindeljk in 1796a1skapellaannaarCalcutta.Hj stichtte
een klooster gestoken,waarhj dePsalmen aldaareene schoolt0tbevordering derOoster-
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sche letterkunde en tevenst0t opleiding van

in den Staat,en hj verklaarde terstondjdat
hj nietvan voornemen was,om nadenaioop
b
u
r
g
e
r
l
j
ke
a
mb
t
e
na
r
e
n
,
4
a
f
e
e
ne
me
mo
r
i
e
i
n
het licht over de doelmatlgheid eener kerke- van den tjd van zjn bestuurzich voorde
ljkegrondwetvoorBritsch-lndië,schreefprjs- tweede maal kandidaat te stellen.De twee
vragen uitover de geschiedenisvan Indiëen grootevraagstukken vandientjd,tleslavernj
over de beste middelen om het volk te beschaven,vertaalde ten behoeve derHindoe's
hetNieuweTestamentinhetPersischenHindostansch en legde de grondslagen voor eene
uitgebl-eide instelling t0t het overzetten der

en hettarief,behandeldehjmetgrcoteom-

Gewjdeschriftin de Oosterschetalen.Inhet
Jaar1808keerdehj naarEngelandterug,om
de struikelblokken te verwjderen ,door de
regering aan het zendingswerk in den weg
gelegd.HjjverdedaartegeningloejendeleerredenenendoormiddelvanzjntjdschriftttDe
stervan hetOosten.''Zjnerustelooze werk-

uitden weg geruimd,endebegeerte naarhet
bezit van Cuba geraaktemeer op den achter-

zaamheid was oorzaak? dat in 1822 de kem
keljke zaken in Indiè geregeld, en er een
bisschop en 3archidiakenengeplaatstwerden.
James .
fftc/ztsscl, 15(
1en presidentderVer-

eenigdeStatenvan Noord-Amerika.Hjwerd

Feboren den z3stenApril1701teStony-xatter

ln het graafschap Franklin in Pennsylvanië,

ontving zjne Opleiding Op eeneschoolteCarlisle,wjddezichbjeenadvocaatteLancaster
aan de Btudie der regten en yerwierfzelfin
1812 den titelvan advocaat.Hj practiseerde
metzoo gelukkig gevolg,dat htJ
-de achting
van zjne medeburgersverkreeg en in 1814

zigtigheid en gafsteeds te kennen ,datmen
aan hetbehoud derUnie allesmoesttenofer

brengen.Onderzjn bestuurwerden deverwikkelingen metEngeland zooveelmogeljk
grondthoewel hj nietk0n nalaten zich in

de zaken van Mexico temengen.Metbetrekltingt0tdebinnenlandschestaatktlndeschaarde

hj zich aan de zjde derslavenhouders.Zjn
gedragJegensKansas(zie.onderdezennaam)
verwekte in het noorden grootmisnoegen en
hadverdeeldheidtengevolgebj deDemocratische yartj,van welkesommigendetoegevendheldvan denPresidentJegensdeslavenhouders afkenrden,alsmede eene versterking
derrepublikeinschepartj in hetCongrès.De
zedeljkenederlaag van denPresidenten van
de slavenhoudersaldaar werd eenigzinsopgewogen door de dolle onderneming van den
abolitionist Browntdie met een handvolvolk
in Yirginia viel,om er een pproeronder de
slaven te verwekken. De Democratische

partj Bloot nu hare gelederen,en in zjne

door hen benoemd werd t0t lid der W etge- l
aatste boodscha? aan het Congrès (1860)
vendeVergadering.Toen de Engelschen Bal- noemde de Presldent het regtom slaven te
b
timore bedreigden,nam hj als vrjwilliger ezittel een onvervreemdbaar regtvan elken
dienst onder de verdedigers deslands,en in Amerikaanschen burqer. Onder zjn bestuur
1820werdhj afgevaardigdnaarhetCongrès werd 00k de expedltie uitgerust tegen de
teWashington?waarhj,t0t4-maalt0e herko- Mormonen in Utah,had de groote geldcrisis
zen,zitting hleld t0t in 1831,toen de presi- plaats,alsmede de verwikkeling metde LadentJaekson hem meteenezendingnaarRus- plata-staten en het aanknoopen van betreklandbelastte,metwelltrjkhjeenhandelsver- kingen met China en Japan.Sedert laatstge-

dragtotstandbragt.Daarnableefhjtot1833a1s noemd jaar bestond er een openbaretweegevolmagtigd minister te Petersburg,enwerd spalttusschen Buehanan en hetCongrès.Hj
nazjnterugkeerin1834t0t1idvandenSenaat had in een open brief gewezen op het weigekozen. A1s een schitterend redenaar nam nige vertrouwen, dat de staats-ambtenaren
hj er jverig deel aan de beraadslagingen, verdienen ,en hetCongrès benoem de daarop
behield 00k onder het bewind van Harrison

en van Tyler zjne betrekking en werd in
1845 door den president Polk t0tstaatssecretaxisbenoemd.Alszoodanig washjdesteller
der memoriën over de belangrjkste vragen
van den dag,zooals over de annexatie van
Texas en Californië, over den oorlog tegen
Mexico en over degrensregeling inhetnoordwesten.Toen echter in 1849 de W higsgeneraal Taylor op den presidentszetel plaatsten,
keerdeBnehanant0thetambteloosleventerug

eene comm issie,om te onderzoeken,ofo0k
eenig lid der W etgevende M agt,eenig am btenaar of zelfs de President zich aan land-

verraad hadden schuldig gemaakt.ln zjne

boodschap ontzeide dePresidentaanhetC0ngrès de bevoegdheid,om zulk eene commismissie te benoemen, doch hetantwoortlvan
het Congrès,dat het nietondergeschiktwas
aan den President,maar deze aan het C0n-

grès, klonk ver van aangenaam. Toen hj
den 4ëen Maart 1861 zjn zetelafstond aan
en woondeopzjnegoederenii
lhetgraafschap LLncoln,liethj dezen den burgeroorlogachLancaster(Pennsylvanië).In1852washjmet ter, die weldra uitbarstte. Datdeze onder

generaal Cass kandidaat voor de betrekking zjn bestuur en d00r zi
jnebegunstiging der
van president,doch de keus viel op P'
ierce, slavenhoudersallengst0trjpheid kwam,zal
en deze benoemde hem in 1856 t0t gezant te altjd een yrief bljven tegen een man,die
Londen.Na zjn terugkeerin 1858werdhj, voor 'tovemge wegens zjne groote talenbj depresidentsverkiezing,dekandidaatder ten alsregtsgeleerde en redenaar welwaarslavenhouders uithetZuidentdie zich dede- dig was, den voorzitters-zetel in de Ver-

mocraten noemden,terwjlde tegenstanders eenigde-staten te bekleeden.Hj overleed te
derslavernj ot'derepllblikeinen het00g ge- W heat-land den lstcn Junj 1868.
vestiqd hadden op den kolonelFremont.De Buehel (Arend van),meerbekend onder

bedrelgingen der mannen uithetZuiden be- den naam van Arnoldws .
/lcFzdlil.
:,een Nezoxgden aan Bueltanandehoogstewaardigheid derlandsch geschiedkundige, w erd geboren
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te Utrecht den l7den Maart 1565. Hi
Jstu- bekleedde hj regterljke betrekkingen en
deerde te Utrecht1Leiden en Douay,deed
eene reis doorDuitschland Italië en Frankrjk en vestigde zich teUtrechtalsadvocàat.
Het verlies van ziqjne eenige,zestienlarige

dpchtertrof hem zsö diep,dathj zich nagenoeg uitsluitend wjddeaan de beoefening
der fraaje letteren en der geschiedenis,en
zich vooral op deze laatstejverig toelegde.
Hj overleed den 15denJulj 1641.

hield zich gestadig bezig methet lezen van
hetustaats-Lexikpu''van Rotteck en W elcker.

In het voorjaar van 1848 werdhj doorde

stad en het districtStolp afgevaardigd naar
de Nationale Vergadering, en in 1849 zag

hj zich benoemd tot lid der Tweede Kamer
in Prtlissen.In1850werdhj met40 andere

leden der voormalige Nationale Vergadering
in staat vanbeschuldiging gesteld wegenshet
Deze regtsgeleerde schreeftlitmuntend La- besluitom geene belasting tebetalen.Bltelter

tjn in gebonden enonjebonden stjlenheeft
uitgegeven: dfDescriptlo urbis Ultrajectinae
(1605)' t
dDescriptio Qorum ,fruticum , he1*
barum etc. 1614)'') JNassovische Oranyieboom (lG15)'' ttDiatribe de veteriregimlne
prûvinciaeUltralectinae (1620)''jenz.Voprts
bezorgde hj eeneuitgave deruHistoriaUltrajectina''van Beka en Heda,terwjleeue
uDescriptio urbisRheno-tralectinae etc-''van

ontsnaptenaarEngeland,werddagbladschrj-

ver en deed 10 Jaar aaneen ,vooral in de
ttNatipnal-zeitung'
',artikelsopnemen,diedoor
hun geestigen inhotld de algemeene opmerk-

zaamheid wektcn.Tevensvond hj nldaarin

het Engelsche staatsregt een nieuw onder-

werp voor zjne studie,en hj geraakteweld<a met de redactie van bovengenoemd dagblad in een pennestrjd,vooraltoen hj de
hem uitgegeven is in 1801 door P.van.M'lI.:- zjde koos dervoorstandersvan den vrjen
sehentroek.
handel.Het jaar1855 sleethj grootendeels
Bucher.Onderdezen naam vermeldenwj@ te Parjs,om vandaarverslagen televeren
Anton 't?pol Bucl
ter,e0n Duitsch schrjver, van de Tentoûnstelling.Zjne z'
jpere ervadie veel gedaan heeft om de volksverlichting ring had hem inmiddels t0tkalmerdenkbeelin zjn vaderland tebevorderen.Hjwerdge- den gebragt, en toen de amnestie hem geboren te Miinchen den 8sten Januarj 1746j legenheid gafom naar Duitschland terug te
ontving zjne opleiding op eene Jezuïeten- keeren)5V25 hi
j V0<V<eemd Van Zjne V00rscl1ool, studeerde vervolgens te Ingolstadt mal
ige partggenooten. N0g een jaar lang
en werd er in 1768 kapellaan.In 1771 ont- schxeef hj in het feuilleton van de JNatlvinr hj eene benoeming t0t rectoraan de onal-zeitung'' en nadat hg vervolgenseeniDultsche schoolte Aliinchen en werkte,zeer gen tjd aan een telegraaf-bureau was werkin strtjd metde bedoelingen derJezuïeten, zaam geweest,wenschte hj t0tde regtsgemet4en meestenjveraan deverbeteringvan leerde loopbaam terug te keeren. Toen een
hetonderwjs.Nadeopheëng derOrdewerd zjnervrienden ditaan den eersten minister
hj rectorvan hetgymnasitlm en lycéum en von Wïd-txz'ck tekennen gaf,lirtdezezeggen,
t
evensdirecteurvan eenegodsdienstiqecon- dathj hem welbj hetministerievanBuitengregatie,welke,tevoren eeneinstelllng der landsche Zaken z0ll kunnen plaatsen, m its
Jezuïeten,ioorhem naarde eischen destgds hj zich een proeNgaarlietwelgevallen.l ueher
gewjzigd werd.Toen hj vervolgensbelem- nam dit aanbod aan, trad in 1864 in dienst
merd werd in zjne pogingen, ging h!ja1s enverkreegeenlaarlater,wegenszjnebuitenpastoor naar elders, maar smaakte de vol- gew one bekwaamheid den titelvan raad van
doening, dat hj weldra a1s pastooren a1s legatie.Zjne vele en moejeljke werkzaamlid tler schooldixedie naar Miinchen werd te- heden bleken niet te zwaar voor zjnekrachruggeroepen
aar hj met zelfopolerende' ten,eneenJaal.daarna werd hjbenoemdtot
volharding al zjne krachten wjdde aan de raad van legatie in werlteljke diensten t0t
o
ur
ing
va
ugodd,
okt- voorstellendraad in hetministérievan Buitendp
abe
tz
jn
eho
on
gehJe
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mriyt
lnd
1e
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14ie
nû
zata
landsche Zaken. Von W'
Jdwîtzrck houdt hem
ten om zjn ontslag te nemen.Hj werd lid doorgaansin zjnenahjheid:in 1869washj
van de Académie vanW etenschappen teMiin- 5 maanden en in 1870 van Mei t0t aan het
chen en overleeC
l aldaar op den 8sten Janu- uitbarsten van den 00r10g te Varzin,om den

arj 18l7.T0tzjne humoxistischegeschriften Bondskanselierhelpendterzjde testaan.ln
behooren: ï
tcharfreitagspxocession'',d
tFastenexempel'',tportiunkula-buchlein'',dchristenlehre aufdem Lande''
,JDie Jesuiten aufdem
Lande'' en aAllerneueste Jesuitenspiegel''1

September1870riep vonWiq
s-lrckhem wegens
ongesteldheid van denraad vanlegatieAbeken

den titel van ttDie Jesuiten in Baiern vor
und nach der Aufhebung'' in 1819 en 1820
in 6 deelen uitgegeven.
Loth'ar ./vc/zer,legatie-raad en voorstellend

handelingezzmet de Franschegevolmagtigden

naarFerriéres.HjbleefinFrankrjkzoolang
de oorlog duurdeenkreegerruimschootszjn
terwjlzdne ttBriefeiiberdieJesuiten inBai- deelvan de staatkundige werkzaamheden te
ern''in ernstigen toon gesteld zjn.De ge- Versailles.lnMei1871vergezeldehjdenRjkszamenljke werken van B'
uelter zjn ,onder kanselier naar Frankfort, Om er de onderbj tewonen,en men magvermoeden,dathj

niet weinig heeftmedegewerkt t0t het defnitieve sluiten van den vrede.

raad bj het ministérie van Btlitenlandsche
Buchez (PhilippeBenlamin Joseph),een
Zal
ten in Pruissen.Hj werdgeborenteNeu- Fransch geneesheer,schrjveren voorzitter

stettin den Zssten October 1817,bezpcht het derNationaleVergadering in 1848,werdgebogymnasium te Köslin en studeerdeinde reg- rendenBlstenMaart1796teMontagnein deAr-

ten aa'
n de universiteit te Berljn.Daarna dennes.HtjstudeerdeteParjsindemedicjnen)

BUCIIEZ--BPCHNER.
en nam erdeelaan geheimegenootschappen en

tDerneueLeviathan (1805)''1uKleineSchrift

z
amenzweringentegendeBonrbons;hjwas tenhistorischenundpolitischenInhalts(1808):,
ook in 1820werkzaam bj deorganisatle van uGem:lde desgesellschaftlichen Zustandesim
hetFranscheCarbonarinmus,en werd in hech- Königreich Préuszen bis zum 14 oct.1806

tenisgenomen,maar vrjgesproken,waarna (1808)''1t
dHistorischesTaschenbuch OderGehj zich metjvertoelegdeop hetbeoefenen schichte der europëischen Staaten seit der
der natuurkundige w etenschappen en op het Frieden v0n W ien (1814--1837,52 dlnl''?
besehouwen vansocialeengodsdienstigevraag- JGeschichte der Römer(1819)'', tphilosophistukken, terwjl hj tothetSt.Simonismus sche Untersuchungen iiber das tMittelaltyr
overhelde.In 1827 stichtte hj het tlournal (1819)''en dGeschichte Napoleon Bonaparte's
desprûgrès4es Bdeneesetinstitutions mêdi- (1827tnt1830)''.Voortsstichttehjhettlourcales''waardoorhjeengoedennaamverwiel'
f. nalfiirDeutschland(1815)'',hetwelk na1820
Toen de leerlingen van 8t.th-/;znaden dood onder den naam van ttNeue Monatschrift fiir
des meesters het weekblad ttlze prodtlcteur'' Deutschland''t0taan 1835 dool'hem werdgeuitgaven, behoorde Bueltez t0t de redactie, redigeerd.
maar wegens de pantheïstische rigting der
Buchner. Onder dezen naam vermel-

nieuweleer,kwam hjweldrainbotsingmet den wj:
zjneambtgenooten,zoodathjspoedigallege- Joltann Andreas Buel
tneg', een jverig
bevorderaar van de wetenschappaljke beoefeningder artsenjmengkunde.Geboren te
Mtlnchen den 6ëenApril1783,studeerde hj
te Erfurten werd in 1809 eersteayotheker
waarinhjzjnewjsgeerigedenkbeeldenbl0ot- dex centraal-apotheek te Miinchen.Hlel.hield
legde.Tevensstichttehjhettjdschrift(
tl'Euro- hj voorlezingen overdeseheikunde,stichtte
Péen'' bestemd om zjnegevoelensin ruime- ex het uzeitschrift des polytechnischen Verrenkrinq bekendtemaken.MetRowœschreef eins fiir Bayern''! en zag zich in l8lltot
hj detHlstoireparlementairedelarêvolution assessor der geneeskundige commissie, in
françaiseetc.(1884- 1838,40dl1)'j.
eenboek, 1818 t0t hoogleeraar in de pharmacie te
dat van eenrepublikeinsc'
hstandpuntgeschre- Landshut,i
n 1822t0thoogleeraarin de4eisen een grootenrjkdom vanbjzonderheden neeskunde aldaar, en in 1825 t0t collêglebevatomtrentde Franscheomwenteling.O0k raad en directeur van hetpharmaceutisch inzjn uEssaid'un traité completdephilosophie stituut te Miinchen benoemd. Hj overleed
au pointdevue du Catholicismeetduprogrès aldaar den 7den Junj 1852. B'
ackner isde
(1839):'en dlntroduction à,lasciencedel'his- ontdekker van de salicine en schreef onder
toire (l84Z)''werden metbelangstellingont- anderen: tdErster EntwiirfeinesSystems der
vangen.Aldieqeschriftenbevattelleenschat chemischen W issenschaftund Kunst(1815)'',
van oorspronkeldke en vaak wjgeerig-jtliste ulnbegriF der Pharmacie (1821 enz.)'', en
denkbeeldcn,die Op deyrondstellingrusten, StLehrbuch der analytischen Chemie und
datde mensch bestemd lst0t zedeljke 5-01- Stöchiometrie(1836)''.OOkwashj eenl*eeks
komenheidlangsdenwegderChristeljkeleer, van Jaren uitgevervan hetf
tRepertorium fiir
geltjk diein deR.KathnliekeKerk verkon- Pharmacie''.- Zjn zoon Ludwi.
q a4.
êzdf
rdl.
:
digd wordt.
Buchner,in 1847 benoemd totbuitengewoon
NadeFebruarj-omwentelingvan1848werd hoogleeraar in de chemie en pharmacie te
B'
ttchez door het Seine-D epartement gekozen M iinchen en later tot buitengew oon lid der
t0tlid der Nationale Vergadering,enhiertot BejexscheAcadémievanW etenschappen,heeft
denvoorzitters-stoelgeroepen.Bjdenaanslag zich desgeljks bekend gemaaktdoo1'ondervan den 15(1en M ei betoonde h'
p'echter z0o scheidene belangrjke geschriften over cheweiniggeestkracht.dathjzichdealgemeene mische en pharmaceutische 'onderwerpen.
meenschap methen en hunne schoolverbrak.
Na de omwenteling van 1870schreefhjeene
dtlntroduction à,la science de l'histoire ou
science dtl développement de l'humanité''1

Josepk WvcAler, geboren te Landshut in
werdook nietwedergekozen t0t1idderNatio- 1813enhonorairhooglceraarindehomoiopati-

afkeuring op den hals haalde.Hj trad af en

naleVergadering.Zjne vroegerestudiënher- sche geneeskundeteMiinchen.Hjheeftzic,
h
vattende,schreefhjonderanderen eene dl
lis- bekend gemaaktdoor zjne tûllomoöpatische
toire de la formation de la nationalité Frnn- Arzneibereitungslehre (zde uitgave, 1852)''.
çaise (1de
l'1
lëen overleed op eene reisnaar
85n0)'
Bûehner.onderttezennaam vermeldenwj:
Rodez

Augustus 1865.

Geoey .pz
gc/zzler een Duitsch dichter,die

Buchholz(PaulFerdinandFriedrich),een den l7ëenOctpber1818 te Goddelat
lbj DarmDtlitsch geschiedschrjver en publicist,werd stadtgeboren werd.Hj studeerdeteStraatsgeborenden 5d.enFebruarj1768teAlt-Ruppin, burg en te Gieszen in (1e natuurkundige
Btudeerde te Halle in de godgeleerdlleid en

wetenschappen,vocralin de dier-en ontleed-

lettexkunde, zich tevenstoelegrende op de kunde,nam deel aan destaatkundiqe woekennisder nieuwere talen:werdln 1787leer- lingen in Hessen (1884),begafzich ln 1835
aar aan de Ridder-academle te Brandenburg wedernaarStraatsburg,waarhj zich op de
en vestigde zich in 1800 a1sprivaatdocent te kennis der nieuwere wjsbegeertetoelegdet
Berljntwaar htl den 2,
4steàlFebruaxj 1843 verwiexfteZiirich den rang van doctor,ont'f)verleed.Zjnebelangrjkstewerken zjn dBa- ving verlofOm voorlezingen te houden over
yard (1800)'' de roman ttFranciska (1801)'' vergeljkende ontleedkunde,enoverleedreeds
td
H andbuch der Spanischen Sprache undlitte- den l9âenFebruarj l8s7. Hj dichtte ((Danratt
lr(1801)'',ttDez-netleT'Iachiavell(1804)'' ton's T0d,dramatische BiltlerausderSchrec-
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kenszeit(1835)''envertaalde dedrama'sttLt
l- betrekking ontheven,wjddehj zichteParjs
crèce Borgia''en td
M arie Tudor''van Victo? onverdeeld aan zjn geschiedkundigen arbeid
Akgo.In handschriftliethj achter ttLeonte en overleed aldaar op 4en 29sten April1846.
und Lena'',een zeergeestiggedicht,benevens Belangrjk is ook zjne uHistoirepopulaire
fragmenten eener novelle, getiteld JLenz''! desFrançais(1832)''.Voortsheefthj onderwelke later doo1
*zjne broedersals dNach- scheidene hoogstmerkwaardigereisbeschrjgelassene Schriften (1850)''zjn uitgegeven. vingen uitgegeven,en talrjkebiographische
Friedrok Karl OAridfïll Lonis WïlcFzler, en critische bjdragen in tjdschriften.
een broeder van den voorgaande en bekend
Bûckeburg isdehoofdstad van het vordoor
natuurz
.jn
Hj
e ge
we
sl
c'
d
hriften 0V0r de kennis der stendom Schatlmburg-luippe en ligtaan de
geboren te Ilarnastadt den Aa en aan den voetvan den Harrlberg.Men
Sosten Maart1824,Btudeerdq te Gieszen eerst vindterhetvorsteltjkkasteel,eengymnasium,

in de wjsbeyeerte en daarna in de genees- een paal,kerken,een statipn van den spoor-

kunde, verwlerfer den rang van medicinae W eg van HannovernaarMindenenruim 4000
doctor,en bezochtvervolgensdeuniversiteiten inwoners.Nabj de stad verheftzich hetbe-

te Wiirzburg en teWeenen.Hjvestigdezich
toen in zjne geboorteplaats, doch beqaf
zich in 1854 als privaat-docent naar Tiiblngen. Hier schreefhjttKraftundStof (1855,
8steuitgave 1864)'',een boek,dat groot0pzien baardeen in bjkansalletalen van Europaisovergezet.Hjwildedaarindebestaande
theologische stelselB omverweryen, en dit
werd hem zelfste Tiibingen zöo'kwaljkgenomen,dat hj zich genoodzaakt zag,om
t0t de geneeskundigepractjk te Darmstadt
terug te keeren.Behalve een aantalopstellen
in tjdschriften?schreefhjvoqrtsJNaturund
Geist(1857,Zdeuitgave1864)''
,JphysioloqischeBllder (1861)''en GAusNaturundW 1ssenschaft (1862)'. Voorts leverde hj eene

valliggelegenJagtslotArensburg,eneenuur

raansvan haarverwjt
lerd liggen dekrachtlge zwayelbronnen derbadplaatsEilsen.
Bucklngham ofBucksisdenaam van een

Britschgraafschapin hetbinnenlandvan Enge.
land.Het is omgeven door de graafschappen
Hertford,Middlesex,Bedfûrd,Oxford, Northampton,BerkenSurrey,enbeslaateeneopper-

vlaktevanbjna 341/:(n geogr.mjl.In het

zlliden heeft pen er de keten der Chilternhills, en in het midden bevindt zich het
Aylesbury-dal! besproeid door de Thame,
welke do:r mlddel van het Grand-lunctionkanaal met Londen en met de kust verbonden is. Men heeft er vele weilanden die er
bevochtigd worden doordeTheems,deOuse,
populaire bewerking der geologie van Lyell deColne,deW ikham,deThameen deLoddon,
onder den titel uDas Alter des Menschenge- zoodat vooral de veeteelt er bloeit.De faslechts und der Ursprung der Arten durch brieknjverheid is er daarentegen van weinig

Abënderunq (1864)'' alsmede uDie Darwin- belang.Hetgraafscha? teltongeveer 170000

sclle theome und die Sprachwissenschaft inwoners, en men vlndt er n0g onderschei(1863)'' benevens ttsechsVorlesungen iiber dene Romeinsche heirwegen.
D e evenzoo genoemde hoofdstad ligt op
dieD arw insche TheorievonderVerwandlung
derArten (1868)''.W j behoeven ernaauwe- den regteroevervan de Ouse en bezit3brug-

ljks bijtevoegen,dat hj een jverig aan- gen over dezerivier.Zj isonregelmatig gehanger isder leer van Darwin.

bouwd en teltn0g geen 10000inwoners.Niet

Buchon (Jean Alexandre), een Fransch ver van daar ligt Stowe,weleer de prachgeschiedschrjver. werd geboren den zlsten tige verbljfplaatsvan den hertog nan zlcMei 1791 te Menetou-salon in het departe- kin-qltam , met een fraaipark. Hetmuséum
ment Cher, nam als medewerker aan den van schilderjen en de bibliotheek,voorheen
ttcenseur Européen'' en aan ù
tlua renommée devoorweryen van debelangstellingderrei(1820)'' reedsvroeg deelaan de bestrjding zigers,zjn ln 1848verkocht.De eerstegraaf
der restauratie,en werd in 1820teryelegen- v@n .f'yckisuçFzc- was Walter Gï//brd, die
heid van een klein oproerin hechtenlsgeno- d00r W illem de Veroveraar met het graafmen en geruimen tjd gevangen gehouden schap werd beleend , maar zonder nakome't geen hem trouwens meel'malen over- lingen stierf.In 1377werd Tl
tomasflc'zW oodkwam.Z/ne eerste geschxiften,zooalsGvie dfock, de Jongste zoon van Ednard 1II t0t
de Tasse (1817)'',werden door de Regêring graaf van Buckingham verheven, en toen
verboden.In 1821 hield hj in hetAthenée deze vermpord was, viel het graafschap ten
voorlezingen over de dramatische kunst in deelaan Edmundtgraafnan Sfl-p rd,die(loor
Engeland,en inhetdaaropvolgendeJaardeed koning Hendrék VI t0thertog van Buckinghj eene reis door een groot gedeelte van ham benoemdwerd.DaarzjnzoonRnmphrey
Europa,om bronnen teverzam elenvooreene in den slagbjNorthampton sneuvelde,werd
geschiedenis van Frankrjk in de middeleeu- zjn kleinzoon Hendrik hertog.Dezekwam
wen. De vruchtdaarvan waszjne <C0l1ec- in opstand tegen Riehard III en verloor het
tiondeschroniquesnationalesFrauçaises,écri- hoofd op het schavot. Niettemin verleende
tes en langue vulgairgdu XIIIauXVI siècle H endrik TV J aan diens zoon Eduard devoor(1824-1829,47d1n)''.Voortsschreefhjeen vaderljke goederen, en H endrik VIII verttEjquisse desprincipaux faitsden0sannales hief hem zelfs tot groot-connetable. D 00r

natlonalesdy X1Ilau XVI siècle(1840)'',en kardinaal W olsey van hooyverraad beschulhet ministérle M artignae benoemde hem t0t digd,werd hj, h0e weinlg ztjne misdaad
inspecteur-generaalder archieven van Frank- 0ok bleek,in 1521 te Londen onthoofd.Toen
rjk. D00r hetministérie Polùnacvan zjne waren er gedurende eene eeuw geene herto-

BUCKINGHAM.
gen van Buckingham ,totdatkoningJaeobusI
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het eiland W ight in hechtenis genomen.De

zjn yunstelink GeorgeFillzerdt0t die waar- broedersnamen aanstondsdeelaandenstrjd;

digheld verhief.Hetgeslachtvan dezen stierf Franeissneuveldeen Georgeznchteenewjkuit,endehertogskroon vieltendselaan hetge- plaats op de vlootvan den prinsnan W JIIïd,

slachtSl
tqmeld,hetwelkinsgeijksweldraver- ontsnapte in 1651naarFrankrjk en onderdween,waarna de titelvan hertog nan zlc- scheiddezich doorzjnedapperheidbjdebekinyltam in :784 verleend werd aan George, legering van Axras en Valenciennes.Daarna
graafTemple(geboren 1758,f 11Februarj keerdehj naarEngelandterug,huwdeermet
1813), en van dezen op zjn zoon en klein- dedochter van lprd I'
aLrla.
r en leefdeamb'
zoon overging (zie Ricltard Tlcsftwesefop teloosop de goederen van zjn schoonvader.
de volgendebladzjde).
Gedurendeeenereiswerdhjechtergevangen
den W @I
J@ *
.

Buckingham .Onderdezen naam vermel-

len
toamft
ern
ed
,ei
nvda
ennRTi
oewe
harrdgC
eb
rr
pa
-gzt
pee
ll
nwe
eer
ds
etrn
in
a

GeoeLeFil/ïer.
shertogvanWlckïzlg/zl-,den
gunstellngenministervanJaoobuslenKarelI
van Engeland.Hj werd geboren den zosten
Augt
lsttls1592op zjn vaderljkkasteelBrookesby en ontwikkelde zjnebuitengewonegaven van ligchaam en geest in dearistocratische leerschoolte Parjs, zoodathj alseen

vrjheid gesteld.Kaeel11bekleeddehem nu
metdeaanzienljkstewaardighedenenscllonk
hem zjnegoederen endenhertogstitelterug.
Zjn najvertegendengunstelingde:Konings,
graafClarendon,deedhem deelnemen aaneene
zamenzwering,diein 1666ontdektwerd;hj

verwierfechternietalleen vexgilenisvan den
volmaaktcavalierin desalonsteLondenterug- Koning,maar klom zoozeer in diens gunst,
keerde.Toen Jacobus I hem leerdekennen, dat genoemde graaf op den achtergrond ge-

benoemdehj den eerzuchtigenJongeling tot raakte.Hjwerdin 1671kanselierderuniverzjn schenker,en deze zag zich weldra t0t siteitvan Cambridge en ginga1sambassadeur
dehoogstewaardighedenbevorderd.Hjwerd naarFrankrjk.Daarnawerdhjhethoofdvan
kamerheer,opperstalmeester,hertog'vanW'Mc- het Oclll-ministérie (zie onderditwoord),en
kLngl
tam ,grootzegelbewaarderenz.en voerde nahetaftreden daarvan schaarde hj zich in
eeneonbeperkteheerschappj overdenzwak- hetParlementaan dezjdederoppositie,z00kfn Koning. Hj overreedde den kroonprins dathj in den Towerwerd gebragttotdathj
Karel0D: zelve de hand te vragen van de verklaarde,dathj zichnaarden wenschdes
Spaansche prinses Afaria en vergezelde hesa Koningsz0u voeçen.Na hetoverl
jden van
in 1623naarAfadrid.TerwjlechterdePrins Karel11 verliethjdestaatkundigeloopbaan,
algemeen beviel, verwekte de hertog veler hield zichbezigmethetschrjvenvanboeken,
ongenoegen,zoodathjweldrametdenPrins van welkewjhetsatyrieketooneelspelurhe
terugkeerde en aanleiding gaft0tden 00rl0g rehearsal''vermelden,verkwisttezjnvermotusschen Engeland en Spanje.ToenhetHuis pen metalchemistischeproeven,en overleed
der Gemeenten het geld daartoe weigerde, ln 1688.Zjneverzamelde werken zjn meer
wilde.hj de bisschoppeljke waardigheid af- dan eenmaal uitgegeven.
schafen en m et de bezuinigde tractem enten
John&% d./
JeI#,hertogvanNormanbyenB'
tteden strjdwagen.Inmiddelsoverleed in1625 kilot
/l'lpl,eenEngelsch dichter,krjgsman en
Jaeobus J, terwjlvolgensveler Oordeelde gunsteling van KarelII.Hj werd geboren
hertog nietOnschuldigwasaanzjndood.Ter- ln 1649,en was de zoon van graafEdmund
stond verhiefzich tegen laatstgenoem de het van A zll
:pe,werd in Frankrjk opgevoed,
oçrt
geheele Parlement,dochhj gevoeldezichvei- nam qedtlrendeden oorlog tegen Holland als
lig doorde gunstvan Karel.
!',zoodatzjne vrjwllligerdiensten verkreeghetbevelover
vooxnaamstetegenstandersinhechteniswerden eene afdeeling ruiterj. Ook m den tweeden
genomen,en menzelfsaanFrankrjkdenoor- Oorlog tegen Holland onderscheiddehj zich
lqg verklaarde, die m et de slecht bestuurde doorzjnedapperheidennaeeneeervollever-

belegering van La Rochelle en metde doellooze landing op heteiland Rhé eenaanvang
nam.Toen nu hetvolk begontemorren,plaatste zich dehertog aan hethoofdvanhetleger
en w erd in hethoofdkwartiertePortsm outh,

melding van den admiraaljlord Ossory,werd

hj eerstcommandantvan een schip envervolgens kplonel van 2 regimenten rt
literj.
Daarnadiendehj korten tjdinFrankrjkonder Tarenneten zag zich na zjn tertlqkeer

in hetmiddenvan zjneljfwachtendoorhove- benoemd t0t comm andant van een reglm ent

lingenOmringd,den S3stenAugustus1628door cavallerie der garde, t0tlord-luitenant van
den weggezonden luitenant John Felfos ver- Yorkshireent0tgouverneurvan Hull.ln 1680
moord en door den diep bedroefden Koning voerdehj beveloverdehulptroepen,t0tontin dekapelvanHendrikVIIteLondenbjge- zetvanTangerbestemd.Bjdetroonsbeklimzet.De hertog waskanselier van de univer- ming van Jacobus11 werd hj metaanzien-

siteitteCambridgeen htJheeftaandezeeene ljkewaardigheden bekleed,en hjhieldzich
verzameling van handschriften geschpnken, zooveelmogeljkbuitendetoenmaligepartjen.
welke hj ln Holland had gekocht.
Eindeljk zaghj zich gedrongen,om zichbj
/f
zckïp.ç/zc- , hen tevoegen!dieJacobusvervallenverklaarGeorge VillLers, hertog van .
een zoon en erfgenaam van den voorgaande. den van den troon,en koning W illem '
t
lcl

Hj studeerdemetzjnbroederInraneisteCamw Oranjebenoemde hem t0tmarkiesvan N0rbridge en deed vervolgens met dezen eene manby, terwjlhj door koningin 2./. t0t
reis naar Frankrjk. Toen hj in 1648 naar geheim zegelbew aarder en lord-luitenantvan
Engeland teruglteerde,w as KarelI reedsop het noordeljk district van York verheven
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werd.In1702werdhjhertogvanNormanbyen Society en in 1845aanvaarddehj teLonden
Buckingham.UitnajverJegensMarlborough de betrekking van deken van W estminster.
voegdehj zich bj de Torppartj:en tever- Geljk hj te Oxford een geologisch muséum
geefs werd hem doorAnna debetrekking van gestichthad,z0o jverdehj te Londen vopr
groot-kanselieraangeboden.Hj leefdeambte- den aanleg van waterleidingen.In 1849 verloos t0tin 1710,toenhjnaden valvanhet vielhj t0tkrankzinnigheid,en hj overleed
ministérie zich het ambtvan lord-kamerheer den l8den Augustus1856teClapham bjLonvan hetKoninkljkhuisenhetvoorzitterschap den.Zjnevoornaamste geschriften zjn uRein den Raadlietwelgevallen.Nadendoodvan liquiaeantediltlvianae (zdeuitgave,1824)''en
koningin Anna zorgdehj metanderen voor uGeology and mineralogy considered with
deregeringszaken t0taandekomstvan George reference to nattlral theology (1836)''
,welk
I'
tllzzHanmover.Daarna behoordehj in het laatste t0t de Bridgewater-boeken behoovt.
Voor
t
s
l
ever
de
Bwekl
and
ui
t
munt
ende
opstelParlem ent t0tde tqgenstandersvanhetministérieen besteeddezjn vrjentjd aan de be- lenin onderscheidenewetenschappeljke tjdwerking der treurspelen t
dcaesar''en JBru- schriften,zooals hettïEdinbtlrghphilosophical
tus''1en aan eene verhandelingoverdedicht- Journal''
,dettTransactionsoftheGeologicalS0-

kunst, uEssay on Poetry''.Hj overleed op ciety''enz.EindeljkwordtzjneuDescription
Buckinghamhouse den 24stenFebrual'
j 1820. ofthe south-westerncoal-districtsofEngland''
Zjnegezamenljke werken zjn bj herhaling n0g steeds als gezaghebbend aangehaald.
tlitgegeven.
Buckle (Henry Thomas),een uitstekend
Richard Plantagenet, hertog van Wf
xckizw- Engelsch schrjver,werd,geborenteLeeden<
ham en Chandos.Hj werdgeborendenllden 24sten Novembel-1822,genoot eene zorgvulFebruarj 1797,droeg t0t1822den naam van dige opvoeding en was voor den handel begraaf Temple, en van dien tjdtotaan het stemd.Reeds had hj achter den kantooroverljden zjnsvaders dien van markiesran lessenaar plaats genomen, toen zjn vader
Chandos.Reeds vroey werd hj lid van het overleed en een zo0 aanzienljk vermogen
Parlement,waarhj zlchbjdeToriesvoegde naliet,dat hj zich zonderzorg geheelen al
en zich door de verdediging dergraanwetten aan de letterkunde'k0n wjden.Een vriendzôö populair maakte,dathj den naam ver- schappeljkeOmgang metHallam en Bunsen
wierf van tdthe fàrmer's friènd (den vriend had een gunstigen invloedop deontwikkeling
der jachtersl''.Hjweigerdezitting tenemen vanzjngeest.Behalvevanboekenwashjeen
in heteerste ministérie Peel (1834 t0t 1835), hartstogteljk liefhebbervan het schaakspel,
w erd na den dood zjns vaders als hertog zoodathjzelfsdenvermaardenLöwentltalmat
rJ4 Buckinyham 1
id van hetH ooger Huis,en zette.Nadathjeerstdeessaïsd
tonliberty''en
aanvaardde in 1841 in hetministériePeelde

JOntheiniueneeOfwomen''In hetlichthadge-

betrekking van groot-zegelbewaarder,diehj
echter in 1845 nederlegde,omdathj zjne
toestemming nietw ildegevent0tdeafschaë ng
der graanwetten.In1848 kwam hj,watzjne
bezittingen betreftjaan lager wal,zoodath!j
zich vergenoegen m oestm et een klein inkomen,hem doorzjn zoon,den markiesean
CAt
z4#t?.
A toeçekend.Sedertdientjdbemoeide
hj zich weinlgmetstaatkundigeaangelegenheden,hoewelhj in hetHoogerHuis voor.
het beschermend stelsel bleef strjden. Hg
overleed den 29sten Julj 1861.Behalvestaatkundige vlugschriften heefthj een aantalbelangrkkewerken uitgegeven,zooalsJMemoirs
ofthe CourtofGeorge III(1855)'' lMemoirs

geven?tradhjtevoorschjnmetheteerstedeel
vanzjnehelaas!onvoltooidgeblevened
tHistory
ofcivilization inEngland (4deuitgave,1864):',
devruchtvaneenveeljarignasporen ennaden-

ofthe CotlrtofGeoryeIV (1859)''enitcourts

and Cabinets of W llliam IV and Victoria
(1861)''.Na zjn dood verscheen n0g aThe
pxivate diary of Richard,duke-of Buckingham and Chandos (1862)i'. zjn zopn .
/ïcltard T?csflsçegief, geboren den lot
len September 1823,was lid van hetParlementvan
1846 t0t 1857,en bekleedde inhetministêrie
Derby den postvan lord der schatkist.

Buckland (W illiam), een beroemd En-

gelsch aardkundige, werd geboren in 1784
te Axminsterin Devonshire,studeerdeteOxford eexst ill de theologie, legde zich vervolgens t0e op de natuurkundejen zag zich
in 1813 aan gem elde universiteit benoemd

ken.Datboekbaarde algemeen opzien ,vond

veelbestrjding,maar werd tevensuitbundig

geprezen.Melz erkende,dat B'
uckleeennieu-

Tren enbeterenweg hadaangewezen bjhet
behandelen van flegeschiedenlsderalgemeene
volksontwikkeling. Na de uitgave van het

tweede deelondernam hj t0therstelzjner
gezondheid en tot uitbreiding zjner kennis
eene reis naar het Oosten, vertoefde een

winterin Egypte,wllde zich door de woestjn naar Syrle begeven,maar overleed 0nderweg te Damascus den 29sten Mei 1862.
Zjne uGeschiedenisderbeschaving''isinhet
Duitsch vertaald doorRlkfe,en deze vertaling heeftreeds onderscheldene uitgaven beleefd,terwjldatwerk in onze taalverkort
werd uitgegeven.De schrjverhuldigt daarin
de natuumwetenschappeljke(empirische)methode,steeds op het gebied van 'smenschen
ontwikkeling de Oorzaken der verschjnselen
oysporende, zoodat 11j volgens sommigen
nlet genoeg ruimte toekent aan 's menschen

vrje beweging.Hj is op het gebied der geschiedenis een determinist,en dit heefï hem

Juistaangespoord,om de oude methode der
opstapeling van feiten te verwerpen ,m aar

t0thoogleeraarin de delfstofkunde,waarbj in de voornaamste feiten den noodzakeljken
later(l818) de aardkundegevoegd werd.In gang derbelchavinggeleideljk aantewjzen.
1827 koos men hem in hetbestuurderRoyal

Buckskln j een Engelsch woprd, dat

BuexsKlx-.-BlJooi-IJs.
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boksvelbeteekent,is de naam van eene ge- Baselin 1557 in 4 dlninhetlichtverschenen.
keperde en stevig gewevene stof,dievooral, Het vermoeden,datBwddaenseen aanhanqer
in plaats van laken,t0t vervaardiging van wasderHervormdeleer,vindtzjnebt
lvestiglng

bovenbroeken dient.Debeste soortenzjn van in hetfeit,datzjne weduwe en zjnezonen
w01,bj de meer goedkoope is de schering haar openljk omhelsden en na de Parjsche

lgt moesten nemen.S0mw01 en de inslag katoen.Het wordt in En- Bloedbruiloft de vlt

geland,Frankrjk en Duitschlant
lin groote migen van hen begaven zich naar Zwitserhoeveelheid vervaardigd en 0ok in 0ns land land,anderen vestigden zich in Pommeren ,
veel gebruikt.
waarzj zich Buddenoemden.

Bucolica.Zie Herderszanyen.
pudberg-Benninghausen(Roman,vrj.
Bucquoy (Jacob de), een Nederlandsch héer von), notarisder Esthlandsche ridderzeeman en sehrjver,werd geboren te Am- schap en de meest-yevierde dichterderRussterdam den zssten October 1602 en kwam t sische Oostzee-provlnciën,werd geboren den
na vele reizen door Europa!als kaartteeke- l6denFebruarj1812 ophetvoorouderljkkasnaar in dienstder Oost-lndlsche Compagnie teelStrandhofbjReval,genootin hetouder-

(1719).Vervolgens werd hj belastmethet ltjk huiseene zorgvuldigeopvoeding en stuopzigt op de forten aan de Lagoa-baai op deerde te Dorpat, waarhj deeerstelingen
de kust van Afrika, doch aldaar in 1722 zjner muze onder den titelJErsteLieder''
door Engelsche zeeroovers gevangen V0n0- ill het lichtdeed verschjnen.Na voleindigsaen en op Afadagasear achtergelatenjBzaar den studietjd volbragt hj eene reis door
hj 3Jaaronderdeipboorlingenmoestsljten. Duitschland,ItaliëenFrankrjk,verw ierfde
Eindeljk vondhjgelegenheidom G0ate be- vriendschap van Lena. en werd teBerljn
reiken,waar hj na lang wachten een H01- in hetdeork%apMrgesticht letterkundig Z0nlandsch schip vond,hetwelk hem in 1725 te dagsgezelsehap opgenomen.In 1842 gafhj
Batavia bragt.W ederom kwam hj in dietlst uGedichte''uiten in 1843 eene vertaling van
bj deOost-lndischeCompagnieenmoestzich tweewerkenvan Lermontow.Familie-omstanmeteene geringebetrekkilzg bj de belastin- digheden deden hem terugkeeren naarzjne
gen vergenoegen. ln 1731 werd hj echter geboorteplaats,en hj hield te Revalgedu-

rende den w inter van 1844 op 1845 eene
reeksvanvoorlezingen QverDuitschedichters
e11 Duitsche letterkunde.Sommige van zjne
verzen vindt men in de meeste Duitsche
rjkskunde en destuurmanskunst.Hj schreef bloemlezingen!zooalstdDasVerloreneGebet''
SdAanmerkeljke ontmoetinren in de zestien- JoFenes Gehelmnisz''en JDie Groszmutter'.

boekhouder te Lygor op de kustvan Siam
en in 1733 resident.Twee Jarenlaterkeerde
hi
j naar het Vaderland terug, 0n vestigde
zich te Haarlem ,Wazrhj lesgafindeaard-

Jarige reize naar de Indlën, gedaan door Hj overlred teRevalin Maart1858.
Jacob de Btlcquoy''
, welke in 1744 en later
Buddeus ofB'
udde. Onder dezen naam
nog een paarmaalzjn uitgegeven,alsmede vermelden wj eenigenakomelingen van den
t
dDewaterwereldbeschouwd endebjzonder- Franschen geleerde Budaeus (zie onderdezen
heden langs de kusten aangewezen ten nutte naam),teweten:
Jokann Franz.#'
derkoopvaardj enzeevaartenz.(1752)''.
?
4##Jl.
:,een Duitsch wjsBudaeus (Guillaume) of W'
IIIfJ,een be- geer en godgeleerde. Hj werd geboren te
roem d Fransch geleerde, w erd geboren te Anklam den 25stenJunj 1667,studeerde te
Parjs in 1457.Hj begafzich naarOrleans W ittenberg, werd er in 1689 adjunct der
om erin de regten te sttldéren,wjdde zich philosophische faculteit,zag zich in 1693 beaanvankeljk geheel aan de vermaken van noemd t0t hoogleeraar in de zedekunde te
het académie-leven en begon eerst in 1490 Halle,in 1705 t0thoogleeraarin detheologie
zich met jver t0e te leggen op de fraaje te Jena,in 1715t0t uKirchenrath''teGotha,
letteren. Ten tjde van Lodewiik XII werd en overleed aldaarden l8ëenNovember1729.
hj met eene zending naar kome belast; Door toepassing zjner geschiedkundige kenFransI maakte gebrt
llk van zjneschrander- nis,inverband metdewjsbegeertevanWbvk
heid bj Onderscheidene staatkundige onder- gaf hj aan de Luthersche kerkleer een wehandelingen,en stiehtte,op aandringen van tenschaypel
jken vorm,en doorzjnegemoeBltdaeus,het Collége de France en de bibli- deljkheld op het stuk van godsdienst ontotheek te Fontainebleau.Ook hield deze ge- rukte hj deze aan de magt der scholastieke
leerdeden K oning terugvan het bekrachtigen spitsvondigheid. Hj schreef onder anderen
van een besluit der Sorbonne,w aardoor de JHistoriaJurisnaturaeet synopsisJurisnatuboekdrukkunst in Frankrjk zou verboden rae et gentium (Jena 1695, Leiden 1711,
, ulntroductio ad philnsophiam
worden. A1s prévôt des marchands bouwde Halle l177)''

hj de voorstad St.Gormain,voorzag Parjg Ebraeorum (1702 en 1720)'' Stlnstitutiones
van w aterputten en plaveisel, en overleed theologiae dogmaticae (1722)': en GHistoria
als Koninkljk bibliothecaris den 23:tenAu- theologiae dogmaticae etmoralis (1725)''.
carlFranz.#'d4##Jç4&,eenzoon vanden vo0rgustus1540.Hjheeftonderscheidenegeleerde
w erken nagelatentzooals öD e asse etparti- gaande.Hj werd geboren te Hallein 1695,
bus ejus (114):' en tcommentarii linguae waseerstadvocaatteW eimarenRudolstadt,
graecae (1519)'',die de studiederGrieksche werd in 1729 regeringsraad te Rudolstadt,
taalinFrankrjkongemeenhebbenbevorderd. en in 1734 Jobervonnundschaftsrath''te G0Zjn Latjnsehe en Fransche stjlis kernach- tha.Hier ter plaatse kwam hj in 1748 aan
tig, en ztjne gezamenljke werken zjn te het hoofd van het ministérie en Overleed e1'
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als vice-kanselierin 1753. Hj schreef?Un- van onderwjs,dievanmededirecteurvaneen
tersuchung des wahren Grundesderhöchsten weeshuis,die van lid van verdienste van het
Gewaltd6sFiirsten iiberdie Kirche (1719)'' Genootschapt0tzedeljkeverbeteringvange-

en ksachsen-Gothaische factispeciesderV0rmundschaft iiber die Sachsen-W eimarischen
Erbfolgen (1748)''.
Jol
tann KarlJ-lz
lcslFlBnddlus,eenkleinzoon van den voorgaande.Ilj Yverdgeboren
in 1780teBuolebenbj Gothalstudeerde te
Jena in ie regten,enw erd,nahetbekleeden
van eenige andere betrekkingen, in 1822

ïtH0f-und Justizrath''teGera,waarhjweldra opklom t0t directeur van belastingen en
polide en eindeljk t0tregérings-en consistoriaalraad. In 1830 moesthj voor de 4ebetenheifldesvolksdewjknemennaarLelpzig,waarhjalsprivaat-docentwerkzaam was,
zicht0tvoorzitterderstedeljkeafgevaardigden benoemdzagenden28stenFebruarj1844
overleed. Hj schreef uDie Ministerverantwörtlichkeit in konstitutionellen Monarchien
(1837)'' (
dRepertorium 4er saehsischen Verfassungsurkunde (1834)'' aReyertorium der
sachsischen Stëdteordnung (1834)9'. Hj was
redacteur van het GDeutsche Staatsarchiv''
en zjn aDeutschesAnwaltbuch''isdooxzjn

vangenen, die van lid van het Bataviaasch
genootschap van Kunsten en W etenschappen

enz.,ten bljke datmen zjne verdiensten op
yrjsstelde.In 1850 verkreeg hj een tweeJarig verlofnaar Nederland, deed toen eene
grootebuitenlandschereisenwasjverigwerkzaam, om de zedeljke belangen van Neêrlandsch Indië te bevorderen.ln 1852 kwam
j.
jP
**op Java terug en deed er toen tot 1857
eene groote reis als inspecteur-generaal en

leverde een aantalbelangrjke rapporten in
overden toestandvanhetChristendnm envan

hetonderwjs waaruitvoorstellenvoortvloeiden,die a1s doelmatig werden aangenomen,

weshalvehem vanGouvernementsweçedebjzondere tevredenheid over zjne lnspectie
werd betuigd.Daarna verlangde en ontving

hj zjn eervolontslag en keerde in 1857 in

het Vaderland terug, raarna hj een algem een verslag van zjnelnspectie-reis opstelde,hetwelk eehter nietvatbaar scheen voor
publiciteit.
Bwddeingk woonde eerstte Delften daarna
te Arnhem en overleed te Katwjk op den

zoon Arth'ur voltooid.
Artltur Wl##Jv#, een zoon van den voor- 29stenJulj 1869.Zjnejverigewerkzaamheid
gaande.HjwerdgeborenteAltenburgin1811, bljktuitdelangereeksderdûorhem geschrestudeerde te Leipzig en te Heidelberg,deed venewerken.Daarvan noemen wj,behalve

belangrjkereizen en vestigie zicha1sadvo- uRjmelarj(1833)''en eengrootaantalleerrecaatte Leipzig,waarhj hetuAnwaltbuch'' denentGAllerlei(1842)'' GlletNederlandsch
van zjn vadervoltooideenden29stenJanuarj gouvernementvanMakasparopCe1ebes(l843)''
1847 overleed.
uDe dûodstraf,getoetst aan de gezonde rede
Aurelio WSIJJJ'
M:1een broedervanden voor- en menschkunde enz. (1846)'',Jlndisch Argaande.HjwerdgeborenteAltenburgin1817, chief(1549 en 1850,4dln)'',uoverlandmail-

studeerde te Leiyzi
g in degeneeskunde,ging reis van Rotterdam naarJava,viaSouthampvervolgens op rels en belasttezicht0tin 1849 t0n (1858)''$ ts
proeve eener chronologischmetde redactiederuAllgemeineZeitung''.Hj historische schetsvan de lotgevallen derProschreef veel over Rusland,en deze werken testantsche Kerken in N.Oost-lndiëvan16-15
werdenmetgraaytegelezen.Hiertoebehooren t0t1857 (1857)'' SsNederlandsch Oost-lndië.
?St.Petersburg lm kranken Leben (1846)'' Reizen over Java Afadura, Afakassar enz.
tHalbrussisches (1847)/: GRuszland(1851)'' (1859-1861,3dln)'',terwjlhjeenStvoyage
tdRuszlands sociale Gegenwart und der Auf-' en Danemarck, en Norvège et Suède'',en
stand in Polen (1863)'',uRuszlandunddieGe- een tbvoyage en Thuringue,Bavière,Suisse,

genwart(1851)''en GRuszland unterAlexan- Tyrol etc.''in handschrift heeft nagelaten.
der 11 Nicolajewitseh (1860)''.Daaxenboven Zjnegedichten,weinigin getalennlethoûg
gafhjuitttschweizerland(1853)''uEuroyaei- ver
vanvluqt,zjnmeerendeelsintjdschriftenenz.
stroold. Bnddinglz was lid van de M aatscheChronik 1855 (1855- 1856,4 4ln) en
uEtlropaeischesJahrbuch 1856 (1857)''.Zjne schappj van Nederlandsche letterkunde te
woonpla@ts is Frankfort aan de Main.
Leidentvan het Zeeuwsch genootschap van
Buddingh (Stephaan Adriaan), een Ne- Kunsten en W etenschappen,vanhetKoninkderlandsch godgeleerdeendichter,werdgebo- ljk Instituutvoortaal-,land-envolkenkunde
ren te 'sHage den zsstenMaart1811,werdop teDelftenz.,- voortswashjversierd met
ruim l4jarigenleeftj;alsstudentteLeiden hetcommandeurskruifader orde van deEikem
ingeschreven,nam dienstonderdevrjwillige kroon,vaet de orde van den Nederlandschen
Jagersgedt
lrendedenTiendaagschenveldtogt, Leeuw metde BelgischeLeopolds-orde!met

werdin1832qroponent,enpromoveerdein1838 4e Poolster-orde van Zweden, en beglftigd
in detheologle,waarnahjzichalshuisonder- met goudey medaillesvan verdienste.

Buddlela is d0 naam van een plantengeliet echterdie betrekking varen,om die van slachttlit de familie der gemaskerdbloemigen
hulpprediker te Batavia en in 1834 die van (Personatae)en alzoogenoemd naarden Enpredikantaldaarte aanvaarden.T:taan1856 gelsche kruidkundige Adam W ç
4tf#le.Het 0nbezoehthj opJava een grootaantalgemeen- derscheidt zich tloor een 4-spletigen kelk en
tenj'waarhjdenkanselbeklom.Hjbekleedde dpor eene 4-spletige,buisvormige,nagenoeg

wjzerbj een residentnaar Java begaf.Hj

ervoorts de w aardigheid vanlidensecretaris ongesteelde bloemkroon.De talrjkebekende
van het Collégie van bestuur over deProtes- soorten behooren meestalt0t defraaje heestantscheKerk,dievan lidderH oofdcom missie

tersen groejen in warmegewesten.W.ame-
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Budw eis is de naam van een gewest in
rieana L. wprdt 3 Ned. el hoog, wast in
W est-lndië en Zuid-Amerika en heeft vier- hetOostenrdkschekroonlandBohemenentelt
kante,viltigetakken entrosvormige aren.2. opeeneuitgebreidheid vanbjna821/:1 geogr.

sesrLljForall'
.W-heeftronde,Onbehaardetakken
en okselstandigebloemen,en behoortinMexico
te huis.B.oçlpàpq
çc Lam.iseen fraajeheester

mjl n0g geen 200000 inwoners.Hetlandis
er zeer bergachtig, vooral in hetzuideljk

gedeelte,waar zich de Kum ,de Dreisessel,
met gele, naar honig riekende bloemen en de Habenstein,de Plëckenstein en de Hochgroeit in Chilien Peru op vochtigeplaatsen. ichtet verheFen.Het wordt verdeeld in 15

Deze altjdgroene heesters vereischen een districten en in nagenoeg geljke helften gelossen,zandigen grond,deszomersveelwater splitst door deMoldau,waarin bj Budweis
en des winters eene warmte van 1 t0t50 C. de Maltsch en bj Luschnitzde Moldautina
Budge (Julit
ls),eenverdiensteljkDuitsch zich uitstorten.De mjnen leveren erjzer
physioloog, werd geboren te W etzlar den en steenkolentendebonwlanden allerleisoort
Gden September 1811,studeerde te Marburgt van graan.W eenen en Praag worden er uit

Wiirzburgen Berljn in deyeneeskunde,vestigde zich eerst als arts ln zjnegeboorteplaats,daarna te Altkirchen bj Coblenz,en
eindeljk (1842) a1s privaatdocent te Bonn.
Hierwerd hj in 1847 t0t buitengewoon en
in 1855 t0tgewoon hoogleeraar benoemd en
hield er voorlezingen over anatomie,physio-

logie en zoölogie.In 1856ging hj a1sdirec-

de bosschen langs het Schwarzenbergs
che
'

kanaalva'n brandhout voorzien,en de ,Jagty

visscherj en veeteelt aldaar op 'grooten
schaalgedreven.Reedsgenoemdetakkenvan
njverheid houden er deingezetenen bezig;
voorts heeft men er scheepsbouw en scheepvaart,alsmedeeen aantalfabrieken,terwjl
de handel door het paardenspoor van Budweis naar Linz (aan de Donau)en door de
bevaarbareMoldauongemeenbevorderdwordt.
Deevenzoogenoemdeh'
oofdstad,dieinhet

teur van het Qntleedkundig kabinet en a1s
hoogleeraar in de
phy
log
Hjana
hete
of
mi
tz
eicehnvo
orasliobe
zie
g
naar Greifswald.
gehouden meteen onderzoek van hetzenuw- Boheemsch den naam draagt van Ceskê-Budq aanhetvereenigingspuntvan deMoldau
stelsel.In strjd methet alyemeen gevoelen Je'pnridce
Maltsch en aan den spoorweg gelegen?
omtrent de onafhankeljkheld van hetsympathisch zenuwstelselvan de hersenenenhet verrjstuiteenevruchtbarevlakteenbestaat
rtlggemolx , heeft hj het verband daarvan uit eene door muren Om geven binnenstad en

aangewezen met de spjsvertéring en som- 3 voorsteden.Devoornaamstegebouwenzjn
mige afscheidingswerktuigen en met de iris er de Dom ,het Bisschoppeljk paleis,het
van het oog.Behalve een groot aantal ver- Raadhuis en de Schouwburg. Men heeft er

handelingeninwetenschappeljketjdschriften
schreefhj uLehre v0m Erbrechen (1840)':
Juntersuchungen iiber das Nervensystem
(1841-1842,2 dln)'',dAllgemeinePathologie
(1843)''
1 dDie Beweqtmg der Iris (l853t'',
t
dHandbuch der Physlologie (1862,8steultgavel'' en dcompendium der Physiologie
(1864)''.
Bqdyet,zie k
%taatnbegrootinq.
Budlnger (Max),een Duitsch geschiedsehrjver, werd geboren te Casselden lsten
April 1828 en studeerde te Marburg!Bonn
en Berljn in de geschied-en letterkunde,
waarna hj zich in 1851 alsprivaat-docentte
Marburg vestigde.W eldrabegafhjzichnaar
sveenen waarhj zjn tjd aan geschiedkun-

een fraaimarktplein doorbogengangen om-

zjne critiqcheopstellenoverdevroegeregeschiedenisvan oostenrjk,en hj verzamelde
vervolgens de vruchten van zi
jn onderzoek
in hetbelangrjkewerkuoesterreichischeGeschichte bis zum Ausgangedeslsen Jahrhundert(1858)''.Voortsschreef hj (fzurKritik
deraltbairischeGeschichte(1857)''
,dzurKritik
der altböhmische Geschichte(1857)'',ùtlfpnig
Richard IIIv0n England (1858)'',?V0n dem
Bewusztsein der Cultusiibertragung (1864)'',

bruinroodebloemendraagt.Debastvandezen

ringd en meteenefontein verslerd,eenonder-

wjzers-seminarium, een gymnasium van de

eerste en tweede klasse,eene muziekschool,

eene njverheidsschool,burgerscholen enz..
voorts ongeveer 20000 inwoners. H andel

en njverheid beginnen ermeeren meerte
bloejen.Deze stad is gestiehtin 1256 door
koniug Ottokar 11,en zj heeftvan vorsten
van lateren tjd bel
angrjke voorregten verkregen.

Buena Poltlis de naam van een plantengeslachtuitde familiederR ubiaceënen alzoo
genoemd naar den Spaanschen kruidkundige
Cosm'asW /J/..H etonderscheidtzich doo1-een
klokvormigen,5-t0t G-tandigen,afvallenden
dige nasporingen besteedde en tevens w erk- kelkzoom , eene buis-trechtervormige bloemZaam W a8 aan de uitgave der handelingen kroon,en nagenoeg zittendehel
mknoples,en
van den Rjksdag. In het nalaar van 1861 behoort te huis in Zuid-Am erika.H ier heeft
îrl Pohl (Cinchona hexandra
aanvaardde hj echterdebetrekkingvan hoog- men -8.Adaczlt
leeraarindealgemeenegeschiedenisteZiirich. Dec.j,die vooralin de provincie Rio Janeiro
Hj heeft zich vooral bekend gemaakt door groeit, en ovale, stompe bladeren en vuilboom is van buiten bruln en van binnenro0(
l
en dient vaak t0t vervalsching van den
kina-bast ofschoon er geen chinine in te
vinden is.

Buénos-Ayres, voluit den naam dra-

gende van ciltdad de lodfrl Sennora de ZIJnos-Ayres,was de hopfdstad van hetin 1776
gestichte en evenzoo genoemde Spaansche

Onder-koningrjk,vervolgensdie derin1816

benevens een aantal merkwaardige verhan- gevormde Vereenigde Staten van Rio de la
delingen, meerendeels geplaatst in Jsybel's Plata,sedert1852dievan een onafhankeljken
Histor.Zeitschrift''.
Staat (Estado independente deBuénos-Ayres),

Buflxos-AArulzs.
ennadien tjdt0top den huidigendag iszj
die van de Argentjnscherepubliek,hoewel
de stad eene zekere mate van zelfstandigheid behoudtdoordien zj aandengotlverneur

commissie, die zich in alle opzigten de belangen der landverhuizers aantrekten zorgt

dat zj niet in de handen van bedriegers
vallen. Zelfs wordt voor hen (1871) een

van den StaatBuénos-Ayresnietonderworpen nieaw asyl gebouwd,waartoe de stad eene
is.Zj isdezetelvan hetCongrèsenvande ondersteuning verleent van 40000 dollars.
regering der Argentjnsche republiek, van M eermalen is er sprake van gew eest,om
gezanten , consuls enz. en ligtop den h00- den zetel van het bestuur der Republiek
gen,vrj sehilderachtigen zuideljken oever meer naar het binnenland - naarRosariovan de Rio de la Plata,omstreeks 37 geogr. te verplaatsen, 'tgeen voor Buénos-Ayres
mjlen ten westen van Montevidéo en 40 een grootverlieszou wezen.Voorheen werd
dergeljkemjlenvan zee.Zjwordtdooreene de gezonde ligging der staë steeds geroemd,
citadel en dgor vestingwerken beveiligd en doch in 1867 heeft er de cholera vele OFers
is zeer regelmatig aangclegd a1s een groot gevraagd, en in 1871 van den aanvang van
vierkant, hetwelk in een aantal regthoeken Januarj totaan den l4den Aprilwerden er
is verdeeld, zoodat de straten er elkander omstreeks 30000 menschen weggerukt door
regthoekig snjden. De huizen hebben er de gele koorts, die er zich vroeger nooit
meestalgeeneverdiepingenjdefraaistestraten vertoonde.
De stad is in 1524 doo1'PedrodeM endoza
zjn met graniet geplaveidj en er zjn 10
pleinen,Onder welkeeenigeom hunneschoon- gesticht,4 jaarlaterd00rdeIndianen verheid beroemd. T0t de openbare gebouwen, woest,endoorCabezadeWcccc hersteld,doch

die echter niet btjzondermerkwaardiq zjn, ook weder verlaten.In 1580begon zj zich

rekent men het Paleis van den Prebldent,
het Huis der Volksvertegenwoordigers, de
Bank , het Raadhuis, de Universiteit, het
gebouw der Opera, het groote Hospitaal,
enz,Tot de 15 R.Katholieke kerken behoort

Op nieuw te verheFen en ontwikkelde zich
voorspoedig. R eeds in 1620 kw am er een

bisschop,en in 1776 werd zj dehoofdstad
van hetonder-koningrjk laPlata.TweeJaar
later werd er dehandelvrj verklaard,en
ook deprachtige hoofdkerk meteen fraajen de welvaartnam eraanmerkeljk toe.In de
knepel.Voortszjnereenigekloosters,enmen l9de eeuw waszj hetbrandyuntderrepuheefterdesgeljkseeneProtestantschekerk. blikeinsche bewegingen in Zuld-Am erika.
De evenzoo genoemde Sfla,
fBuénos-Ayres
DeUniversiteitbeziteeneboekerjmet250000

deelen ,-- voorts heeft men er eene sterre- grenst ten oosten aan den Atlantischen Oeewacht,eene geograjhisch i
nstituut,een mu- aan,ten noorden aan de Ri0 de la Plata en
séum voor natuurljkehistorie,eeneLatjn- den benedenloop der Parana t0t aan Puérto
sche school, eene m ilita'ire school en een de l0s Piédras. Vanhier loopen de grenzen
aantalandereinrigtingenvan onderwjs,ter- zuidwaarts over het Chiquito-meer, over de
wj1ervoo1
-alvele gestichten van weldadig- Sièrra Cayrou en de Ri0 Colorado tfltaan de
heid w orden gevonden. De stad is aan de Rio Negro, de grens van Patagonië.Zjne
landzjde omgeven door bekoorljke villa's, oppexvlakte w ordt gesteld op 3933 - vOldie zich uit welige tuinen verhelen, en gens andere berekeningenop 5362-s Engeogr.
daarachter strekt de Prairie hare eindelooze mjlen, en het aantal inwoners Op 350000.
vlakte uit.Aan de andere ztjde ligtde open- Het klimaat is er gem atigdjzachten gezond,
bare wandelplaats (Alameda)Onder lommer- en de bodem bedekt metvruchtbare w eiden,
rjk geboomte. Eene haven zoekt men er zoodatde landbouw en vooralde veeteelter

te verqeefs,en wegensdeondiepebedding bloejen. De voornaamste rivieren zjn er de
der rivler kunnen slechts kleine schepen de
stad bereiken. Hetaantal in:ioners bedroeg
er raet den aanvaugvan 1870 bjna 180000.
De gemeenschap in de stad wordt ondexhouden door paardesporen,die haar in alle
rigtingen doorkruisen, en het verdere ver-

R i0 de la Plata,d0or de vereeniging der Paraguay , Parana en Uruguay gevormd, de
Salado met de Rio de Flores,de Colo1'ado

en de RioNegro metharetalrjkezj-rivieren. De kusten des lands zjn erzeer0nveilig en alzoo voor de scheepvaart weinig

keer bevorderd door 4 spoorwegen,terwjl geschikt, en zelfs de Ri0 de la Plata bezit
n0g : ontworpen zjn, en door een groot alleen te Montevidéo in Urtlguay eenegnede
aantal stoombooten,diedageljksten getale haven.T0t de voortbrengselen des lands bevan 4 of 5 langs de rivier dienst doen en hooren jzer,leem ,salpeterenzout,- voorts
maandeljks ten getale van 0de handelsbe- deEuropéschegranen,benevensrjst,suiker,
trekking met Europa onderhouden.De han- tabak, vlas, hennep, katoen, wjn,ooft,
de1 bloeit er ongemeen en de inkomende paarden,rtlnderen,schapen,lam a's enz.D e
regten,die in 1860 drie m illioendollars ople- grondwet bevat er vele vrjzinnige bepalinverden,zjn in 1870 t0t13millioengeklom- gen:dedrukpersisvrj,deregterljkemagt
men.In hetzelfde tjdsbestek is hetaantal onafhankeljk,en deregéring bejvertzich,
brieven en pakketten der post van 400000 om de welvaartder ingezetenen in alle 0ptot 4 millioen gerezen,el
zde prjsvan het zigten te bevorderen, terwjl de staatskerk
land nabj de sta; vervjfhonderdvoudigd. - de R.K atholieke - er eene groote mate
Het aantallandverhuizers,te Baénos-Ayres van verdraagzaamhei
d aan den da4 legt.
aan w alstappende,beliep in 1860 n0g geen
Omtrentdeqescltledenisvan Buenos-Ayres
6000 en in 1870 xuim 40000.Er bestaat on- hebben wj welnig te zeggen.Zj valtt0tin
der de leiding van W ilkelm W ileken eene 1858zamen met die derAryentqnscl
terd.
p'
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bliek(zieonderdezennaam).lnlaatstgenoemd De stad isregelmatig aangelegd,en onderde
Jaar vormde zj een zelfstandigen Staatmet stratenonderscheidtzichvooraldeMain-street?
een afzonderljken presidenten zj werddoor diebjna4000Ned.ellangen40Ned.elbreed
onderscheidene Staten als zoodanig erkend. is.T0tde bdangrjkste gebouwen behooren
Tevens kwam onderhetvoorzitterschap van erhetPaleisvan Justitie,hetRaadhuisen de
Oli#qado een verdrag t0tstand metdeGecon- Schouwburg.Voorts heeftmen er een40-tal
federeerdeStatenderArgentjnscherepublielt, kerken,eeneuniversiteit,eenehoogereschool

waarbjdebeide landen de onschendbaarheid voor meisles(Femaleacademy),onderscheivan hunwederzjdschgrondgebiedwaarborg- dene andere gcholen,12 banken,40verzekeden enelkandertevenshulptoezegdenbtjaan- rings-maatsehappjen enruim 80000 inwoners.
D e stad is vool'alharen bloeiverschuldigd
vallenvaneenbuitenlandschenvjand.Tegeljk
w erd bepaald, dat de voormalige wetten in. aan hare gunstige ligging aan het meer en
de beide Staten van krachtzouden bljven, aan den mond van het E rie-kanaal,alsmede
en datzj terzeedezelfde vlag zouden voe- aan de spoorw egen,die er zich van verschilren.Voortswas men van voornem en,om alle lende zjden vereenigen.Dehaven heefter

wederzjdsche invoerregten op te heFen en eene dieyte van 4Ned.el,en om eenebank

hetbrievenvervoer gemeenschapyeljk teregelen.Terwjldegevolmagtigdenln3855hierover onderhandelden,vielen eenige Argentjnschevlugtelingen uitXontevideo in Bupnos-Ayresj om de voormalige eenheid te
herstellen.Dadeljk werd
,en allebetrekkingen
afa
gebro
e over
eenkoms
kl
ardeken
nde,val
jalnd
eljkhe
den ten nietig ver-

op te rmmen,die er weleer den ingang belemmerde,isaldaar een hoofdtlitgebouwdter
lengte van 500 Ned.elen aan het uiteinde
met een vuurtoren voorzien.Duizende vaar-

tuigen loopen erJaarljks binnen.Buffalo is
in 1801dool*eeneNederlandschemaatschappj

gesticht,in 1814 door de Engelschen op 2
huizen na verbrand,maar methulp van het
gevolgevanhetgevechtbjCapeda(23October Congrès,hetwelk eene sehadeloosstellingvan
1860)waarinBuénos-Ayreshetonderspitdolf, 80006 dollars verleende, weder opgebouwd
aangevangen-Ten

moestlaatstgenoemdestaatbj overeenkomst en in 1832 t0tstad (city)verheven.
B uFel is de naam van onderscheidene
van11Novemb.l860gedoogen,dathjwederom
indeArgentjnscherepubliekwerdopgenomen, soorten van zoogdieren,die tothetgeslacht
en schoon er 0Ok laterw ederverw ikkelingen

der rwnderen behooren.Degewone of dzicfi-

zjnontstaan,bljfthjhiervandeeluitmaken. dcie BKfel(B0s bubalusL.)isgrooter dan
Buèn-R etiro is denaam van eenKonink- Ons rund,heeft dikker en korter k0p en een
ljk kasteelin Spanle ten oosten vanMadrid meergewelfd,kroes-behaardvoorhoofd,voorts
gelegen.Het werd gebouwd in hetbegin der zjwaartsgeplaatsteteerstachterwaarts,dan

17de eeuw door den hertog van Olirarez, opwaarts gekromde en m et de punten vooreen gunsteling van Phili
ppus 1F,vervielin en zjwaarts gerigtehoornen en een korten,
1645 aan de kroon en werd,wegenszjne dikken hals. De hoogte van den schouder
gezondelirging?hetlenteverbljfderKonink- bedraagt l'/'z Ned.el,de lengte van hetlig-

ljke famille. Toen de Franschen in 1808 chaam 21/z Ned.el en zjn gewiyt 400t0t
Madrid ontruimden,en de Spanlaarden deze 500Ned.pond.Hj behoortte hulsin Hinstad in staat van verdediging bragten, werd

dostan w aar o0k nu n0g groote klldden

Buèn-Retirobjdenaanvalvaneerstgenoemden btlffels in het wild rondzwerven.O0k wordt
op den 5den D ecember het hoofdtooneelvan er de bufelin tammen staat a1s trekdiergeden strjd,en de overmeestering van hetslot bruikt.In 596 na Chr.werd hj overgebragt
lzaddecapitulatievanMadridtengevolqe.Alsnu naar ltalië,en hj bekleedthier,in Hongarje
verdw een de voorm aligeprachtvan dltvorste- en in de D onau-gew esten de plaats van ons

ljk verbljf,vooraldaar de Franschen het in rund.Zjn ruigekop,zjnwoesteblik engeeenecitadelherschiepen.Thanswordthetge- drongen hals geven hem een schrikw ekkend
bruikttotbewaarplaatse11t0tartilleriekazerne. voorkomen.Hj houdt zich gaarne op in de

Buèt (Le) is de naam van een hoogen
berg (ruim 3000 Ned.el) in Savoye, ten
noordwesten van hetdalvan Chamouny.Hj
isgedurende het geheele Jaar met sneeuw
en gletscher-jsbedekt.Degebroedersde.
rlc

nabjheid van water,zwemtgoed en schept
er vermaak in ,zich in het slgk te wentelen,zoodat hj bj voorkeur de moerassige
gew esten der warm e luchtstreek bew oont.
D aarom vindt men hem in Italië vooral

hebben hem den zosten septembex 1770 be- nabj de Pontjnsche n100raSS0n en bj de
klommen, 't geen te voren n0g nooit was Maremnen,waarhjdoorberedeneenmetlangeschied.Thans echter begeven zich in den sengewapendeherders,bjgestaandoorgroote
nazomergedurïg reizigers naarzjne kruin, wolfshonden,wordtgehoed.De tamme dieren
om er een prachtig vergezigtoverhetkanton worden er behandeld a1s ons rundvee,m aar
W allis te genieten.
veel minder zorgvuldig. Daarzj beterdan
BuFalo is de hoofdstad van het Erie- andere herkaauwende dieren de vochtigheid
district in den Noord-Amerikaanschen Staat kunnen verdragen,bewjzen zj bj debeNew-York,aan het meer Erie en den mond werking van natte slibgrondenjbjv.bj den

van een riviertje,dat evenzoo genoemd is rjstbouw ,belangrjke diensten. Zj worden
als zj zelve.Zj ligt nietvervan den be- bestuurd door mlddelvan een doorden neus

roemden Niagara-waterval Op eene Qaauw- gestoken ring. Hun vleesch riekt naarmushellende vlakte, zondat de hoogst gelegene kus, is grofen onsmakeljk en wordt alleen
huizen een fraaiuitzigthebben overhetmeer. door behoeftigen gegeten,doch hunne m elk
38
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levertuitmuntendeboter en hunne huidbest de''noemde.In 1729werd hj intendantvan
zoolleder. - EeneOost-lndischeverscheiden- den Jardin desPlantes,enhjspandealzjne
heidisdea>Z-ofrewzenblb
fel(B0sbubalusarni krachten in,om deze inrigting m et vogrwer-

Bloelt),diezich onderscheidtdoorzjnemeer- penuitverschillendewerelddeelenteverrjken.
dere grootte en door zjne lange,sikkelvor- Hj bragt een kabinetvoornatuurljke hismige ,
horens, wier toppen 3 Ned. el van torie bjeen,deed warme kassen vooruitelkanderverwjderdzjn.Dezeisde karbouw heemsche gewassen. aanleggen en ontwierp
derJavanen.- De Kaapseke àfx-#k!(
B.cafer het plan, om een uitgebreid tafereel te
L.
4isgrooterenwoesterdan deAziatische; schetsen,waarop alle voorwerpen der schepzjne groote horensstaan digtbjelkaâr,en ping hunne plaats zouden vinden.Het ontzjne diepliggende oogen geven getuigenis leedkundig en beschrjvend Fedeelte van de
van zjne wlldheid.In destruikenverscholen, natuurljkegeschiedenisdervlervoetigedieren
valthjplotseljk metleeuwenkrachtopmen- droeg hj op aan zjn vriendDanbenton,en
schen en dieren aan,om hen te vertrappen na eeu arbeidvan 10Jarenverseheenin1749
en met zjne horens vaneen te rjten.De heteerste deel der ftHistoire naturelle génébuâellagtwordtaan deKaap voornietmin- rale et particulière'', die t0t in 1767 door
der gevaarljk gehol
zden dan de tjgerjagt, n0g 12 deelen werd gevolgd,welke tezamen
daar het gewonde dier denjagervervolgt, de theorie van het ontstaan der aarde en de
zoodatdeze zich allee: redden kan door de natuurljke geschiedenis der m enschen en
snelheid van zjn paard ofdoorhetbeklim- zoogdieren omvatten. Het fraaiste gedeelte,
men van een boom. O0k het vleesch van nameljk de algemeene beschouwingen,de
deze buFels is draderig en taai,maar w ordt schetsen van delevenswjze en eigenaardigtoch in het zuiden van Afrika met graagte heden der dieren, alsmede de beschrjving
genuttigd. Alle pogingen, 0DA dit dier te Vall indrukwekkende natuurverschjnselen!
temmen,zjn t0tnu t0evruchteloosgebleven, is van Bufhn, terwjl Daubenton zich bj
en zelfs een krachtig m an is niet in staat, de soort-beschrjving enbj de ontleedkunde
om een Kaapsch bufelkalf van 2 weken 0u(1 bepaalde.Devolgende9deelen (1770- 178$)
te l'
egeren.- Van den Amerikaanschenàl#'
el behelzen denattlurljlte geschiedenisderv0ofbisonzjnbjzonderhedenmedegedeeldonder gels en werden door Bwf'
on alleen gelaatstgenoemd woord.O0k vermeldenwjn0g schreven, met uitzondering van eenige geden kortltoornigen S'
M-F:J (B. brachyceras), schiedkundige gedeelten welke d00r G%lneaw
die zeer korte horens heeften in de wouden en Bexon zjn geleverd.Zonder eenigen bjvanSièrraLegneenSoedanzjnverbljfhoudt. stand voltooide B'
l
t
f'
on van 1783 t0t 1785
BuFelhm den komen vooral in groote vjf deelen overde delfstolen.Van de n0g
hoeveelheidvanBuénos-Ayresenwordend00r- toegevoegde 7 deelen,waarvan het laatste
gaansmetden naam van Buénos-Ayres-huiden eerst na zjn d00d in 1789 verscheen,bevat
bestempeld. Men heeft er in de Prairieën het 5ëe het m eest-beroemde geschrift van

zooveel bulels, dat zg alleen om de hui- B'
l
jfon, onder den naam van uEpoques de

den worden gedood. O0k uit Roemelië, la nature''een zdfstandig geheelvorm ende,
Bessarabië. Moldavië en W alachje worden w aarin hj eenetheorie van dewording der
vele buffelhuiden naarConstantinopelen van aarde voorstelt, welke geheel afwjkt van
hier m etschepen naarM arseille gebragt.En- die.in de eerste deelen door hem geschetst.
geland, Nederland, Hamburg en Bremen D at alles was evenw el slecllts een gedeelte

drjven een uitgebreiden handelin zulkehui- vanhetreusachtigplan,floor B'
l
ty'
onontword0n, W aarvan m0n Sohoeisels, gordels,pa- pen,maardoprLaeqpède,Latreil
leenBristroon- en reistasschen, handschoenen enz. 'sdt
zzl-Miràel voortgezet. Lodewl
j
,k X F nam
vervaardigt. O0k bnnTelhorensTvorden in Bnfonopinden gravenstand,endegevierde
den handel gebragten t0tvervaardiging van schrjver overleed te Parjs op den loden
allerlei voorwerpen gebruikt.
April1788.Reedsbj zjn leven had d'
AnqiBuFelrivier is de naam V3n 00n aan- rilîidr:op iastvan Lodel
vl
jk XV1zjn standzienli
jken stroom in hetAfrikaansche Kaap- beeld doen plaatsen bj den ingang van het
gewest Natal, op hetDraken-gebergte ont- Kabinetvoornatuurljkehistorie.Belangrjk

syringende en zich uitstortende in deVisch- is de eerste uitqave derGllistoire naturelle
rlvier.= O0k eene kustrivierinhetBritsche
KaFerland Tvordt z0o genoemd.
BuFon (GeorgeLouis Leclerc,graafde),
een beroemd Fransch natuuronderzoeker,
werd geboren den 7den September 1707 te
M ontbard in Bourgogne.Hjwjddezich aan
de studie der natuurkundige wetenschappen,

génêrale etpartlculière(1749- 1788,36dlnl''
wegens defraajekoperen platen.Deuitgave
van 1774 bevat de toevoegselen in 28 deelen

ter behoorljker plaatse;het ontleedkundig

redeelte der beschrjvingen vau Dawbenton
lsweggelaten,endeplaten zjnminderfraai.
Beideuitgaven zjn aangevuld metde Gllis-

deed met den Jongen hertog van Kingston toiredesquadrapèdesovipares etdesserpents
eene reis door Frankrjk,Italiëen Engeland (1787- 1789,2 dln)'', de dHistoite des poisen vertaalde twee Engelsche werken -- één sons(1799- 1803,5dln)''endeullistoiredes

van Hales en één van Newton - in het cétaeées(1804)9'van Laeqpède.De uitgave
Fransch.Vervolgensbood hj der Academie, van 1753 enz.telt 73 deelen metde ontleeddie hem reeds in 1733 t0t lid benoemde, kundige schetsen en 54 zonder deze,en het
eene verhandeling aan overde brandspiegels, vervolg van Laeépède17 deelen.De uitgave
weshalve Folfcirehem GArchimedesdeTwee- Van Allemand (Amsterdam,1766- 1779) be-

BUFFON- BUGEAUD.
vat enkelde algemeene beschouwing van de
geschiedenis der natuur 0n de viervoetige
dieren ,met toevoegselen van Allemand.De
uitgave te Zweibriicken in 54deelen(1785maarheeftgekleurde
1791)isslordiggedrukttlHi
koperen platen.ln de stoire naturellegénérale et particuliêre,nouvelle édition,ac.
compagnée de notesetc-,redigé parSonnini
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t04van Orllans.Hjverloorhethpofdonderde
gulllotine,daarzjnebeulen geene oorenhadden voorzjnelaatstewoorden Jcitoyens,je
me nomme BuFon!''
BuFone,in hetFransch Bowfon,is de
naam van zoodanige zangers,diein de boer-

tigeopera(opera bufa)ofin hetItaliaansch
intermezzo de komieke rollen vervullen.ln

tparjs 1798- 1867, l27dln metll50 zorg- ItaliëheeftmendenhoogenendenlagenbuFone
vuldiggekleurdekoperenplatenl''beslaan de (hoog-en laag-komiek). De eerstemoeteen
werkenvanBwf'
on 64deelen,enindeoverige goedzangerwezen,terwjlmenvandentweeheeft men ttReptiles'' van Daudin (3 dln), den slechtseischt,dathj doorzjne grappen
aMûllqsques''van Denyn Xogzf/orf (6 dln), delachsgieren in beweging kan brengen.A1s
Gcrustacées et insectes''van Latreille (14 bjvoegeldk naamwoord beteekent bufoiets
dln),Gpoissonstsvan Sonzini (l3dln),t
CCé- schertsendsofkoddigs,zooalsin dwettoll#b,
tacées''van denzelfden (1dl):ttplantes'van a'
ria IIFJ enz.DeoperaIXFJ,staattegenover
Brisseau-Mirbelen anderen (28dlnljenGTa- deopeva deric (deftige ofernstige opera),en
veric bevindtzich tusschen die
bles générales'' van Swe (3 dln). O0k de de opera qvd-i-.
Parjscheuitgavein76dln(1799-1892),door beiden.De bufone zingt dooryaansop een

La
e@èdebezorgd,iszeer goed.De Jcours sprekenden toon,omdat hierde lnhouden becomplet d'histoire naturelle''van Castel 0mvat80deelen en weldeeerste 26derwerken

vanBwfon,dochaanmerkeljkverkortennaar
hetstelselvanLinnaeusgewjzigd.De((
Histoire naturelle de Bufon reduite â ce u'elle
contient de plus instructif et de plus intéressant, par B ernard (1799)''heeft 11dln.
De ttoeuvres complètes de Bwfn
on''!uitgejeven doorBassielt(1810enz-)bevatten wel
ls waaralzjne werken,maardeplatenzjn

teekenisderwoordenvanmeerbelangzjndan
demelodie,en elke geestige overdrjving in
stem en gebaren is hem geoorloofd.

Bug (De)ofBoe.
g iseenerivierin Euro-

peesch-Rusland,zichllitstortendeindeW eich-

sel.Zj ontspringtin deomstrekenvanMierzchobucz niet ver van Oleska aan de noor-

deljke helling derKarpathen in Galicië,bereiktbj PiasecznohetRussisch grondgebied,
vormteroveraanmerkeljkenafstanddegrens

vervan fraai,terwjleeneandereuitgavedier tusschen Rusland en Polen,buigtzichdaarna
werken,getiteld toeuvres complètesde Buffon,mises en ordre etprécedées d'une notice
historique par A.Richardr''in alle opzigten
uitstekend mag genoemd worden en 0ok in
onze taalis overgezet.

westwaarts naar Polen en valt na een l00p

gewaad en met kostbare kanten versierd aan

valt tusschen Oczakow en Chersson ln de

van l90 qeogr.mjlen bj Nieuw-Georgiewsk

in deW elchsel.Reedsbj Niemirow wordtzj
bevaarbaar.T0tharezjrivierenbehoorenaan
den linkeroeverdeHudawkabjHrubieszow ,
Bwfl
on onderscheidt zich vooral door de deW lodawkabjW lodawa,deKrznabjTereshoogevluj.
tzjnergedachten,doorde verhe- pol,endeLiwiècbjKamienczyk,- en aan
venheid zpner beelden en doorde pracht van den regteroever de Muchawica,de Narew
zjn stjl. Zjne beschrjvingen van grootsche en de W kra:welke laatste uitPruissen dernatuurverschjnselen zjn indrukwekkend en waarts vloelt. - Eene andere rivier in
wegslepend.Te betreuren is het echter,dat Europeesch Rusland draagt ook dien naam
zjnekxachtigefantasiehem steedsiq dehoogte en m en heet haar veelalter onderscheiding
deed zw even en hem niet veroorloûfde afte deoostelnke2$Ig.Dezeontspringtdesgeljks
dalen t0t een naauw gezet onderzoek derna- op de Karpathen, vormt belangrjke watuur. Hi
j was de m an,die zich in een zjden tervallen,looptdoordeRussischestepyeen
de schrjftafel zette,om den stroom zjner Dniépr.Zj heefteene lengtevan l10geogr.
denkbeelden op het papier te doen vloejen, mjlen,maariswegensde talrjkerotsblokmaar geenszins de volhardende Onderzoeker, ken en zandbanken harer bedding weinig
die met het ontleedmes in de hand de ge- bevaarbaar.
heimen der natuurt0tin demeestverborgene
Bqgeaud (Thomas Robert), margulsde
schuilylaatsen opspoprt.Daarom hebben zjne IJ P%connerie, duc d'Isly, maarschalk van

geschrlften,h0efraai00k opgesteld,inOnzen
tjd geene wetenschappeljke waarde,terwjl
hetmeer dorre gedeeltevan Daubenton n0j
altjd belangrjk bljft.Jntusschen moetenwp
nietuithet0og verliezen,datB%fonopzjne
wjzezjnlevenaan dedienstderwetenschap
heeft gewjd,- en inderdaadniettevergeefs.
Immersdoordenaantrekkeljkenvorm,waarin
hj haar wistte kleeden, heefthj velen t0t
hare beoefening opgew ekt en alzoo aanm erkeljk t0thareontwikkelingin de 19deeeqw
bjgedragen.
Zjn zoon HenriLeelerc:graafde Wv-#bp,
geboren in 1764, behoorde in de dagen der
groote om w enteling tot departjvan denHer-

Frankrjk, werd geboren te Limoges den
lsden October 1784. Op l8-larigen leeftjd
tradhjalsvrjwilligerindienst,onderscheidde
zich inverschillendeveldslaqen,werdkolonel
in 1814 en commandeerde m 1815onderden
maarschalk Suchetdevoorhoedevan hetlpger
der Alpen.Gedurende de Restauratiekeerde

hjt0thetburgerljkleventerug,enbejverde
zich om in hetdepartementzjnerinwoning
(1a Dordogne) het volksonderwjs en den
landbouw te verbeteren en alzoo de welvaart te bevorderen.Na de Julj-rcvolutie
van 1830 schaarde hj zich aan dezjdevan
LouisTAï!@,e,werd in 1881 t0tmaréchal
de camp benoemd en zag zich doorhetkies38*
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districtPerigueux afgevaardigd naarhetPar- Frankrijk teruggeroepen. Gevoelende, dat
lement.ln 1833 werd hj benoemd t0tbe- w eldra de storm der omw enteling z0u 10svelhebber eener brigade van het garnizoen breken, wilde de Koning hem reedsvôörde

te Parjsen kortdaarna t0topyerbevelhebberteBlay,waarzichdehertoglnvanWdrry
in die dagen in hechtenisbevond.De le41timisten verweten hem ,dathj deHertogln

hard behandelde,en de republikeinen noemden hem een bezoldigden dienaar van het
juste '
milieu, maar toen de afgevaardigde
bnlonge in 1824 in het Parlement de vraag
deed,of de gehoorzaamheid van een soldaat

Februarj-bewegingen belasten met het 0p-

perbeveloverhetleqer teParjs, maarhj

verdaagde de uitvoerlng van dat voornemen,
om dat Bugeaud volstrekt niet populair was

en hj deontevredenheiddesvolksnietwilde
uitlokken.Eerstin den nachtvan den23Stenop
den 24stenFebruarjontvingBnyeaudzjnebenoeming.Dadeljk ontwierphjeenplan,hetwelk hj met krachtwildeten uitvoerbren-

zoover moest gaan,dat hj zich den post gen,ma3r te 10 ure zond de Koning hem
van gevangenbewaarderdiende te latenwel- een sehrifteljk bevel,om detroepentedoen
gevallen? werd de vermetele vrager door aftrekken,terwjl hj kort daarna van het
B u-qeal
td uitgedaagd en doodgeschoten. Als opperbevel ontslagen werd. Nu zocht hj
een echtsoldaatjverdehjtegenvereenigin- den Koning te bewegen, om het teekenen
%en,tegen hetbezitvan wapens en muni- der acte van afstand te weigeren! en toen
tle,en even jverig vööreen grootlegeren Bem zulksniet gelukte,begafhjzlchinbureene ruime begrooting van 00r10g.In 1835 gerkleeding naar de Kamer der Afgevaardigverhiefhj zich tegen het algemeene stem- den,waarhj te laatkwam ,om denstroom
regt,tegen de hervorm ing van het kiesregt der gebeurtenissen tegen te houden. Intusen tegen de onbeperktevrjheid der dagbla- schenkomthem deeert0eydathjvandeaanden,terwjlhj in hetdaarop volgendeJaar hangersvan LouisTAiJY/:schierde eenige
debelangenvanlandbouw ennjverheidkrach- was,diedebezadigdheidendcn moednietvertig poogdete bevorderen.ln Mei1836pan- l00r. Na het afkondigen der republiek 0nvaarddehjhetopperbevelteOraninAlgerië: derwierp hj zich aan hetnieuwe Bewind,
waarAbd-el-Kader deFranscheheerschappj maar begafzich tevensnaarzjn buitenverbedreigde.Na een veldtogtvan 2 maanden, bljfteExideuil. Thans werd hj afgevaarwaarin hj deFranschetroepenaandeTafna digd naar de Nationale Vergadering, waar
ontzet en Abd-el-Kader aan de Sika over- hj plaats nam aan de uiterste regterzjde.
Wonnen had,keerde.hp illFrankrjk terug '
Voortsschreefhj indientjdonderscheidene
en werd benoemd t0t luitenant-generaal.re- verhandelingen,tegen de socialisten gerigt
genspoedeninAlgériëdedenhem echterreeds en in de (tRevue des deux mondes'' opge-

len Junj 1849 werd hj door
m 1837 derwaarts terugkeeren.Hj haalde nomen.Den 9t
er Abd-el-Kader over t0t eene zamenkomst, decholera weggerukt.Vanzjnehandiso0k
om het tractaat,aan de Tafna gesloten,te n0g een geschmft'(Del'organisationsanitaire
bezegelen.D aarna bleef Bi*
geand t0t 1828 de l'
armeé (1835).'' Men heeft zoowel in
in Oran,om aldaar door eene betere inrig- Algérië als te Perigtleux een gedenkteeken
ting van het bestuur de heerschappj van terzjnereer opgerigt.
Bugenhagen (Johann), door zjne tjdFrankrjk te bevestigen.Zjne denkbeelden
lf,
ç of dr.P ommer
overdieaangelegeuheiddeelde hj mede in genooten doetor .ro-drtTzl'
de brochure (
tMemoire sur notre établisse- genoem d, Nvas naast Lntlzer en M elanehton
ment dans la province d'Oran par suite de de voornaam ste vertegenwoordiger der H er-

lapaix(1838).:'InFebruarjvanlaatstgenoemd vorming in Duitschland. Hj werd gebolaarkeerde hj naarFrankrjk terug ennam ren te W ollin den Z4sten Junj 1485, stu-

ervoorExideuilzittingin hetcentrum derKa- deerde te Greifswald, zag zich in 1503 bemer,dochzjnprocèstegengeneraalBrossarh noemd t0t rector der school te Trepkow ,en
dien hj van geheimezamenspanningen ver- vervolgensbelastm etdetaak.om ineenekloosstandhouding met Abd-el-Kaderbeschuldigde, terschoolonderwjstegevenin hetverklaren
maakte er geen gunstigen indruk.Niettemin des Bjbels.Tevens wierd hem door hertog
werd hj in 1840 benoemd t0t gouverneur B o-qislaw X opgedragen,om de geschiedenis
van Algérië met order,om aan deweifeling van Pommeren te'boek testellen,'tgeen hj
van Valleeen einde te maken,en metAbd-el- metlusten op eeneverdiensteljkewjzev0lKader vrede te sluiten ofhem te vernieti- bragt, hoewel het werk eerst lang na zjn
gen.Door zjnejverige enrusteloozewerk- dlood ender den titel&J0h.Bugenhagii Pome-

zaamheid en door zjne wjzevan bestuuren
van oorlogvoeren wisthj zelfszjne tegenstandersmetzjnemaatregelenteverzoenen.
Bj h.
etuitbarsten der vpandeljkheden met

rania in IV libros divisa (1728)''in hetlicht
verscheen.Zjnestudiën haddenzjngeestontwikkeld,en toen hem hetgeschriftvanL'
uther
GV0n der babylonischen Gefangenschaft''in

Marocco drong B'
ageaud er in het land en handen kwam ,trad hj metdien hervormer
vel,
w0n den 14den Augustus 1844 denbeslissen- in briefwisseling. Toen Erasmun M andût

den'slag bj Isly,welkehem denhertogstitel een jveraarvoorhetPausdom,bisschopvan
bezorgde,nadat hj het Jaar te voren den Kammin werd,verliet Bw-qenltagenmetonderveldmaarschalksstaf ontvangen had. In de scheidene monniken hetkloosterenbegafzich
volgende Jaren herstqlde hj derustin de in het voorlaar van 1521naarW ittenberg,
binnenlant
len van A1ge
'rië,bragtdeKabylen waarhj eerstt0tprivaatdocentenvervolgens
t0t onderwexping, en werd ln 1.847 naar tGt hoogleeraax aan de Universiteit benoemd
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werd. Hj had een geweldigen toeloop van ven vanBwgenl
tagenzjnopgenomen in dcAlhoorde:s, Onder welke zich 00k M elana ton maehee'
std
BriefegelehrterM a
-nnerandieKönige
bevond en gedurendeLntlternafwezigheid op v0n Dânemark (1758).''
den W artbnrg verdedigde hj in diensgeest Bugge (Thomas), een beroemd Deensch
de evangelie-leer tegen deaanhangersvan den sterre-,wis-en aardrjkskundige,werdgeboPausentegendievanKarlstadt.Naden terug- ren te Kopeahagen den lzëen October 1740,
keervan Lnther tra; hj in hethuweljk en zag zich in 1762 benoemd t0t landmeter
werd te W ittenberg beroepen t0tpredikerin bj het Koninklgk Genootschap van Weteneenederkerken,entoen hj in 1524 een be- schappenteKoyenhagen,enaanvaarddeerin
roep naarDantzig ontving,k0n nietshem be- 1797 de betrekklng vanhoogleeraarin de wiswegen,zjnegemeenteteverlaten- zelfseen en sterrekundeaandeUnivergiteit.oplastder

beroep naarHambtlrg weeshj van de hand.
MetLutlterwashj d00rdenbandderinnigste
vriendschap verbonden,hoewelhj nooitten
gevallevandengrooten hervormerzjnezelfstandigheidverloochende.Hjwistdezenmoed

regering begafhj zich in 1798 naarParjs,
om metdegevolmagtigden uit Frankrjk en
anderelandenteonderhandelenoverdengrondslagdermatenen gewigten,en werdvoortsbe-

noemd t0thoogleeraarbj demarine endirecteurëersterrewachtte Kopenhagen.Bj het
hjverleendeaandienshuweljkmetKatkarina bombardementderEngelschen in 1807liethj
von Wortxde kerkeljke wjiing.Hj ordende zjneeigene bezittingen aan de vlammen ter
en regelde de Protestantsche gem eenten en prooi om de schatten van hetobservatorium,
schonk daaraan op die wjzeeen duurzaam aan den Staat toebehoorende,te redden en
bestaan.Nadathjin 1528metLutlter,Justus werd om die reden t0tstaatsraad benoemd.
Jozltu 0n anderen de kerken en scholen be- I1j overleed den 15(
len Junj 1815 en heeft
zochthad in Keur-saksen en Meiszen,werd zich grootenroem verworvendoorzjnewaarzjne hulp ingeroeyen in Brunswjk,in Ham- nemingen omtrent Algol,eene vel'anderljke
burg,in Liibeck,InPommerenenz.,waarhj vaste sterin hetsterrebeeld Perseusj- door
in te boezemen in dagenvanverdrukkingjen

overalmetbeleidenwelbespraakthei;dezaken die omtrentSaturnus,- 400r debepalingvan
van de aanhangersder Hervorming regeldeof dehellingdermagneetnaaldy- doorzjnwatem
hun goed regt tegen hunne belagerszochtte pas-instrumentenz.Van zknevelegeschriften

handhaven.In Saksen Yierd hj in 1536 t0t vermelden wj dBeschreibung der Ausmessungsmethode zum behufder Dënischen geogeesteljkedeslandsbenoemd.KoningCltristi- graphischen Karten (1787)'' tErste gri
l
'nde
J(
z4JifvanDenemarkendeeddenl7denAugus- dersphsrischen und theoretischen Astronomie
tus1507zich enzjnegemalin Dorotheqdoor (1717)''#en uErste Griinde der reinenundabB ugenlt@yen plegtig kroonen en belastte hem stractenMathemato (1797,2ëeuitgave1813en
aldaar met het bevorderen der Hervorming, 1814)''.O0k Bchreefhj veleverhandelingenin
alsmede met eene doelmatige veranderingder de werkey van geleerde genpotschappen.
Universiteitjalwaar Buyenha-qen eenigen tjd
Buginezen oflieverBoe-qlnlzenisdenaam
a1shooqleeraar en zelfsalsrectorwerkzaam van een volkydjtin onze Oost-lndische bewas.W elwerdhem in Sleeswjk een bisdom zittingen Op Celebes,in Bonien in aanjrenaangeboden,maarhj weesditvan dehand. zendegewestenzjnewoonplaatsheeft.Zpzjn
ln 1542 keerdehj naarW ittenberg terugen middelmatig van lengte,maar forsch en geverspreidde de leer derHervormden illBruns- spierd,kleeden zich in rood ofblaauw katoen
wjk-W olfenbiittel.BjdebegrafenisvanLutker en versieren armen en beenen met koperen
hield hj deljkrede en dezeiseen gedenk- ringen.Mènbeschrjfthen alslistigenwraakteeken van opregte vriendentrouw . D e v01- gierig,maar tevensalswelwille'
nden getrouw
gendeJarenleverdenvoorihem eenereeksvan bj eene goedebehandeling)a1sdapperekrjgsellenden 0p.Hj wasgetuigevan de rampen, lieden,Elnke matrozen,goede handelaars en
diedoordenSchmalkaldischen 00r10g,doorhet zeer bedreven in het bewerken van metalen
verliezenvan den slagbjMiihlberg (24April en hetvervaardigen van geweven stofen.Zj
l547),doorhetgevangennemenvandenKeur- zjn zeer aan elkandergehecht,syrekeneene
vorst en door de belegering van W ittenberg afzonderljke taal en zjn eerst ln 1610 tot
over Saksen werden uitgestort.Hj heeftdie den lslam bekeerd.Hunne huizenstaan doorqebeurtenissen geschetst in zjne ttWahrhaf- gaansop palen ,en behalvezwaarden enlansen
tlge Historia v0n dem ,wie esunszuW itten- gebruiken zj o0k gewerell,diezjzelveverberg in derStattgegangen (1547)''.Bjdeze vaardigen,benevensblaaspjpenmetvergiftige
tegenspoeden kwamen n0g twisten verbitte- pjlen.Htlnnetaal,dieveelovereenkomstheeft
ring wegenshet Interim en verdeeldheid met met het Makassaarsch,is op lastvan hetNede Protestantsche Godgeleerden Flaoius, derlandsche Bjbelgenootschap beoefend door
Amsdorf,Ot
sït
zs(lerenz.,diehem beschuldig- B.F.M attlten,die daarvan cenespraakkunst
den van afvalligheid van de Luthersche leer heeft uitgegeven.
en van ondankbaarheidJegensden gevangen
Bûheler '
sllans der),een episch dichter,
Keurvorst.In zjnelaatstelevenslaren werd leefde in den aanvang der l5(leeeuw enhield
Buyenltaqen blind en hj Overleed den 20sten zich op aan het h0f van I'rederik III Van
April15à8,een grootaantalgeschriften nala- Saerwerden,aartsbisschopvanKeulen(1-1414).
tende.HjheeftLutlterbjhetvertalenvanden Hj dichtte öDie Königstochterv0n FrankBjbeltrouw ter zjde gestaan en dezen 00k reich''in 15000verzen,waarvan oudegedrukte
inhetplat-Duitschovergezet,Belangrjkebrie- uitgavenbestaan (1500en1508)'')enGD ioclesuperintendent-generaal en alzoo t0t eersten

.

BPHELER-BUIDELDIEREN.

598

tian's Leben''in 9494 verzen,die degeschie- genoeg alle in Australië en Zuid-Amerika te
denis bevatten der Gzeven wjzemeesters''
! huisbehooren,brengen zeeronvolkomenont-

eenbpekmetoosterschespronkles,datzichbtl wikkeldejongen terwereld,welke zelfs1:
jt
i
b
j
verschillende volkeren van het W esten bur- degrootstesoorten verbazendkloin zjn.Die
gerregt verworven heeft.
Jongen hebben een buisvormigen mond,om
Buhle(JohannGottlieb),eenDuitschwjs- de tepels der moeder te omvatten,waaraan
geer,werd geboren te Brunswjk den Sgsten zj maanden lang bljven hangen,en daarzj
Auqustus1763,studeerdeteGöttingen,werd aanvankeljk n0g geen krachthebben om te
erln 1787bgitengewoon enin 1794gewoon zuigen, wordt hun door de zamentrekking
hgogleeraarln dewjsbegeerteen vertrok in van eene borstspier der moeder de melk in
dlebetrekkingin1804naarMoskou.ln1811zag denmondgespoten.DejongenvertoevendaarFig.1.
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hj zichbenpemdtotvoorlezerenbibliothecaris enboven in een zak,dopr een:huidplooider

dergrootvorstin Catharina,keerdein1814terug moeder aan den buik gevormd en doprtwee
naarDuitschland,en werdin 1815hoogleeraar beenderen van den voorsten bekkenrand on-

aanhetCollegium Carolinum in zjnegeboorte- dersteund.Deze zjn de bwédelbeenderen,die
plaats.Hj overleed aldaardenllëenAugustus 00k bj het mannetje van deze orde,maar
1821.Hjwaseenjverigaanhangerderwjsbe- bjgeeneanderezoogdierenvoorkomen.Yocrts

geertevanKantenheefteen grootaantalwer- onderscheiden zieh de buideldieren 4ccr eene
kengeschreven,van welkewj noemen ?Ge- eigenaardige vorming derhersenen.Men kan
schichte derneuerenPhilosophieseitder Epo- dezeorde inverschillendegroepenverdeelen,
che derW iederherstellungderW issenschaften nameljk:
(1796t0tl805.6 dln)''en uLehrbuchderGe- Die der mleeselvetende llideldïerds (Creato-

SChichte derfhilosophie(1796-1804,8d1n)''. phaga).DezevindtmenalleeninAustraliëenzj
Buhrlen

(Friedrlch LudwiglyeenDuitsch
schrjver, werd

Fig. 2.
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Iacinus cynnce-

phalus),diespre&verkzaa:a g6kend geljkt op
weest, bekleedDebuiitlrat.
denslagershond,
doch een meer
dehj regterljke
betrekkingen teEiehsidt,Söflingenen Stutt- gespleten bek bezit,de bergstreek van Van
gart.Hj heefteen g1'oot aantalromans ge- Diemensland bewqontenjagtmaaktopschaschreven,die van eeneuitstekende gavevan pen en kengoeroe's.Voorts behooren hiertoe
opmerkinggetuigenjzooalsuErzëhlungenund de geslachten Dasyurlu (;g.1),dat zeerlisMiscellen (1817- 1820,2d1n)'',JNeueErzëh- tige dieren bevat,welke op dassen eu mam

lungen (1824- 1825, 2 d1n)'',JDiePrimaDonn! (1844)''enz.
Buldeldieren (De)vormeneeneordevan
zoogdieren,welke meestal klein zjn,eene

,zy.x..
/z

dersgeljken,M yrmecobiusenPhascogale,de laatste twee met diertjesalskatten en

ratten,die in debosschen van Australië inde
boomen klimmen en vooraldevogelsbelagen.

zachtharige pels,een langen staartennagels
Die der buidelratten (Didelphysj ;g.2),
op de teenen bezitten.Deze dieren,die na- walgeljke diertles, waarvan sommige z0o
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grootzjnalsmuizen,andere alskatten.Hun
gebit komt met dat der inseden-eters overeen en zj verspreiden een onaangenamen
musktlsreuk. Zj hebben een langwerpig ligchaam , korte beenen,spi
tsen koy,groote,
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nachts in d6 boomen klauteren,om zich met

vruchten te voeden. Zj hebben gronte duimen zonder nagels aan de aehterste voeten
en een eigenaardig gebit, waaraan de hoektanden veelal ontbreken.T0tdeze groep be-

kale ooren en eenkalen,schubachtlgen staart. hoo1.thetvliegendestfit
feltlier(Petaurus,;g.3),
Men vindt ze in Zuid-Amerika t0t aan Ken- dat,even a1shetvliegendeekhoorntje,eene
'

##

Petauruni:f/#f4#fftJ'.

tugkyenzjkunnenwegenshunnehandvormige 'behaarde vlieghuid bezit,alsmede de plompe
achterste voeten uitmuntend klimmen. Tot koalan(Phascolarctos)meteene zachtepels,
deze groep behoorthetonpossum (Didelyhls op dievan den beel.geljkende,enhetranke
virginianaljdat in de kolonisten van Vlrgl- e%
'ngerbuideldéer (Phalangista),datop de AI0nia en Mexico onverzoenljkevjanden heeft. lukken voorkomt.
Het riekt steeds op aanmerkeljken afstand Diedergras-etern(Poëphaga).Dezehebben
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Dc kengoeroe.

geweldip naarknoflook,plundertmetpnge- van boven 6 breede)dunne,en van onder 2

meene hBtigheid dehoenderhokken en iszeer lange,horizontale snjtanden?geen hoektantaai.Hethoudtzich weleensdopd,om eenige den en stompemaaltanden.Hiertoe behooren

oogenblikken lateraan zjnevjanden teontBna
Dy1pe
n.
e de
rvruekten-eter:(Carpophaga),onschadeljke dieren,welhe bj dag skpen en des

de kengoeroe'
s(Macropus,;g.4) en de ken-

goerpe-rcffep (Hypsiprymnns). Van eerstge-

.

noemden hebben sommlge de groottevan den
mensch ,zeer kleine,zwakkevoorpooten,en
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krachtig ontwikkeldeachterpooten metlange, de namen licht,warmte,electriciteit en che-

sikkelvormige klaauwen.Zj zitten regtop, mismus bestemyelen.Telwjl wj vooreene
bewegen zich met groote sprongen op de verdere verklanng van dit onderwerp naar
achterjooten en besturen hunnebewegingen het artikel Lieht verwjzen,zullen wj 0ns
daarbj metden staart.Alleenbjhetgrazen hier bj deverschjnselen derbuiging en inkomen de voorpooten aan dengrond.Zj be- terferentie bepalen.
wûnen de grazigevlakten vanNleuw-llolland, W anneer men in een door de z0n beschevoeden zich met planten en worden om hun n0n V0nSt0l'00n0r donkere kamer eene zeer
vleesch sterk vervolgd.Zjzjn echterverba- smalle spleet maakt en het dââr doorheenzend schuw en weten zich innood methunne dringend lieht Op een scherm opvangt,dan

achterpootenkrachtigteverdedigen.Hetwjf
je is het beeld breeder dan de syleet,- hetbrengtin denregelslechts één Jong'
terwe- yeenbj eeneregtljnigeversprelding van het
reld, en dit neemt zelfs danjwanneer het llcht onmogeljk z0u wezen.Naastde verreedsvrj grootgeworden is,bj hetgering- lichte streep vertoonen zich aan beide zjden
stegevaarzjnetoevlugtt0tdenmoederljken voortsbjafwisselinglichteendonkerestrepçn.
buidel.
Maaktmen tweezulkespletendigtbjelkaar,
Eindeljk die der wortelknagers (Rhizo- dan ontwaart men twee zulke beelden,die
phaga). Het gebit van deze komtmet dat t0t elkandernaderen engedeelteljkzelfselkderknaagdieren overeen.Daartoebehoortde ander bedekken, terwjl - z00 als zeer
Ivombat(Phocolomysfossor),dieop den mar- natuurljk is- Juistdie plaats,waarzjOp
m0tgeljkt,diepe holen in de aardegraaft, elkander vallen, meer verlicht is: dan de
bj dag slaapt en bj nachtrondzwerftom daarnaastgelegene.Maaraa'
n debeldezjden
zich op boomwortels en gras te vergasten. van dezemeerverli
chtestreey vindtmenTerwjlthansde buideldieren,op weinige en datisJuisthetmerkwaardlge- donkere
uitzonderingen na, alleen in Australië en ljnen,hoewelhierhetlichtuitbeidespleten
Zuid.Amerika voorkomen,en men aldaar uit Op het scherm valt. Bedekt men één der
het tertiaire tjdperk overbljfselen vindt spleten,dan verdwjnen diedonkere ljnen.
Van reusachtige vorzaen dezer orde,die op Hi
eruit bljkt, dat een verlichtveld,uit2
de hedendaagsche,dikhuidigen,bepaaldeljk lichtbronnen bestraald,onder zekere omstanop het neushoorndier, geljken, leert het digheden zich donker kan vertoonen,en dat
onderzoek der aardlaqen,dat zj in laatst- die donkerheid doo1-de 2(lelichtbron veroorgemeld tjdperk 00k ln 0nswerelddeelniet zaakt Tvordt, alzoo dat licht met licht
ontbraken. Overbljfselen van buideldieren duisternis kan geven.
vindt men in de gipsgroeven van MontmarH0e zullen wj datzonderling verschjnsel
tre,en hetisvrj duideljkgebleken,datde verklaren? De emanatie-theorie laat 0nshier
oudste zoogdieren der Juravorming t0t de in den steek,doch de undulatie-theorie lost
buiIdeldieren behooxden. Mag men zulks a1s hetraadselgemakkeljk 0p.
waarheid aannem en , dan isdit feit alweder
De voortplanting van het lichtgeschiedt
een bewjs voor de geleideljke opklimming door den uiterst iinen,overal aanwezigen
van het geheele dierenrjk, daar toch de aether,dieuitverbazend kleinedeeltlesbebuideldieren onder de zoogdieren op zeer staat, welke bi
j duisternis rustig en regellagen trlp van ontwikkeling styan.
matig nevens elkander gerangschikt zjn
Buiglng en interferentle van het (;g. 1). Men begrjpt! dat zulk eene stof
licht.Onder dezen naam vereenigtmen eene door de rt
lwe aanraklnq van een tastbaar
reeksvap verschjnselen,wiernaauwkeurige ligchaam niet in bew eglng w ordt gebragt:
m
aar
'
e
r
door
heen gaat. Is de bewegende
waarnemlng veql heeft bjgedragen totontwikkeling derleer van hetlieht.Terwjlmen oorzaak '
echter van zoodanigen aard,datzj
te voren,volgensdetheorievan Nelcton,aan- een enkelaetherdeeltlevan zjneplaatskan
nam ,dateenlichtgevendpuntnaar allezjden dringen, dan komt plotseljk en met onbein regte ljnen fjnelichtdeeltjesuitstraalde, rrjpeljke snelheid de yeheele aethermassa
die in het 00g het gevoel van helderheid m beweging. Dat geschledtop de volgende
veroorzaakten, zoodat hierdoor de voorwer- wjze:heteersteaetherdeeltjea(;g.2)wordt
pen zigtbaar werden, maakte Grimaldi de loodregt naar boven gesttlwd totdathet,bj
natt
lurktlndigen opmerkzaam op buiqings- gestaag verminderende snelheid, weder t0t
verschjnselen,waarvan de vermeldeultstra- rust komt, daar het van allekantengeljklings- of emanatie-theorie geene rekenschap matig d00r (in de iguur niet geteekende)
kan geven.Toen legde onzeschrandereCyrés- aetherdeeltjesomgevenis.Hetvolbrengtechtiaan .
s'
lft
y.çAdzl.sde grondslaren dertril
lings- ter zjn l0op niet zonder hetnabjgelegen
e a' te storen, zoodat ook dit
(undulatie-ofvibratie-)theorle,welkedaarna aetherdeelti
door de proeven en nasporingen van Youn.q op dergell:ke wjze begint te trillen. Het
en Fresnelontwikkeld en in de wetenschap deeltje a'veroorzaaktdezelfde beweging bj
opgenomen w erd.Volgens deze theorie ont- zjn buurman,deze bj den volgende,en z0o
staat het licht door eene golfvormige bew e- voort tot in het oneindige.A1s echter het
ging van den aether(zieonderditwoord), deeltje a uit zjn oorspronkeljken stand is
diemeteeneverbazendesnelheidwordtvoort- gestuw d, m oet a' n9g beginnen te trillen,
geplant en, met stofeljke voorwerpen in en aanvankeljk hebben dedeeltlesvan baf
aanraking kom ende,daarin verschillendever- naar deregterhand nog niets van die bew eschdnselentevoorschjn roept,welkewjmet ging vernomen,zoodat zulk eene voortplan-
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ting in hetoneindige 00k een oneindigentjd ander kunnen vernietigen. Onderstel eens
dat 2 rjen aetherdeeltjes (AA en BB ;g.s)
vereischt.
Hiermede isheteerstetjdperkdertrilling, digtbj elkandergelegen zjn,dathetdeeltle
gclving of slingering volbragt. Het tweede a derrj AA naarboven wordtgestuwd,en
bevat den terugkeer vanhetdeeltje anaar dat,toendebeweging,diezjvolgensdengewozjne ooxspronkeljke plaats (f1g. 3),terwjl nenl00yvolbrengt,totegevorderdis,hetdeeltje
de deeltjes b en cdiebeweging geleideljk c derrj BB desgeljk ln zoodanigebeweging
volgen.Daara bj zjnakomstop dieplaats wordt gebragt, dat het een golfberg moet
eenezekeresnelhei;bezit,schiethetdeeltje- helpen vormen.Hetis duideljk,dathierde

en dit is het

tegenoverge-

3de tjdpexk
overzjne *c'rCm+ ++ *-*+ *-*M -N'.:--=M - ''+-&-*+-@-*- -oorspronkelj-
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waarbj chet
eerst weder
hoogste
openbaren,
standptlntbereikten dzichbeginttebèwegen. waarde2 rjen (terlinkerhand)zoovervan
Nukeertaterug- enditishetvierdetjdperk elklrwjken,datdebewegingenderdeeltles
enalshetopzjneoorspronkeljkestandplaats geenerleik-belemmering ondervinden.O0k dat
istertlggekeerd(qg.5),beginthetdeeltjeenaar verschjnsel kan men in het water van den
boven te gaan,en z00zetzichdeslingerende vjveropmerken,wanneermen daarin Ssteebeweging gestadigverder voort.Hetgedeelte nen werpt, zooals in flg7isvoorgesteld.Men
tusschen a en e(qg.5)noemtmen eenegolf, zal zien, h0e de bewegingen van die twee

aàc een golfdal en cde een golfberg.De punten uitgaan en zich met elkandervermenbeweging in
gen,m aartedenaetherbevens,dathet
staat derhalwaterdââref:
feu is waar
ve uit eene
*
e
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reeksvan af- c
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l.deeengolfgolfdalen en
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langenzw aar
,-v <eee++'**-'*++%*+.@+.+@.++*++*++++*-+@+*e.@+ dezevoorsteltouw ,dataan
lilljr de Verde beide uitklaring der
einden vastLnterferentée
gehouden en door herhaalde rukken aan het Van het licht of het ontstaan van donkere
ééne uiteinde aan hetgolven gebragtwordt. plaatsen,waar het lichtdoortweedigtbj
ATen ziet daarbj,h0e de golvende be:zeging elkaâr geplaatste spleten op eenscherm valt,

voortschrjdt over de geheele lengte van het geenerleimoejeljkheid oplevert.
touw.letsdergeljksneemtmenwaar,wanneer Onderstel,;at A en B (;g.8)liehtgevende
meneensteen in hetkalmewatervaneenvj- punten zjn,vanwaarde golvendebeweging
verwerpt;men zletdan,h0edegolvendebe- uitgaaten voortschrjdt.In onze iguur zien
weging aan alle zjden voortgaat naar den wj eene plaats,waardebeide golfreek8en
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oever,waarbjechterdewatermassaopdezelf- elkander kruisen.Verbeeld tl,datdedoorgede plaatsbljft.Hoesnelditgeschiedtin 4en trokkenljnendegolfbexgenen degestippelde
aether,bljktuithetfeit,dathetlichtslechts de golfdalen aanwjzen. Men zietalzoojdat
8 minuten behoeft,om van dez0n onzeaarde bj de ontmoeting der golvenreeksen twee
te bereiken,- een afstand van 20 millioen golfbergen,twee golfdalen en 0ok een gnlfgeogr.mjlen.
berg met een golfdal kunnen zamenvallen.
Erkentmen demogeljkheitlvanzulkeene In de beide eerste geval.len vereenigen en
beweging,dan zalmen gemakkeljk inzien, ondersteunen de beide bewegingen elkander,
dattwee gf
llvingen bt
j haar ontmoeten elk- - in het laatste w ordt de bew eging opgehe-
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de aether is er in rust.W aar de
aetherinrustis,heerschtduisternis;derhalve
ontstaan op alle interferentie-ofontmoetingspunten van de derde soortdonkere plaatsen.
ven j en

Eene reeksvan dezezjnzoodaniggeordend,
datzjzamenhangendeljnenvormen,endaarenboven wisselen de donkere en verlichte
plaatsen af, zoodat een wit scherm , d00r
zoodanige interferentie-vormende golven aan-
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Deze laatste werken geheelanders dan die

derregtljnige lichtstralen.Lettenwjdaartoe
op een stralenbundel,welke eene dergeljke
helling heeft met betrekking t0t de opening
lb,a1s in ;g.11isvoorgesteld.Zoodra hj
in de donkere ruimte komt moetelke reeks
van aetherdeeltjes een golfslag vormen op
dergeljkewjzealsvsördereetjzoodatberg
naastberg en dalnaastdalvoortloopt,geljk
dooarrd
eerge
ldenuljn
isinaangewezen.
Ma
hi
zs
it
ei
nppe
wj
Juein
st,
vergeljking
metden regtljnigen weg,eenebelangrjke
verandering. De doorgetrokkene loodregte
dwarsljnen toonen aan)dat in de reeks 1
aleen golfberg voleindlgd is, terwjldiein
reeks 11 eerst een aanvang neemt.Hieront-

moeten dusde deeltjeselkanderintegenovergestelde rigting, zoodatzj elkanders beweging genoeg belemmeren, om een g1.
oot gedeelte van het licht-eFect te doen verloren
gaan.Zulk een zjwaartsgebogenbundellichtstralen kan dus op het scherm niet dezelfde

helderheidvoortbrengen alsderegtljnigebundel.Dit is echter nog niet alles:een derde

bundel lichtstralen zaln0g verderzjwaarts
gedaan2lichte en donkere strepen vertoont,
zooals ln onze fgutlr door witte en zwarte

kri
ngetjesisaangeduid.
Thans komen wj t0t de vraag,h0e het
komt, datwj deinterferentie-verschjnselen
z00 zelden opmerken? Hierop geven wjhet
volgend antwoord:ab(;g.9)zjde vroeger
vermelde reetin hetvenster.De lichtgolven,
uitdezelfde bron vloejende,gaan ergeljk-
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gebogenworden,ongeveerzooalswjin;g.lS

opmerken.Hier heeft de reeks l der aether-

deeltlesreedseene geheelegolf(bergendal)
voleindigd,wanneer reeks 11 begint te trillen. De reeksen l en 11 hebben alzoo dezelfdebeweging,doch l en6eenetegenovem

gestelde,zoodatzj elkander opheFenq2 en
7,3 en 8,4 en 9,5en10desgeljks,zoodat
alleen 11 overbljft.Wjbehoevennaauweljks
tezeggen,datditaantalin dewerkeljkheid
niet 11,maar duizende bedraagt,die op één
na elkanier Opheffen,wanneerhetgetal0neven is.De lichtvermindering zaldus in het

gunstigste gevalz00sterk zjn,datzjweinig
van volslagen duisternis verschilt. Daarom
vertoont zlch op hetscherm naasthethelder
matig doorheen en welin eene regte rigting verlichte gcdeelte eene donkere ljn (;g.$)
(zcoalsin;g.10 isvoorgesteld).Daarom wordt tusschen a,en1'/),ontstaande door de eerste
het scherm S van a't0t bleven helder ver- volkomene interlbrentie der zjwaartsgebolicht alsof dat gedeelte zich aan de andere gene lichtstralen.Daarna merktmen op,dat
j den volgenden,nog meerzjwaartsgebozljde derreetbevond.Daarmen echtero0k b
de reetzylve a1slichtbron beschouwenkan, gen bundel de afstand der zich eenvormig
ishetduldeljk,ëatzj nietalleen een regt- bewegendeaetherdeelt
jes1% goloengtenbeljnigen bundellichtstralen (B;g.9)uitzendt, draagt,- eene gesteldheid, welke met de
maar0okzjwaartsharelichtgolvenverspreidt. voorgaande(fig.1l)overeenkomt,dochwaarbj
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hetlieht zwakker is.Dan volgen er stralen) uit volgt, dat het aantalaethergolven over
die 2 geheele goloengten van elkander ver- den afstand van eene geogr.mjlruim 11400
wjderd zjn en dus,zooalsin ;g.12isvoor- millioen bedraagt. Tach kan eene volgende
gesteld,volslagene duisternis geven.De ge- gnlf zich eerst vormen nadat de eerste is
durig sterker zjWaartsgebogene ljnen zjn ontstaan, en de voortplanting dier golvcn
meer en meer verstoken van lichtgevend van de z0n t0t de aarde, 454 billioen in
vermogen en verdwjnen eindeljk geheelen aantal,geschiedt niettemin in 8 minuten.

al.Hetverschjnselop hetwittescherm ltomt
derhalve overeen met de afbeelding in ;g.9.
W j zien dus,dathetlichtzich weliswaar
in alle rigtingen verspreidt, maar dat bj
eene geringeztidelingscheafwjking deinterferentle zo0 groot wordt,dat 0ns 00g geen
licht meer oymerkt.Om die reden schjnt
het,dathetllchtuitsluitend eeneregtljnige

N0g hebben wtjdevraagnietbeantwoord,
om welke redenwjdeinterferentie-verschjnsden z0o zelden opmerken.W j hebben gezien,dattwee reeksen aetherdeeltleselkanders werking dan alleen ophefen,wann>'
zj evenwjdlg ofnagenoeg evenwjdig naast
elkander voortloopen en tevens de naastelkander heeu en weder Blingerende aethel'
-

beweging heeft.
deeltjes zich in tegenovergestelde rigtingen
De proefomtrentdebuiging derlichtstralen bewegen.ln dit gevalkan geen golfen dus
welke wj in Eg.9 hebben voorgesteld,ver- 00k geen licht ontstaan, h0e krachtig de
schaft ons een middelt om de lengte der lichtbron o0k wezen moge.Dit gevalltomt
lichtgolven te berekenen.De eerste donkere echter zelden voor. Van de z0n ,a1s algestrepen a'
'b'
'vertoonen zich dââr,waarhet meene bron des lichts,komen slechts evenverschil in lengte der aetherreeksen eene wjdige stralen t0t0ns,en de beweging der

geheele golEengte bedraagt; wanneer wj, aetherdeelQes iB daarbj zôô geljkvormig,
Fig.10.
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in verband met;g.12,0ns o0g vestigen op dat zj elkanderondersteunen,om onslicht
qg.9,dan ishetduideljk,eene loodljn bc te bezorgen.W anneerwtj0nsechter2 lamuit den buigingshoek der reet a b op den pen A en B (;g.13)voorstellen,die beide
langs a schietenden lichtstraal trekkende, hare stralen uitzenden naarhet punt C ,dan
datdelengte derlichtgolfnaauwkeuriggeljk kunnen wj aannemen,datditpuntz0o geis aan de ljn ac.Men kan dezenietregt- legen is, dat het aldaar aanwezige aetherstreeksmeten,maarwé1deSrgedtederreet deeltle door A in de rigting van de pjlc
ab en de afstanden aa''en a'aM.De twee en d00r B in die van de pjl b wordt
regthoekige driehoeken abc en atz'a'
'zjn voortgestuwd,maar deze rigtingenzjn,zoogeljkvormig,zoodatmen heeftaa':a'a''= langA C en B C eenvrtjaanmerkeljkenhoek
y:V je.Zondel.eenegrppte maken, nooit teqenovergesteld, zoodat er
be:avc,ofac= G.J
geene volledige dulsternisgeboren,wordt.Dit
JJl
foutte begaan,kan bevervangenwordendoor kan eerstgeschiedenop een meerverwjderd

a'a'
'Xa b

punt C ',waar genoemde hoek zeer klein ig,

aà,zoodatmenverkrjgt

/ 'datwilzeg- tb ch juist wegens de verwjdering van dat
GG
punt is er de lichtsterkte zöö gering,dat
gen, de goliengte is geljk aan de halve wj er de interfereltienieteensopmerken.
breedte van het helder verlichte gedeelte, De strepen op hetscherm S (:g.9) zjn
vermenigvuldigd met de breedte der reet en donker,wanneermeâ eenrood-gekleurdglas
gedeeld door den afstand aa'of dien van het vsôr de reet plaatst. AlBmen dit weglaat,
scherm.Volgens proeven van J.M nller be- krjgt men in plaats van donkere gtrepen

draayt de goliengte van r00d licht'/a444ste gekleurde.Ditiseenzeergewoonverschjnsel,
en d1evan anders gekleurdlicht '/syxstevan dat men 00k op anderewjzen gemakkeljk
eene ljn (oude maat,l44in eenvoet).Hier- kan Waarnemen ; ziet men bjv.door eene
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uiterst flne opening naar een lichtgevend hetbekken of de wervelkoloy vastgehecht

punt, dan vertûont zich dit laat:te met ge- zjn.Ei
ndeljk heeftmen onmlddelljk onder
kleurde ringen.N0g fraajeris een dergeljk de vetlaag de b%dt6nst6 dc/zslildc/zd buikspier,

verschjnsel,wanneermendevedervan een wier vezels z00 loopen,datzj bj verkorzingvogel,bjv.van e:n vink,vôôrdeoogen ting den buikwan; intrekken en tevens naar
boven halen.De vezels van de tweede spierlaag, die der binnenste q
vc/zvipt
çcAe buiks
pier,

Fig.1$.

hebben eene tegenovergestelde rigting.Bj
hetintrekken van den buikwan; halen zj
dezen naar beneden.Daaronier bevindt zich
de d'
tvarsche àjikq
vïer, dieaan weêrszjden
bj de wervelkolom een aanvangneemten
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houdt en dan naar de zon ziet,daar men in
dit geval o0k deze aanschouwt,'omgeven

van hier naar voren loopt,alzoo ben gordel
vorm'
ende en t0t intrekking van den buik
dienende.Door de werking van deze spieren
worden de ingewanden van den buik zamenVeperst en t0t ontlasting van overtollige
stosen aangesgoord.Onder den buikwand
ligt het bu%knl%es (peritonaeum), een dun?
doorsehjnend, maar taai weivlies. Dit bekleedt de geheelebuikholte,alsmededehierin
aanwezige ingewanden.D00r de afscheiding
van eene geringe hoeveelheid waterachtig

vochtbljfthetglibberig,àoodatdeveelvuldige bewegingen en verschuivingen der ingewanden zonder bezwaar kunnen plaats
hebben.

Buikloop (diarrhée)is eeneveelvuldige
zjn brj-ofwaterachtig,kleurloos, grjsof

darm-ontlastlngvan dunnestoFen.Dezelaatste

groen,zonderreuk ofzeerkwaljk mekend.
Zulk eene ontlasting kan in het etmaal 2-,
5-of lo-maal of n0g vaker en dan met of

zonderpjn plaatshebben.Men moetdaarbj
tvloeituiteene
door prachtig gekleurde geljkmiddelpuntige wélonderscheiden?ofzjvool.
ringen;
oorsponkeljkeaandoeningvanhetdarmkanaal,
Bm gpunt noemt men dat punt eener dan wel uit andere ongesteldheden des lig-

chaam s. Tot deze laatste behooren verzwekrommel;n,waardezezoodanig van rigting ri
verandert, dat het holle gedeelte der afge- ngen in de darrnen:tering,mazelen,r00dlegde baan naar dezelfde zjde is gekeerd vonk, Bright'sche ziekte, kxaamvrouwenals het bolle gedeelte der n0g afte leggen koorts, cholera. typhus enz.Hieruitbljkt,
baan.Deraakljn aan hetbuigpuntvan zoo- dat de buiklooq zeer vçrschillend van aard
danigrS-vormigekrommeisdustevenssnjljn. kan wezen en dlentengevolge eene zeerverBulk. De buikholte met de daarin aan- schillende'behandeling vordert.
wezige ingewanden grenst van boven aan
Onder de oorzaken van oorspronkeljken
hetmiddenrif,van onderen aan debeenderen (acuten,primairen)buikloop bekleedtkoude
van het bekken, van achteren aan de w er- eene eerste plaats.Vochtige kleeding,sterke
velkolom en de lendespieren en van voren afkoeling der met zweet bedekte htlid, onaan den weeken, spierachtigen buikwand. voldoende verwarming van den buik doen
De gedaante van den buik lshoofdzakeljk ligt buikloop ontstaan.Eene tweede oorzaak

van den buikwand afhankeljk,daarhj d00r isgelegeninhetonmatiggebruikvanmoejede spierkracht van dezen ingetrokken kan ljk verteerbareofprikkelendespjzen,zooals
worden, en tevens in het celachtig weefsel
onder de huid van den buik eene min of
meer dikke laag vetkan ontstaan.Onder de
vetlaag bevindt zich eene driedubbele spier-

versch brood, verkoelende vruchten, zuur
bier en. zuren wjn,voortsin hetgebruik

van vergiften uithetplanten-en dierenrjk,

alsmede uit dat der delfstoffen, zooals vergiftigezwammen en vruchten,bedorven worst
enandervleeschofvisch,kopergroen enz.,in het gebruik van slecht drinkwater,in 0phooping van verharde stoflbn in het darmelkaârlangsden middelnaad vanden buik ont- kanaal,en eindeljk in hevige gemoedsaanm oeten en tusschen hetonderste uiteindevan doeningenjvooralin angst en vrees.
hetborstbeen en dennaadderschaambeenderen
Die ongesteldheid komt op elken leeftjd

laag,wiervezelszöö gerangschiktzjn,dat
men den buik in alle yigtingen kan zamenpersen.Behalve een pkar lanre,ylatte en
vrj breede spieren,de regte àf
zlkesereo,die

uitgespannen zjn,zoodatmen den buikdonr voor,maarvooralbj kinderen,bepaaldeljk
zamentrekking daarvan platter kan maken, in den tjd der pruimen en in dien van het
heeft men n0g 3 lagen van, spiervezels,die halfrjye ooft. De buikloop is te heviger,
in het midden vleezig , aan de uiteinden naarmate hetdarmkanaalover eene grootere
peesachtig en aan de beenderen van deborat, uitgestrektheid is aangedaan.De naderende

BUIKLOOP.
ontlasting wordt doorgaans door een gerommelin de ingewanden voorafgegaan.Hevige
gevallen van buikloop gaan vergezeld van
koorts en doorgaans van gebrek aan eetlust
en van eene beslagen tong.Is.'de buikloop

dooronmatigheid ontstaan,dan zjn de uitgeworpene stoFen kwaljkriekend, en er
oyenbaart zich veelal braking.Erontstaat
ultputting, evenredig aan de hevigheid der
ziekte.Zjn duur iszeerverschillend:men
heeft buikloop die l- 2 dagen,en 00k die
8- 14 dagen aanhoudt.Bj personen,diete
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dit een bljk,dat er verzweringen bestaan

in het darmkanaal.De behandeling vanchronischen buikloopkomtinveleopzigtenovereen
metdie van een acuten aanval.W armte van

den buik en een goede leefregelzjn hierbj
dehoofdzaken;bj hardnekkigheiddierziekte

is het van belang,een warmer klimaatop
te zoeken.
Ten slottevestigen wj deaandacht0Pden
buikloop van kleine kinderen bj hetspenen,

bj pndoelmatig voedsel,bj het tanden krjgen enz.Bj een geringen aanvaldierziekte
voren veel last van buikloop hadden,keert heefthet kind weinig last,doch zoodra hj
deze zeer ligt terug,Jathj kan chronisch hevigerwordt,verdwjntde eetlust,zoodat
de zuigelingzelfsafkeerig wordtvan deborst;
bj hen worden.
De verschjnselen vanseeundairenbtlikloop er ontstaatbraking,delippen worden blaauw ,
ofvan zoodanigen,die eigenljk uitandere de huid koud,hetgelaatbleek, en deoogen
ongesteldheden voortvloeit,zjnuitden aard verliezen allen glans.Het geheele ligchaam
der zaak zeer verschillend.Deze buikloop is heeft een vervall
en voorkomen,dedroore
veel gevaarljker dan de primaire, welke huid hangtl0s om armen en beenen,debulk
slechtszelden doodeljkegevolgen heeft.De is weggeslonken, het gelaat heeft een Oudbehandeling van dezen laatsten bepaalt zich achtig voorkomen,en de ademhaling is zeer
voornameljk t0t een strenq diëet'en t0t zwak.De polsisQaauw,hetkindhéeftbjna
hetwarm-houden van den bulk.Bjligteaan- geen kracht om te slikken,de mond wordt
vallen is een warme buikgordel- een vlag- met spruw bedekt, het schreit op heeschen
gedoek- doorgaansvoldoende;bjzwaardere toon,en er ontstaan krampen.Hetkindverdient men het bed te hot
lden,en bj n0g draaitde oogen of houdt ze in den slaap geslimmeredenbuik metwarmedoekenofwarme opend, schrikt plotseljk wakker en maakt
pappen te bedekken. O0k warme zitbaden stuipachtige bew egingen - een gevolg Van
en laauw-warme,sljmerige lavementen zjn gebrekkigevoedingderhersenenwegensbloedzeer aan te bevelen. ls de buikloop door armoede.Veelal volgtbj zulke hevige verkoude ontstaan,dan komen zweetdrjvende schjnselen na lt0t3 weken de dood. Dikdranken tepas,zooalskamillen-en vlierthee, wjls komt er tegen het einde eene longen in elk gevalmag de dorstalleen gelescht ontsteking bj, di
e den aioop besyoedigt.
worden doorhetgebruik van sljmerigedran- Somtjdsontstaatereen chronischebtllkloop,
ken,zooals gortwater,afkookselvan althaea- doch het kind isdan reedsteveelverzwakt,
wortel enz., in kleine hoeveelheden.W ordt om op goeden grond herstelte mogen verde buikloop veroorzaakt door ophooping en w achten.Een goed teeken en een begin van

verharding van faeces,danneemtmen ligte genezing isdeminderveelvuldiqeontlasting

purgeermlddelen,zooalswonderolie,rhabarber en demeerdere dikte (consistentle)derstof,
enziMen stuit hem het gemakkeljkst door alsmede het toenemen van den eetlust en
opium-praeparaten en zamentrekkende mid- van de warmte der huid.

delen, zooals tannine (looistog, ratanhia, Om bj kinderen buikloop te voorkomen,
azjnzuurlood,salpeterzuur zilveroxyde enz. zorge men in de eerste plaatsvoordoelmatig
Men onthoude zich bj buikloop van groen- voedsel;datis bjkleine kinderen nietanders
ten , vooral van salade, van roggebrood, dan demoedermelk.Ontstaaterevenwelbaikvan moejeljk te verteren vleesch en van loop,dan ishetnietondienstig,,hetkindvan
peulvruchten. Zachte soep, m nlk-en m eel- eene m in te voorzien.In elk gevalmoetmen
kost, vooral zachte of nog liever raauwe alsdan de voeding yerminderen.Zjn de kinejeren en een glasgoeden wjn doen geen deren reeds van de borst,z00gevem enzach-

nadeel,terwjl sterke drank met groote 0m- ten meel-en melkkost en geen vaste spjs.
zigtigheid en geenszins in elk gevalm oet V oor kunstmatig m etde zuigqesch - opgebruikt worden.
gevoede kinderen kieze men bj buikloop
De chronische (slepende)buikloop kan uit andere melk,ofmen voege er eikel-koëjof
den acuten ontstaan, maar komt 00k wel sl
jmerige zelfstandigheden bj, ofmen àoe
zelfstandig voor. De ontstekingsvatbaarheid hun eenmengselgebruiken vangeljkedeelen

van het sljmvlies der darmen wordt wel melk en kippen-bouillon:terwjltevenseiwit
eensduurzaam en kan aanleiding geven tGt veelalgoedediensten bewjst.Zjn dekindevelerlei kwalen;in dien toestand ls chroni- ren wat ouder, dan komen aftreksel van
sche buikloop vooral voor kinderen en voor verseh rundvleesch en een weiniggoedeoude

ouden van dagen nietzondergevaar.Hjont- wjn - bj voorkeurMalaga ofHongaarsche
n--te pas.Bj hetontstaan van buikloop
staat wel eens door hetmisbruiltvan yur- wj
geermiddelen ofhj vergezeltchronischezlek- moetmen den buik der kinderen metQanel
ten van de longen, het hart en de lever. warm houden ,verwarmde doeken ofwarmé
Chronische buikloop gaatzelden gepaard met paypen aanwenden en de werkzaamhei
d der
koorts. De ontlaste stoFen zjn brjachtig, huld doorwarme baden Opwekken.Kamillent
hee
mag
aangewend
worden,
wanneer
het
verschillend van kleur en metsljm vermengd.
Ontwaart men daarbj etter en bloed,dan is hoofd koelis;in tegenovergesteldgevalmoet
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men hethoofd (
1001*linnen omslagen,die in

is droog,zelden vochtig van zweet,de pols

koud water qedompeld zjn, koel maken. snel en vol,en dekoorts bljftnietzelden
Tevens verzulme men niet, aanstonds ge- aanhouden t0taan den dood.De ptln in den
neeskundige hulp in te roepen.
buik vermeerderten wordtbjnaonduldbaar,
Buikspreken noemtmen de kunst,om en reeds den eersten dag Ontstaat braking
door middel van de keel geluiden voort te van sljm- en galachtige stoFen, die zich
brengen,die nietvan den spreker,maarvan later veelalherhaalt.De buik wordtgespan-

elderssehjnen tekomen.Hetheeft(
luseigen- nen en pjnljk,zoodatzelfsde drukking der
ljk metden buik nietstemaken.Men heeft dekenshinderljk is.Daardoorwordto0k de
het echter zsö genoemd:omdat daarbj de ademhaling bemoejeljkten,
lgaat zj weleens
stem door bepaaldebeweglngen vanhetstrot- vergezeldvaneengedurig gieren.Depatiënten
tenhoof;eendoFenklankaanneemt,alskwame liggen op den rug en zjn bang voor de gezj uitdenbuik.Voortsmoetdebuikspreker, ringste verandering van houding;hun gelaat
wiens stem eene halve octaafhooger klinkt isopgezet,rood,pjnljk en angstig.Hetgedan gewoonljk, aan dien klank,welke 0n- beurtvaak,dathetdoorslikkenpjnljkwordt,
bepaald in de ruimte zweeft,althans in de en dat zj lasthebben van gerommelin de
verheelding der aanwezigen eene bepaalde ingewanden.Demond en detongzjndroog,
rigting aanwjzen? d00r met zjne gewone en laatstgenoemde is dik beslagen.Bj gestem tegen een geângeerden persoon te spre- Btadigen dorstheeft hj geen eetlusten kan
ken,van wien die klank schjntte komen, 00kgeen spjsverdragen;destoelgang houdt
endoorzjnegebarendeaandachtderhoorders op,en deurine-loezing isgering en pjnljk.
0p dien persoon vestigen. O0k kan hj de Hj behoudt zjne bewustheid; slechts des
voorstelling z:0inrigten,datzjne stem en nachtsjlthj.Die verschjnselen kunnen verdievan den onderstelden persoon vandezelfde ergeren en na verloop van 6 t0t 12 dagen
zjde komen, bjv.wanneerhj metiemand den dopd ten çevolge hebben. In ditgeval
spreekt,die zich buiten de deur,achter de klimtde snelheld der polst0t140ofzelfst0t
gordjnen van eenledikantofergensin eene l60 slagen in de minuut,hetgelaatvan den
kastschjnttebevinden.Eenehoofdzaakder zieke w ordt n0g rooder ofverbleekt plotsekunst is, dat men hetgeluid schjnbaarin 1jk, en zjne trekken vervallen. D e buik
de verte kan verplaatsen en allengB doen wordt minder gevoelig :m aar meer opgezet,
naderen. De bui
ksyreker brengtenkele ge- en de ademhaling gedurlgkorter.Vaak neemt
luiden door inademlng voorten vermjdtde m en waar, dat een uitputtend zweet uitlipletters omdat deze hem zouden verraden. breekiswaarnahetleven meteenereutel
ende
Volgens JohannesA lller,den ervaren phy- ademhaling eindigt. O0k bj een chronisch
sioloog,kan men degeluidenderbuiksprekers verloop der ziekte dreigt wel eens een der-

hetgemakkeljkstnabootsen dûordiep in te geljk gevaar.Na dagenvan schjnbarebeterademen, zoodAt het dalende middelrif de schap vertoonen zich nieuw e aanvallen van
ingewanden van den buik sterk paar voren koorts en pjn. De eetlust bljft ontbreken,
perst, waaxna men bj de uitademing het de stoelgang is ongeregeld, zoodat verstopvereischte register van toonen kan voort- qi
ng afwisseltmetdiarrhée,terwjleengedubrengen,wanneermen het middenrifin dien mg braken den ljder afmat.Hj vermagert,

omlaag gedrukten toestand houdt en tle uit- de huid wordt droog en vaal, er openbaart
ademing bevordert door zamenpersing van zich w aterzucht aan de enkels,en in ditgeden borstwand, terwjl men de stemspleet va1 is de hoop op herstel zeer Qaauw.Ververnaauwt.
toontzich echter eenewezenljke beterschap,
De kunst van buikspreken is zeer oud: dan bljven dekoorts,depjn en despanning
m en vindtdaarvan reedsmeldinggemaaktbj in den buik allengs afnemen,hetgelaatvan
Jesaia (XX :3).De Grieken hielden hetvoor den zieke wordt kalmer, zjne ademhaling
een bedrjfvan boozegeesten,die inhetlig- gemakkeljker,destoelgang regelmatiger,de
chaam woonden. In den laatsten tjd heeft tong zuiver, en de eetlust keert terug.De
vooral Oost-lndië uitmuntende buiksprekers ljderkan eeneveranderdeligging beterveropgeleverd,en in Europa hebbenzicheepige dragen en gevoelt zich verkwikt (b or den
Franschen en Engelschen,zooalsAleœap-#r') slaap.Nu en dan willen (
le pjnenn0g welOlirier en Fïfz James roem verworven op een!tetugkeeren, maar langzamerhand verdat gebied.OnderdeNederlandschebnikspre- dwjnen de ziekeljkeverschjnselen.
kers bekleedt voorzeker Lantinga van HeeZiedaar eene algemeene voorstelling dezer
renveen de eerste plaats;dezeverhooytde ziekte, die echter aanmerkeljk gewjzigtl
begoocheling ztlner kunst door eene ultste- wordt door de maat harer hevigheid?door
kende mimiek.
hare oorzaken en door hare uitbreidlng in
Buikvlies-ontstekingtperitnnitis)open- 'smenschen ligchaam.
baart zich in acuten ofprimairen vorm geBeleedigingenvan den buik,zelfseenslag
durende eene volkomene gezondheid in het ofstoot, kunnen aanleiding geven tot buikplotseljk ontstaan van snjdendeen stekende vlies-ontsteking.Eenezeergew oneoorzaakis
pjnen in het onderljf,voorafgegaan ofge- echter koude, vooralw anneer de buik zich
volgd door huivering. De pjnen,zich aan- in een geprikkelden toestand bevindt,zooals

vankeljk tot eene kleine plek bepalende, bj vrouwen in den tjd derzwangerschap
verspreiden zich weldra over den geheelen of der maandeljksehe zuivering. Bj haar

built,de ligchaamswarmte neemtt0e,dehuid

komt die ziekte dan 00k het meest voor.

BUIKVLIES-ONTSTEKING.
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Eeneplotseljk opkomende buikvlies-ontsteking wordt eene primalre(oorspronkeljke)
genoemd, om ze te onderscheiden van de
8eeundaire (afgeleide), die uitandere onge-

toestand, die met de beklemde breuk veel
overeenkomstheeft.Zjnde omstandighedeny
nameljk het ligchaamsgestel, de graad der

en zoutzuur) of door middel van scherpe
zelfstandigheden (rattenkruid , sublimaat,
phosphorus), alsmede door te ruime giften
vanstoelgang-bevorderendemiddelenUalappe,
aloë, croton-olie,guttegom),- voorts ten
gevolge van ontsteking van nabj hetbuik-

(scheurbuik,typhus,mazelen,roodvonkenz.)
dan is dat vochtmet bloed vermengd en de
afloopdoorgaansdoodeljk.Inhetongunstigste

steldheden voortvloeit.Deze laatste kan ontstaan door zvieren in de maag en hetdarmkanaal, door ontsteking van deze deelen,
alsook ten gevolge van vergiftiging door

ziekte, de verzorging van den ljderenz.,

gunstig, dan wûrdt echter het grootste gedeelte van het afgescheiden vocht weder opgeslorpt. Vertoont zich buikvlies-ontsteking
met of ten gevolge van ziekten,die vergemiddelvan minerale zuren(zwavel-,salpeter- zeld gaan van eene ontbinding van het bloed

vlies gelegene deelen, zooals de blaas,de
nieren, de miltjen vooralten gevolge van
ontsteking van de baarmoeder en van den
darm 'fegens eene ingeklemde breuk,ten
gevolge van ophoopin.
g van faeces in den
dikken darm enz. De secundaire buikvliesontsteking heeft derhalve een geheel ander
begin als de primaire, en haar geheele ver-

geval wordt de vezelstof omrezet in etter
en er ontstaan abscessen,die ln deingewanden ofaan deoppervlaktedesligchaam sdoor-

breken.Zulk eene etterontlasting kan,bj
schjnbarebeterschap,den dood ten gevolge
hebben, weshalve men de herstellende 1jders met naauwkeurigheid moet bljven
gadeslaan. Dikwjls ontstaan uit het afge-

scheiden vocht9 dat niet weder werd 0?V0slorpt,knobbels en kanker zoodat de lgder
na eene langdurige sukkeling en na eene
loop is afhankeljk van hare eigenljke 00r- vernieuwde ophooping van vochtin de buikzaak.
holte, gepaard met algemeene waterzuchty

Oök wordt de ziekte aanmerkeljk F0Wd- toch bezwjkt.

zigd door hare meerdere ofmindere ultbreiDe hevige verschjnselen eener buikvliesding.Bjalgemeenebuikvlies-ontsteking,wan- ontsteking zj-n zo0 duideljk,datmen zich
neer nagenoeg het geheele buikvlies is aan- daarin onmogeljk vergissen kan, al heeft
gedaan,zjn de verschjnselen veelheviger men 0ok een groot aantal ongesteldheden
en is het gevaarveelgrooter dan bj 00n0 van minder ernstigen aard, die door den

gedeeltell
jke,zooalsdoorgaansbj haren 00r- anqstire,
n leek weleens voor hetbegin van
yprong van elders plaats grjpt.Intusschen bulkvlles-ontsteking gehouden wordenjz00is laatstgenoemde dooxgaans meer chronisch

als maagkramp,galsteenen-koliek ,baarmoe-

van aard en kan deswege gevaarljker derkramg,rheumatiek der buikspieren,geworden. Plotseljk vertoonen zich boven- wonebulkpjn enz.Menzjdusniettespoedig
vermdde verschjnselen, wanneer eene ver- bezorgd, maar roepe toch aanstonds geneeszwering in de maag of in het darmkanaal kundige hulp in.

d
oorbreekt (peritonitis yerforativa) en die
ingewanden hun inhoud m de buikholte uit-

Bjdebehandeling vanbuikvlies-ontsteking

worden doorgaans aderlatingt bloedzuigers,

storten.Gewoonlilk volgt hierop de d00d na opium-praeparaten,kalomelen somtjdso0k
1 of2 dagen. Veel langzamer, maar niet - schoon m et groote om zigtigheid - purminder gevaarljk is het verloop van buik- gantiagebruikt.De ljderdientzich volkomen
vlies-ontsteking'
,die het ontstaan van knobbels en kanker in den buik vergezelt.
Eene buikvlies-ontsteking veroorzaakteene
xuime afscheiding van vocht uit dat vlies,
zoodat hierdoor de buik w ordt opgezet.De
hoeveelheid vocht kan ten laatste weleens
10 t0t 15 Ned.pont
l bedragen.Het opzetten
van den buik vermeerdcrtn0gdoorophooping
van faeces en lucht in het darmkanaal.Het
afgescheiden vocht is gewoonljk dun-vloei-

rustig te houden. Warme pappen op den
buik- althans zo0 de patiënt dle verdragen
kan--bewjzen veelalvoortreFeljkediensten
en kunnen vöör de komst van den geneesheerzonderschroom wordenaangewend.Bj
hevire braking geve men koolzuur water
(spultwater)in kleine hoeveelheden,terwjl
men zich bj moejeljk slikken vaneen klein
stukje js in den mond ofvan zuurdeeg op
de maag bedient.D en hevigen dorst lessehe
baar en bestaatuitwater enopgeldstevezel- men met koud water,met wat js of een
stof. Deze laatste stremt spoedig en vormt weinig limonade. Bj herstelling volge men
dan dunnelagen lanqs den buikwand en o? metnaallwgezetheideendoelmatigen leefregel
de daxmen of drjftln vlokken in de vloel- en wachte zich voor elke sterke beweging.
stof.Meestalzinktzj bj degeljkmatigelig- Bj eenchronisch verloop derziektegebruike
gingvandenljdernaarhetlaagstegedeelted0r men daarenbaven warme baden.ls de zieke
buikholte en veroorzaakt er eene zamenkleving der darmenj die 00k na de genezing
der buikvlies-ontsteking lastig en gevaarljk
kan worden.Daardoor toch w ordtdew orm s-

zeer vermagerd en uitgeput,dan zoeke men

zjnekrachten teherstellen doormiddelvan
voedzame en ligtverteerbarespjzen,zooals
krachtige bouillon-soep,versche ejeren,ge-

gewjze beweging van het darmkanaal be- braden vleesch enz.metkleine hoeveelheden
lemmerd,zoodater verstopping (obstrtlctie) bier en wjn.Daarbj komen kina en andere
ontstaat, terwjl zulke vergroejingen ook bittere middelen,en Jaterminerale wateren,
aanleiding kunnen geven totverschuivingder baden en het genot van frissehe lucht uitdarmen en t0t inklemming van deze - een nem end te stade.
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Buikvinnigen (Abdominales)isde naam water, late hem salmiak opsnuiven enz.?
van eene groote groep uit de beenige vis- maar vermjde tevens alle beweging.
Buikw aschen met
terzucht
weeke vin-

nen,bjwelke

(Hydrops ascites) open-

l

dezw emblaaB
door eene
opening in
verbandstaat
m et de keel,

terwjl zich

de buikvinnen
doorgaanslnidden
onder den
buikonderde
rugvin bevin-

.

.

baart zich
d001*eeneophooping van
verbazende
hoeveelheden
15 t0t S0
Ned.pond-vochtin den
buik. Die
vloeistof is
weleenshel-

den.Bjna alle buikvinnigen zjn zoetwater- der en 00k we1 eonB troebel,en dikwjls
visschen.Van 4emeest-bekendefamiliëndezer zweven daarin groote vlokken gestremde
zelstof.Zjisnooiteenezelfstandigeziekte:
groep noemeu wj de welzen,de karpers, ve
de zalmen en de forellen.Bjgaande fgl
m r maar steeds het gevolg van algemeene of
stelt een dier visschen voorjbp wien mende plaatseljke ongesteldheden. Daarenboven
borstvin,de bqikvin,de aarsvin,destaartvin heeft men daarbj niet zelden ophnoping
en derugvin gemakkeljk kanonderscheiden. van vocht in andere deelen ) zooals in de
Buikw and (Beleedigingen van den).In borstholte, in het hartzakle, Onder de gehet artikel bgik hebben wj den buikwand heele opperhuid (huidwaterzucht,anasarca)

besehreven. Dit gedeelt'
e des ligchaams kan enz. Tot de oorzaken van buikwaterzucht
gekneusd worden door een stoot of slag,of behooren ziekten van het hart en van de
yerwond d00rpt
mtige of snjdende werktui- vaten, Van de longen, van de nieren
gen.Die wonden kunnen zich t0t de opper- (ziekte van Bright), en gestoorde bloedv
lakte van den buikwand beyalen nferdûor- menging bj bleekzueht en bloed-armoede.
heen dringen, zoodat de bmkholte geopend Onder hare plaatseljke oorzaken telt men
is.ln ditgevalonderzoektmen ,ofdeingewan- ontsteking van het buikvlies,btlikvlieskanden van den buik ongedeerd zjn gebleven, ker,leverziekten,verstoppingenzamendrukalsmede of zj 00k neipi
ng betonnen, om king .der bloedvaten van den buik (van het
d00r de buikwand-openlng naar buiten te poortaderstelsel) enz.
Alen herkentde buikwaterzuehtdoorgaans
dringen. Zelfs bj eene kneuzing van den
buikw and kan de schok zoo sterk geweest aan de ophooping van vocht in den bllik,

zgn, dat de ingewanden gekwetst werden. hoewel men ze ligtmetejerstok-waterzueht
Daarom vexeischt elke beleediging van den verwarren kan. Bj een hoogen graad der
buikwand,hoe gering ook,eenezorgvuldige

ziekte is de buik glanzig,gespannen en m et

behandeling, daar er ligt eene gevaarljke onregelmatig verdeelde blaauwe strepen be-

buikvlies-ontstekingRitvoortkomt.Zelfsnade dekt.D aardevloeistofhet middelrif naarb0genezing kunnen er door vergroejing der ven stuw ten deborstholtevernaauw t)ontstaat
lngewanden, door het ontstaan van istels, erkortademigheid,benaauwdheidopde borst,
door zwakte van den genezen buikw antl, hartklopping en eene blaauwe gelaatskleur,
die t0t het ontstaan Van breuken aanleiding en die bjkomende zaken kunnen bj een
geeft enz. n0g lastige ongesteldheden ach- hoogen graad der ziekte weleens gevaam
ljk worden.Dezeheeftvooxtsdoordedrukter
bljven.
Vöo'r de komstvan den geneesheer neme king der vloeistof op de pisblaas, op de
men het volgende ill acht:Deljder moet darmen,op de holle ader,Op de baarmoeder
met de grootste omzigtigheid vervoerd wor- lenz. talrjke Onaangename gevolgen.Voor
overige iszj meerlastig dan pjnljk.
den, en wel zs4,dathj oy den rug ligge het
De ophooping van vocht geschiedt dooren de baik delaagste plaatsmneme,om elke
spanning van dezen tevermjden.lsereene gaans langzaam , maar kan Ook weleeny
wonde, z0o dient deze met hare opening zeer snel bj buikvlies-ontsteking, bj
sheziekteenbjuitslagziekten,vooral
naar boven te worden geplaatst,om de uit- Bright'st
zakking van ingewaàden tevoorkomen.Drin- btjroodvonk,plaatsgrtjpen.Isaaneenechrogen dezetoch derwaarts,hetwelk bjhoesten nische buikwaterzucht 00k geen Oogenblikof braken ligt het geval is, dan moet een keljk levensgevaar verbonden, zj geneest
yoorzigtig persoon m et eene in laauw w ater zelden volkomen,en bj hetvoortwoekeren
gedoopte hand zachtop de w ondedrukken. harer oorzaak bezwjkt de ljder ten laatste

Men gunne voorts den ljderdemeestmoge- aan uitputting.Gunstiger zjn devooruitzigen,wanneer zj voortkomtuitbleekzt
lcht,
ljke rasten geve hem bj Bterken dnrsteen t
bloedarmoede,bloedverlies,aanhoudendetusweinig koud wateroflimonade.O0k verzuime

men niet,jskoude compressen Op de wonde schenpoozende koortsen enz.
Bj de behandeling van buikwaterxucht
te leggen en besproejebjQaanwtenhetaan- dient
men in de eerste plaatghare oorzaak
gezigt en de'borstvan den patiëntmetkoud

BUIKW ATERZUCIIT- BUIS.

600

op te sporen,en ziöh vervolgens tebejve- in gemeldebnis.Deze is van afstand t0t afHet is eene dwallng, die niet genoeg be- nen, weshalve het flnste gedeelte van het

ren,om deppzehoolgtevloeistofteverwjderen. stand met gedurig grover builgaas omspan-

streden kan worden,dat die zieltte doorhet meeler eerst doorheenvalt, daarna hetgroFebruik van waterverergert;hcttegendeel vere, vervolgens het n0g grovere enz.E en
ls meermalen gebleken, daar melz door dat builmolen is dlls eene reeks van zeven,

gebruik dikwjlseeneaanmerkeljke afschei- waardoor men meelvan verschillende ijnte

ding van zweetenurinekan doenontstaan,- verkrjgt, hetgeen vool
*de baklters bj het
'tgeen de genezing zeer in de hand werkt. bereiden van verschillende soorten van b1*ood

Vooral komen pisdrjvendemiddelen tdiure- zeer gemakkeljk is.
tica) te pas,die naar gelang der omstandig- Hetbuilyaaswordtvan katoen,vlas,paarheden met Oordeelmoeten gekozen worden. dehaar, w0l of zjde vervaardiqd.Men geDe aanwending van purgantia is in den bruikt het0ok v00k*al
zdere doelelnden en het
regelniet aan te raden.O0k zweetdrjvende wordt in den handel,naargelang hetijner
m lddelen werken wel eens gtlnstig, mits is,met de nommers 1 t0t 20 onderscheiden.

menwaketegenverzwakkingvan den ljder. Deijnewollen soortvervaardigtmenvooral
Ditkan geschieden door toepassingderkoud- in Saksenen Thi
iringen,en hetzjden builw aterkuur naardemethodevan Priesznitz en gaaskomtvoornameljk van Lyon.Depaardoor steombaden.

deharen soorten,ltaardoek genaamd,worden

Zjn aldiemiddelenvruchteloosenbereikt
de buikwaterzucht zulk een graad,dat eene
verwjdering der opgehoopte vloeistof noodzakeljk wordt,dan gaat men overt0tde
aftapping(paracentesis,punctio).Ditgeschiedt
zonder veel pjn te veroorzaken en brengt
verligting,maar geene genezing.Bj sommigen moetdie aftapping na vrj langetusschenpoozen, bj anderen gedurig herhaald
worden,- Ja,men leestvan een ljderaan

00l
tjebrtliktt0tperszaltkeninolieslagerjen,
t0thetovertrekken van zittingen,t0tstjve
rokken (crinolines),eninR.Katholiekelanden
t0t boetyewaden.Goed buildoek mag geene
langwerplg-vierkante openingen hebben,om datook delangwerpigezemelen tegeljkmet

belhulselbestaan,dataanvankeljk gesloten
is,m aar zich later opent,om aan de sporen
vrjen uitgangtevergunnen.Dezelaatstezjn
inhethulselOftusschen dradenvanhetweefsel
geborgen ofliggen vrj. T0tde buikzwamm en behooren onder anderen de geslachten
Taber (truffels), Lycoperdon, Geaster en
Pl
tallws.
Buil (btlbo). Men geeft den naam van

ran Orlp;#,diehem wegenszjnesohranderheid enbekwaamheidt0tgewigtigezendingen
rebruikte. Toen hj in 1569 - denrampzallgen tjd van Alra'
s bestuur - van de dagvaartte Brt
lsselterugkeerde,begafhj zich
heimeljknaarDillenburg,Om denPrinsvanden
staatvan zakenteOnderrigten.Laterwerdhj

de ronde meelkorrels hierdoor zouden ontsnappen.

Buis (Paulus)ofzuysheer van TVJd/en

Capelle, een Nederlandsch staatsman ,werd
waterzucht, die deze operatie 286 maal geboren te Amersfoort in 1531,bezocht de
onderging.
hoogescholen teParjsenelders,promoveerde
Buikzwamm en (Gasteromyeetes) zjn in de regten,zag zich in 1566 benoemd t0t
zwammen, wier syoren zich in kiemhuisjes pensionaris van Leiden, en behoorde t0t de
ontwikkelen,dieulteen enkelvondig ofdub- vertrouwde vrienden van W illem .
f,prins

builen in het algem een aan gezw ellen, die
dûol'uitzetting der w atervaten ontstaan,en

benoemd t0tlands-advocaat en bleefsteedsin

verstandhpudingmetdenprinsvanOranje,geljk hjo0k bewerkte,datdestadLeidenin 1572
diens zjde koos,en toendezeeenJaardaarna

meer in het bjzonder aan zoodaniget die een Raad aanstelde voorzaken van Staaten

door hetgif van beyaalde ziekten worden O0rlog,was Buis één der 9 leden.In 1574
veroorzaakt,zooalsllesbuilen en yestbuilen. Onderhandelde Buis met de Staten van 1101In tegenstelling met deze boosaardlge builen, land over hetmaandeljksch bedrag van gelnoem tmen de overige goedaardige.Totdeze den t0tvoortzetti
nq van denoorlog;in 1575
laatste behooren de builen,die bj uitslag werd hj afgevaardlgd naardevredes-ondervan het hooftl zich aan de klieren van den handelingen te Breda, voorts m et P. Ail
@d
hals, en bj ontsteking van den arm aan de ran av tzrziia en FranLoisJ/Wdlzozlnaar Enge-

klieren van den oltselvertoonqn.Builen gaan land gezonden Om aan kûningin Elizabeth,
ligt over in ettergezwellen en 0ok wel t0t onder nader te bepalen voorwaarden, het

verharding.Uitwendig worden zj behandeld oypergezag ovcrHolland en Zeeland aan te
metkoude ofwarme omslagen:met 100d om bleden.In het volgende jaar nam hj deel
ze zamen tedrukken,metinsnjding Ofmet aan de vredes-onderhandelingen te Gent,en
in 1577word ll.i
jvan wt,
gode Statell-oeneraal
bjtcndc lniddnlell.
Builm olen (De)bestaatuiteeneruime naarden Prinsyezonden om diensraadinte
buis van builgaas Of buildoek, welke een
ecnigzins hellenden stand heeften doormidde1 van hare lengte-asomgedraaid kan worden. Het meel9 dat van den molen komt,
wordtin den bllilmolen gestortop de plaatsy
waar dcze het lloogst boven den waterpas-

winnen over artlkelen van de 0ve1*0e14110111st
met d0n Jan,waartegen de Staten van H01land en Zeeland in verzetkwamen.00k werd

hj in dat Jaardool*den Prinsafgevaardig;

naar Boss'
t
b en naar de Staten van Utrecht,

waarbj hj metzooveelbeleidwerkzaam was,
sen bodem gelegen is, zoodat het bj 't dathetStichtzich onderhet stadhoudersehap
Omdraagen deras langzamerhand lager zakt begat'
.Vervolgensnam hj jverigdeelaan het
IV

1
$0
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sluiten derUnievan Utreeht,teekende er de
Paul'
an
ofwe
B'
arv
Hj
d , een ljederlandsch
contracten en werd li4 van den Raad,inge- regtsgeleerde.
geboreu te Zw olle,
volge art. XIX der Unie ixl het leven ge- studeerde in de regten vestigde zich a1s ad-

l'oepen,en waarvan graafJanvanF'
tzddoljbj
afwezigheid zjnsbroeders,voorzitter was.
LaterwashjmetRutger'
pcpdènWpefzellgr
en FranLoi,
nM aelson krachtig werkzaam,om
de grafeljkheid van Holland en Zeeland te
doen opdragen aan prins W illem 1. Na den
noodlottigen (1004 van dezen, toen Holland

onderhandelingen met Frankrjk zocht aan
teknoopen,legde .
#Z#zjnebetrekkingnedel
'.Tn 1585 ging hj in dienstvandeStaten
van UtrechtnaarEngeland en in hetdaarop
volgende Jaar benoemde zàeieester hern t0t

raad van State en wilde hem tevens de betrekking opdragen van commies dex Kamer
van geldmiddelen,waarvan Reingoud thesaurier was,waarop Wttid den Engelschen bevelhebber fer ten antwoord gaf: GIk zou
Rein-qoud niett0t commies begeeren,z00 ik
thesaurier was, - n0g veel minder wilik
als commies onder hem dienen-'' Dit antwoord kwam hem duur te staan: toen Leiced/er van Utrecht naar 'sHage vertrokken

vocaatin zjne geboprtestad en werd in 1610
hoogleeraarte Franeker,waarhj den 28sten
September1617 overleed.Hj sehreefGTractattls de Annuisreditibus(1601)''1 uDe oëci0 Judicis (lG04 en 1610)'',Gcommentaria
in universas Pandedas etc.(1610,1647 en
165s)'',usubtilium Jurisetc.libriVII(1604,
1612 en 1665)'', uDe Republica libri 1II
(1612)'',en Glllustresquaestionescontroversaeetg.(1615)'.
Bulsero (Diderik),heer1lJ4 Heeraertbei.;p#e@, een Nederlandsch dichter en begunstiger der fraaje letteren,werd geboren te
'sHage omstreekshetJaar1640enbekleedde
de betrekkingen Van deken der collegiale
kerk van St.Catharina te Eindhoven,van

raad en secretaris van zjne geboorteplaats

en van 1id der Admiraliteitvan wege Zeeland op de Maas te Rotterdam. Vondel ver-

eerdehem metdeopdrachtzjnerGHerschep-

pingen van Ovidius'' en ontving daarvpor
een zilver-vergtllden drinknap ten geschenke,
en Jokannes HA3ftllitfe,
qran der Gpe:wasmet
wa
s
,
we
r
d
zf
f
i
v
.
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gehouden, 'tgeen ln Holland zooveel onte- hem verbonden d00r den band derinni
yste
vredenheidverwekte,datLeieesterloochende, vriendschap. Behalve eene groote menlgte

dat hj hetbeveldaartoe gegeven had.Het gelegenheidsgedichten,heefthjhoofdzakeljk
aandringen op ontslag door de bloedverwan- kluchten geschreven.Van zjnewerken noeten desgevangenen en hetverzoek derStaten men wj uHeautontimorumenos ofeigenzelfvan Holland,om aan B%l,
%regtte doen,ble- kwel
ler (1662)1:) ukkstrate9Koning van Cyven echter vruchteloûs bj den landvoogd, prt
ls(treurspel,1670 en 1s71)''yuAmphitrlo
die doorRelngond werd opgehitst.Eindeljk (bljspel,1679)'', uBedriegerjen van Scapjn
werd Wxid steelsgewjs ontslagen op aan- (kluchtspel,1696)9',lTriomferendeMin(vredeschrjving van Hun Hoog-Mogenden,btjwie spel,168s)'' GArete of strjd tusschen den
de bloedverwanten van den staatsman met Pligt en Min (treurspel,1C92)'',<Debruiloft
25000 gulden borg waren gebleven,dat hg van Klorisen Roosle (kluchtspel,1707)',*De
bj oproeping voor de regtbank verschjnen geschaakte zusters (bljspell'', ftGezusters of
zou (1587).Leieenter was daarover zeer ver- bewoge Huweljkhaatsters (bljspel,1716)'',
bitterd,- zöö zelfs,dathj nietkon nala- tdDe schoonste ofhet ontzet van Scheveninten,den gezanten der Staten'te verwjten, gen (bljspel,1717)'',ttDe Min en W jnstrjd
Jdatzj WZ:,die de galg verdiend had,op (Herdersspel, 1719)'', (tArlekjn, versierde
vrje voeten gesteld en weder in den Raad erfgenaam (klqchtspel,1719)''
,tdverliefdeP0van State opgenomen hadden.''
ëet (vastenavondspel, 1721)'i. Hj overleed
Buis had te voren de hoogste ambten in in 1721.
H olland bekleed: a1s advocaat van dat geBuitenzprg

isdenaam van eeneafdee-

westwas hj grootzegel-bewaarder,voorzit- lingderresldentieBataviaopJava.Zjgrenst

ter der Staten-vergadering van Holland en ten nporden aan Batavia, ten oosten aan
Zeeland,raad van graaf Jan rJp Nqssa% en Krawang,ten oosten en zuiden aan de Precuratgr der Leidsche hoogeschool.ln 1592 anger-regentschappen en tenwestenaanBankocht hj hethuis en deheerljkheid Vliet tam . Het klim aat is er gunstig,daar ér de
tusscllenVianenenIlsselstein,nabjderivier hitte zelfsgedtlrende den oost-m ousson dik-

de Lek, en overleed aldaar 2 Jaren later.
Htlheeftuitgegeven: Gspitsvinnigheden van
'trecht''in 7 boeken, GAanmerkeljke verschillen over de4 boeken deronderwjzing
in de rechten van 'tGemeenebest''in 2 boe-

ken, en tover de Jaarljksche inkomsten''
enz.Men zegt,datWZ.
:een vriend wasvan
goede sfer, doch het is eene onloochenbare

wjlsdoorregen wordtafgekoeld.Debodem ,
in hetnoorden vruchtbaar,is in het zuiden

bedektmettalrjke, in het groen gehulde
bergen,die t0t op llsùzderhoogteworden
bewoond.Van de bevaarbare rivieren zjn
de Tjidani, de Tjiliwoeng en de Tjibetde
vonrnaamste. T0t de meerendeels onbevaarbarebehooren erde Mentléreh,de Tjiboenboelan, de Tlidoerian, de Tlikarang, de
Tlikias, de Tjikao, enz. De groote post-

waarheid, dat hj mede eene eerste plaats
bekleedtonder deNederlandsche staatslieden,
en zich in deeersteJaren van onzen opstand weg is er in goeden staat;0nk loopen er
tegen Spanje door groote schranderheid en wegen naar Bantam en naar Batavia.Men
opregte trouw zeer verdiensteljk heeftge- heeft er een spoorweg van de hoofdplaats
maakt Jejens hetVaderland. Teregtnoemt (desgeljks Buitenzorg) naarBatavia.waaronze Kl%%them een groot man.

voor in 1865 concessie is aangevraagd,ter-
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wjlgenoemdeplaatsend00reenetelegraaijn
verbonden zjn. Ter bevordering van den
landbouw heel men er eenige kanalen geFraven,nameljk de KaliBaroe ofSlokkan,
ln 1730 begonnen en in 1753 voltooid, eene
watM eiding ten dienstederrjstcultuur,en

en bj eene lengte van 6 Ned.palm eene
vlugtvan 7 Ned.palm bezit.Hj houdtzich
bj voorkeur op in hetkreupelbosch,waar
hj op allerlei dieren loert, t0t op adders

Koëjboomen heeftmen er bj millioenen,en
omstreeks 4000 huisgezinnen houden er zich
met de kofijteelt bezig. 00k zjneruitgestrektethee-plantaadles,debosschen leveren
er timmerhout,en men heefter kalkbranderjen benevens steen-en pannenbakkerjen.

buitenverbljven, en onder deze is datvan

toe. T0t het geslacht der buizerts behooren
vele buitenlandsche soorten, die zich door

n0g een paar andere. De veestapel bestaat f
raai-qekleurde vederen onderscheiden.
er uit meer dan 100000 bufels en runderen,
BulukdereofBoehekdlreh'ksdenaam van
en de wouden zjn er gevuld meteen over- eenstadjeinEuropeeschTurkje,nietvervan
vloed van gevogelte.T0tde voortbrengselen Constantinopelaan eenebogtvan deBosporus
vanden bodem behooren erkoëj,'rjst,k0- zeer fraai gelegen.De meeste gezanten der
kosnoten,aardappelen,vruchten en groenten. Christeljke mogendheden hebben er hunne

De handelis er grootendeels in handen van
de Chinezen. De bevolking dezer afdeeling
telt ongeveer 250000 zielen.Aan hethootd
van hetbestuurstaatereenadsistent-resident.
De hoofdplaats dezer afdeeling draagtdes-

den Russischen ambassadeur het prachtigst.

O0k heeftmen ereeneberoemdegroepvar
1
reusachtigeplataan-boomen,alenl-Kardasl

of d6De zeven broeders''genaamd.

Bukarest,Blteltarest,.
/neklredfofBoecharezf.dehoofdstadvanW alachje,hetwelk met
MoldaviëdeDonau-vorstendommen(Roemenië)
vormt, ligt op de beide oevers der Dcmbo-

witza in eene kale vlakte, zoodatzj met
hare 16000huizen en talrjke,metblinkend

geljksden naam van Bnitenzorg.Zjligt270 metaal gedekte kerk-en torendaken llitde

Ned.el boven de oppervlakte der zee en 30 verte een grootschen indruk maakt.Vanbinpa
en
anverwjderd in e0n Z00r nen echter vindt men er kromme.naauwe,
bell
t
oorvan
ljk 0Bat
0rdavi
.Me
heeft er hetbuitenver- ongeplaveide straten en naast enkele paleibljfvan den gouverneur-generaaljNeenaan- zen talrjke ellendige hutten. W egens het
zienljk en wél-ingedgt gebouw met een gevaar van aardbeving hebben de meeste
prachtigaangelegdenplantentuin,waarbloema gebouwen erjeeneverdiepi
ng en de bouwheester- en grasperken, opgaand geboomte t
rant met zyne talrjke bogen, zuilenj
en sierljke v'
Ijverselkanderafwisselen.Deze trappen enz.ls er een mcngselvan Byzantuin, in 1817 d00r de zorg van den barop tjnschen stjlen Turkschen fantasie.smaak.
nan der Capellen verrezen,staat nnder het Er zjn l20 kerken van eenig belang,en
toezigt van een horttllanus,dooreen adsis- n0g veleandere.T0tdebelangrjkste opentent-hortulanus geholpen. T0tde voornaam- bare gebouwen behooren er het hof van adste gebouwenvanB 'titenzor.qbehooren voorts ministratie,het paleis van JustitiejhetSt.
eene nieuw e kerk,eene m oskee,de woning Sava-collêgie, het stadhuis, de kazerne,en
van den regent en eene kazerne.Er is eene de schouwburg. De stad is sedert 1698 de
gouvernements lagere school en eene regt- zetel van den vorst (hospodar), Van den
bank. De Eqropésche ambtenaren bewonen m etropolitaan en van de hooge am btenaren
er sierljke gebouwen,en dehllislesderin- des lands,alsmede van onderscheidene regtlandsche bevolking, van bamboes gebouwd, banken. T0t de inrigtingen van onderwjs
verschuilen er zlch in het vriendeljke lom- behooren er de universiteit, het aartsbism er der boom en.
schoppeljk seminarium, 3 gymnasiënjeene

Buizert(Buteo)isdenaam vaneenvogel- bedrjtlrhandels- en landbouw-school,eene

geslacht,tot de orde der roofvogelsentotde m ilitaire academie,en eene bibliotheek,alsfamiliedervalkachtigenbehoorende.Dezedie- medeeen groot aantallagerescholen.Deaan-

zienljksteingezetenen zendenerhunnezonen
Hetaantalinwoners bedraagter160000(volgensanderenevenwelsleehts90000).Denjverplompeschepselen,diezichm etlogheid neder- heid is er van weinig belang,en waarzj
zetten op boom en en rotsen,langzaam vlie- bloeit,wordtzj door Duitschers en HongaFen enzich voedenmetmuizenylongevogels, ren bevorderd.Daarentegen is er de handel
lnsecten 1 wormen en aas. M en kentin de aanzi
enljk.Bukarestmagalsdestapelplaats
30 soorten. Van deze noemen wj den rnm- beschouwdwordenvanalleWaren,dieu1tW aringevoerdworden.
pootùen à?zïzdrf(B.lagopus),diemeerdan6 lachjeuitgevoerdenaldaa'
renlzebben langevleugels,die,alszjingenomenzjn,denstaartbedekken,eendikken,ronden kop met een nietbjzonder grootensnavel,en bepluimde ofnaakte pooten.Hetzjn

naar W eenen ofnaarandere D nitschesteden.

Ned. palm lang wordt en ccne vlugt hccft Alen vindtordevoortbrcngselon vanEuropa!
van meer dan 12 Ned.palm ,een trekvogel, hetOosten enRusland.Tal
rjkzJnerook de
in de groote wouden van Europa te vinden, slagterjen,dietalk engedroogdvleeschlevewaar hj in de hoogste boomen nestelten ren.Men scllathet aantalvoertuigen,dater

gaarneJongehazenenveldhoendersvangt,- gehouden wordt,o?12000 en datderpaarden
en den get
eonen lizerf(B.vulgaris),0okde op40000.Indenabkheidderstadliggenfraaje
muoenbwizert genaamd, die van boven don- buitenverbljven,zooals hetkloosterCotrokerbruin en van onderengrjs ofgeelismet ceni(hetzomerverbljfvan denvorst),dekasdonkerbruine,golvende le
pnen? een grjzen teelen Colentina, Baniéssa en Paslkan, de
Btaart met 8- 14 donkere dwarsbanden heeft kloostersPentaleimon en Vakaresjtenz.
30*
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Bukarest is gesticht door RadeldeZ'
l
ntrrfe ill den herfst is het klimaat er gematigd.

(Negro W ûd),die omstreeks hetJaar 1200 Dit laatste is m*niettemin zeer gezond,en
de heerBchappj verkreeg over W alachje. liedenj.die eene eeuw oud worden,zjn er
Toen de hospodar Miel
taëlin 1594 afvallig in het gebergte geene zeldzaamheid.De riwerd van de Porte,verscheen Mnan Ttzq
v'a, vieren vlnejen erdooruitgestrekte,vruchtde gl'ootvizier van uKoltammed III,den 23sten bare dalen,waar de Noord-Europésche veldAugustus 1595 met zjn leger nabj Bnka- vruchtenweligtieren.lndebergstreekgroejen

rest, maar werd er door de W alachen na
een lang en hardnekkig gevechtin de moerassen gedreven. Daar echter M iohaè'
lvervolgens naar Bukarest en van hier naar
Siebenbûrgen achterwaarts trok, nam de
grootvizier de stad in bezit,veranderde de
kerken inmoskeeënenVoorzaghaarbinnen 12
dagen vanverdedigingswerken.W eldraechter

slechts aardappels,haver engerst,maarmen

heeft erfraajeweiden en prachtigewouden.
Deze bestaan op de vlaktevoûraluitbeuken,
die aanleiding gegeven hebben t0tden naam
des lands, voorts uitiepen?esschen, elzen

en linden,terwjldevoormallgeeikenwouden
grootendeels verdwenen zjn,en in demiddelbare bergstreek hoofdzakeljk uit naal4werd zj doorMiekaè'
lheroverd.Vorst Con- hout(dennen en sparren).Men heeftern0g
,
sfczlf'
jzlBrankou,
an verplaatste in 1608 zjn een woud met eene uitgebreidheid van 38
zetel van Tergovislt naar Bukarest,waar- o geogr.mjlen,en erwordenmastengevel;
door de bloei van deze stad aanmerkeljk ter hoogte van 40 Ned.el.Er is veel wild,

bevordert
l werd.In 1716 plunderden haarde en zelfs w olven en beren Ontbreken erniet.
Serben,en in den Turksch-Russischen 00r10g De veeteelt is ervan veelbolang:teRadautz
(1768- 1772) behaalden de Russen in hare bestaateenestoeterjmetArabischehengsten.

nabjheid eene overwinning op de Turken,
zoodat deze Moldavië en Walachtje moesten
ontruimen.Eerstna den vrede 16 Julj1774
kwamen deze landen weder onder Turksche
heerse'
happj.In dejaren 1774-1784 werd
Bukarest onder het bestuur van Aleœander
Ir
ydiàtxxf'
iaa
1nme
780r
dke
ool
r
jktleverfraaid,en denloden
Xovember
oostenrjkers bezet,
maar in 1791 aan Turkjeteruggeven.Den
28sten M ei 1812 w erd er de vrede gesloten
tusschen Ruslant
len dèPorte,waarbj deze

00k wordt de zwjnenfokkerj er op groote
schaalgedrevon.TOtde delfstoFeljkevoortbrengselen des lantlsbehooren qoud,datin
geringe hoeveelheid uit de beddlng der Bistritz verkregen wordt,zilver,lo0d,koper,

bruinkolen en vooraleene menigte jzer en
zout.Debevolking,voornameljkuitRuthenen en Aloldaviërs (Roeménen) bestaande,
beljdtdegodsdienstderniet-geiiniëerdeGrieken , m et uitzondering van ongeveer 50000
R.Katholieken,30000 lsraëlieten,10000Pro-

laatste een derde deel van Moldavië en g0- tcstanten en eenige anderen.De volkrjkste
heelBessarabiö meteen aantalvestingen aan streekligtertusschendeProethendeDnjestr.
Rusland afstond,zoodat de Proeth de grens- De M oldaviër staat er op een zeer lagen

trap van ontwikkeling:hj is1ui,onwetend
en bjgeloovig, een liefhebber van sterken
drank en van een zwervend leven.De Rutheen houdtdesgeljksveelvan brandewjn?
oorlog van 1828 werd Bukarestzondertegen- maar isveelvljtiger,hoewelminderzindeljk.
stand (l0orde Russen bezet,en na denvrede
De njverheid leverterwollen en linnen
van Adrianopel in 1829,onder voorwaarde stoffen,huutw aren,voortbrengselen vanleder
Van nagenoeg geheeleonafhankeli
jkheid van en m etaal,die met de delfstoffenjvee,hout
de Porte, aan den hospodar yan W alachje en potasch aanleiding geven t0t een leventoegewezen. O0k den 15denJulj 1853trûk digen handel,vooral metBessarabië en AI01rivier werd tusschen die beide rjken in
Europa;dezegrensregelingisechterdoor den
vrede,dieden 30stenMei1856 te Parjsgesloten werd,aanmerkeljk gewjzigd.ln den

ëen Russisch legerbinnen de stad,doch ont- davië. Men heeftin Bukowina eene Griekruim de haar niet lang daarna.
sche godgeleerde schoolin dehoofdstadCzerBukow ina (Hethertogdom)ofBoekowina, nowitz,waaro0k debisschop gezeteld is,-

voorheentothetkoningrjlkGalidëbehoorendei voorts ztjn er 2 gymnasiën en een aantal
isthans een zelfstandig Oostenrjksch kroon- volksscholen,diezeerslechtbezochtworden.
land,datdoorGalicië,Moldavië,Siebenbiirgen

De Landdag telt er 20 leden bestaande tlit

enHongarjeisingesloten enop bjnal00 D den bisschop en uitafgevaardigdendergrondgeogt'
.mjlen ruim 510000inwonerstelt.Het bezitters,steden,handels-ennjverheidsmanls eene bergstreek,waar de Karpathen zich nenen landgemeenten,terwjlhetKroonland
in den Kuhhorn ter hoogte .an 2300 Ned. 5 leden naar den Oostenrjkschen Rjksdag
el verheFen.In hetnoorden deslandsbestaat zendt. Met betrekking tOt de regtsbedeeling
de bodem uit horizontale lagen zandigen staat het land onder het hoog-geregtshof te
mergel en diluviaalzand,terwjlmen erin Lemberg. T0t de voornaamste plaatsen behetzuiden hoofdzakeljk karpathenzandsteen hooren 01* behalveCzernowitz met 80000 inaantreft m et conglom eraat, koralenkalk en woners, Soeczawa (de voormalige hoofdstad
klipzout.D e voornaam ste rivieren stroomen met 7000 inwonel.
s),Radautz lnet de ver-

ermeestmeteene zuidoosteljkerigtingdoor melde stoetertj, Sereth aan de evenzoo gehet land en zjn deDnjestr,deProeth,de noem de rivier enz.Het dorp Now osielitza is
Sereth,deSoeczawa,deMoldawaen deMolda- er m erkwaardig als gelegen op het vereeniwitza, die er alle ontspringen, voorts de gingspuntvan 3keizerrjken.
Bistritz en de Dorna.De winters zjn er Bukowina behoorde aanvankeljk t0t Sielkollë en de zomersbrandend heet,en alleen benbiirgen en werd in 1842 aan Moldaviö
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toegekend. In 1769 is het land door de Republi
ek zgn ztl bj hetlegeringevoerd,
Russen in bezitgenomen,in 1725 aan 00s- en volgens het stelsel van Wûrstember.g zjn
tenrjk afqestaan,in 1786 metGaliciëver- er de laadstokken aan het boveneinde van

eenigd en ln 1849t0teen afzonderljkKroon- eene schjf voorzien, zoodatdekogelniet

land verheven.
De oorsprong der beukenwouden aldaar
vinden wj op de volgende wjze vermeld.
Toen Stephabus ITzr,vorst van Moldavië,in

verder naar beneden kan gestuwd worden
dan t0t op eenigen afstand van het kruid,
waardoor de kneuzing van dit laatste wordt
verhoed.
zjn 00rl0g tegen dePolen 20000 van deze De buks iswaarschjnljk uitgevonden gegevangen nam (140s),spandehjhenvôôrden durende den zo-larigen 00r10g.Later t0top
ploeg en deed het geheele slagveldterlengte onzen tjd t0e had men steedsbj de legers

van 2 geogr. mjlen omploegen,waarna hj inEuropa met buksen gcwapende jagerhetmetbetlkels bezaaide.
Buks (De) is een kort geweer met getrokken en van btliten doorgaans 6- of8kantigen 100p.Dekogel,die er zo0Juistin
past,dathj ermetkracht ingedreven moet
w orden,verkrjgtbj hetschieten eenedraai-

Corpsen.

Buksboom (Buxus L.
)is denaam van

een plantengeslachtuitde fàmiliederEuphorbiaceën en omvat bnomen en stxuiken met

altjd-groene, kortgesteelde, langwerpige,
glanzige bladeren.Debloemen zjn meestal
Jende beweging, Avaardoor dezjdelingsche éénhuizig: de manneljkebloem bestaatuit
afwjkingen worden verminderd,terwjlhet
naauwkeurig jassen bj de ontwikkeling
van hetbuskruldgasde snelheid vermeerdert.
Het aantal en de gedaante der trekkcn in

den l00p zjn zeer verschillend.De helling

van deze isindetegenwoordigebuksen doorgaan8 zöô dat de kogels op eene lengte
Van eene Ned. el eene halve omwenteling
volbrengen. Het spreekt van zelf1dat tusschen de lading, den kogel, de helling en
den vorm der trekkeneenezekexeevenredig-

heidbestaan moet.lsbjv.deeerstetegrootj
dan springt de kogelover de trekken heen
zonder deze te volgen.Daardeinsnjding
der trekken den 100p verzwakt,geeft men
hieraandestemeerjzerdikte.lletslotisveelal
van een sneller voorzien,die bj de minste
drukkingovergaat,hetwelk deJuistheidvan
hetschieten zeer bevordert.
Men heeft den buks en de hiervoor dienende kogels langzamerhand verbeterd.Delri-gse vernaauwde den l00p op die plaats,
waar het buskruid zich bevindt,zoodat de
kogel kwam te rusten op den d00r die vernaauwing gevorm den rand. Tltouvenlnlietdie

vernaatlwing (dekamer)weg enqlaatsteeen
stalen stift(kern ofdoornqonderlndenloop;
om deze bevond zich hetkruid,en opde stift

rusttedekogel,welkebjhetaanzettenzichuit-

Buksboom.

zette door hetindringen dierstiftin hetlood.
Daarna gafmen aan den kogeleenerolronde een bloemdek van vierwongeljke bladen en
enaanhetvoorsteuiteinde eene kegelvormige vier meeldraden,en devrouweljkeuiteen
gedaante! en m en voorzag dien vervolgens dergeljk bloemdek meteen vruchtbeginsel
van insnjdinyen Ofgroeven,welkehem in en 3 korte stem pels. De lederachtige zaadeene regte rlgting houden. De puntkogels doos, is langwerpig-bolvormig en 3-hokkig
draagen om 'hunne lengte-as en bewegen met 2 driekantige zaden in ieder holt.De
zich voorwaarts met de ptlnt naar voren. meestbekende soort is de gewone buksboom

Zj zjn verbeterd doorMinil,die aan hun (B. sempervirens L.), die weleens6Ned.
achtereinde eene holte aanbragtin hetl00d, el hoog wordt. Zjne takken zjn dun en
wier randen bj de ontwikkeling van het kantig,de bladeren van boven donker-groen
buskruidgas wol'den uitgezet en tegen den en glanzig en van ondercn licht groen en
lo0p gedruktj zoodat het sterk aanzetten aan den rand omgebogen. Deze heester of
der kogels onnoodig en alzo0 hunne misvor- boom çroei
tvooralin hetOpsten;voortsin
ming voorkomen werd.Metde Minié-kogels het zulden en hier en daar o0k in het mid-

derkernbuks,bj0nslegerin gebruik,treFen den van Europa,alsmedeinEnyeland.Desgebekwame schutterszeerJuistop eenafstand ljksin sommigedeelen vanItallëisdiestruik

van 1000 pas.
in groote hoeveelheid voorhanden.Eene verDe buks is vooral in Tyrolen in Zwit- scheidenheid, die zeer klein bljften veelal
serlandalgem eeningebruik.lnlaatstgenoemde palm genoemd wordt(B.sempervirens hl
lmi-
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lis)was0nk in 0ns land tevoren onmisbaar Daarin Avordt in 24 paragraphen even zoovoor de randen van tuinperken. Het hout
van den buksboom is zeer zw aar en uitnemend geschiktvoor houtgravures,waarvoor
het uit het noorden van Afrika vooralnaar
Engeland wordt gevoerd. De graveurs bestempelen het met den min juisten naam
van palmhout. Bjgaande fguur stelt een

veelmaal de banvloek uitgesproken over de
ketters hunne aanhangers en hen ,die kettersche boeken lezen,- overderoovers,die
tegen denHeiligenStûeldewapensvoeren,aver hen,die deuitvoering belemmeren van
'tgeen in de Apostolisehe brieven iB voor-

geschreven,- pverwereldljkeregters,diezich
tak voor van den gewonen buksboom op verstouten,geesteljken voorhun regterstoel

ïlgnt der naluurljke grootte. In a zien wj d
te
idagen,- overallen,diebesluitcn l
jtvaareenemanneljke,inbeenevrouweljkebloem,
beide 3-maa1 vergroot.
Bu1(bulla)iseigenljkeenedoosvanhout,
100d,zilverofgoud,welkehetzegeleeneroirkondeomsloot,voortsdatzegeleneindeljkde
oirkondezelf(ziehetvolgendartikel).Thans

gen,waardoordevrjheid dergeesteljken
In Frankrjk is deze bu1nooitalswettig
erkend,- zj iserzelfs,alsin strjdmet
de regten des Koningsen de vrjheden der

en deregten van den Paus worden gekrenkt.

kerk, door het Concilie van Tours verwornoemtmen eenebuleeneoirkonde,uitgevaar- pen.Merkwaardig is voorts de bul JExecradigd doordenPausenmetdienszegelvoorzien. bilis',d.
00rPiMs 11 den 18den Januarj 1460
Ztllkeenzegelisgewoonljk van 100d enver- uitgegeven,waarin gestrengverbnden wordt,
toont van de 7(
1e t0tde16deeeuw op de ééne zich op toekomstige Conciliën te beroepen.

zjdedeborstbeeldenvanPetrusenPaulas,op
de keerzjde den naam vanden regérenden
Paus.Na de lsdeeeuw zjn dieborstbeelden
doorhetpauseljk wapen vervangen.Bullen,
d00r den Pausuitgevaardigd tusschen zjne
verkiezing en zjne wjding, voeren op het
zegel alleen zjn naam , en worden lnalre

:l!Je> genoemd. De vorm der bulis deze:

zj is op perga,
ment geschreven en draagt
a1s opschriftden naam van den Paus,benevensdeplaats en den tjd deruitvaardiging.
Achter desPausen naam staan de woorden
Gad perpetuam reimemoriam (tereeuwiger
gedachtenisl'',om de bul te onderscheiden
van de breve,die,gerigtaan eene corporatie, ten opschrift heeft Gatlfuturam relmemoriam (ter toekomstiger gedachtenisl'' en
gerigtaan bepaalde personen ofaan een bisschop?metde woorden uDilecte;li(beminde
z00n)'70fMvenerabilisfrater(eerwaardigebroederl''isvoorzien.Hetsnoer,waarmedehet

Belangrjk is00k de bul uExsurge Domine''
van LeoX ,uitgegeven den l5;enJulj1520
en tegen de leerstellingen van Luther gerigt,- die van Pins JT',uitgevaardigd den

26sten Januarj 1664 terbevestiging derbesluiten van het Concilie van Trente, - en
die van Gregorius XI1I van 14Frebuarj
1582,waarin het aannemen van den Gregoriaansck n kalender wordt voorgeschreven.
Van de bullen uit de 17de eeuw vermelëen
wi
j die dcum oceasione''van InnocentinsX
en gedagteekend den Bosten Mei1653,gerigt tegen de 5 stellingen van Jansenâus,
en die van Innoeentl'
un XII van 12 Maart
1699,waarin het geschrift van Fênllon JExplication des maximes des Saints sur la

vie intérieure''veroordeeld wordt.Nadatzj
door de bisschoppen en provindale synoden

in Frankrjk was aangenomen ,volgde een
besluitvan Lodewj;k XfV ,waardoorzjt0t

staatswet verheven werd.Fênllon las zelve
pergam ent omw onden en het zegelvastge- haar voor en verbrandde daarnaeigenhandig
hecht wordt, is v00< dispensatiën, benoe- zjn boek.Uit de 18de eeuw noemen wj de
mingen enz. van gele en roode zjde, en bul uunigenitus'' van den 8sten september
voor regtszaken van grjs hennep.Bullen en 1713 waarin een commentaar op den Bjbel,

breves worden in het Lattjn opgesteld,be- doorQnesnelvervaardigd,veroordeeldwerdjhalve die,welkevoordegeinieerde Grieken die van ClemensXIII,waarin hetgeschrjf
bestemd zjn, daar voordeze de Grieksche van Roluseau verworpen en de lezing daartaal gebruikt woxdt. M en noem t de bullen

van onder bedreiging van den ban verboden

naar de woorden,waarmedezj aanvangen, werdj - de bul JDominus ac redemptor''
bjv.ttlncoena Domini''1dunigenitus''1$
dD0- 4en Blsten Jnllj 1773 door ClemensX IF uitminus acredemptornoster''enz.Zj worden gevaardigd1Tvaardoor de orde derJezqïeten

te Rome bekend gemaakt door Ze aan te werd opgeheven - die van Pins VI,in
slaan aan de deuren dervoornaamste kerken 1793 en 1793 uitgevaardigd tegen de inrigen zj ontvangen daardoorkracht van Tvet. tixlél der kerk in Frankrjk, en die upost
Ditkan in sommigeandere landendesgeljks diurnas'' den sosten November 1800 d00r
ziz gegeven t0tinvoeringvaneene
geschieden,terwjler00k Staten zjn,waar J?iy: r
terafkondiging hetplacet- zooveel als de nieuwewjzevan regtsbedeel
inq in den Kertoestemming - van den regérenden vorst keljken Staat,- eindeljk ultonze eeuw
e van 1809, waaxin Piuz VII het waagvereischtrordt.Onderdebelangrjkebullen 4i
bekleedtdle ?In coena Domini''ofdeavond- de, Napoleon I in den ban te doen,- en
maalsbul eene eerste plaats.Zj werd reeds die van 1814 Gsollicitudo omnium'', waarin 1362 door paus Urbanns Fruitgevaardigdj door hj de orde der Jezuiöten herstelde,

endoorPiusF (1567)en Urbangœ VIII(1627) alsmede die, waarin hj den banvloek uituityebreid enJaarljksvoorgelezen,dochdaar sprak over de Carbonari,vrjmetselaarsen
zj m Frankrjk en Duitsehlandveelaanstoot leden van geheime genootschappen.De oudgaf;geschieddezulkstotnu toeenkelin tegen- ste verzameling van bullen ,uBullarium magwoordigheid van den Pâlls en dekardinalen. nqm Romanum''genaamd ,is van Clterltbinl
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(1586)endooranderenvoûrtgezet't0taan1844. paediederstaatswissenschaften (1822,22euit,ttHandbuchderStaatswirthschaftsBu1(G0uden).Zulk eene bu1iseene oir- gave1855)''
kpndemeteengouden majesteitszegel,maar lehre (1855)'' StGeschichte deseuropëischen

bjuitnemendheid wordtdienaam gegevenaan Staatensystems(1837- 1839,3d1n)'' en(tGedeeerste Duitsche Rjksgrondwet,doorKei- heime Geschichtenund râthselhafte Menschen
zerKarelIV op deRjksdagteMetz(1356) (18
B50-1/60,2deuitgave1862-1864,12d1n)''.
afgekondigd.Zj telt30hoofdstnkken in 2afulblnq Willd. is een plantengeslacht
deelingen, van welke de eerste bepalingen uit de tàmllie der Asphodeleën, vermaagvaststeltomtrent dekeizersketlzeen dekeur- schapt met het geslachtAnthericum,waarvorsten,en de tweede eenige wetten ter be- van het zich onderscheidt door behaarde
?erkingvanhetvuistregtbevat.zjisgedrukt meeldraden. T:tde meestbekendesoorten beln de uNeueErlâuterungendergoldenen Bulle hooren B.c'zzlltsW ildd.(Anthericum annu-

(1766).'daor olenscltlaaev.ztjbevathetvol- um L.4 met vele dakpanvormig geplaatste
gende:Tothetkiezen van een Rjks-opper- gele bloemen, in Aethiopië en aan de Kaap
hoofdzjn 7keurvorstenbevoegd,nameljkde groejende,- B.Jrlfedcezld Wildd.(A.fruaartsbisschoppen van Mainz,TrierenKeulen, tescensZ.)metvleezige,rondebladeren,aan
de koning van Bohemen, de pfalzgraaf van een houtigqn stengel vastgehecht, en met
deRtjn,dehertog vanSaksen-W ittenbergen fraaje gelebloem-aren,- B.Flcli/'
olig Spr.
demarkgraafvanBrandenburg.Zjhebbenalle (A.planitblium Wrpf-),in het zuiden van
eere-ambten aan hetKeizerljk h0f:de3bis- Europa te vinden,- en B.Icfi/blic met
schoppen doen erhetgebed en zjn zegelbe- langwerpige,z-kantigebladeren eneenlangen,
waarders,en de4wereldljkevorstenbeklee- gelen bloemtros.Deze gewassen hebben des
den in bovenstaande ordedebetrekkingen van winters eene warmte noodig van 4- 6*C.
ôpperschenker,opperhofmeester, oppermaarBulgaarsche taal (De),een Slawische
schalk en opperkamerheer.Hun W erden ver- taaltakj komt met het Russisch en Illyrovolgensbelangrjke voorregten toegekend,en Serbisch sterk overeen. Van hare dialecten
ud-Bulqaarsck de taal der Heilige
zj warengehouden,eenmaa'
l'sJaarste ver- is het O'
gaderen, om met den Keizer over de aan- boeken i
n de Urieksch-slawische kerk en
gelegenheden des Rjksteberaadslagen.Bj a1szoodaniy verspreid overdeDonau-landen
overljden van den Keizer zûuden de Keur- t0tin Serblë en Dalmatië,ja,t0tin Moravorst van de Pfalz in het zuiden en die van vië,Bohemen en Polen.Hetis wegensvorm
Saksen in het noorden van Duitschland heer- en verbuiging het rjkste Slawische dialect
schapyj voeren t0t aan de verkiezing van en bezit eene aanzienljke letterkunde.Het
Nieuw-Bnl-qaarselz ontstond eerstna den val
een nleuw Rjks-opperhoofd enz.
Hettweede gedeelteisminderbelangrjk, van het Bulgaarsche rjk (1292) door den
daar het vuistregt nietafgeschaft werd. Het invloed der talen van de aangrenzende volbevatte slechtshetverbod van strjd voeren, keren.Zj isvoornameljk vanbelangwegens
ten zj deveete 3 dagen tevoren wasaan- de volksliederen,diedaarin y'edichtzjn.In
gekondigd,- alsmedehetverbodvan zamen- 1840 is op last van het Brltsche Bjbelgespanningentdie gevaarljk waren voor de nootschap een BulgaarscheBjbelteSmyrna
openbare rust.
gedrukt.TeOdessaverschjntsedert1842ttde
Dezebu1,in hetLatjn opgestelddoorde Bulgaarsche morgenster.''
kanseliers des Keizers, werd plegtig afgeBulgarofBoel
garisdenaam derhoofdstad
kondigd en,voorzien van eene gouden doos van hetvoormalig rjk derBulgaren inAzië.
met zegel, aan de 7 Ketlrvorsten in even R oovers en overw eldigers hebben haar gezoovele afschriften uitgereikt.
durig geplunderd en verwoest,en toen zj
Bulak , zie Cairo.
ophield hoofdstad te zjn,daaldeharegrootBulam a of Bulam is een der Bissaoeilanden op de westkust van Afrika, 5 geogr.mjlen lang,3breed en ongem een vruchtbaar.Hetklimaatiser echterzeerongezond,
zoodat de Engelschen,die hetin 1842 in bezit nam en, het plan,om er eene volkplanting te stichten,niet volbragten.

heid z00 ras,dat er thans slechts het dorp
Bolgaru m etuitgestreltte bouwvallen gevonden w ortlt.

Bulgar (Jewgenj ofEugenius),0okBulgaris genoemd, een Russiseh sehrjver en

een ervaren kenner derGrieksche taal,werd
geboren in 1715 op het eiland Corfu,kwam
Bûlau (Friedxich), een schrjver over in 1742 aan hethoofd eener schoolte Janina
staatkundige aangelegenheden,werd geboren en bekleedde vervolgens de betrekking van
te Freiberg den 8st
e'
t October 1805 en stu- lceraar te Kohaniin Macedonië,op den berg

deerdeteLeipzigin deregten,zichbjvoor- Athos en te Constantinopel.Bj hetuitbkrkeur toeleggende op de staatswetenschappen, sten Van den Turksch-llussischen 00r10g in
de qeschiedenis en de oudeletteren.Later 1768begafhj zich naar Rusland,waar Keivestlgde hj zich aldaaralsprivaat-docenten zerin Catltarina ff hem t0taartsbisschopvan
werd erin 1833buitengewoon en in 1836ge- Kherson benoemde.H!joverleed tePeterswoon hoogleeraarin dewjsbegeerteenstaat- burq in 1806.Hjheefteengrootaantalkerkunde.Hj wasjverig werkzaam als redac- kelkkestrjdschriftenindeoud-Griekschetaal
teur van tjdschriften en dagbladen en over- uitgegeven , voorts eene ttRedeneerkunde
leed teLeipzig den 26sten October1850.Hj (1766)''enleerboekendertdMetaphysica(1805)''
heefteen grootaantalgegchriften in hetlicht en derttphysica(1805)'',terwjlhjbetRusgegeven,van welke wj noemen:tt
Encyklo- sischwetboek inhetNieuw-Grieksch vertaalde.
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Bu/lpgeq
rije,00k loelgarj;e of het laad maar afkeerig van nieuwigheden.Men hpudt
der .
/.t/(rre4 genoemd. Men onderseheidt het er voor,dat eene herschepping van den
Groot- en Klein-Bl
zl-qarj;
'e. Het eerste,00k Turksehen staat het best van de Bulgaran
Aziatisch Btllgarjegeheeten,is hetaloude zoll kunnen uitgaan.

koningrjk derBtllgaren,in de l5deeeuw of Bulgarjewasaanvankeljk een zelfstandig
reeds vroegerop den noordoôBieljken oever koningrjk,maakte daarna deeluitvan het
van de W olga gesticht. Het is thans eene Bt
llgaarsch-W alachjsch gebiedten issedert

Rtlssische provincie,maar .tlfoning van Btll- 1301 eene Ttlrksche provincio. Meermalen
garje''wasin dedagen van PeterdeGroote was deze het tooneelvan een opstand tegen
nog een titel vàn den czaar. Klein-Bnl- pasja's, die a1s dwingelanden regecrden.
k
q
ra
rl
jein een gewestvanEtlropeesöh-Tt
lrkje, ofvan een bloedigen oorlog ttlsschenR usland
.

llgaren t0tden
ten hoorden dool'de Donau van W alachje en Ttlrlkje.O0k zjn vele Bt
en M oldavië,en ten ztliden door den Balkan Islam overgegaan,en eerstin den Jongsten
van Roemêlië en Macedonië gescheidentin tjd openbaal
-tzich,vooralin hetDonatl-elahet Oosten grenzende aan de Zwarte Zee en leet zoow el de zueht naar m eerdere Ontwikn
in het westen aan Serbië.Uit een adminis- l
inr alseenherlevendnationaliteitsgevoel.De
tratiefoogpuntvormthetland geen yeheel. Grleksche kerltheefter10aartsbisdommen en

Het belangrjkste gedeelte daarvan ls het 2bisdommen,maardehoogegeesteljkheidis
Toena- (D0naq)elaleethetwelk eene opper- erwegenshare hebzuchtnietin aanzien bj
vlakte van 1900 E
a geogr.mjlen en eene het volk. Dit laatste heeft z00 lang en z00
bevolking van ruim 2 millioen zielen bezit, krachtigophetbezitvannationalebisschoppen
waaronder zich bjna '/a millioen Bulgaren aangedrongen,datdePorteeindeljkin 1870

bevindt; even zooveel wonen erin deaan- een Bulgaarschen patriarchbenoemdendeBulgrenzende Turksehe gewesten ,vooralinhet qaarse.
hekerk vandenPatriarchvanConstanelaleetAdrianopelen in het elaleetSaloni- tlnopel losgemaakt lleeft.

ca.Voorts zjn er n0g 50000 Bulgaren in
Roemênië, even zooveel in Rt
lsland, en
25000in Hongarje.Devoornaamste plaatsen
van hetDonau-gewestzjndehogfdstadRoestsjoek met 22000 inwoners,Trnova (de oude
hoofdstad) met 14000 inwoners, Sofla met
16500 inw oners,W iddin m et18000inwoners
enVarnamet16000inwoners,alsmedeSjoemla
meteen belangrjk tuighuiscn 20000 inwoners.Hetland is doorsneden van 2 spoorwegen - één van CernawodanaarKoestendsle,
en êên van Roests.ioek naarVarna,terwjl
de rjwegen er in (lelaatstejaren aanmerkeljk verbeterd zjn.

MenheeftinBessarabiëbelangrjkeBul.
3a@e-

sc/zdrolkplantingen,die in1820 nahetsluiten

.

van den VredevanAdrianopelontstaan zjn.

Vele Bulgaren hadden toen alles te vreezen
van de w raak derTurken,en opraadderR us-'

sischeregéringvestigden zj zichteBoedsjak
(Zuid-Bessarabië)tusschen deProeth,de D0nau,den Wal'
ptxzlTrlfanwsenhetKatlaboegmeer.Dââ
.r werden 85 koloniën gesticht,en
aan het meervan Jalpoech verrees de hoofd-

stad Bolgrad,welkebj den VredevanParjs

(1856)methetmeerenbeeldierkoloniën aan
Moldavië Ferd toegevoegd.

Bulgarln (Thaddaeus),00k Boelyarln,of

H cttweede gedeelte des land,m ctuitloo- TkaddeiTn zletNcfoîcif.
jj,eenbekendRussisch
pers van den Balkan bedektjis bergachtig, schrjveren jotlrnalist,werdgeborenin1789in
en in het noorden en oosten heeft m en er hetgouvernementMinsk enopgjarigen leef-

uitgestrekte vlakten. De talrjke rivieren tjdgeplaatstbj hetcadetten-corpstePetersvallen er meest in de Donau, zooals de burg.Zjn vader,een vurig voorstanderder
Timok ,de Arzer,de Smorden,de L0m ,de vrjheid,was gesneuveld onder de vaan van
Dslibra,deOgoestoel,de Skitoel,deIsker, Kosciusko,maar zjn afkeervan Rusland was
de W i4 enz.,en slechts enkele in deZwarte nietovergegaa'
n opzjn zoon,daardeze in de
Zee.Hetgeheele gewest is een trapsgewjs hoofdstad zelfszjnemoedertaal- hetPoolsch
naar den Balkan opltlimm end hoogland. In - vergat.Van1805t0t1809onderscheiddehj
hetnoordoosten heeftmen tusschen deBonatl zicha1suhlaanindenoo1-logtegenFrankrjken
en de Zee de Dobroedska,eenelage hooy- Zweden.In1810ecehternam hjzjnOntslaguit
vlakte,met struiken begroeid,en in hetzul- de Rtlssische diensten voegde zich te W arden bogrensd door een Ouden Romeinschen schaubjhetPoolsch-Franschelegioen,waarna

d
ki
lk ter lengte van 4 geogr.mjlen en de hjdeelnam aandeveldtogtenvanNapoleonI
al'
?4:zlTrajan'
us genoemd.In hetwesten in Italiëen Spanje,inRusland,Dtlitschland
heeft men vele bossohen en bouwlanden.De
oogst --vooralvan detarwe- iserovervloedig,en bemeston onnoodig.De veeteeltiser
echter op verre nanietz0o goed alsin W ala-

chje,terwjlhetrjk derdelfstoFenerslechts

wat zout en salpoter oplevert.
Het karakter van den Bulgaar is vreed-

zaam , vlgtig, gastvrj en verstandig, maar

teyens wantrouwend, hebzuchtig, en listig.
D e vaderlandsliefde gaat er vergezeld van

veel zelfzucht.Hjstaatop een hoogerentrap
van zedeljkheid dan de bewonersvan W alachjë. De landbouwerszjn (
!r wprkzaam ,

en Frankrjk. In Spanjewerd hj gevangen
genomen,en hjz0u%
Juistgefusilleerdworden,
toen een eskadron >ransche rtliters hem bevrjdde.Tn1814geraaktehjin Pruissischegevangenschay,dochkwam 00kditmaalspoedig
wederopvrdevoetenenvervoegdezichbjNapoleon,diehem met het opperbevelbelastte
overdePoolschevrjwilligers.Na den valvan
heteersteKeizerrjk ginghjnaarW arschau,
waar hj zich spoedigdePoolschetaaleigen
maakteen in dedagbladenschreef.Zjne gehechtheid aan dengeboortegrondwasevenwel
nietbjzondergrpot)wantnakortenttjdkeerde
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hjnaarpetersbtlrgterugenonderwierpzichgeheclenalaandeRussischeheerschappj.Nadat
hj zich metjveropdeRussischespraakkunst
had toegelegd,leverde hj artikelsinhettjdschriftvan Gretseh.ln 1822 stichtte hj het
JNoordsch ârchief'',aanvankeltjk gewjdaan
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hj in botsing metde Hofpartj,trad afen
bleefna dien tjd overtuigd,datde regéring
van koning Otto in strjd wasmetde welvaart des volks. Gedurig, maarlangen tjd
te vergeefs verhiefhj vooralin den Senaat- zjne waarschuwende stem. Hj ver-

Russische geschied-en aardrjksktlnde en sta- verzette zich in 1860 tegen deOntbindingder

tistiek en latero0k novellen enz.opnemjnde, Kamers: verklarende, dat de grondwet met
en in 1825riep hj met (h-etselt hetdagblad voeten getreden werd en datmen metkraclit
aDe Noordsche Bj''te voorschjn,hetwelk moest optreden tegen eene regéring,die het
n0g altjd bestaat. Met zl
jn mede-redacteur volk binnen 'slands bedierfen buiten 'slands

en met Senkowskl
j vormde hj een driemanschap,datop het gebied derletterkundegeruimen tjd eene Onbeperkte heerschappj
voerde, maar eindeljl
t afstand moestdoen
van zjn aangematigd gezar.Bnlqarin overleed den l3ëen September 1859 alsstaatsraad
in werkeljke dienst op zjn buitenverbljf
Karlowabj Dorpat,waarhjzichsteedsbejverd had om deontwikkelingvanhetDuitscheelementtebelemmeren.Hjwaseenman
vanalgemeenekennis,strjdlustigengeestig,
hoewel Op de volkomenheid van den vorm
zjner geschl-iften en op den adelvan hunnen inhoudveelisaftedingen.Zjnebelangrjkstetjdschrift-artikelenzjninhetRussiseh
(1827),Poolsch (1828)en Duitsch (1828)in4
deelen uitgegeven.Rusland is aan hem het
eerstedramatisch jaarboekje, de uRussische
Thalia'',verschuldigd, hetwelk van 1825 af
velejaargangenbeleefde.Belangrjkerzjnde
dtHerinneringen uit Spanje (1823) en zjn
ttrrafereelvan den00r10g tegen de Turken in
1828''1alsmedezjn roman dklwan W uishigin

belagcheljk maaltte. Bj het uitbarsten der
omw enteling van 1822 ltoos het volk hem
t0t regent; hj riep Canaris en BKfos naast
zich en benoemde een ministérie. Doch in

1863 verklaarde de Bergpartj in de NationaleYergadering,aangevuurd door.Griras en
Canavis,zichontevreden overdegematigdheid
van Bulyaris en rokkende het leger tegen

hem op,zoodat hj,lnetBnfosaftredende,
ria dien tjd een ambteloosleven leidt.
Bull is een Engelsch woord,datstierbe-

teekent.Jokn WIJJis eene humoristischever-

persoonljking V3n het nationaal Engelsch
karakter, het eerst gebruikt door SwvtOf'
Joltn Hg-àzlfAgzpf. Hj wordt voorgesteld a1s
een Qinke,stevige,welgedane,breedgeschouderde vent,die.steeds gereed is Om te boksen.- Ook geeftmen den naam van bnllaan

eene belagcheljke uitdrukking,diein strjd

is met het gezond verstand,maartevensiets
geestigs of verrassends heeft.Als voorbeeld

wj een gezegdevanlordCastlereagh,
adat hj,indien hj zôö handelde,zich zel-

noem en

of tle Russische Gilblas''.N0g 3 andere r0- ven m et den nek z0u aanzien''.

mans heeft hij geleverd1benevenseen 4e- WII
Bull (Ole Bornemann), yewoonljk OleJgenaamdjeen beroemdvloolspeler,werd
schied-w aardrjks- en letterkundig overzlgt
van Rusland (1837, 4 dln),terwjlhj in geboren te Bergen in Noorwegen den 5(len
hetlaatstvanzjnleveneenpaartjdschriften, Febrt
larj 1810 en betoonde z0o grootenaanttDe D a'guerl'eotype''en (dDeMug''redig-eerde, leg voor muziek, dat hj reedsop zes-jariwelkegeen grooten bjvalvonden.Zjne?Her- gen leeftjd aan de uitvoering van eenkwarinneringen(W ospominania,1845- 1840)'
:wor- tet van Pleyl k0n deelnemen. Toen hj
denvoorhetbeste werk gehouden,dathj zich als student in de godgeleerdheid naar
geleverd heeft.
de academie te Christiania begaf, wekte hj
Bulgaris(Demetrius),een Grieksch staats- er op een concert de algemeene verbazing

man,werd geboren in den aanvangdezereeuw . doorzjn spel.Nu wjddehj zich geheelaan
Na den dood van zjn vader(1812)volgdehj de kunsten begafzich naar Cassel,om zich
dezen w eldra op als bestuurder van H ydra onder de leiding van Rpohrtevolmaken.Hier

en nam met zjn schoonvader,den grooten
burger Lazarus Copt
svriofï.
ç?jverig deelaan
de bevrjding van Griekenland.Na den val
van Capo #'J:frïJ (1831)belastte hj zich
m et de portefeuille van M arine, doch na de

komst des Koningslegde hj,wegens ongenoegen methetregentschap,zjnebetrekklng
neder, en was daarna werkzaam als burgemeester van Hydra. Na de omwenteling en

werd hj echterzoo ltoelontvangen,dathj

besloot in de regten te studéren.W eldra
hield echter de liefde t0t de kunst de OV0r-

hand,vooraltoen hj op een concertteMiinchen dealgemeenetoejuichinginoogstte.W egenseen tweegevechtmoesthj Dtlitschland
verlaten;hjbegafzichnaarzjnegeboortestad,
reisdedaarna door Skandinavië (1831),toen
naarNederland,enkwam eindeljk teParjs.

deherstelling derconstitutie (1848)werdhj Hierheerschtedecholeraen niemanddachtom
lid van den Senaat: in 1848 cnder Canarin concerten,zoodathj weldrain volslagen geministerva'
n Financlën en nam in 1849 zjn brek,zelfsvan zjnevioolberoofd,omdoolde
Ontslag. Gedurende den Oosterschen O0rl0g langsdestratenderstad,totdateindeljkeene
ontving hj van den Koning deopdragt,om belaardedame,mevrouw Villeminothem opeen kabinette vormen,waarbj hj zich met nam en gedurende eene gevaarljke ziekte
het bestuur van Binnenlandsche Zaken be- liefderjk verpleegde.Inhetvoorlaarvan1833
l
astte.Hetjeluktehem ,een eindetemaken gafhj ereen concerten werd eruitbundig
aan de partpschappen, de groote Mogendhe- toegejuicht.Daarnahoordehj PayaniniBpeden te verzoenen en het verwjderen der len, en hj gevoelde zjnekracht.1Ij trok
vreemdebezettingtebewexken.In 1.857kwam

door Zwitserland en Italië,bezochtde v00r-
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naamste steden vanFrankrjk speeldein1826 logisch instituut te Rome.De oëciéle verin Engeland1 Schotland en Ierland,en v01- zameling van wetten der eerste Fransche
bragt toen metden violoncellist Kellermann Republiek heette uBulletin des lois'',en in
eenereisnaarRusland.In1840deed hjzich nog algemeener zin wordtdie naam gegeven

aan wetenschappeljketjdschriften,bjv.aan
het uBulletin universel des sciences et de
l'indtlstrie''uityegeven van 1824 tot 1870
onder de redactle van de FJr?x,>Jc.
en keerde in 1850 terug? beladen m et roem
Bullinger (Heinrich), een ëerZwitseren goud.In datJaarstlchtte hj teBergen sche Hervormers,werd geboren in Zwitserop eigen kosten een schouwburg.In Maart land te Bremgarten den 18denJulj 1504.Hj
1850 speelde hj weder te Hamburg en in was de onwettige zoon van een priester,die
andere groote steden van Duitschland,en in laterde Hervormi
ng omhelsde ey metzjne
1855 ging hj nogmaalsnaarAmerika,waar moederin hethuweljk trad.Heznrick werd
zjneconcertenhem veelgeldopleverden,het- eerstnaar eene schoolteEmmerik gezonden,
welkhjechtergrootendeelsdoo1-dwazeonder- waarhj doorbjdedeuren tezingen inzjn
nemingen verloor. ln Europa ternggekeerd, onderh.oud moest voorzien, en begaf zich
oogstte hj in 1860 te Stokholm eene uit- toen naar het Colleginm bursae montis te
bundiye toejuiching,hoewelhethem moeje- Keulen. Het lezen der werken van Lutlter
1jk vlel,zjn ouden roem op den duurte en de studie derkerkgeschiedenis dedenhem
handhaven.Zjne virtuositeit wastekunst- overhellen naardezjdederHervorming,en
matig,om lanr in den smaak tevallen;zjne toen hj in 1523 alsleeraarin een klooster
eigene composltiën, zonder groote muzikale bj Ziirich geplaatstwas,maaktehj zichbj
waarde, zjn op het elect berekend.Men de jverige R.Katholieken te Zug zöô geheeft van hem 0. a. uAllegro maéstoso'', haat,datzjnlevengevaarliep.ToenZwingll
uAdayiocantabile''JNorqesF'
Jelde''apolacca in 1528 naar Bern reisde, om er twistgeguerrlera''1S
tAdagio religloso''1dvariazionidi sprekken over de godsdienst te houden,bebravura'
'enz.Verbazendwasintusschenzjne noemde te regéring van Ziirich Bwllénger
vaardigheid op het instrument,de zekerheid t0t zjn reisgenoot. Deze werd in datzelfde
en Juistheid, waarmede hj de moejeljkste Jaartotgeesteljke gewjd,en zjnerederop
gedeelten deed hooren,en de behendighei;, het Pinksterfeest van 15.
w
99 te Bremgarten
waarmede hj schier onmogeljke goocheltoe- gehouden, was oorzaak, dat de gemeente
ren op de vioolvolbragt.Meesterljk vooral de zjde der Hervorming koos en hem t0t
waszjn staccato,daarhjinéénstreekmeer haren leeraar benoemde. Na den d00d Van
j ill diens plaats, en zjne
dan 250noten k0ndoenhooren.Hetverwjt Zwingli trad hi
van eene zekere matevan kunstenaars-kwak- werkzaamheid wekte algemeene verbazing.
zalverj k0n hj evenwelnietontgaan.
Dageljks hield hj leerredenen,gedurig beBullart (Iza.
ëk),een Nederlandsch let- zocht hj de academische gehoorzalen, bj
lerkundige,werd geboren te R otterdam den herhaling verdedigde hj in strjdschriften de
5denJanuarj 1599,ontving zjne opvoeding Hervorming, en jverig zorgde hj voorhet
aan eene Jezuïetenschoolte Bordeaux,w erd heilder Kerk,Htl was de voûrnaamsteverte Atrecht bestuurder van de bank van lee- dediger der Zwitsersche geloofsbeljdenis,
ning en later rentm eester van het klooster wist de hardheid van Calrqn tot verzoeSt.Vaast,in 1647 door koningin Anna '
pt'/ ningsgezindheid te verzachten, en overleed
Oostenrj;kbenoemd t0triddervanSt.Michiel, den 17den September 1575..
Bullinper was,
en overleed den 17den April 1672.Hj had a1s een echt Zwitser, een jverlq vriend
eenekostbareboekerjbjeenverzameld,voorts van zjn vaderland. Hj verzette zlch met
talrt
lke gedenksehriften en portretten, a1s kracht tegen de onwaardige gewoonte zjner
bouwstofenvooreenwerk,hetwelk,doorzjn landgenooten,om alshuurlingen in de legers
zoon voltooid, in het licht verscheen Onder van vreemdevorsten dienstte nemen,raadde
den titelJAcadémie des sciencesetdes arts, in 1549 een verbond met Frankrjk ten
contenantles viesetlesélogeshistoriquesdes sterkste a,f, en rigtte ill e0n nagelaten gehommesillustresetc.(Parjs1682,2dlnf01i0).'' schrift ernstige woorden tet den raad van
Bulletin , een verkleinwoord,afkomstig Zûrich.Tevenswordtzjne onbeyerktegastvanhetMiddeleeuwsch-LatjnsehwoordBulla vrjheid,vooralJegens ongelukklge geloofs(zie 211),iseene korte bekendmaking,die genooten, hoog geroemd, en bj de aanmetzekeretusschentjden gedaan wordt,bj- hangersder Hervorming inEngelandwashj
voorbeeld van een geneesheer over den toe- zeerin aanzien.Hjwerd meermalen geraadstand van een zieke, of van een generaal pleeg; doorHendrLk T'fff,aanwien hj zjn
hooren in Noord-Duitschland,waarnahjging
uitrusten in Noorwegen op zjn buitenverbljfW alstrand,gelegen oq het eiland Osten
Oen.In 1843 begafhj zlch naarAmerika

over 4en staat van zaken na een veldslag. boek opdroeg ?De scripturae sacrae auctoriDeindrukwekkende,hoewelnietaltjdwaar- tate deque episcoporum auctoritate et func-

heidlievende bulletins van Napoleon I zjn tione libri 11.,' Zjne briefwisseling metde
algem een bekend. Ook berigten van verga- rampspoedige Jane Jrgy wordtop de stadsderingen van geleerde ligchamen, alsmede bibllotheek teZiirich bewaardjen zjne?Geverzamelingen van door hunne leGen gele- schiedeni
s der Hervorminq''iseerstin 1828
verde oyBtellen noemt men we1 bulletins, door Hottinger en Vögelim 3 deelen in het
zooals dle der Petersburgache en Belgische licht gegeven.
Aeademie en hetGBulletinn''van hetArchaeoBull-Run is de nM m eener N00rd-
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Amerikaansche beek in het noordoosten van raal van 00st- en W est-pruissen, in 1812
Virginia en zich uitstortende in eene zil-- belegerde hj a1s luitenant-generaalStettin,
rivier van dePotomac1terwjldezelfdenaam sloeg den 5denApril de Franschen bj Mö(
$is gegeven aan 2 veldslagen,welke in hare kern , nam Halle in, en trok over de

nabjheid zjn geleverdtusschen delegersder
Noordeljke en der Zuideljke Staten in den
Jongsten burgeroorlog De eerste had plaats
op den zlsten Julj 1861.Aan de zjde del'
Nooxdeljken voerde M 'Dowell het bevel,
en tegenover hem stond Beauregard.Aanvankeljk scheen de overwinning den N00rdeljken t0e te lagchen, maar de komst
van Joltnston, een generaalderZuideljken,

Elbe achterwaarts,om Berljn tegenOadinot
te dekken, 'tgeen hem door den slag bj
Luckau gelukte.Na den wapenstilstand was
hj,onderhetopperbevelvan denKroonprins
van Zweden,bevelhebber van het 3(lePruissischearmee-corps,en rei
ldeBerljndoorden
slag van Groszbeeren voor de tweede, en
door dien van Dennewitz voordederdemaal,

Avaarnahj t0tgroot-ridder van hetIlzeren

bragt eerstgenoemden in verwarringy'zoodat Kruisbenoemd werd. Hj streed in denslag

zj jlingsop devlugtsloegen,hetgeen ech. bi
j Leipzig en hielp deze stad veroveren9
ter doorde brigade Blenker,diemeesterljk waarna hj,terwjlde Geallieërden over de
den aftogt dekte, voor de aanvallers werd Rjn trokken, in Nederland vieljDoesbtlrg,
verborgen gehouden. Eerst in denabjheid Arnhem en Zutphen stormenderhand innam ,
van W ashington hielden de vlugtelingen den 2den December zjn hoofdkwartier in
stand,- t0tznoverkonden de Zuideljken Utrechtvestigde en Gorkum en 'sHertogenhunne gelederen vooruitschuiven,terwjlmen bosch omsingelde. In het begin van 1814
inhetNoorden zorgen moest,Om degedémora- rukte hj van Breda voorwaarts,sloeg den
liseerde armeé dooreeneanderetevervangen. vjand bj Hoogstraten, bombardeerde AntDe tweede botsing had plaats in het v0l- werpen,trok binnen Brussel,bemagtigdeLa

gendejaar op den 29sten en3ostenAugustus. Fère en Soissons, vereenigde zich met het
Toen trok M 'Clellanvan de James-riviernaar Silôzische leger en voerde in den slag bj

W ashington,en om dien togt te dekken zou Laon het bevel Over hetcentrum.T0t l00n
generaalPope uit laatstgenoemde stad eene voorzjneuitstekendediensten benoemdede
beweging volbrengen naar dezjdevan de Koning hem tot generaal der infanterie en
Rapidan en Richmond bedreigen. Terston; begiftigde hem metgoederen ter waardevan
maakten de Secessionisten het plan , om 200000 thaler,waarna hj in den erfeljkeq
% Cl6llan ongemoeid te laten,maar zich Op gravenstand(vonDelleylifz)werdopgenomen.
hetlegervan Pope te werpen en W ashington Na den vredewerdhjnogmaalsgouverneurteverrassen. Pope trok verdedigenderwjze generaalvan O0st-en W est-pruissen,en toen
achterwaarts V00r het leger van generaal de 00r10g in 1815wederuitbarstte,zag hj
Le6,doch moest,nadatgeneraalJaekson om zich benoemd t0t bevelhebber van het 4(
le
zjn regtervleugelgetrokken was,van front Pruissische armee-corps. W egens een te laat
veranderen en oprukken naar Bull-Run, ontvangen bevel was hj niettegenYroordig
waar M'Clellan hem welligt bjstand zou in den slagvanLigny,zaaard00rgeforceerde

kunnen bieden. Die hoop wasjdel,en hj marschen wist htl zlch te vereenigen met
verloor den slag.Op den eersten dag gelukte Blûch'er,zoodat hj nietweinig bjdroeg tot
het hem we1is waar!zjn tegenstanderop deoverwinning bj W aterloo.Dientengevolge
alle punten aan hetwjken tebrengen,doeh ontving hj hetcommando over hetl5dereop den tweeden zag ht
g zgn linkervleugel gim entvan linie,datnaarhem genoem dwerd.
teruggedreven,en uit vrees, dat hj van de Den llden Januarj 1816 keerdehjterugnaar
gemeenschap m et W ashington z0u w orden

zjn gouvernement, doch hj overleed reeds
afgesneden,trokhj terug.Dezebloedigeslag den 15den Februarj van datzelfde Jaar te
bleefvoor '
toverigezonderbelangrjkegevol- Königsberg. Te Berljn is een marmeren
gen,en deongelukkigeaioop voordeUnionis- standbeeld ter zjner eereverrezen.
eizlricF
zDietrieh,vrjheervonW'
#!0'
?t),
tenqerdhoofdzakeljkaanM 'Clellangeweten. Adam A'
Bulow.onderdezen naam vermeldenwj: een broeder van den voorgaande en een zonFrfetlrïcFz W ilhelm , vrjheer '
von .
fïilozt
?, derling in leven en werken,dochtevens een
graafvon Ddllelnifz,een Pruissisch generaal uitstekend schrjveroverkrjgs-en staatkunder infanterie en één der uitstekende helden dige aangelegenheden. Hj werd geboren te
van den bevrjdings-oorlog.Hjwerdgeboren Falkenberq in 1757,ontving zjne opleiding
4enlsden Februarj 1755teFalkenberginde aan de mllitaire school te Berljn en werd
Altmark,tradop l4jarigen leeftjdindienst, op lslarigen ouderdom bj een Pruissisch
wasin 1755reedseersteluitenanten wjdde infanterie-regimentteW arschau en vervolgens
zjn ledigen tjdaandebeoefeningderkrjgs- bj dekurassiersgeplaatst. Toen de opstand
kunsten dermuziek.In 1793werd hj ka- in de Nederlanden tegen Joael 11uitbarstte,
pitein bj den stafen gouverneur van prins schaardehj zich onderdevaanvanden NeLowl.
nFdr#ïalld ranPrwissen,onderscheidde derlandschen generaal von &AJ4J:l#, doch
zich als maloorbj debelegering van Mainz keerde spoedig naar Pruissen terug,waarhj
en wer; in 1797chefvan een bataljonfuse- zich aan hethoofd stelde van een troep t00liers. Als luitenant-kolonel verdedigde hj neelspeler:,dien hj echterweldrawegzond.
Thorn in 1806, en wer; in 1808 bevorderd In 1791 reisde hj met zjn broeder Karl
tot generaal-maloor en brigade-generaal.In Flric: naarAmerika,kwam eenJaardaarna
1812 werd hj benoemdtotgouverneur-gene- wederin zjn vaderland en ging in1795nog-

620

**

BULOW .

maalspverden Oceaan,om d00rhetverkoopen een halve broedervan den voorgaande.Nadat

v
an ylaswerk grootezakentedoen.D00rde hj de ridder-académie te Liineburg en de
Amerlkaansche kooplieden bedrogen,verliet universiteit te Göttingen bezocht had,werd
hj in 1796 wrevelig hetlanddervrjheiden hj kamer-referendaris en later assessor te
schreef: t
dDer Freistaatv0n Nord-Amerikain

Baireuth,in 1801 ràat
lvan 00rl0g envan d0-

seinem neuesten Zustande (1797)''.In 1794 meinen te Berljn,in 1804 kamer-president
had hj reedszjn opstel aueberden Opera- te Maagdenburg, in 1807 staatsraad in het
tionsplan der Alliirten in Belgien im Feld- koningrjk W estfalen enkortdaarnaminister
zuge 1794''in het licht gegeven,en nu ver- van Fi
nanciën en van Kooqhandel aldaar.
scheen zjn GGeistdes neuen Kriegssystcms Koning Jerôme verhief hem ln den gravenst
a
nd
,
en deze onderscheiding werd later
(1799,3deuitgave1835)''
,waarin hj tactiek
en strategie van elkander scheidde en de doorden Koning van Pruissenbevestigd.Hj
krjgsoperatiën Op wiskunstige berekeningen werd echterbj eerstgenoemde verdacht geen fguren grondvestte.Toen hj vruchteloos maakt,Ontving zjn ontslag,wjddezich op
om eene betrekking had gevraagd bj den zjn landgoed aan de studie der staatswetengeneralen staf of bj het departement van schappen ,en werd in 1812 door den Koning
Buitenlandscheaangelegenheden,vattehjde van Pruissen met de portefeuille van Finanpen weder op, schreef een werk over de ciën belast. In 1817 werd hj minister van
Financiën, vertaalde de ûEerste reis van Handelen Njverheië, en toen men in 1825
Mungo Park door Afrika'' en gafdaarna een dit departementmet datvan Binnenlandsche
belangrjk boek inhetlicht,getiteld:uLehr- Zaken vereenigde,benoemde deKoninghem

sëtzedesneuern Kriegs(l80a)''.Daarnaging t0topper-presidentvan Silézië.Naauweljks
hj naarEngeland,vervolgensnaarParjsen hadhj diebetrekkingaanvaardjtoen hjden
keerde in 1804 onverwachts terug naar Ber- 25sten Augustus 1825 te Landeck overleed.

ljn.Hierschreefhjeenereeksvanhistorischcritische werken Over krjgskunde,en daar
hj in één van deze tDerFeldzug v0n 1805
militarisch und pnlitisch beleuchtet (180s)''
de misslagen derOostenrjkscheenRussische

rllricAHeinrick IIGJAdI- vrjheerron.
f'
#lof
.
n,
een Pruissischstaatsm an.Hjwerdgeborente
Schwerin in 1790, studeerde te Heidelberg
in de regtenjtrad bj den aanvang van den

bevrjdingsoorlogtegenFrankrjka1sluitenant
werd hj in hechtenis genomen en na den perheid. Na den Vrede van Parjsbegafhj
slag bj Jena,waarvan hjdeuitkomstvoor- zich weder naar Heidelberg,en toen de00rspeld had,naar Kolberg en vervolgens naar l0g op nieuw uitbarstte,stond hj wederin
Königsberg gebragt.Toen hj yan hierOnt- de gelederen. Na den tweeden Vrede van
snapte,werdhjinKobrlanddoordekozakken Parjswashjwerkzaam aanhetdepartemcnt
opgevangen,mishandeldennaarRigagevoerd, van den minister W illtelm non Axzzllol#f en
waarhjlnJulj1807overleed.00knazjndood vertrok in 1817 a1s raad van legatie naar
zjn n0geenpaarwerkenvanhem uitgegeven. Londen , waar hj vervolgens totzaakgelasAnglznt FrIedrich W ilhelm von Wïi/o'lp,een tigdewerdaanjestel
d.Naverloopvaneenige
Pruissisch staatsm an, geboren te V ö*den in Jaren keerde hp terug naarBerljn,waarhj
W estfalen den 23ste1Februarj 1762.Hjstu- a1s geheim legatie-raad aan hetdepartem ent
deerde te Göttingen in de regten ?bekleedde van Buitenlandsche Zaken w erd tpegevoegd.
te Hannover en te Celle regterljke betrek- In 1827 werd hj gezant te Londen,nam er
kingen en trad in Pruissischedienst.Hjwerd deelaandeconferentiën overdeNederlandschgeheim regeringsraad te Miinchen en laterte Belgische aangelegenheden, aan het sluiton
Berljn,in 1810 voorzittervan hetgeregts- van het verdrag der4 M ogendheden om trent

regéringen en generaals aan de kaak stelde, indiensten onderscheiddezits
hdoorzjnedap-

h0fte Soldin,daarna staatsraad en voordra- de Oostersche zaken, en aan hett0t stand
gend raad van den kanselier,vorstvon .
/.
& r- brengen va'
n een handelsverdrag tusschen

denberg,in 1814 secretaris-generaal van het Groot-Brittanle en hetTolverbond.In 1841

Pruisslsch gouvernement te Dresden, en in zag hj zich benoemd t0t gezant bj den
1818 opper-president der provincie Saksen. Bondsdag te Frankfort aan de Main,doch
In 1820 werd hj naarBerljnontboden,waar reeds den ztlen April l842 metde portefeuille
menhem meteeneportefeuille wilde belasten. van Buitenlandsche Zaken belast.MetBoyer,
Na eene audientiebj dengrootvorstNieolaas den minister van O0rlOg:vertegenwoordigde

kreeg hj echtereeneberoerte,diehem ongeschikt m aakte voor eene openbare betrekking.Hj overleed te Potsdam den 4(
lenSeptember1827.MetIlkgemannschreefhj(dpraktische Erörterungen aus allen Theilen der
Rechtsgelehrsamkeit(1798- 1809,5d1n,later
voortgezeten t0t10dlnuitgedjdl'',enGuebcr

d
ie gegenwyrtigen verhëltnissen desChristlich-evangellschen Kirchenwesensin Deutschland u.s.w.(1819)9'1enz.
Lndwi.q Frc
edrcc/
z Tscfpr Hans,qraaf ron
Sflozp,eenPruissisch staatsman.Hjwerdgeboren den 14t
1enJulj1774opzjnvoorvaderljk landgoed EssenrodabjBrllnswjk enwas
.

hj er de lideraleriqting,doch zjn bestuur
beantwoordde geenszlns aan de verwaehtingen derliberalen.Hjtradafin1845.enoverleed te Berljn den 6den Februarj 1846.
Wilhelm Cœrl ron W#JOY , een Pruissisch
staatsman.Hj waseenzoonvanAugltstFrîedriclnFG/AdI- (hierbovengenoemd),werdgeboren te Cellc den zostellDecember1790,studeerdete Frankfortaan de Oder enteBerljn,
woonde alsvrjwilligerden veldslag bj van
Groszgörschen,waarhggewondwerd,voorts,
dien van Dresden en van Leipzig,benevens
de verovering van Parjs,bekleeddedaarna
te Stettin regterlgkebetrekkingen,en ove1'
-
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leed aldaar a1s opperlustitie-raad den z9steh dert
lngen durch dasHarzqebirge(182C)'' en
November 1845.
tt
Eine allerneueste Meluslna (1840)'' terwjl
I'
rederik All#àdk Henrik e0s Biilotoj een hj vele opstellen intjdschriftengeleverden
Deensch luitenant-generaal.Hjwerdgeboren van een groot aantal werken nieuwe uitgate Nustrtlp in Sleeswjk den 4(
len Februarj ven bezorgd heeft.
1791, trad als luitenant in dienst bj het Ilans Gyï#o von B'iilow,een zopn van den
gaande en een uitstekend klavierspeler.
Deensche leger,woondg de belegering van voor
J* werd geboren te Dresden den 8sten JaKopenhagen doorde Bmtten bj en werd in H i
1842lt
litenant-kolonel.Bj hetuitbarsten van nuarj 1880,deed zich in 1846,alsgymnaden Sleeswjk-Hnlsteinschen oorlog (1848) siast te Stuttgart, reeds in het ûpenbaar
was hj commandant eenerbrigadé en nam hooren, studeerde te Leipzig en teBerljn
deelaan hetgevechtbj Batl.Hj veroverde in de regten, en vatte het voornemen op,
er stormcnderhand de laatste positie der om zfch geheelen alaan demuziek te wjSleeswjy-llolsteinersbjFlensburgenkreeg den. Hj oefende zich onder de leidiny van
velegevangenen. In den slag bj Sleeswjk Waqner te Ziirich en van LisztteW elmarj
(23April1848)ondersteundehjdooreendap- vestlgdezich teBerljn,werd erin 1858 t0t
peren aanval de Deensche voorhoede,maar koninkljlt Hof-pianist en t0triddervan de
werd door de Pruissen aan hetwjken ge- Orde der Kroon, en door (le philosophische
bragt, en moest naar Alsen terugtreltken, faculteit te Jena t0t doctor benoemd. In
doch hj streedvervolgensmetvoorspûedigen 1864 ging hjop verlangen van koning Lodeuitslag in Jutland tegen generaal W ranqel. Ivqk 11 naarM'
linchen.Hj verwierfdealgeBj het opellen van den veldtogtvan 1849 meenebewondering doorzjnvaardigklavierwas hj generaalen chefop Alsen,en toen syel;00k a1s componisten schrjver heefthj
hj na hetgevechtbj Diippelnietsk0n tlit- éen en ander geleverd.
voeren,ging hjin die betrekking naarJut- Bulow-cum merow (Ernst von), een
land,waarhj den 23StenAprildeSleeswjk- Duitsehschrjveroverstaatsaangelegenheden,
Holsteinsche armée OnderBonin bj Kolding werdgeborenden12t
lenApril17750I!hetlandaantastte, om het voortrukken naar Frede- goedPritzauinMecklenburg-schwemn,tradop
ricia te verhinderen.Hj veroverde Kolding! lz-jarigen leeftjd indienstalsluitenantbjhet
maar k0n er zich nietstaande houden,en Hannoversche regiment der Koningin en getoen Bonin hem in Fredericia belegerde,be- no
ot het aan deze betrekking verbonden 6@
sloot hj die stad d00r een welberekenden Juyty verlof,Waarna zjn vader het Ontuitval te Ontzetten. Dit geschiedde in den slag aanvroeg v00r den z00n en dezen naar
nacht van den 5ëen op den sden Julj;de Rostock en Jena ter studie zond. Htjv0l-

Sleeswjk-Holsteinsche armeé moest terug- bragt daarna belangrjke reizen en kocht
trekken en Ton Wflpln werd benoemd t0t goederen in Pommeren,waarhj tjdensde
luitenant-generaal. Na het eindigen van den Fransche overheersching zitting had in het
oorlog werdhjgeneraalen chefinSleeswjk bestuur des lands en zich doorzjneafkeeen vervolgens op Seeland.W egens ziekeljk- righeid van hetvreemdeJuk onderscheidde.
heid werd hem daarna een eervol ontslag Van 1810 t0t1823 nam hj deelaanallebetoegekend,en hj Overleed op Sandberg aan raadslaqingen overdehervormingvan'slallds
wetgevlng en belastingstelsel.Hj was een
de Alsst
lnd den lst
len Junj 1858.

Karl.r#t/crg von Wïiloîn, een D uitscllr0- voorstander der re:ten van den adel en een
manschrjver. Hj werd geboren in het Pruis- tegenstander der revolutie. Tevens had hg
sischehertogdom Saksen den 17denNovember Overdestaatszakenenhetstaatsbestuurveelal
1803,was eerst op Onderscheidene bankiers- zjneeigenedenkbeelden,diehjin eenelange

kantoren werkzaam ,kochtin 1826 een boek- reeksvan vlugschriften Openbaarmaakte.Van
handel te Leipzig, waarvan hj zich echter deze heeft tdpreuszen ,seineVerfassung,seine
spoedig ontdeed, en wjdde erzich aan de Verwaltung,seineVerhsltniszzu Deutschland
universiteit aan de studie der Oude talen. (1842)''drieuitgavenbeleetz.Hjwaseenman
Daarna verhuisdehj naarDresden,waarhj van conservatievejmaarvanbepaaldebeginsebetrekkingen aanknoopte met de m eest-ge- len,en overleedte Berljn OpdenSsstenApril
vierde letterkundigen van dien tgd,werd in 1857.
1832 door den hertog ron Dessau t0tkamerBulwer-bytton.Onder dezen naam ver-

heerbenoemd,wjdde zich evenweluitslui- melden wj:
tend aan de letterkunde,reisde naar Italië,

hield bj afwisseling zjn verbljfte Stuttgart
en teBerljn,en betrok in1849hetoudeslot
Oetlishatlsen in Thurgau,waar11j den l6dçn
September 1853 overleed. Hj leverde eene
vertaling dertt
promessiSposi''van M anzoni
(1828en 1837), eene uitgave der (kDramatische W erke''van Schröder (1880 4 dln)j
eèn ttNovellenbuch (1824- 1836,4dlnl''met

Edtvard Gdp-Fz'p.
g Bulwer-Lylton,baronet,
een beroemdBritsch dichter,romanschrjveren

staatsman.Hjwerdgeborenin1805teHeydonHallin Nortblk en doorzjne naar;engeest
ongem eenontw ikkeldemoederopgevoed-Reedg
opC-jarigenleeftjdvervaardigdehjzjneeerste
verzen.Later beioc'
ht hj de universiteitte
Cambri'
dge,waar hj door zjn gedicht ?De
beeldhouwkunst''degoudenmedailleverwierf.
l00 novellen uit den vreemde, een çkNeues ln de vacantiën deed hj voetreizendoorEnNovellenbuch(1841)''eneen aantalOol'spl'on- geland,Schotland en Frankrjk,en reedsin
keljke werken,van welkewjnoemen <(No- 1826 gaf htjeen bundelgedichten uit onder
vellen (1546- 1848,3 dln)'',fdFrihlingswan- den titel GW eeds and wild flow ers'',alsmede
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in hetvolgend Jaar een dichterljk verhaal,
uO'Neiltherebel''genoemd.Zjneersteboek
inproza,GFalkland (1827)9',verscheenzonder
zjn naam ,en maakte,evenalsdegedichten,
weinigopgang.Destemeerbjvalvonden?Pel-

lul.
tver-Lytton in hetnieuweministerieDerby
met de portefeuille van Openbare werken en
daarna met die van Koloniën belast,welke

hj in 1859nederlegde.Kunsten wetenschap
zochthj steedsmetalle krachten te bevorham Or the adveuttlres ofagentleman(l828,3 deren.Inden wintervan 1850 gafhjopzjn
dlnl''enur
fhedisowned(1829,2 dlnl''waarop prachtig kasteelKnebworth-llall eene reeks
dDevereux (1820)'' upaul Cliflbrd (1820)'' van dramatische voorstellingen,waaraan Dies,Dou-qlasA rroltf en anderendeelnamen.
en GEugene Aram (1832)''weldra volgden. kel.
Zjn roem als letterkundige was inmiddels Toen het plan gemaakt was van eene inrigzôôgeklommen,dathj metderedactiewerd ting voorbehoeftigeen bejaardebeoefenaars
belast van het dNew M onthly Magazine'', van kunsten wetepschap,weeshj een stuk
waarin hj eene reeksvan humoristische 0p- grond aan,waar hetgebouw k0nworden 0pstellen plaatste,welke vervolgens onder den qetrokken en schreeften voordeeledersti
chtitel ûr
l'he Sttldent (1835)''verzameld zjn. tlng ?N0tso bad as we seem ,or manysides
Hj schreefvoortsJEnglandandtheEnglish to a character'',hetwelk in den schouwburg
(1833)'' G'
rhelastdaysofPompeli(1834)'' van den hertog van Ddrp?ld/zire ten tooneele
tdRienzijthelastofthetribunes(een prach- werd gebragt.Gemeldestichtingbezatin 1855
ds 50000pond sterling.Deromansvan .B%ltigerqman,1835)*' uErnstMaltravers(1837, ree
lner zjn in de talen vana'
llebeschaafdev013 dln)', <tAlice or the mysteries (1838)'' '

Jluelia orthe sieggofGranada(1838)''aCa1- keren overgezet, en menigeen zal zich herderon (1829)''1 aNlghtand morning (1841)''1
uzanoni (1842,3dlnl''
9 d'
I'he last of the
Barons(een geschiedkundigenroman,1842 3
f
1111)1'1uluucretia,orthechildren Ofnight(18ï6,
3d1n)'',enullaraldjthelastoftheSaxonKings
(1848,3dln)''
,waarna hj een gert
limentjd
het stilzwjgen bewaarde.Daarna verschenen in geheel anderen stjlarhe Caxtons
(1850)''
, tdMy npvel, by PisistratusCaxton
(1851,3 dlnl''j ttW hat will he do with it
(1859)'' en ((A strangestorï (1864)''terwjl
hj een aantalopstellenin tddsrhriften onder
den naam van ttcaxtonia (1864)''verzamelde.
Voortsheefthijonderscheidenedramatische

inneren?methoeveelgenoegenhj?Defamilie,
Caxton'', dRienzi''? uEugenius Aram'', (dZanoni'' uWatzalhjermeêdoen,,,enz.inhet
Nederlandsch gelezen heeft.Zj ademen een
classieken geest en onderscheiden zich door
eene fjne gavevan opmerking,(1ooreene
wjsgeerige beschouwing der verschjnselen
van het maatschappeljk leven en door een
fraajen stjl.
ZjneechtgenooteRosina,lady Ault
ll
er,eene
dochter van Francis W eeler te Limerick
en gebûren in 1807,heeftzich- vooralnadat

zj wegens huiseljke oneenigheid van haren
man gescheiden is- desgeljksbekend ge-

dichtproeven geleverd.zooalsfragmenten van maaktop hetgebied derletterkunde.Behalve
tùEugene Aram''in hetttNew Monthly-Maga- kleine opstellen schreefztj'Cleveley,orthe
zine'', ttrrhe Lady of Lyons, or love and m an ofhonour (1839,3dln)'.urhebudgetof

bride (1838)',uRichelieu''
.ttr
l'he duchesse of the Bubble Family (1849,3 dln)''.GMemoirs
la Valliére (1837)''enz. Hj gafeene verta- ofaMoscovite(1844)'',diegeenegrootewaarling uitvan eenige gedichtenvan Schiller,een debezitten.Van betergehalte zjn uMiriam
hekeldicht ttl'he new Timon,a romance of Sedley,a tale from reallife(185l,3 d1n)'',
Londen (1846)' en een heldendicht tslfing kBehind the scenes (1854)''en G'
I'he World
.a
nd hiswife(l858)''zwaarindegebrekender
Arthur (1848)''.

In1831werdhjreedsafgevaardigdnaarhet aristocratie met bitterheid worden gegeeseld.
Parlement,waarhjzichaandezjdeschaarde D e eenige spruitvan dezen ongelukkigen
/ffol,geborenin 1831,
der 'W higs en zich een voorstanderbetoonde echt,EdwardWllfmer-lg
van uitbreiding van het kiesregt,van vrjen koos de staatkundigeloopbaan,envergezelde
handelen van de opheëng der graanwetten. a1sattaché zjn 00m naarW ashington (1849)
J
*
Toennadenvalvan hetministerieGrey(1835) en naar Florence (1852): daarna werd hi
de conservatieven onder de leiding van Peel benoemd t0t 8ecretaris van legatie te K open-

wederaanhetbewind kwamen,gafhj eene hagen, was er eenigen tjd zaakgelastigde,
brochureuit,die20.maa1gedruktwerden een

en w erd in 1864 verplaatst naar Athene.

terieM elbournebenoemdehem t0tbaronet.ln

other poems (1856)''en urhe wanderer)a

belangrjken invloedhadop devel
*kiezingen, Onder den naam van Otven-M eredltk schreef
zoodat Peelmoestaftreden.Hetnieuweminis- hj Gclytemnestra,the Earl's Daughter and
1842verloorhjzjnzetelinhetParlement,en
eerstin 1851,toen hjdoorhetoverljdenvan
zjnemoedereen grootvermogen geërfd en
haar naam (Lytton) bj den zjnen gevoerd
had,verscheen hj wederOp hetstaatkundlg
tooneelmetz:n vlugschriftuLettertoJohn
Bul1'',w aarlzitbleek,datdevoormaligeradicale
W higen voorstandervandenvrjenhandelin
een conservatieven protectionist veranderd

c
ollectlonofpoemsin.ma
nylands(l858),voortsulzucile(1860)''
een bundelSerblsche

volksliederen (1861),en Jr
l'herinrOfAmasis,
from thepaperofa German physlcian (1863,
2 d1n)''.Dezelaatsteromanheeftveletrekken
van geljkenismetdenovellenvanzjnvader.
Henry Lytton ltzrle Bulwer, een oudere

broedervan den romanschrjver.Htjwerdgeboren in 1804 en za'
g zich in 1827 benoem;

was.Niettemin zag hjzichalsparlementslid t0t attaché bj het Britsch gezantschap te
gekozen en konalsverdedigervanlordDerby Berljn. Van hier werd hj in 1829 naar
optreden.Na diensvaljverdehj tegen Pal- W eenen verplaatst en in 1830 naarBrussel,
Flerdfos,en toen deze moest aftreden, werd om erde Belgischerevolutie van nabjgade
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te slaan.Kort daarna werd hj 1id van het
Parlement en onderscheiddezich doorzjne
bekwaamheid als redenaar! terwjl hj zich
een goedennaam verwierfdoorzjnegeschriften uFrance,social,literary,political(1833,
2dlnl''enurhemonarchyofthemiddleclasses
(1834,2d1n)''
,waaraanuAna'
utumninGreece
(1824)''was voorafgegaan.ln 1835 werd hj
zaakgelastigde te Brusselen in 1827 secretaris van legatie te Constantinopel,alwaar

hj een handelsverdrag metde Porte sloot.
Durnatoefdehj indiebetrekking teParjst

62)

Gerlaeus zsfplc, oudsten Z00n Van den

voorgaande. Hj studeerde te Groningen in
de regten, maar moest in 1813 a1s garde
d'honneurnaarFrankrjktrekken.Meteenige
andereFriezen ontsnapte hj, doorbj Landau over de Rjn te trekken, aan de gedwongen dienst en werd te Leeuwardenmet
groote geestdriftingehaald.Nt1trad hj inde
Nederlandsche gelederen, woonde den slag
van svaterloo bj, klom op t0t den rang
van majoor,en overleed teLeeuwardenden
19den october 1838.
Wl
jbo.
/erp/zcr#sfdzuma,denJongstenbroeder van den voorgaande,Hj werd geboren

in 1843 als gezant te Madrid ,en begafzich
in 1849 alsgevolmagtigdenaardeVereenigde
Staten;vervolgenszond men hem in diehoe- te Leeuwarden den 7den Maart 1807, studanigheid naar Toscaneen in 1857wedernaar deerde te Groningen in de regten,werd in
Constantinopel,waarhj de plaatsvervanger 1831 griëer van de beide vredegeregten te
wasvandenschranderenStrat
jbrddezd#cliFe Leeuwarden,in 1834 grietman van Baardet0t in hetnajaar van 1865,toen hj werd radeel,in 1840 t0t 1844 lid van de Tweede
opgevolgd door lord Lyons.Men houdthem Kamer derStaten-Generaal,zag zich benoemd
voor één derbekwaamste diplomaten van het t0t ridder der orde van den Nederlandschen
YereenigdKoningrjk.VoortsschreefhjdHis- Leeuw ,en overleed den 8sten Apl.il1848 op
toricalcharacters(Talleyrand,Cobbett,Mac- Bornia-state de W eidum.

Bu-M aza,ofBoe-M aza hetwelk zooveel
Temple Viscount Palmerston'',welke beide beteekenta1s Vaderder gazelle, omdat hj
werken de algemeene aandachttrokken.
steeds dooreenetammegazellegevolgd werd,

kintosh, Canning),'' en dr
l'
he life ofJohn

Bum a.Onderdezen naam vermelden wj:
Jol
tannes Wcrpail.
v van W/-J,een beoefenaarderLatjnscheen Nederlandsche dichtkunst.Hj studeerde te Franeker en was
achtereenvolgens predikant te Loenen en te
Beekbergen?waar hj in1705overleed.D00r
hem zjn ultgegeven uBethlehemsche mengelzangen (1681)'1GMisseljkdom ofzweerdigtlesovereenigePaapseheongerjmdheden'',
lchristus in den h0f Getsemané''
, kchristus
patiens(1688)''1tArgo Belgica (1688)''enz.

ofeigenljk M ohammed-ben-Abdallah,eenaan-

van zjne bezittingen beroofd, en overleed
denz8stenJulj1756.HjschreefGHofgedachten
op de viergetjden desJaars(1731en1750)'',
uBoere-bruiloftenz. (1767)''enz.
Gerlof ofGerlac%œ Wl-c,een verdienste1jk Nederlandsch regtsgeleerde.Hj werd ge-

hj zag de belegering van Orléansville mis-

studeerde te Groningen in de regten,werd
pensionaris van L eeuwarden , D okkum en
eenige grietenjen en in 1781 raadsheer in
hetdens
provinciaal geregtshof Va
Tj
17n
96Friesland.
de w oelingen van
Averd jjP@*

Abd-el-Kader vernietigde de kolonne vanden
overste M ontagnac, en Bn-M aza bragt den

voerder enprofeetderKabylen,werd geboren
in 1820tusschenTlemçenenMascarainAlgérië

enleidde3Jaarlanghetlevenvaneenderwisj.

In 1841 trad hj op teqen de Franschen en
spoorde metgeestdriftzpne landgenootenaan

t0t uitroejing der ongeloovigen.Hettoeval
deed hem bj de Kabylen den naam van on-

kwetsbaar verwerven en met groote schranderheid gedroeg hj zich als een d00r G0;
gezonden profeet.TerwjlAbd-el-Kader aan
JokannesWu-ga een Nederlandseh schilder de grenzen van Marocco werd bezig gehoqen dichter.Ilj jverdgeboren teLeeu&varden den,gelukte hethem ,een geweldigeopstand
in 1694, zag zlch door een kostbaar procès tegen de Franschen op te rokkenen,doch

lukken en leed eene bloedige nederlaag bj
Tenes.Eindeljk trofhj eene overeenkomst
lnetA bd-el-Kader,zonderhetoppergezagvan

dezen te erkennen, en in het voorlaar van
1846 vernieuwden zj gezamenljk den aanboren te Sneek den zosten Augustus 1732 val. Eerst streden zj voorspoedig, want

generaal Bonrjolly aan hetwjken,waarna
hj t0t in de tuinen van Xostaganem voor-

waarts rukte.Op den duurkonden zj echter
van zjn post ontzet, maar in 1801 weder geen weêrstand bieden aan de betere tactiek
aangesteld tot lid van het H0fvan Justitie. der Franschen.Bn-M aza trok terug naar de

Hj Overleed den 28stenAugustus 1807.

oase Ulled-Dslellel?die hj in 1847tegenden

lernkardns Wl-c,een zoon van dcnvoor- aanval van HerbIllon dagper verdedigde!
gaande. Htj werd geboren te Leeuwal'
den toch moesthj het onderspltdelven en ontden 17(
1en October 1770, studeerde te Fra- kwam ter naauwernood aan de gevangenddeneker in de regtent werd advocaatbj het schap. Zwaar gewond en zonder hulpmi'
Hûf van Friesland, vplmagt ten Landsdage len l*ondzwervend,gafhj zich eindeljkover
wegens Hennaardcradeel,ontvanger-generaal aan den generaal& .Arnaud (13 April1847).
der Floreenen,in 1802 t0t 1805 1id van het Nu werdhj naar Parjs gebragten was er
Departementaal bestuur van Friesland? in geruimen tjd de heldvan dendag.Gedurende
1808 vroedschap,later maire en toen presi- de Februarj-omwenteling van 1848 dee;
dent-Burgemeester van Leeuwarden. Later hj eene poging om te ontvlugten9 maar
was hj lid van Gedeputeerde Staten van werd te Brest in hechtenis genomen en
FrieslandengrietmanvanBaarderadeel(1816). naar hetkasteelte Ham gezonden.In 1849

In 1834 legdehj dezebetreklting nederen herkreeg hj echter zjne vrjheid, begaf
overleed op den 14den Julj 1838.
zich naar Tqrkge,trad erin 1854indienst
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en bekleedter thans den rang van generaa

Men vindt er diamanten en eene verbazende

Bum elia Swartz is de naam van een menigte jzer-erts.Voortszjn eruitgestrekte
plantengeslacht uit de familie der Sapoteën wouden,waar hetebbenhout en de bamboe
en onderscheidtzich door een s-deeligen kelk
en door eene btlisvormige bloemkroon, door
5 schubben omsloten. Het bevat boomen en
heesters en behoort te huis in W est-lndië,
Mexico en Carolina. T0t de soorten behoo-

niet ontbreken,waar verscheurende dieren,
apen, gordeldieren en paauwen in grooten
getale eene schuilplaats vinden. De vrucht-

barestreken zjn erinzonderheidvoorkatoen

en stlikerriet uitnemend geschikt. De inwo-

ren B.Iycipide.
gTrr.(Siderûxylon lydoidesZ.), ners,Bundelah's genaamd, behooren t0t de
een boom ter hoogte van 1 Ned. el,die in stam der Radsjpoeten,sprelten een tongval
Noord-Amerika groeit, 00k in Europa wel
wassen wil en van scherpedorens enwrangzoete bessen voorzien is,- B .'
zlsot/rl <îw.,
een boom zonder dorens op Jamaica,- B.

van hetSanskrieten onderscheiden zich door
hun oorlogztzchtigen aard.Voorheen wasdit
land hettooneelvan bloedige worstelingen,
zoowel Van de stamhoofden onderling a1s
salic:
ifolLa ,
Slt
).enz.
van deze m et de grondleggers der dynastie
Bùnau (Heinrich,graafvon)jeerstemi- van den Groot-Mogol.Toen de vervolgingsnister bj den Keurvorstvan Saksen,werd w oede van Anrungzebe er een opstand vergeboren te W eiszenfelsden 2den Junj 1697, oorzaakte,ontstondin PannaenKalinjereen
stt
ldeerdeteLeipzigin deregten,enbekleedde bnndsstaat der stamhoofden,en de magtigste

vervolgensteDresdenaanzienljkeregterljke vân deze,deradja Cl
toettersat van Panna,
betrekkingen.Toen debisschopvan Osnabrick
llem in 1720 t0t kanselier benoemde:bevorderde de Keurvorst hem t0t gehelmraad,
voorzitter van het H0fvanAppèlendirecteur
van het graafschap Mansfeld. Na den d00d

sticlltte er onder den titel van Hindoepat%
'
tlc's Bundelknnd een heerschend vorstenhuis,
dat eerst tegen het einde der l8(leeeuw zich
aan de overmagt der Maratten onderwierp.
Toen de Britten met deze laatsten oorlog
Van keizer Kavel V1 werd hj naar Mainz voerden verbond zich in 1803 een telg van
gezonden,waarhjbjdekeuzevanKarelV11 dat vorstenhuis met den kolonelPowellen
tegenwoordig was. Deze benoemde hem t0t stond hem met een hulpleger ter zjde,en
hooge ambten en t0t gevolmagtigde aan 0n- na het vernietigen van deheerschappj der
derscheidene Duitsche hoven.Toen deKeizer Maratten kwam het land in de magt der
overleden was1begaf hj zich wedernaar Britten.Een opstandtdieerin 1842uitbarstte,
Saksen,en werd er stadhouder van de vors- Ferd met geweld van wapens onderdrtlkt.
tendommen W eimar en Eisenach, alsmede Tegenw oordig heeft men er een aantalineerste minister in het keurvorstendom. In heem sche vorsten onder de bescherming der

1759nam hj echterzjn ontslag en Overleed
den 7ëen April 1762. Hj waseen man van
uitgebreide kennis en tevens een edelmoedig
begunsttger dergeleerden.HjsehreefuDelztscheKalser-undReichshistorie (1728- 1743,
4 dln)'' tllistoriedesKriegszwischenFrankreich,England undDeutschland(1763-1767,
4 dlnl''en (
tlueben KaiserFriedrichsI(1722)''
terwjlzjne JBetrachtungen iiber die Religion''na zjn dood werden uitgegeven.Hj

voogdj van Groot-Brittanje,en dit laatste
voertonmiddelljk heerschappj overeeneuitgestrektheid van 342 E)geogr.mjlen langs
de Dsloemna.
Bunder, zie M aten en Getpïpfdf
s.
Bundgras (Corynephorus)iseenplantengeslacht uit de familie der grassen en onderscheidtzich door een z-bloemig Om hulselm et

vliezige kafblaadles,dielanger zjn dan de
bloempjes. Het pnderste kafje is gaaf en

benoem de W inckelmann.te voren conrector heeft aan den voet eene naald,die in het
te Seehausen,t0tbibliothecariszjnerkeu- m idden geleed en wollig, van onderen gerige boekverzameling,die 42000deelentelde. draaid en draadvormig,en van boven knods-

Bundelkund,Bonkelkond ofhetlandder vormiq en glad is.Het bovenste kafle is
Bundelah's,ecnebergstreek inhetzuidenvan S-spletlgen getand,endepluim zamengesteld.
hetBritsch-voor-lndlschpresidentschap Agra, In 0nsVaderlandheeftmengr'
qzendszll#,
g'
rt
z:

is een gewest tusschenhetVindhya-gebergte (C.canescens L.)met eene Openstaande,aan
endeGanges-vlakte.Hetheefttennoorden de het uiteinde zam engedrongen pluim en borDsjoemna, ten westen de Betwa en ten stelvormige bladeren. Het komt met eenige
ooston deSone.riviert0tnatuurljkegrenzen verseheidenheden vooropschralezandgronden.
m et eeno oppervlakte van 1184 (E) geogr.
Bunge.Onderdezen naam vermeldenwj:
mjlen en 2'/amillioeninwoners.Een aantal Aleœander von .Dzlzlve,een Russisch kruid-

evenwjdige bergketens maakt het Op vele
plaatsen schier Ontoegankeljk, zoodat het
vooral uit een krjgskundig oogpunt zeer
gewigtig mag heeten.Zj dragen denamen
van Panna-ghautsyKimoer-, Konair- en Bikttri-gebergte enz.,terwjl er de Betwajde

kundigeenreiziger.2jwerdgeborenteKiew
den 24sten September l803:studeerde teD0ryatin de genees- en plantkunde, en deed
ln 1826 met Ledebonr eene reis naar het
Altaï-gebergte,waarzj tOtaan de grenzen

van China doordrongen. Terwjl zjn reisge-

Dosar,dcKena,de Tonsa en de Sone noord- noot w eldra den tertlgtogt aannam ,bezocht

waarts ofnoordwestwaarts naardeDsloemna Bunge in den zomer van laatstgeno6md Jaar
vloegen.Men heeft er zoowelzeer dorre a1s de hoogere bergstreek zonder m oeite ofge-

hoogst vruchtbare gronden, en het klim aat vaarte schromen,bleefyerui
mentjd inBaris er in de vlakte ongezond en voor den nat
llom zgn herbarinm ln orde te brengen,

Etlropeaan bjnaondrageljk.Calpien Banda deed er in denaastvolgendelarenonderscheillehgoren t0t de warmste plaatsen van Indië. dene ztitogten,en begafziellin 1829naarde

bUNGE-BUNNIK.

'
t
jx
gy
v

bronnen der Katoenla. Hj verrjktede we- f-lirdie Geschichte Liv-,Esth-und Kurlands
tenschap petde beschrjving van eenaantal (1842--1851):'
. ln 1856 werd hj geplaatst
nieuw e plantensoorten en voorzag den bota- alsambtenaarop deKeizerljkekanselarj en
nisehen tuin te Petergburr'metvele fraaje sedert 1852 doet hj een alziv-,Esth-und

gewassen. Men vindt berlgten omtrent de Kurl:ndischen Urkundenbuch'' in het licht
nasporingen van Bun-qe in h0t prachtwerk verschjnen.
ultarlFriedrich v0n Ledebot
lrs Reise durch
Bungener (Laurenee Louis Félix),een
das Altaigebergte und die songarische Kir- Hervormd Fransch godgeleerde,w erd gebogisensteppe (1829- 1830)'', terwjl hj ook ren te Marseille den 29sten september 1814y
gewerktheeft aan Ledebowr'n JFlora Altaica studeerde te Genève en werd er directeur
(1833 enz.j 4 d1n)'' en aan diens klcones van het gymnasium , eene betrekking, die

qlantarum novarum etc.(1830)''.Hj begif- hj in 1848 verloor.Nu vatte hj depen op

tlgde hetmuséum teDorpatmetvelenieawe en schreef eene reeks van werken in romanplanten- en dierensoorten en met een aantal tischen vorm,welke totverdediging moesteu
oudheden.ln 1830vergezeldehja1snatuur- dienen van het Protestantismus en in hononderzoeker eenige zendelingen naar China, derdduizende exemplaren over de Oude ell
waar hj de woestjn Gobien deomstreken Nieuwe wereldwerden verspreid.Daartoebevan Peking onderzocht.Tegen heteindevan hooren ?'
Un Sermon snusLouisXIV (1843)'
1831keerdehj meteenaantalnieuweofzeld- tdTue Concile de Trente (1846)'' B'rrois serzame planten naar Rusland ttùrug,en gafde m ons SORS Louis XV (1848)'' uvoltaire et
vruchten van zjn togt in zjn Jplantarum s0n temps (1850)'' ululien ou la fln d'un

mongholico-chinensium DecasI(Kasan,1835)''. siècle (1852)'',öchristetle siècle,uRome et
Reedsin hetvolgendeJaardeedhj wederom la Bible(1860)'',ucalvin,sa vie,s0n oeuvre
eene reisnaarhetAltaï-gebergte,dathj in et ses écrits(l8s0)'', urproisJoursde la vie
alle rigtingen doorkruiste en beschreef er

350 plantensoorten,waarbj zichveelnieuwe
bevonden.lnhetJaar1824 werdhjbenoemd
t0t buitengewoon hoogleer in de kruidkunde
te Kasan en strektezjne togtenuitnaarde
steppen van Saratow en Astrakan t0taan den
berg Bogdo,waarna hj achtereenvolgensde
Russische Oostzee-provinciën,Finland en de
binnenlanden doorzocht.ln 1836werdhjde

d
'un yère (186s)'' benevenseen aantalvlugschritten en leerredenen. Bunyener bekleedt
onder de Zwitsersche en Fransche kanselredenaars eene eervolle plaats.
Bunias L. is de naam van een plantengeslacbt uit de familie der kruisbloemigen
(Cruciferae) en omvat kruiden , die in het

zuiden van Europa groejen. B..
rrvclgo L.

is een zomergewas,dat op bouwlanden en
plaatsvervanger van L edebonr a1s gew oon wjnbergen gevonden wordt en .B. orïekzhoogleeraar in de kruidkunde te D orpat en talisL.eene overbljvende plantin hetoosdirecteur van den botanischen tuin aldaar. ten van Europa en in Sibérie
- meteivormige,
De Keizerljke Academie te Petersburg be- wrattige vruchten.
noemde hem t0t lid, en menig botanisch geBuniup L.isdenaam van een plantennootschap desgeljks.In 1857ging hj over geslacht ult de familie der schermbloemigen
(
Umb
elliferae).Hetkomt Bterk overeen met
Tiiis naar-Bakoe en van hier over de Kaspische zee naar Asterabad en naar Herat, Carum en wordtdoarReénkenbach daaronder
bleefin 1858 en een groot gedeelte van 1859 gerangschikt.Hetbevatoverbljvendekruiden
in die streken, en kwam in Augustus van met ronden stengelen veelvuldig ingesneden

datlaar wederteDorpat.Totzjnegeschriften
behoortnogzjneuBeitragzuKenntne
lssderFlora Ruszlands(1851)''eenenieuwe bewerking
van dettlnleidingt0tdestudiederplantenkunde''vanDeeandolle,en(metM eqer)eenettFlora Altaica (1829- 1833,4 dln)''
.Bunge werd

bladeren. Tot de soorten behooren .B.Jerxlafolium D6sJ.met gaFelvormig verdeelden
stengel,B-talliqebladeren en witte bloemen,
vooralopdeGrlekscheeilandengroejende,-

benoemd tot staatsraad in Russische dienst.
Friedriclt Geor.g von .#'lIs#e, een broeder

eet
Bbunker
arewor
eljlnloilsleene.n heuvelophetNoordst
hl

en .8.tfezlldcfl- Dec.metongesteeldewortel-

bladeren,in Frankrjk wassende,beide met

rikaanBche schiereiland Charlestown bj
vandenvoorgaandeeneenverdiensteljkregts- Ame
geleerd schrjver.Htjwerd geboren te Klew Boston en bekend door het gevechtjdat e1den lsten M aart l802! studeerde te Dorpat den 17denJunj1775tusschen deAmerikanen
in de regten, werd ln 1822 rector in de en Britten geleverd werd. Den 17den Junj
Russische taalaldaar en vestigde er zich in 1842 is er eene obelisk geplaatstter hûogte
1823 als privaatdocent in de regten.ln 1831 van 65 Ned.el.
Bunnik (Johan van),een Nederlandsch
werdhj ert0tbuitengewoon enkortdaarna
t0t gewoon hoogleeraar benoemd.Tegen het schilder, werd geboren te Utrecht in 1654

einde van 1842 verhuisde hj naarRevalen
&ierd er burgenaeester en syndicus.Hj isde
baanbreker V001*de studie der provinciale
regten van Ljiand,Esthland en Koerland,
en hj heeftdaarover een aantalbelangrjke
werken geschreven.O0k gafhj eeneJDarstellung desheutiqen russischen Handelsrechts
(1829)''in het llchten stond ermetPascker

en genoot hetpnderwjsvan Ilerman ZagtIewz
3en GerardH oet.Daarnadeed hj eene
reis door Duitschland, Frankrjk,Zwitserland en Italië en schilderde 8jaarlang te

M odena in dienst van hertog Franeiscus 11.

VervolgensvertoefdehjmetdenschilderFer#ï?3t-#Voeteenigen tjd teTurjn enkeerde
met dezen naar hetVaderland terug,waar
aan het hoofd der redactie van het uArchiv Bunnik zich te Utreeht vestigde. Hj heeft
IY.
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voorts medegewerkt t0t versiering van het noegen op den halsvan de Russiseh-gezinde

L0o bj Apeldoorn.Schoon hj een aanzien1jk vermogen verworven hadtbragten zjne
kinderen hem t0t armoede,en hj overleed
in 1717.- Zjn broeder en leerling Jacob

hefpartjjweshivehj in 1854terugperoepen
werd. NR begaf llj zich naar Heldelberg,
waarhj opzjn
' buitenverbljfCharlottenberg
zjn intrek nam.Nadat hj in 1857 op ver-

1)Jo Bunnik,die hem naar Italië vergezelde, lanren desKonings devergaderingderEvanslu gde uitstekend in het schilderen van gellscheAlliantie teBerljn hadbjgewoond,
veldslagen, en overleed in 1725.
werd hj totvrjheerverheven,en nam zitin hetHuisderHeeren,waarhjechter
Bupsyn.Onderdezennaam vermeldenwj: tsileng
(Arist%an.
AWrlJosias,vrjheerron.
slldez
l, chts eenmaal verscheen. Eene ongesteldeen uitstekend Duitsch staatsman engeleerde. heid,dieallengsvererqerde,noodzMktehem

Hj werd geboren den 25sten Augustus 1791 om de winters der beldevûlgendeJaren te
te Korbach in W aldeekj studeerde te Ma<- Cannesin hetzuiden van Frankrjk door te
burg en te Göttingen en za4 er zjne prjs- brengen.In het voorlaar van 1860ging hj
verhandeling GDe Jure Athenlensium heredi- naarBonn,enoverleederden18t
1enNûvember

tario''bekroond (1813).W e1had hj te Göt- van dat Jaar.
tingen eene aanstelling gekregen aan het
Bunnen heeft onderscheidene geschriften
gymnasium,maar hj begafzich naarNeder- nagelaten.Daartoe behooren zjn GMemoir

land en naarKopenhagen,om zjnetaalkundige kennisuittebrelden.Nazjnterugkeer
(18l5) werd hj te Berljn bekend metNieà:IAr, en in 1816 ging hj naarParjs,om
z
ich onder de leiding van h lrestre deSgcy
in de Arabische en Perzische talen te oefenen.

Om zich de middelen te verschafen

voor een togtnaarIndië,had hj op zich
genomen,eenJeugdigen Amerikaan op eene
reis d00r Europa te vergezellen,doch nadat
hj dezen te Florence vruchtelooshad gewacht, spoedde hj ziûh naarRome,waar
htjin hethuweljk tradmeteenerjke Engelsche erfgename, terwjl Niebuhr de gelegenheid voorhem opende om in Pruissische
staatsdienst te treden. Na het bezoek van
koning Friedrieh Y ïlAel- II1 teRûmeYverd

hj er attaché bj hetgezantschap enin 1827
nlinister-resident bj den Heiligen Stoel.Hj
was er jverig werkzaam om de belangen
van hetProtestantisme tebevorderen,zorgde
voor de verrjking van het Arehaeologisch
Ingtituut te Berljn, was oorzaak,dat de
PruisBischeregéring aan Lepsi'
ashetnoodire
geld verschafte voorzjnemerkwaardigerels

on the eonstitutional rights of the duchies

ofSleswig and Holstein (1848)'' uDie VerfassungderKirchederZukunft(1845)''1dlgnatiusv0n Antiochien und seine Zeit(1847)'',
RDie dreiechten und dievierunechtenBriefe
des Ignatiusvon Antiochien (1847)'',uHippo-

lytus und seine Zeit(1851,4 dln,eerstin
het Engelseh uitgegeven)'',dchristianity and

mankind (1854,7 d1n)'',uzeichen der Zeit
(1855,3(
1euitgave 1856)'',kGottin der Geschichte(1857- 1858,3dlnl''ôendBibelwerk
ft
ir die Gemeinde (1853 enz.),, op : dt
jeleu
berekend,vanwelkehjslechts3heeftkunnen
schrjven terAvjlhetwel'
k nazjn dooddoor
anderen isvoortgezetenvoltooidtlS7ol-voorts
leverde hj het belangrjke werk uEgyptens
Stelle in der W eltgeschichte(1844- 1845,5
d
n)
'a
Di
evoy
le(n1d
skölnerDo
(184h2e)r
''
,k
dl
El
i'
z
be
thFr
8un
43gde
)''
kems
luLut
'l
,en hetarti
in de Encyclopaedia Britannica.- Hg heeft
10 kinderen achtergelaten.Yanzjn5zonenis
(1872)deoudstealsgodsdienstleeraarin Engeland geplaatst,de 2de a1s kamerheer aan het
Pruissische h0f,de 3de a1ssecretarisderlega-

tievan hetDuitscheKeizerrjkte'sHage,terJiBche rots een Protestantsch hospitaalver- van Afgevaardigden en van denRjksdag en
rjzen.In 1838wenschtehjRometeverlaten, in andere eervolle betrekkingen,en eindeljk
ontving zjn ontslag en begafzich naar Miin- de 5deals consul-generaal in Peru.
Robert U iIA:I- Bnnsen, een uitstekend
chen,om erzjnestudiënoverEgypteen de
hiéroglyphen voorttezetten,maarwerdweldra Duitgch scheikundige. Hj werd geboren te
benoem; t0tgezantbj hetZwitsersthe eed- Göttingen den Blsten Maart 1811 en bezocht
genootschap. In 1841 riep koning Friedrielt erdeuniversiteit,waarhjzichvoo1'
alwjdde
e ïlF
'
zel- IF hem naar Berljn en belastte aan de beoefening dernatutm en scheikunde.
hem met eene buitengewone zending naar Nadathj deze tePartls,Berljn enW eenen
Londenyom te onderhandelen overde stich- hadvoortgezet,vestigde hj zich alsprivaatting van een Engelseh-pruissisch episcopaat docent in de chemie in zjnegeboortestad,
te Jerusalem , en kort daarna werd hp er werd vervolgensals leeraarin diewetenschap
benoemd t0t gezant.In 1844 ontwierg hj, de opvolger van W ökler te Cassel (1836),
naar Egypte,en deed in 1835 op de Tarpe- wjl de 4de werkzaam isals1id van hetHuis

op verzoek des Konings, eene Praisslsche

en daarna hoogleeraar in de scheikunde

grondwet,4iezooveelmogeljk overeenkwam
metdeEngelsche,enhjwasongemeenjverig
om deSleeswjk-llolsteinsche quaestie toteen
goed eindetebrengen.Zjnewoninqwaseene
gastvrje plaats voor alle welgezlnde Duitschers en hj stichtteeen Duitsch hospitaal
te Dalston bj Londen.Bj het uitbarsten van
den Krim-oorlog verlangde hj, dat Pruissen zich aan de zgde van Engeland zou scharen,doch hj haalde zieh daardoorhetonge-

eerst te Marburg, later te Breslau (1851)
en tnen te Heidelberg (1852).Hj heeftde
w etenschap met vele nieuw e nasporingen en
ontdekkingen verrjkten daaroverin onderscheidene tjdsehriften belangrjke opstellen
geleverd. Van deze naspol*ingen verm elden

wj die over de dubbel-cyanure, over de

kakodyl-reeks,overdeschelkundigeverwantschap, over het buskruid enz.Ook is m en

hem deaanwjzing verschuldigdvanhetjzer-
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hydroxydea1seenonfeilbaartegengiftegenar- waar hj onderscheidene concertp's compogenigzuur.Gednrende een togt naar Ilsland neerde,en vertrok in 1807 naar Amsterdam ,

deed hj eenereeksvan geologiach-chemische waarhj alsviolistbj hetorchestderDuitproeven,diebelangrjkeuitkomsten gavenop scheopera werkzaam was,de achtinggenoot

hetyebieddervulkanische verBchjnselen.Gewigtlg zjn voortszjnenatuurkundigeonderzoekingen oversoorteljkgewigt,overdewet
der absorgtie van gassen,overden invloed

van allen die hem kenden,eenigekwartetten ,
trio'8,concertino'
s en variatiën componeerde

enden9ëenMei1843overleed. Zjnetweede

zoon Ludwiuq zlfxoçlq
sf,geborenden 27stenJunj
der drukklng op het stollingspunt van ge- 1809, was een uitstekend violist, die alle
smoltene stoFen,over de verbranding en de moejeljkheden van zjn instrumentwistte
dirusie dergagsen enz.,- voorts zjne me- overwinnen,maar reeds den zostenAugustus
dedeelingen over het verkrjgen Van alka- 1830 door den d00d werd weggenomen. liën aardkalk door electrolyse enzjnephoto- Voortswoonto0k thansnog een uitstekenp
chemischeproeven.Hj isdeeerste,diemag- violist van dien naam te Amsterdam.
nèsium inaanzienljkehoeveelheid wistvoort Bunzlau.Van de steden van dezcn naam

te brenqen,en de ontdekkervan hetmag- vermelden wj:
Jsngbwnzlau,in het Boheemsch Mada .Po.
nésiumllcht(1860),datin zjnetoepassingop
de photographie van veel belang is.Bovenal leslaw ,de h00fdstad van een arrondissement
gewigtig is intusschen de spectraal-analyse in het koningrjk Bohemen.Zj ligtaan de
(zie onderditwoord),in 1861door hem '
en Iser, is eene der oudste steden des lands,
zjn vriend Kirekl
nof ontdekt.ln 1862 werd bezit een raadhuis en 6 kerken,en telt n0g
hj door ëe Badensche regering t0$'gehûim- geen 6000 inwoners,die echter een belangraad benoemd. Van zjne afzonderljk uitge- rjkenhandel drjven.Zj draagtharennaam
gevenegesehriften vermeldenwj:KDescriptio in tegenstelling van Altbunzlau (StaraBoleshygrometrorum (1830)''j GEisenoxydhydrat, law)op den regteroever derElbe bj Praag.
das Gegengift des weissen Arseniks und der
Bunztaw(Boleslavia),eenearrondissementsarsenigen S:ure(l837)'' Jschreiben an Ber- hoofdstad in de Pruissischeprovincie Silézië.
zelius iiber die Reise nach Island (1846)''
, Zj ligt aan deBober en aan den spoorweg
Gueber eine volumetrischeMethode v0n sehr van Berljn naarBreslau, bezit onderschelallgemeiner Anwendbarkeit (1854)'' ?Gas0metrische Methoden (1857)''en lchemische
AnalysedurchSpectralbeobachtungtmetKirclv
AOF,1861)''.
Bunysn (John),een stichteljk Engelsch
schrt
jver,dezoonvaneenketellapperteElton

deneinrigtingen van onderwjs,eeneobelisk

ter gedachtenis van den Russisehen veldmaarschalk Kwtu ow,die eroverleedjen ruim

7000 inwoners,die er in talrjkefabrieken
hun bestaan vinden,terwjltevensdevee-

en graanmarkten erzegrbelangrjk zjn.
Buol-schauensteln is denaam van een
In zjneJeugd hield hj zichaanhetvaderljk aanzienljk geslacht, uitGraauwbunderland
bedrjf,laterwer;hj soldaaten onderscheid- afkomstig. Het heeft aan Oostenrjk onderdezich doorzjneverregaandelosbandigheid, scheidenestaatsmannenopgeleverd,vanwelke
waarna hj ineengodsdlenstigendweeperver- wj vermelden:
anderde.ln 1655werdhtj1idvandegemeente Jokann 2l#pJJ, gruf von Wvp!-,%#Jv:sder Baptisten,trok ronda1sreizendprediker, ntein,een Oostenrgksch diplomaat.Hjwerd
in Bedfordshire,werd aldaar geborenin 1628.

werdin 1650indegevangenisgeworpen,waar geboren in 1763,enwasachtereenvolgensgehg 12 Jyren doorbragt, en schreef er M'
rhe zant te 's Hage, te Baselj te D resden,te
Pilgrim 'sprogress from this world to that Karlsruhe en te Stuttgart,bekleeddeo0k de
wich is to eome (1678- 1684,2 d1n)'',eene betrekking Van eersten voorzitter van den

allegorischevogrstelling van debeproevingen Bondsdag (1815),en overleed a1s Keizerljk

enwederwaardlgheden,waarmededeChristen geheimraad, staatsminister en president der
opzjnlevenswegteworstelenheeft.Ditboek, Hof-commissie te W eenen in 1834.
in een populairen toon opgesteld,vond een
Karl Ferdigzcp#, graaf von 2zf/I-& Acve)2verbazenden bjval.Hetisinde meestetalen stein,een zoon van den voorgaande en desvanEuropa-overgezet,ookinhetNederlandsch geljkseenOostenrjksch staatsman.Hjwerd
onder den titel:uEeng Christens reis naarde geboren den 17den Mei 1797 en zag zich acheeuwigheid'' en daarin t0t op den Jongsten tereenvolgens benoem d t0t gezantte Karls-

tjdt0ebjherhaling- men zegt700-maaluitgegeven.Zjne overigegeschriften,dieintusschen van weinig belang zjnjheeftmen
desgeljks verzameld en meerdan eens in
hetlichtdoenverschjnen.Bunyanoverleedte
Londen den 31:ten Augustus 1688.
Bunte (Johann Friedrich),eenverdiensteljk v1011st en toonzetter, werd geboren te
Hörn in het vorstendom Lippe-Detmold den
15t
lenOctober1769.11jontwikkeldezjnaanleg
voordemuziek op z0o gunstige wjzeydat
hj zich op l8jarigen leeftjd op een concert
te Osnabruck metveelbjvalliethooren.In
1794 werd hj muziek-directeur te Lippstadt,

ruhe,teStuttgart,te TtlrjnjtePétersburg
en te Londen (1853). Na den dood van den
prinsvonk
scAf
zlcrzenldrg(1852) werdhjminister van Buitenlandsche Zaken en van het
Keizerljk Hllis9alsmedevporzittervan den
ministerraad. Hj bragt dopr zjne gematigdheid,doorzjnevastheidvankarakterendoor
zjnewerkzaamheidveelgoedsvoorOostenrjk
tot stand, ruimde talrjke verwikkelinqen
uitden weg,slootverdragenmetdenabtlrlge
landen, regelde de overeenkomst met het

Tolverbond enz.In 1855washj voorzitter
van de conferentie te W eenen,om over den
vrede van R usland m et de Gealliëerden te
4Q*
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onderhandelen,en 0ok op hetvredescongrès da Trl@lcl@' als onbruikbaar was afgekeurd,
te Parjsin 1856washj eenderuitstekend- een prachtig standbeeld van aDavid''wistte
ste diplomaten.Bj het uitbarsten van den houwen, hetwelk er vôör den ingang van
Italiaanschen oorlog (1859) legde hj zjne hetPaleis van Justitie is geplaatst.Toende

portefeuille neder, om vervolgens op zjne
goederen een ambteloosleven te leiden.Hj
overleed te W eenen den zlsten Octûber 1865.
B'
aonaccorsi (Piérino), een berûemd

FlorentjnscheRegéring besloot,hareverga-

Toen Romein 1*
527 doorde Keizerljkebenden geplunderd werd, geraakte hj in de
gevangenisen moestvoorzjnevrjheid eene
aanzienldkes0m geldsbetalen.Daarnawoonde
hj te Pisa, toen te Flûrence en vestigde
zich eindeljk te Genua, waar de meeste

doch beide ontwerpen zjn nietop hetdoek

derzaalmetschilderstukken teversieren,w erd

ditaangenoemdetweeonderlingwedjverende

meesters opgedragen. M ickele zdzwelp koos
ltaliaanseh schilder,werdgeborenteFlorence voor eene schilderj het oogenblik,waarop
in 1500 en noemde zich naar zjne beide Florentjnsche soldaten,zich badende in de
eerste onderwdzers in dekunstPerinodel Arno,t0t een gevecht worden opgeroepen ,
Fcgtx.LaterwerdhjeenleerlingvanRafaël en Benvenuto CellïsC noem t dat stuk het
en vervaardigde onder diens toezigt en met beste,watM icltele A ngelo ooitgeleverdheeft.
Giulio Romano voortreleljke schilderjen. Leonardo ontwierp een gevechtvan ruiters,

kunstgewrochten van dien meestergevonden

gekomen, en zelfs de cartons verloren geraakt.
Toen Jwlius 11 den Heiligen Stoelbeklom-

men had,riephj Mickelea<w.
gelt
lnaarRome,
en belastte hem met de vervaardiging van

een graf-monument. Het prachtig ontwerp

worden - vooral in het paleis Doria.Hj werd ingeleverd,doch de uitvoering aanvanoverleed aldaar in 1547. 00k te Berljn, keljk geschorst,maarlateropkleinereschaal
Dresden en Miinchen vindt men in de muséa volbragt. waarna het monument in de kerk
yrachtigedoeken van zjnehand.Zjnkoloriet San Piétro ad Vinculawerdgeplcatst.Inmidlsbruin enzjneschaduw donkeren ondoor- dels deed (lekunstenaarte Bolognaeenkope-

zigtig,maarzjnevoorstellingenzjngrootsch ren standbeeld van den Pausverrjzen.Het
en stout,zoodatzjgetuigenisgevenvaneen oponthoud in de uitvoering van bedoeld grafkrachtig genie.
teekenw erdvooralveroorzaaktdoorBramante
Buonarotti. Onder dezen naam vermel- en Giuliano #txSanyallo,die verlangden,dat

den wj:

M iehele Angelo Wxpgzlrpffi? een beroemd
Italiaansch beeldhouwer,schllder en bouwm eester. Hj was een telg uithetgeslaeht
der graven Van CGnOz1G 0n :70<: geboren
in 1474 te Settignano op het grondgebied

hj den zolder der Sixtjnsche kapelin het
Vaticaanmetfresco-scltilderjenzouversieren.
Vruchteloos zocht Mieltele Angelo zieh van
dien arbeid teontslaan;eindeljtk ontbood hj
ktlnstenaars uit Florence om hem te helpenj

maar toen hj hunne kunstgrepen had afgevan Florence.Nadathj eersthetnnderwjs zien,zond hj hen terug, en volbragtin 22
genoten hadvanIkaneeseoGrclccci,werdhj maanden alleen en t0t aller voldoening en
een leerling van den beroemden Ghirlandajo goedkeuring dehem opgedragenetaak.Onder
en overtrofweldra zjn meester.Daarna ver- Leo X werd hj naar Florencegezonden,om
schafte de hertog Lorenzo #i av e#icihem den er het toezigt te hollden op den bouw der
toegangt0tdeAcademievanschoonekunsten, S.Lorenzo-kerk, en hj gehoorzaamde met
waar hj van Bertoldo onderrigt ontving in weêrzin; doeh na het overljden van dien
de beeldhouw kunst.Door de w elwillendheid Paus hield hj zich weder jverig bezig met
des Hertogs kwam hj aan diensH0fin aan- devoltoojingvanhetvroegerontworpengrafraking m et onderscheidene uitstekende man- monument.Onder Clemenn I'
V T washj nognen,'t geen niet weinig bjdroer tûtzjne maals werkzaam te Florence bj hetbouwen
vorming. Hj liet echter de schllderkunst van l
terken,en omstreeks dien tjd vervaargeenszins varen, en toen de dood zjn be- digde hj het prachtig standbeeld van den
ilakt
nd'
he
twe
schermheerwegrukte,begafhjzichindienst ttverrezen He
we
e.',Da
ar
nalk de algeme
hjen
de
der Kerk. De prior der kerk 8.Rplrito be- bewondering
bekleedde
zorgde hem eene woning in het klooster en betrekking van ingenieur der stad Florence
de gelegenheid,om zich in de ontleedkunde en schilderdeeene JLeda'' die,naarmenzegt,

te bekwamen. Nadathj vervûlgenseenigen
tjd te Venetië en te Bolognahad doorgebragt,keerdehjin 1496naarFlorenceterug
en voltooide er een t'slapende Cllpido'' in
marmer,dien hj eentjdlang onderdeaarde
begroef, om daaraan een antiek voorkemen
te bezorgen,waarna het beeld als zoodanig

in Frankrjk ten tjde van Lodewjjk X1If
eeneprooidervlammenisgeworden.Bjden

tertlgkeer der M ediei verllet de kunstenaar
de stadt begaf zich eerst naar den hertog
d'Estetç Ferrara en toen naar Venetië,maar
ontving er weldra den lastvan ClemensTV T,
om het praalgraf der M edici te Florence te

aan den kardiûaal Rqtaël.
picv'
ïo werd ver- gaan voltoojen.ln dien tjdvervaardigdehj
kocht. D eze ontdekte echter de misleiding, een fraajen uApollo, een pjluit den koker
zond den Cupido aan den kunstenaar terug nem ende''.Na den dood van laatstgenoemden
en noodigde dezen bj zich te Rome.M ichele Paus sehiep hj te Rûme de zinnebeeldige
Angelo bleefer een Jaar en vervaardigde er voûrstellingen van de Njl en van .de Tiber,
denberoemden NBacchus''#alsmededeupieta'' en maakte in 1532 een aanvang metlletbein de St.Pieterkerk. Te Florence terugge- Bchilderen van een muur ter hoogte van 20

keerd, zag hj er zjn roem klimmen,toen Ned.elin de Sixtjnsche kapel,waarop het
hjuiteenblokmarmerlhetwelkdoorLeonaedo dLaatste oordeel'' isvoorgesteld.Het werk

BIJONAROTTI.
werd voltooid in 1545. '
fen t/de van paus
l/aulusI1I schilderde hj tdde bekeering van
Paulus''en ttde kruisigingvanPetrus''.Nadat
hj een aanvang gemaakt had met elne Jafnemingvanhetkruis'',welkeonvoltooid bleef,
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vond zich eerstin hetpaleisFarnéseteRome

en daarna in hetKoninkljk muséum te Napels.Voorts heeft men van M iehele Anyelo
schilderjen in de voornaamste steden van
Italië,in Engeland,te Miinchen,te W eenen

bepaalde hj zich t0t debotlwkunst.Hj be- enz.Van zjnewerkzaamheid op hetgebied
stuurdeo0kdenaanlegdervestingwerkenvan derbouwkunsthebben wjreedsmelding geRome, waarna hj ln 1546, toen Rangallo maakt,en wj voegen ern0gbj?dathjvan
overleden was,door Paul'tts III belast werd de overbljfselen der Thermae van Dioeletiametden bouw der St.Pieterskerk.Hj ver- 92.: de bibliotheek, waarin de boeken van
wierp hetplan van Sanpallo,enbragtvolgens

f/'zwicl'
l:: bewaard werden, in de bevallige

zlln eigen ontwerp dit gebouw zöo
'ver,dat kerk 8ta Maria degli Angioli herschiep.
terstond na zjjn dood de trotsche koepelkon
De stjl van M I
'ekele Angelo isgrootsch
worden voltooid.Veleanderegebocwen,onder en verheven. Zjne neiging t0thetbuitenwelke zich het Kapitool,hetbinnenpleinvan gewone en zjne grondige kennis deronthetpaleisFarnése,de Vigna van pausJnlins leedkunde bragten hem t0t het ontwerpen
III,de Porta pia enz.''bevinden verrezen te van reusachtige tafereelen. Vooral washj
Romeonderzjnbestuur,terwjlhjophongen bedreven in het schilderen van het naakt

leeftjd bjgestaan werddoorztlneleerlingen,
vooraldopr nberio Cllctwli.Hj overleedin
golarigen ouderdom op den lCt
lenFebruarj
1564.Pi'
n IV wildehem opeeneluisterrijke
wjze teraardedoen bestellen,maaropbevel
van cosmo #i Mediei werd het ljk naar
Florence gebragt en in het familie-grafin de
kerk Santa Croce bjgezet.
Het oudste beeldhouwwerk van M iehele
Anyelo is een ttgri
jnzende Faun'' thans aanwezig in hetmuséum te Florence.en zjne
eersteschilderj eenettverzoekingvan denH.
Antonit
ls'',welkeechternietmeerschjnttebestaan.AnderekunstgewrochtenuitzjneJeugd
zjn ?de strjdvan Herculesen Theseusmet

waar hi
j een gewaad aanlegde,nam hj
derenswaardig is steedszjne teekening,en
daarnaastbeschouwdehjhetkolorietalseene
en

de grootste eenvoudigheid in acht. Bewonzaak van ondergeschikt belang. Niettemin

onderscheidt zich zjne vleeschkleu' d001waarheid en kracht zonder eentoonig te weZen. Het fresco-schilderen achtte hj veel
hooger dan het schilderen in olieverf, en
het is in zjne schilderjen te zien,dathj
oorspronkeljkeenbeeldhouwerwas.Hetbljkt
uit het treFend perspectiefen uitdeJuistheid van het verkorte.Hetgebeurdewel,dat
hj de iguxen, die hj op het doek wilde
brengen, eerst in was modelleerde,om de
den Centaur''een groote Gllercules''en twee werking van hetlichtgadeteslaan.Hjhad
tengelen'' welke thans nog vöör het altaar zich zelven gevormd, bezat eene groote
van S.Dominieo te Bologna te vinden zjn. mate van oorspronkeljkheid,en kreeg eene

Er bestaan onderscheidene borstbeelden en menigte navolgers2 die echter het genie
bas-relièfs van zi
#jne hand,maar vele kunst- van den meester mlsten om groot te wezen
gewrochtenheefthjonvoltooidachtergelaten. zooals hj.O0k a1s dichter heeft M lehele
PrachtigisziinettHeiligeMaagdmethetkind'' Angelo zich bekendFemaakt,enzjneluimige
indeLieve-#rouwtl
kerkteBrugge,eno0khet verzen kom en w einlg overeen m et de ernpraalgrafvan graafEngeïbrecltt van Ncd.:txxin sti
ge gewrochten van zjn beitelen yenseel.

degrootekerkteBredawordt- waarschjnljk
ten onregte- aan hem toegeschreven.Voorts
heeftmen van hem snjwerk inivoorin onderscheidene kunstverzam elingen van Europa.
Zjne belangrilkste voortbrengselen op het
Febied derschilàerkunstz/ndereedsgemelde
ln de Sixt/nsche kapelteRome.Zjvormen
een ontzettend drama,waarvandeschepping,
de va1 der eerste m enschen,de zondvloed,
de redding van het uitverkoren volk,de naderende komst des Heilands en het laatste

Gemelde gedichten intusschen zjnbtlherhaling uitgegeven.
D e groote kunstenaar bleef ongehuwd en

wjdde zich geheel en alaan dekunst.Hj
waseen opregt en getrouw vriend voorzjne
vrienden,leefde met aartsvaderljke eenvoudigheid,m aar schepte behagen in de werken

der weldadigheid. Tevens was htleen man

van karakter,die niettoegafaan de aanm atigende eischen van kardinalen en zelfs den
toorn van den Paus dtlrfde trotsêren.Z0o-

oordeeleven zoovelebedrjven zjn. Bj het welzjn leerling VasarialsAseanio Coldfri
aanschouwen daarvan bewondertmendevoor- hebben levensbeschrjvingen van hem getreleljke en stoute teekening en vooralde geven.
I'illppo ./loltzroffi, een nazaat van den
verscheidenheid van houding en de Juiste
voorstelling van hetverkorte(dtlraccotlrci). voorgaande en een jverigaanhangervan de
Decritiek heefterechter0ok ppaangemerkt, groote Fransche Omwenteling.Hj werdge-

datwegenshareqroottedemanneljkeqguren boren te Pisa den lllen Npvember 1761,

niet van plompheldendevrotlweljkenietvan studeerde in de regten en vestigdeerzichals
gèmis van bevalligheid zjn vrj te pleiten. advocaat.Hj verwierfdegunst van Leopold
Uoxspronkeljk waren zj naakt,maaroplast lhtxl Toscane,maaxverloordiespoedig,toenhj,
van Paltl%sIV heeftDaniêle #m Volterrahier

dweepende m et de geschriften van Rou.
n.
geaw,

en daarwatkleedj aangebragt,weshalvehj dagblad-artikelen envlugschrifteninden geest
metdennaam van broekenmaker(barghettone) vandezenopstelde.In1787werdhjredacteur
bestem peld w erfl. Eene uitstekende copie, vaneen dagbladen in 1789begafhjzichnaar
onder het toezirt van den meestex door Corsica,om er den opstandtegen denKoning
M arcello T'olffdfiln olieverf geschilderd,be- en den adelaan te vuren.Mreldra werd hj
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doprdebehoudendeyartj gevangengenomen bleef t0t aan 1731, toen pen hem teregt
en aan Toscane ultgeleverd. Het graauw van pl
agiaat beschuldigde.Ny kwam hj ln
te Livorno wilde den ttvriendderFranschen'' betrekking toteen alchemist,d1ehem nietlossteenigen,maar hj ontsnapteen verscheen lietvoordathetgeheelevermogenvandencomweldra als Corsicaansch zendeling in Sardi- ponist ln den sm eltkroes verdw enen w as.
nië. Het volk ontving er hem met opene
al'men,vroeg van hem eene constitutie!en

Bnononeiniliet nu en dan in de hoofdsteden
van 0ns werelddeeliets van zich hooren,en

hj was aanstondsbereid,om die te geven. Aierkte op 8o-jarigen leeftjd n0g voor het
In Mei1793kwam hjteParjs,om innaam tooneel te Venetie,waar hj waarschjnljk
derburgersvanhetkleineeilandSanPiétroèe overleden is.- ZjnJongere broederAntonio

vereenigingteverzoekenvan dateilandmetde ofM areantonio, gebpren in 1675 en overleFransche Republiek : het verzoek werd toe- den als hofkapelmeester te Modena in 1726,

gestaan en hj-zelfdoor een besluit derNa- wasdesgeljks een uitstekend componist.
tionaleConventiet0tFranschburgerbenoemd.
Bqontalenti(Bernardo),bjgenaamdd6lla
Nu z0u hj de Italiaansche Staten,vooral Girlxdol:,een Italiaansch Bchilder en bouw-

Corsica, meer en meer voo1' de Fransche saeester, geboren te Florence in 1526,
Republiek zoeken te winnen.Doch bj den 'verd dnor Cosmo #6 Jfedicials zoon aangeval van Robespéerre werd o0k hj a1sdiens nomen en boqwde onder anderen het hervriend in hechtenisjenomen.Toen hj ein- toyeljklustslotPratolino,defaçadevanSanta
deljk weder op vrje voeten was gesteld Trlnita te Florence en hethertogeljk paleis

stichttehjdeVereeniging vanhetPantheon,
om de verminkte constitutie van 1793teherstellen.Hj wasvoorzitterdier Vereeniging,
welke.echter weldra ontbonden werd. Nu
nam hjdeelaandezamenzweringvanBaben.
f

te Pisa.Voortswas hj ingenieur van Toscane, zoodat vele vestinqwerken,bruggen
en wegen onderzjneleidlng zjn aangelegd.
Men meldt,dathj de uitvinder isvan 0nderscheidene oorlogswerktuigen;o0kstichtte
en werd,na de ontdekking daarvan ,met 5 hj te Florence eene sehoolvopr beeldende
anderen t0t levenslange deportatie veroor- kunst, vestingbouw 0n genie,en overleetl
deeld.Eerét bragt men hem op het eiland in 1608.
Oléron,maar later plaatste'
de eersteConsul,
Buphthslm um L.is de naam van een
die zjn voormaligen kameraad als een wei- plantengeslacht uit de familie der zaâmge-

.

nig-gevaarljken staatkundigen dweeperbe- steldbloemigen(Compositael.rotzjnesoorten
schouwde,hem ineenstadjeinhetoostenvau behoort B. .
vllîci
/olix- L.metlangwerpigFrankrjk onderhetopzigtderpolicie.Daarna lancetvormige, qezaagde, bjna onbehaarde
begafBuonarotti zich naar Genève,vervol- bladeren, stekellge omhulsels en gele bloegensnaarBrussel,waarhj zjn merkwaar- men,- eene plant,die o? de bergen in
digboek ?Laconspiration deBaboeuf(1828)'' het zuiden van Europa groelt.
uitgaf,en toen wedernaarParjsjwaarhj Bupleqrxam L.is de naam van eenplanonder den naam van Rêmond les gaf in de
muziek,een behoeftig leven leidde, en den

tengeslacht uit de familie der schermbloemigen (Umbelliferae),hetwelk kruiden enheestersbevatmetzamengestelde bloemschermen

l5(
lenSeqtember1837 overleed.
Bounlnsegna(Ducciodi),eenItaliaansch enonbehaardebladeren.B.frgttieoswm L.iseen

historieschilder en één der eerste meesters heester terhoogte van 3 Ned.el met ongevan Siéna, werd geboren in de 13de eeuw steelde,langwerpig-stompe bladeren en groeit
en overleed in 1340.Zjn belangrjkstkunst- aan rotsachtige stranden in het zuiden van
gewrochtis een groot altaarstuk inden D om Europa.Kruidachtlg daarentegen is.B.ro/1IzlSiéna, de Madonna voorstellende met het di
lol%
'
wm L.meteen opgaanden stengel,eikind,omgeven doorengelen enheiligen.Van ronde bladeren en een gemeenschappeljk
omh
u
l
sel,in Etlropa en hetnoorden van Azië
zjne overigewerken vermelden wj Gdeaanbidding derherders'''Gdiederdriekpningen'
'
o
p
ka
l
kgronden tevinden,terwjlB.laleatum
:
en de t
fljdensgesehiedenisvan Christus,,.Hj L.metlangwerpige,gesteeldewortelbladeren
heeft zich daardoor en vooral00k door een ter hoogte van 1 Ned.eloveral in Duitschaantalkleinere stukken een regtmatige roem land aan de zonzjde derbergen groeit.
Ve1'W 0<V0n.

Buononcini(Giovanni),een verdiensteljk ltaliaansch componist,werd gebnren te

of:Bo'
meqnoi.Onderdezen naam
veBuquoy
rmelden wj

Karlz?onaventnra d6 Zolgldrcl graafean
Modena in 1667 of1668,bezocht demuziek- Buguoy, generaal ten tjde van den Dertigschool te Bologna en deedreedsvroegkerke- Jarigen oorlog.Hj was de afstammelipg van
ljkemuziekinhetlichtverschjnen.In1691be- een Fransch geslacht, werd in 1551 in de
gaflljzichnaarW eenenencomponeerdeeron- Nederlanden geboren,streed onderAlexander
derscheideneopera'
s,zooalsGcamilla''1dserse''1 Flrsldein Frankrjk,vervolgens onderden
(
fTu1l0 Ostilio''en 1;La fede publica'' erwas aartshertog Alreeltt '
dJzl Oostenrl
jk,ondervan 1703 t0t1705 hofcomponistteBerljn, scheiddq zich in 1598 en 1599 als generaal
waar hj Ge opera dpolifemo'' in hetlicht der artillerie gedurende de veldtogten aan

deRjn,en werd door de Nederlanders gevangen genomen.W eldra washj weder op
vrjevoeten,maarwegenshetverliezen van
den slag bj Nieuwpoortvielhjinongenade,
nieuwe stukken leverende,in grootaanzien ofschoon hj nadientjdbljkenvanbekwaamgat'
.Daarna hleld hj Jaren aaneen nu eens
teW eenen,dan wederinItaliëzjnverbljf,
waarhjgedurignieuweopera'svervaardigdej
en ging laternaarLonden,waar hj,steeds

BUQUOY-BURCH.
heid gafbj de belegering van ostendeende den Erscheinungen der W ërme (1819)''enz.

inneming van 'sHertogenboseh.Daarna be- 00k leverde hj onderscheidenebjdragen in

stuurde hj dekrijgs-operatiën inDuitschland
en werd in 1613benoem; t0tgroot-baljuw
van Henegouwen en t0triddervanhetGulden
Vlies.Opden RjksdagtePraagwerdhtlbevorderdt0tgeneraal-veldtuigmeester(1615);daarna bl-agt hj een leger uit de Nederlanden
naar Bohemen doch moester voorde overmagtterugtrekken:waarna hj Btldweisbelegerde.Voorspoedlgel'wasde veldtocht van
1619, daar htj bj Nadelitz de overwinning
behaalde op Manfeld enonderscheideneB0-

hettjdschrift Elsis? van Oken. Zjne gpzamenljke werken heeft hj op eigen kosten
tlitgegeven en aan vele geleerden ten gesehenke gezonden.
Bura was één der aanzienljkste steden
van het tw aalftalin het oudeAchaje.Zjlag
aan de rivier Burachos,die zich uitstort in

deGolfvan Corinthe.Zj werd in hetjaar

373vöôr Chr.dooreeneaardbevingverwoest.

In haxe nabjheid vond men onderscheidene

tempels, benevens eene grot, aan Heracles
heemBche steden en sterkten innam. Toen (Hercules) gewjd, met een orakel.Op de
men hem berigtte,datBetklen Gabor in H0n- bouwvallen dier stad verheft zich thansPergarjewasgevallen,ruktehj met16000man ritza.
naar de Donau en betwistte met goetlgeBuraeten ofBoerjaten in hetRussisch
volg den vjanf
lden overtogtoverdeze ri- Bratzka.Z00noemt men een Mongoolschhem

vier. Nadat hj vervolgens een leger van dersvolk,datdoordezuideljkegedeeltenvan
20000 man had aangevallen,deed hj ver- hetgouvernement Irkoetsk ,aan de boorden
geefsche pogingen om den hertog von z#z3Fzllf vandeJeniseï,deAngara,deLenaen aan den

uitzjne legerplaatsbj Eggeburg te verdrj- zuideljken oevervan hetBaikal-meer rondven, en moest dus afzien van een invalin zwerft.Zjzjn kleinvangestalteenmageren
Bo
hemen.
(16
20) In den slag op den W itten Berg
voerde hjmetzooveelbeleidhetbeve1 over den regtervleugel,datkeizer Ferdisalld vooralaan hem de ovel-winning toe-

hebben scherpe gelaatstrekken ,een breeden

neus,schuins-staandeoogen,uitpuilendeJukbeenderenldunnelippenenzwarthaar.Zjgaan
in dierenvellen gekleed en woneninJoerten

schreef.NadathjKarlsteinveroverd,Moravië oftenten van vilt.Hunne godsdiebstis eene
onderworpen enaandegrenzenvanHongarje soortvanLamaïsmus enhunnetaaleeneruwe
eene gunstige positie ingenomen had,vroeg tongvalvan hetMongoolsch.Zjvoeden zich
hj zjn ontslag (1621),maarbleefin dienst? hoofdzakeljkmetpaardenvleesch,vischjejetoen de Keizer hem begiftigde met den titel <en,wortelsenz.endrinken in hetvoorjaa'
r
van graafvon Grlfz en metdeheerljkheid berkenwjn, en in den zomerkarnemelk en
Rosenberg in Bohemen.In delentevan 1621 axeki (brandewjn, uitpaardenmelk bereid).
tmk hj wedertegen Bethlen Gclprtevelde, Hun rjkdom bestaatin rrootekudden schabelegerde Neuhsusel, pn sneuvelde bj een pen,paarden en tweebultlge kameelen!daaraanvalderHongaren Op den lot
lenJulj van entegenhebben zj zeerweinig rt
lnderen.Zj
dat Jaar.
gaan op deJagtmetboog en qj1enzjn niet
Georg Fr.4.
çAuywutdeZog?
#zlert
zl?vrjheer onervareninhetloojenvan hmden en in het
von Fllz en graaf non .Plç'lf% teen spruit smeden van wapens.In den laatsten tjd be'
van hetzelfde geslacht. Htlwerd geboren te ginnen ziJzich o0k op den landbouw t0e te
Brussel4en 7den September1781,bezochtde leggen. àj tellen ruim 200000 zielen,zjn
ridder-académie teW eenen en wjdde zich in stammen verdeeld en hebben zich sedert
uitsluitend aan w is-,natuur-enscheikundige 1644 aan de heerschappj van Rusland 0nstudiën. Nadat hj in 1803 in het bezit was derworpen.
gckomen van een aanzienljk vermogen,deed
Buran ofboeranisdenaam van geweldige
sneeuwstormen,diesomtjdsoverdeRussische
hj
r
e
n
e
r
e
i
s
do
o
r
Zwi
t
s
e
r
l
a
nd
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Fr
a
nkr
l
'
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Itallë en hield zich daarna bezig metde be- steppen waajen,doorgaans uit het zuidwesoefening der wetenschap en zaet de verbe- ten,(
loch00k weluithetzuid-ofnoordoosten.
tering van zjne goederen in Bohemen.Zjne Zj ontstaan veelalenkeldoorhetopstuiven
glasblazerjen leverden hetfraaistekristalen van de losse sneeuw der steppe,maar dat
hetdoorhem uitgevondene hyalith.MetFi!I- gaat o0k wel vergezeld van het nederdalen
mar en zjn schoonznon,den graafvon Deym, van sneeuw uitden dampkring,en zj kunkooshtldepartj vandenJt
lnp-oystand(1848) nen l t0t 3 etmalen aanhouden. Zonder teinPraag,maarwerdnadeverovemng van deze genstand te Ontmoeten ruischt zulk een storm
Bta; in hechtenis genomen en op het Hrad- over de steppe,herscheptd00rdigtesneeuwsjin gebragt.W eldra wcrd hj wederin vrj- massa's den dag in den nacht,enovervaltde
heid gesteld,waarnahj zichnaarzjnkasteel reizigers,die geen spoor kunnen vinden en
Rottenhan begaf,en den l9den April1851 te vruchteloos worstelen tegen zjn geweld.

Praag overleed. A1s schrjverheeft hj zich Zjne jzige koude brengt verderfen dood,
bekend gemaakt door zjne MAnalytische Be- zoodat men n0g het minste gevaar loopt,
stimmung des Gesetzes der virtuellen Ge- wanneer men zich rustig nederlegt en onder
schwindigkeiten in mechanischer und statis- den sneeuw laatbegraven.DeRussischepos-

tischer Hinsicht (1812)'', alsmede door de terj heeftin last,Om dereizigersnietverder
dldeelleVerherrlichung des empirisch erfass- te laten trekken,wanneer zich de voorboden
ten Naturlebens (2(
1euitgave 1826, 2d1n)'', van zulk een sneeuw storm vertoonen.
d00r de MTheflrie der Nationalwirthschaft
Burch (Va,
n der). Onder dezen naam

(1815/' 400r uDie Fundamentalgesetze zu vermelden wtj:
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Lambertllls der W'MrcA,een Nederlandsch
godgeleerde en geschiedkundige,geboren te
M'
echelen den 1lt
len Augystus1542. ln 1555
werd hj kanunnik en ln 1582 deken van
St.Mal'ia te Utrecht.Ten tjdevan Leicester

werdhjuitdezestadgebannen,maarkeerde
later derwaarts terug en overleed den l7den
Augustus1617.Hj schreefusabaudortlm Ducqm Principumquehistoriaegentilitiaelibri11
(1599en1609)''dprecesrythmicaelatinaeat
l
Divinam Yirginem'', JDe vita etc.Guidonis
comitigFlandriae(1615)''1en (
tAedisD.Mariae Viryinis in civitate Ultralectensiadmi.
randa orlgo (1617).''

bekwamen en begafzich in 1797naarPargs,
waar hj doorzjn leermeesterwez'
d aanbevolen aan Lalande.Hierberekende hj loopbanen van kpm eten , was werkzaam op de
sterrewacht van de hc
n olemilitaire vertaalde

de JMécanique céleste'' van Laplaee in het

Duitsch,werd als astronomeadlointop het
Bureau des longitudes geplaatBten in 1799
in Frankrjk genaturaliseerd.In 1800 werd
zjne verhandeling overdel
tomeetvan 1770

door het Instituut bekroond en in de >Mémoiresde l'Institllt''opgenomen.Naden dood
Van

Lalande vond hj eene plaatsaanhet0b-

servatorium van de Ecole militaire,en hj
Adriaan ran der WvrcA, een broeder van overleed den zlsten Junj 1825.ZjneJ'
rables
den voorgaande en een geleerd beoefenaar de la lune'' in 1812 uitgegeven, en zjne
derLatjnsche dichtkunst.Hj werd geboren lengte-bepalingen werden doorallesterrekunte Brugge.studeerdetePadua,enaanvaardde digen van dien tjd gebruikt.

omstreeks 1572debetrekking van griëerbj
hetH0fvan Utrecht.O0k hj werdmetzjn
broeder uitde stad gebannen,doch later in
zjnebetrekkinghersteld,enoverleedinls06.
Van zjnegedichtennoemenwjuluaude8Hiel'onïmiColumnaeetAscaniiColumnae(1582)''
,
uEplgrammatum sacrorum centuriae duae
(1580).'
, later met een honderdtalvermeerderd,en tsolatia(1602)''.

Burckhardt (Johann Ludwig),een be-

roemd reiziger, geboren te Lausanne den
24sten November 1784,studeerde te Leipzig
en te Göttingen,en begafzich in 1806naar

Londen,waarhjzichmetjverophetArabisch
en de natuurljkehistorie toelegde,om zich

voor eene reis naar Afrika,op last van het
Afrikaansch Genootschap, voor te bereiden.

Den 14(
len Februarj 1809 stevende hj naar

Burchellia R.2e. is de naam van een Malta,waar hj een Oostersch gewaad en
plantengeslachtuitdefamiliederRubiaceënen den naam sleik fbraltim aannam ,zjn baard
onderscheidtzich door eene trechtervormige, lietgroejenep alseenIndisch-lrabischkoops-slippigebloemkroon.B.clydzldï.
siqeenhees- man met depecheg der Oost-lndische Comter metpuntig-ovalebladeren en donkerroode pagnie naar Aleppo vertrok.Hier en te Dabloemen, aan de Kaap de Goede Hoop te

htlisbehoorende.Hethoutvandezen fkaajen
heegter iszôö hard,dathetden naam draagt
van bufelhoorn.Hj vereischt deswinters
eene w armte van 6- 100 C.
Burchiello (Domenico), 00k Domenieo

mascus bestudeerde hj gedurende 2l/ajaar
de taal, geschiedenis en aardrjkskunde der

Arabieren en den Islam , deed er in 1810
een togt naarden Libanon,in 1811naar de
Euphraat en bezocht in 1812 hetweinig bekende dal der Orontes, overal opschriften

#i Giovann; genoemd,een Italiaansch volks- verzam elende. In het oude D ecapol
e is ontdichter,w erd geboren te Florence in 1380, dektehj deprachtigebouwvallenvanGerasa
volgde zjn vaderop alsbarbier,begafzich en Gadara,zwiel'f door Palaestina en aanvervolgens in die betrekking naar Rome en grenzende landen, en kwam den 4(
1en Sepoverleedin 1448.Deeersteuitgavevan zjne tember 1812 te Caïro.Met eene aanbeveling
sonnetten vergcheen te Bologna in 1475,de van M ekemed u4!6 reisde hj in den aanvang
beste te Londen in 1557jen de laatste te van 1813 van Syéne naar Tinareh,dehoofdFlorence onder den titelvan tRime''in 1760. stad van Mahas in Nubië,maar werd van
Zjne gedichten bevatten geestige invallen, hier als een verspieder teruggezonden. In

doch zjn voorkiesche oorenweiniggeschikt. 1814 trok hj alsMohammedaansch koopman
met eene karavaan van Opper-Egyptedoor
de Nubische woestjn naar Selendlen Sen-

Dewinkelvan dezen zonderlingen scheerbaas
werd intusschen doorliedenvan allexleistand
druk bezocht.
Burchoorn (Isaâc) of B%trgl
toorn, een
Nederlandsch dichterj geboren omstreeks
1600,was eerstboekverkooper te Leiden en
vervolgens te 'sHage.Van zjne gedichten

noemen wj dW itten Engel,uytwysendehet
Hoofpche Mom-Aensicht(1635,methoutsnedenl'',t
lswarten Duyvel,verthoonendew0pderlycke Grillen des W erelts(metplatenl'',
JNieuwe Mrereltv0lGeckenenz.(1641)''en
ultlagthoofdige snorre-pjpen, quackcn en
quinckslagen, spripgende van den os op den

ezel(1644,2 dln)''.
Burckhard (Johann Karl),een verdiensteljk Duitsch sterrekundige,werd geboren

naar,van hier over BerbernaarSoeakin aan
de Roode zee liet zich overzetten naar

Dslidda,waar hj,na doorgestaan examen,
door 2 Arabisçhe geleerden vooreengrondig
onderlegd Muzelman werd verklaard, ver-

trok naar Mekkajwaarhj 4 maanden vertoefde en beklom met 80000 bedevaartgangersden berg Ararat,waarna hj aansgraak
had op den eeretitelvan Ghadsji(pelgrlml''.
ln den aanvang van 1815bezochthjMedina
en keerdeoverSuéz naarCaïro terug.Zjn
laatsten togt volbraythj in den zomer van
1816 door het Sinaïtlscbe schiereiland. W ederom te Caïro aangekomen,hield hj zich
bezig methetbjwerkenvan zjnedagboeken
en m et wis- en natuurkundige studiën,doch
overleed,toen eindeljk de lang verwaohte
karavaan,waarmede htiverderwilde reizen,

te Leipzig den Bosten April1773,oefende er
zich in de nieuw etalen,w is-en sterrekunde,
zochtzich onderdeleidingvan ZachteGotha
in het practische gedeelte der astronomie te aangekomen was,op den l7denOctober1817.

BURCKHARDT- BUREIU.
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Hj werd er metalle eerbewjzen,aan een
Mohammedaanschen sleik en hadsli toekomende,op het kerkhofter aarde besteld.In
zjn testamenthad hj zjneverzameling van

wondering door hare krachtige sopraanstem.

het Afrikaangche Genoptschap : Leake, de
secretarisvan dat Genootschap,lleeftdaaruit
in het licht doen verschjnen Jrravels in
Nubia (1819 en 1822)''1uTravelsinSyriaand
theholy land (1822)''en dTravelsin Arabia

die haar in de groote opera'sdoetschitteren.
Herhaalde reizen naar Engeland en naar de
groote steden van Duitschland hebben haren
roem algemeen verspreid.

Nadatzj te Ofen gedebuteerd had,vond zj
in Oostenrjksaanzienljke Bteden weldraengagementen en ontving eene aanstelling aan
handschriften, die 350 deelen telde, ver- eene deraanzienljke schouwburgen teW eemaaktaan de universiteitte Cambridge.Een nen,terwjlzj zich nietlang daarna onder
Memnons-hoofd, 300 tol-centenaars zwaar, voordeeligevoorwaardenaandenKoninkljken
had hj reeds vroeger? met hulp van schouwburg te Dresden verbond.Hier trad
Dalten Belzoni, naar Engeland gezonden. zj in 1854 in hethuweljk metden tooneelZjne onopgesmukte reisbeschrjvingen 0n- spelerEmil.
&7r#e.Zjhcefteenevolle,welderscheiden zich door groote naauwkeurig- luidende stem van grooten omvang,en bezit
heid.Zjne dagboeken zjn in hetbezitvan daarenboven 0en ongemeenen kunstsm aak,

(1829)''- voortsn0g tNoteso1
ztheBedouins
and W ahabys (1880)''en JArabic proverbs
(1831),'.
Burdach (KprlFriedrich),eenuitstekend
Duitsch physioloog en schrjver,werd geboren te Leipzigden lSt
lenJunj1776?vestigde
er zich a1s geneesheer,werd in 1806 buitengewoonhoogleeraarindegeneeskundealdaar,

Burdett (Sir Francis),een 1id van het

Engelsch parlementen uitstekend redenaar,

werd geboren den Sssten Januarj 1770 in

Derbyshire, studeerde te Oxford, volbragt
onder de leiding van dt,
n abbé Jean Jgt
z.pfïqsfc
le Chevalier in de dagen der Omwenteling
eene reis naar het Vasteland, werd in 1796
1id van het Parlemllnt en huwde met de

dochter van den rjken bankier Couts.Bj

ging in 1811 a1s hoogleeraarin de ontleed- Napoleon'sterugkeer van Elba drong hj er
kundenaarDorpaten vervolgens(1815)naar op aan:vrede tesluiten metFrankrjk,verKöniqsberg,waarhjseniorwerddergenees- zette zlch tegen de beperking der drukperskundlge faculteit en geheim medicinaalraad, vrjheidjjverdevoo1*deregtenderR.Katho-

en den 16denJulj1847overleed.Zjnetalrjke lieken enz.Toen zjnepartjaan hetbewind
en degeljke geschriften dragen een wjsgee- kwam ,ying hj t0t de Toriesover,om in
rigen stempelen onderscheiden zich doorhel- de opposltietekunnen bljven,en overleed
derheid van denkbeelden en logischen vorm. te Londen den Sssten Januarj 1844.- Zjn
5Vj noemen daarvan dtpropëdeutik zum Stu- titelen zjnegoederenvielentendeelaanzjn
dium dergesammten Heilkunst(1800)''1JDië- zoonRobert,geborenin1796.- Zjne.
jongste
tetik fiir Gesunde (1805)'' Itllandbuch der dochter Angeltb, geboren in 1814, werd in
neuestenEntdeckungenderHeilkunde(1805)''
, 1837erfgenamevan hetonmeteljk vermogen
tdBeitrëge zur nëhern Kenntniss desGehirns dey hertogin van St.2!It-,:, die met haar
(1806)''1 uEncyklop:die der Heilwissenschaft grootvader Coutsisgehuwdgeweest.Zjheeft
(1810- 1812,1817- 1819)'',dDie Physiologie allehuweljks-aanbiedingen- 0ok die van Lodt
'r Erfahrllngswissenschaft (1826- 1835 en tfdznï/k Bonaparte- van de hand gewezen,
1889 enz., 5 d1n)'', tDer Mensch nach der om zich geheel en alaan werken van liefverschiedenen Seiten seiner Natur (1836 t0t dadigheid te wjden.
1837)'endRi
iekblickeaufmeinem Leben(1842
Buqdwan isdenaam van een districtin
tot 1848 4 dln)''.- Zjn zoon Ernst,gebo- het Brltsch-lndisch presidentschap Bengalen.
<en in 1801,sttldeerde te K önigsberg, w erd Het ligt ten noordoosten van Calcutta,entelt
aldaar hoogleeraar in de ontleedkunde en op 105 o geogr.mjlen omstreeks 2 millioen
heeftzich desgeljks door eenigegeschriften inwoners. H et is een der vruchtbaarste en
bekend gemaakt.
volkrjkste gedeelten van Hindostan. Men
Bûrde (Samuel Gottlieb), een Duitsch verbouwt er veel rjst, suiker,aardappels,
dichter en vertaler,werd geboren te Breslau indigo,katoen, tabak enz. D e evenzoo gein )753, studeerde te Halle in de regten, noemde hoofdstad, aan de Damooda en aan
wasvan 1776- 1778lçeraarinzjnegeboorte- den grooten weg van Calcutta naar Benares
stadr daarna secretaris van den graaf ron gelegen,bevat 55000 inwoners.
Atxlg'
d
tlïfz,dien hj op eene reisdoor Zwitser- Bure isin deNoordschefabelleerdevader
landenItaliëvergezelde,bekleeddevervolgens van Bor en de grootvader van Odin, W '
ile
eenige staatsambten te Breslau en overleed en W e. D00r het likken der koe -4'
l4d1Jmbla

gedurende eene reis naar Berlilnin1831.Van
hem zjnverschenen RReisedurchItaliënund
die Schweiz (1785 en 1795)'' Joperetten
(1795)'', dpoetische Schriften (180:
3)'' enz.,
en hj vertaalde daarenboven eenige werken
uit het Engelgch.
Bûrde-N ey (Jenny), eene uitstekende

aan de metrjp en zoutbedektesteenenont-

stond op den eersten dag het hoofdhaar van
een man?op den tweeden een hoofd,en op
den derden hetoverig gedeeltedesligchaams,
- - en Bure wa
'
s geschapen.

Bureau , een Fransch woord met ver-

Bchillende beteekenissen,als:10.eene in den
zangeres,werd geboren in 1828 te Gratz, manufaduurhandel voorkomende grove wolbetrad,door haremoederdaarvoor Opgeleid, lenstof;2t'
.schrjftafel,oftafelmetcylinderhet eerst te Briinn in kinder-en page-rollen kast, waarin papieren en boekpn kunnen
het tooneel en wekte reeds vroeg veler be- geborgen worden ; 30. kantoor, spreek- of
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werkkamer440 afdeeling ofdepartement van
het gtaats-,?rovi
nciaal-ofgemeentebestuur,
b.v.in de ultdrukkingen:bureauvoorarmenzaken,bureau voor de statistiek,waarmede
dan zoowel het personeel der.ambtenaren,

streng bewustzjn van verantwoordeljkheid
voor eigen daden en uitspraken zjn voor
eenen onpartjdigen,kundigen regter onmig-

ling,diein zamenstelling en werkkringovereenkomt met onze Kamer van Koophandel.
Bureaucratie, een woord zamengesteld
uit het Fransch en het Grieksch,beteekent

ambten geschapen en opgeheven, beschikkingen gegeven 00k over de minst-belang-

bareattributen.Nergenswerkt de bureaucra-

tievoordeburgersdanopkschadeljkerdan0nalsdeplaats,waarzjgewoonljk bezigzjn, derhetpersoneelvan deregterljkemagt.In
kan bedoeld worden;50instelling,bevorder- deze eeuw was de grooteman vandebureau1jk of noodzakeljk voorhetopenbaarver- cratie Napoleon 1.Doorzjnedecreten werkeer, als postbureau. tolbureau , enz. Het den alle staats-,gewesteltjke-en gemeenteFransche bnrealt de eommeeee is eene instel- ljke ambtenaren aangesteld en ontslagen,
rjke, plaatseljke aangelegenheden over de
geheele uitgestrektheidvan hetganBche rjk.

letterljk eene regéring van eenbureau.Men De eenheid en de kmcht van het bestuur
duidt er eene rigting,een stelselvan alge- wnrden d00r dergeljk stelselzeer zeker bemeen staatsbestuurmede aan,waaronderalle
aangelegenheden des lands,zelfsdie vanhet
geringste belang,beheerd en geregeld worden door een persoon, die aan het hoofd
van het bestuux deB lands staat. of althans
aan de spits van een departement van algem een be8tuur. De bureaucratie heeft men
gewoonljk in de landen, waar despotisme
en centralisatie heerschen. In de waarljk

vorderd; de keuze van een uitnemend amb-

zolt eigenljk daarvoorgeene plaats moeten
zjn. De bureaucratie ismet eene zelfregéring door a'
m btenaren,voor eigen daden verantwoordeljk, kwaljk vereenigbaar. Inde
absoluut-monarchalexjken ishetkabinetvan

soneel,waaruitzj zjn zamengesteld.Decen-

tenaren-personeelTvordtergemakkeljk door

gemaakt,maar tevens wordt voor een despoot de verleiding t0t willekeur in het uitdeelen van gunsten en gavan,t0t hetscheppen van sinecures en titularissen zeergroot.
Het tegenovergestelde van bureaucratie is
datstelselvan staatsbestuur,waarin demagt
berust en alzoo verdeeld is tusschen onderconstitutionélestaten,waareenebetameljke scheidene zelfstandig wexkende,meerofmin
autnnomie in Overeenstemming met de belan- op zich zelfBtaandecolléges,dieeenmagtigen
gen van den geheelen Staat,gehuldigd wordt, invloed uitoefenen bj dekeuzevan hetper-

tralisatie en autonomie der onderdeelen va'
n
het staatsverband gaan er meê gepaard.
Alworden echterde'gebreken en nadeelen
der bureaucratie vermeden, llgt kunnen er

den vorst,in de eonstitutioneel-m onarchale
het bllreau van den minister,gebonden door
de bepalingen der wet, de éênige plaats,
wagr de reglementen gemaakt, de orders

andere van geljk gewigtvoorin de plaats

vang!o0k al behooren deze tot die,welke

genaam d ttespxit de eorps'' en uesprit tle

treden. Eenheid in w etgeving en administratie wordt er gemist, en het ontbreekt

daarbil niet zeldcn aan krachten spoed in
gegeven en de bevelenuitgevaardigd wor# n de uiivoering van degewigtigste en meest
betreFende alle onderw erpen van alle takken spoed eischende m aatregelen van bestuur.
van het.staatsbestuur in ztin ganschen om- Onderlinge najver der ligchamen! een znoslechtstjdeljkeofplaatseljkebelangen raken. docher''zjn mede vaak hinderpalen voor
De afdeelingen?onderafdeelingen der minis- het t0t stand komen van hoogst wenschetériën,de provinciale,gemeenteljke enpol- ljke,soms noodzakeljke werken van algederbesturen zjn glechts onderdeelen van het m een nut.
geheele raderwerk van het staatsbestuur,

Een wakker politiek leven onder de bur-

zonder eiçene, zelfstandige werkzaamheid, gers, m oreel en intellectueel vooxgegaan
zonder w1l en zonder verantwoordeljkheid. d00r eene vrje,verlichtepersis hetbeste
De ambtenamn zjn weyktuigen van hunne middel om de nadeelige gevolgenj aan de
m eerderen, en deze weer van hem ,die als beide hierboven tegenover elkander geBtelde
absoltlte vorst boven hen staat,ofvan de systemen verbonden, te verhelpen en, zoo
wet. Gehoorzaamheid en naauwkeurigheid mogeljk,te voorkomen.

in de uitoefening hunner pligten zjn de

eenige eischen , 4ie hun gesteld worden.
De ltlst en moed om binnen den kring hunner werkzaamheden naar verbeteringen om
te zien,om de van hooger hand ontvangen
voorschriften naar de omstandigheden t0e te

Buren (Hetvoormaliggraafschap),tevoren
eeneheerltikheid, behoorde gedert 149: aan
het grafeljk geslacht van Egmond en kwam
doorhethuweljk van Anna metprins 751-

len% I tll'z Oranje (1551) in het bezitder
prinsen van OrJ4# ,zoodathetin 1702 aan

passen en desnoods tewjzigen bljvenhun W ill6m Karel Seldrik Inriso ten deel viel.
trouwens niet zelden geheel vreem;, 0m- Thans is het een gedeelte van Gelderland.
dat hun nevens hetgevoel van verantwpor- De hoofdstad van het voormalig graafschap,
deljkheid voor eigen daden o0k de magt die denzelfden naam draagt,ligtaan eentak
en de w i1 daartoe ontbreken. D e buream van de rivier de Linge. Het slot aldaar is
cratie sluipt uit den aar; der zaak lig- berucht geworden,dewjlAdo;
f1,./1Gelder
ter in het adm inistratieve deelvan 't staats- erzjn vaderArnond in 1465deedgevangen
bestuur,b.v.in 't beheervan defnanciën, zetten en hem er 6 Jaar hield opgesloten.
hetbelastingwezen,de posterjën,dan inhet
regtswezen. Zelfstandigheid, vrjheid, een

Buren.Onderdezen naam vermeldenwj:
Aemiliu van ./lres, tweeden rector van
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hetFraterhuisteDeventer.Hjwerdgeboren
te Asch bj Buren in 1369,studeerde teDeventeren voegdeerzich bj deBroedersdes
Gemeenenlevens.Bj het woeden derpest
te Deventeronderscheiddehj zich 400rzjne

bepaling dienen moet,voorafweegt,in eene
bepaalde hoeveelheid water oplost en dan in
eene door maat bepaalde hoeveelhei; voor
iedere analyse aanwendt.Men moetzich duB
voorzien van een instrument,dat geschikt

menschlievendheid en onverschrokkenheidj

werd in 1299 t0t priester gewtjd,deed de
schoolte Deventer bloejen en overleed den
loden Junj 1404.Hj schreefuExhortatio de

b

mutua charitate observanda''en t
fEpistola de
feliciobitu Luberti''.
Nicolaas
die, geboren te Amsterdam in 1570,zich in 1588bj deordeder
Jezuïeten voegde. Hj 'iordt zeer geroemd

. l
l

1j

om zjn jvervoor hetheilzjnezmedemenschen,en overleed waarschjnljk teAntwerpen in 1619. Van zjne geschriften noemen
wj öopklimminghedesGheestsdoordeladder der Creaturen (1617)''en Gr
lqraité de la
frequenteCommunion (1618)''.

'@

4:

M artin 1)Jl B- en,een uitstekend Noo1
*dAmerikaansch Btaatsman. Geboren uit een
Nederlandsch geslacht te Kinderhook in den
Staat New-York den 5(
len December 1782,

1:
*4

studeerde hj in deregten en hadreeds in
#B
1803 eeneuitgebreidepractjk.In.1809ging
f::
hj naar Hudson, waarhj zich weldra aan
.;
het hoof; bevond der Demoeratische partj.
1j11
.
,F
ë
'
/
lI$
ln 1812 werd hj lid van den Senaatvan
New-York en jverdevoorhetkrachtigd00rzetten van denoorlog metEngeland.In 1815
zag hj zich benoemd t0tadvocaat-generaal, isom eenevloeistoftemeten en gemakkeljk

in 1821 en 1827 tot lid van het Congrès te te kunnen overgieten.Hoewelmen o0k vroeW ashington en in 1828 t0t gouverneur van ger zoodanige werktuigen had, heeft M ohr

New-Yo1'
k.In 1830werdhj staats-secretaris daartoe deburetteop eeneuitstekendewjze
onder den presidentJaekson,in 1831 gezant ingerigt.
te Londen, en in 1833 vice-president der

Vereenigde-staten. W èl liet hj zich in die
betrekklng een oogenblik om den tuin leiden
door zelfzuchtige foederalisten, zoodat hj

300000 dollars uit de schatkisttoestondV00r
den aanleg van wegen in Pennsylvanië,Ohio
en Kentucky,maar Jaeknon vergcheurde het
q
zljnn-egedswa
pon
lne
ing.
n net, en nan W'Mrezz erkende
Bjde presidents-keuzein1837

wertl hj benoemd tot opvolger van Jackson
en hj hield vast aan de staatkunde van zjn
voorganger, met dit onderscheid?dat hj

langs de vreedzame w egen der onderhandeling de grootheid der Republiek zochtte be-

%
z

/
'

f

X
V.
N

i

/
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,.'t
v

vestigen.In 1841 trad hj af;wèlwashj

weder candidaat voor het presidentschap in
1844j maar de slavenhoudende Staten ver-

trouFden hem niet,en Polk werd gekozen.

O0k in 1848 moesthjdevlag strjken voor

generaal Taylor.Toen keerde ran Wftrdzzt0t

hetambteloosleven terug,volbraqt in 1853
eene reisnaarEuropa envestigde zlch daarna
op zjn btlitenverbljfLindenwald, waarhj
den 24stenJulj 1862 overleed.--Een zjner

x 7.k!h%
N '.
< )!

1

vier zonen, John genaamd, te New-York
gevestigd,is een uitstekend regtsgeleerde en
een geliefkoosd redenaar der Democratische

partj.
Burette en pipette. De maat-analyse Een ouder instrument, bekend onder den
oftitreermethode(zleScheéknnde)vereischt, naam van alkalimeter van Deseroizilles hebdat men,ter bepaling van het gehalte eener ben wj in flg.1A afgebeeld.Het is eene
bepaalde stofin eene vaste of vloeibare zelf- rolronde, va'
n onderen geslotene bllis, die
standigheid, het reagens, hetwelk tot deze van boven bj a geopend is en btjb in een
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uiterst 5Jn open puntleuitloopt. Ztjisder- Veelbeter iB echterde burette van M ohr,
wjze in graden verdeeld, dat elke graad in Eg.3afgebeeld.In A zien wj hetinstruovereenkomt met een kubieke streep (Ned.) ment sterk verkleindyen in B het onderste
vocht. Het uitgieten is in ;g.1 B voorge- gedeelte op halve grootte.Eene overaleven

steld,en hetis duidelljk?datmen,f
borde wjde glazen buis looptvan onderen uitin
Fig,2.

eeno naatlWe Opening ,Waarmodo men d00r
Fig.3B.

i

è

l

l

h

(Jpening a met den duim te openen ot
'te

sluiten, het uitloopen in zjne magtheeft,
weshalve men de bovenste oppervlakte van
hetvochtzonder bezwaarOp hetnulpuntkan
brengen. Daar die oppervlakte wegens de

l

Fig.3 A.

i

middel van gom-elastiek eene uiterst ;Jnuitgetrokkene glazen buis verbindt.D egom elastiekebuisisvoorzien vaneeneknjpkraan,
l'ig.4 A.

wierwerking uit;g.4 A en B duideljkgenoegbljkt.Dooreenegeringedrukkingheeft
men hetin de magt,om veelofweinigvocht
Fig.4 B.

W
adhaesie van hetglas eene holte vorm t,moet uitde onderste opening der burette te laten

men hetlaagste puntdierholtebjhetaiezen in het oog houden.D atpunt vertoont
zich hetdtlideljkst,wanneermea achterde
btliseenstuk zwartpapierhoudt(;g.2).

loopen,terwjldeze regtstandig bljft,waardopreeneJuiste waarnemingen aoezing mogeljk worden.Intugschenisdeze burette niet
geschikt voor alle vloeistoFenjbepaaldeljk
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nietvoûr zulke,die de gom-elastiek aantas- het water opgetrokken warell,zoodat eene
ten, terwjl onreinheden de fljne onderste valbrug hierover den toegang verleende t0t
opening weleensdigtmaken.Men heeft zulke het met ronde,zware hoektorens versterkte
burettes in zeer verschillende grootte,zoodat ke
gebo
uw , en rotsbwrgen op stthier ontoeganljke
rotstoppen gesticht.Totde laatstebezi
j van 120 t0t 10 kubieke strepen (Ned.
)
voeht kunnen bevatten. De graadverdeeling hooren de l
tofburgen, weleer dezetelsvan
bjdegrootsteisbj elkehalvekubiekestreep vorsten.Zulk een h0fbtlrg waseerstomgeven
aangebragt. Deze burette islater doo1-Xrd- door een singel van steenen ofpalen,dien
ellzlzzvan een drjvervoorzientnameljkvan men doorvooruitspringende torensverdedigen

een ho1 en rolrond glazen ligchaampje,dat
indebuisopdevloeistofdrjft,metdezedaalt
en hetaiezen zeergemakkeljk maakt.
De pipetteskomen overeenmetden wjnkoopers-hevel. Zj hebben den vorm ,diein
;g.5 A ofB isvoorgesteld.Ze zjn in gra-

kon.Daarachterbevondzicheenevrjert
limte,
metstallen bebouwd engedeelteljk o0k wel
voorridderljkeoefeningen bestemd.Vanhier
bereikte men over èene beweegbare brug en
door eene sterke steenen poorteene tw eede

smalle rt
limte,aan deeenezjdedoorvelerlei

den verdeeld en men kan er eene bepaalde gebouwen enaandeanderedoordenburgmuur
hoeveelheid vloeistgf mede opnemen, wan- begrensd.Van dezen tweeden singel,diesom-

tjds slecht8 gedeelteljk om den burg liep,
kwam men doorde eirenljke burgpoortop
hetbinnenplein,waarzlchaan deéénezjde
l'ig.5 A.

het hpofdgebouw verhief, dooxgaans ter
hoogte van twee verdiepingen. De begane
grond,van gewelven voorzien, bevatte de

voorraadkamers,wjnkeldersenz.,en op de

eerste verdieping bevond zich de ruime
ridderzaal, doorgaans met afbeeldingen der
voorouders en m et wapenrustingen versierd.
In de dikke muren had men lange,smalle
venstersmet nissen en metin 100d gezetten

kleineruiten.Die zaalk0n men gewoonljk

van het binnenplein door m iddel van eene

j

trap bereiken;zj wasin den regelmetvier-

kante gebakken steenenbevloerd,welkesom-

tjdsmet tapjten ofmetdennennaalden en

bloemen werden bedekt,en strekte denman-

nen t0teenevergaderplaats,waaralleen bj
feesteljkegelegenheden devrouwenverschenen,die in een afzonderljk gebouw (de kemenatejwaren gehuisvest.Eentweedehoofdgebouw van den burg Tras een hooge ronde

ofvierhoekige toren (bejrrolj,van welkede
begane grond van buiten ontoegankeljk

W aS2 terwp
'-l m 0n zich naa'
r de eerste ver-

diepzng kon begeven door middel van een
trap,die daarna werd opgehaald. H et benedenste gedeelte van dien toren bevatte een

waterput of eene gevangenis (burgtverlies,
dohjon), waarin de gevangenen van boven
werden afgelaten. Zulk een tnren was '
bj
eene belegering de laatste wjkplaats,en op

het. hoogste gedeelte daarvan bevond zich de
neer men ze hierindompelttotaan een graad- torenAvachter. Rondom het binnenplein becjfer, hetwelk die hoeveelheid aanwjst,en vonden zich voorts de keuken,de voorraad-

daarna de bovenste opening met den wjs- schuren,verbljven voor gasten ,de wapen-

vinger der regterhand sluit. Door een 0m- smederj enz.Eindeljk had men bj zulk een
zigtig bew egen van den vinger kan m en er burg eene kapèl, een goeden waterput en

zooveellaten uitloopen alsmen verkiest.Zj
zjn eenvoudiger dan depipettes van M ol
tr
enlaten zich gemakkeljkreinigen.Menheeft
erin den Jongsten tjd we1aangewend,die
slechtBéén kubiekestreep (Ned.)vochtkunnen bevatten en toch vrjlang zjn.

verwelfdekelders.De oudste burgen zjn in

spronkeljk een afgeheind oord,laterdenaam

de ridderzaal, een vrouwenverbljf en eene

rondboogstjl opgetrokken, terwklmen den
spitsboogstjl aantreft bj de gebouwen der
D uitsche Ridders in Pruissen.
De kleinere of ridderburgen bestonden

doorgaans uit5 deelen,nameljk uit een bui-

Burg ofBl
trgt,afgeleidvan bergen,isoor- tenm uur,een belroi,een hoofdgebûuw m et

van eene d00r wallen, grachten eh muren
bevestigde plaats,en in demiddeleeuwen die
van een verdedigbaar ridderkasteel.Men had
waterburwqen,die in de vlakte gelegen en uit

keuken.De laatste 3werden echter ook wel
op de verschillende verdiepingen van den
beFroi aangebragt. Sommige gedeelten van
zulke burgen w aren w e1 eensin de rots uit-
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gehouwen,en het is verwonderljk,oj te Polïtechnisch instituuten werd aan dltlaat-

merken,h0emen zulke gebouwen op hooge, ste ln 1821 t0tadsistentbenoemd.Nadathj
een JaarteSalzburg waswerkzaam geweest
steilerotstoppen heeftdoen verrjzen.
Zonder toestemming van den Keizer mogt alshoogleexaarin dewiskunde,werd hj in
in Duitseh.land in demiddeleeuwen geenburg 1828 in die betrekking geroepen aan het Poworden gebouwd,en men knn hetregt,om lytechnisch instituut te W eenen. In 1837
zulk een burg te bezitten,door het plegen werd hem hetonderwjsin de mechanicaen

van geweldenarjverliezen.Nahetuitvinden machinenbouw opgedragen,gn van 1838- 1841
der vuurwapens en het eindigen van den volbragt hj op kosten van de schooleene
riddertjd zjn de aloude burgen langzamer- reis (b or Duitschland, Nederland , België,
hand totpuin vervallen,en deedelen daalden Zwitserland,Frankrjk,Engeland en Schotafvan de rotstoppen, om in het vruchtbare land.om de belangrjkste machinenfabrieken
en bekoorljke da1 sierljke en vreedzame te bezoeken. ln 1814 tot regéringsraad benoemd en in 1849 t0t directeur van hetP0buitenverbljven te bouwen.
Ook in 0ns Vaderland vindt men hier en
daar n0g overbljfselen van middeleeuwsche
b
urqen. die vooral in Frieslan; in gropte
menlgte te vinden waren en er dennaam van
stinsen droegen.
Burg.Onder dezen naam vermelden wj:
Gerard f:r A r.q ofl?urek,een verdiensteljkNederlandschschilder,geboren teZwolle
in 1608.Hjgenooteenezorgvuldigeopvoeding

en werd doorzjn vadèrin de schilderkunst
onderwezen.Nadat hj Duitschland,ltalië,
Frankrjk,SpanjeendeZuideljkeNederlanden bezochthad,begafhj zich in 1648naar
Mi
inster,waarhjdeportrettenvervaardigde

l
ecr
hn
iseh insti
oyt
nàe
wjs
tuut, liet hj in 1852 het
varen,om den postvan raad eener
afdeeling bj hetministérievan Koophandel

te aanvaarden.Bj degroote tentoonstellingen teLonden,Miinchen en Parjswashj
voqr Oostenrtjk als voorzitter, ondervoorzitter ofeommissaris werkzaam. Achtereenvolgenswerd hj opgenomen onderdeleden
der AcaGémie van W etensehappen ,tot rid-

derverheven en tothofraadbenoemd (1863).
Hj heeft zeer belangrjke leerboeken geschreven,zooals: uAnfangsgriinde deranalytischen Geometrie (1824)n, GHandbuch der
gradlinigen und sphaerisehen Trigonometrie

der dââr aanwezige gezanten, benevens een (1826)''
1 uAuiösung alrebraïscherGleichungroot tafereel van de vredesonderhandeling. gen (1827)'', ucompendlum der höhern Ma-

le uitgave 1859)'' (
tC0mDezelaatsteschilderjisdoorJbnanz
gpyderAoef thematik (1836,3(
gebragt,en men vindtdaarvan eene pendium der populâren Mechanik und Mao
p
ko
ge
r
dvaderlandsche His- chinenlehre (1846, 3ëe uitgave 1856)''met
verklelnde copie in de t
torie'' van W agenaar.Graaf de Pegnaranda een usupplementband (1850, 2(
1e uitgave
nam fer .Bnr.gmedenaar Spanle:hierschil- 1863)''enz.
derde hj de yortretten van den Koning en Burgas,voorheen Pyr.qas, eeno der bevan onderscheldene hovelingen, werd e: t0t langrjkstehavenstedenvanEuropeesch Turridder verheven en met eene gouden keten kje, ligt aan de Zwarte zee,aan de baai
en andere kostbaarheden begiftigd.Vandaar van denzelfden naam en ten zuiden van het

begafhj zich naar Engeland en Frankrjk, oosteljk uiteinde van den Balkan.Zjbehoort

waar de kunsthem grooteschatten opleverde, t0t R oemelië en telt ruim 5000 inwoners.
waarnahj zich te Deventer vestigde,er1id Er w ordt w ol,talk,boter,kaas en in gunw erd der broederschap,en in 1681 overleed. stige Jaren veel graan verscheept.De stad

Hj waseen uitstekend kunstenaar,4ie aan is doör wjngaarden omgeventen in hare
de portretten eene buitengewone geljkeni: nabjheid vindtmen de badplaatsLitzoi.
wist te geven en vooralo0k uitmunttein het

Burgem eester.Hetgemeentewezen,dat

nabootsen van satjn en andere stoFen der zich sindseeuwen,voûralhier in 0ns Land,
kleeding.Op het Trippenhuis te Amsterdam
heeft men van hem bovengemeld uTafereel
van het sluiten van 4en Vrede te Munster''
en JEen deftig binnenvertrek'' en op het

z00 krachtig in het staatsleven der burgers
heeft w eten staande te bouden,w ordt nog
op den huidigen dag door onze conBtitutie,
m eer dan elders,erkend en gehandhaafd,en

Koninkljk muséum te 'sHage uEen oëcier zöö geregeld, dat hetbljftbestaan zonder
met een brief''.- O0k zjne znster Gezina sehade te (ben aan de algemeene belangen,

was eene begaafde schilderes.
waarvoorde Staatln zjn geheela1s verteHermanus 1)@p den 2lr.ç ofvan Wlrg,een genwoordiger optreedt.Hetprobleem ,dat de
Nederlandsch dichter,werd geboren te Am- wetgever hier heeft op telossen, is niet gesterdam 4en l4den Deeember 1682,en over- makkeljk:ligt komt hj tot de erkenning
p
leed aldaar den loden Februarj 1752.Het van eene te groote autonomie,ofvervalt hschjnt,dathj een vroljk heergeweestis, in eene overmatige centralisatie; beide stel-

die van de diehtkunst zjne broodwinning
maakte.Men heeft onder anderen van hem :
?De gehoornde schout (kluchtspel, 1712)''
,
Qschriftuurlgkeklinkdichten(1716)H,uMengelpoëzj(17l8:4d1n)'',kMinnezangen(1721)''enz.

selsweryen naastdevoordeelen,diezjaanbieden,ln ruime mate 0ok wrange vruchten

af. Bj de organisatie van het systeem ,bj
de wetteljke regeling van de onderlingeverhouding tusschen hetalgemeen staats-en het
Adam , ridder ron z lr.q, een uitstekend gemeentebestuur heefthj bovendien te rekewis-en werktuigkundige.HtJ
-werd geboren te nen met den toestand,zooals die zich inden
W eenen den z8sten Januaxj 1797,bezocht loop dertjdenheeftontwikkeld;hjkanniet
er de Académie van beeldende kunst en het opbouwen nnch vernietigen zonder acht te

BURGEMEESTER.
slaan 0p de fundamenten tdie in hetverleden
gelegd zjn.W j willen hler hetontstaan de
geschiedenis,de noodzakeljkheid en hetdoel
van het gemeentewezen niet ontwikkelen,
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kende een st'hakelvan den keten dertlitvoerende magt,een cpmmissaris desKoningszj
geplaatst''. De Koning heeft 0ok alleen de

magtom hem te ontBlaan.Hj legtal:rjksmaarverwjzen daaromtrentnaardeartikelen ambtenaar den eqd van getrouwheid en den
Aautonomée''en Agemeente''.W j wjzen hier zuiverings-eed afin handen van denCommiser slechts op, dathetgem eentew ezen in 0ns saris des Konings in de provinde; mM r
Land sinds lang diep w ortelheeftgeschoten, dewjl hj zjne functiën in deeerste plaats
en dat n0g altjd voorzjn bestaan de v01- waarneemt ter behartigïng van de gemeentegende woorden gelden van een b#roemd Ne- belangen, wordt zjne belooning betaald uit
derlandsch regtsgeleerde:<de gemeente isde de gemeentekas. Bj voorkeurzalde burgenatuurljke bron,waaruitdepublieke geest meester9 volgens den geest der Grondwet,

zjne veerkracht moet gutten.Zj isin den gekozen worden uit de leden van den raad;
Staat,hetgeen defamilielsindemaatschapyj. 00k >sc@hr
ft de gemeentewet a1svereischte
* j
ln haar zeteltheteerste beginselvan politlek V00r Zgne
bengembaarheid voor,dathj inzelfbestaan en publiek leven.Naaraanleg en gezeten zj der gemeente,aan wier hoofd
aard iszj de bewaarster en kweekstervan hj zalgeplaatstworden.?In hetbelang tler
openbare orde,en alszoodanig de grondslag gemeente'
'evenwelkan vanbeidebepallnqen
van den Staat.''
d00r den Koning worden afgeweken, d1e,
De te groote zelfstandigheid deraloudege- warehj altjd in zjne keuze bepaaldtotde
meenteninonsLand,waardoorzamenwerking

leden van den raad,ofzelfs t0tde ingezete-

t0tééndoel,h0enuttigook,vaakonmogeljk nen der gem eente,ligtzou m oeten Overgaan

werd,is voorzeker eene der hoofdoorzaken, t0t de keuze van een persoon,aan w ien de
waarom de Republiek derVereenigde provin- 'varebehartigingdergemeentebelangen slecht

ciën omgeschapenwerdin eenKoningrjkder zoudezjntoevertrouwd.Om totburgemeesNederlanden.
Aan het hoofd eener eigene vertegenwoordiging plaatste de Gemeente krachtens hare
souvereine magt een eigen bestuur,m etde
uitvoerende taak belast. Onder verschillende
benamingeningevoerd,vereenigdendieambtelï
vaak administrérende, wetgevende en regtsprekende magt in zich. Alléén de steden

ter benoemd te kunnen Avorden, m oet m en

in den regeldusingezetenzjndergemeente,
en daarenboven denleeftjdvan vjtbntwintig
Jaren bereikt hebhen, Nederlanderzjn,en
het volle genot hebben van deburgerljke
en burgerschapsregten.Hjisaltjdvoorzitter
van den gemeenteraad en heeft a1s zoodanig
eene raadgevende, geene beslissende stem.

vormden vôör1795 in onsLandeigenljkge- W ordt hj d00r de kiezers t0t1id van den
meenten. Het platteland,de dorpen bezaten raad gekozen (en dit is geoorloofd volgens
geenerlei staatsregterljkebevoegdheid.Aan de wet,evenwelvolgens sommigennietraadhethoofd der stedeljke besturen stonden de Zaam j vooral in groote gemeenten), dan
uburgemeesteren'', die hunne magt deelden heeft Zllne stena natuurljk o0k eene beslismet assessoren,e)ldie de besluiten uitvoer- sende kracht, geljk aan die der overige
den van den raad der schepenen.De organi- leden.ln hetcollégevandageljkschbestuur,
satie van het tegenwoordig gemeentebestuur burgemeester en wethouders,heefthj,01
4komtin hoofdtrekken metdie van hetvroe- afhankeljk van het lidmaatschap van den
Vere veel overeen: evenwel met dit onder- raad,al
tjd eene beslissende stem.Men kan
scheid,datde souvereiniteitaan de gem een- burgemeester zjn tegeljk van meerdan ééne
ge
m
ee
nt
e, m its deze aan elkander grenzen ,
ten is ontnomen,en dientengevolge zjn de
magt en de werkkring van hetbestuurvrj geen harer een hooger zielental dan 5000
wat ingekort.Volgensde Grondwetvan 1848 hebbe, en het ejfer der bevolking van de
staataan het hootd der gemeente,ter behar- gezamenljke gemeenten 10000 niette boven
tiging dergemeentebelangen een raad,wiens ga.Sommige betrekkingen zjn methetburleden regtstreeks door de ingezetenen voor gem eesterschap volstrektonvereenigbaar:aneen bepaald aantalJaren worden gekozen.In dere kunnen daarbj alleen worden waargebreede trekken regelt die Grondwet verder nomen na bekom en verlofvan den Koning,

de zamenstelling, inrigting en bevoeKdheid diedaaroverhet adviesvan de Gedeputeerde

dergemeentebesturen.Debeginselen,dâar
' uit- Staten zal moeten inwinnen. Tot de eerste
gesproken,worden toegepasten,voorzooveel soort van betrekkingen behooren die van
noodig,uitgebreidindewetvan29Junj1851, Minister,van Commissarisdes Konings,van
in enkele onderdeelen gewjzigddoordewet 1id van de Gedeputeerde Staten,van griëer
van 7 Julj 1865.Aan hethoofd van denge- der Provinciale Staten ,van commissaris van
meenteraad,alszjnvoorzittrr,staatdebur- policie, van ambtenaar,door het gemeentegemeester,die d00r den Konlng voorden tt
jd bestuur aangesteld ofdaaraan ondergeschiktj

van zesJarenwordtbenoemd.tDekeuzevan (behalve het lidmaatschap van armbesturen
den voorzitterisaan denK oningopgedragen'', of van het bestuur van godshuizen en derzegt de toelichting der wet,uomdatde zui- geljkeinstellingen van liefdadigheid,dievan
verheid en de volledigheid van hetstdlsel genees-,heel-en verloskundige,belastmetde

(n.1. om eene doelmatige overeenstemming armenpracti
lk), die van Ontvanger (a1 is
tusschen de algemeenelands-endegemeente- hj geen gemeente-ambtenaar),belastmethet
belangen t0tstandte brengçn)vorderen,dat ontvangen en uitgeven van gemeentegelden,
aan het hoofd van dit eolle'ge,m ede uitma- die van geesteljke,van onderwjzervanhet
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middelbaar-ofiageronderwjs,envankrjgs- Konings die vaststelling bekrachtigt.ln die
man in werkeljkedienst.
wjze van tractementsregeling herkent men
Verder debetrekking van regterljk amb- het dubbele karakter van hetburgemeesterstenaar,metuitzondering vanregterplaatsver- ambt.lmmers:hj istevens rjksambtenaar.
vanjer;en eindeljk worden daarmedeonver- A1
szoodanig zorgthj voordenaleving v.
an
eenlgbaargeachthetambtenaarschap bj het dealgemeene'landswetten en provinciale verbestllur van '
srjksdirecte belastingenjdat ordeningen,en ishj belastmetdeuitvoering
van de provinciale griëe, hethoogleeraar- binnen den kring van zjne gemeente van
en lectorschap bj instellingen van hooger de maatregelen,die hem ,t0tuitvoering van
onderwjs,endebetrekkingvandeurwaarder. rjkswettenOfprovilleialeverordeningen,door
tdln het belang der gemeente''kan intusschen de Gedeputeerde Staten worden voorgesehreaan denbul'gemeestervergundworden,om te- ven.Daarom ishjo0kverpligt,om t0etezien,
geljk tezjn ambtenaarvandenwaterstaatin dat dool- den raad geene belluiten worden
werkeljke dienst,of van het bestnur van genomen,die in strjd zjn metde wetof
'
srjks direete belastingen,phctisérend ge- m et het algem een belang.In zulk een geval
neesheer,notaris,procureur ofzaakw aarne- ishj geheuden,om de uitvoering ervan te
lnor.Volstrekt onvereenigbaar met het bur- schorsen en binnen 24 aren van zûodanig
gemeesterschap is n0g de waarneming van besluit kennis te geven aan de Gedeputeerde
hetogenbaarministérie bjéénderregterljke Staten,die den Koning daarvan verslagdoen.
eollégles:evenwelbljven,ingevolgede wet D e Koning kan het besluit schorsen ofverop de regterljke organisatie van 18:
38.de nietigen;volgt geen dezer maatregelen ,dan
hoottlen der gem eentebesturen belastm etde m oet de burgem eester t0t de uitvoering er
waarneming van het0.M .in strafzakenbj van overgaan.
dekantongeregten,diebinnen hunnegem eente
Bjontstentenisvandenburgemeestertreedt
zitting houden,voor zoover nieteen ander één der wethouders, of wanneer 00k deze
persoon,metgoedkeuring van den procureur- verhinderd zjn,één der leden van den raad
generaal,die functie op zich wenscht te ne- 0q,om zjnefunctiën waar te nemen.Eene

men.De burgemeesterkan daarbj 00k den julste opvatting en eene goede waarneming
commissaris van policie, a1s die er is,in van het burgemeestersambt is voor de gezjneplaatslaten optreden.Debtlrgemeester meente van zeer groot belang. Het is we1
kan,met verlofdes Konings, het ambt van *
k
eenigzinste bejammeren,datdegeringe besecretaris dergemeente vervullen:deomvang zoldiging van het ambt de keuze van het
der werkzaamheden zaltrouwens in grootere qersoneeldi
kwjlsz00 beperktmaakt;krachgemeenten deze vereeniging van ambten van tlge,Jongemannen,bekwaam om diengewigzelfverbieden.Ingevalvanvereenigingworden tigen post naar behoorente vervullen,toonen
de van hetgemeentebestuur uitgaande stuk- zich bjdetegenwoordigebeperktheiddertracken,behalvedoorden burgemeester,dooréén tementen daartoenietaltjd bereid.
der wethouders m ede onderteekend.
Bûrger.Onderdezennaam vermeldenwj:
De burgemeester is in de eerste plaats de
Gotlfried zzwxdf Bi
iryer, een uitstekend
man dergemeente:daarom is hj gehouden, Duitsch dichter.Hj werdgeboren den 13den
zjne woonplaats tehebbeninzjnegemeente, Januarj 1748 te Molmerswende bj Ha1ofin éénevandeze,tenzjhjdoordenKoning berstadt en bezocht in 1760 de stadsschool
?in het belang der gem eente''van deze ver- te Aschersleben, waar zjn aanleg voor de
pligting ontheven worde, in w elk geval, poëzie zich reeds vroeg openbaarde.Vanhier
hj op vaste dagen voor ieder ingeketen ging hj naar Halle en maakteerin 1764
binnen de gemeente te spreken moet zjn. een aanvang m et de studie der godgeleerdZonder verlofmag hj zich voor korteren of heid. W egens zjne ligtzinnige levenswjs
langeren tjd niet verwjderen,althans niet haaldezjn grootvaderhem vandââr,eneerst
voor langer dan acht dagen.
in 1768 begaf hj zich naar Göttingen ,om
Als hoofd van den raad en van het dage- inderegtentestudéren.Spoedigechterkeerde
ljksch bestuur leidt hj de werkzaamheden hj tot de voormalige uitspattingen terug,
in de zittingen van beide colléges, hand- zoodatzjn grootvaderhem aan zjn 1otoverhaaft hj de orde aldaar,en bereidthj de liet. Zjne vrienden,zooals B oie, &zrepgel,
zaken voor, die daar ter tafel-zullen w or- B iester en anderen wisten echter den ltlst
den gebragt.Hj is belastmetde afkondi- t0t studie weder bj hem aan te wakkeren
ging en uitvoering van de besluitenvanden en hem met zachte hand op den goeden
raad en van de vergadering van burgemees- weg terug te brengen.O0k Gleim zochtden

teren wethouders,en hj vertegenwoordigt begaafdenjongeling teredden,terwjlSölty,
de gemeente in alle omstandigheden,zoowel M iller, Vosz,de graven â'tolberg, Cramee,
Hah,n,Lei8ettcitzen Sprickmanndaartoemedewerkten en kort daarna den bekenden ?Göttinger dichterbond''vormden,w aarmedeB'lirger eene voortdurende betrekkingonderhield.
betreffende de veiligheid,de openbare Orde Inmiddels had l oie hem den post bezorgd
en zedeljkheid en den alqemeenen gezond- van ambtm an te Altengleichen in H annover,

in a1s buiten regten. Hj is het hoofd der
policie,en Oefenta1szoodaniq een voortdtlrend toezigt uit op de nakomlng en uitvoering van alle gemeenteljke verordeningen

heidstoestand. Zjne bezoldlging wordt door waarnahjzichverzoendemetzjngrootvader,
de Gedeputeerde Staten,na atlvies van den die nu de vereischte borgstelling van 800
mad,vastgesteld,terwjldegoedkeuringdes thaler versehafte. Thans evenw elnam eene
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reeks van rampen een aanvang:van welke

voorzelterhetbewustzjn vanGelgen schuld'
'
niet de geringste was. Hj verloor door
opligterj van anderen bjna de geheele
s0m der borgstelling, zoodat hj zich in
hetdorpjeW ölmershausenmoestvestigen,en
aldaarhuwdehj in1774metdeoudstedochtcr van den regtsbeambte Leonhard te Nie-

deck zonderhaar liefte hebben,terwjlhj
reeds vôör den trouwdag een hevigen hartstogtkoesterde voorhareJongere zuster,in
zjne gedichten onder den naam van z
Yolly
verheerljkt. Zjne vrouw besloot,enkelin
naam de echtgenoote van Biiryer te wezen,
terwijlM olly zulks werkeljk was;daarop
volgéen 10J
'aren van wroeging en ellende.
Voorts waren zjne inkomsten gering, terwjlgedurigeverliezen bjzjneletterkundige
ondernemingen de huiseljke zorgen vermeerderden.Bj het overljden van zjn schoonvaderscheengunstigertjdperkaantebreken,
maart0tzjnegrooteteleurstelling werd hj
niet t0t diens oyvolger benoemd. Daarenbovenverdween zjneerfenisgrootendeels,toen
hj in 1780 pachterwerd teAppenrode;zjne
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gen 100? der omstandigheden en dool'de
miskennlng zjnertjdgenooten- die althans
den dinl
tter hadden dienen te waardeeren een vreeseljk drama.
B iir-qerwaskleinvangestalte;zjnadelaarsneus,zjn breed voorhoofden zjne schitterende oogen gaven hem een reniaalJ00rkomen,maarhj wasonhandiy ln hetmaatschapyeljk leven,en zjne wllskrachtzonk
weg ln de goedheid van zjn hart. Zjne
dichtergave ontwikkelde zich langzaam;de
studie der ouden versterkte echter zjne
dichterljke vlugt,en de onverbiddeljkecritiek van Boie spoorde hem aan,om gedurig

hoogervolkomenheid tegeven aan zjne verzen.Zj werden vooral opgenomen in den

uMusenalmanach'' doorootteren .
Boé6in1770
gesticht. Het meest-beroemde versvan Z iir#er is de GLeuore'' dat ten gevolge der

critiek van den ddGöttinger dichterbond''bj

herhaling is omgewerkt en in den dMusenalmanach'
'van 1774 verscheen. In 1778 be-

lastte hj zich,in qlaatsvan Göckink,met
de redactievan datJaarboekle en deed weldra den eersten bundelzjner GGedichte''in
onbekendheid met den landbouw was 00r- hetli
chtjerschjnen.Zj werden beoordeeld
zaak, dat hj na verloop van 3Jaren eene door Delnller in de uAllgemeine Literaturaanzienljke s0m verloren had. TevensNverd zeitung''van 1701 en het vonniswasverre
hP
** door den hofraad Liste - dezelfde die van gunstig. De beoordeelaar was van gehem te voren nayenoegdegeheelewaarbûrg- voelen ,datden dichter in hetalgemeen alle
ideale begrippen van liefde en schoonheid
s0m had afhandlg gemaakt - aangeklaagd

wegens pligtverzuim ,weshalveB'
irgerzjne Ontbraken,zoodat hj zich boven hetalleambtmansbetrekking uit eigen beweging ne- daagsche niet k0n verheFen.Hetm ogew aar

derlegde. Na het overljden zjner wettige zjn,da'
tBûrger ondergunstigeromstandigechtgenoote(1782)vestigdehj zich teGb't- heden grooter dichter ware geworden,toch

tingen, om er zich door voorlezingen over heeft men later algemeen erkend1dat geestaesthetiek, Duitsehen stjlenz.een bestaan drift en gloe; den stempelderdichterwaarde
te verschaFen en huwde in Odober met drukken o? zjne voortbrengselen. Hj heeft

zjne geliefde M olly.Toen deze 3 maanden aan verschlllendedichtsoorten zjnekrachten
later stierf)kende zjne smartgeene gren- beproefd;wj hebbenvanhem oden,elegieën)
zen,en eene reis naar Brusselwasnaauwe- balladen, verhalen en puntdichten,en nerljksin staat om hem eenige kalmte tebe- gens verloochent zich het talent; hier en
zorgen.DeuniversiteitteGöttingenverleende daarlaathjzelfszjnemededingersverachter
hem de doetorale w aardigheid en benoemde zich. Mrelluidend en zoetvloejend zjn de
hem t0t btlitengew oon hoogleeraar! doch toonen van zjne romancen,balladen en lie-

zondertractement.Zjnezuchtnaarhulselijke deren,en hoe hj den rjkdom dertaalwist
gezelligheid bragthem in 1790 t0t het slui- dienstbaar te maken aan zjne dichterljke
ten van :en nieuw huweljk (zie hieronder), geestdrift,bljktuithettdlloheLied an die
doch ditvielallerongelukkigstuit,zoodatde Einzige''.Hj heeft,geljk wjreeds vermeldknellende band 2Jarenlaterdooreene echt- den,onderscheidene boeken vertaald,en hj
scheiding moestverbroken worden.Moed en was medewerker aan verschillende tjdschrifhoop werden bj den dichter door zoovele ten.Eene verzameling van zjne geschriften
rampen uitgebluscht. In eenzaamheid bragt is uitgegeven door Reinkard (1796- 1798,

àhlhj zjneweken en maandenop zjnestudeer- 4 dln,voortsin 1844), die ook zjn dtLt
kamerdoo1
*.Zjnevriendenwarenhem doorden buchderAesthetik (1815)''en zjne uAesthedood ontvallen ofkeerden den rampspoedige tische Schriften (l83Z)'' in het licht deed
den rtlq t0e,en zjn eenige schat,de be- verschjnen.Zjn dluenore''isin bjkansalle
wustheld van zjne grootheid als dichter, talen van Europa overgezet, en o0k in het
werd hem door Snltiller ontrukt. 0m aan Latjn.
het gebrek te ontkomen moesthj zjn tjd EliseBûeger,eigenljk MarieOAridficlzeElé-

met vertalen doorbrengen,totdat de tering dcùefl Hakn,dederdeechtgenootevan bovenhem allen lust t0t den arbeid ontroofde en vermelden dichter.Zj werdgeborenteStuttde
openbal
-e li
fdadi
idnin zjn Onderhoud gartden 19ëen November1769,en bood l
voor
zag. Hj
oeg
erleeghe
d de
iem
8sten Junj 1794. ln 1790 in een gedichtharehandaan.Bûrger
Zjne nalatenschap was niet groot genoeg antwoorddemeteen gedicht)en hieruitvloelde

om zjne schulden te dekken. Z00 washet eene briefwisseling voort,die een huweljk
leven van dien talentvollen man door zjn ten gevolge had. Veel had de dichter te
onverschoonbaar gedrag,d001-den ongunsti- ljden van de genotzucht)de jdelheid en (
1e
IY
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ontrouw zjner echtgenoote, zoodat hj in duidt het aan het deelgenootschap aan een
1702vanzjnvoorheengehhldigd Kschwàben- Staat,waaraan a1s zoodanir regten en pliçmëdchen''geregteljk scheidde.Dezelaatste ten verknochtzjn. 't Begrlp van uburger''
betrad nu onder den naam van Elise W'
grwçdr kan niet bestaan zonder dat van astaat''.
het tooneel te Hamburg,Altona,Hannover Zoodra zich in den kring dermaatschapptj
e
ntr
Dr
enoren reisde vertolgensalsdecla- de Staten gevormd hadden,om naasten tegenma
rcesdt
b
de steden van Duitstt
hland, over elkander op te treden als de vertegenwaarzj mimisch-plastischevoorstellingengaf. woordigers en de verdedigers van het algeIn hare laatste levenslaren was zj blind, meen belang, elk binnen den omvang van
en zj overleed te Frankfort aan de Main zjne natuurljk ofkunstmatig bepaaldegrenop den 24sten November 1823. Zj schreef zen,ontstond de tegenstellingvan uburgers''
uGedichte (1812)'' benevenseenige tooneel- metttniet-burgers,''ofGvreemden''.In dezen
spelen,nameljk dtIrun v0n Teck (1799)'', zin heeft het woord zjneuitgebreidstebeen GDas Bouquet und die Heirathslustigen teekenis: die van een individu datbehoort
(1801)''1 en een roman tlrrg:nge des weib- t0t,datdeelgeregtig; is aan zekeren Staat.
lichen Herzens (1799)''.
Het wezen,het doelen de roeping van den
Joltannes Wslroçer,eenverdiensteljk schrj- Staat werden in de verschillende eeuwen en
verop hetgebiedvandenlandboqw.Hjwerd bj*de onderscheidene volken zeerongeljk
peboren den 5denAugustus1772teW olfsberg opgevat, en naar die opvatting worden 00k
ln Carinthië, studeerde te W eenen en te de inrigting van het staatsbestuur,de uitFreiburg (in Breisgau)in degeneeskunde en breiding van den werkkringen deverhotlding
vestigdezich alsartsin zjnegeboorteplaats. V3n hetorganisme(ddenStaat''tOtzjnedeelAangetrokken door hetwerk van Tltaerover geregtigdbn aanmerkeljk gewjzigd.
den Engelschen landbouw ,werd hj yachter
t grootste deelder staatszorg wasten
van een uitgestxektlandgoed en trad ln 1805 allHe
en tjde veelal gewjd aan de volmaking
alssehrjver0Itmeteenevertalingvanhet(tTa- ;er verdedigbaarheid tegenover de naburen,
blea!zde l'agrlculture de Toscane'' door As- en vaak strekte zj zich ver4eruit,en wèl,
mondi.Daarna schreef hj een uitmuntend om zoodanige strgdkrachten te ontwikkelen,
werk,getiteld:avollst:ndigeAbhandlungiiber dat aan de veroveringszucht va'n heerschers
die Naturgeschichte, Kultur und Benutzung k0n voldaan wûrden die de andere volken
der Mais oder tiirkischen W eizens (1808):', Van eenig land of werelddeel aan hunne 0pwaarna hj benoemd wer; t0thcogleexaax in permagtige heerschappj wenschten teonderde landbouwwetenschap aan het lycéum te werpen. De tenondergebragte volken verloKlagenfurt.W eldra echterzaghjhuisenh0f ren hun zelfstandig bestaan, en voor z00-

d00rden 00rl0g verwoest,zoodathj nahet verre zj opgenomen werden in hetstaatssluiten van den vrede een klein landgoed, verband van den Overwinnaar, werden zj
Harbach genaamd,bj Klagenfurt aankocht niet met dezen geljk gesteld,maarvormen er tot 1820 w erkzaam w as als leeraar in den op den duur eene afzonderljke lklasse
delandbouw-en veeartsenjkunde.Toen werd van menschen van mindergehalte,wierv00rhj met den titelvan JGubernialrath''naar naamste regt en pligt daarin bestonden,dat
Triëst en de Oostenrjksche kustlanden,in zj den overwinnaardienstbaarmoesten zjn.
18:5 naar Gratz in Stiermarken en in 1828 Burgerwerdnu een beyripvanminderruime
naarhetLombardisch-venetiaanschKoningrtjk beteekenis:het stond nlet meeralleen tegengezonden,om er ten behoeve derbelastingen over(tvreemde''m aarhetbeteekende:iemand,
de gronden te schatten.D e vrucht.zjner0p- die behoortt0t een meer bevoorregten stand.

merkingen aldaar was zjne JReise durch Adel en geesteljkheid hadden zich OntwikOber-italien mit vorziiglicher Ri
icksieht auf keld,hier sneller en in grootere mate,ginds
den gegenw:rtigen Zustand der Landwirth- langzam er en m et geringere magt.
schaft(1831,2deuitgave1848)''
.In 1880werd Daarbeneden stonden de lagere volksklashj teW eenen geplaatstbjhetkadaster,en sen,die den landbouw uitoefenden,den han-

hj overleed aldaar den 24BtenJanuarj 1842.
Zjnebelangrjkste werkenzjnJLehrbuchder
Landwiïthschaft (1819-1820,2 d1n,4de uitgave 1828)''en d
lsystematischeKlassiûkation
und Beschreibung der in den österreichisch
:.rten vorkommenden Traubenar
ten (W
18e
3i7n)g:'

de1 en de njverheid dreven.'tDeelgenootschap aan denStaatbehoordeeigenljkslechts
aan die hoogere standen :de anderen werden
geduld en amogten hun arbeid volvoeren;
van regten en pligten tegenover den Staat

was voor hen eigenljk geen sprake.Hetl0t

van dezen,hun staatsrerteljke toestandver-

Burger rt- Sel
toorel,een Nederlandsch ge- schiltn0g aanmerkeljk ln hetééne land bj
schiedschrjver,diezichbekendheeftgemaakt het andere. De Oostersehe landen zoowel

dûor zgne dchronyk van de sta; Medenblik
enz. (1710,3(
le druk 1726)''en door zjne
Gchronyk van de gantsehe oude heexljkheid
van het dorp Schagen enz.(t7l0y2dedruk
1767):'.
Burger: Dit woord heeftin verschillende
tjden begrlppen vool*gesteld van onderscheiden om vang,en nog w ordthet in m eer dan
eene beteekenis gebezigd.In l
ietalgemeen

in den ouden alsin den nietlweren tjd,met
hun streng kastenstelsel, met de instelling

van de slavernj,hebben eigenljkin'tgeheel
geen burgers,zooals het nleuwere westeljk
Europa en Amerika die erkennen.De paria's,
de slaven zjn geen burgers.Deoude Grieksche Staten, vooral het militaire Sparta,rekenen hen alleen t0t deburgers,die in de
gelederen des legers opgenomen worden,

BURGER- BURGERLIJKE DOOD.
cm voor de eer en den roem des vaderlands ger;nietten volle wordt hj terstond in de
regtsgemeenschap opgenomen. Elke Staat,

te strjden.Athene strekteden kring wjder
uit en nam er hen in op,die agn kunsten
en w etenschappenhun leven konden wjden.
Zj, die buiten den kring van hun staatsver-

iedere stadheeftzjn eigenburgers:'tbegrip
bljftvastgeknoopt aan de nationaliteit.De
wetten bepalen, h0e het burgerschap verband woonden,waren enbleven dbarbaren''; kregen en h0ehetverloren wordt. Zj noede slavenstand was en bleefgestempeld t0t men tevens de pligten en regten, daaraan
eene klasse van menschenvan minderen rang, verbonden. Deze verschillen naarmate Van
zonder magt en invloed op den gang der de sociale en de politieke Ontwikkeling der

landen. Te zamen zjn zj begrepen in het
staIantsz
aken.
het oude Rome waser geen eeretitel uburgerregt'' dat wederom in twee klassen
hoogerdan die van bt
lrger.In den eigenlj- van regten gesplitstwordt,nameljk inGburken,oorspronkeljken,streigen zin behoor- gerljke''- (wèl te onderschdden van het
den t0t de burgers methetvolsteregtalléén Gburgerljk regt'',ziealdaar),en in Jburgerde huisvaders, zj,diehetstaatsverbond in schapsregten''
den beginne te zamen gesloten haddenjen
O0k zonder eenige staatsregteljke beteehet vervolgens met Onderlinge krachten in
standhielden.Debescherming,deversterking,
de uitbreiding van datverbond washun eerste
levenstaak, w aaraan alle andere regten en
pligten jegens de maatschappj en hethuisgezin Ondergeschiktwaren.De onderworpen
vreem de volken werden binnen datverbond
feiteljk opgenom on saaar er regtens nooit
ten volle aan deelachtig. Langzamerhand
breidde de kring van burgers zich ongevoelig
uit: 't burgersehap werd aan bondgenooten
geschonken a1s belooning ofvriendschapsbe-

kenis wordt het wool'd Jburger'' gebruikt
in den zin van inw oner van een land,eene

stad ofylaats,die dââra1sgezeten man gevestigd ls,zjn bedrjferuitoefent,enaldaal'
zjn huisgezin en zjnebezittingel
zheeft.Burger staat dan teyenover uvreemdeling'' die
dââr ter plaatse nlette huis behoort.Burger
kan .00k n0g beteekenen lid van eene corporatie,bjvoorbeeld in tdacadémie-burger''.
N0g wordt het woord gebruikt in tegenstelling met iemand uit een hoogeren stand,

met iemand uitden krjgsmansstand,ofuit
tuiging,enlaterzelfsa1sprjsv00rtoegekende dien van ambtenaren, kunstenaars en gevoordeelen aan vreemdelingen verkocht.In leerden.
hetEuropa van hetbeginder middel-eeuwen
Burgerkroon ofkranh sindseeuwen bj
waren 00k de adelen degeesteljkheië de vele volken een llitbloem en,twjgennfblaeenige burgers: deslaven,ljfeigenen,h00- deren gevlochten eerbewjsvoordenbtlrger,
rigen, of h0e de lagere klassen mogen ge- die zichJegens den Staatofzjne medeburnoemd zjn,hadden geenedeelgeregtigdheid gersverdiensteljkheeftgedragen.Bjfeesten
en gastmalen werd zoo'n kroon ofkrans,a1s
in den Staat.De gevolgen der Kruistogten
de opkomst der steden in de l2(
leen 13d1 teeken van vreugde, liefde en achtinyaan
eellW brayten daari
n verandering aan.Er de standbeelden en zelfs aan de offerdleren
vormde zlch eene nieuwe klasse van men- vereerd. Bj de Romeinen werd hj,die het
schen,uitdemagtvanadelengeesteljkheid leven van een mensch gered had?mot de
losgelaten,eeneklassevan d
tvrl'en'' die zich ttcorona civica'' versierd, welke u1t eikenverzamelde binnen de poortenderopkomende bladeren bestond en t0t Opschrift had tob
steden,diezich t
dpqorters''noemden,dieeen civem servatum.'' Veldheeren en soldaten ,
eiqen dgemeente'' ln hetleven riepen met die overw innend uitdenoorlog terugkeerden,
wler inrigtingen bestuurzj zelve,a1s bur- kregen deze groote onderscheiding vaak t0t
gers der stad, zich belastten. Z0o ontstond belooning. De drager had het regt om bj
de dtburgerstand''a1s ttderdestand''naast en openbare feesten naast den Senaat in het
tegenover dien van den adelen van degees- theater plaats te nemen.Tegenw oordig w om

teljkheid.

Vooral in onsland wisten de burgers der
nieuwe gemeenten hetbestaan en de regten
hunnerschepping uitnemend tegen deheerschzucht en den geest van onderdrukking der
hoogere standen te handhaven ,en door het
koopçn ofafdwingen van privilegiën en 0c-

den dedienstenJegensden Staatofdemaatschappj,die eene burgerkroon waardigzjn,

m eestalerkend door hetverleenen van eene
ridderorde: enkele Staten en steden kennen
oûk w elaan hem ,die zich hoogst verdien-

steljk maakt,hetueereburgerregt''toe.

Burgerlijk , het bjvoegljk naamwoord

troojen,tegen opbrengstvanbelastingen aan van burger, beduidt op zich zelfiets,wat
hunne Heeren,te bevestigen.
t0t den aard,het wezen, den toestand van
Hetland,de provinciejde genleente kre- eenburgerbehoort.Invereenigingmeteenige

gen nu ieder een ruimeren kring van in- zelfstandige naamwoorden krjgt het eene
gezetenen,die in de regten en pllgten van gewjzigde, eigenaardige beteekenis,waar
het burgerschap mogten deelen. Het deelge- van,wat de meest gebruikeljke en voor-

nootschap aan die regten en pligten,ver- naamste zamenvoegingen betreft,in de v01scheiden in aard en omvang,werd mettem gende 'artikelen eeno verklaring g0g0V0n
tjd door de zeden en gebrlliken gevestigd, wordt.
en daarna in wetten en wetboeken omschreBurgerl%ke dood,in tegenstellingmet
ven. Niet-ieder, die goedvindt zich in een natuurljken, physieken dood, is eene van
land ,in eene stad m etderw oen te vestigen ouds bekende straf,die,ôfzelfstandig toeof aldaa'
r tjdeljk verblt
jfte houden,is bur- gepast, ôf' a1s accessoir aan eene andere
41*
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straf verbont
len ! gehael ofgedeelteljk,de
regtsgemeenschap ophief tusschen;endaartoe
veroordeelde en zjnemedeburgers.InRome
W aS het de Capitis deminutrio, maxima et
media,die,bedreigd tegen verscheiden mis-

drjven tegen den Staaten zjneinstellingen,
soortgeljke gevolgen,metzich bragt.
In hetoude Germaanscheregtisde vogel-

v
rjheid,de Onthoudinr van deregtsbescherming aan den misdadlger,van zelfhet ge-

ve
n,dat van de drie genoemde yebeurtenissen eene naauwkeurige boekhoudlngzalworden gehouden, waardoor èn het feit zelf,

met hetgeen daartoe behûort, èn de tjd,
waarop het voorviel, met zorg worden geconstateerd op zoodanige wjze,datalle belanghebbenden zich daarvan gemakkeljk een
middelvan bewjskunnen verschalen.Vroeger was o0k wel hiervoor gezorgd,maar op
zeernnvoldoendewjze.Indekloosterswerden
door de geesteljken die belangrjke feiten,

volg van de meeste zware misdrjven; de
aanspraak op bescherming van zjn leven, voor zooverre deze t0thunne kennis kw azjne eer,zjne goederen,zjne burger-'
en men,aangeteekend:ook,w aar de ltloosters
familieregten isvoor hem verloren.
verdwenen,bleefdegeesteljkheid zich met

De verschillende wetgevingen van latere de aanhouding der doopboeken t0thetzelfde
volken hebben dat regtsinstituut, meer of doelbelasten;doch de vereischte naauwkeuminder gewjzigd en meer ofminderstreng righeid envolledigheid,deopenbaarheidende
uitgewerkt, behouden. Zelfs n0g de Code zorg van deOverheidvoorhetrigtighouden en
Napoleon,in 1810 00k in 0ns land ingevoerd voortdurend bewaren bleven ontbreken. De
en t0t 1 october 1828 geldend gebleven , Franschewetgever heeftindenCodeNapoléon
handhaafde den burgerljken d00da1sgevolg ditonderwerpmet volioende zorg behandeld,

van de veroordeeling t0t den natuurljken doorvoorteschrjven;dateropenbareJregisd00d en t0t levenslange, onteerende straf- tersvandenburgerljken stand''zullengehoufen.Artikel4 van 0ns tegenwoordig burgerljk wetboek bepaalt,datyeenerleistraf den
burgerljkend0odofhetverllesvan alleburgerljke regten ten gevolge za1 hebben. De
volgens de strafwet veroordeelde kan n0g
w e1 van deze ofgenebepaalde burgerljke
l'egten verstûken worden verklaard,maarde
volheid ztjner regten kan hem nietmeer in

den worden:en dooreenereeksvan voorschriftentegeven,diedebereiking vanhetdoelverzekeren.In elke gemeenteworden ,afzonder-

ljk voorhaar,tenminstevierregistersgehou-

den:éénvangeboorte,éénvanhuweljksaangjft

en en afkondigingen (desplitsing intweeën
isvan ditregistertoegelaten);een van huweljken en echtscheidlnyen en éénvanûvereens worden ontnomen.De wetqeverheeft ljden. Geen willekeur ln het getal of de
geen:verdichtingmeerwillen huldlgen,welke, splitsing of docreenmenging van de registegen denatuurljkebegrippen en demoge- ters is dus geoorloofd. De registers zjn
ljkheid strjdt, want de burgerljke d00d Gopenbaar'' dat is,een ieder kan,o0k zonbrengt te weeg:
dereenig belangtemoeten bewjzen,inzage
dat de mensch dood is,en tegeljker tjd er van nemen,en er zich afschriften en J1ltleeftq dat er eene erfenls openvalt zonder treksels van doen afgeven.Zj leveren van
overledeneoferjaterqdatdeerfgenameneene fle bedoelde feiten een algemeen en zooplaats bekleeden, dle niet is opengevallen! veel mogeltjk,zeker bewjs op: echter niet
dat de kinderen weezen zjn,terwjlhunne het éénige;waar vöörafhet bewjsgeleverd
ouders nog leren;datde veroordeelde echt- is(zoogenaam;prlalabelàdlc'
i#),datzekere
genootzjnemede echtgenootheeftverloren, registers!die gehouden hadden m oeten wor-

en echtergeen nieuw huweljkkanaangaan; den,nontt Nebben bestaan ,ofverlortn zjn

dat kindeqen, w elke na de veroordeeling

geraakt, ofdat eene acte daaraan ontbreekt,

tusschen manenrrof
zo verwektmogtenzjn, dââr worden andere bewjsmiddelen, als gea1s bastaarden w orden beschotlwd; dat-ein- tuigen, bescheiden, huiseljke papieren,bedeljk hj, die bj Gctie reeds dood is,nog- zit van Staat,een strafvonnis enz.toegela-

maals moet sterven,en,als hetware,twee- ten.Om het tussehenschuiven en wegnemen
maal Op de registers a1s overleden zoude vanbladentevoorkomen,wordendebladzjden
vôörafdoor den president der regtbank gebehooren terorden aangeteekend.

Burggrlilke stand of staat, in 't teekend 0fgeparafeerd.Zj worden in duplo

Fransch e
'tat cidl,is deboekhouding omtrent

gehquden,behalvehettweedebovengenoemd;

de feiten,die van beslissenden invloed zjn en m den 100p van Januarj wordtéén der
op den staat der personen, dat is,de bevoegdheid Om regten te bezitten en uit te
oefenen , op die regten zelve en op de betrekking t0t andere personen.Naëat de wet

dubbelen,met het in simplo gehoudene!ter
griëe van de regtbank overgebragt:de 100-

pende registers berusten gewoonljk in het
gemeentehuis.Deregistersworden gehouden

eerst bepaald had.wie personen zjn, en doorGambtenarenvandenburgerljkenstand''
nadat zj de namen en de woonplaats der die door en uit ;en raad worden benoemd;
personen, waardoor deze kenmerkend van o0k de burgemeestqr is benoembaar, zonder
elkander onderscheiden w orden, had behan- lid van den raad te zjn. De wetomschrjft
deldtw as het van het grootste belang) dat nu verder uitvoerig de wjze, waarop de
zi
j tevens vaststelde, op welke wjze van acten van den burgerljken stand worden'
de invloedrjke feiten,a1s de geboorte,het oygemaakt en ingeschreven,de personen,
huweljk en de dood op den omvang en op dle daarbj in aanmerking komen, nameljk,
de uitoefening van de regten zjn, kon blj- de partjen, de aangevers en de getuigen:
kcn.Zj heeftditgedaan doorvoorteschrj- den inhoud van alle acten in het algem een,
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ea van iedere soortvan aden in hetbjznn- afkondigingen (datin één ofin tweeën kan
der5debjvoegingen,doorhalingen,delatere gehouden worden,doch altjdinsimpln)woraan- Of kantteekeningen, de voorlezing,en

den diebeide solemnéle handelingen,die aan

de Onderteekening van de verschjnendepartjën en van den ambtenaar.
De acten zelve en de uittreksels er van
zi
jn anthentieke stlkken, en deze laatste
verdienen dus g0l00fonder de dubbele v00rwaarde,datzj overeenstemmenmetderegisters, en datzi
jzjn gelegaliseerd (zieonder
legatisajie).In de practjk wordtdelegalisatieevenweléietaltjd noodig geacht. Het
rigtig houden en bewaren derregisterswordt
n0g gewaarborgd 10.doordeaansprakeltjk-

elkehuweljksvoltrekking bellooren voprafte

gaan)geconstateerd.Deinlloudderactenwordt
bepaald door alhetgeen de wet t0t aangaan

van een wettig huweljk vereischt, zie
(Ilimeljik).In dit register wordtdoorden
ambtenaar aanteekening gedaan van de stuiting van hetvoorgenomen huweljk:zoo'die

van wege debelanghebbenden hem beteekend
Nvordt, en tevens van de oyheëng der stqi
ting,z00 die volgt.De reglstel's van huw eljken en echtscheidingen bevatten de acten

heid der ambtenaren en der andere bewaar- vanhuweljksvoltrekkingqzjwordenterstond
ders Jegens de belanghebbenden tot schade- na die voltrekking opgemaakt,envermelden,
loosstellingvoorzooverredezedoorverzuim en datde formaliteiten,voorhethuweljkvoorschadeljden,en 20.doordestrafbedreigingan gesehreven ,en de Overlegging der daarvoor
tegen overtredingeninzakeden burgerljken benoodigde stukken hebben plaatsgehad.Ook

stand)zoowelin hetburgerljk wetboek a1s komen daarin voûr de huweljksacten van
huweljken,in een vreemd land aangegaan,

in den Code Pénalbedreigd; 3B. door het
strenge tgezigt,datvan wege het openbaar
ministérie op de registerswordt gehouden,
datde ambtenaren t0tnaauwgezetheidnoopt,
en , zo0 noodigî t0t hunne vervolging kan
leiden.
W anneer de registers in het geheelniet
hebben bestaan, vernietigd, veranderd of

voor zoover de echtgenooten, Nederlanders

zjnde,hun huweljk hiertelandealswettig
bestaande willenerkendzien.Deechtscheiding
Nçordt bj 0ns niet,zGoalsin Frankrjk,door
den ambtenaar van den burgerljken stand,
maar alléén d00r denregteruitgesproken:het
vonnis van echtscheiding wordt door de in-

ha
dmi
mo
etez
lt
zj;
nwanneereeneacte,diedaarin schrjvingin dezeregisters,waarvan daneen
ver
nkt
jn
ingeschreven,om welkereden acte w ordt opgem aakt uitgevoerd en aan be()ok,niet ingeschreven is,of daarin eenige langhebbendenbekendgemaakt.Deoverljdensmisslag is begaan,dan bestaat er volgensde
wet 00k gelegenheid t0t aanvulling ofverbetering.Geldthet eene verbetering in eene
ade, die n0g opgemaakt w ordt, dan kan

acten,in de laatste soortvan registers inge-

schreven,dienen om ènhetfeitèndentjdvan

iemands dood te constatêren.De ambtenaars

van deplaatsvan overljden maakthaarop,
het gebrek door renvoojen verholpen wor- en zendt, z00 ditniet op de geboorteplaats
den;maar ishet te doen om eene acte,die geschiedt,aan zjn collega terdezerplaatje
z'eeds gepasseerd isjdan kan de verbetering afschrift,opdat00k dezedeinschrjvingdâa
'r
ofaanvulling alléén bj regterljk vonnisbe- in de loopende registers kan doen. De invoien w orden.Zulk eene uitspraak kan door schrjvi
nggeschiedto? deverklaringvantwee
een ieder uitgelokt worden, die er belang aangevers; vreemd lshet dat niemand hier
in stelt;bex
.
-eeltzj de gevraagdeaanvulling bepaald t0t die aangifte verpligtisverklaard ,
ofverbetering,danwordtzt
jln deloopende en dat de tjd,binnen welken zj moetgesehieden,slechtsindirect,doordebepalingen
op de begrafenisjis aangeeezen.Dag enuur
m oeten in de acte verm eld w orden,omdat,
evenals de geboortehetaanvangspuntis van
vraagd hebben en die in het pxobès daar- het bestaan van den persoon, bekwaam om
over gehoord of opgeroepen zjn gewcr- regten te verkrjgen en te hebben, de dnnd
den; geene regten van derden,vreem d aan hettjdstipis,waarop depersopnljkheideindat procès,kunnen daardoor worden geprae- digt, en deze dus daarna geen regten m eer

registers ingdschreven,en btlwjzevankantteekening op de verbeterde acte vermeld!
ill geen geval evenwel is zj verbindende
voor andere partjen, dan die haar ge-

Judicieerd.Omtrentdenbjzondereninhoudddr kan hebben,verkrjgen noch overdragen.
acten in de verschillende registers nog het
D egeboortevandoodekinderen enhetovervolgende:de acten van geboorte,in de ge- ljden van pasgebgren kinderen wordt00kin
bporteregistel'
sin te schrjven,zjn bestemd, dezeregistersvermeld;geen eigenljke overom hetfeit,den tjt
lendeplaatsdergeboorte, ljdensacte wordt ervan opgemaaktjomdat
en zooveel mogeljk de afstamming van het daarindeerkenning z0uliggenopgesloten,dat
kind te constatéren.Deaangifte#ergeboorte het kind geleefd heeft.Een pasgeboren kind
gese'
hiedt binnen drio dagen t
loor personenj in dezen zin is een kindjvanwelksgeboorte
cp strafe daal
'toe verpligt.V001'den inhûud n0g geen acte in de gebpprteregiBters is inder acte maakt heteenig ont
lerscheid,ofhet geschreven. Van het feit, ofzulk een kind

kind in- of btliten ocht geboren is. Bj- alof niet heeftgeleefd,hangen belallgrjke
zondere voorschriften gelden voor de in- regten van derden af;de vraag, ofhetalOf
schrjving van vondelingen en van kinderen, nieteenpersoonisgeweest,isvan hethoogste
op eene zeereis geboren.Nog kan in deze gewigt.D00r deaangiftemagopdezequaestie
A-egisters voorkomen de erkenning van een niet gepraejudicieerd worden;het feit,dat
e1*eene geboortc heeft plaats gehad,wordt
onechtkind (zieonderErkenningj.

In het register van.ht
lweljksaangiften on nu slechtsvastgesteldten hetbljftaan alle
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belanghebbendenvrj,om tebewjzen,ofhet landsch burgerljk regt,datthanshiertelande
400d ter wereld gekomen,ofna de geboorte gel
dj is in oorsprong en ontwikkeling nirt
pas overleden is.
zuiver Nederlandsch,maar voortgekomenu1t
Bjzondere vûorschriften zjn ern0g voor het Romeinsch,Germaansch,oud-Fransch en
hetgeval,datiemandoverljdtineengesticht olld-llollandsch regt,en vervatinhetburgerof in eene gevangenis; voor het geval van ljk wetboek, waarvan hetbestaan doorde
een geweldadigen d00d4voor hetoverljden grondwet wordtvoorgeschreven.
Dit wetboek behelst hetburgerljk regtin
op eene zeereis,en voor hetoverljden van
krjgslieden.
zjn geheelen omvang:geen anderregt!als

BargerlMk huwelijk ,zieHwwelqk.
Burgerl%k regt en burgerlkk wetboek,Hetburgerljkregt,eenevertalingvan
hetRomeinschejuseivLle,iseenonderdeelvan
hetprivaatregt(overpubliek-en prinaatregt,
zie onder rentj.Op zich zelfvormthetwoord
een vrj onbepaaldbegrip,dateenigzinsver-

duideljktwordtdoordetegenstellingenwaard001*het geplaatstwordttegenoveranëerebe-

zoodanig, geldt daar naast.Anders is dlt in
Dllitschland,waar GdasDeutsche privatrecht''
slechtshetnationale bestanddeelvanhetburgerljk regtuitmaaktjnevens hetwelk het
vreemde,het gerecipieerde,bepaaldeljk het
Rom einscheregt,heteigenljkeugemeinecivilrecht''is.Aan het Romeinsche regt,dathier
te lande sinds de 12e eeuw ,vooralin Frieslan;,als hulp- Ofsubsidiair-regtheeft gegol-

grippen.'tPrivaatregtinzjngeheelenomvang
l'
egeltdenregtstoestand,deregtenenderegtsbetrekkingen derpersonen,zooals zjin het
maatschappeljk-en familieleven optreden.en

den,isthansallekrachtvan wetteljkgezag

uburgerljk regt''y afgescheiden van tthandelsregt''en vantfprocèsregt''.Burgerlj;kr#çfkan
dus staan tegenover kandelsre-qt; tegenover
procesregt;ook tegenoveçstrafregt,
.o0k,en
dan in denzin vxnprinaat-,tegenoverpg
llsd/r. d
g'e-qt (waaxonder dan vooralwordt verstaan
hetstaatsre-qt),dat de regten en l-egtsbetrek-

zjn,z0o in burgerljke alsin ljfstraFeljke
zaken.Destaatsreyeling van 1798steldewederom ditbeginselultdrukkeljkvastjenbepaalde zelfshettjdstipderinvoering.Devolgende

voorzich zelvejofterzakevanhun vermogen
metelkander in aanrakingkomen.Menonderscheidt het privaatregt verder in materiëel
en formeel regt:lteerste regelt de regten en
regtsbetrekkingen zelvetusschen depersonen:
hettweedede wjze,W aar0P,en den vorm ,
waarin die regten gehandhaafd moeten w or-

ontnomen; het laatst door de zoogenaamde
C
tafschaëngswet''van16Mei1829,Sbl.N0.33.

Aan den gebrekkigen toestandderbtlrgerljke

wetgeving onder deRepubliekdervereenigde
provindën,waarine1k deelvaneengewestelke
stad een eigen beschreven en onbeschxeven
regthad,werdpasin heteindedervorigeeeuw
voor goed een einde gemaakt.ReedsKarelV
en I'ilips .fJ hadden beproefd,om eenheidte
brengen in dien chaosvan wettenengewoonden.Deeigenljkematerie desregtsisvervat ten,doch vruchteloos;hetgemisvan staatseenin hetburgerljk wetboek;devormen,waarin heidmaaktedeeenheidvanwetgevingonmogede handhaving desregtsmoet plaatshebben, ljk.Onzekerheidindekennisentoepassingvan
worden geleerdinhetprocèsregt,datgrooten- hetregtwasen bleefn0geeuwenlanghetnooddeels vervat is in he
t wetboek van burger- lûttig gevolg van zulk een stelsel.Bj hett0t
stand komeu der staatseenheid in 1795 werd
ljkeregtsvordering.11
'tPrivaatregtis al
gemeenofbqzonder.Het inhetvolgendejaardoordeNationaleVergadelaatste betreft een bjzonderen stand,bjzon- ri
ngvoldaanaandemeerenmeerdrinpendgedere regtsbetrekkingen;bj 0nsishetalleen voeldebehoefteaaneenheidvanwetgevlngtl00r
het öhandelsregt.''Heteersteisheteigenljke hetbesluit:dateréene
' algem eenelandsw etzou

constitutiënvan1801,1805en 1806herhaalden
het voorschrift. Pas onder de regering van

koningLodewgkNapoleon vanHollandkwam

kingen regelt tusschen den Staatalszoodanig een algemeen buxgerltlk wetboek tot stand,
endeingezetenen:en 'tw elk gevonden wordt dat,zooals de titel d
tW etboekNapoleon,inge-

in degrondweten dedaaruitvoortvloejende riqtv001*hetkoningrjk Hollanc
l:''reedsaanorganiekewetten.Bj debeschaafdevolkenis duldt,eenewjzigingwasvandenCodeNapo-

hetbt
lrgerljk regteenyodifiFregt.In'
talge- léon, naar de behoeften en overeenkomstig
meen is dit het regtj zooals het op een ge- de regtsgeschiedenisvan 0nsland;lMei1809
geventjdbjeenbepaaldvolkgeldt.Menleert trad het in werking.Na de vereeniging van
het kennen uit de regtsbronnen:de wettde het koningrjk Holland met het keizerrjk
gewoonte en deregtswetenschay,waaronder d
Fr
ankrjk werddatretboekvervangendoor
enttcodeNapoléon',welkemetlMaartl8l1
00k dekellnisdorJurisprudentle behoort.
'tRegt is ontstaan uit de gewoonte:regt- over het geheele territoir van hetvoormalig
spraak en wetgeving,oorspronkeljk in ééne koningrjkHollandvel.
bindendwerdverklaard.
hand,bevestigden de gewoonte door de uit- T0t 1 October l888 bleefdat wetboek hier
spraken:het regt alzoomeervastgeworden, in werking,toen hetop zjnebeurtvervanwerd opgenomen in wetten: de wetten,die gen werd dool
.0nstegenwoordig burgerljk
verwanteonderwerpenbevattenden?werdenin wetboek,thans de hoofdbron van 0nsburgerwetboeken bjeenverzameld,gecodliceerd,en 1jk regt.
z0o isbj de ontwikkelde volkerendewetde
Na onze bevrjding van Frankrjk in 1813
hoofdbron van 'tregt!w aarnaastdegew oonte w erd er al spoedig w erk van gemaakt,om
aan
het algemeen verlangen tevoldoen van
steeds nieuw regtbljftscheppen,terwjlde

kennisen (le toepassing er van doorderegts- eene zelfstandige, nationale w etgeving te
wetenschap bevorderd worden. Het Neder- bezi
tten.Tengevolge van Onderscheidlne01-
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vûorziene omstandigheden verliep ern0g een

nût;tit.11- 17 het erfregt;tit.18- 20 van

De geschiedenis dier wetgeving iseene aaneenschakeling van benoemingen van commissiën t0t vaststelling van beginselen en
t0t uitwerking en redactie van de aangenomen regtsregelen; van herziening,omwerking en op nieuw vaststellen van reeds te
voren ingediende en behandelde ontwerpen.
De dqels vermeende en deels wezenljke

ren kan doen gelden op de goederen )die

vierde eeuw , vöôrdat zj tût stand kwam. de regten,die een schuldeischer boven andevoor zjne inschuld verbonden zjn.De'inhoud van het derde boek isgewjd aan de

verbindtenissen,haarOntstaan en tenietgaanq

tit.1-4 in hetalgemeen;en in devolqende
titels de bjzondere verbindtenissenjdleuit

eenige,de meestvoorkomende,overeenkomsten ontstaan.Boek IV regelt,a18 aanhangsel, twee geheelvan elkander vreemde on-

Btrjd van belangen ttlsschen hetnoordeljk
en het zuideljk deelvan hetvereenigd ko- derwerpen:hetbewjsendeverjaring.'tBurningrjk der Nederlanden speelde in de tel- gerljk regt wordt grootendeels gekênd uit
kens herhaalde herzieningen en beraadsla- hetburgerljk wetboek.Ditwetboek isevengingen eene groote rol en heeft eraanmer- wel,hoeweleen zelfstandig,toch altjd een
keljk t0e medegewerkt, om de voltoojing deelder geheele w etgeving,en derhalve bevan het werk zoolang te vel'tragen. Vier staanerverban; en zamenhangmetdieOverige
ontwerpenzjn geheelafgewerkteningediend deelen.Bepalingen van één wetboek of van
geworden, die 00k thans nOg voor de be- ééne wetbehoeven dikwjls verklaring,ontoefening van het burgerljk regten voorde wikkeling Ofwjziging in eene anderewet;
verklaring van het burgerljk wetboek den bj wezenljken Ofvermeenqenstrjdvantwee
juristen van groote dienst zjn.Heteerste, bepalingen kan de bjzondere bestemming
van 1816,is eene omwerking van den Code der deelen, waartoe deze behooren, t0t beNapgléonrhet tweede:van 1820,aan welks slissing dienen. Z00 bestaat er een naauw
zamenstelling de jverlge en bekwameKem- verban; tusschen het burgerljk wetboek
er een ruim aandeel heeft genomen, en datvan koophandel;evenzootusschenhet

behelsde meestal hoofdbeginselen van 0ud- wetboek van bnrgerljke regtsvordering en
Hollandsch regt, maar werd als te omvang- dat van strafvordering en den Code
l'jk en te leerstellig felbestreden doorde Pénal.Tevens is er eene betrekking Van
Zuideljke afgevaardigden.Tengevolge daar- bjzondere wetten:reglementen en verordeVan NFerd het Nieder om gewerkt naar de ningen, di
e, al kunnen zj dein hetwethoofdbeginselen van den Code Napoléon,en boek geregelde onderwerpen niet wjzigen,
als nieuw , derde Ontwerp in het Fransch toch middelljk op de uitoefening van het
m et 0en0 Hollandsche vertaling in 1830 in- burgerljk regt invloed kunnen hebben (zie
gediend.Degebeurtenissen van ditJaarver- verder onder Reuqten Wetj.
traagden nogmaals de invoering:ten laatste
Burgerregt,zie Dtaat.
male werd eene herziening noodig geacht,
Burgerschool,zie Onderl
vqs.
omdat er nu geene reden meer bestondjom
Burgersdijck (FrancoPetri),eenNederde belangen van België te ontzien,en opdat landsch wjsgeer,werd geboren te Iàier in
nu het regt volkomen in overeenstemming Delqand den sdèn Mei 1500, studeerde te
k0n gebragt worden alleen met4ebehoeften Lei
den,waarhjdelessen hoordevanDaniël
::,Dominiems.
Plv#if
:,
:,PetrusOfrot
zev:
eneischen vanNoord-Nederland;en z00kwam Jfeisdif

eindeljk ons burgerljk wetboek te v00r- enz.,begafzichvervolgensnaarSaumur,wel'd
schjn ,zooals het den lsteu Oetober 1838 in erhoogleeraarin dewjsbegeerteenza@zich
w erlting isgetreden en thans n0g geldt.
in 1619 geplaatstteLeiden alsprofessor ln de
lletburgerljk wetboek isverdeeldin vier redekunde,daarna in dezedekundeenin 1628
boeken, tot opschrift hebbende:het Te van in denatuurkunde,waarnahj aldaaroverleed
personen(het Se van zaken;het3evan ver- denl9denFeblmarj1635.Hj schreefonderanbindtenissen;het4:vanbewjs-en#erjaring. deren Gldea Philosophiae naturalis (1655 en
De boeken zjy weder verdeeld in titels; 1652)'' ttldea Philosophiae moralis(1626 en
deze vaak weer in afdeelingen.Alle bepa- 1629)''
,KlnstittltionesLogicae(1626en1635)''
lingen zjn gebragtOndereenedoorloopende ttcollegium Phqsicum (1637)'' Jldea Oecoreeks van artikelen (2030). Het eerste boek nomicaeetPolitlcaedodrinae(1654)''enz.
handelt in het algem een Over de personen, Zjn zoon Pieter,een verdiensteljk regts-

met het 0og op den verschillenden toestand, geleerde en staatsman,was pensionaris van
waarin zj zich bevinden,en de regtsbetrek- Leiden en curatorvan de hoogeschoolaldaar.
kingen,waartoe dietoestandaanleidinggeeft4 Hj werd van staalwegetOtbelangrjkezende personen in het algemeen tit.1- 4;het dingen gebruikt en overleed in 1691.
huweljk,zjne gevolgen,en ontbinding enz. Burggraaf (burcgravius, praefectus,c0tit.5- 1Spafstamming,verwantschap en ge- mes urbis ofcivitatis) was oorspronkeljk
vplgen tit. 13- 15; minderlarigheid,ctlra- de titel van een bevelhebber in een Keizertel
'e en afweziglleiêltit.1C- 19.Het tweede ljken burg,doch toen zulke burgen later
boek behandeltde zaken,de Onderscheidin- in steden veranderden, werden de aloude
gen derzaken en deregten,diemen opzaken burggraven in stads-graven herschapen,die
kan hebben. A1s inleiding:tit.1 begrip en heerschappj hadden overde ingezetenen en
onderscheidingen; tit.S,3?4 de regten van er orde en veiligheid handhaafden.Btjhet
bezit en eigendom ;tit.5 van erfdienstbaar- klimmen van de magt der steden zonk echhedenq tit.6- 10 van regten van vrtlchtge- terhet gezag der btlrggraven,en hun naam
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wexd latexeen erfelgke titel.Hieren daar, niet alleen 0en schrander staatsman,maar
bjv.inde-pruissischeprovincieKeur-llessen, heeft00k Latjnsche1Nederlandsche en ItaTvorden de opzigters der vorsteljkeIpalei- liaanscheverzen inhetlicht gegeven.Du renzen daarm ede betiteld.Tn Bohemen noemt bovpn bezorgdehj eene uitgave der gedichzich de gouverneurdeslaédsOpperburggraaf, ten van P . 0.Hoo
ft.
B argkm air (Hansljeenberoemd Duitsch
tervvjl aldaar en in Moravië de titel van
burggraaf wordt toegekend aan de hoofd- schilder en graveur, werd geboren te Augsburg in 1473, ontving eerstonderwjsvan
opzigters van adelljke goederen.
Burgh.Onderdezennaam vermeldenwj: zjn vader en daarna van Dûrer te NeurenAlbert coenraadsz. #lr.# , geneesheer te berg,metwien hj oplastvan keizerM aœlAmsterdam. Hj werd in 1618 door prins fzlïlilco werkzaam was.Den meestentjdvan
M attrLts t0t lid del'regéring aldaar benoem; zjn leven vertoefde hj echterin zjne geen vervolgens burgemeester en curator der boortestad,waarhj in 1559 Overleed.HtJ
'is
dporluchtige schopl.Btjhetplegtig inhalen de merkwaardigste kunstenaarder oud-Augsvan M aria de u
vkdîci,koningin-moeder van burgscheschool.ln hetmuséum dierstadvindt
Frankrjk,in 1638washj ée
'n vanderegé- men van zjnehandafbeeldingender3hoofdrende burgemeesters.Vooral heeft hj zlch kerken te Rome en een zoogenaamd rozenverdiensteljk gemaakt doorhetwaarnemen kransbeeld.De St.Maurits-kapel te Neurenvan een gezantschap naar Moscovië.In 1630 berg heefthj versierd meteen JH.Sebastibegafhj zich derwaartsmetJoltanFelftfgïel, aan''van 1505,met een uHeilige ChristoFel
oud-burgemeester van Dockum.- Zj Bloten met het kind Jezus'' en een tdst.Veiten
er eene handelsovereenkomst, doch konden Maria Onder een b00p''.0ok te sveenen en
het eigenljke doel van hunnen togt niet te Miinchen zoekt men zjnekunstgewrochbereiken, nameljk den vrjen graanhandel ten niet te vergeefs, en vooral worden de
voor de Hollandersm etuitsluitingvan andere
volkeren. In het Vaderland teruggekeerd,
mogt hj zich in de goedkeuring der Staten
en den dank der kooplieden verheugen.ln
1629 ging hj met Bernard coenders kltAel
zel naar Denemarken,om eenige onge-

door hem beschilderde vleugeldeuren van het
oxgel in de St.Anna-kerk te Augsburg zeer

geroemd. Als graveur leverde hj een groot

aautal houtsneden, zooals 237 bladen voor
den JW eiszkunig'', waarvan zich de platen
nog bevinden in de Hof-bibliotheek te W eeregeldhedenbj hetinvorderen vandenSond- nen,en metandere kunstenaarsvervaardigde
t0l uit den weg te ruimen.In 1647 wexd hj den t
dTriumphwagen KaizerMaximilians''

hj nogmaals afgevaardiyd naar Moscovië, met 112,en de dAbbildunyen der österreidoch hj overleed op relste Ncvogorod op chischen Heiligen''met150ultmuntendehoutt
len 24sten Decembervan laatstgenoemdlaar. snedeu. Met Dûrer bezorgdehj deuitgave
Coenraad.
#f
zr#A,heervanKortenhoef,een van den SlTeurdank.''
Burgos is de naam Van eene Spaansche
z
p
o
n
v
a
n
d
e
n
voorgaande.Hj weW geboren
te Amsterdam in 1623 en vergezelde in 1647 ?rovincie,dieOp265% Dgeogr.mj1350000
als gezantsehaps-seeretaris ztjn vader naar

mwoners telt. Ztl is de grootste van Oud-

Castilië,heei'
t een heuvelachtigen bodem en
w ordt besproeiddoorde D uéro,de Arlanzon
zag zich hier door ramp op ramp geteisterd. en de E bro. M en vindt er veel struikgewas

Moscovië.Na het overljden van dezen werd
hd
; te Moscou a1s gezant ontvangen,doch

Eerst ontving hj het berigtvan het over- en weiden,en er wordt veelrogge en wjn
ljden zjnermoeder,wasergetuigevaneen gew onnen, hoewel er op de vruchtbaarheid
vreeseljk oproer en dagrna van een ont- van den grond niet te roem en valt.V oorts
zettenden brand,die een groot gedeelte der heeft men er belangrjke zoutgroeven.
stadverwoestte.W élwerdhj doordeStatenDe hoofdstad derprovinde draagt denGeneraal benoemd tot buitengewoon aëbassadeur,doeh hetgelukte hem niet,een tractaat te sluiten.In 1648 werd B%rglnschepen
van Amsterdam en in 1666 a1s opvolgervan
Hélronymns '
tll Beverningk thesaurier-gene-

zelfden naam en is gebouw d op een vruchtbaar gedeeltedeslands,aan denvoetvan den

raal der Unie.Hj was gehuwd meteene
dochter van den dichter Pieter Corpelidz.
Hooft,en ovefleedden 9denNovember1669.
Jat
tob tlg: der .2?lr#A, een Nederlandsch
dichter en staatsman. Hj werd geboren in
den aanvang der l7de eeuw en bekleedde de
betrekking van gezantschaps-secretaris bj

n0gzeerouderwetsch.Men heefter9openbare
pleinen - één methetstandbeeld vankoning
Karel111- , eene citadel,en eeneprachtige

Sièrra d'Oca,waar zj op den regteroever
der Arlanzon amphitheatersgewjze verrjst.
De bouwsrant der huizen isergedeelteljk

hoofdkerkinspitsboogstjl,gebouwdopeenterras,hetwelk menlangs38trappen beklimt.Andere merkwaardige gebouwen zjn er het
aartsbisschoppeljk paleis, het raadhuig,de
g/
l
d
s.
:
en
Ri
mon
v
an
Well-o
z
l
f
,
Rutger Afzy,
triomfboog van Francirco Gonzalez enz.Zj
toen deze in 1632 naar Keulen waren afge- is voorzien van 3 voorsteden, van welke er
vaardigd,begafzich in 1648 in diehoedanig- 2 aan de overzjde derriviergelegen zjn.
heid naar Engeland en w asvervolgens secre- De voormalige universiteit is er in een coltarisvan onze afgevaardigden bj de vredes- legium veranderd; voorts heeft men er een
onderhandelingen te Munster (1648).Daarna seminarium ,eene heelkundige school, eene
werd hj naarWeenen gezonden,en leefde kunBt-academie en onderscheidene instelvervolgensambteloosteAmsterdam,waarhj lingen van weldadigheid,terwjldeBtad t0t
omstreeks hetJaar 1660 overleed. Hj wa8 de voornaamste wapenplaatsen van Spanle
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behoort. Ztj telt 26000 inwoners,die zich behield zjne plagtsinhetministêrieMaetinez
:4, maar zag zich daarna gedwonvooral met laken- en kousenweverj en de la 2:.
m et den wolhandel bezig houden. V00r- gen,zjneportefeui
llenederteleggen,waarna
heen bloeide zj ongemeen door handel en hj door de Koningin-Regentes t0t lid van
njverheid, doch de burqeroorlogen hebben de Kamer der Proceresbenoemd werd.Daar
haar geknakt,zoodat zj slechts '/at
lebezit werd hj.echter doorgeneraalAlana aangevan hare vrf
legere bevolking. Nabj Burgos klaagd van misbruik van vertrouwen bj het
ligt de abtdj Huèlgas, door Alfon.
ws IX sluiten van boven reeds vermelde leening.
voor l50adelljkenonnen gesticht.Deabtdis De commissie van onderzoek sprak hem wel
van dit klooster bezat weleerheerschappj iswaarvrj,maar B%trqon,die inmiddelsde
Over 17 kloosters 14 steden en 50 dorpen. wjk genomen hadnaarFrankrjk,k0neerst
Burgos is in de 9de of lttle eeuw op de in 1839 naarhetVaderlandterugkeeren.waar
bouwvallen derverwoeste stad CaucaofAuca hj na dien tjdopzjnegoederenbjGranada
gestichtenwerddeverbljfplaatsderkoningen een ambteloos leven leidde.Van zjne tfGevan Oud-castilië. Alfonsus V1 plaatste er schiedenis der regpring van Isabella 11'',te
een bisschop, en het bisdom werd in 1574 Parjsgeschreven,zjn slechtsfragmenten in
t0t een aartsbisdom verheven.Inharenabj- hetlichtverschenen,doch hj heeftna1839
heid behaalde k
%oult met 40000 man Fran- verscheidene bljspelen en onder andere geschen den loëen November 1808 eene over- dichten de beroemde Joda a la razon''geschreven.

winning op P0000 man Spanjaarden onder
den markiesvan Belredère.Later(1852)werd
zj door W ellington vruchteloosaangetast.
Burgos(Franciscplavierde),eenSpaansch
staatsman en schrjver, werd geboren den
22sten October 1788 te Motelin de provincie
Granada,studeerde aanvankeljk in de god-

Burgoyne.onderdezennaam vermeldenwj:
John .
/fzrgp:
yle,een Britsch generaal.Hj
waB de onechte zoon van lord B inql
y,trad
. e
reeds vroeg ill dienstbj hetlerer,voerde
in )762 bevelovex een corpsjdatlnPortugal
tegen de Spanjaarden streed,vocht in 1775

geleerdheid, maar k00s weldra op raad van in Canada tegen de Amerikanen, stond in
M elendez Flltfèz de loopbaan der regten, 1777 aan hethoofd van een leger van 10000

waarna htlin zjne geboortestad t0txegidor man,werd btjSaratoga door den vjand0m-

en secretarisvan een oeconomisch gezelschap singeld en m oestzichnaeenigeram pspoedige
werd benoemd.Ten tjde van Joseplt Wplc- gevechten onder goede voorwaarden aan
partebekleedde hj debetrekking van onder- generaal Gatos overgeven. Na zjn terugprefect in Almeria,zoodat hj na den val keer in EnKeland ontving hj zjn ontslagj
van deFransche heerschappj zjn tgevlugts- doch de Koning verschafte hem toegang aan

oord moest zoeken in Frankrjk.Hier ver- het Hof.Hj werd daarnalid van hetPartaalde h!j op eene voortrefeljke wjze de lement,schreefeenigetooneelspelen,enover-

Fjdichten van Horatius,die in 1820-1823 leed in 1792.
Jokn Foz Bnr-qoyne,een Britsch ingenieurln 4 deelen in hetlichtzjn verschenen.Na
zjn terugkeerinzjnvaderland(1817)hieldhj generaal en zoon van den voorgaande. Hj
zich bezig met de uitgave van voortbreng- werd geboren in 178:, begon zjne miliselen der oud-spaansche letterkunde, met taire loopbaan in 1798 als luitenant-ingede bewerking van eene ttBiograqauniversal'' nieur en woonde de verovering van Malta
en met de uitgave van het geschrift dMis- (1800), den togt naar Sicilië 91806) en de
celania de com ercio ,prtesy literatura''. Daar expeditie naar Egypte bp (1807). Daarpa

hj zich noch bj de libem len, noch bj de
absolutisten voegde,berokkende hj zich de
vjandschap van beide partjen, doc'
h zjn
naam alsdagbladschrjverwasniettemin zöô
beroem d, dat hem de redactie van de dtlmparcial''werd opgedragen.In 1824 begafhj
zich pp lastvan hetgouvernementnaarParjs,

nam hj deelaan den oorlog in Spanje,aan

Académie van W etenschappen benoemdehem

van generaal Clinton naar Portugal,en werd

het opwerpen van verdedigings-liniën van
TorresVedras,aan debelegering van Cindad-

Rodrigo,Bad#oz,Burgos enz.,enbestuurde
als kapitein de belegeringswerken van San

Sebastian (1813).In hetvolgendejaarwerd
hj als luitenant-kolonel en chef der genie
om exovereeneleeningteonderhandelenjwaar-' naar Noord-Amerika gezonden,waar hj in
inhjgelukkig slaagde.Nadathj in1827was l8l5 de mislukte bestorming van New-orteruggeroepen,ontviny htldebetrekkingvan léans bjwoonde. Na het sluiten van den
intendantbj debelastlngen)daarna die van v*rede wjdde hj zich aan desttldiedertheo**X vak ,ging in 1826 iyl den staf
J
advisetlr bj Financiën, en de Spaansche 1*1e Van ZI
totlid. Hj gafvoorts een drietalbljspelen in l830 directeur van openbare w erken in
uit.deed te Granada een landbouw-en land- lerland, in welke betreklting hj aan zjn
huishoudkundig instituutverrjzen,en werd vaderland belangrjke diensten bewees.0ok
in 1823 naarMadrid ontboden en totminister deed hj in 1846 en 1847 alhet mogeljke
van Binnenlandsche Zaken benoemd.In die

om aldaar de ram pen van den mislukten cogst

betrekkingontwikkeldehjeenebuitengewone te verzachten.Gedurende 15jaarwashj er
w erkzaam heid,belastte zich na het aftreden

werkzaam,zagzichin1837t0tgeneraal-maloor,

van M artinez desgeljks metde portefeuille in 1845 trat lnspectetlr-generaal der fortiica-

van Financiën, bleef na den va1 van Zea- tiën,enin 1851t0tluitenant-generaalbenoemd.
./e
r-f
ztfez metden minister van oprlog Zareo T öör het uitbarsten van den Oosterschen
#:/Valle alleen aan hethopfd der regéring, oorlog,werd htJnaar Constantinppelgezon-
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den,om metde Porte over de verdedigings- op kosten van de stad een halfJaarnaar

maatregelen tehandelen.Hj bezochtVarnaf Parjs,om in het ateliervan den kunstgieSjoemla en hetleger van Omer-paqja,ver- ter Crossatière de hem ontbrekende kennis
trok in April 1854 naar Engeland, maar aan te vullen. Na zjn terugkeer goothj

keerde kort daarna terug naar het Oosten, eerst voor de Polytechnische Bch00l te NeuOm erraad te geven Om trent deonderneming renberg 2 standbeelden, die van D'
Oer en
tegen Sebastopol.HjwoondedenKrim-oorlog Reyiomontanus. Het model van Raucltvoor
gedurende de eerste maanden bj, en ver- het standbeeld van Dûrer kwam eerst in
klaarde toen reeds,dat de Malakof-toren het 1837 in ztjne handenq het gieten nam n0g
doel van den hoofd-aanvalmoest wezen. In in hetzelfde Jaar een aanvang,maar werd
Engeland teruggekeerd, werd hj aldaar'in eerst na verloop van 3 jared voleindigd.
1856 t0tbaronetverheven.Vanverschillende Bwrysoltméet had daarin hetfraaistegewrocht
zjden werd dehooggeachte krjgsman trou- vervaardigd,hetwelk n0g ooit op hetkunstw ens met eerbewjzingen overladen.DeSul- gietersgebied geleverd was,zoodatditgroote
tan schonk hem de ordevan Medlidiéeerste beeld niet eens behoefde nagewerkt te worklasse, Napoleon III verhiefhem tot groot- den metde vjl.Daarna goothj deengelen
oëcier van het Legioen van Eer, Oxford op het alta@r der St.Laurenskerk te Neuverleende hem den doctorstitel,de City van renberg,in 1844 en 1845 het standbeeld van
Londen het eereburgerschap,en in 1868zond Beethoven voor Bonn , voorts hetborstbeeld
de Koningin hem den veldmaarschalksstaf. vandenburgemeesterSekarrervoorhetspoorHj overleed den 9den Odober 1870. Zjne wegstation te Neurenberg.Later volgde het
denkbeelden over de krjgskunst heeft'hj gieten van een uiterst kunstigen bokaalvoor
in de uArmy reform (1859)'' openbaar ge- aartshertog Johann- een stuk, datdoorden
beeldhouwer Ernst Conrad te Hildburghaum aakt.
Burgschm iet (Daniël),een uitstekend sen was gemodelleerd en waaraan de voorbeeldgieter,werd geboren teNeurenbergden naamste gieters van Europa zichniethadden

llden October 1796.Hj was de zoon van willen wagen.Voortsgootlljhetstandbeeld

een behoeftigen steenhouwer, Ontving ter van keizer Karel lF v00r Praag,hetwelk
naauwernood eenig onderrigt in het lezen , in 1848 ter gelegenheid van het eeuwfeest
schrjven en l'ekenen, doch toonde reeds der universiteit onthuld werd, de gedenkvroeg grooten aanleg voor de teekenkunst. teekenen voor den minister W interteKarlsHetoverljdenvanzjnemoedereneenezware ruhe en voor Lntâer te llöhra alsmedehet

fefzkg
/-monument te Praag. Jlj overleed
ziektevan zjnvadernoodzaaktendenknaap) zlt

Om eenig geld te verdienen met het maken echter n0g vösr de onthullingvan ditlaatste,
van brillehuizen en van kinderspeelgoed.Na en wèlplotselingOp den 7den Maart 1858.

den dood van zjn vader werd hj leerling
bj den draajerM aicltel,en toen deleertjd
Om was, vervaardigde hj metzjn meester
kinder-sehouwburgen,die zeer kunstiq waren. In 1819 vestigde hj zich als fabrlkant
van mechaniek speeltuig in zjnegeboortestad, en maakte in het volgende Jaar met
den lithograafP awlzlcAozdr een automaten-

schouwburg, waarmede hj twee Jaarlang
dool'Duitschland trok en overalveeltoejulching inoogstte. Bj zgn terugkeerwerd hj

Buridan (Jean),een Fransch schrjver
en wjsgeer,werdgeborenin 1300teBethune
in het graafschap Artois,studeerdeteParjs,
w erd er in 1350 leeraar in de godgeleerd-

heid en wl
jsbegeerte en overleed aldaar in
1358.Hjverwierfgrooten1ofdoorzjneverklaring 4erwjsbegeerte van Aristôteles.V0lgenssommigenmoesthj eenigentjddewjk
nemen naar W eenen,waar hj eene school
stichtte, uit welke zich later de universiteit
ontwikkeld heeft.Om tebewjzen,datelke

belast metbeeldhouwwerk in het weeshuis, handelingdoordenwilbepaald wordt,voerde
met de herstelling Van eene fontein 0nZ., hj een voorbeeld aan,datonder den naam

terwjlhj dool.jverige studieztjneverwaarloosdeopvoeding en zjnegebrekkigekennis
zochtteverbeteren.H 0e ver hj yevorderd
was, bleek ih 1825: toen hleuw hj

van JBuridan'sezel''algemeenbekendis.Hj
beweerde nameljk,dateen ezel,die even-

werk gelukte zô0
'uitstekend,dathdopaanbeveliny van Heidelo
.f benoemd werd t0t
leeraar ln de plastiek aan de Polytechnische
school. Nu besteedde hi
j zjnekrachten aan
hetgieteninmetaalenvervaardigdeopdezewj-

ljke bqsleshooibevindt.
Burli is de naam van een Germaanschen
stam uit dedagen van Taeit'
un,waarschjn1jk gevestigd tusschen de Oder,de Carpa-

veel honger a1s dorst heeft, tusschen een
schoofhaver en een bak water zou weifelen
naar de teekening van Heidelof een stand- totdat hj van gebrek w as om gekomen,en
beeld van M elanehton uit marmer, zonder dat zulks 00k z0u plaats hebben met een
vooraf een model
te vervaardigen ! en het hongerigen ezel, die zich ttlsschen twee ge.
.

then endeW eichsel.DeBuriivoerden steeds
zeeen relièf-standbeeld van den vorstbisschop oorlog metdeQaaden,stonden Ib-ajanusen
ron Fec/zdpstzcA voor den d0m te Bamberg, M arcusa#.
lrelil.
çterzjdein den strjdtegen
naar deteekening van Heidelof,en vervol- de Dadërs en worden vermeld als vrienden
gensvoorMiinchen 2grootekandelaarsen een der Romeinen. Volgens Tacitlts behoorden
borstbeeld van koning M aœimiliaan 1. Toen zj t0t de Suéven.
hem het gieten van een door Rauoltgem oBuqkard W aldis,eenberoemdDuitsch
delleerd standbeeld van Albreoh,t Dfyrer voor fabeldlchter uit de 16t1: eeuw , geboren te
Al
lendorfaan de W erra, was eerstwm onnik,
Neurenberg werd opgedragen,begafhjzich
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werd later Protestant,doorkruiste eengroot zjn Jshnrtaccountofashortadministration''.

gedeeltevan Europa,en werd na ztjnterugkeer in Hessen (1542) kayellaan derlandgravin M argaretlta, zag zleh in 1544 d00r
Pltilips de Grnpf-pd#ù: benoemd t0tgodsdienstleeraar te Abterode,en werderin1557
wegens hoogen ouderdom doorztjn schoonzoon opgevolgd. Zjn sterVaarisonbekend.
Zjn öEsopus, gantz new gemachtund in

Reimen gefaszt, met sampt hundert newer
fabeln,vormals in Druck nichtgesehennoch

auszgangen(1548,6(
1euitgave1584)''1400fabe1en ,verhalen enz.bevattende, Onderscheidt

zich d00r een vloejenden stjl, door hum0r en satyre.Voornameljk had hj hetop
degeesteljkheidgemunt.Zjnevrjmoedigheid
bragt hem in de gevaugenis,waarhj eene
uitbreiding der Psalmen schreef.Niet alleen
oudere dichters, z0o alsRollenkagen,hebben

gebruik gemaakt van zjn arbeid,maar0ok
nieuw ere, zooals Gellert, ZccAcril,Hagedorn enz. Eene voll
edire uitgave van den
ttEsopus''is verschenen ln 1862.
Burke. Onderdezennaam vermeldenwj:
Edmund W,
l
/rk4,een geestig Britschschrjveren staatsman.HjwerdgeborenteDublin
den lsten Januarj 1730,ontving eene clas.
sieke opleiding te Ballytûre in hetgraafschap
Kildare,waar hjreedshettreurspelDlfoning
Alfred''schreef, en studeerdevoortsteDublin
en te Londen,waar hj zich toelegdeopde
kennisder reytsgeleerdheid enwjsbegeerte,
alsmede op dle der Ot
lde en Nieuwe talen.
Nadat hj vruchteloos gedongen had naar

In 1768 werd hj herknzen en gaf zjne
tThoughts on the cause of the present discontents''in hetlicht,waarin hj zjnedenkbeelden over de Britsche constitutie uiteenzette.Toen in 1771 het hefen van belastingen in Amerika ter sprake kwam ,verhief

hj zjne stem vöörderegten derkoloniën
en tegen den oorlog.Vervolgens werd hj
te Bristf)lgekozen en zag zichgesteund door
Foœ.Onvermoeid bestreedhj dedenkbeelden
van Nortk omtrentden Amerikaanschen 00r10g, çn den 22Sten Maart 1775bragthj in
het Parlement de beroemde 13 artikelen ter
tafel,die den grondslag eener verzoeningvan
het Moederland met de Koloniën zouden
vormen ,doch te vergeefs. De billvan Tiff

t0t hervorming van hetParlementnoemde

hj revolutionalr,en hj zelfdiendeeene andere bill in voor de (teconomical reform''en

maakte zich hierdoorgehaatbj debezitters
van sinecures, geljk hj zich vroeger het

ongenoegen des volks berokkend had door
Amerika te verdedigen. Toen in 1780 het
Parlement ontbonden werd, zag hj zich te
Bristolnietherkozen,omdathjten behoeve
van Ierland vrjen handelen zachtere bepalingen omtrent de R.Katholieken verlangde,
maarwerdnu afgevaardigdevoorMalton.Z00-

draRockingltamin1782wederoytradalsministerjwerd Burke lid van 'sKonlngsgeheimen
raad (Privy council) en betaalmeester van
hetleger.Toen laterhetministérieMelbourne
aan Amerika geenevolkomeneonafhankeljk-

een hoogleeraars-ambt aan de universitèitte heid wilde Vergunnen, plaatste Bwrke zich
Glasgow ,moesthj,wegensgebrekaan mid- met Fp2, Cavendish en anderen weder op
delen van bestaan, zich bezig houden met de banken der oppositie.Onder het coalitie-

correctie-werk voor uitgevers en met het ministérie van 1782 werd hj weder betaalleveren van dagblad-artikelen. In 1756 gaf meester.Een Jaar later t0treetor derunihj zjne Jvindization OfnaturalSociety''in versiteit te Glasgow benoemd,bestreed hj
het licht, eene fjne persioage derwjsbe- als zoodanig hetvoornemen van Pitt 011het

geertevan Bolinybroke,maarzjnboekwerd Parlement te ontbinden,en toen de gouver-

cqsfïzwd uit Hindote w einig begrepen, om opgang te m aken. neur-generaal W arren A'
Daarentegen baarde zjn Jphilosophieal in- stan terugkeerde,beschuldigde B urke dezen
quiry into the origin of our ideas of the van onwettigen dwang en van knevelarj

sublime and beautiful (1757)''in Engeland Jegens de Indische vorsten. Gedurende eene
en Duitschland groot opzien, w aarna het beraadslaging over een handelstractaat met
tjdschrift tAnnualRegister'',hetwelkhjmet Frankrjk (1784) tastte hj Pittaan met de
den boekhandelaarDodd uitgaf(1758),hem scherpe wapens der spotternj, en toen in
aanzienljke voordeelen oplevert
le. In 1761 1788,wegens de ongesteldheid des Konings,
vergezeldehjdenzpogenaamdek
%nyle-Rpeeclt- een regentschap z:u w orden ingesteld,beA'
l-ïlft)zznaar Ierland, werwaarts dezezich streed hj deze voordragt op eene scherpe
begafa1s secretarisvan denstadhotlder.H0e- W .
ijze en veroorloofde zich zelfsOneerbiedige
w el B'urke geen openbaar am bt bekleedde, uitdrukkingen jegens den zieken Vorst.Bj
bewees hj aan zjn vaderland ztllke belang- het uitbarsten der Fransche omw enteling
rjke diensten,dathj doorbemiddeling van openbaarde hj zjne meening overdiegeHamilton een Jaarljksch inkomen verkreeg beurtenis in zjn beroemd geschrift uReflecvan 300 pond sterling; daarvoor bedankte tions on the revolution in France (1790)'',

hj echterna korteu tjd,omdat zjnedenkbeelden niet langer strookten met die van
den secretaris.Zjneopstellen in den t
dptlblic
advertiser''gaven aanleiding,dathj in 1765
a1ssecretaris yeplaatstwerd bj den markies
Roekingltam , 11d van het bewind. Daarna
verkreeg hj doorlord Veeney eeneplaatsin
het Parlementj waar hj,na het aftreden

hetwelk in geheelEuropa metbelangstelling
gelezen werd en grooten invloed had op de
volksgezindheid in Engeland. Toen Foœ in
1790 t
le Fransche revolutie eene der roem-

rjkste gebeurtenissen noemde,die oûithadden plaats gehad en den voorslag deed,om
het leger in te krimpen en volkomen Op

Frankrjk te vertrouwen,verklaarde Burke,

van Roekin-qham ,Onder deOppositie behoorde die aldaar niets zag dan goddeloosheid en
tegen het ministérie Pitt. Toen verscheen wanorde, dat de wegen van hem en ztjl
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vriend voortaan uiteenliepen,en ll!
jschaarde
zich aan de zjde van Pitt.In 1793 ontving
hj van den Koning ecn pensioen van 2500
pond,m aarverdedigde zich m etkraehttegen
hetverwjto dathj vatbaarzou wezen voor
omkooping.ln 1794 verliethjhetParlement
en begaf zich naar zjne villa Beaconsield.
In datjaar verlooxhj zjn zoon,en nu bejverde hj zich,om weldadigheid te bewjzen aan de kinderen der Fransehe uitgewekenen. De waardigheid van pair weeshj
van de hand , en zonder bovenvermeld pensioen z0u hj zjne laatste levenslaren in
kommer en ellende hebben doorgebragt.Zjn

s
taattk
undig ileefvaan
en vlord
erdeFi
ditz
gdwi
elhlljam'
in'1-796een
in
een
dzendbr

om de binnenlanden van Australië te pnder-

zoeken. Totwetenschappeljken reismakker
had hj een Jongen arts!W illiam John '
c i!!,
:
genaamd;voortswerd hjvergezeld d00rden
kruidkundige dr.Beeker en 400rBralte,beide
Duitschers) voqrts doorKing,Gray,Patton,
< 9'i.t
'
?Af enz.Men deed 25 kameelen als lastdieren uit Indië overkomen. De Weg,dien
hetgezelschap van Melbotlrne t0taan deGolf
van Carpentaria moestaieggen,heeftinregte
rigting een lengte van 360geogr.mjlen,en
met de Omwegen,die men ter zake van rivieren enz. moet maken: eene lengte van
600geogr.mjlen.VoorlooplgzouaanCooperscreek,140geogr.mjlen van M elbourne,een
depht van levensmiddelen wordan aangelegd.
Op den zosten Augustus 1860 nam de reis
een aanvang. Het gezelschap bereikte voorspoedig de Lachlan-rivier,de uiterste grens
der kolonie,daarna de D arling-rivier entrok
nu naar Coopers-creek,waar Bqrke met12

geschrift,datin korten tjd 16-n1aalherdrakt
werd.O0k se'
hxeefhj over de vredes-onderhandelingen met Frankrjk zjne dThot
lghts
on a regicide peace (1796)'',en hj overleed
te Beaconsfleld den 8ste' Julj 1797. Zjne
gezamenljke werken zjn in 1830 in 16dee- lkameelen aankwam ? terwjl een gedeelte
len te Londen in het lieht verschenen.
zjnermakkersvan hun besluitwarenterugW iiliam Wlrke,een schoenmakerte Edin- gekomen en naar Melbourne wedergekeerd.
buxg en een beruchtmoordenaar.EerstBtal Bedenkende, dat dc gezamenljke togt te

hjljken van dekerkhoven en verkochtdie
aan geneeskundigen. Latcr echterzoththj
zjne taak gemakkeljkel'temaken doornu
en dan iemand om hetleven tebrengen,Met
zjnbuurmanHarebedwelmdehjeenpersoon
eerst door sterken drank;daaxna hield Hare
hem neusen monddigt,terwjlBnrkezorgde,
dathj nietteveelgeweldmaaktemetarmen
en beenen.Vervolgenslegden zi
jhet1jk in
eene kist,totdat het koud genoeg was,ûm
het aan den man tebrengen.Nadatreeds16

personen op die wjze waren omgekomen,
w erden de m isdadigers gevat, veroordeeld

en ter dood gebragt. Na dien tjd is een
kenis heeft van heimeljk vermoorden.

w erkwoord burken tlntstaan, dat de beteeRobert O'N cro Blzrke, een Britsch ont-

dekkingsxeiziger.Hj werd geboren in 1821
in hetlersche graafschap Galway,za'
g zich
geplaatst op de militaire académle te W o01wich,zette ztjnesttldiën in Belgiëvoorten
nam daarna dienstin hetOostenrjkschehuzarenregiment Radetzky.In 1848 was hj

veeltjd.vereischte,zettehjmetW ills,fïo.
q

en Gray de reis naar het noorden voort,

terwjldeoverigenaanCoopers-creek zouden
a'
chterbljven en zilne terugkomstafwachten.
Twee dagez
l volgden zj den 100p van de
Cooper, en begaven zich toen noordwestwaarts, waar zj weldra ude Grooterûtswoestjn'' bereikten. Nadat zj door eene
kale)sljkerigevlaktewarengetroklten,vonden zj eene beek methelderwateren toen
de rivier Eyres-creek,wiel.ndordwestwaarts
loopend dal zj eerst den 30sten December
veriièten j om zich noordoostwaarts te begeven. Den lsten Januarj kwamen zj aan
eene rivier, die zj Kings-creek noemden.
13dagenlateraan eeneandere,dûorhenW ill's
Creek geheeten,enden6denJanuarjwederom
aan eenemetboomrjkeoeverseneenebreedte
van 80 Ned.e1.Nu doorsehreden zj bj afwisseling kale vlakten en vxuchtbare weiden
en moesten in devolgende 6dagen dooreene

bergstreek trekken,waarna zj op den 1gden

wederom in de vlakte kwamen. Onder 20O
opgeklommen t0t den rang van ritmeester, Z.B.vonden z!j het gebied der Cloncurry
maar keerde toen naar zjn vaderland en trokken langs deze rivier t0t 17O Z.B.,
terug , waar hem het bevel werd toever- w aar K in.g en Gray met de kameelen en
trotlwd over een corps rjdesde konstapels. een gedeelte van den voorraad achterbleven,

In 1853 ging hj alsinspecteurvan policie terwjl Burke en W ills verdex trokken,Om

naar Melbourne in Australië, in 1854 als de Carpentaria-golf op te zoeken.Den andecomm andant naar Karlsruhe aldaal',en ver- ren dag was het groote vraagstuk opgelost:
volgens naar het Qistrict Beechworth,waar Bnrke en W ills waren van Melbourne t0t
hj debetrekking van districts-inspecteurbe- aan die Golf (loor hetbinnenland van Au-

kleedoe. Bj het vernemen der tjding,dat
Engeland een leger naar de Krim gezonden
had,spoedde hj zich naarLonden)verzocht
er vruchteloos om eeneaanstelling alsoëcier,
en keerde naar Australië tertlg, waar ht'
J
d00r hetbevorderen der openbare veiligheid
in de steden nabj de gotld-districten uitmuntende diensten bewees.Hj betond zich in
1858 te CaBtlemaine, toen hj,op eervolle
uitnoodiging,het beslllitnam !Om zich aan
het hoofd te stellen del.expeditieybestemd

stralië heen getogen. Het moejeljkste ge-

deelte xan hunne taak --de tert
lgtogtm oest echter nog volbragt w orden. Bltrke

en W ills kwamen weldra weder bj hunne
reismakkers. W eder volgden zj den oever
der Cloncurry-rivier,enhetzand-en leisteçngebcrgte lag weldra achter hun rug. Inmid-

dels waren erzulke geweldige regenbtlijen

gevallen, dat de lage vlakten onder water

stonden.Om gemakkeljkertekunnenreizen,
moest men dc kameelen van een gedeelte
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van hunnen last ontheffen. Gray bezweek dat hj niet met genoegzamen spoc; was
onderde vermoei
jenissen vandentogtopden voortgereisd naarde Coopers-creek.- Thans
l7den April. Den l9(
1en van die maand, des bestaan er Australische genootschappen met
avonds,bereikten de overigen hetdepôtaan aanzienljke kapitalen,om hetontdekte binde Coopers-creek ,nadatdedâârachtergeble- nenland, hetwelk den naam van ttBurke'svenen het eerst w einige uren te voren ver- land'' za1 dragen, te ontginnen en te belaten hadden , zooals bleek uit de w oorden volken.

tDig (delf!),19April'')die erin een boom

waren gehouwen. In een gat,met kameelmest bedekt, vond men er, behalve eene
hoeveelheid levensmiddelen,eenigepapieren,
waaruit bleek dat P atterson ellnog eell
man der expeditie overleden Waren ,en dat
de overigcn,doorscheurbuik geteisterd,zich
genoûdzaaktzagen,den togtnaarM elbourne

Bttrkel(Heinrich),eenuitstekendDuitsch

schilder,werd geboren te Pirmasensden 9(len

September 1802, was aanvankeljk bestemd
V00r den koopmansstand, maar k0n aan

zjneneiging t0tde teeken-en schilderktlnst
geen weA
erstand bieden. Eerstop zz-jarigen
leeftjd verwierfhj verlofvan zjnq ouders

om de schilder-académie te Mi
inchen te be-

te aanvaarden.Nadat zj 5 dagen hadden zoeken.Hiervolgde hjzjn eigen weg,teegerust,begafBurkezichmetde zjnenweder kende rllsteloos naar de natuur of naar de
Op reis, doch niet in de rigting van Mel- Vlaamsche meesters en werd in korten tjd
bourne, maar in die van Adelaïde.In het een uitstekend kunstenaar.In 1831begafhj
gat, aan den voet van den boom ,hadden zich naar Italië,waar hj zich wjddeaan
zj brieven,benevenseen gedeelte derdag- de studie van het volksleven en een grooten
boeken nedergelegd en w ederbedekt, zoo- rjkdom van schetsen verzamelde. Vooral
dathetvoor den oppervlakkigen onderzoeker vermeldt m en met veel l0f tteen transport
onaangeroerd scheen.Nadatzj eenigedagen Yan r00V01:s!> in de Campagna diRoma.Na
zuidwaarts getrokken Waren, moesten zi
j zjn terugkeerzette hj de studie dernataur
w egens gebrek aan w ater terugkeel*en. 111- voortin de Bejersche Alpen ,en zjne doemiddels had de hulp-expeditie onder Brah,e ken brengen er ons in herbergenjherdersbj haren teragtogt Wriyl
ttontmoet,diemet hutten enz. Zjne landschappen -- vooral
nieuwen voorraadvandeDarling-rivierkwam zjne winterlandschappen - zjn keurig geen gedurende de reis dr.Beeker door den Renseel
d,en overhetgeheelis zjneopvatdood verloren had. Gezamenljk gingen zj tln4 geestigj zjn koloriet krachtig. Zjne
weder naar de Coopers-creek,doch daarhet schllderjen zjn reeds algemeen verspreid
gat bj den boom zich geheelen alin den- in de verzamelingen van vorsten en aanzienzelfden toestand vertoonde als zj het ge- ljken. De schilderoverleed den loëen Junj
laten hadden,namen zj wederom denterug- 1869.
togt aan.Hadden zj maar gegraven ofhad Burkhard (Deheilige)werd door BoniB'
urke slechts een zigtbaarteeken van zjne Jlcï'
ll.
: t0tbekeering derThiirinrersuitEnaanwezigheid achtergclaten dan zouden zj geland geroepen en t0teersten blsschop van
hem en zjne reismakkers opgezocht en ge. Wiirzburg gewjd.IIj bevond zich bj het
vonden hebben. Ook was het verkeerd van gezantschap, hetw elk naar R ome vertrok,
hem ,een nieuwen weg in te slaan,daarhj om er de verwjdering van Childerie en de
jn t0tkoning der Franlanys den ouden zich w eldra vereenigd had benôeming van Pipl
gezlen m et de hulp-expeditie.
ken te bewerken.Hj waszeerafkeerig van
Toen Brake en W righ,t te M elbourne de allenvl
noode
loozen
ierhout
hem pronk zoodat een stok
treurige tjding bragten,dat de 4 reizigers Van
t0t bisschopsstafdiende.
spoorloos verdw enen waren,spanden parti- Hj overleed in 753.
culieren en regéring zamen,om dat spoor
Bûrkner (Hug0),een zeerverdiensteljk

terug te vinden.Eenestoomboot w erd naar
de Golf van Carpentaria,eene expeditie van
Adelaïde, en eene andere van M oreton-baai
naar hetbinnenland gezonden.B ralte en AlJred Jfozniff vertrokken metnieuwe lastgevingen w eder naar de Coopers-creek. Zj
kwam en te laat. Nadat W ills. door ver-

graveur, w erd geboren te D essau in 1818.
H et bezigtigen van een in hout gesneden
zegel, hetw elk t0t vervalsching m oestdienen, gaf hem aanleiding t0t hetbeoefeaen

der houtsnjkunst. Zjn zakmesen destempelpersvan zjn vader, waren aanvankeljk
zjne werktuigen,prentenboeken en vervolmoejenisuitgeput:wasachtergebleven,stierf gens platen van goef
lemeesters zjne vool
'Burke op den 28sten Junj.Kin.
f trok met beelden. In 1837 ging hj naar Diisseldorf,
groote moeite verderen voegde zlch bj een waar hj zich onder de leiding van John op
troep inboorlingen,bj welke hj bleef,tot- de schilderkunst toelegde. Tevens oefende
dat ie expeditie van Brah,e en Ilowitthem hj zich metzooveeljverin dehoutgraveeraldaar aantrof (l5 Septembor 1861). Den kunst, 4at hj weldra in staatwas,fraaje
zlstenScptemberbegroefmen de ongelukkige platen te leveren voorbelangrjke werken.
reizigers, en de expeditie keerde naar Mel- Hj nam hetbesluit,pm zich bj datvak te
bourne terug,waar King den Sssten Novem- bepalen t zocht zich daarin te volmalten bj
ber aankwam en m et groote geestdrift ont- Unzelmann te Berljn,en werd in 1846bevangen w erd. M en stelde een onderzoek in noemd t0t leeraar in de houtsnjkunstaande
naar de oorzaak van B urke's ram pspoed. Kl
m st-Académie te Dxesden.De platen voor
Brake werd vrjgesproken van alle schuld, een groot aantal geïllustreerde werken zjn
m aar op W ri-ql
tt bleef het verwjt kleven , er in zjn ateliergesneden,alsmede2(
)0por-
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hoogleeraarin de welsyrekendheid en dichtkunst.Yoortswerdhjln 1768methetonderwjsin destaatkundebelast.In1714volbragt
hj eene reisnaarParjs,waarhjdebibliotheken doorsnuFelde en de vriendschap verBurleigh, een Engelsch staatsman, zie wierf van Bernard deApxf
y'
glcos.In 1715
aanvaardde hj den postvan hoogleeraar in
Qecil.

tretten van merkw aardige D uitsche m annen
en 17 levensgroote afbeeldingen van Brandenburgsch-pruissische vorsten.A1de voortbrengselen van B'
O kner worden Ongemeen
geroemd.

Brulesk , afkomstig van hetltaliaansche de geschiedenis te Leiden en werd er ver-

woordburla,nztjokkern'
q,sel
tertsbetaekent, volgensbekleed met het toezigt op debibliois het komieke, losgemaakt van hetideale, theek.Hj wasvlug en sterk van ligchaam,
alzoo het latv-komieke.ln burleske uitdruk- opgexuimd van geest, opregt en waarheidkingen is het belagcheljke en Ongerjmde lievend en doorkneed in de kennis deroude
het eenige doel, tcrwjl de middelen:om letteren. Hj overleed te Leiden den 3lsten
dat belAgcheljke en Oigerjmde voort te Maart1741.Behalve eenige ttorationes' bj
verschillende gelegenheden gehoudentsheeft
brengen!op grootemaatdafwordengebruikt.
In Italié hebben I'
raneeseo Werli en Caelo hj een grootaantaluitgavenx
van Latjnsche
Gozzi veel goeds op hetgebied van hetbur- proza-schrjversendichtersbezorgdeneenige
leske geleverd. Scavron een Bl'ttmaner,Ra- ooxspronkeljke Latjnsche geschriften gele-

Ielid en Y sel
tart zjn in denzelfden geest verd,terwjlzjn bundelLatjnschegedichten
werkzaam geweest.Ook in onze oud-Neder- nazjn dood onderden titelupetriBurmanni
landsche kluchten zoekt men het burleske Poëmatum libriIV (1745)''in hetlichtverniette vergeefs.

Burm an is de geslachtsnaam van een
aantalNederlandschegeleerden.Vanhen noe-

scheen.
Frans Wfxr-cp,een broedervan den voor-

gaande. Hj werd geboren te Utrecht den

@@
l5den Mei1671,studeerde aldaar,te Leiden,
m0n W I
J*
.
I'
rans .
/lr-t
zp, een spruit van een aan- te Franeker,te Groningen en te Dordrecht
zienljk Keulsch geslacht,geboren in 1628 ill de letteren,wjsbegeerteen godgeleerdte Leiden, werwaarts zjne oudersdewjk heid, legde zich vooral00k t0e Op de O0shadden genomen ,0m zich aan de vervolging tersche talen :werd eerst predikant te K0u-

der Spanjaarden te onttrekken.Hjstudeerde dum, toen te Brielle, en ging in 1702 als
te Leiden in de godgeleerdheid onder I'estus hpfprediker met het Staatsch gezantschap
Jfo--il:, Averd eerst predikant te Hanau, naarEngeland, waarhj vriendschappeljke
toen onderreyentvan het Staten-collégiete betrekkingen aanknoopte met de hoogleerLeiden, en m 1662 gewoon hoogleereer in aren te Cambridge en te Oxford.Het Lade theologiete Utrecht.Hj Overleed aldaar tjnsche daqboek, gedurende dien tjd g0den lzt
len November 1679.T0t tweemaalt0e houden,is ln 1828 door dr.A .Capadose izl
telkens te vergeefs - beriep m 0n hem het licht gegeven. Na zjn terugkeer werd
als hoogleeraar te Leiden.Hjbewoogzichin htj beroepen te Ngmegen en te Enkhuizen:
de rigting van Cpcce
l,
g,waszeerstjfzinnig, hj koos laatstgenoemde standplaats, vem
.j
maar toch vredelievend,en bjzonderwerk- wisselde die in 1705 met Am sterdam , en
zaam ;hjschreefmenige dverklaring'
'over werd in 1715 hoogleeraar in de godgeleerdde boeken des Bjbels,nameljk Gover de heid te Utrecht.Slechts kort bekleedde hj
vjf boeken Mozes (1660 en 1668):' kover die betrekking, daar de dood hem w egnam
de boeken Josua,Ruth en Rigteren(1688)',) op den zzsten september 1719.Van hem hebover de boeken van Samuël(1678)1:endover ben wj,behalve eenige andere werken,
de boeken der Koningell,Kronjken, Esra, GD e Harm onie Ofte overeenstemm inge der
Nehemia,Esther(1683)''.Zjn hoofdwerk is vierH.Evangelisten (1713).''
echter Jsynopsis theologiae et speciatim fpeI'rans Wfzr-cp, Oudsten zoon van Pieter
derum Dei ab initiis seculorum usque ad Wlr-(54. Hj omhdsde de krjgsdienst en
consummationem eorum (1671, 1681, 1687, klom op tot den rang Van luitenant-kolo1691,1699,1701)''.Voortshebbenzjneleer- nel, terwjl hj bljken gaf van zjne belingen eenige andel'
e Latjnsche geschl*
iften drevenheid in de fraaje letteren door de
uitgave van het w erk uE enige aanmerkinvan hem uitgegeven.
Pieter Wçfrpsg'
z, oudsten zoon van den gen deNederduitschetaalaangaande (1757voorgaande,geboren teUtrechtden6denJulj 1761 2 d1n)''.
1668.Hj studeerde erin de letteren onder- Kasper Wfzr-ll, een broeder van den
hetoyzigtvanden vqrmaardenJoltannGeor.
g voorgaande.Ilj Averd geboren teIltrechtin
Graevzus, bepaalde zlch daarna t0t de reg- 1795,genoot eene zorgvuldige letterkundige
ten,vertoefde eenigen ttjd op deLeidsche opvoeding en legde zich vooral t0e op de
hoogeschool,keerde naar Utrechtterug,pro- oudheid- en geschiedkunde des Vaderlands.
moveerde erin de regten in 1688,dçedeene Hj werd raad,schepen en burgemeestervan
reisdoorD uitschland en Zwitserland en ves- Utrechten zag zich metbelangrjke Staatstigëe zich a1s advocaatin zjnegeboortestad. commissiën belast.Hj overleed in Augustus
De Staten van Utreeht benoemden hem in 17552nalatende uHadriantls VI sive analec1691 totontvangerderBisschoppeljke tien- ta hlstorica de Hadriano Sexto Tl.alectjuo,
den,en de curatoren der H oogeschooldroe- Papa Romano (1727):'? (
tltinerarium Hadriani
gen hem in 1695 de betrekking op van bui- YI etc-'', (tApocalypsls enz.,,, het algemeeu
tengewoon en in 1698 die van gew oon bekende u'
rral
-ectum eruditum (1738cn1750)''
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autrechtsche Jaarboeken (1750-1754) Burm ania is de naam van een 0ud en
aanzienli
jk Friesch geslacht hetwelk thans
3 dln)''.
Johannen lurman,oudsten zoonvan Franu - althansin demanneljkeljn - isuitge0n

Burman (f 1719). Hj werd geboren te Amsterdam den zssten April 1706,genoot het
onderwjsvan loerhave en zag zich in 1728
benoemd t0t hoogleeraar in de kruidkunde
irl zjne geboortestad. Gedurende meer dan
eene halve eeuw nam hj die betrekking

en overleedden zostenJanuarj 1779.
Hj schreef onder anderen ttThesaurusZeylanicus (1727)'' dRariorum Africanorum plantorum decades(1738):'
, GHerbarium Amboinense (1741)'' Gplantarum Americanarum
fasciculi (l'
f55-1760)'' en ddFlora Malabarica (1760)''.
Frans 2f4r-gp,een broeder van den voorgaande.Hjwerd geboren teAmsterdam den
zëenOctober1708,studeerde in de theologie?
werd predikant te Katwjk aan de Rjn en
teNjmegen, en zag zich in 1743benoemd
tothoogleeraarindegodgeleerdheidteUtrecht.
Hj heefteenigeredevoeringeninhetlichtgegeven,wasmetgrooten jverwerkzaam ,belasttezichin1771methetOnderwjsindekerk-

W aar ,

geschiedenis,en overleeddenloëenApril1793.
Pieter .
/lrzzlgzl, een broeder der beide
voorgaanden en bekend onder den naam van
P ettws a?qrmannus 8ec>l#l#. Hj werd geboren te Amsterdam den zsstenOctober 1712,
studeerde te Utrecht en te Leiden,p1*0m0veerde in de regten en werd in 1725 dool'
curatoren der hoogeschool te Franeker t0t
hopgleeraar ià de welsprekendheid en geschiedenis - later 00k in de dichtkunde -

benoemdq in 1742 begaf hj zich in diebetrekking naar Amsterdam : werd er curator
van het gymnasium , en overleed op zjn
buitenverbljf Sandhorst bj W assenaar op
den 24sten Junj 1778.Hj muntte uitdoor
zjne groote geleerdheid en waseen uitstekend Latjnsch dichter. Hj deed, behalve
zjneJorationest,onderscheidene werkenvan
anderen, een paar Latjnsche bloemlezingen
enz.in hetlichtverschjnen.
N ikolaas .rg'
yrepd Bltrman, een zoon van
Johannes .#'lfr.
rzlJl, geboren te Amsterdam

storven. Men vindt vermeldt, dat Upen en

Réenek '
pcp
zlgrmania in dienstzjn geweest
bj keizer Hendrik III en in 1045 meteen
eervolgetuigschrift,waarin hunnedapperheid
geroemd werd.naarhetVaderland terugkeerden. Van de overige leden van dit geslacht

vermelden wj:

Tjaertvan sfzg-tzvic.Dezewerddoorher-

t0g George r/zl Saksen t0t raad in het Hof
van Friesland benoemd,en toen hetland in
1515 aan Karel F was overgedragen, sloeg
de stadltouder Floris '
pczlEymond hem eerst

t0tridder en bevestigde hem daarna in zjn
ambt.In 1522 trok hj alskapiteinindienst
des Ifeizers aan hethoofd van 200 man naar
Klaarkamp en woonde in hetgolgendeJaar
debelegering van Dockum bj.Hj overleed
in 1541.

nan .
'vrelcsfc,een broedervanden

voorgaande.Hj teekendein1504denrenversaalbrief,waarbj aanhertog Gnorgeran&
% k-

8en de regering van Friesland w erd opgedragen,werd in 1511grietman van W onsoradeel
en in 1527 van Ferwerderadeel.Na de over-

dragt van Friesland teekende hj desgeljks
de acte, inhoudende den eed van getrouwheid aan keizer Karel en begaf zich met
Jiw van Wtlf/il en eenige anderennaarB01s-

rard enz.,om 00k dâérdoordeingczetenen
dlen eed te laten aEegçen,doch hj werd
hj met Tialling van .
/t
l/zlït
x naar Dockum
door de Geldersc.
hen verlaagd.ln l5l7 werd
gezonden,om dezestadtegende Gelderschen

te beschermen. Daarna voer hj met zjne

manschappenvanHarlingen naar deKuinder,
Om den Bisschop van Utrechthulp tebieden

tegen de Gelderschen en bj een invalin de
Lemmer. De toeleg gelukte volkomen, en

Burntania werd t0triddergeslagen.Hj was

voûrts drossaart van Harlingen en admiraal
Van eene vloot op de Zuiderzee,waarm ede
hj togten deed naar E nkhuizen en andere
Hollandscheplaatsen.Van 1539 t0t1549was

hj gedeputeerde uitde Friesche Staten,en
in 1724. Hj oefende zich reeds vroegtj- hj overleed te Ferwerd in 1551.

Rienck rcs Bltrmanla,eenbroedervan den
dig in de phntenkunde, studeerde te Leiden in de natuur en geneeskunde,deed in voorgaande, lid van het H0f van Friesland
1760 eene reis door Denemarken naar Zwe- en als zoodanig belastmethettoezigtOphet

den,waar hj teUpsalden geleerden Lin- Landboek van M artena.Laterwashjgrietwcef
:.
: bezocht, en werd in 1769 benoemd man van Leeuwarderadeel,enhjstond zeer
t0t hoogleeraar in de kruidkunde aan de in de gunst bj KarelF ,diehem totdrost
doorluchtige school teAmsterdam ,waar hj en slotvoogd van Koeverden verhief.Steeds
den llden September1793 overleed.Hj was betoonde hj zich een krachtig tegenstander
lid van de voornaamste binnen- en buiten- der Spaanschedwingelandj,en hetisvooral
landsche geleerde genootschappen en schreef t0e te schrjven aan zjnemoedigetusschenus, in
onderanderen öFlora Indiae,accedente serie komst, dat de kettermeoster Lindan'
zoophytorum lndicorum , nec n0n Prodromo 1557 met uitgestrektevolmagtderwaartsge-

Florae Capensis(1763)''.
I'
rans P'
lI
r-J>,een zoon van Pieter Wlrman.Hj werd geboren omstreeks 1755en
beoefende met goed gevolg de Latjnsche
dichtkunst, zooals bljkt uitzt
lne, metdie
van Hoeuftuitgegeven,dtcarmina Juvenilia
(1778)': en uit zjn GApendix carminum Juvenilium (1779)''.

zonden, uit Frieslan; verwjderd werd,Hj
overleed in 1563.
Gemme els Burmania.Deze wasvanwege

den Frieschen adeltegenwoordigbjdehuldigingvan Filips11vanSpanlein1555.Toen
men hem herinnerde,dathj daarbj,even-

a1sde overige afgevaardigden,knielen moest,

gafhj flertenantwool
'd:JNV'
IJFriezenknie-
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len alleen voor G0d''en bleefstaan.Denaam dienende (1715)5:en uEpistola ad Cl.Ruar'tstandfries''is afkomstig van diegebeurtenis. dum Andala de methodoratiocinandi4emore
Hj onderteekende hetVerbond derEdelen, coelidubio etc.(1713),: enoverleedden llden
en Al'
v@ riep hem in 1568 te Antwerpen ter April 1726.
verantwoording.Burmania bleef echter met
Ubbo Aylva van B urm anla, geboren te
andere Friezen te Keulen,totdatdetjden Kornjum den 92en Mei 1s80.Hjwerdraadsgunstig genoeg waren, om terug te keeren heer in het H0f van Friesland,grietman van
naarhetVaderland,waarhj den 28stenN0- Leeuwarderadeel, lid van Gedeputeerde
vember 1602 op Juwsma-state te Ferwerd Staten en van de Staten-Generaal,en buioverleedi
tengewoon gezantbj Ulrica flepzlor.,k0Upeo van Wlfr'
?
>lzlïl,een 4er eersten 0n- ningin van Zweden.Hj genoothetvertrouder de Friesche edelen,die deR.Katholieke wen van M aria .ftlslidl,prinses-weduwe nan
kerk verliet, weshalve men hem Git lytse Oran
je-Nassau, deed zjn grietmanspost in

geuske (hetkleine geusjel''noemde.Hj 0n- 1721 overaan zjn zoûn Hobbe'
tllzlB-ma-

derteekeude hetVerbond derEdelen en werd zlic,werd gekrenktin zjnegeestvermogens,
door Alra gebannen.Later nam hj zitting en overleed den l2(1en Augustus 1762.
iude VergaderingderStaten van Frieslanden
Jaricln oeorge rgs Burmania,geboren in
besteedde zjnvrjen tjdaangeschiedkundige November 1695. Aanvankeljk omhelsdehj
nasporingen.Hiervangetuigenzjnenognietge- de krjgsdienst, maar koos later de staatdruktewerken,zooalsJverhandelingoverden kun4ige loopbaan.Eerstwashj in Friesland
Adel'',JGeschied-enTjdrekenkundig berigt met verschillende staats-commissiën belast
over de onderscheidenevorsten vanFriesland en vertrok daarna a1s envoyé naar-het H0f

t0tden tjd van Karel de Groûte'' (
tver- te Weenen,waarhj in 1744 deverbanninj

toog over 44 ligging?grootte en verdeeling der Israëlieten uit Bohemen verhoedde.Hp
van Frieslan;'', en ustamregister der adel- bleefaldaar werkzaam tûtaan zjn d00d op

ljke geslachten in Friesland''.Ditlaatste is den 24sten Maart 1766. Hj waseen jverig
'
vervolgd dûorzjn kleinzoon,desgeljksUpeo beoefenaar der letterkunde.
'
genaamd en overleden iu 1673)endoorFej;o Gemme OlffyAr1: van Wvrelczli.,geboren
van J#be-dfr.,overleden den 7denMaart1600. in l69s.Hj Omhelsde dekrjgsdienst,werd
Upoo van W'
llrvlcpig stierf in 1615.
opperstalmeester van prins W itlem IV en
I'
ocke ra4 Bwrmania,grietman van Hen- zag zich in :742 bevorderd t0t brigadier en
naarderadeel(1600),lid van hetcollégievan kolonel van een Friesch regiment.In 1746
Gedeputeerden in Friesland en lid derAdmi- 1ag hj te Namen in bezetting,toen deze
raliteit te Dockum.Hj was een zeer ont- plaats door de Franschen werd aangevallen.
w ikkeld man)en overleed ia 1628 of 162,9. Alle voorstellen en vertoogen van Bltrmania,
Rienck '
tllpzBurmania,een zoonvan Gemme om zich dapper te verdedigen ,werden dûor

'lls Burmania. Hj was grietman van Fem den krjgsraadverworpen5zelfsvergundemen
t
werderadeel(1s14)enlidvandeStaten-Gene- hem niet,om met de zjnen een goed heenraal t1622).In 1625 vertrok hj met Albert komen te zoeken. Onder protest van zjne
JoccAïvli en FranLois van A ertsen a1s am- zjde werd de capitulatie gesloten.Burmania
bassadeur naar Engeland. In 1637 werd hj w erd vervolgens bevorderd tût generaal,t0t
cur
or
hooges
te. Franeker, gouverneur van Sluis en tûtkwartiermeesterenat
ov
erleva
ednde
dn
e7
*en Juchool
nj 1645
generaal, en overleed den 12(
len Augustus
zg
vck GerroldJlckevlgnau.
/zlg
*zzlgvig,heer 1759.
./
von ol--izw/zcllr.q en Oosterbroek.Hjwerd
'
Epo Sp'lck 'van Wlr-cwitz, geboren Op
geboren in 1652 en kwam in 1671 a1s op- Martena-state te Kornlum den zlstenAugusvolger van zjn vader aan hethoofd van de tus 1698. Hj ontving eene zorgvuldige 0pgrietenj W ymbritseradeel.Hj bekleedde00k voeding,w erd benoemd t0t ontvanger-geneandere aanzienljke betrekkingen, was 1id raal,t0t luitenant-houtvester yan Friesland
van de Staten-Generaal en werd in 1681met en in 1728 tot burgemeester van Dockum.
Daniè'
lvan '
prz
ijzwglr#d4 belast,om een ver- Voorts was hj 1id van het collégie van
bondmetFrankrjk tesluiten.Metzjnvriend Gedeputeerde Staten en een opregt vriend
Ricco '
plz
l Goslinga had hj grooten invloed van %All6m 1V.Hj schreef Latjnsche en
in Friesland eu w erd er curator der hooge- Nederlandsche gedichten, gaf dschuit- en
school.Deze enanderebetrekkingen in Fries- Jagt-praatjes''in hetlicht,en overleed 4en
land
;<0eï hi
j in de 17(
1e eeuW overaan lsten Februarj 1775.
@*
Eduard A tzriv.
s rczlBurmania,geborente
Zgne Z00n Dvcp Gerrold iflrfepl nan J?lrmav
tia en vestigde zich daarna op den huize Engelum den 30stenNovember1700.Hjwas
Oosterbroek in Drenthe,waarhj lid werd houtvester en pluimgraafderprovincieFriesvan de ridderschap en van den LoFeljken land en raadsheerbj hetHof.Hj was een
Etstoel.Hj waseen goe;Latjnsch dichter, jverig beoefenaarder Frieschegeschiedenis,
en overleed den 4*en December 1720.
die den hoogleeraar fe W ater belangrtjke
Dou'
tce .
/ofzli. ran 2:1//
1t
:41..djkgraafvan bouwstoFen geleverd lleeftvoorde GH istorie
W jmbritseradeel, Sneek en 1J1st. Hj werd van het Verbond der Edelen''.Hj overleed
geboren den 14den Februarj 1664, gaf 2 den 19den Julj 1789.
Ulbo van ./sfrzzlczlil, den laatsten m annestukkeninplanoinhetlicht,nameljkaNieuwe
manierenonderstelling overhetweêrjmeteen ljken telg van zjn geslacht..
Hj werd gekorte aaqwjsinge en uytlegginge,ter sake boren te Leeuwarden den l5(1en September
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1737,beoefende metvrtlchtde geschiedenis van het Perzisch en werd als tolk aangevan Friesland en overleed op Holdinga-state Bteld in de provincie Soerate,waarhj't0t

teBAnjum jen l8denAugustus1816.

in 1825 bleef.Toen omstreeks dien tjd zjn
urm elster (Hermann),een uitstekend regiment naar Koetsj gezonden werd, om

Duitsch natuurkundige, werd geboren te

een opstand te dempen?begaf Bnrnes zich

Stralsund den 15t
lenJanuarj1807,studeerde desgeljks deswaarts.Hj stond toen reeds
te Halle in degeneeskunde,legdezich vooral bekend als een uitstekend oëcier en werd
t0e Op de dierkunde en gaf in 1820 een benoemd t0tluitenant-kwartiermeester.Zjn
uLehrbuch der Nattlrgeschichte''in hetlicht. verzoek om verlofenhulpmiddelen,teneinde

Nadat hj te Hamburg debelangrjke insec- den l00p van de lndus Op te sporen,werd
ten-verzameling van den koopman Dommer geweigerd,maar hj Ontving eene aanzienlaterzjnschoonvader- gerangsehikthad, ljkebevordering.Eenigemaandenlaterwerd
vestigde hj zich alsprivaatdocentteBerljn, hj belast met de taak, om de kaartvan
en werd tevens benoem d t0t leeraar in de Koetsl te verbeteren,en de wjzewaarop
natuurljke llistorie aan het gymnasium te hj zieh kweetvan de opdragt,om aansomKeulen.Zjn t
dGrtlndrisz derNaturgeschichte mige Sindh-vorsten geschenken overtebren(1823, 9deuitgave 1857)''vond alyemeenen gen, gaf aanleiding, dat lord Bentinek,
bjvalen werd gevolgd doorzjnultmuntend de toenmalige gouverneur-generaal hem toetllandbuch der Naturgeschichte (1837)''1ter- stond, om eenige weinig-bekende gewesten
ë te bezoeken. Burnes bewjl hj t0tverklring van die werken zjn van Midden-Azi'

dzoolojischerHandatlas(1835-1843)''ingereedheld bragt.Vportsschreefhj S uitvoerige werken,nameljk tHandbtlch der Entomologie(1832- ly44)''entdGenerainsectorum
(1823- 1846)''.Nahetoverljdenvan Nitzsclz
Tverd hi
j eerst buitengewoon en daarna ge-

gaf zich in 1882 met doctor Gerard opw eg,

Hj bepaaldezich eehtergeenszinsuitsluitend
t0t de dierkunde, zooals bljkt uit zjne
ûGeschichte der Schöpftzng (1843, cëeuitgave 1856)'', in het Nederlandsch vertaald
door A.'
ll
Gskldr Prins.Voorts schreef hj

meldereisbeschrjving,diein allebeschaafde
talen van Europa is overgezet. Te Partjs
werd hjt0tlid van hetGeographischgenootschapbenoemd,enLodewi
jk TAiJ@:schonk

volbragt den voorgenomen t04t en schreef
hetbelangrjkewerk örravelslnto Bokhara
(1834):'.Een Jaar te voren begaf hj zich

naar Engeland en werd er op eene eervolle

wjze ontvangen,terwjlzjn roem nietwei-

woon hoogleeraaraan deuniversiteitteHalle. nig klom bj hetverschjnen gan bovenver-

hem het ridderkruis van het Legioen van
ttGeologische Bilder zur Geschichte derErde Eer.Na zjne terugkomstin Engeland bood
und ihrer Bewohner (Z(
leuitgave J855)''1be- lord zïllenborougk hem den titel aan van
nevens onderscheidene monographieën over ridder benevens eene aanzienljkebetrekking
voorwereldljkedieren.O0k a1sredenaarverx bj het gezantschap van hetPerzische hof.
wierfhj grooten 10f,zoodathj nietalleen Bgrnes wees echter die aanbiedingen van
in 1848 t0t plaatsvervanger van Duncker in de hand en begaf zich weder naar lndië,

deNationaleVeryadering,maar0okteLiey- raarhj t0tkapitein bevorderdwerd.Reeds
nitz t0tafgevaardlgde naarde eerste Pruisl- ln October zond men hem naar Sindh ,o1u
sche KamerteBerljn gekozen werd,waar er over de vrje vaart Op deInduste 0nhj tot de linkerzjde behoorde. W egens
Ongesteldheid vroeg hj een gert
limen tj4
verlof en begaf zich naar Brazilië,waar hj
langer dan 1'/'
a Jaar vertoefde.Nu verschenen zjnen uLandschaftliche Bilder Brasilieng
und PortrëtseinigerUrvölker(1853)''.tReise
nach Brasilien (1853)'' benevens een paar
w erken over de dieren en planten van dat
land. Later schreef hj zjne uzoonomische
Briefe,allqemeineDarstellun: derthierischen
Organisatlon (1856,2 d1n)'7.Nadathj den
zom er van 1854 in ltalië had doorgebragt,
deed hj van 1857 t0t1860 eene reisdoor
deLaPlata-staten,enlegdein 1861zjnhoog-

derhandelen. In 1836 riep men hem terug
naar Bombay,Om er met eenige inlandsche
vorsten in overleg te treden omtrent een
0f- en defensief verbond tegen Rusland en
Perzl*e.
@@ Later za4 hj zi
ch benoemdt0tluitenant-kolonel, rldder van het Vereenigd

Koningrjk en politiek agent der Engelsche
regéring in Kaboel, waar hj den 2(
let
)November 1841 bj een opstand werdvermoord.
Gedurendezjnverbljfaldaarhadhjdebouwstoffen vergaderd voorhet werk,datna zjn
doodverscheen,ucabool,being apersonalnarrative ofa Journey to and residence in that

city (1842)''.

leeraarsambt neder, om zich w ederom naar
Burnet(Gilbert),bisschopvanSalisburyen
Zuid-Amerika te begeven.Hj gafnog uit een door zjn invloed op de grootestaatsgmuReise durch die Laplata-staaten (1861)''en wenteling van 1688 beroemd lid der Angli-

Guber das Klima deraryentinischen Repu- caansche geesteljkheid en tevens een verblik (1861)'.Sedert1864lshj werkzaam te diensteljk Engelsch geschiedschrjver,werd
Buenos-Ayres als hoggleeraar en als direcgeboren te Edinburg den 12den September

teur van een doorhem gesticht muàéum.

1643. Hj ontving eene zorgvuldigeOpvoeBurnes (Alexander),een Duitsch staats- ding en studeerde eerst in de regten en
man in Hindostan,bekend door zjne reizen daarna in de godgeleerdheid. Na het v0lin MiGden-Azië,werd geboren den l6denMei brenyen Van eenerei
snaar Holland,werd
1805 te Montrose in Schotland enbegafzieh hj ln 1665 godsdienstleeraar te Saltoun
in 1821alscadetnaarBombay.Hj verwierf in Schotland, waar hj deliefde van zjne
er spoedig de kennis van de Hindge-taalen gemeente verwierf: maar zjn i
n druk uit1Y.
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Vegeven JGesprek tusschen een conformist JGeneralhistory ofmusic from the earliest
en een non-conformist' hem in de toenma- ages to the present period (1776--1789,4

ligegodsdiensttwisten wikkelde.Toen hj in dln)''.Hj cverleed in 1814.
1669 hoogleeraar te Glasgow werd,maakte

hj zich gehaatb!jde verschillende partjen,
doch z/ne verdediging van de souvereine
regten der Schotsche kroon bezprgde hem
eenigen tjd de gunstvan koning KarelI1.
UitwrevelJegenszjne tegenstanderslegde
hj zjne betrekking nederenbegafzichnaar
Londen, waar hj als leeraar in de kapel
der kanselarj een grooten naam vexwierf
doorzjn strjdtegen deR.Katholiekegodsdienst. Toen Jaeobus 11 het bewind aanvaardde, verliet hj Engeland? deed eene
reis d00r Frankrjk, Zwitserland, Italië,

Franeisca d'
A rblay,meerbekendonderden
naam van miss Bnrney,eene dochtervan den

voorgaande en eene verdiensteljke romanschrjfster.Zj waseenigen tjd in dienstvan
de gemalin van George fff, huwde met
d'
Arblay een Fransch uitgewekene,ging in

1802 methem naarParjs,keerdein 1812in
Hare romans,zooalsaEvelina (1773,3d1n)'',
ttcecilia (1785,5 dlnl''tdGeorgina(1789)''en
Camilla (1797)'',vielen bj hun verschjnen
zeer in den smaak van het publiek.- Haar
broederJamesWf
xrsey,eenverdiensteljkzeeDuitschlan; en Holland en werd hier de oëder en aardrjkskundige, werd geboren
vertxouwde raadgever van prins W illem van in 1739,klom op t0tden rangvanschout-bj-

Engeland terug en overleed aldaar in 1844.

Oranje,wienszegepraalhjinEngelanddoor nacht en overleed in 1831,eene ttHistory of

zjne vlugschriften voorbereidde.Bnrnetwas voyage ofdiscovery''enanderedergeljkegehet middelpunt van alle Engelschen,die on- schriften nalatend.
tevreden waren met de rege
'ring derSflcrfd.
Burnley is eene fabriekstad in het En-

Hj werd deswege van hoogverraadbeschuldigd,maarwistzjneveiligheidtehandhaven
door zich in Holland te laten naturaliséren.
Op last van W illem III schreef hj het
manifest,waarin alle bezwaren van hetEngelsche volk tegen Jaeobns 11 opgeteld en

prins W illem alsbevrjder desvolksaangekondigd werd.Hj vergezelde dezen Vorst

naar Engeland,en zaqzich in1689benoemd
t0t bisschûp van Sallsbury. In die betrekking was hj met jver werkzaam ,en hj
onderscheiddezich vooraldoorzjneverdraagzaamhei; en weldadighei;,znodatzjnenalatenschap bj zjn verscheiden(17Maal'
t1715)
naauweljkstoereikend was, om '
zjne schul-

gelschegraafschap Lancaster.Zj ligtaan de
Bure in eene enge vallei,bezitbelangrjke

laken- en katoenfabrieken en telt omstreeks
:2000 inwoners.

BurnoufOnderdezennaamvermeldenwj:
Jeanspçti,
v Bnrnowj'
,een Fransck letterklmdige.Hj werd geboren den 14den September 1775 te Urville in het departement
la Manche, studeerde te Parjs, werd op
3zjarigen leeftjd adsistent-hoogleeraar aan
het collége Charlemagne, zag zich daarna
verplaatst naar de Ecole normale,werd in
1816 hoogleeraar in de welsprekendheid aan

:e
tColléqedeFrance,in1858inspecteurder
universitelten in 1830 directeur-generaalder

den te dekken.Hj schreefvoorts eene ItHis- lessen.DeAcadémiedesinscriptionsbenoemde
tory ofthe reform of the church ofEngland hem in 1836 tût lid, en in 1840 werd hj
(1679 t0t 1714,5dlnl'',waarvoorhj eene bibliothecarisderuniversiteit,waarnahjden
iankbetuiging van hetParlementontvinr,- 8sten M ei 1844 overleed. Hj schrdef eene
jjjgtcvy of
lmes
alsmede ee
1ne
724,fl2
00kmy
heeown
fthjte
ene GMéthode pour étlldier la langue Grecque
dln)7'4
(1813)'
:,welke meerdan40uitgavenbeleefde,
(1723 t0t
- voor
ts tdprem iersprincipesdelagramm aire
reisbeschrjving uitgegeven.
Burnétiseren.Zo0 noemtmen eeneme- Latine(gdeuitgave1844)''
,envooralwordtzjne

thode,door zekeren Burnet in Amerika uit- vertaling van Taeifns geroemd.O0lt leverde
gevonden,om hout,ten einde hieraan meer jj**uitgaven en eene vertaling van den GPalts alsmede onderscheiduurzaamheidtegeven,in een gegoten jzeren, negyricus''van P lini'
luchtdigt gesloten cylinder te doordringen dene opstellen in tjdschriften.
met eene oplossing van zinkchloride.
E'
ayène.plrsozl
/,een zoon van den voorBurney.onderdezennaam vermeldenwj: gaande en een uitstokendbeoefenaarderOoschavlesWlrle.yeenverdiensteljkEngelsch tersche talen.Hjwerdgeboren teParjsden
schrjver, die hoofdzakeljk gehandeld heeft lsten April1801 en zagzichachtereenvolgens
over de geschiedenis dermuziek.Hj werd benoemd t0t hoogleeraar in de algemeene
geboren in 1726te Shrewsbury,oefendezich spraakkunst aan de Normaalschool (1829),
onder de leiding van Aene te Londen in de t0t hoogl
eeraar in het Sanskrigt en in de
muziek,zag zieh in 1760 geplaatstalsorga- IndischeletterkundeaanhetCollegedeFrance
nist te SwaFham in Norfolk, maar keerde (1832)en t0tinspecteurderOosterschetypo-

spoedig naar Londen terug,waar htjd00r graphieaan deKoninkljkedrukkerj (1839).
zjne compositiën weldxa z00 grooten roem Hj waslid cn daarna Becretarisvan deAcaverwierf,dat do universiteit te Oxford hem démiedesinscriptions,en overleed teParjs
in 1761 tot doctûr in de muziek benoemde. den 28sten M ei 185:. M et den hoogleeraar
Om bouwstoFen te verzamelen voor eene Lassen teBonnschreefhj hetverdiensteljke
nitvoerige geschiedenis der m uziek, onder- werk tEssaisurle Palipudelalanguesacrée

nam hj eerst eene reisdoorFrankrjk en
Italië, en vervolgens d00r Vlaanderen,H01land en Duitschland,en gafdaarvanbesehrgvingen uit.Zjn voornaamstewerk isechter

de la presqu'
ile au-dela
' du Gange (1826)'
en hj deed vervolgensvertalingenvanonderscheidene w erken der Indische letterkunde
in hetlithtverschi
jnen.Ockschxeefhj ?1n-
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troduction à l'histoire du Buddhisme indien

(1844 en 1842,2 dln)''.
Burns (Robert),een Schotsch volksdichter,T7erd geboren den 29stenJanuarj 1759
op eene kleinepachthoeve bj Mauchlinein
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een post bj de belastingen te Dumfries,
welke hem 50 pond sterling opleverde.Hier
dichtte htj vele fraaje liederen,terwjlhj

er staatkundige opstellen schreef voor de
dagbladen.Deeerstegebeurtenissen GerFranhet Schotsche graafschap Ayr. Reeds als sche omwenteling maakten ophem eendiepen

j ten haren gunste
kind moesthj ophetveldallerleiwerkzaam- indruk,en doordien hi
heden verrigten,doch zjneopvoeding werd sprak en schreef,verloorhj de gunstzjner
eeds
jeenszinsverwaarloosd,daarhjzichoefende voornamevrienden.Hjwasintusschen%ts%tar
ln hetFransch en in de wiskunde.Hetlezen zeer gehecht aan hetvorstenhuis derk
tn.
Van Engelsche gedichten en vooralde gageu Zjne zuchtnaarvroljke gezelschappen vervan zjn vaderland wekten bj hem de vonk voerde hem inmiddels t0t misbruik van sterder poëzie, en deze werd doorzjne liefde ken drank en de dood rukte hem reeds
Jegens een Hooglandsch meisle,May Camp- weg op den zlsten Julj 1796.
Burns wer; in Schotland pewoonljk lthe
1:21,niet weinig aangeblazen.EenlledjeOp
eene nationale m elodie,ten haren behoeve Ploughman (B0er) of Ayrshlre,, en jx su.
opgesteld,is als het ware de merkpaal van geland &de Schotsche dichter genaamd''.De
zjne dichterljkeloopbaan. Zj kwam vroeg natuur was zjne eenige leermeesteres, en
te sterven, en de jeugdige dichter wjdde zjne fraaje liederen vloeiden voort uitde
aan haar het schopne vers JTO Mary in ke
diel
pt
jkenv
an zjn gevoel.Hj schreefaanvaniet,om zlch beroemd te maken,-Heaven''.De dichterljke boerenzoon wekte
weldra de algemeene aandacht, en men be- hj schreef,geljk de nachtegaal zingt,0mdierfhem door velerlei oplettendheden,daar dat het eene behoefte W aS voor zjn hart,
deze hem begeerig maakten naar weelde zjne gevoelens in dichterljke taal te openen vlugtig genot.Gezelschappen ,waar ge- baren.Daarom zjn degedichten van Burn.g
zongen , gedanst en gedronken werd,ver- inderdaad de spiegelszjnerziel. Dââr aankregen v00r hem eene ongemeene aantrek- schouwen wj zjn lief en leed a1s kind,
keljkheid, en de gestrengheid, waarmede zjne hoop en zjneliefdealslpngeling,zjne
zjn brave vader zich daartegen verzette, droomen en zjne klagten overden 100p der
droeq niet weinig bj,Om denJongeling af- omstandigheden. Zjne verzen zjn nietbekeerlg te maken van zjn stand.Hj verliet stemd,om op muziek teworden gebragthet ouderljk huisen vestigdezich met een ze zjn muziek.Tegeljk washj een mtstezekeren wever alskoopman in vlasteIrvine. kend proza-schrjver: in zjne brieven en
Zjn huis werd eehter.eene prooider vlam- dagblad-artikelen heweegthj zichmetde0nmen,entegeljkverdweenzjncrediet.Daarna gedwongenheid van een man van genie.Ten
aanvaardde hj, na het overljden van zjn behoevevan zjne weduweenkinderenheeft
va
der, met zjn broeder eene yachthoeve, zjn vriend C'
trrie eene verzamelinq zjner
maar 00k deze Onderneming mlslukte. ln- werken uitgegeven (1800, 4 dln),dle welmiddels had hi
j meteen jong meiqje,Jane ligt loo-maalherdruktis.Eenepracht-uitgave
fr genaamd, een minnehandd aange- verscheen daarvan in 1835 doorde zorqvan
a4r-ns
c- , en ter zjnereer ls%
knoopt,diedooreen spoedig huweljkdiende Allan Cfzppipg/
, z
te worden gevolgd;dochdewjldeoudersvan Dumfriesgen gedenkteeken verrezen.
hetmeisje aarzelden,hunne toestemming te Burnslde (AmbrosiusEverett),een gegeven, besloot B urns op Jamaïca eene be- neraalder Noordeljken in denlongstenAmetrekking als blank-oëder te zoeken. Daar rikaanschen burger-oorlog,werdgeboren den
hem het noodigereisgeld ontbrak,deed hj 23sten Mei 1824 te Liberty in den Staat
zjne gedichten afschrjven,en gafze bj in- Indiana.Hj bezocht de militaire académie
teekening uit,hetgeen hem 70pond sterling te W estpoint en werd in 1847 artillerie-oëoyleverde.Toen hj van voornemen was,om cier. Zes Jaar later nam jy*
P* zi
l-n ontslag,
zzch in te schepen,ontving hjeen briefvan kw am toen aan hethoofd van eene ;0W 00rden blinden dlchter dr.Blaekloek1 die hem fabriek te Bristol in Rhnde-lslan; en zag
dringend uitnoodigde, om naar Edinburg te zi
ch vervolgensinIllinois bj despoorwegln
gaan en erden bjval teoogsten,dien zjne geplaatst.De burger-oorlog bragt hem weer
verzen er vonden in alle Schotsche harten. onder de wapens. Na den eersten slag van

Hj spoedde zich derwaarts en werd erlan- Bt
lll-Run werd hj t0t brigade-commandant
gerdan een jaarberonderden gevleid d00r benoemd,waarna hj dereorganisatieopzich

mannen als kaekenz%e,Sf- cef,Blair,Ro- nam van de armée aan de Potomac Onder

Ierfdpp,Fraser-Tylerjlord M onboddo en an- M 'Clellan. In het begin van 1862 deed hj
deren.Hierbezorgde Z%rns eene tweede uit- een togt naar Noord-carolina, om er het
gave van zjne gedichten onder den titel eiland Roanoke enz.te verovexen,hetgeen
Gpoems chieqy in the Scottish dialect etc. hem gelukte,zoodathj t0tbrigade-generaal
(1788)''en hj onving daarvoor 700pond.In bevorderd werd. Nu zond men hem naar

1789 yachttehj een uitgebreid landgoed bj hetlejeraan dePotomac,waarhj bj het
Dumfrles en huwde met zjne voormalige
verloofde.Vroljke gezelschappen deden hem
echterzjne zaken verzuimen,ennaverloop
van 31/,Jaarmoesthj depachtlaten varen.

verdrjven van generaal Lee uit Maryland
eene belangrjkerol vervulde.Bj Antietam
(17 September1862)waBhj aanvoerdervan

den linkervleugel, die hethevigst aangeval-

Een zb'her begunstigers bezorgde hem toen len werd.In N ovember zag hj zich in plaats
42*
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van M 'Clellan met het opperbevel belast, werd opgeworpen,metpalissaden gedekt het tegenwoordige Defensie.Doorgaans is er
eene bezetting van 20 man.De haven van

doch voor die betrekking washj nietberekend,zooalsbleek uitzjn onbedachtenaanva1 op Frericksborg aan de Rapahannoek.
Daarom legde hj in den aanvang van 1862
hetbevelhebberschap neder,waarnahj zich

Kaléli isin 1854 voor allenatiën geopend,

en pen heeft er weleens over gedacht, ot'
dat eiland niet uitstekend geschiktz0uwezen
in Ohio en vervolgens in Tenessee onder voor Europésche kolonisatie.
generaal Granfmet een ondergeschikt comBurow (Julie),lateryehuwdmetden armando vergenoegde. In den herfst van dat chitect Pfannenschmidt ln Bromberg, werd

Jaar veroverde hj Knoxville, en in 1864
washj werkzaam a1s divisiegeneraalonder
Grqnt bj Petersburg,waarhj zich bj alle
veldslagendoorzjnedapperheidonderscheidde.
Buro of Boeroe, een eiland in den M0lukschcn Archipel, behoorende t0t de Ambonsche eilanden,ligt tusschen 304'en 3050'
Z.B.,en tusschen 12sO3' en 127020.0.L.
van Ferro. Het heeft eene oppervlakte van

170 L geogr. mjlen en wordt ten Oosten
dûor straat Boeroe (Manipabjten noorden

* or Pitt's straat,ten westen door destraat
der Molukken en ten zuiden doorde BandaZee bespoeld. Het is omringd (1001
.koraalriFen en dientengevolge ontoegankeljk voor
groote sehepen ,behalve aan den noordoosthoek,waar saen deveilige baaivan Kaléli
aantreft.De geologische formatie van den b0dem is er n0g onbekend.M en heeft er een
groot aantalkapen,en het geheele eiland is

met bergen bedekt.Van dezezjn dev00rnaamste de Kqkoe (berg)Tomakoe ofPiek
van Boeroe (2200 Ned.el), deKakoe Siël
(even z00 hoog)en de Kakoe Batoe Boewa
(1500Ned.el).op eenebergvlakteterhoogte
Van 1200 Ned. el vindt m0n er hetmeer
W akoholo. Men heeft een alluvialen grond

aan de achterzjde ;erBaaivan Kajéli.Die
grond wordt door de rivier Kalélibesproeid

geboren den 24stenFebruarj 1806 te Kydul1en in oost-pruissen en schreefna 1850 een
grootaantalromans.Van dezen noemen wj
uFrauenlos(1850)'',dEin Arztin einerkleinen Stadt (1855,st
le uitgavel'', dBilder aus
dem Leben (t854)'', JDer Armuth,Leid und
Glick(1857,3d1n)'',ulohannesKepler(1858y
3 d1n)'' aEin Burgemeister(18s2)''d
tDieKinder des Hauses (1863)1'en Gbie Preuszen
in Prag (l8s7)''
.Zjopenbaartdaarin zoowel
eene bpzondere bedrevenheid, om huiseljke
tooneelen uit den burgerkring te schetsen,
als een levendig gevoelvoor alwat goed is

en schoon.Zj heeft o0k tGedichte (1858),'
uitgegeven en onderscheidene boeklesvoor
de vrouweljkejeugd.Zj Overlee;den 19deu

FeBbr
uarj1868.
urrlt(Elihu),een bekendAmerikaansch
apostel des vredes,werd geboren den'8sten
December 1811 te New-Brltain in den staat
Connecticut,en was het 10(
le kind van een

sehoenmaker.HjOntvingslechtsgewoonlager
onderwjs en kwam ,na hetoverljden van
zjnvader,alsleerlingbjeensmid.Reedsdestjdsonderscheidde hj zichdoordezuchtom
zjnekenniste vermeerderen, en toen zjne
leerlaren om waren,begafhj zich naarzjn
broeder,die onderwjzerwas geworden,en
liet zich door dezen onderrigten in de beginselen van hetLatjn en van hetFransch en

en isongemeen vruchtbaar.
T0t de voortbrengselen van het eiland be- in de wiskunde.Na verloop van 6 maanden

hooren belangrjke houtsoorten,sago-,kokos- keerde hj in de smederj terug en gebruikte
en areng-palmen,koël,katoen,tabak ,rjst, zjneledigeuren,om zich te beltwamen in

gierst:aard- en peulvruchten, en m en heeft het'Grieksch en Hebl*eeuwsch.Daarna verer, behalve de gewone diersoorten der M 0- trok hj naar W orchester,waarhjwerk vond
lukkenytam me buFels.
en tevensyelegenheid om in deboekerj van

Hetland isin regentschappen (Fogmorins) het Oudheldkundig genootschap zjn kennisverdeeld?en de opperhoûfden zjn gevestigd dorstte bevredigen.Hjsmeeddeen studeerde
te KaJéll.Hier bevindt zich deNederland- qr het geheele J'aar 1837.Een aanbod om op
sche gezaghebber,benevenshetfortDefensie. Harvard-collége zjne studiënvoorttezetten,
De inwonerszjn erin het binnenland Hei- weeshj van de hand,maarstichtte weldra
densehe Alfoeren en aan de kust Mohamme- een maandschrift (
tDe letterkundige tweelin-

daansehe Malejers,en hun aantalbedraagt
ongeveer 8000.Zj houden zich bezig met
Jagt en visscherj!met het inzamelen van
Bago,methetbel'
elien van palmwjn enz.en
genieten veel welvaart. T0t Boeroe behoorenOnderscheideneeilandles,dienabjdekust
gelegen zjn.

Vpör dekomstder Nederlandersstond het
eiland onder den Sultan van Ternate, doch
toen de ingezetenen er in opstand kwamen,
namen de Nederlanders heta1sbondgenooten
in bezit en bouwdener in 1657 eene sterkte,
die later gesloopt en d00r een steenen gebouw vervangen werd.Nadat ditin1668aan
onze handen ontrukt en met moeiteheroverd

gen'' terwjl hj daarenboven llslandsche

sagen en stukken uit het Samaritaansch,
Arabisch en Hebreeuwseh in hetEngelsch

vertaalde.Voortsstrektehj zjne taalstudie

uit t0t het Portugeesch, Nederlandsch,
D eensch,en Zweedsch,alsm ede t0tde ver-

schillende Celtische en Slawische talen.Zjn

grootsten roem verwierfdegeleerdegrofsmid

(the learned blacksmith) echter niet zoozeer
doorzjnegeschriftenjalsdoorzjnepogingen,
om aan de w ereld een duuxzam en vrede te

verzekeren.ReedsalsSo-jarigJongeling had
hj zjne gevoelens over die aangelegenheid

in den familiekxing met gxoote geestdrift

voorgedragen en anderen voor zjne denk.
.

was)syrong hetin 1688O oreenongelukkig beelden gewonnen. ln 1840 deed hj een

$9evalln Qe lucht,waarnaereenaardenwal togt Q00r de Yereenigde Staten,om Qveral

BURRIT--BURSCHENSCHAFT.
den vrede aan te prjzen en dencorlpg voor
te stellen als de vocrnaamste hinderpaal
voor de welvaart en de ontwikkeling der
volkeren. In Junj 1846begafhj zich naar
Engeland,waarhj destaats-instellingen met
Ijveronderzochteneen kleingeschriftusparks

6ç1

goud. In het voorlaar van 1810 bevonden
zich Burschenschaftenop alleDuitschehoogescholenjmetuitzondering vandeOostenrjksche en die van Göttingen en Landshut.
Sommige Burschenschaften slotenzichnaauw

aaneen, en de geestdrift voor vrjheid en
from theanvil(Vonken van hetaanbeeldl'' vaderland klom erweleens t0tstaatkundige
uitgaf,hetwelk'met veel bjval ontvangen dweeperj.Nadat Kotzebwe (zie Onderdezen
werd,en nam daarna metbelangstelling deel naam)door Sand,een voormalig lid derBuraan de vredes-congressen te Brussel,Parjs, schensehaft, vermoord Avas, Averd de AlgeFrankfort en Londen. Zjn Zoljfbladeren m eene Burschenschaft van regêrings&vege
(Oliveleavesl''zjn in millidenen exemplaren ontbonden verklaard. I)e natuur Nvas echter
over geheel Europa, t0t zelfs in Rusland, sterkerdanhetregéringsverbod:deBurschenverspreid.Vervolgpns keerde hj naarAme- schaftbleefvoortbestaan ,doch nu ineenveel

rikaterug,waarhjzjnettThoughtsandthinps gevaarljkervorm ,nameljk in dien van een
athomeand abroad (Gedachten en zaken ln geheim staatkundig genootschap,- hier en

hetvaderland en in den vreemde,1854)in daar00k ondereen anderen naam ,bjv.0n'ngllngsbwnd. In 18:7 bleek
hetlichtdeed verschjnen.Nietlang daarna der dien van Jiv
ging hj wedernaarEngeland,waarhjzich het,dat de Algemeene Burschenschaft even-

voorgoed vestiyde,om erdeleerderChristeljke broederllefde te verkondigen. Hier
verschenen in 1864 zjne uWalksfrom the
Land's End to John o'Groats''1waarin hj
z/nevoetreizen doorEngeland en Schotland
beschrjft.

zeer bestond als te voren,en zelfs1dathare
leden in 2 partjen waren verdeeld,in die

der Germanen en Armjjnen.De eersten stelden zich destaatkundigeeenheidvanDuitschlrtnd t0thoofddoel terwjldetweede eigene
Ontwikkeling op den voorgrond plaatsende,

Burschenschaft.zoonoemtmeneenebe- zieh met eene ideale eenheid vergenoegde.
1881 was de strjd dierbeideparpaalde stt
ldenten-vereeniging aan sommiye T0t 3
te11
Duitsche hoogescholen. De eerste werd In tjen2,
lkens op de vergaderingen aan de
1815 te Jena opgerigt, en t0t deze behoor- orde,totdatin laatstgenoemdJaardeArmjden zj,dië in den bevtjdingsnorlog tegen nen van de Algemeene Burschenschaft werFrankrjk hadden gestreden.Dergeljke ver- den uitgesloten. Opmerkeljk isvoorts dat
eenigingen kwamen in1816en1817t0tstand op den Bursehentag te Dresden in 1881 de
te Titblngen,Heidelberg,Halle en Gieszen. universiteit te Breslau zich wildeaansluiten,
Het doel der oprigters was, een einde te doch onder hetstellen van bepalingen tegen
maken aan de woeste drinkgelagen en vooral landverraadentegen hetstrevenom bestaande
o0k aan de dLandmannschaften'' of vereeni- regéringsvormen pmver te werpen,maarafgingen van studenten die uit hetzelfde land gewezen werd met het beseheid, dat het
afkomstig waren. Hierdoor toch werd ver- moejel
jkwas,overdenpligtJeyenshetvaderdeeldheid gezaaid en aangekweekt,en door land te beslissenjen dathet nletop denweg

de .
Blte.
nthenscl
taj'
t wilden zj de zonen van
het geheele Duitsche vaderland bjeenbrengen en een band knoopen van vaderlands-en
vrjheidsliefde, welke o0k na het verlaten

lagyan sttldentenvereenigingen,om bestaando

verjdelde verwachtingen,door den bevrjdingsoorlog opgewekt,in geenegeringemate
bj de studérendeJongelingschap.Dltbleek
vooralbj het feest op denW artburg (l8 October1817),waartoedeBurschenschaftteJena
destudenten deroverigeDuitscheacâdémiën

der daarop volgende Jaren deed deelnemen.

rege
'ringsvormen omver te werpen, en dus
ook niet om over die aangelegenheid verbindende voorschriften te maken.
der hoogesehool bleef bestaan.Vele ttLandDe zegepraal der Germanen over de Arm annschaftqn'' w erden ontbonden, en ver- mjnen was reeds vöör de Fransche Juljscheidene hoogleeraren betoonden zich inge- revolt
ltie beslist, zoodat deze dien geestalnomen met de nieuwe stichting.Intusschen daax niet heeft doen ontstaan, welke vele
openbaarde zich de ontevredenheid over de Jongelingen aan de staatkundige bewegingen
Meer en meer vereenigde zich de Burschenschaft met het volk, en (
lit werd op den
Burschentag te Frankfort in September 1881
goedgekeurd,waar men het streven derBurschenschaft aanduidde a1s eene Jvoorberei-

niet te vergeefshad ultgenoodigd.Hier werd ding t0thetverkrjgen van eeneinhetvolksdan o0kbeslotent0tdeoprigtingvan eene?Al- leven en de volks-eenheid gewortelde staatgemeene Dtlitsche Burschenschaft''der Ge1*- kundige vrjheid doormiddelvan zedeljke,

maanschehoogescholen.ReedsinOctober1818 wetenschappeljke en ligehameljkevorming

vereenigden zich de Burschenschaften van 14 aan de hoogeschool'' terwjltevensbesloten
univexsiteiten ondereen gemeenschappeljke Tverd, dat, ûingevalvan opstand,elke Burgrondwet.Zjzondenafgevaardigden naarde schenschaft verpligt Z0q W0Z0n, 0m ,zelfs
tBurschentagen'';hier werd over degemeen- door middelen van geweld, naarbovenge-

schappeljke belangen geraadpleegd en het noemddoeltestreven''.Eindeljkwerd opden

bestuur der zaken t0taan den eerstvolgen- Burschentag te Tiibingen in 1832vastgesteld,
den CtBurschentag'' aan eene duitvoerende dat de GAlgemeene Duitsche Burschenschaft

Burschenschaft''opgedragen,terwjlmenvoor haardoel,deeenheid en vrjheidvanDuitschdegemeenschappeljkevlag de aloude Rjks- land, langs den Weg der revolutie moest
kleuren koos)nameljk zwart metrood en zoeken te bereiken on zich dus aansluiten
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aan de VaGerlandsche Vereeniging te Frankfort.'' Eenige maan4en later ontstonden er
bewegingen ill laatstgennemde stad, en er
werden nieuwe onderzoekingen ingesteld
aan de Duitsche hoogescholen.De leden der
Algemeene Burschsenschaft endievanandere
studentenvereenigingen werden in een groot
staatkundig procès gewikkeld en honderden

van hent0tveBtingstrafveroordeeld,ja,som-

migen zelfster d00d.Toch werden die straffen met de meeste gematigdheid toegepast,

en de volledigeamnestie in Pruissen (1840)
stelde 00k de zwaar gevonnisden op vrje
voeten.W é1 zjn er gestrenge maatregelen

Bursian (Konrad), een verdiensteljk

Duitsch letter- en out
lheiGkundige,werd geboren den l4ëen November 1830teMutzaehen
ksen,en studeerdeteLeipinhetkoninçrjkSa
zigjwaarhj hetonderrigt genootvanH aupt

en 0.Jal
tn. Htjpromoveerde iu 1851,vertoefde eenigen tjd te Berljn en volbragtin
1852 eene groote wetenschappeljkereiB(
loor
België,Frankrjk,ltalië en Griekenland.In
laatstgenoemdlandbleefhj vanOdober1853
t0taanheteindevanJtlnj1855,enbejverde
zich vooral,om opschriften te verzamelen en
zich metden aardrjkskundigen toestand bekend te maken.In 1856 vestigde hj zich

genomen, om de Burschenschaften uit den - meteengeschriftOverheteilandEuboeaweg te ruimen,doch de zucht,om zich met a1sprivaatdocentaande universiteitteLeipzig
gezellige en vaderlandslievende bedoelingen en werd er 2 Jaar later t0t buitengewoon
te vereeniren, is te diep gewortel; in de hoogleeraar benoemd. In 1861 ginq hj als
Feschiedenlsen in het hart der studérende professor in de oude talen en oudheldkunde,
Jeugd,om haar overal en volkomen te ver- als Qirecteur van hetarchaeologisch muséum
nietigen.Zj blevenvoortbestaaninvermomde enz.naar Tiibingen,en in 1864 in eene der-

vormen ofin hetjeheim.Hetisechtereene geljke betrekking naar Ziirich.Behalve in

dwaasheid,de Dmtsche universiteiten te be- onderscheidene tk'dsehriften schreefhj eene
schouwen als kweekplaatsen dör revolutie; uitmuntende JGeographie von Griechenland

daarvan kunnen de Jaren 1848 en 1849 getuigenis geven. Bj dû toenmaligevolksbewegingen heeft de académisehe Jeugd,a1B
doorden stroom destjdsmedegesleept,zich

(1862)''en voor de JAllgemeineEncyklopsdie''van Erselnen Gruber het artikelGGrl
'echische Kunst'', terwjlhj voorts critische

uitgaven van dewerken van oudeLatjnsche

hier en daar aangesloten,maar zich nergenB schrjvery geleverd heeft.
op den voorgron; geplaatst.En 00k devoorBurtln (François Xavier)! een Nedermaligeleden derBurschenschafthebben toen landsch natuur- en letterkundlge,werd gegetoond,datzj welvriendenWarenvaneene boren te Maastricht in 1743,studeerde in de
staatkundige hervorming,maargeenszinsvan regten en in de geneeskunde en vestigdezich
de omwenteliny. Alleen de universiteit te te Brussel,waar hj weldra den titel vyrW eenen, die zlch te voren angstig van de kreeg van raadgevend geneesheer van prlns
Algemeene Burschenschaft verwtjderd hield, Karelrll.sofFlcrïs-yel.- Jpze/ffbelasttehem
heeftkrachtig deelgenomen aan denopstand. metde taak:om ln de oostenrjksch-NederSedert dien tjd, alzoo na den va1der be- landsche gewesten alle nuttige voortbrengse-

krompenepreyentievepolitiekvanM etternick, len uit de 3 rMken der natuuxte verzamelenj
zjn de regérlngen wjzer en vrjgeviger qe- en hi.jkweet zich daarvan op zoo loFeljke
w orden,zoodat tegenw oordig aan alle Dm t- wjze,dathj t0terfeljk ridder,alsmedetot

sche hoogescholen de Burschenschaften,even
alsieder andere studentenvereeniging, Onbelemm erd bestaan en zich bewegen kunnen,
zonder dat daaruit eenig gevaar voortvloeit
V0Or 4en Staat.
Bursera L.) een plantengeslacht uit de
familie der TlterebintAlceô'l,doch d0or K%ntlt
bescheuwd als de typus van de groep der
Burseraeeën,naar den kruidkundige& Wsfrder
alzoo genoemd, omvat boomen,die op onze

raadsheer-rapporteur van den raad van het

gouvernement-generaal werd benoemd. Bj
den opstan; in Belgiëtegen Oostenrjkbleet
hjaan4ebestaandeordevanzaken getrouw,
doch zjneverwjdering uitde diensten een
aanzienljk pensioen stelden hem in staat,
om belangrjkereizen tedoen en zich geheel
aan de wetensehap te wjden.Van zjnegeschriften noemen wjJ:uDefebribus(1767)''
,

uDexevolutioneBelgiea,carmenhexametron'',

berken geljken en in W est-lndiëenBrazilië uDes bois fossiles,découverts dans les diFegroejen.B.gsl--/
iJdrl L.wordt10 Ned.el rentesyartiesdesPays-Bas(1781)': dL'0rïchoog en draagt bloemtrossen van kleine, tographle de Bruxelles (1784)7' tMémolre
geelachtige witte bloemen in de blad-oksels, sur 1es révolutions etl'âge du glôbe terresafvallenie blaieren en bes-achtige vruchten tre(1790?dgorTeylersGenootschapmetgoud
ter grootte van erwten. Deze boom schiet
een aantal wortels boven den grond,en de
bruine, gladde, oliehoudende schors kan in
groote stukken van den stam geBcheurd worden.DieBchorsbevateen zoet en geurigsap,
dat gebruikt wordttothetmaken vanzalven

bekroondl'' en GDes causes de la rarete
'des

en inwendig voorgeschreven werd bj buik-

Burton (RichardFrancis),een dermeest

bons peintres Hollandais dans le genre his-

torique (1809, in de werken van Teyler's
Genootschap).i'Hj waslid van onderscheidene geleerde genootBchappen en overleed
den 7t
1en Augustus 1811.

loop ,nier-en longziekten.Hetkomt in ge- beroemdereizigersvandenlongstentjd,werd
droogden toestand in den handel en draagt geborenin 1821teTuam i
n Iprland.In 1842
den naam van chibou-harn ofgomartyom.- trad hj in dienstbj de armee derOost-ln.B.
Jcv-iplf,W .iseendergeljkeboom ,dieop dische Compagnie en oogstte onder Napier
Portorico groeitenhetcarranna-karsoplevert. in Sindh grooten lof.O0kgafhjeenboekuit)
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getiteld ësindh and theraqes,thatinhabitthe zielen ,die er in de naalden-,vingerhûeden-j
aken-,kasimir-en zeepfabrieken,in deleerv
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jerjen en wolspinnerjen werk vinden,

Londenophem gevestigdwerd.llierbjleverde
hjin 1852hetplanin tûteenenasporingder
binnenlanden vanArabië,hetwelk eralgemeenen bjvaivond.Hetduurdeechterlangvoo1'dat hj verlofontving van de oost-lndische
Compagnie,welke een zoo degeljk oëcier
nietgaarne wilde blootstellen aan degevaren
van zulk een togt.Devergunningverscheen,
en nadathj zich zooveelmogeljk had voorbereid,verliethj Londen den3denApril1853
en begafzich overCaïronaarMedinaenMekka,welkeplaatsen hj in hetgewaadvaneen
Sjeik uit Afghanistan bezocht.Zjne kennis

en is tevens merkwaardig door hare warme

hem in staat,om zjn doel te bereiken,en
hj geeftverslag van die merkwaardigereis
in zjn upersonal narrative ofa pilgrimage
toEl-MedinahandMeccah(1855-1856,2dln)''.
Hierop volgde (
tFirstfootsteps in East-Africa
(1856)'',debeschrjving van eenereisdoor
Somaliland n= r Harrar, de hoofdstad van
een te voren nagenoeg Onbekend rjk.Vervolgens keerde hj naar Europa terug en

zer Otto11 (95s),op dtlplek,waarzichte
voren een digt eikenwoud verhief,waarin
zich vele wilde zwjnen (porcus) ophielden
en om die reden den naam droer van Por-

en koude bronnen.Deze zjn veelal,zooals
die van Aken, zwavelhoudend, doch men
heeft er o0k alkalisch-muriatische zpnder

zwaveljwelke met goed gevolg tegenJicht

en rheumatiek worden gebruikt.De temperatuur dier bronnen bedraagt 56--808 C.;

zj bevatten keukenzûuttk00l-en zwavel-

zure natron en koolzuur) alsmede eenige
andere zouten.
Burtscheid is haar ontstaan verschuldigd
aan een beroemd klooster der Bernardjnen,
aldaar gesticht door den Griekschen prins
van de Oostersche gebruiken en talen stelde Gregorius,den broeder dergemalin van kei-

cefïcl:,waaruitdie van Burtsel
te%d is voortgevloeid. Het klooster werd in 1220 (
b or

Bernardjnernonneninbezitgenomen,daarna
in een stiftvooradelljkeJonkvrouwen her-

schapen,en in 1802 opgeheven.
woonde als oëcier van den generalen staf
Bury is de naam van eene aanzienljke
lrksclle cavalerie onder fabriekstad, tevens parlementsborough , in
Van een corps Tt
generaala?eatson hetlaatste gedeeltebj van hetEngelschegraafschapLancaster.Zj heeft
den Krim-oorlog ill 1855. Daarna deed hj 12 kerken)eene Latjnsche school,eenebimetk
%qekeeenenieuweOntdekkingsreisnaar bliotheek, een athenaeum , Onderscheidene

hetzuldoosten van Afrika,waarhj in 1857 w01- en katoenfabrieken (t00 katoenspinnedoor de bergstreek Usambala naarde groote rjen met 60-70 stoomwerktuigen en 99
meren trok, waarvan de zendeling Erkardt watermolensen eenemenigteweverjen)en
heteerstmelding had gemaakt.Hj werd er ruim 30000inwgners.
ernstig ongesteld en moest in 1858 over
EenanderBury,nameljk.
BurySt./#11'
.1#.
:,
Zanzibar de terugreis aanvaarden naar En- desgeljks een parlementsborough en tevens
geland,waarhjdeuitkomstenvan zjn togt de hoofdstad van Sulolk ,ligtaan de Lark
openbaar maakte in trhe Lake-Regions of en aan den East-union-spoorweg. Zj heeft
Central Africa (1860, 2 dln)''. Een uitstap thansruim 13000inwoners,eene Latjnsche
naar de Vereenigde Staten gafhem gelegen- en eene handels-school enz.Voorheen waren
heid om het land der Mormonen tebezoeken er 40 kerken, en verhief erzich de abtdj
en in zjn tcity oftheSaints(18s1)''merk- van St.Edmund, waarvan defraaje bouwwaardige vergeljkingen te maken tusschen vallen thans nog aanwezig zjn.In éêne van
de zeden van deze secte en die van de Mo- de 11 kerken der stafl, in de St.Mary'shammedanen.ln 1861 werd hj benoemd tot church jbevindtzich hetpraalgrafvan koninBritsch consul te Fernando-po op de west- gin Mariavan Frankrjk,eene dochtervan
kustvanAfrika,enhj beschreefzjne togten HendrikV1I.Deinwonersdrjven eenlevenin die streken in RAbeokuta,and an explo- digen handelin wol,graan en vee.
ration oftheCameroon Mountains(1864)''en
Bury.Onderdezen naam vermelden wj:
Henry Wllze de .#zIr#,zie onder Blaxe.
een verbljf gedurende 3 maanden aan het
H0f van den Koning van Dahomey in het
A lriePauline Apze Stuart:eene Fransche
werk JA missionto Dahomey (1854,2dln)''. en Engelscheschrjfster.Zj lsafkomstiguit
In 1864 werd hj t0t consulte Santosbe- een oud Schotsch geslacht te Oban in het
noemd, maar vöôrdat htj er zjne betrek- graafschap Argyle,maarbeqafzichreedsals
king aanvaardde, begafhj zïch nogmaals kind naarFrankrjk,waarzp hareopvoeding
naax Afrika, om er van Kaap Palmas t0t ontving en hare eerste werken in de Frande bronnen van de Niger door te dringen. .schetaal in het licht dbed verschjnen. Op
In 1867 of1868heefthj inBrazilië gereisd, l8-jarigen leeftjdleverdezj onderdennaam
zooals bljkt uit zjne dExplnrationson the van Açtltur Dwdley eene reeks van opstelHighlands Ofthe Brazil,also canoeing down 1en in de JRevue de Paris''en in JRevue
of the great Sao-Francisco etc.'',welke na des deux Mondes'' welke de algemeene aandacht wekten. D00r eenige artikelen van
dien tjd in hetlichtzjn verschenen.
Burtscheid(Borcette)iseenebloejendefa- staatkundigen inhoud en door een JEs-

briekstadin dePrt
lissischeRjnprovincie,en saist
lrlord Byron''vestigdezjharen letterligt,op'/4uurgaansafstandvanAkenennage- kundigen roem in Frankrjk.Nahaarhuwenoeg met deze verbonden,aan de helling 1jk met den baron d6Wf4rt
y schreefzj in
van een steilen heuvel. Zt
J
' telt ruim 6000 het Engelsch de romans uMildred Vernon
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(184893 dlnl''en JGermania (1858)'. O0k des Kpnings en haar vertrek a1sKeizerljk
heeft zj tvoyages dans Allemagne, Autri- gezantachterbleef.W egensdebinnenlandsche
che et Hongrie'' in het licht dcen ver- woelingeninFrankrjkwildehjdewjknemen
schjnen.
naarVlaanderen(1592),maarwerdOnderweg
LadyC/zr lof/eB%ry,eeneEngelscheschrjf- dooreen troepLiguistenaangevallen,diehem
ster.Zj waseenedochtervandenhertogrlgz. na hetonderzoekenzjnerpapierenwé1weder
Argyleenwerd geborendenzlstenJunj1775. in vrjheidstelden,maarhem tevenszulkeen
Zj waseerstgehuwdmetharenneefdenk010- sehrik hadden aangejaagd,dathj aan de genel Campbell, en werd daarna hofdame van volgen daarvan den S8stenoctober1592ophet
deprinsesvan< JJ!ï:,overwierhuiseljkleven slotMaillotbjRouaan denlaatstenadem uitzj zich uitliet op eene wjze,diealgemeen blies.Bgsbecg heeft zich verdiensteljk geveroordeeldwerd,in haar aDiary illustrative maakt a1s verzamelaar van oudheden en a1s
ofthetimesofGeorgeIV (1838)''.Latertrad schrjver.Zjnetweebelangrjkstegeschriften
zjinhethuweljkmetEdwardWf
xry,enover- zjn JLegationisTurcicaeepistolaeIV (1589,
leed den lsten April1861.Dewaardevanhare 1595,1740)':en uEpistolae ad Rudolphum 11
talrjke romansi:nietzeer groot.
imperatorem ex Galliascriptae(1620,1740)''.
Bus de Ghisignies (Leonard du),een Zjnegezamenljkewerkenzjnin1633teLei-

Nederlandsch staatsman,geboren teDoornik denenin1740teBaselinhetlichtverschenen.
in hetlaatstdervoorgaandeeeuw ,werdreeds Hj heeftmeerdan l00 Griekschehandschrifvroeg alsambtenaarbj deNederlandschead- ten verzam eld w elke zich thans in de K eiministratie geplaatst en onderscheidde zich zerljke bibliotheek te Weenen bevinden,doprzjneongemeenebekwaamheid.Zjneer- voortsvele oude munten,medaillesenz.O0k

kendeverdienstewasoorzaak,dathjin1820 ontdektehhjteAncyrahetberoemde JMonu-

totgouverneur van Antwerpen en in 1823tût mentum Ancyranum'' en bragt vele buitengouverneurvan Zuid-Brabantbenoemdwerd, landsche planten en dieren naarDuitschland,
en in 1825 metuitgebreide magt a1s commis- welke erlaterinheemsch zjn geworden.
saris-generaalnaaronzeOost-lndischebezittinBuseh.Onderdezennaam vermeldenwlj:
gen vertrok.Daarhjgeheelenalvreemdwas Joltannes./îldc/z,eenberoem dDuitschk100s-

aan zjnenieuwe betrekking,ondervondhj terhervormeruitde l5deeeuw.Hj werdgeexmenige botsing,doch men moettevenser- boren te Zwolle in 1399 en genoot er het
kennen,dathj erveelgoedst0tstandbragt. onderwjsvan JokannesCele,redorderLaOnderzijn bestuuriseen nieuw muntstelsel tjnscheschool.Weldrawerdhjzelfalsleeraar
ingevoerà, de thee- en cochenielje-teeltbe- aandieschoolgeplaatst,enzjneoudexswilden
vorderd,met hetaankweekenvandenkaneel- hem naardehoogeschoolteErflzrtzenden,toen
boom eenaanvanggemaakt,deJavaanschehan- hjtekennengaf,dathjonderdeAugustjnerdelsbank te Batavia opgerigt en het bedrag monnikenin hetkloosterW indesheim wenschderjaarljkscheuitgavenvoordeIndischehuis- tetewordenopgenomenyhetgeennaden proefhouding van 19 t0t 14 millioen gulden ver- tjd in 1419 geschiedde.In 14:4 regeldehtj,

mi
h
nderd.Den 16denJanuarj 1830droeghtj op lastvan Adolf,hertog ran den Berg,de
et bewind over aan den nleuw-benoem den inrigting van een klooster reguliere kanun-

gouverneur-generaalvandenzozcA,werd bj niken te Boding bj Keulen, vertoefde er
zjnterugkeerverhevent0tministervanStaat, 4 Jaar,en werd in 14:9, bj zjn tertlgen overleed op zjn KasteelW estmalle tus- keer,naarhetkloosterLudingakerk inFriesschen Antwerpen en Turnhout op den Blsten land gezonden, om er op verzûek van den
Mei1849.
Bisschop van Utrecht orde en tucht te her-

Busbecq (AugierGhislainde),eenverdien- stellen.Daarna ging hj naarBeverwjk!om
steljk staatsman en geleerde,wasdeonechte er den opbouw van een paarkloosterstebe-

zoonvan Ae-qidins GAi,Ici.,heerm@nWlsdàdc:, vorderen,werdteW indesheim broeder-thoauen werd geboren in 1522 in het Vlaamsche rier, Zag zich toen n3ar Duitschland af.

vlek Comines. Door keizer Karel V gewet- gevaardigd,ouaer hier en daar orde tebrentigd:stlldeerde hj in deregten te Leuven, gen onder de bandelooze monniken:en beParjs,Venetië,Bologna en Padua.In 1554 kleedde er de betrekking van pxiorln meer

vergezeldehjPeter.
5Jé'
çJ,afgezantvanden
.
Roomsehen koninq Ferdinand fjnaarEngeland en werd zelfln hetdaaropvolgendelaar
naarsultanSoliman11gezonden,om den vrede
t0tstandtebrengen,Hjslooteenhaltjarigen
wapenstilstand, maar bewees belangrjke
diensten bj dePorte,daarhj deze t0teen
B-larigen wapenstilstand wistte bewegen,
waarnahj1JaarteConstantinopeldoorbragt.
Nazjnterugkeerwerdhjopvoederderzonen
van M aœimiliaan .!'Z,en daarna directeurder
Keizerljkeboekerj.ln1564vergezeldehjde
aartshertpgen naar het Spaansche h0f en in
1570deaartshertoginElizabetkbjhaarhuwe1jk metKarelIX naarFrankrjk,waarhj
aanvankeljk in haredienst en naden d00d

dan één klooster. Hj beteugelde velemisbruiken onderde geesteljken en schiep een
nieuw godsdienstig leven onder de leeken.
In1451breiddezjnehervormendewerkzaamheid,oplastvandenpauseljkenlegaatenkardinaal NLcolaas de C'
l
fyc,zich aanmerkeljk
uit,doch in 1455keerdehjnaarRvindesheim
terug en woonde somtjds dââren somtjds
in de kloostersteBrunnepebj Kampen en
te Diepenveen,terwjlhj zich onledighield
met het schrjven van ttDe viris illustribus
W indesemensibus'',datonderden titelGchroniconW indesemense''in 1621doorden Jesuïet

H.Ap.
-d;
F :teAntwerpen isuitgegeven.
Na verloop van 4 jaren moesthjdezaak

der kloosterhervnrming weder opvatten.In

BUSCH.

1458 zag htj zich op nieuw gekozen t0t
?riprin hetkloosterSulta,enhj-trokweldra
ln zjne huifkar door Liineburg, Bremen:
Holstein,Friesland, Overjssel,W estfalent
Brandenburg, Maagdenburg,Meiszen,Thiiringen en Saksen,om overal de kloosterste
bezoeken en verbetering aantebrengen.In al

dieplaatsentradhjopalseenzachtmoedigbemiddelaar, stichtte d00r zjn voorbeeld,en
achtte op geene moeite, en zelfs op geen

levensgevaar, waar hj nuttig k0n wezen.
In
h
1471- op 7l-jarige leeftjd--vplbragt
j nogeene reisvan Hildeshelm naarErfurt.
terwjl hj voorts'kloostersbezochtin H0lstein. Eerst op 8o-larigen leeftjd legdehj
hetprioraatte Sulta neder, nadathjvooraf
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deerde aldaar en begafzich vervolgens naar

Parjs,om erzich vooralopdeverloskunde
t0e teleggen.Daarna vestigdehj zicheerst
te Winschoten en eeniqen tjd daarna te
Groningen. Eene benoemlng tot hoogleeraar
te Harderwjk en te Franekerweeshj van
de hand,maar hj bejverde zich metzegenrjk gevolg,vooral bj epidemieën,om aan
de ingezetenen van zjne geboortestad nut
tig te wezen.Gedurende 44 Jaar hield hj
er voorlezingen op het genootschap öPr0
excolendo Jure patrio'' en de voornaamste
geleerde genootschappen in 0ns Vaderland
benoemden hem t0tlid.00k was hj correspondérendlidvanhetKoniàkljkNederlandsch
lnstituut.HjoverleedteGroningen den3lsten

October 1831.
Joh'an Geory Wfuc/zt een verdiensteljk
in het geschrift ZDe reformatlone monaste- Duitsch wiskundige en stichter der handelsriorum'' opgenomen in den ucodex Scrip- académie teHamburg.Hj Tierdgeboren den
torum Brunsvicensium'' van Leibnitz. Niet 3ëenJanuarj 1728teAltenweding inhetland
lang daarna overleed de vrome man en werd van Liineburg, studeerde te Göttingen in
in laatstgenoemd klooster ter aarde besteld. de theologie,wjsbegeerteenwiskunde,ontSchoon hj niet t0t de voorloopers der Lt1- ving in 1758 met Ebeling de benoeming t0t
thersche Hervorming kan gerekend worden, hoogleeraar in de wiskunde aan het gymde voornaamste kloosterhervormingen,door

zjnebemoejingen volbragt,opgeteekendhad

heeft hj ongetwjfeld t0thaar ontstaan aan- nasium teHamburg,waarhj lateraan het
merkeljk bllgedragen,daardegebrekkigetoe- hoofd kwam van de door hem gestichtehanstand van het monnikenwezen in die dagen dels-académie,en cverleed den sëenAugustus

nietweinig bleek uitzjne pogingen t0tver- 1800.Hj heeftte Hamburg veelgedaan t0t
betering daarvan.
H ermqn WvdcA of non der /
. lt
scle, een
Duitsch letterkundiqe en yodgeleerde uit de
dagen der Hervormlng.Hp werd geboren te

bevorderingder armenverpleging;00k dezeevaartschool is aan hem haar ontstaan verschuldigd, alsmede het genootschap voor

kunst en njverheid, de brandwaarbgrg-en
Dulm bj Minden in 1468,genootteDeven- de reddingmaatschappj. Hj bejverde zich,

ter het onderwjs van Aleœander JA.
/l#, om er aan de straten een goed plaveisel te

verklaarde te Amsterdam de geschriften van bezorgen,om de overstroomingen der Elbe
Plautgsen Porpkyril
ts,vertoefdeeenigentjd te beperken,en eene inrigting te doen ver-

te Alkmaar,en stond in vriendschappeljke
betrekking met Erashtns, .
pdllcl,
lis en MeIclcAfpp.Zjne godsdienstige gevoelens berokkenden hem den haatdergeesteljkheid,
zoodathj vlugten moestvan stad totstad.
Aanbevolen doorLutlter werdhjhpogleeraar
in de geschiedenia te Marburg. Tjdens de
woelingen der W ederdoopers begafhj zich
naar Miinster, om methen te onderhandelen.Ditgafaan zjnetegenstandersgelegenheid,om den spot met hem te drjven,'t
geen Buseltzich zöö aantrok,dathjin1535
ln zjnegeboorteplaatsoverleed.Hj schreef
onder anderen ttln artem Donati de octo

rjzen voorbehoeftige zieken.Van zjnetalrjke geschriften zullen wj slechts enkele
noemen,nameljk JGrundriszeinergeschichte
der merkwiirdigsten W elthandel (1781, 4de
uitgave 1810)''
, Jllandlungsbibliothek (1784

tot 1797,3 dln)'' Gluehrbuch der gesammten Handelswissenschaft(1796- 1798,3dln)'',
tversuch einer Mathematik zum Natzentlnd
Vergniigen des birgerlichen Lebens (1798

t0t 1802)'' en JEncyklopëdie der mathematischenBvissenschaften(1795)''
.Zjnegezamenljke werken zjn te Hamburg in 1824 tot

1827 in 8 deelen uitgegeven.
Dietrielt IG IAeI- H einriek fzl
qc/z,een tlit-

partibus orationiscommentarius(15llenlater stekend Duitsch verloskundige.llj werdgebjherhalinguitgegevenlf' tspecilegium LIII boren te Marburg den l6den Maart1788,stuillustrium Philosophorum auctoritatesacsen- deerde aldaar,en w erd er reedsin 1806 aan
centiae''1GEpiglammatum libritres (1498''1 het hospitaal geplaatst. Betrokkell in eene
Jcarmen de urbe Coloniensi (l5S1)'' uDe zamenspanning tegen koningJerômeNapoleon,
paedobaptismo disputatio W estphalica etc. wilde hj devlugtnemen,maarwegenszjne

(1583)'',GAnnotationesin Persium etJuve- bekWaamheid ontvinghj vergifenisen k0n
nalem''enz.
zjnedienstinhethospitaalt0t1812voortzetHendrlk .
Dt/.
:c/
z.Deze, te Leeuwarden ge- ten.In 1814werdhjt0tgeneraal-veldartsbj
boren, wâs de uitvinder van de kunst om den generalen stafvan Hessen, daarna tot
a1s in fresco gelegd bloemwerk op steenen buitengewoon hobgleeraar in de heelltunde

tafelen teschilderen.Hj leefdein hetlaatst
derlCëe eeuw ,enhetschjnt,datdezekunst
met hem is verloren gegaan.
Marenstlcp WldcA,een verdiensteljk Nederlandsch geneesheer.Hj werd geboren te

teMarburgbenoemd.Naauweljksechterhad
hj een aanvanggemaaktmetzjnevoorlezingen,toen Napoleon'
steruykeervanElbahem
op nieuw naar hetleger rley.Naheteindigen
van den oorlog vattehj zjnelessen wedar

Groningen 4en 23sten November l747,stu- 0p,zich inzonderheid toeleggende op de vel'-
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loskunde.In 1817werdhjgewoonhoogleeraar
Jokann Jldfl'
p GotttiebW#dcMs.g,eenzoon
en in 1829 vertrok hj alshoogleeraarin de van den voorgaande. Hj werd gebnren te

verloskunde naarBerljn.Hj heeftalsarts,
a1shoogleeraaren alsschrjverveelgedaan,
om de verloskunde op wetenschappeljken
grondslag tevestigen,alsmede om degeneeskundige zaken in Pruissen op een behoorljken voet te regelen.Hj bekleeddehiertoede

betrekkingen van medicinaal-raad en geheim
medicinaal-raad en stond in betrekking met
het ministérie.Hj overleed den 15(
len Maart
1858, en van zjnetalrjke geschriften noe-

m:n wj uLehrbuch der Geburtshiilib (1829,
5(
le uitgave 1849)'' utheoretische und practischeGeburtskunde(1828)''enuDasGeslechtsleben desW eibes(1839- 1844j5 d1n)''.Ook
heefthj eenenieuweverloskundiretanguitgevonden,en washj medewerkerlnverschillende geneeskundigetjdschriften.
Bûschlng.Onderdezennaamvermeldenwj:
Anton FridtsricA Bûsehing ,den grondlegger
dernieuwereaardrjkskunde.HjFerdgeboren

Berljn den l9t
1en September1783,stydeerde
te Erlangen en te Halle en werd ln l806
referendaris bj de regéring te Berljn. Hj

was zeerervarenindeDuitscheoudheidkunde
en werd dientengevolge belast met de taak,
om de opgehevene kloosters rpnd te reizen

en te zien,of er 0ok n0g belangrjke voprwerpen van kunstofwetenschaywarenovergebleven.In 1811 werd hj Konlnkljk archi-

varis te Breslau,vestigde er zich in 1816als
privaatdocent aan de universiteit,en zag er
zich in 1817 t0t buitengewoon, en in 1822
tot gewoon hoogleeraar in de oudheidkunde
benoemd.Hj overleed aldaar den 4(len Mei
1829.Deze .#lf.
scAïs.g was de stichtervan het
genootschap voor Silézische geschiedenis en

oudheidkunde.Van zjne geschriften noemen
wjasammlung deutscherVolkslieder(1807)'',
Gpuch derLiebe (1809)''dGrundriszzurGesehichte der Deutschen Poezie (1812)''en
den 27sten September 1724 te Stadthagen in JLeben Götz'v0n Berlichingen (1813)''.
het land van Schaumburg-Lippe, bezochtde
Buschm ann (Johann KarlEduard),een
Latjnsche schoplvan hetweeshuiste Halle uitstekendtaalkundige,werdgeborenteMaag0r vervolgens in do theologie. denburg den l4ëen Februarp- 1805, en stuIn
begon hj er zelf voorlezingen te deerde teBerljn,waarhj zich onder WoV
houden over uitlegkunde van het Oude Tes- en Böekl
z op de oude talen en onder Bopp
en s1
t7
tl
deerde
43

tament,dochin1748werdhjhuisonderwjzer
bj den zoon van eenDeenschen geheimraad.
Met zjn kweekeling deed hj in 1749 eene
reisnaarPetersburg,en in 1755keerde hj
terug naar ltzehoe en maakteereen aanvang
metzjne groote uAardrjksbeschrjving''.In
1752liethjzjnehuisonderwjzersbetrekking
varen en begafzich t0t 1754 naar Kopenhagenzom erzjnaardrjkskundigwerk tev0ltoojen.In hetzelfdeJaar zaghj zich benûemd
tot buitengewoon hoogleeraar in de wjsbegeerte te Göttingen en huwde erin1755met
Cltristéne .DiJJA:,,door den K eizer als dichteres gekroond en eerelid van een geleerd

genootschap te Göttingen.Hj schreef hier
eene loleljke inaugur'
e-le dissertatie, doch
daarm en in haren 2(1en verm eerderden druk
stellingen m eende op te merken,dievan de

ophetoostersch toelegde,terwjlhj tevens
de kennig verwierfdernieuweretalen.Nadat
hi
j n0g eenJaarteGöttingengestudeerdhad,
begaf htJ zich a1s opvoeder van# een Jong
menschuitden aanzienljken standnaarVera
Cruzin Mexico,waarhj in 1827aankwam.
Hj doorkruiste het land in alle rigtingen,
doch keerde reeds na verloop van een jaar
naar Berljn terug, waar hj Willtelm '
pal
H wmboldt bj zjne taalkundige werkzaamheden ondersteunde. In 1832 werd htj geplaatst bjdeKoninkljkebibliotheek en zag
zich in 1835 t0t custosen in 1853 totbibliothecaris benoemd.In 1840 had hj den titel
verkregen van hooçleeraar,en in 1851 werd
hj lid van deAcade
'mie vanW etenschappen.
Zjneeerste geschriften waren ulfonjugation
desvfranzösischen Verbùms(1831)''endLehr-

kerkleerafweken,werd hj van onregtzinnig- buch der englischen Aussprache (l832)''.
heid beschuldigd en hetverloft0thethouden Ilverig heeft hj medegewerktaan de v0lvanvoorlezingen ingetrokken.Bûseltin.qlegde toojingvanhetmerkwaardigboekvan W.ros
nu zjne betrekking als hoogleeraar in de Ilkmboldtover de Kawi-taal. Voorts schreef
theologie neder. en aanvaardde in 1759 die hj GAperçu delalangue desîlesMarquises
van gewoon hoogleeraar in dewjsbegeerte. etde la languetaïtienne(1843)''1uDieazte,GDasApacheund
In 1761 werd hj beroepen alspredikantbj kischen Ortsnamen (1852)''
deLutherschegemeentetePetersburg,doch derathapaskischeSprachstamm (1856)'',?Gramhj nam reedsln 1765zjn ontslag,ofschoon matik derSonorischen Sprachen (1864)''enz.
de Keizerin en de gemeente hem zochten te
Busembaum (Hermann),een Jezuïet,
behouden.Hj vestigde zich eerstte Altona die bekend is wegens zjne spitsvondige
en Nverd toen aangesteld t0t directeur'van

een gymnasium te Berljn,waarhjdenzzsten
Mei1792 overleed.Vanzjnetalrjkegeschriften vermelden wjjtErdbeschreibung(1754t0t
1792,11 d1n,met vervolg van anderenl'y
het eerste werk, waarin de aaèdrjkskunde
wetenschappeljk en op breedeschaalbehandeld werd,MMagazin ftlxHistoriographie und
Geographie (1767- 1793, 25 d1n)''en t
dBeitrâge zur Lebensgeschichte merkwiirdiger
Personen (1783-1789,6 d1n)''.

zedeleer, werd geboren in 1600 te Notteln
in W estfalen, onderwees in 1640 en later
teKeulendemoraalen werdvervclgensrector

van het collégie der Jezuïeten te Miinster,

waarhtlalsbiechtvadervan den ooxlogzuchtigen bisschop Chrlstoplt B ernard '
llos Galen
den BlstenJanuarj 1668overleed.Hjschreef
uM edulla theologiae m oralis ex variis probatisque auctoribusconcinnata(1645,45steuitgave 1670, de laatste te Leuven 1848)'',
een boek dat Op de seminariën der Orde
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gebruikt wordt. Toen dc moord-aanslag op Ned.el,benevens het vruehtbare en beval-

Lodew#k X F- nameljk die van DamLens-

den Jezuïeten te last gelegd en tuithunne
leerboeken aangetoond werd, dat de Orde
er niet afkeerig van was,moord en oproer
t0t een heilig doelgoed te keuren, liet het
Parlement te Toulouse datboek van Busem-

ligelandschap Ringerige methetfraajemeer
Tyrifjord. De voornaamste steden zjn er
Drammen en Kongsberg.

Buskruid is een mengselvan salpeter,

zwavel en houtskool, hetwelk bj de verbranding eene groote hoeveelheid gas ont-

Igsfezopenljk verbranden. De hoofden 4er wikkelt, waarvan het uitzettend vermogen
0r4e verklaarden echter voor de regtbank, door de warmte aanmerkeljk vermeerderd
dat zj het gezag van de JMedulla''ofdat wor4t,zoodat het de geschiktheid bezit om
va
n haren vervaardiçerniet erkenden.00k ligchamen snelen verweg te slingeren,en
hetParlementteParpsveroordeeldehetboek , dlentengevolge a1s beweegkracht bj vuurdoch later heeftmeer dan één lid der Orde wapenen te pas komt.Alshetmengselgoed

hetmet4en meesten jververdedigd.

ontbrandt,ontbindtzichhetsalpeterinzjne

Bushel is de naam van eene Engelsche bestanddeelen :de zuurstofverbindtzich met

en Amerikaansche maat voor drooge waren, de houtskool t0t koolzuur,de kali met het
vooral voor graan.Een bnshelisin Engeland zwavelt0tzwavelkalium,terwjldestikstof

geljkaan26,34766,eninAmerikaaan35,2376 van hetsalpeterzuurvrj wordt.Na de verNed.kop.
branding bljven zwavelkalium metkoolzure

Bushrangers noemtmen in Nieuw-Hol- kali benevens de onverbrandbare bestandland de misdadigers,die uitde strafkoloniën deelen der houtskool achter.Ditachterblj-

wegloopen en zich daarna gewoonljk met vendgedeeltevertoontzichbjvochtigweder
de inboorlingen vereenigen, om op l'oofuit a1s sljm en verhardt bj warm'weder t0t
eene korst.
te gaaq.
Busm g (Johann Christoph)studeerdete
De gassen beslaan bj hetontbrandenzaeer
Leiden in de theologie,werd hulpprediker
te Amsterdam en vertrok vervolgensin 1764
als hoogleeraar in de godgeleerdheid, 00stersche enGriekschetalennaarBremen,waar

dan 300-maa1 de rtlimte van het buskruidl
doch zj zetten zich door dehitte tevensz6o

reweldig uit,dathunnedrukking z0ogroot

ls a1s 2000 ofzelfs10000-maaldie desdamphjin1802overleed.DeGeldersehehoogeschool krings.Hetbereiden van buskruid geschiedt

schonk hem eershalvehetdoctoraat.Hjheeft op verschillendewjze,dochin hetalgemeen
onderscheidenewerken uitgegeven,wiertitels is daarbj het volgende in achttenemen:
De bestanddeelen moeten z00 zuiver mogete lang zjn,om ze hierop te nemen.
BusiriswasvolgensApollodoru een zoon li
jk wezen en men dient hunne verhouding
vanAe-qyptw.
g,diealsbruidegom van AMtomate, zöö te bepalen,dat de grootst mogeljke
eene der Danaïden,vermoord werd,en v0lgens Diodorus een stadhouder van Oslris in
de grensgewesten van Phoenicië,of0ûk een
Egyptische koning, de eerste na de dynastie

hoeveelheid gas ontwikkeld worde zonder
dat zt
llks nadeelig werkt op hetvuurwapen.
Mennemedusvansalpeter75,vanzwavel11t0t
13 en van houtskool14t0t16gewigtsdeelen,
van Menes. Volgens de sage was deze de hoewelde gesteldheid derbestanddeeleneene
stichter van Itall
-ë!en eenzoon vAnPo8eldon andere verhouding eischen kan.De bestand(Neptunus)en Lyk
nana8sa.Toen Egypteeens deelen worden :J'n gemaakt, vermengd en
9Jaren achtereen onvruchtbaarwasgeweest. bevochtigd,daarna t0thardekoekengeperst,
gafde zienerPheasinsvan Cyprusaan koning dan stuk gestooten om korrelsteverkrjgey,

/wdirf.
sden raad, om telkenJare aan Zeu.
g daarna gezeefd, gedrooqd, gesorteerd,ln
(Jupiter)een vreemdeling te oFeren.De K0- trommels doo1-omdraajmg glad gemaakt,
ning vond dit goed en oFerde den waarzeg- nogmaalsgesorteerd en gedroogdeneindeljk
.

ger het eerst.Toen er reeds onderscheidene uitgestofd.Die opvolgende bew erkingen kunvreemdelingen geoFerd waren,kwam Hera- nen op verschillendewjzen wordenvolbragt.
rI:,
:(Hercules) in Egypte;hj lietzich bin- Naar gelang van de gesteldheid derkorden en naar het altaar voeren, doch aldaar relsonderseheldtmenoorlogs-,Jagt-enspringrukte hjdebanden losendooddedenKoning kruid. Van het oorlogsbuskruid dient men
en diens aanhangers.Op eeneGriekschevaas den uitwcndigen toestand,de betrekkeljke
is koning B%knér'
%s voorgesteld op een troon , kracht en den verwoestendeninvloed van het
enHeraelesnevenshem,eenknodszwaajende. kruid op het wapen naauwkeurig te onder-

Bj EuripLdeskomt hj in een treurspel:bj zoeken en het achterbljvend gedeelte aan
Epieharmus en M nesimachm in een bljspel ecne scheikundige analyse te onderrerpen.
voor.- Eenestad vandiennaam,dehoofdstad Om de kracht te beproeven,gebrulkt men
dernomosBusirites,laginBeneden-Egypteaan een rotatie-toestel,den ballistischen slinger

den nosteljken hoofdarm van de Njl en ;feen yroefmprtier.
bezat een prachtigen tcmpel van Inis,De ultvinding van het buskruid is zeer
eene andere lag in Midden-Egypte,niet ver oud.Menschrjfthaart0e aan de Chinézen,
welke haar mededeelden aan de Arabieren.
B> kerud is de naam van een N00r- Deze laatste bragten het in Spanle,waar
weegschambtin hetstiftChristiania.Hetheeft het reeds in de llëe eeuw in den 00rl0g is
eene oppervlakte van 2711/z D geogr.mj1 gebruikt. Vandaar verspreidde het buskruid
en telt bjna 100000 inwoners.Men vindter zich over Midden-Euxopa, eninde14ëeeeuw
aanzienljkebergen,zelfbterhoogtevan1900 werd het er algem een vervaardigd.L angen

van M emphis, en heet thans Abussir.
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tjdheeftmendenDuitschenmonnik Barthold Hj schreefonderanderen tDenaturaacJure
Scàzncrz v00r den uitvinder gehouden,maar bonorum ecclesiasticorum acroama''.
het bljkt, dat hj althans niet de eerste Bûssel (A10ys Joseph), een vruchtbaar
uitvinder geweest is.
Duitsch dichter en romanschrjver, geboBusm ann (George Maurits) een Neder- ren den l5den Maart 1789 in het land van
landsch krjgsman, geboren te Hannover Salzburg,werd in 1814 secretaris btjdea1den 28sten Mei 1772, trad in 1785 in Ne- gemeeno administratie van het Bejersche
derlandsche dienst,werd 2 Jaar later vaan- postwezen te Miinchen, en overlee; aldaar
drigennam deelaandenveldtogtinFrankrjk. den z7sten Mei 184:. T0t zjne geschriften
Alskapitein woondehj in 1799hetgevecht behooren JpoetischeBliithen (1819)''
,det00in N001
'd-H0l1and bj en deedmet300jagers neelstukken usan Pietro v0n Bastelica'')
een stoutmoedigen aanval op de schans te Gllero und Leander', JGraf Albrecht v0n
Krabbendam (10September),'zoodatdevjand Altenbuxg'' ûzapolyas''enz., - voorts 4e
haar moestontruimen.Bvsmann wexddaarbj xomans DDie Hochalpe'', MDie Pilgernâchte
zwaar gewond,maar tevens kortdaarna t0t des Meisters Tisotheus'j klrr- und Minnemajoorbevordexd.In 1805werdhjluitenant- fahrten desRyno-Noryx''enz.Vanzjnehand
kolonel en in 1806koloneldergarde-lagers zi
jn ook de welluidende canzonen tDesKaivan koniny Lodewi
jk,waarnahj in1807bj sers Schatten''.
de ontbindlng van datcorps op peusioen geBussingh (JoannesW ilhelmus) een Nesteld en t0t commandeur van de orde der derlandsch godgeleerdeenletterkundige,wer;
Unie benoemd werd.ln 18l8werd hj chef geboren te Delfshaven den 3lsten October
van het 87ste regiment cohorten, voorts ad- 1761, studeerde te Leiden en Nverd achtex-

judant-commandant van den generalen staf
en commandantvan Dresden,waarhjkrjgsgevangen werd.In 1814ginghjalsluitenantkolonelOverin Nederlandschen diensten werd
reedsin 1815t0tgeneraal-malooren in 1816
t0tluitenant-generaalbevorderd.Hjbekleedde
vervolgens de betrekkiny van commandant

eenvolgensyredikantteVinkcveen,te M0nster,te Gormchcm en te Gouda,zag zichin
1795 van zjn ambt ontzet, maar in 1802
wederom aangestelq,werd in 1824 emeritus
en overleed te Alphen aan de Rjn den Cëen
Junj 1828.Hj waseen dichtervan goeden
aanleg,die reeds op So-jarigen leeftjdzt
jn

van Luxemburg en Boulllonjwerd in 1818 tt
L of der weldadigheid''met goud zag begepensioneerd en overleed op den htlizeW el- kroond.Voortsgafhj inhetlichtKGezangen

gelegen bj Sappemeerden lodenApxil1823. voor de Gereformeerde kerk (1797- 1799,
Bussahir,O0k we1Bassalter ofBissakir Z dln)', GFsestzangen voor hetKoninkljk
genoemd,iseenaanGroot-Brittanjeschatpligtig huis (1817)'' benevens een aantal leerrede-

vorstendom in het noorden van Hindostan. nen,redevoeringen enz.
Hetiseen der hoogste gewesten onzeraarde,
Bustam ente (Anastasio),eerstgeneraal
waarreusachtigeberggevaaxtenafwisselenmet inColumbiaenvervolgenspresidentinMexico,
diepedalen,doorkronkeldvanwoestestroomenj werd den 26sten Januarj 1827 dpor de troeentelt0414l(
Dgeogr.mjlen150000inwoners. pen in Columbia t0t generaal in plaats van
De genuddelde hoogte des lands is ruim 500 L ara gekozen en den 16(
1en M aart daaraanNed.el.Men heeft er uitmuntend jzer.De volgende naar Guayaquilgezonden.Hierzag

sneetlwljn ligteraandezuidzjdeterhoogte hj zich doordezjnen verlaten en gingvervan ruim 6000 Ned el, en de zonnestralen volgensmet20oëcierent0tdevjanden- de
zjn op die hoogto bjna ondrageljk. Ter Peruvianen- over.Nadat de vrede gesloten
hoogte van 5000 Ned.elis erdebodem met was, zoodat zjne eerzucht er niet langer
strtlikgewas begroeid, dat t0tvoedsel dient voedsel vond, begaf hj zich naar Mexico,
vool- paardent runderen en yaks.De inw o- werwaartszjn roem hem wasvooruitgesneld.
nersbehooren er t0tverschillende kasten der Reeds den Sssten Januarj 1829 werd htldoor
Brama-hiérarchie; zj vervaaxdigen wollen hetCongrèstptvice-presidentgekgzen enhj
stoFen en verbranden deljken op detoppen kwam aanstonds in verzet tegen Gverrero.
derbergen.In hetalyemeen heefthetland Van de verklaring1die hj tegen dezen uitaldaar eene gunstige llgging voorden handel vaardigde) ontleenden zjne aanhangersden
tusschenHindostan?TibetenChina.Dehoûfdpla
atsin hstdal der Settledsj is Rampoer.
Busschlus (Michiel),geboren in 1625te
Zanow in Pommeren,bezochtonderscheidene
hoogescholen in Duitschland en de Netlerlan-

naam

Van Prontbneiados. Aan hun hoofd

maaktehj zich weldrameestervan Mexicp,
noodzaakte den voorzitter,om afstandtedoen

van zjne betrekking, en werd op den leten
Januarj 1880 zelft0t presidentvan Mexico
den en legde er zich t0e op hetLatjn en gekozen.W eldra echter verloor hj zjne
Grieksch en op (
le oostersche talen,voorts poptllariteit, en in September 1831 barstte
op de geschiedenis,dewiskunde,dewtjsbe- een opstand tegen hem uit,zoodathj zich
geerte enz.ln 1651 werd hj deleermeester gedwongen zag,den presidents-zetel ten beder zonen van Geor-qe .
Fre#:rï,k baron tltoe hoeve van Pedrazza te ruimen.E en besluit
Sc/z/
lncrzepsdr,g en H ol
tenlandsbergt die hem van den 24sten Julj 1832 vexbande hem ende
tevens met verschàllende zendingen belastte geheele aristocratisehe partj buiten degrennaarFrankfort,Spiers,W iirzburgenW eenen. zen derRepubliek,waarnahjzichnaarEuroIn 1665 werd hj benoemdtothooyleeraarin pabegafen zich langentj4teParjsophield.
de welsprekendheid en gesehiedenls te Fra- Eerstnaden valvan Ranta Anna keerdehj
neker,waarhj den lpt
lenJulj1681overleed. naar Mexico terug,en werd erden 25stenFe-
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bruarj 1827 wedert0tpresidentgekozen.Gedurende de woelingen van1840moesthjnogmaalsdewjk nemen,en hjlegdeden 3osten
September1841 zjne betrekking neder,zich
vervolgensnaarEuropabegevende,waarhj
bj afwisseling te Londen, Romeen Parjs

6s9

ljken van aanzienljkepersonenbjdenbrandstapel(bustum)vochten,om hetvergotenbloed
t0toFertedoen dienen aan deonderaardsche
goden.Dat vechten is ingevoerd in 465vöôr

Chr.door M aeews en DeeLus Wrfffzl:bj de
ljkplegtigheid vanhun vader,en wè1om een

vertoefde.W ederom kwam SantaHS<Jtenval, einde te maken aandebarbaarschegewoollte,
en ncgmaals keerde B'
antamente naar Mexicû Om gevangenen en slaven Op hetgrafvaneen
terug,waarhj den 6den Maart1853Overleed. afgestorvene te oFeren.Later werden zulke
Buste,van het Italiaansche woord busto gevechten ter eere der dooden o0k in den
(borjtbeeld)iseen plastisch kunstgewrocht, Circus ofin hetAmphitheater gehouden.
dat '
s menschen hoofd met een gedeelte der
Busz (FransJoseph),eenvandehoofdleiborstvoorstelten op eene.rûnde ofvierkante ders der Ultramontaanschepartj in Baden,
basis rust. Men vervaardigt eene buste van werd geboren te Zellden zpsten Maart1803,
marmer,gips,metaal,houtofwas.Zijbevat studeerde te Freiburg,Heidelbergen Göttinenkelhethoofd alsden zetelvanhetdenken
gen in de letteren,geneeskunde en regtenen
en deborstalsdienvan hetleven en gevoelen. verwierfin die verschillende vakken dedocDe armen ontbreken,omdat er geene han- torale waardigheid.In 1829vestigdehj zich
delingwordtvoorqesteld,maarenkeleenka- te Freibllrg als privaatdocent in de regten,
rakter, hetwelk zlch openbaren moet in de en werd er in 1822 t0tbuitengew oon en in
uitdrukking van hetgelaat.Men heeftideale 1826 t0tgewoon hoogleeraarin deregten bebustes,gewrochten van de fantasie des kun- noemd.ln 1827 werd hj lid derTweedeKastenaars,enportret-bustes,diebekendemerk- mer,voegdezich aanvankeljk bj deliberawaardigepersonen voorstellen,doch 00kideale 1en,maax volgde weldraeenegestrengR.Ka-

bustesbewerkthj gewoonljk naareen door tholiekerigting.Zjn toestand werd hierdoor
hem gekozen model.
in deKamerzöô lastig,dathj weldra zjn
De oade Griekschekunstkendegeenebtls- mandaatnederlegde.In 1846verdhjherkotes, maar schiep enkel volkomene beelden. zen,doch in April1848 moesthj wederom
Eerst later vervaardigden zj bustes,waar- afstand doenvanzjnebetrekking.InDecemmede voorportalen, tempels, scholen: boe- bervan laatstgenoemdjaarwerdhjafgevaarkerjen,tempels en begraafplaatsen werden -digd naarde NationaleVergaderingteFrankversierd.De Romeinen plaatsten de van was fort, en behoorde er t0t de meest-begaafde
Feboetseerdebustesvan hunne voorvaderen leiders derGroot-Duitsche R.KatholielteP21*ln het atrium in Feslotene nissen en deden tj.Vooralbejverdehjzi
chineençrootaantal
ze alleen bj plegtlge gelegenheden ronddra- geschriften)om deonafhankeljkheldderKerk
gen ofop de markt brengen.lntusschen was van den Staattehandhaven.Hjschreefonder
ditslechts veroorloofd aan hen,die het dlus anderendueberdenEinit
lszdesChristenthums

imaginis''bezatentnameljk hetregtOm beel- aufRechtund Staat(1841)'' tDieMethododen te hebben van voorvaderen,die hooge logiedesKirchenrechts(l84S)'' aGeschichtt
a
staatsambten bekleed hadden.lnden tjd der der Bedriickung der kathglische Kirche il1
Keizers werden er borstbeelden in grooten England (1851)'',t
dDieGesellschaftJesu,ihr
getale vervaardigd, zoodat er n0g vele van Zweck ,ihreSatzungentGeschichte,Aufgabe
marmerofmetaalbehoqdengeblevenzjn,z00- unë stellung in der Gegenwart (2 dln,1853
a1sbustesvan R omerus,Socrates,P lato,X $fr$- tot1854)''1uGeschichteundSystem derStaats.
pides,Caesar enz.Veelalzjn eropschriften wissenschaft(1830,3 d1n)''enz.InNovember
op de basisgeplaatst,doch men behoortbj 1863 is hj doorden Keizervan Oostenrjk
hetbeoordeelen daarvan zeer om zigtigtew e- t0t ridder benoemd.
zen,daar dikwjls alleen zulk een opschrift, Bute is de naam van een eiland aan de
ofo0k w e1alleen hetborstbeeld uitdedagen westkust van Schotland endeFrithofClyde,
der Oudheid afkomstig zjn.
en ten noorden en noordw esten door eene
Busto(Augustus),00kBam bp'a,Zcrtxslgl naauw e straatvan denvastenw al- heteven
en Zarabaglia genaam d,eenuitstekendItali- zoogenoemde 'graafschap - gescheiden.H et
aansch beeldhouw er, w erd gebûren op het is31/ageogr.mjllangen 1geogr.mjlbreed,
grqndgebied van Milaan omstreeks hetJaar in het noorden bergachtig en steilvan kust,
1470 en leefde n0g in 1550.Van hem is het eninhetzuiden heuvelachtig,zoodatergoede

h'
aaje monumentafkomstigvandenkardinaal bouwlanden vooryersten haverenuitmunCaraeeiolo te Milaan,alsmede12keurigebas- tende Feiden tevlnden zjn.De k
Stltartszjn
relièfs op het praalgrafvan Gaston deFpia. van dâa
'1
*afkomstig.HetaantalinwonersbeBustrophédon Of os-keering is een draagt er ruim 10000, en men heeft er n0g
Griekschwoord,ûntleendaanploegendeossen, overbljfselen vaneenHeidenschentempel.die aan het einde (
ler vore terugkeeren, en Hetgvaafseh'ap van dien naal
p ishetzuidebeteekenteenedergeljkeoud-Griekschewjze ljkste van diederSchotscheHooglanden.Het
van schrjven,waarbj deregeleerstvan de bezitonderscheideneeilanden,vanwelkeBute,

linker- naar de regterhand, en dan van de Arran,Great-enLittle-cambraedevoornaamregter-naarde linkerhand voortliep.Dewet- stezjn,en zelfop l0'
/aE)geogr.mjlbjna,
ten van Solonwaren opdiewjzegeschreven. 20000 inwoners. De hoofdstad is Rothesay
B ustuariiwareninhetoudeRomezwaard- op de oostkustvan het eiland Bute.

vetkterst4iebj de plegtige verbranding der

Bute (John Stuart,graafvan),een En-
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gelsch staatsman en kruidkundige,werd ge- prachti
qeboom 4erOost-lndisehe bergBtreek,
boren in 1713 uit een 0ud en aanzienljk waar hp zich metgladdetakken om grootere
geslacht.ln zjneJeugd leefdehj vroljk en boomen slingert en eene verbazende menigte
onbezorgd.maar toen hj in 17371id werd bloemtrossen draagt.

van hetParlement,wasbj plotseljk omgekeerd en kwam in ernstig verzet tegen de
ministers.Hjwerd dan00k in1741nietherkozen en begaf zich weder naar het eiland,
waaraan hj zjn naam ontleende.Htlbleef
er t0t aan de landing van den Pretendent
in Schotland (1745), begaf zich toen naar

R Byteniqw (ApollinarisPetrowitslki),een

den Staatsraad en hetbestuuroverhetbosch

Y7a:r

usslsch dlplomaat, geboren in 1790,werd
in 1828 t0t staatsraad benoemd, en begaf
zich in 1830 a1s buitengewoon gezant en ge-

volmagtigdministernaarConstantinopel.Zjne
loseljke handelwjzebj verschillendegewigtige aangelegenheden verschafte hem grooten
Londen,werd erde gunsteling van denprins invloed bj dePdrte.In 1833sloothj erhet
van Y CJI6,en na den dood van dezen kamer- bel
anjrjk verdrag van Hunkiar-Esklessi,dat
heer en onderwjzervan den Prins,dielater Turkpe afhankeljk maakte van Rusland,
als Geor-qe II1 den troon beklom.Toen dit m aar in 1841 niet vernieuwd kon w orden.
wei
rld
Bnt
in
ew1n
geschiedde (1760),verkreeg Butezitting in In 1843hj
l1
846ene
8a
4a
7rRomeverplaatst,
graafBludow ter

van Richmond.Wvfebejverde zich,om alle zi
jne stond bj hetsluiten van hetConcorpersonen te verwjderen,dieaan zjneeer- daat.De revolutionaire bewegingen in ltalië
zuchtige plannen in den weg stonden.Hj gaven aanleiding t0t zjn terugkeer naar
ontbond het Parlement,en ditwerd gevolgd Rusland, en in 1854 werd hj op zjn verdoor den va1 van het Kabinet.Alleen Tiff zoek Ontslagen van zjnegezantschapsbetrekk0n zich t0t in october 1761 staandehouden king.ln 1856 werdhj echterwederom naar
a1s hoofd van hetdepartement van Buiten- Constantinopelgezonden,waarhj doorzjne
landsche zaken. BMte bekleedde toen de betrekkingen van staats-secretaris en van l0rd
der schatkist. ln die hoedanigheid sloothj
in 1762 den Vrede van Fontainebleau,maar

schranderheid eene betere ovexeenstemming
wist t0tstand te brengen tusschen Rusland
en de Porte, en i
n 1858 vertrnk hj weder
naar Petersburg,om er zitting te nem en in

hj maakte zich,vooraldoordebegunstiging
derTory-partj,vele vjanden,zoodathj in
1772 zjn besluitvolvoerde,om zich van het
staatstooneel te verwjderen. Zjne ovexige
levenslaren bragthjdooropzjnslotLutton

den Rjksrlad.
Butjadm gen of Bntjadingerland,nameljk het iland buiten de Jade'' vormt het
noordoosteljk gedeelte van het hertogdom

in Berkshire, Nfaar eene bibliotheek Van
30000 deelen, een botanische tuin en een
uitgebreid kabinet van natuur-en sterrekundige instrumenten hem nvervloed van bezig-

Oldenburg, tusschen de W eser en de Jade.
De bodem - een lage slibgrond - is erzeer
vruchtbaar en met bouwlanden,weiden en
tuinen bedekt.Behalve paarden,rundvee en

schapen worden ervelezwjnen uitgevoerd.
heid bezorgden.Hj overleed den loëenMaart Ditland wasindemiddeleeufen een kleine
1792. Zjne geliefkoosde studie was die der Friesche Staat,om wiens bezltde aartsbiskz'
uidkunde.Voor de Koningin van Engeland schoppen van Bremen,de graven van O0stvervaardigde hj hetprachtwerk GBotanical Friesland en die van Oldenburg geruimen
tables'' in 9 praehtige kwarto-deelen,waar- tjd oorlogvoerden.In1514werdhetlandver-

van slechts12 exemplaren zjn gedrukt.Dat over; dooxden hertog van Brunswjk en den

werk kostte omstreeks 10000 pnnd sterling; graafvan Oldenburg, die het onderling vereen exemplaar daarvan bevindt zich op de deelden.Langzamerhand echterkwam Oldenburg in het bezit van het geheel, en toen
Nationale bibliotheek te Parjs.
Butea Roœb. is de naam van een plan- het huis der graven van Oldenburg uitstierf
tengeslacht uit de familie der peuldragers (1667),verviel het eerstaan het huis Ho1(Leguminosae),ter eere van 10rë B nte alzoo Btein-plön1en in 1676 aan Denemarken,4at
genoemd. Het onderscheidt zich door eene het in 1772 in rt
lil tegen een gedeelte van
lancetvormige,opene vlag en gesteelde,za- Hol
stein wederaan Oldenburq afstond.

mengedrukte, vleezige peulen,terwjlzich
Butkol (Peter Grigorgewltsj),een Rusin elke van deze slechtséén zaadjebevindt, Bisch geschled- en oudheidkundige,werd geen omvat boomen in OûBt-lndië en China boren te Moskou in 1776,omhelsde aanvan-

met zeer fraaje,donkerrnode bloemtrossen. keljk dekrjgsiienst,bepaaldezichtoen t0t
.B. f
rondosa A/zô. iB een boom ter hoogte eene bqrgerljkeloopbaan en werd,na gronVan 6 Ned. el1 die op

de bergen in O0stIndië groeit ronde,eenigzins behaarde bladeren draagt en met lange bloemtrossen versier; is.Het bloedroode sap ,datuitdeschors
vloeit en in de luchtverhardt,wordt,als
een zamentrekkend m iddel, onder den naam

van Oost-ln'
disehe kino (K. orientale sive

a
siaticum? in denhandelgebxagten onderscheidt zlch van de echte kino door zjn
looistof-gehalte. H et zaad w ordt tegen de
woxmen gebrnikt, en de bloemen leveren
eene fraape gele vefstof B.zvzersl iB een

dige Btqdiën aan de hoogeBcholen te M oskou
en te Kasan ,directeur der gouvernementsscholen te W oronesh, bekleedde Qaarna een

post bj hetalgemeen bestuurvan Finland,
vervolgensdien van lid van denraadbijhet
ministex
'ie van BinnenlandBche Zaken en was
Cr meermalen,bj afwezi
gheid,plaatsvervanger van den minister. Totlid der Académie
van W etenschappenbenoemd,leverdehjeen
groot aantal geschriften overRussischegeschied- en oudheidkunde.Eene Gverdediglng
derannalenvanNestor''wordtalszjnhoofd-
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werk beschouwd.HtloverleedtePetersburg een volbloed-democraat tegenover de Knowden 12t
1en December 1857 en liet onderschei- nothings. Dientengevolge verloor hj zjn

dene belangrjke handschriften na.die,ten postals kolonelbjdemilitie,dochhjwerd
behoeve der Russische geschiedenis,dool.de kortdaarna doordeoëcierenzjnerafdeeling
zorg derAcadémie zjn uitgegeven.
t0tbrigade-generaalgekozen.ln 1855zaghj
Butler.Onderdezennaam vermeldenwj: zich doorden Voorzitter der VereenigdeStaW altlter Wvfler, den aanlegger van den

ten benoemd t0t inspecteur der W estpoint-

moord van W allensteLn. Hj was afkomstig Académie,en in 1859 werd hj 1id van den
uit Ierlanf
l,nam in oostenrjk dienst a1s Senaatvan Massachnsetts.Bjhetuitbarsten
gemeen soldaat en werd ondcr hetopperbe- van den burger-oorlog werd hj (April1861)

ve1 van W allensteén bevorderd t0t kolonel Opperbevelhebber derin Marylandvereenigde
van een regiment dragonders. W allenstein troepen,bezetteAnnapolisenbeteugeldeBal-

zocht hem zooveel mogeljk aan zjn per- timore.In Junj t0tcommandantvan O0stsoon te verbinden en stelde daartoe Butler Virginia (hoofdkwartier in hetfort Monroe)
bj den Keizer in een ongunstig licht.Toen benoemd,leverdehj den ZuideljkenbjherBMtler zulks ge<aar werd en tevensver- haling slag en scheepte den 26sten Augustus
nam ,dat Walleneteinwegenszjn plan,om zich in met4000 man,om in hetZuidendoor
afvallig te wordenvan den Keizer,doordezen te dringen.Den 28sten Augustus noodzaakte

wasvogelvrjverklaard,verbond hjzichmet hj hetfortKaap Hatterasdoo1*een bombarW altherJlell
erplz,Gordon en Leslietegenden dement t0tde overgave,wendde zichvervolopperbevelhebber,engezamenljkbragtenzjnu gensnaarMassachusetts,bevond zichin Maart
op het kasteelteEgereerstfensgetrouwen, 186: op Ship-lsland,enmaaktezichden lsten
zooals Tertzky,Illo,Kinnlcy en Neumann,en Me
iame
ster
Orle
ns.eMe
tbvearn
ade
dn
ehe
be
idla
eng
nme
rjt
ke stad Newdaarna den veldheer zelven om het leven.
zoodathj gestrengheid
DeKeizerJuichte die daad zeert0e,roemde voerde hj o0rlog!
zich den haat
de getrouwheid van Butler,verhiefhem t0t der slavenhoudersln groote mate op denhals
graaf en kamerheer, overlaadde hem met haalde.Toch had hj slechts weinigeZuidegeschenken en bevorderde hem t0t generaal- ljken doen terdoodbrengen,nameljkdepermAjoor. Hj had evenwel niet lang genot sonen, die in de uniform derNoordeljken
van zjne doormoord verkregen voor/egten. zich allerleiafpersingen veroorloofden. Hj
Nadathj in den slagbj Nördlingen (6Sep- werdvervolgensteNew-orleansdoorgeneraal
tember 1634)dappergestreden en Aurach en B ankn vervangen en w eder naar M onroe geandere vaste plaatsen veroverdhad,bezweek zonden,waarhj bevelvoerdeoverOost-virhj onverwachtinlaatstgenoemdemaandnabj ginia.Aldaar nam hj in Mei1864 aan den
Schorndorf. Zjn aanzienljk vermogen had mond derAppomatox bjdeJames-riviereene
hj- welligtuitgewetenswroeging- meeren- stelling aan, die Grant gelegenheid gaf.om
deels vermaakt aan de R.Katholieke Pr0- zonder g0V2,
:r naar Richmond te rukken.ln
paganda,aan de Franciscanen en Jezuïeten, Junj vereenigdehjzich metdetroepen van
en W altl
zer Deeeroîf? kwam aan het hoofd Grant en plaatste zich aan de zuidoostzjde
van zjn regiment.
vanPetersburg.Tentjdederpresidents-keuzey
Samnëlzlfler een beroemdEngelsch dich- inNovember1864,bevondzichlutleeteNewter.Hj werdgeboren denst
lenFebruarj1612 York,waarhjhetopperbevelvoerdeen,z00te Strensham in W orcestershire, studeerde alshj aankondigde,ttop alle gebeurtenissen
te Cambridge.aanvaardde de betrekkingvan voorbereidwas.''Tegen heteindedeslaarsnam
griëerbj een vredegeregt,enhieldin zjne hjdeelaan deexpeditievan admiraalPorter
vrje uren zich bezigmetletterkunde,muziek naarW ellington.Erwaren25000mantroeyen
en schilderkanst.Nadathj vervolgens eeni- aan boord.OI!Kerstjdwerdeenebestormlng
gen tjd ten huize der gravin zzlizc/iu'f: van vanhetfortFlsherbeproefd,doch tevergeefb,
Kent had verkeerd, trad hj in dienst van w eshalve de manschappen w eder aan boord
g%amnël Luke, een oKci
er van Cromwell en moesten gaan.Na de onderwerpi
nq van het
een jverigen Puritein.Ditgafaanleiding t0t Zuiden behoorde htjt0tdeverdedlgersvan
het opstellen van zjn uHudibras(Londen, gestrengemaatregelen,en hj deedlndat0p1663,3 dln,1793,1806,1844)'',waarin hj zigt nietonder voor Stenens en diens medede dweeperj en woeste uitgelatenheid der standers. Hj wilde,datde afvallige Staten
godsdienstige en staatkundige secten van het onder eene militaire dictatuur werden getoenmalig Engeland in een bespotteljk dag- plaatst.Zjnedenkbeelden vondenevenwelbj
lichtstelde.Laterwerd hjsecretarisvanden demeerderheid geen bjval.
W illiam Allan .
ff4fler, een Amerikaansch
graafvan H-ùf
/rt
y,doch overleed in 1680te
Londenin behoeftlgeomstandigheflen.In1721 dichter.Hjwerd geboren teAlbany in1828,
isin de W estminster-abtdjeengedenkteeken studeerde aan de universiteit te New-York,
terzjnereereverrezen,eneeneverzameling reisde daarna gedurende 2jaren in Europa,
zjnerwerken werd in 3 deelen uitgegeven. en vestigde zlch na zjn terugkeerin zjn
lenjamin Frcsklizl .
B%tler, een Ameri- vaderland alsadvocaat.Hj leverde vele opkaansch generaal,geboren den 5den Novem- stellen in de StDemocratic Review''en in de
ber 1818 te Deerfeld in Newhampshire.Na- ttLiterary W orld''.
dathj a1szaakgelastigdeteLowellwaswerk- Buto isde naam van eeneEgyptischegozaam geweest,werd hj in 1852 volksverte- din,die in de stad Butos in een prachtigen
genwoordiger in M aBBaehusettg en stond als tempeluitéén steen gehuldigdwerd.Zt
jsehpnt
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een zinnebeeld van de zaaan ûfvan de voch- thologus (1828-1829, 2 dln)'' enz. Voorts

tigeluchttewezen.Telkenjare werderter gaf hj met W olf van 1807- 1811 het
harer eer feest gevierd,en haarorakelstond uMuseum fur Alterthumskunde''in het licht,
in hoog aanzien.Men vereenzelvigt haarmet terwjlhjtevensuitgaven bezorgdheeftvan

de Gr'
leksche Leto(Latona).

Butom eën is denaam van eeneéênzaad-

Grieksche sghrjvers.

Bûttnerla is de naam van een planten-

lobbigeplantenfamilie,welkezich onderscheidt geslacht uit de famllie der Buttneriaceè'
n,
door een vrj, zesbladig bluemdek,datop door Loetlin.g alzoo genoemd ter eere van
eenkelk ,maar O0k we1 eensop eene bloem- den hoegleeraar Buttner te Göttingen.Het
kroûn geljkt,6- 9 Ofmeermeeldraden,waar- om vat vooral boom en uit de keerkringsge-

van debuitensteweleensOnvruchtbaarzjn, westen en daaronderzeerbelangrjke,zooterwjl de helmknoples met twee langwer- als den cacao-boom.Het geslachtBiittneria
pige spleten opengaan, korte of geen

telt een aantal heesters met eenvoudige

stjlen en eenveudige stempels, pellvol- bladeren en okselstandige bloemen,met een
migevruchtlesenzaden zonderkiemwit.Zj gekleurden,s-deeligen kelk eneene s-bladige

omvatkruidachtige moerasplanten meteirond- bloemkroon.De vruchtis eene 3- tet 5-h0khartvormige,kromnervige?gaafrandige ofmet kigezaaddoos.

ongesteelde,ljnvormige bladeren en twee- Buturlin (DmitriPetrowitsj)nîBoetoerlin,
een uitstekend Russisch schrjver overmilibloemstenggeplaatstebloemen.Zjteltslechts taire zaken geboren te Petersburg in 1700,
een klein aantalgeslachten en soorten, die werd in 1808 kornetbj een regimenthuzaoverden noordeljken gematigden gordelvan ren: nam deelaan den veldtogt tegen O0sEuropa en overZuid-Amerikaverspreidzjn. tenrjk (1809)en zag zich in 1812 geplaltst
Dehiertoebehoorendegewassen dragen veelal bj den generalen staf. Gedurende den strjd
fraajebloemen,en veledaaronderzjnvoor- van datJaarbeweeshj aan vorstBagration
zien van een m elkachtig sap.
en generaal WassilsLiiko,
ulbelangrjke dienButom us zie Zwanebloem.
sten. In 1819 werd hj kolonel en onder
Butte (Wllhelm),eeq Duitschschrjver keizer Nikolaas generaal. Steeds hield hj
over staatswetenschap,werd geboren in 1772 zieh bezig metdekrjgsgeschiedenisvan alle
te Treis in Keurhessen,was eerstprofessor tjden en velkeren, en in deeerste plaats
aan het gymnasium te Gieszen,vervolgens met die van Rusland.Zjn eerste werk was
hofm eester Van den Landgraafvan Hessen- eene besehrjving van 4en veldtogtvan SlDarmstadt:in 1804 hoogleeraar in de statis- '
tcqro'
t
oin Italië (1799),getiteld tRelation de
tiek en staatswetenschappen te Landshut,
Cam/agneen Italie (1810)''.Veelbelangen in 1816 regéringsraad te Keulen,waar
ls zjn dTableau de la Campagnede
Allemagne(1815,Bt
leuitgave1820)''.
hj in 1833 overleed.Hj isde grondlegger
der anthropologische biotomie, en schreef
schreef hj Jprécis des êvénements
slachtige,regelmatige,op den t0p van een

dBlicke in das hessen-darm - militaires de la dernière guerre d'
Onder anderen t
Espagne
stëdtische Land (1803, 2 d1n)'', uversuch (1817)9'1 eene dsGeschiedenis van den inval
eines neuen System s der sûgenannten Poli- van Napoleûn in Rusland (1820)'' en zjn
zeiwissenschaft(1805)'' Cdbie Biotomie des hnofdwerk GGeschiedenis van de veldtogten

Menschen (1828)''
, GDer Grtmdbegril des der Russen in de 18de eeuw-''Htjgenootin
groote m ate het vertrouw en des K eizers,
Staats(1831)''enz.
Buttm ann (Philipp Karl), een uitste- die hem t0t1id van den Senaat en t0t chef
kend Duitsch letterkundige, werd geboren van de Keizerljke bibliotheek en van het
den 5den December 1764 te Frankfortaan de geheim archiefbenoemde.Hj overleedopZtln
Main , stt
zdeerde te Göttingen !werd vervol- landgoed nabj Petersburg op den 21%ten OcgensOnderwjzervan den erfprlnsvonD:.
::Jl, tober1849.- T0tzjnevoorvaderen behoorde
vertoefdeeenigen tjd teBerljn enteFrank- A leœander zpridqsoznbfy-/B%ttqrlin, die,gebofort aan deoder en zagzich in1796benoemd ren in 1694,een gunsteling wasvanKeizerin
t0tsecretarisaan deKoninkljke bibliotheek Elizabeth,door haar t9t graaf en veldmaarteBerljn. ln 1800werd hj hoogleeraarin sehalk verheven werd,in den Zeveniariqen
de Griekschetaalaan een gymnasium aldaar,
deed in 1808 afstan; van die betrekking,en
werd in 1811 bibliothecaris,lid der Académie van W etenschappen en leeraar in de

ogrlog streed en in 1767 stierf.Diens klelnzoon , de senator DmitriTefrolpifq
p'Butwrlin,
geborenin1763?verzameldeteFlorence eene

uitgebreide bibliotheek,dienazjn d0ot
l(20
Oude talen bj denKroonprins,laterKoning November 1829) onder den hamer kwam.
I'
riedricl
t'
c ïl#el- IV van Pruissen. Van
Butyl-alkoholisdegemeeuschappeljke
1803t0t1812 washj redacteurvan deJspe- naam van vier stûffen, die behooren t0t de
nersche Zeitung'
' in 1824 kreeg hj aanval- reeks der één-atomige alkoholen der vette
len van beroerte, en hj overleed op den groep.Hoewel deze stoFen in eigenschappen
zlsten Junj 1829. Hj heeft voortreFeljke versehillen,zjn zj op dezelfde wjze zamenwcrken geschreven over de Grieksche taal

gesteld en we1 uit 4 verbindings-gew igten
koolstof, 10 verbindings-gewigten waterstof
uitgave 1858)'' uGriechische Schulgramma- en l verbindings-gewigt zuurstof, zoodat
tik (1816, 12t
1euitgave 1853)'' tdlzexicolo- de formule illscheikundig teekenschrift is:

zooals tGriechisehe Grammatik (1792,20stl

gus(1818,zt
leuitgave1827)'', JAusfiihrliehe C4H1q0.Twee van deze alkohnlenzjnpriGriechische Sprachlehre (1819 enz.)''j AMy- maire,dat wilzeggen, datzj doorinwer-
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king van zuurstof eerst een aldehyde en bj generaal.In den Poolschen 0orlog(1702t0t
voortgezette oxydatie een zuur leveren.De 1704) vochthj met groote dapperheid en
verkregenezuren zjn tFeeverschillendeb0- zochtbj hetbestormen van Pragadewoede
terzuren,waarvan hetée
'n normaalboterzuur, der overwinnaarszooveelmogeljk tebeteu-

het ander isoboterzuur wordt genoemd.De
derde butyl-alkohol is eene secundaire,die
door opnemen van zuurstof in een aceton
overgaat en wel in hetmethyl-aethyl-aceton.
Van de vierde butyl-alkohol ontstaan door

gelen. Nadat op last van Catharina 11 de
veldmaarschalk S'
awaçow hem in 1705, na
de laatste verdeeling van Polen, het commando in W arschau en het bestuur van ge-

holen dpor middel van water afschcidt en

lastinqen,en zag zich daarna benoemd t0t

heel Polen had opgedragen,wist hj d00r
oxydatie twee zuren en wel azjnzuur on zjne gematigdheid, menschlievendheid en
onbaatzuchtigheid de achting en liefde des
propionzuur;het is een tertiaire alcohol.
Van deze alkoholen ishetbestdiebekend, volks te verw erven.Hiernawerdhjin1796,
welke door gisting wordt verkregen.Zj is ten tjde van keizerPaul I, militair goueenekleurlooze,dunvloeibare,naarwjnrie- Verneur van Petersburg doch vielbj den
kendevloeistof,die bj 1090kookten bj de achterdochtigen Czaar weldra in ongenade!
gisting van beetwortel-melasse ontstaat.Men zoodathjzichnaarDuitschlandbegaf,waarhj
verkrjgt zeuitdefoezel-olie van den beet- als balling in bekrompene omstandigheden
wortel-melasse-brandewjn,wanneer men bj leefde. Ten tjde van keizer Aleœander J
afgebrokene distillatie opvangt? wat bj werd hj teruggeroepen en in zjne eerher80- 105B, 105- 1150en 115- 1259overgaat, steld.Op bevel des Keizers droeg hj eene
Van het eerste gedeelte de vlugtige alko- herzieni
ng voor derongeljk drukkende behet overbljvende alsmededatgene,watvan militalr gouverneur der Oostzee-provinciën
het laatste product door herhaalde distil- en t0t inspecteur der troepen van Ljoand,
latie bj 1500 overgehaald wordt,met het Esthland en Koerland.In den Duitsch-Frantweede productvereenigt;dat laatste wordt schen 00r10g van 1805 commandeerdehjhet
4an 3 etmalen metbi
jtendekaligekookt,Om 2deRussischearmée-corps,hetwelkinden slag
4en zamengestelden aether te ontbinden, bj Austerlitz den linkervleugel vormde,
waarna men het distillaat door middel van maar k0n geen weêrstand bieden,toen het
ongebluschten kalk van waterberooft.Einde- centrum en de regtervleugel begonnen te

ljk wordtdatgene opgevangen,hetwelktus- wjken.Hj trok achterwaartsen nam eene

schen 108 en 1100overgaat.Dezamengestelde. defensieve hguding aan,zoodatNapoleonhem
butyl-aethers,die men uitbutyl-alkoholberei- niett0thetsluiten vanvredebewejenkon.

denkan,zjngedeelteljl
tbjzonderwelriekend ln het volgende Jaar rukte hj op nieuw
en komen in de parfumerie-fabrieken zeer voorwaarts (l80s) en stond weldra aan het
te pas. Dedri
e andere butyl-alkoholen zjn hoofd van 50000 man uitgelezene troepen in
Oost-pruissen,toen Benningsen denederlaag
alleen voor de scheikundigen van belang.
>œButyl-ligcham en zjnscheikundigever- leedbj Poeltoesk,die ten onregteaanB'
bindingen! die men van hetradicaalbutyl A#?
z?ddAlwerd toegeschreven.Toch moesthj
(4 verbindlngsgewigten koolstof)aieidenkan. llet opperbevelaan dien mededingerafstaanj
Hiertoebehooren voornameljkde butyl-alko- hoewel hj het na de veldslagen bj Eylau
holen,deboterzuren,butylchlorurejbutyryl- en Friedland herkreeg.Zjn laatste wapenfeit w as de verovering van Finland in 1808.
chlorure, butyryl-qmide! butyl-amine enz.
Butyrum aytlp onli,zieRpiesglansboter. Door vermoejenis uitgeput,legde hjdaarna
zjn commandû neder en begaf zich naar de
Butyrym zlncl,zie Zink.
Buxhbwden (Friedrich W ilhelm , graaf baden in Oostenrjk.IIj kwam evenweln0g
von), een Russisch veldheer, was de telg zieker terug en overleed den zzsten Augusvan een adelljk Ljoandsch geslachtenwerd ttls 1811 op zjn kasteelLohdein Esthland.
geboren den 13;en September 1750 op het Zoow eldoor Friedtniclt Y iIA:J- 11.vanPruiskasteel Magnusdal Op het eiland Möen bj sen alsd001'PaulI van Rusland washjin
Oesel. Op lo-jarigen leeftjd kwam hj op den gravenstand Opgenomen.
de cadettenschoolte Petersburg en 9jaren
Buxton (Tomas Fowell), een jveraar
later erlangde hj de vexgunning,om tegen tegen de slavernj der Negers.werd geboren
Turkjemede ten strjdete trekken.Op het den lsten April1786 te Earls-colneinEssex,
slagveld bj Bender onderscheidde hj zich studeerde te Dublin en verbond zich daarna
dool' groote dapperheid en werd aldaar t0t als deelgenoot in een Londensch handelsoëcier benoemd.Als adjudant van vorst huis. Door zjne schoonzuster,de bekende
Orlom verqezeldehj dezen in 1774 en 1775 miss I'ry, opmerkzaam gemaakt op het lot
op eene rels naar Duitschland en Italië. In derarmen,stichttehj eenehulpvereeniging
1783 werd hj kolonel'
,in 1785vleugel-adlu- voorde zjde-weverste Spitalields,schreef
dantderKeizerin,enin1789generaal-maloor. eene tdEnquiry, whether crime and misery
In den 00rl0g met Zweden (1790)bragthj are produced or yrevented by 0ur present
aan de generaals Hamilton enM eyerfeld de system ofprison dlscipline (1818)'',en deed
nederlaag toe, ontzette Frederikshamm en een genootschap ontstaan t0tverbeteringvan
W iborg en redde de Russische vloot,wier gevangenen.In 1818 rerd hj l
id van het
verlies onvermjdeljk scheen. Catltarina 11 Parlement en was er eén van de hoofdleibegioigde hem daarna methetkroondomein ders der beweging voor de vrjlatiny der
M agnusdal en benoemde hem t0t luitenant- Negerslagen.In 1823dreefhj de.besllssing
IV.
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door,datde slavernj:a1sin strjd methet
Christendom en metde Britsche grondwet,
zoospoedigmogeljkmoestwordenafgeschaft,
en hj rustte nietvoordat dit doelbereikt
was.Toen eindigde hj zjne parlementaire
loopbaan en werd verheven t0t baronet$
doch verlietn0g geenszinszjn vaandel,z0oalsbljktuitzjn geschriftu'
rheafricanslavetrade (1839):',waarin hj aantoont?dathet
onmogeljk is,den slavenhandel d00rbewa-

beidevoorgaanden.Hj werd jeboren te Njmegen in 1547,voegdezichbpde Jezuïeten,

studeerde teRomeen wasgedurende20Jaar
leeraar in de godgeleerdheid te Mainz?waar

hj den 30sten Mei 1611 overleed.Hj heeft
eenelange reeksvan Latjnschewerken geBchreven,van welkewjnoemen<Depersona
Christiadversus ubiquetarios(1582)''enuDispt
ltatio theologica de baptismi neeessitate

(1589):'.O0k heefthj een grootaantalwer-

king der zee te beletten.Langs cen anderen ken van anderen uitgegeven en vele vertaweg,nameljk doorinAfrikadeEuropésche lingen geleverd.

beschaving t: brengen,wilde hj zjn 00qmerk bereiken.Hj ontwikkeldeditplan ln
hettjdschriftd'
rhe African coloniser'',40ch
zjne pogingen,om hetuitte voeren.leden
schipbreuk. Hj werd ziek en sukkelen; en
overleed den l9ëen Februarj 1845 te Northrepps.-- Zjne belangrjke yedenkschriften
zjn in 1848 doûr zjn zoon ultgegeven.

Willem 2.t
y,
:,yeborenin 1661envan1693

t0t1606pensionarlsvanAmsterdam.Hjwasin

1702 met staatkundige schranderheid werkzaam,om degoedegunstvanEngelandtegen-

o
verFrankrjkvoor0nsVaderlandtebehouden,
voortsin 1704 metandere afgevaardigden
der Algemeene Staten,om metFriesland en

Groningen t0teene schikkinp tekomen ûmBuxtorf(Johann),eigenljk Bockstrop of trent de bevordering van prlns Jan Y îlleloœtrup,een uitstekend beoefenaarderO0s- Inrùo bj het leger,- daarna metAdriaan

tersche letterkunde,werd geboren den 15(
len
D ecem ber 1564 te Kam en in W estfalen,studeerde te Malburgj Herborn, Heidelberg,
Baselen Genève,werd in 1591 hoogleeraar
in het Hebreeuwsch te Basel, en overleed

'pl4 der Gpe, en Bnuno '
pl4 der Dl.:de4,om
oneenigheden in Gelderland uit den weg te

genaam d

pogingen,om van w ege de Staten van H o1-

ruimen,terwjlh: in 1705naarEngelandgezonden werd,om deeensgezindheidtusschen
datrjk en de Nederlanden tebevorderen,en
aldaarden 12den September1629.Van zjne jverig deel nam aan de voorbereiding van
gesehriften noemen wj öManuale hebraicum den VredevanUtrecht.Later'
ginghjweder
et Chaldai
cum (1602, 7*: uityave 1658)'' naarEngeland,waarhj de gehelme onderGLexicon hebraicum et chaldaleum (1s07, handelingenvankoningin AnnametFrankrjk
1s76)''en uBiblia Hebraica(1618,44ln)''.- ontdekte,weshalve hj aldaar geene groote
Ztjn zoon,deggeljksJohann genoemd (gebo- gunstgenoot.Nadathj,in 1712 teruggeroeplzlder Dnssen de vredesren 12Augustus1509),werdalshoogleeraar pen, met Brnno '
de opvolger van zjn vader,gafonderschei- onderhandelingen te Utrecht bestuurd had,
dene werken uit over het Hebreeuwsch en vertrok hj met Sîcc: van GO:JiZI.
;Jin 17:4
o
ve
eeo
dndv
ea
nn16
le
AuJo
guk
sa
tus
64,
ee
nrlzo
d(
e
znen,
nn1J6ac
ob- terwjl a1sbuitengewoongezantnaarFrankrjk.Zjne
en geboren den 14(
1en September 1645, den land te verhinderen, dàt aan W illem Karel
leerstoelvanzjn vaderengrootvaderinnam , A eatlrïk I'riso,erfstadhouder van Friesland,
velevertalingen van Rabbjnsche geschriften hetstadhouderschap van Gelderlanttwerdopleverde,den 4den April1704 overleed,- en gedragen, hadden geen gelukkigen uitslag

opgevolgd werd door zjn neefJohann W'
,atoqf,geborenden 8stenJanuarj 1663enûverleden den 19ëenJunj 1732.
Buys.Onderdezen naam vermelden wj:

(1722),en zjne handelingen aan hetHofvan
D enemarken,om ereenigegerezenegeschillen

dopr minneljke schikking uit den weg te
ruimen,blevendesgeljksvrt
lchteloos.In1726
Jacob 01 Giaeomo Wxy.
v,een Nederlandsch werd hj benoemd t0t eersten secretaris der
componistenin 1540organistindeSt.Marcus Staten van Holland, en in 1746,tjdens de
kerk te Venetië.Hj heeft onderscheidene ongesteldheidvandenraadpensionarisAntltony
door hem vervaardigde muziekstukken uitge- 1)JAlderSeï-,werddiensgewigtigebetrekking
geven,zooals GRicercate da cantareesonare doorhem waargenomen.Dezeverdienstelt
jke
d'
organo G altristromenti (1547 en 1549)'' staatsman overleed op den loëen Februarj

uDellecanzone Francesi(1550)'',GMntettitl 1749.- Zjnzoon Abrakam wasvan1726t0t
madl'
igali(1580)''enz.
Gerard./'
19:::,een Nederlandschgodgeleerde.
Hj werd geboren te Ntjmegen in 1528,studeerde te Keulen en werd kanunnik in de
hnofdkerk te Xanten.Hj schreefeen lcatechismus''benevenseenpaarLatjnsehewerken.

1733 pensionaris van Rotterdam , van 1737
t0t 1770 secretaris de< Generaliteits-reken-

kameren overleed inlaatstgenpemdjaar.Hj
wordt een dereerljkste,jverigste en kundigste dienaren van den Staat genoemd.

ElbertW'
Mt
p ,hofraadvandeKoningenvan

Pieter Wlvd
/,
:, een broeder van den v00r- Prulssen en van Polen.Hj woondete Amgaande.Hj werd geboren te Njmeqen in sterdam in hetmidden der voorgaandeeeuw ,

1540, studeerde te Keulen,voegdezlch bj en overleed aldaarden l3denFebrtlarj 1769.
de orde derJezuïeten,verwierfGe doctorale Hj schreef onder anderen tDenAlgemeenen
waardigheid te W eenen en verklaarde de Spectator,zjnde 30Vertogen enz, (1749)'',
H.Schrift aan de hooge schoolaldaar.Hj ullistorie van het Huisvan Bronswjk'', en
schreefttopuscatecheticum etc.(1596,6dln)''
, dtNieuw en volkomen woordenboek van kunen overleed den 12den April1587.
sten en wetenschappen (1769- 1778,10 d1n
Jan of Jokannes Wffy:, een .broeder der metplatenl''.

BUYS-BUYS BALLO'
P.
Jaeobus .
:$1::, een Nederlandsch scllilder. natuurkuniige,vooraleen gelukkig bepefe.

Hj werd gpboren te Amsterdam den lot
len naarder dampkringskunde en hoogleeraar te
Noveeber l724, was eerst op een notaris- Utrecht.HjwerdgeborenteKloetingen(Zuidkantooren ontving vervolgensonderwjsin Beveland)denlodenoctober1817,enbezocht
het teekenen van Cornelis Peonk en van
Cornelis Froo,
:f. Hj vervaardigde vele 00?ieën naar stukken van Jaoob de Wit,werd
ln 1742 lid van de teeken-académie te Am-

van 1830 t0t 1835 het gymnasium te ZaltBommel,waarde rectorH .JiM atfAe.vKroow

neeldecoratiën en maakte vooral een groot
aantalteekeningen voor het Gvaderlandsch
woordenboek'' van Kok, voor de uRomeinsche geschiedenis''van k
%tqartj en voor de
uFabelen'' van Gellert, benevens een aantal copieën naar stukken van beroemde

ding der hoogleeraren vanHensdeen Sehröder
in de Oude letteren;doch ging in 1838 over
t0tdewis-en natuurkundigefaculteit,waarna

(thansteZutphen)hem vooralsmaak inboezemdevoorde Griekscheletterkundeenwjssterdam ,schilderdeinolieverf,bjvoorkeurin begeerte.ln 1835werd hjstlzdentteUtrecht
den trant van de W it, vervaardigde too- en oefendeerzichaanvankeljk onderdelei-

hjzich in 1840onderdehoogleerarenMulder
en nan Aed.Nvooral toelegde op de schei- en
natuurkunde.Nadathj in 1844 den doctorsgraadverworvenhad,zaghjzichreedshetv0lgendelaarbenoemdt0tlectorindegeologieen
mineralogiete Utrecht,maakteeen beginmet
zjnenasporingen omtrentdemeteorologische
perioden,afhankcljk vanzopenmaan,waarvan de uitkomsten zjn neergelegd in zjne

meesters.00k heefthj redevoeringen uitgegeven,waarbj eenedoverhetteekenennaar
het naakt''
. Hj woonde geruimen tjd te
Mjdrecht,waarhj 1idwasvandengemeenteraad,en vestigde zich later te Amsterdam ,
waar hj den 7*en April 1801 overleed.O0k zjn zoon Cornelis WMy.
:,geboren te uchangementspériodiques,dépendantsdus0Amsterdam in 1745, lid van den Raad van leilet de la lune,déduits des observatoires
BestuurderKoninkljke Académievan Beel- Neerlandaises 1729- 1845'' engafin 1846lesdendeKunsten te Amsterdam en aldaarover- sen overtheoretische scheikunde,welkelater
leden in 1828,waseenuitmuntend teekenaar. werden uitgegeven onder den titel Jschets
Gerrit w
/f
xt
y:,een Nederlandsch landbouw- eenerphysiologievanhetonbewerktnigdertjk

kqndige. Hj werd geboren den 28stenAu- dernataur (1840)'.
gustus1747,waslandbouwerteVogelenzang, Nadat htjin 1846 een uitgebreid öReperzag zjne geschriften pver de cultuur van torium corporum chemicorum''voleindigdhad,
onderscheidenegewassenmeermalen bekroond werd hj in 1847benoemd t0thoogleeraarin
doordeMaatschappj tûtbevorderingvanden dewiskundeaandeacademjeteUtrecht,aanlandbouw ,en overleed den 18(
len April1836. vaardde zjne betrekking den l6denNovember
Johannes Buysj een Nederlandsch natuur- van datJaar meteeneredevoering Glletkakundige. Geboren den 24sten Junj 1764, rakter derrede,uitgedrukt in dewiskunde',
werd hj in de wis- en natuurkunde 0n- en schreefvoorzjnelessen öGronden enbe-

derwezen door den bekwamen Benjamin ginselen dermeetkunde (32eomgewerkteuit.

P0:-J, zag zich geplaatst als mede-onder- gave 1858)''en dGrondeneenerplaatsbepaling
wjzer aan diens instituut,werd makelaar, op den aard-en hemelbol(1848)''.
maar bleefzich steedstoeleggenopdenatuurInmiddels gevoeldehj zich meer enmeer
en sterrekunde.HjwasmetCoenraadW erfz aangetrokken doordemeteorologischewetende hervormerder stadsarmenseholen te Am - schap,zoodat hj zelfs eenlaarljksch verslag
sterdam en geruimen ttjd hoqfdbesttlurder leverde van harentoestandinde ddFortschritte
der Maatschappj t0tNutvan 'tAlgemeen, derphysikalischen Gesellschaft''inBerljn(1853
welke in 1798 zjn kNatuurkundig School- t0t18a6).Hjbewerktevoortsdemeteorologi.

boek'' met de dubbele gouden eerepenning
bekroonde. Dit werk is later herdrlkt en
h
eeft t0t verspreidinq der natuurkunde in
ons Vaderland nietwelnig bjgedragen.Later
ontving hj van haar de zilveren medaille
v00r zjn ttBetoog omtrent het horoscooptrekkenenplaneetlezen''1terwjlook deMaat-

schewaarnemingen teBredadoorW .W enckeàlcAoplastvanhetProvinciaalUtrechtschGeùootschap,was als rectormagnifcusfeestre-

missie,van het UtrechtschGenootschap,van

dat 00k in het Engelsch is vertaald,zoodat

denaarbj hethalve eeuwfeestderherstelling
van Utrechts hoogeschool (1863),en zorgde,
als hoofddirecteur vanhetNederlandschMete-

orologisch instituut,voordejaarboeken dier
schappj van W etenschappen te Ilaarlem en inrigting(1848- 1871).HjverwierfeenEurode Vaderlandsche Letteroefeningen verhande- pôschennaam doordeuitgavevanzjnedReersveranderingen in
lingen van hem opnamen. Hj wasvoorts gelen voorte wachten we'sclie
lectorin de natuurkunde bj demaatschappj Nederland,in verband met de dagelkk
1?elix Meritis,lid derplaatseljkeschoolcom- telegraphische seinen (1860)'' - een werk,

de EersteKlasse van hetKoninkljk Nede'
r- dewet,om uitgeljktt
jdigebarometerverschillandsch Institnut,waarhg in 1834hetalge- len te besluiten t0t de rigting en de kracht

meen voorzitterschap bekleedde, ridder der van de wind,die in heteerstvolgend etmaal
Qrde van den Nederlandsehen Leeuw ,enz., ofn0g later komen zal,algemeen onder den
e
n hj overleed 0y zjn buitenverbljf het naam van uBtlysballot-law''bekendis.Vool'ts
Huis ten Bosch bp Maarsen den zzsten Au- schreefhj tdDeinvoering en verklaringvan
gustus 1878.
den aéroklinoscoop (1868)''en Jsuygestion
Buys Ballpt(ChristophorusHenricysDi- on an uniform system ofm eteorologlcal 0b-

dericus),een ultstekendNederlandschwls-en servations(1871)''.
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Behalve reedsvermelde Jschetseenerphy- Oost-lndië en werd bj zjn terugkeer kolosiologieenz-''mogenwjhetbtlitenlandschge- ne1en kapitein ter zee en adludant-generaal
deeltederdMeteorologischejaarboeken'',dat van den admiraal Ver-lH ell.ln 1807 bevorgeheel d00r hem bewerktis,en waarin de derd t0t schout-bj-nacht,zag hj zich met
methodederafwjkingen vannormaalstanden W illem Otto rg4 Bloisvan Treslony geplaatst
(
les barometers en de vereeniging van dieaf- a1s aide de camp bj den Koning van H0lwjkingen dagaan dag voorveleplaatsenvan land,en vertrok in datJaarnaaroost-lndië,
Europa - in 1852 voor s en in 1869 voor om er het bewind te aanvaarden,indien de

80- zjn opgenomen,zoodathjdaardoorbe- gouvernetm ggneraal Daendelsnietwasaansluitenmogtt0tgemeldewet,zjnbelangrjk- gekomen. Daâr werd hj belastmethet0ysten arbeid noemen.
perbevel over de vloot,hield er zich gert
uB'
ays Ballotisridder der orde van den Ne- men tjd bezig metden aanbouw vankleine
derlandschenLeeuw en 1idvan een zeergroot vaartuigen,om den hanleltegen zeeroovers
aantalbinnen-enbuitenlandscheyeleerdege- te beschermen, en werd er in 1808 door
nootschappen,wiernaamljstwjhlernietzul- Daendels vereerd met den titel van luitelen opnem en.
nant-gouverneur-generaal. Hj deed er veel
Buysen (Anthony),een Nederlansch ge- voor de defensie van Java,doch eenig misneeskundige,geboren te Breda in het begin verstan; met den gouverneur-generaalbragt
der 16deeeuw jwer; in 1550 stadsgeneesheer hem t0t het besluit, om in 1809 op een
te Antwerpen,en heeft een ucommentarius kleinenkolonialenschoenernaarhetVaderland
in Galenum deinaequalitemperie(1845)''uit- terug te keeren. Den loden Februarj 1810
gegeven.Zjnegroate geleerdheidwordtzeer w er; hj op den Atlantischen Oceaan aangeroemd.
getast d00r 0en0 Engelsche oorlogsbrik ,

Buyskes. onder dezen naam vermel- zoodathj na hetontvangenvan zwarewonden genoodzaakt was, de vlag te strjken.
4en wj:
PieterZifo/edzopzl.
Buysken,een deftigbur- ln 1811 uitgewisseld en door .Napoleon J
ger van Enkhuizen. Hj behoorde t0t hen, t0t baron de l'empire verheven,werd hj
die in 1570 met Diederio p
'Js Sonoy in 0n- na den valvan het Keizerrjk doorkoning

Qerhandeling traden,om genoemde sta; aan
demagtvan Alvateontrukken.Hierinslaagde
hj echter eerst ill 1572,toen hj uit eigen
beurs de bezoldiging der noodige manschappen betaalde, totdat de s7atergeuzen Enkhuizen kw amen bezetten. Daarna werd hj
er benoemd t0t burgemeester en in 1587
doûr prins M anritn aangesteld t0t admiraal

W illem J der Nederlanden benoemd t0téén
der 3 commissarissen-generaal, die de 00stlndisehe bezittingen van hetBritsch bestuur

moesten overnemen.ln 1817 dempte hj een
gevaarljken opstand op de M olukken,w erd

methetcommandeurskruisder Militaire W illem s-orde vel'sierd en keerde in 1819methet
linieschip tlde AdmiraalEvertsen''naar Nevan het Vlie,in welkebetrekking hj aan derland terug. Deze bodem werd gedurende
ztjn Vaderland uitmuntende dienstenbewees. de reis zoo lek,dathg meteeneAmerikaanHj nverlee; in 1606.
sche brik Islede France en eindeljk met
Gerrit .
plly.
vke.
ç, geboren te Enkhuizen in den Britschen koopvaarder GtheCadmus''den
1765.Hj werd benoemdt0tschouten djk- vaderlandschen grond bereikte.Hj was vergraafvan Texelen tûtbaljuw vanEjerland volgensin onderscheidene comm issiënop eene

en bekleedde die betrekking oy zôô verdiensteljke wjze,datmen hem ln 1787,in
weerwilvan zjne Patriottisehe gezindheid,
daarin handhaafde.Deingezetenenbehoorden
echter meestal t0t de andere partj, en
Buyskes achtte het raadzaam ,zich van het
eiland teverwjderen.Gelastom zichweder
derwaartstebegeven,vond hj erdebevolking tegen herp in opstand,zoodathj zjn

verdiensteljke wjze werkzaam ,werd ridder

der Orde van den Nederlandschen Leeuw en
lid van het ProvinciaalUtrechtsch genoot-

sehapjen overleedop zjn buitenverbljfvalkenbosch onder Loosduinen den 23sten J'a-

nuarj 1838.

Pieter .
/f
zt
f
/q
ske,
s,een Nederlandsch regtsge..

leerde.Hj was een zgon van denvoorgaande
en w erd geboren aan den Helder den 3lsten

post moest neerleggen.Hj begaf zich nu October 1794.Gereed om zich naar de acanaar Amsterdam en werd in 1795 li4 van démie te begeven1 zag hj zich t0tgarde
de Nationale Vergadering en van hetComité d'honneurgeprest,dochzjnvaderwistdiebenoeming te veranderen in eeneaanstellingt0t
van Algemeen W elzjn.
Arnold a4drïltzgzBuyskes,een broedervan aspirantdermarine,waarnadezoon zjntjd
den voorgaande.Hj werd geboren te Enk- te Parjsk0n doorbrengen.Hier washj gehuizen den zlsten Januarj 1771,en kwam tuige van den intogt der Verbondene Moa1s adelborst bj de zeedienst.ln 1788 was gendheden en lietzichkol'
tdaarnainschrjven
hj luitenant en in 1796 zag hj zich als a1s stldent teLeiden.Nadathj korten tjd
kapitein belast met de taak, om nieuwe met de Leidsche Jagers wasuitgetrûkken,
kaarten van de zeegaten en havens der zettehj zjne studie voort?promoveerde in
Republiek te vervaardigen.ln 1799 voerde de regten en vestigde zieh eerstte 'sH age
hj als kapitein-luitenant hetbeveloverde en tgen te H aarlem als advocaat.In 1826
Bataafsche vlootin deZuiderzee,m aarmoest werdhj regter?in 1827 oëciervan Justitie
zich w eldra onderw erpen aan den Fransehen bj deregtbank te Alkmaar,waserlid van
schout-bj-nacht Castaignéer.In 1802 vertrok den stedeljken raad en werd in 1832 overhj metdde Eendragt''van 44 stukken naar geplaatsta1s OëeiervanJustitienaarLeiden.

BUYSKES-BYBLUS.

In 1842 werdhj ervoorzitterderarrondis-
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Buzancy,eenklein plaatslein hetFran-

sements-regtbank , in 1844 raadsheer in het sche departement der Ardennes, is merkH0fvan Zuid-Holland en 5Jaren latervice- waardig wegens hetbloedig gevecht,dat er
yresidentvan datligchaam ,terwjlhjtevens op den 27sten Augustus 1870 geleverd werd

l1d wasvan den gemeenteraadte'
sHage.Hj tusschen het 2(
leregiment Saksische ruiterj
overleed den 24sten December 1863.Bwyskes onder den kolonelvon Standfentmeteen eswas ridder der orde van den Nederlandschen cadron uhlanen en eene rjdendebatterjvan
Leenw en lid der Maatschappj van Neder- deDuitschezjde,en hetlzëeFranscheregilandsche Lettgrkunde teLeiden.
mentJagers te paard onder den luitenant-

Buytendkck. onder dezen naam ver- kolonelLaporie.Ditlaatstewerd grootendeels

melden wj:
vernietigden zjn bevelhcbbervielin handen
GosuinusaWlyfdsd#ck,een llederlandsch van den vjand.Dit gevecht werd gevolgd
godgeleerde.Ilj Tierd geboren in 1585,stu- doorde gebeurtenissen teBeaumonten Sedan.
deerde te Leiden,wasachtereenvolgens,preBuzot (François Léonard Nicolas),één

dikant te 'sGravensaoer, Dirksland,Goedereede en Dordrecht.Ilj Avaseen regtzinnig
man en een geweldig tegenstander der Remonstranten; voortswordtvanhem verhaald,

van de hoofden der Gironde gedurende de
Fransche Revolutie werd geboren teEvreux
in l7s0. Bj hetuitbarsten der omwenteling
W aS hj advocaat en werd in 1789 tOt afgedathj den voortvlugtigen leeraarvanBaard- vaardigde gekozen. Na de ontbinding der
wjk, k
%amuëlTdzlce,doorverraad overge- Constituantewerdhj vice-presidentderregtleverd en hiervoor de daarop gestelde som bank te Parjs en schaarde zich onder de
van 500 gulden genoten heeft.Zelfs voegt Girondjnen. W eldra werd hj van gema-

men erbj,datzjneechtgenoote,eenedochter van den vrcedzam en Otto rpndpr, uit
hartzeer over die handelwjzeoverleden is.
Hj schreef onder anderen JHarmoniën van
hetljden Jesu Christienz.(1635en laterbj
herhalingl'', uW onderljcke verborgenheden
der Jesuyten (1639)''enz., en overleed op
den 4(
len Julj 1661.
GosuLnns flls luytendl
jok,een kleinzoon
van den voorgaande.Hj studeerdeteLeiden

tigdheid en Koningsgezindheidbeschuldigd,
hoewelhj hetbeslult uitvaardigde,waarbj
de terugkeerende emigvanten metden d004
bedreigd werden,en zelfsvöôrden dooddes
Konings stemde.Wlzpfnam de vlugtop 4en
zlsten Mei1792 en ontsnapte naarBretagne,

waar hj vermoedeljk van gebrek isomgekomen,daarzjnljkendatvanPltion,gedeelteljkdoorde wolven verslonden,inf!enabjheid van Castillongevonden werden.
en werd beroepen te Schore en Vlake,doch
Bwool, Boewol Of Booliseen rjkleop

de Classis van Goes onthield hieraan hare de noordkust van Celébes,in de residentie
goedkeuring, omdat Bwytendiiek op Zondag Menado.Er zjn goudmjnen,vanwelke somm een derwaarts varend schip had kaartge- mige eene diepte hebben van 30 Ned.el,

speeld.Hj werd erechterbevestigdin 1702,
doch nadathj in 1705nogmaalsbeschuldigd
was,werd hj in 1711 wegenszjn.gedrag
en zjne gevoelensafgezet.Hjhieldnameljk
staande,dathetlichtder ware wjsbegeerte
hetzelfde gezag had als datderGoddeljke

terwjle1.goud gevonden wordtvan Z3ka-

het berouw over de zonden, als grondslag

men heeft er slechts ééne ankerplaats,N7aar

raat. Men telt er omstreeks 8000 inwoners,

vooralBoeginézen,Palorêzen enKajeilézen,
die onder het bestuur van een radjastaan.
Men verbouwt errjst,sago en katoen,en
men vindterfraaje houtsoorten.De rivier,
openbaring,- dathet een waar Christen, die er het land besproeit,heet desgeljks
als doordrongen van den heiligen geest,on- Bwool en is eene dergrootste van Celébes.
mogeljk was te liegen ofte feilen,en dat Dekustisergevaarljkvoorgrooteschepen en

der bekeerinr, eene Farizeesche dwaling versch water w ordtingenomen.
w as en men dlen in hetgelcofm oestzoeken.
Byblus, in het Hebreeuwsch Gebal,is
Hj erkende die gevoelens vcorden Coetus de naam van eene otlde stad in Phoenidë,
tusschen Berytus en Tripolis,niet ver van
de rivier Adonis.Erstond een prachtigetempelvan Yenus.De stad wasaanvankeljk in
het bezit der Tyriërsj had daarna eigene
geestverwantenymetM arinusAdriaansz.Boomsb vorsten, die schatpligtig waren aan de Peren beidemannenvestigdenzichtoenteBredaj zen,werd dool-âleœander de A ppf:veroverd
om vandaar hunne denkbeelden in de Her- en behoorde onder diens opvolgersbtjafwisvorm de kerk te verspreiden. D e pogingen seling aan Egypte en Syrië. In de dagen
der Zuid-llollandsche Synode, om hen uit derRomeinscheheerschappj poogdeeen der

a1sdezjne,en werdvporeen volgelingvan
van A'
lffevlgehouden,hoewelhjvan dezen
toen n0g aanmerkeljk verschilde.Kortdaarna
kwam hj in aanraking met één van diens

Bredateverdrjven,warenjanvankeljkvruch- aanzienljken uit Byblus, Cingar genaamd,
teloos;eerstin 1726ontvlngButtendjiekvan zich het gezag over de stad te verschafen,
hetstedeljk bestuurdeaanzegglng,om zich maarhj werd terdoodgebragtOp bevelvan
binnen twee maanden naarelderstebegeven, Pompf
jus,en deze voegde de stad bj de
terw/l men den hoog bejaarden Boomsmet Romelnsche provinciePhoenicia prima.Later
rustliet.Bvytendl
jek begafzich nueerstnaar waszj de zetelvan eenbisschopjen werd
Utrecht en toen naarAmsterdam ,waarhem door de Saracénen,in 1187 door de Genuédesgeljks in 1728 of1729 de inwoning ont- zen en eindeljk door deTurkeningenomen.
zegd werd.Zjneverderelotgevallenschjnen Thans heet zj Dfebal en is eene hoofdonbeken; te wezen.
plaats der Drusen.- Byblnsiso0k deGriek-
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sche naam van Ge yapierplantder Ouden, was hj de vraagbaak van verscheidene ge-

die uit haar bast papler,zeilen,kleederen , zanten. O0k werd hj t0tcuratorder Ge1enz.vervaardigden.Vandaar komthet wpor; dersche hoogeschoplen doorden konirg van

biblws (bjbel ofboek).Zie nnder Papfrus. Frankrjkin 1647t0terfeljk riMerbenoemd.
Bye (De)isde naam van een aanzlenljk Hj overleed den 25sten September1652.
Jokan d6.
PyejeenNederlandschkrjgsman.
Delftsgh geslacht.Daartoe behoorden:
Jorbs de 2yd,die in 1517 t0t gchepen en Hj wasin 1672 luitenant-kolonel,bevelhebin 1519 t0t thesaurier van Delft werd be- ber van een regiment infanterie, werd in
noem d. Voorts waB htj van wege die stad datJaarin den BlagbjW oerden(12October)
afgevaardigde naar de Staten van Hollanden gevallgen genomen,bekleedde vervolgens de
werd door deze in 1527 naarde Landvoog- betrekking van commandant der artilleriej
des te Brasselgezonden. In het volgende doch wasinden slag bj Senef(l1Augustus

Jaar bevorGerde hj teMechelen hetsluiten
derUniemet Brabant.Hj wastevensraa;
van christiaan JJ,koning van Denemarken,
terwjlzjn broederW lllem dienVorstdiende
a1s# edelman van de Kamer. In 's Konings
archief te Kopenhagen,hetwelk grooteljks

1674)Eederaan hethoofdvan eenregiment
infantene.
Jaeob A Bye,geborente'
sHagedenzssten

Januarj 1668.Hj studeerdeteLeiden in de
medicjnen en veBtigdezicha1sgeneesheerin
zjne geboorteplaats: waarhj wegenszjne'
naar Stokholm overgebragten doorEekblat bekwaamheid spoedlg eene groote practjk
uitgegeven is,vindt men vele stukken 0m- verkreeg.lnden Spaanschen Successie-oorlog

trenten brieven vanJorLsd6By6.Hjover- nam hjdienstbj hetleger,enin 1611werd
leed in 1528.
hj door den Raad van State metden titel
Dirk deWye,een zoonvandenvoorgaande. Ginspecteur derl
egerhosyitalen''aanhethoofd
Hj werd in l556 havenmeesterte Delften gesteld der geneeskundlge dienst. In 1717
vervolgens afgevaariigd naar de Staten werd hj schepen,in 1730 burgemeestervan
van Holland en naar het H0fvan Brussel. 'sHage en overleed op dellzostenMaart1745.
In de treuxigste tjden der Spaanscheheer- Pieter Jccnl de 2#:, cen achterneefvan
schappj, van 1567 t0t 1572, was hj v00r- den voorgaande, geboren te 's Hage den
zitter der schepensregtbank te Delft.Toen lldenDecember1766.HjstudeerdeteLeiden
in 1567 de boekdrukker Herman tgcFzlkdl in de wjsbegeerte en'in dd regten en ververvolgd w erd w egens het drukken van wierfin beide vakken hetdoctoraat.In 1791
verbodene (Hervormde)boeken,en reeds 6 trad hj op alsadvocaatvoor de Hoven van
schepenen van de1 voorzjnevrjspraakge- Holland enUtrecht,werdRaa; vandeKamer
stemd hadden ,namen deze,op de aanmer- van Justitie van Vianen en Aleiden en in
king van de 2:
y:, datzj zich daardoorhet 1804 raadsheer in het H0fvan Utrecht,terongenoegen van Spanje'sKoning opdenhals wjlhj ertevensde waardigheid bekleedde
haalden,hunne stem terugjzoodatde ongelukkige volgens de plakkaten ter doo; verooldeeld werd. Na het innemen van den
Briel koos hj echterde Staatsche zjde en

bekleedde te '
s Hage aanzienljke ambten.

De Staten van Holland bragten,in gevaar-

ljke tjden, alhtlnne belangrjkepapieren
in zjnewoning.In1572 werd hj t0trekenmeester benoemd, en in 1572 met Paulus
2?z!
/: en Nanttin.q klcl Foreent afgevaardigd

naarde Staten-GeneraalteBrussel.Hjoverleed in 1591.

van proost vanhetKapittelvan Oud-Munster.
Onder den raadpensionaris Sckémmel
penninck

werdhj benoemdt0tadvgcaat-iscaalvoorde
middelen in de provincie Utrecht,terNvjl
koning Lodewi
jk aan hem en anderen deherziening opdroeg der fnanciëlewettenvanhet
koningrjk Holland.Hetwerk wasnog niet
volbragt,toen 0nsland bj Frankrjk werd
ingeljfd,weshalve de commissie hare taak
nederlegde. D6 .P#e werd toen lid van het
opperste Hofvan Cassatie te Parjs.Gedurende een verlofhierteLaniewashjgetuige

Cornelln de By6, geboren te 'sHaye d!n van de w illekeur vanhetFransch bestnurloden November 1540. Hj voeqde zlch ln vooralmetbetrekkinq t0tdegardesd'hon1554 te Granada in Spanle bulten weten neur- en toen hj zlch hierover vrjmoedig
zjner ouders bj de orde derAugustjnen, uitliet,werdhj dadeljk aanjeklaagdennaar
vertrok in 1563 als zendeling naar Mexico, Parjsopgeroepen.Hjverdedlgdezichopeene
waar hj 20Jaren werkzaam wasaan debe- rondeen manneljkewjzeen werdvolkomen

keering der Heidenen,begaf zich toen we- geregtvaardigd. 00k heeftmen het aan hem
der naar Europa en werd door den generaal te danken, dat de hoogeschool te Utrecht,
zjner o1'de benpemd t0t vicarisin Ierland, hoewelt0teene Bchpolvanden zëenrang ver-

Schotland en.Engeland.Vonrtswerd hjdoor laagd bleefbestaan.Bj 4en naderenden val
clemens VIII met een Jubilé-brief naar de van hetKeizerrjk nam hjaanstondszjnontNederlanden gezonden,raarhjzjneoverige slag en keerde den l4ëen April1814 in zjn
levensjaren sleet.Hj stlerfte Brussel den Vaderland terug.
26sten Julj 1614, eenige leerredenen na- In 1816 werd de W:y: benoemd t0tlid van
latende.
de Commissie ter begrooting der staatsbeArent ofArnold de a?ye, geboren te Zalt- hoeften en bleef ditt0tin 1823.terwjlhj
Bommelin 1600.Hj Yerd burgezaeestervan tevensin hetlaatstvoorgaandeJaarzich zag
zjne geboorteplaats,11d van deStaten-Gene- aangesteld t0t rsferendarisder eersteklasse;
raal en hatl zitting in onderscheidene hooge 0nk werd hem tevens het scheidsregtercollégiën. Bj den vredehandel te Munster ambtopgedragenbj devereveningderstaats-
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vcxderingen van Frankrjk.Daarna werd hj zelfdeJaar

belast met het beramen van een niet
lw stel- gevonlen van den Stadhouder- om eentienselomtrent de gevangenissen,werd in 1826 tal oorlogschepen naar Brest te zenden,om
lid van den Raad van State en overleed den metdeFransche vloottegen de Engelschete
l9ëenDecember1836.Hj wasridderderorde handelen. Van ./ylcfi#fzag zich methet 0pvan den Nederlandschen Leeuw lid van het perbevelbelast,maar toen detjd gekomen
Provinciaal Utreehtsch genootschap en van was om in zee te steken,verklaarden al de
deMaatschappj vanNederlandscheletterkun- oKcieren,dat gemelde schepen hiertoe ongede te Leiden,en heeft,behalveeenpaaraca- schikt waren.Ditverwekte grootmisnoegen
démische proefsehriften,n0guitgegeven tdRe- in het land:de Stadhouder en van Wyltzxdf
gister op de kostumen,usantiën en politiën werden van Engelschgezindheid beschuldigd,

van procedéren der stad en Jurisdictievan
Utrecht''.
Bylandt (Van)isde naam van een 0udadelljk Nederlandsch geslacht,ontleend aan
hetslotBélantnan deRjn.Reedsindenaanvang der isde eeuw vinden wj melding gemaakt van Doysvan WïJt
xlf.Deledenvan dat
geslaeht hebben in de middeleeuwen jverig
deelgenomen aan de oorlogen in Gelderland.
Vandievandennieuwerentjdvermeldenwj:
Adriaan van Bylan'dt, heer el'z W ell en
#er.ge4, die in 1523 t0t de ridderschap van

hetOverkwartiervanGelrebehoordeendrost

van Gennep was.Hj waséén dergene,die
het verdrag bezegelden tusschen Karel vlt
xs

en men wildelaatstgenoemdevoordenkrjgsraad brengen,waarover echter zooveelverschilvan gevoelen ontstond,datinmiddelsde
omwenteling van 1787 inviel.Laterwerdvan
Bylandt bevorderd t0tluitenant-admiraal en
t0tinspecteur-comm andant van het corpszee-

artillems
'ten. Hj overleed den 28stenDecember 1793,en men heeftvan hem dzeetactielt
ofgrondregelen de1
*krjgskt
lndeterzee(1767,
Sdlnl''en KMemoriebehelzendeeenvoordracht
van deszelfs gehouden conduites omtrent de
geordonneerde expeditie naarBrest''.- Zjn
oudere broeder. Roeleman Fdrdïlcp:,graaf
van Bylandt-llalt, geboren den z7sten Mei
1716,wasluitenant-generaalderinfanterieen
commandantvan Arnhem .en overleedin 1790.
Aleœander,graafnan Wt
yllg
l#f,geboren te

Gelre en Jan eJ4 Cleefoverdeerfopvolging
in Gelderland.HjwaseenaanhangerderHervorming,eenonderteekenaarvanhetVerbond Njmegen den SostenDecember 1743.Hjwas
der Edelen,verliet hetland bj dekomstvan in 1793 generaal-maloor der infanterie,adAlva en wer; door dezen gestraft met ver- Judant-generaal van den Stadhouderen,bj
beur4verklaringvanljfen yoed.Hjstondin afwezigheid van den Erfprins, commandant
betrekking en hield briefwlsseling met den van Breda.Bjdenadering van hetFransche
Prins van OrJ.J'e.
legeronder Dnmouriez kreeg hj inlastgom
Ottoetzm.
/i
yllsdfyheerrllRl
teydtenBrembt. die vesting t0t het uiterste te verdedlgen.

Deze wildeln 1577 deVnie van Brusselniet W èlwarendevesti
nywerkeningebrekkigen
onderteekenen en ging over in de dienstvan toestanden deverdedlgersnietgrootinaantal,
den hertog v@n Gllik, die hem tot raad en doch de commandantnam ook geenerleimaatdrnst van Heynsberg benoemde.In 1591werd regelen,om in het ontbrekende te voorzien
hj
door keizer Rudolf 11 t0trjks-vrjheel. en aan hetontvangen bevelte gehoorzamen.
verheven en als gezantnaar de Staten-Gene- Nadatden zzstenFebruarj bt
jde eerste 0pxaalder Nederlanden gezonden,om z00moge- eisching de overgave geweigerd was,werd
ljk den vredehandel met den Koning van destadeenigeuren beschoten,doch hetkanon-

vuurbehoorljk beantwoord,zoodatdevjand
Spanle tedoen hervatten.
Lodewqk, graaf nan w
pt
ybgzt
lf,geboren in het bombardeïent schprste.Hetw erdechter
1718.Hjstevendein1736alscadetnaarCura- denvolgenden daghervatendeopeischingherçao en wasin 1747 kapitein terZee.In 1776 haald,waarnaop voorstelvan den bevelhebber

beteugelde hj in de Middellandsche Zee de devesting,zonderbelangrjkeschadetehebben
roovers van Tetuan,en werd gedurende den geleden,den 25stenFebruarj werdovergegeEngelschen oorlog van 1777 a1s schout-bj- ven.Ditgeschieddeonderrunstigevoorwaarnacht meteen gewapend convooinaar W est- den,doch verwektegrootm lsnoegen.D e com-

Indië gezondçn.Voor de overmagtvan eom- mandantwerdvooreenbuitengewonenkrjgs-

modore Fieldingdevlag strjltende,werdhj
naar Portsmouth opgebragt.Hj werd door
den Stadhouder opgeroepen,doch het onderzoek dierzaakdoordenhoogenZee-krjgsraad
ha4 ten gevolgetdat nan Bylandt volkomen
geregtvaardigdwerd.Daarna kreeghjbevel.
om met5schependekoopvaardexsnaarLispab0n te geleiden,dochschoonJuistwederde
0orlog m et Engeland uitgebroken was,bexeikte hj zonder ongeval zjne bestemming,
waarna hj t0tVice-admiraalbenoemd werd
en in 1781 veilig te Texelbinnenviel.In1782
zeildehj a1sonderbevelhebbermeteenemagt

raad geroepen en bj vonnisvan 4Junj1793
veroordeeldt0tverliesvanzjnemilitairewaardigheden,t0thetondergaanvanhetzwaajen
van hetzwaard overhethoofd (dathem d00r
den Stadhouderwerd kwjtgescholden)ent0t
levenslangegevangenis.Hjoverleedin1819.Deze graaf nan Bylandthad onderscheidene
brcet
lers.die als generaals,alsleden va'
n de

Vergadering der Staten-Generaal (van wege

Gelderland) enz.in dienstzjn gewevstdes

Vaderlands.
Frederik& ./:-1
Is#graafrJpBylandt-Halt,

eenzoonvanRoelemanFerdLnand.Hjwerdge-

van 23 oorlogschepen uitTexel!om deterug- boren in 1740entradreedsvroeginzeedienst.
keerendehandelsvlonten veiligblnnentebren- Hjwaseen uitstekendzée-oëcier,voerdein

680

BYLANDT- BYLEYELD.

1702 als kapitein bevel over een eskader in Zuid-Hollandz bekleedde die betrekkiug t:t
de Mio ellandsche zee en werd hetvolgende in 1850,en ls thansvnorzittervàndeEerste
Jaar benoemd t0t commandant onzer zee- Kamerder Staten-Generaal.
magt,doch toen de Stadhouder in 1705naar
Byler (Hendrik Carel van), geboren te

Engeland vertrok, vergezelde nan zt
ylll4f W olvega den lstenNovember 1692,studeerie
hem indebetrekkingvanadludant.Hjschreef te Groningen en te Leiden in de theologie,
JEenige bedenkingen over de zeemagt der en wasachtereenvolgenspredikantte Scher.
Republiek'', w-çrd onder Lodewj;k Napoleon penzeel, te Njkerk, oldekerk en Faan,
lid en in 1807 en 1808 voorzitter van het te OosterhesselenenteGieten,alwaarhjden

W etgevendLigchaam ,terwjlhj na de 0m- zsstenJultj1756 overleed.Hjwaseenvurig
wenteling van 1813 t0t staatsraad, vice- jveraarvoorhetHtlisvanOrJ47> eneenman
admiraal en commandeur der Militaire W il- van uitgebreide kennisdzooalsbljktuitzjne
lems-orde werd benoemd. O0k WaS 1114liil talrjke geschriften,van welke wj noemen
van het Utrechtsch Genontschap, en over- Gsomnium (1718)'',Jover de sterftevanhet
leed in 1824.- Zjn broeder,CarelHI:zJp- rundveetlklol'',kFasciculuslibrorum rariorpm
d6r Go#/H:#, graaf van Bylandt,geboren (1720)''en JHeylige mengelstofen (1730)'7.
in 1750, was generaal-maloorder infanterie Byleveld. Onder dezen naam vermelen adjudant-generaalvan den Erfprins.Hj 4en wj:
onderscheidde zich in hetgevechtbj Lan- casparus 2y!:e:!#,geboren teLeiden den
n0y (27 Augustus1793)en nv:rlee; teBer- zostenDecember1755.HjstudeerdeteLeiden
ljn in 1800.
in deregten,qerd in 1785 pensionarisvan
W illem Jrredezik! graafvan #:y!4l#f,ge- Purmerende en ln 1786 van Gorinchem jvanborenden 5ëen Junj 1771.In 1700 werd hj waarhj in 1787 afgevaardigd werd naarde
2ëe luitenant met den rang van kapitein in

Staten-vergaderiny van Holland. Na 1787

de ljfcompagnie van hetregimentHolland- uit zjne betrekklng ontslagen: leefde hj
sche gardes te voet,nam deelaan de veldtogten van 1792 t0t 1793 en begafzich na
de omwenteling van 1795 naar Bremen en
vervolgens naarEngelandjwaarhjindienst
trad als escadrons-overste bj de Jagerste

eerst ambteloos en werd in 1725 raadsheer
in het H0fvan Justitie van Holland en Zeeland. In 1811 Averd hi
J-voorzitter van het

Keizerljk geregtshofte 'sHage en in 1813
van het Hooggeregtshof der Vereenigde Nepaardvan Hompesck.Metdezewerdhjnaar derlanden.In 1814 en latermaakte hj deel
W est-lndiëgezonden,waarhj zich zöögun- uit van commissiën t0thet ontwerpen eener
stig onderscheidde,dat hem het oppergezag nieuwe burgerljke wetgeving, zag zich in
overAntigua opgedragen werd. Bj hetuit- 1817 benoemd t0t ridder der orde van den
barsten van den opstand in Ierland in 1800 Nederlandschen Leeuw , en overleed den
washjluitenant-kolonelen commandantvan 5den Januarj 1820.Hj schreef lHetgedrag
een regiment cavalerie. Na den vrede van van Mr.C.Byleveld,oud-pensionarisder sta;
Amiens(1802)nam hj zjn ontslag en begaf Gorinehem enz.(1788)''.
Cornelis GerryfByleneld,geboren te Veere
zich naarzjnegoederenbgBreda,en werdna
de omwenteling van 1813 bj hetlegerge- den 18 September 1765.Na de omwenteling
plaatst a1s luitenant-kolonel en weldra t0t van 1795werd htjwegensZeeland afgevaarkolonel,voorts in 1815t0tgeneraal-maloor digd naar de Vergadering der Algemeene
bevorderd.In den slag bjW aterloo gewond, Staten ,koxtdaarna t0tpbnBionarisvanVeere
zag hj zich vervolgens belastmethetpro- benoemd en in hetzelfdeJaar gekozen t0t
vinciaal commandement van Zuid-Brabant, provisioneelrepresentant van het volk van
en hj bevondzich in diebetrekkingteBrus- Holland. In 1797 werd htj lid van het 4esel,toen aldaar in 1830 het oproer uitbrak. partement van Financiën,bj de omwenteZjnezorgeloosheid op dattjdstipvondalge- ling van 22 Januarj 1798 in hechtenisgemeene afkeuring.W eldramoest hj de Btad nomen,dochspoedigop vrjevoetengesteldj
verlaten,waarna hj den 24stenNovemberop en in 1805 gekczen tct lid van den Raa;
npn-activiteit gesteld,in 1840 gepensioneerd van Financiën in Zeeland,in 1807 t0tassesen in 1843 tûtdenrangvanluitenant-generaal Bor van den landdrost aldaar, in 1810 t0t
bevorderd werd.Hj wasrioderderMilitaire maire van Middelburg, in 1814 t0tbzurgeW illemsorde,derde klasse.
meester dier stad, in 1815 t0t 1id van de
Zjn broeder1JanOAeJ,qraat'van2yI.>#f, Tweede en in 1835 t0t lid van de Eerste

geboren den sden Januarj 1776, werd in Kamer derStaten-Generaal.Hj overleed te
1702 brigadierbj de ljfwachtvan den prins Middelburg den St
lenJunj 1840.
van OrcpJ'
e, in 1807 gezantte Miinchen en
Adriaan pl4 Byleneld, een Nederlandsch
bejverde zich in 1813 metanderen,om de krjgsman.Hj werd geboren den l2denMaart
herstelling te bewerken van het Huis van

1787 en reeds in l804 geplaatst als 2;elui-

Oranje.Hjbekleeddevervolgenseenebetrek- tenant bj het corps rjdende artillerie. In
king aan hetHof,en werdlidvan deProvin- 1807 onderscheidde hj zich in den slag van
ciale cn van de Gedeputeerde Staten van Friedland tegen de Zw eden,en w as vnortB
Zuid-Holland,alsmede van deEerste Kamer tegenwoordig bj hetbeleg van Straalsund,
der Staten-Generaal.Hj overleedte'sHage terwjlhj medewerkte t0tdenederlaag van
Gen 27sten Junj 1841.- Zjn oudBte zoon den m#oor .
Aill.Nadeinljving van 0nB
Bwgène Jean zleagsder,geboren den 21ste1 Yaderlan; in%Fr
aykrjk werdhj geplaatstbj
Julj 1807,werd commissarisdesKoningsin den stafvan den lnspecteur-generaalder ar-
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tillerie,streedinSpanleenSilézië,en wer; rerd hjvice-admiraalenontzetteBarcelona,
in 4en slag bj Dennewitz (6 Septem- m 1708 admiraal van de blaauwe vlag en
ber 18t13) gewond en gevanqen genomen, verjdelde den invalvan den Pretendenten
m33r evens bevorder; t0t rldder derorde van de Jacobieten in Schotl
and, in 1709
van het Legioen van Eer.Na 1814 zag hj lord der admiraliteit: en in 1710 admiraal
zich hier te lande geplaatsta1skapitein bj der ritte vl
ag.00k zag hj zich benoemd
derjdende artillerie, vochtdapperbj W a- t0t l1d van het Parlement en t0t baronet.
terloo, ontving de Militaire W illems-orde ln 1717 verhinderde hj de landing van k0en overleed te 'sHertogenbpsch in 1850.
ning KarelXII van Zweden,verjdelde in
Bynaeus (Anthony)? een Nederlandsch 1718 t0t 1720 de ondernemingen van kardigodgeleerde en een verdlensteljk beoefenaar naal AlèeronL op Sicilië en noodzaakte den
derOosterschetalen,werd geborenteUtrecht Koning van Spanle t0t het aannemen der
den 6ëen Augustus 1654. Hj studeerdete voorwaarden van de Quadruple-alliantie.Na
Utrecht en ontving er aan dehand van Da- zjnterugkeerinEngelandbenoemdeGeorgeI
ligl Heinsiun,Johan Z:.:#es en Franeocws hem tot vice-admiraal van Groot-Brittanle,
Burmannns eene uitstekende opleidi
ng,werd in 1721 t0t pair metden titelvan viscount
achtereenvolgens predikanttePiershll,Naarden en Deventer, en zag zich in laatstgenoemde stad benoemd t0t hoogleeraar in de
godgeleerdheid en in de Oostersche talen.

TorrLngton en baron van ,
% lfAill,en George
11 plaatste hem aan het hoofd der Admira-

liteit.Hj deed in die betrekking veelt0t

verbetering van het l0tvan otlde zeelieden,

Doo1
'densenaatderacadémieteHarderwjk en overleed 4en l7denJanuarj 1733.
John 2,..:, desgeljks een Britsch admiwerd hj eershalve t0tdoctorbevorderd.Hj
overleed te Deventer den ssten November raal.Hj waseen zoon van den voorgaande
1698 en schreef onder anderen zsomnium , en werd geboren in 1704.In 1742 washj
de laudibus critices (1675)'',t
fDecalceis He- gouverneur van Newfoundland,wer; achterbraeorum (1582)'1lNaaxdens burgermoort'' eenvolgenst0t vice-admiraalderverschillende
lGekruiste Christus (1683)''enz.
vlaggen en in 1756 t0tadmiraalderblaauwe
Bynckershoek (Cornelisvan),een uit- vlag bevorderd.Toen echterzjnevlootdoor
stekend Nederlandsch regtsgeleerde, werd eene iets minder sterke Franschevlootonder
gebpren te Middelburg den Sosten Mei1673, den admiraal de !. Gall.
isonnore geslagen

studeerde te Franeker aanvankeljk in de werd, moestByny vooreen krjgsraad vergodgeleerdheid en later in de regten ,ves- schjnen,diehem terdoodveroordeelde,welk

tigde zich a1s advocaat te 'sHage en ver- vonnis den 14ëen Maart l757 op een 00r10gkreeg weldra zôö grootenkoem doordedege- schij in de haven van Portsmouth vol
trokljkheidzjneradviezenendoorzjneonkretlk- ken werd.

bare eerljkheid,datczaarPeter de A pofe Byrgiug (Justus), eigenljk JostWïirl'l,
in 1697moeitedeed om hem aanzjnedienst een vervaardiger van hemelglobes en sterrete verbinden,doch te vergeefs.In 1704werd kundige werktuigen,werd geboren den28Bten

hj van wege de stad Tholen t0traadsheer
en in 1724 t0t voorzitter der hoogste regtbank van Holland en Zeeland benpemd.Hd
sehreef,behalvezjneacadémischedissertatie
uover de cpntracten (1607)''.ttDe nieuwe
oprlgte Haagsche Mereure (1698)7,uobservatlone:JurisRomani(1720en l734)''!uverhandelingen van Staatszaken (4ëeultgave,
1747)'*, uverhandelingen over burgerljke
regtszaken (1747)9'enz. Zjne uopera Omnia''zjn bj herhaling uitgegeven.Hj over-

Februàrj 1552 in het Zwitsersche kanton
St.Gallen.In 1579 werd hj hofmedicusvan

denlandgraafW ilh.
elm JF van Hessen entrad

in 1604 in dienst van keizerRudol
f JF,
doch keerde in 1622 naarCasselterug,waar

hd den Blsten Januard 1632 ovcrleed. Hj
maakte eene hemelglobe, die hj'metbladzilver bedekte en waarop hg de sterren v0l-

gens eigene waarneming plaatste. Voorts
worden onderscheidene uitvindingen op wisen sterrekundig gebied aan hem toegeleed den 16(
1en April 1743.Eene uitvoerige schreven.
monographie over dezen geleerde is in 1869
Byron.Onderdezennaam vermeldenwj:
uitgegeven doorMr. 0. < . 8tar N> Jl.
John Byron, een Britsch commodore.Hj
wa
Byng.Onderdezen naam vermelden wj: s de telg van een zeer oud geslacht)uit
George 2,1.g, viscount Torrington, een Normandië afkomstig, hetwelk na de HerBritsch krjgsman terzee.Hj werd geboren vorming in hetbezitwas geraaktvan New-

den 27stenJanuarj 1663, trad reedsin zjn stead-Abbey bj Nottingham.Hj werd gebo15deJaarin dienst,werd in 1688 lsteluite- ren den ssten November 1723,volbragt met
nant 0p de vloot,bestemd om de landing Annon eene reis om de wereld,leed echter
Van den prins t
llp Oranje te verhinderen, in Mei 1741 schipbreuk bj een der woeste
maar ging over t0tdepartj van dezen.In eilanden op de westkustvan Patagonië,werd
1703 werd hj bevorderd t0t vice-admiraal naar Chiloë gebragt, geraakte in Spaansche
derroodevlag en met5oorloqschepen naar krjgsgevangenschap en keerdeeerstin 1745
Algiers gezonden,om er een nleuwen vrede ovex Kaap Hcorn naarEuropa teruq.Zdne
te sluiten.Hj beweesbelangrjke diensten wederwaardigheden beschreef hj ln zjn
aan de Verbondene Mogendheden in den :Narrative cf J. Byronj containing an acSpaanschen Suqcessie-oorlogdoorhetverove- count of the great di8tresses, suFcred by
ren der vloot ln de haven van Vigos,door i
im selfetc.(17487'.Hpondexscheidjezich
het bemagtigen van Gibraltar enz. In 1706 h
n den oorlog tegen Frankrjk,deed ln 1764
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eene ontdekkingsreis in deZuidzee enkeerde der eerste grootte aan Engelands dichterenin 1766 nver Batavia en de Kaap de Goede hemeldeden Qonkeren.Hj wer; gezochten
Hoop na>r Engeland terug. In Julj 1779 bewonderd1vooral 00k 0Q; ZP*@n zonderling
verkreeg hj metden vice.
admiraallarring- karakter, dat men onwillekeurig met da$

fos het commando over eene aanzienljke derhoofdpersonenzjnerdichterljkeverhalen

l'he
vloût, welke ixl den oprlog met N00rd- in verband bragt. W eldra verschenen: dr
l'he C0rAmerika moest dienen, doch nadath!jden Giaour'',urhe bride of Abydos''1kr
16(
len Julj 1779 een zeeslagverloren had, sair'' uLara' Rparisina'' ttThe Siege of C0keerde hj naarEngeland terug,waaxhj in rinth enz.,die allen Btrekten t0tverhooging
1786 overleed.
van zjn dichterljken roem.ln 1815trad hp
George AOJI Gordon, lord Byron, e0n in hethuweljk metAnnaJzlsdll.Milbanke,
kleinzoonvanden voorgaandeen4en grontsten erfgename derbaronieW entworth,doch zj

Engelschen dichterderlgëeeeuw.Hj werd
geboren te Londen den 22steuJanuarj 1788,
was door zjne moeder,eene oordon,vermaagschapt aan het Schotsche Keningshuis
en bragtde dagen zjnerkindsheidin Schotland d00r. Zjn vader,kapitein bj hetEn-

verbrak dien band een Jaar later,kortna

de geboorte harer dochter uLda,door haren
man te verlaten. De beroemde Amerikaansehe schrjfster Beeolter Stowe heeft korten
ved
resee
li
cr
hst zoeken te
tjd geleden Tdva
àaro
in
dnicht
e
verspreiden,
gedrag zich
op eene hoojst ongunstige wjze vertoont.

gelsche leger en beken; onder 4en naam
van ?D011e Jack'', verkwistte hetdoor hu- Na di
e scheldinp echter was Byron in de
weljk verkregen vermogen,verlietvrouw openbare schattlng diep gedaald,en wreveen kind en overleed teValenciennesin 1791. lig verliethj in 1816 Engeland,om er niet

op 8-jarigen leeftjëwerddejeugdigeByron weder te keeren. Aan de beschrjvingvan
naar de Hooglanden gezonden,waar de in- zjntogtdoordeNederlanden,deRjnstreek,
drukwekkende natuur reedsvroeg den geest Zwitserland en Italië wjdde hj de 2laatste
derpoëzie in hem dee; ûntwaken.Toen hj zangen vaa zjn uchildeHarold''.Na dien
10 Jaar oud was,kwam hj doorhetover- tjd wooniehj aan hetmeervan Genève,in
ljden van zjn 0u;-00m ,lord Byron van eene eenzame abtdj te Venetië, aan den
Newstead-Abbey, in het bezit der aanzien- oever der Adriatische zee en op eene der
ljkegoederen van zjn geslacht,waarna hj eilanden van den Griekschen archipel. ln
z
ichopNews
tead.
Abbeyvestigde.Zjnv004dj Venetië(1819) en Ravenna (1820)leefde hj
de graaf 1
lJ:;'Carlisle.hield nu het toezlgt op vertrouweljken voetmetdeschoonegraop zjne opvoeding.Nada'
tByron korten tt
l
'd vin Gliccipli, en toen haar vader en haar
te Londen vertoefd had,pm er genezing te broeder (graaf oambaq wegens Carbûnariszoekenvoorzgn klompvoet,kwam hj eerst tische woelingen uit laatstgenoemde stad
op eene voorbereidende school te Dulwich verbannen werden, ging hj met hen naar
en in 1800 op ;ie teHarrow.In 1804 leerde Pisa (18:1)envervolgensnaarGenua(l822)j
hj M aey C/zl'
/
rorfA kennen, wier ouders totdatde vrjheids-oorlog der Grieken hem
een buitenverbljfnabj Newstead-Abbey be- in Julj 1823 naar Missolunghideed trekken.
woonden) en de onbeantwoorde liefde,die Na een langdurig vertoef op Cephalonia.
hjJegenshaarkoesterde,verwoesttehetge- vanwaarhj 1S000pondsterlingnaardiestad
luk van zjne Jeugdige levenslaren.In 1805 had gezonden , begaf hj zich eindelgk zelf
bezochthj deuniversiteitte Cambridge,en derwaarts, bragt er eene brigade Soulioten
re t
lsin hetdaaropvolgendeJaarhad hgeen bjeen,van welke hj 500 uiteigen middebundel gedichten V00r de pers gereed,die len bezoldigde, en maakte voorbereidselen
hj op raad van éôn zjnervrienden vernie- t0teene onderneming tegen Lepanto. Naautigde, terwjl hj in 1807 zjne tHoursof weljks echter was hj van een aanvalvan
Idleness'' uitgaf, die d00r Brougkam in de beroertehersteld,toen hj zich dooreen xi4
t
dEdinburgh Review''z0o streng werden ge- bj regenachtig weder eene hevige koorts
geeseld,datByron ertegen jxotesteerde in op den halshaalde en den l9*en Ayril 1824
zjne geestige satyre tt
Engllsh bards an; te Missolunghi overleed.Geheel Grlekenland
Scotch reviewers.'' ln 1800 werd hj meer- hulde zich 21 dagen in rouw om den dichter.
derlarig en nam zitting in het Hooger-Huis, Zjn hartwerd in eene zilveren doosin een
an hem gewjd mausolôum geplaatst,maar
waar htj echter zelden vergcheen en zieh a'
00k niet (
100rhethouden vaq merkwaardige ging in 1826 verloren bj eenepoging der
redevoeringen onderscheidde.Zi
jnrjkdom en belegerden, om zich door den vjand heen
zjneneiging verleidden hem,om zichinden te slaan. GraafPlltro Gamba bragt hetstofpoel van Londen's ligtzinnige vermaken te feljk overschot van zjn vriend naarEngedompelen,zoodathj weldra als een teleur- land en toen daaraan eene ruBtplaats in de
gestelde
menschenhater deze stad verliet en W estminster-Abtdjgeweigerdwexd,bragthj
*@
met ZPn
vrienë Hobl
tol
ae over Portugalen hetnaar de dorpskerk te Hucknalbj NewSpanle naar Malta en van hiernaarGrieken- stead-Abbey.'sDichterstitelging over op zjn
land en K lein-Azië reisie,over ;en H elles- neef George dld/e Byron (geboren 8 Afaart
pont zwûm , Constanti
pel en de Zwarte 1789),die in 1862 admiraalwerd en in 1868
.no
zee bezncht, en in Julj 1811in Engelan; overleed,waarna hj dopr zjn oudsten zoon
tertlgkeerde. ln den aanvang van 181: ver- wer; opgevolgd.
schenen de beide eerste zangen van Gchilde
Na hetvertrek van ByronuitEngelandverHarlcd's Pilgrimage'',die hem a1: eene Bter Bchenenvan hem,behalvedebeidelaatstezan-
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genvan lchildeHarold''(1816-1818)''1GThe schier waanzinnige luimen den vollen teugel
prisonerofChillon (1816)''
,JManfre; (18l7)''j vierde,voegde weinig naasteene vroqw van
d
tBeppo(1817)''
1enkMazeppa'';daarna(1820- degeljkeenzedeljk.strengebeginselen.Daarlœ 2) de dramatische stukken uMarino Fa- enboven bragthjdnorzjneverregaandeverliero'''. u'
rhe two Fnscari''
. ucain''. gHeaven kwisti
ng ongelegenheid in zjn yezin,en dit
and larth'',uThedeformek transfo
'rmed''en had op hem-zelven wederzoodanlgeninvloed,
JW erner-'- voortsdD0nJuan(1821-1823)'' dat hj stug en hardvochtig,Bomberen 0ntt'
l'he Island''en kleine gedichten.O0k werd gedurig werd,weshalvezj opraadvanharen
.hj in 182: metL6i.
qh Akafen 8k6lley me- geneesheer eenigeweken nadegeboorteharer
dewerker in het tjdschrift urhe liberal''. dochter (15 Januarj 1816)Londenverlieten
Het oordeel over de verdiensten van
zich naarKirkby-Mallorx,het buitenverbljf
moge verschillend zi
jn9hetisbovenallen van haren vader,in Leicestershirebegaf.Van
twjfelverheven,dathj een geweldigen in- hier schreefzj onderscheidene welwillende
vloed heeft gehad op dedichterljke letter- en opgeruimde brieven aan haren echtgenoot,
kunde van zjn tjd, niet alleen in,maar zoodat (leze niet weinig verbaasd was,toen
o0k buiten zjn vaderlano.Hjtrad opalsde zjnschoonvaderhem kortdaarnamededeeldej
vertegenwoordigereenersombere ontevreden- dat lady lyron het voornemen had opgevat!
heidmetden bestaandentoestandendeedbj om van hem te scheiden.Hetgeruchtdaarvan
afwisselingtoonenhoorenvanhumorendatyre, baardeeenealgemeeneopschlldding:menkoos
van spot en hoon,van diep gevoelen gloei- partj voorde zwakkere vrouw ,en dekrenJendeverontwaardiging,van vertwjfelingen king!welke Byron hierdoorondervond,dreef
wanhoop.Hj wistdaarbj te tooveren met hem ln ballingschap.Inmiddelsbewaardelady
de taal, te schilderen met klanken en een Byron over de oorzaak van dien stap een
plastischen vorm tegevenaandenevelbeelden diep en hardnekkig stilzwjgen.Byronzocht
zjner fantasie. Zjne verzen staan in het die in de inblazingen van hare ouders en in
naaqw
zjne ste verband met zjn karakter,met de opstokerj van hare voormalige gouverBritsche ferheid,met zjne vrjheids- nante,miss Clermont.Eerst6Jaren na den
zucht,metzjneverachting van alle conven- dood van lord Byron gafzjne voormalige
tionéle vormen, en met de somberheid van echtgenocte althans eenige inlichtingen 0meen wereldling, die zich methet genot der trent de echtscheiding in de door Thomas
wereld t0t walgens toe verzadigd heeft,en A opre opgestelde levensgeschiedenisdesdich-

nu aieiding zoekt in tafereelen vanJammer ters,doch dezebegaalden zich hoofdzakeljk
en ellende. Zjne helden en heldinnen zjn t0t eene rgtvaardlging van hare oudersen
doorguns te karakterloos om veelsympathie

voeyden welnig nieuwsbjdebekendefeiten.
te wekken, maar zjne schilderingen van Inmlddelswasde openbare meening ten voorhartstogten,van denatcurenvanmaatschap- deele van Byron veranderd.Men begon het
peljke toestanden drngen den stempel van te betwjfelen. of hj niet met onverdiende
een zeldzaam talent,dat den lezer boeit en hardheid behandeld was en ofhetterugstooend zwjgen zjnergemalinnietaan bekromwegsleept, al iB 00k hieren daardoor de t
schltterende kleurvan zjn dichterljken stjl penheid moest worden toegeschreven. Zjn
opheteFectgewerkt.ZjneGpoeticalworks'' aandoenljktsFaretheewell!'' zjnevrjwillige
zjn bj herhaling in hetlichtverschenen en ballingschap,zjn dood voorde ontluikende
in de meeste talen van Europa overgezet. vrjheld van Griekenland,- dat alleswasin
Voortrefeljke vertalingen van gedichten van veler oog eene voldoende boete voor zpne
Byron in hetNederlandschzjn wjverschul- misdrjven zoodatzjne echtgenoote allengs
digd aan J.fll. Lennep en & & L .fdp Kate. onder verdenking kwam van gemis der verZöö was delevensloop van den grootsten hevenstevrouweljkedeugd- vanvergevensdichter van Engeland m onze eeuw.Voor gezindheid.W elligtw aszulk een oordeelonhetuitwendige za4hjzich metgrootevoor- regtvaardig,maarladyByronkwam daarteyen
reyten bedeeld en lnzjnbinnenstegloeidehet nietin verzet.Zj bleefin hare afzondenng
hellige vuurderpoëzie,maar tevensknaagde de wçldadige beschermster dex behoeftigen,
aan zjn hart de worm ,die hem de smart- stichtte scholen en bejverde zich.om het
kreten ontlokte welke wj inzjnegedichten ljden van hare natuurgenooten te verzachten.Na den d00d harer dochterzorgde zg
bjkans op elke bladzjde aantreffen.
Anna J:cleIIJ M ilbanke. lady Byron, de met moederljke toegenegenheid voor haxe
echtgenoote van den voorgaande,werd ge- kleinkinderen,enoverleedden 16(
lenMei1860.
boren teLonden den 17*enMei1792.Zjwas In de laatsteJaren van haarleven hadzj
erfgenmne der baronie W entworth en veree- aan hàre bloedverwanten en vrienden vernigde eeneongemeenebevalligheidmetgroote trouweljkemededeelingen gedaan Qmtrentde
gaven desgeestes,dooropvoedingverworven, oorzaken van hare echtsqheiding -- 00k aan
en meteene zeldzame vastheid van karakter. mevrouw Beecher-stowe,'
en toen 8Jaren na
In 1813 kwam zj ten huize van haretante, harqn dood de gedenkschriften der gravin
lady Melbourne, in kennis met l0rd Byron, G%'
%ecLolL de herinnering van die gebeurtenis
wienshuweljks-aanzoek zj aanvankeljk af- verlevendigden,tradgenoemdeAmerikaansche
wees,dochin1814aannam ,zoodatzjden2ëen schrjfsterop,om in lMacmillan'sMagazine''
Januarj1815in den echttraden.Dithuweljk door het verkondigen der ware reden der
waB intusschen diep ongelukkig.lmmers de scheiding lady lyron te regtvaardigen. De
diehterljke zonierlin/,dieaan zjnedwaze, reden was volgenB haar niets minder dan
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eene ongeoorloofde betrekking des dichters bundel buigzame, hoornachtige draden bemetzjnehalvezust
er.GeheelEngelandkwam staat,welke zeerverschillen in ijnheid en
in opschudding,en tegen dievreeseljkebe- in sterkte.Zulk een bundelkomtuitdebasis
schuldiging verhieven zich zulke degeljke van den voet van hd dier,veelalmet 4en
getuigen ,dat men haar gerust a1s eene 0n- kleinen,onverdeelden steel,welke zich verwaarheid verwerpen kan. Zelfs haar klein- volgens verdeelt in een aantal draden,die
zoon lord W entwortk kNvana er krachtig te- 4oorgaansmetkleine schtjfqesaan rotsen en

gen op,verklarende,datmen dieaantjging,
z00zj,
alvanladyBtronisgeopperdymoetaanmerken a1s een zlekeljken waan van een

andereligehamen zjn vastgehecht, en 00k

der beide echtgenooten,de hartstogteljke,
naar krankzinnigheid zweemende luimen van
denmanendestjfzinnigheidvandevrouw,dit alles geeft daarentepen een z00 goeden

dere,zooals bj Pinna,dun en glanzig als
zjde.Nu eens geljken zj op platteriemen,
dan wederzjn zj rond Of00kwelknoopig.

achterdochtig gemoed.De verschillende aard

grond voor hunne schelding,dat men naar
geene andere oorzaken behoeft te zoeken.
Ada,de eenige dochter van '
dit ongelukkig paar,huwde in 1885 met W illiam,graaf
Lorelaee, en overleed den 27sten Novembcr
1853,twee zonen en eene dochternalatende.

De oudste zoon1ByronZf/JJ,Nrerd geboren
den l2*en Mei1826. Hj nam dlenst bj de
Engelsche marine en overleed, nadat hj
doorden dood zjnergrootmoederdebaronie
W entwovtlt geërfd had en na een woest en

w el dienen Om aan het weekdier eene bep
analde
te
zjnhouding te geven.Bi
j velegeslachdeze draden grof en hard,bj an-

Hunne kleur is bruin, geel, groen,zwart
en00k welblaauwachtig.Delengtederdraden

is zeerverschillend.Bj volkomen sluitende
schelpen worden de draden ingeklemd,bj

andere bestaathiervoor eene opening.
Over den aard en het ontstaan der baard-

draden zjn de gevoelens derdierkundigen
verschillend. Volgens Rlaumur vol'men zj
een verhard spinsel, hetwelk met nieuwe
draden vermeerderd kan worden uit eene

klieraan hetuiteinde van den voet,terwjl
de draad gevormd wordt in eene sleufvan

ongedurig levep, a1s werkman in een der den voet. Poli houdt de baarddraden voor
kLondon docksM op den lsten September1862. eene soort van haar, evenals het haar der
Hj werda1slord Wentwortk opgçvolgddoor zoogdieren,terwjlH eusingervan oordeelis,

zjn broeder Ralpk f0r#0l N0'
elt geboren dat zich in den draad eene voo1*zamentrekking vatbare stof bevindten dat hetweekden 2ëenJulj 1830.
Byrsonim a AicA.,eenplantengeslachtuit dierzichvastzuigtd00rmiddelderzuignapjes
defamiliederCaryophylleën,onderseheidtzich
400r een s-deeligen kelk,waarvan iederdeel
met2klieren doorsgaafrandigebloembladen,
10 van onderen zamengegroeide, behaarde
meeldraden en eene ronde, B-hokkige en 3-

aanhetuiteinde derdraden.Het byssuswordt

in ltaliëen inhetzuiden van Frankrjk gebruikt om er stoFen van te weven ofte
brejen,welke er fraai uitzien en vrj sterk
ZI
@
J*R. Men zegt) dat er t0t het verwerken

zadige vrucht met even zoo vgle stamperj. van byssuste Tarente,Napels en op Sieilië
H et bevat boom en en heestersln de Am erl- belangrjke fabrieken zjn geweest,waarbj
kaansche keerkringsgew esten en is voorzien m en het verven ontberen kon.D ezebewering
met eindelingsche bloemtrossen. B.mdr:l.
scf- isechteraan gegrondentwjfelonderhevig,rolia Dec. is een knoestige heestex, slechts althans die baarddraden zjn heden ten dage
weinige palme: hoog en in Cayenne groei- Z00 zeldzaam , dat eene daarvan vervaarJende, waar hj viltige bladeren,grlebloe- digde stof a1s eenebjzonderheid wordtbemen en groene,behaardebessenmetB-hoekige schouwd.
vruchtendraagt,- B.eiccfcDee.iseenboom
Byström (Johann Niklas),een beroemd
ter hoogte van 10 of 12 Ned.e1, met eene Zweedsch beeldhouwer, werd geboren te
grjze schors en gele, kleine,welriekende Philippstadt in Zweden den 18ëen Decembloemen. in Zuid-Amerika groejende.N0g ber 1783.T0t koopman opgeleid,volgde hj
andere soorten leveren '
een bitteren bast, in 1802,na den d00d zjner ouders, zjne
w elke op dien van kina yeljkt.
neiging t0t de kunst en Ontving onderwjs
Byssus,een woord,u1thetHebreeuwsch van den uitstekenden beeldhouwer Dergell.
en Koptisch afkomsti
g,isdrnaam van eene Reedsna verloop van 3Jaren had hj zulke
zjden of katoenen stof en ln het algemeen uitnemende vorderingen gemaakt, dat hj
die van een kostbaar weefsel.DeoudeEg3p- zich meteenerjks-toelagenaarRomebegaf.
tenaren vervaardigden het Van de baard- Deeersteiguur,welke hj ermodelleerde,
draden Van een schelpdier (Pinna) ofvan WaS die Van eene beschonkene Baccbante
eene gele of roode soort van katoen.Het op halve levensgrootte en laterdoor Carbonbyssus was veelalwit, maar de beste soort wecl te Partjs in brons gegoten. In 1816
geel, en werd in Griekenland alleen in keerde hj terug naarzjn vaderland,maar
Elis gewonnen en was zeer kostbaar.Te begaf zich kort daarna weder naar Rome,
Patrae m aakte m en er kleedel*en van,als- waar hj onderscheidene beelden voor den
mede haarnetjesvoor deRomeinsehedames. Koning en voor anderen vervaardigde. In
Hetbyssus uitKlein-AziëwerdnOgveelbeter 1821 bezocht hj Zweden, maar reeds het
geacht dan dat uitElis.
volgende Jaar spoedde hj zich wedernaar
Bysgus of baarddraden is de naam van het Zuiden en kwam eerst in 1829 terug,
eene merkwaardige stof:diebj veletwee- om in ztjn vaddrland de prachtige altaarschalige weekdieren voorkomt en uit een versierselen voor den d0m te Linköping te
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onderdebouwgewrochtendezerkunststaat
Rome en overleed er den llden Maart 1848. de Sophia-kerk te Constantinopel bovenMn.
In het voorstellen W n bevallige, frissche Zj werd op last van Justénianu.
%gebouwd
en'levendige vormen wordt Byström door door Antâemi'
as van Tralles en Isidorunvan
geenbeeldhouwervan onzen tjdovertrofen. Miléte en in 527 voltooid.Die kerkmethare
Zjn sttjl is zuiver,bekoorljk en geestig. zware zuilen, door stoute bogen verbonden
Van zjne talrjke kunstgewrochten vermel- en met een koepelgekroond,washetmodel
den wj een beschonken Amor,Venus,ge- der latere.Het bestek der kerken wasechter
reed om in hetbad te gaan,eene slapende zeer verschillend;sommigewarenachthoekig,
Juno,Bacchus,Apollometdencither,Harmo- andere vormden een langwerpig vierkant en
nia metAmor enHymen,tweebadendejonk- methet dwarsschip een Griekschkruis.Boven
Vr0t1W 0n , benevens een aantalstandbeelden. de doorsnjding,al
zoo ontstaan,verhiefzich
Byzacene is de naam Van e0n land- dan de koepel.Men vond nieuwe kapiteelen
schay in hetoude Afriea iiropril tusschen uitin plaats der bekende Grieksehe,enbragt
Zeugltana, Numidië,.Gaetulië en de Zee. tusschen het kapiteelen den boog een wigHet was beruchtalsverbljfplaatsvan vele vormig tusschenstuk.T0tdekerkentin dezen
wilde en vergiftige dieren. De hoofdstad stjl gebouwdy behooren de San Vitale-kerk
te Ravenna,de St.Marcus-kerk te Venetië,
Bycélium la4 aan de kleine Syrte.
MiinsterteAken,dehoofdkerk vanHexham
Byzantknen is de naam der geschied- de
schrjvers,diedegeschiedenisbehandeldheb- in Northumberland enz.
Op het gebied der beeldende kunst werd
ben van hetByzantjnsche Keizerrjk - van
Constantl
jn de Grootet0tden Ondergang des er de wet gehandhaafd eener indrukwek-

voltoojen. In 1825 ging htgnogmaalsnaar

rjks. Men heet'
t er ruim 50.Sommige van kende slmmetrie en eener ongemeenedefhen - de Chorographen - hebben chronolo- tigheid ln de beweging der iguren. Men
gische schetsen der geschiedenisgeleverd,- herkent daarbj den invloed derantieke en
andere- de (
Aronisten- bepaaldetjdperken der Oostersche kunst,en deze laatste openbehandeld,- terwjln0g anderen zich met baart zich vooral in de pracht van het geeene beschrjving van de staatsregeling,de waad.O0k de beeldende kunstte Byzantium
zeden en gewoonten bezighielden.Dewaarde heefteen bloeitjd,diezich van de6det0tde
van hunne geschriften is zeer verschillend, lsëe eeuw uitstrekt.
en hunne taal is een eigenaardig Grieksch.
De schilderkunst ondervond er desgeljks
De voornaamste chronographen zjnGeorgius den invloed der oostersche pronkzucht.Zj
zgywcell
xa, Tlteopkanesfdllcild,Joltannesé'cy- tooide zich metgouden grondenschitterende
litzes,Leo Grc--lfic?
zd, Georgéus e oaccF
z'
lf,
s kleuren en bragthet mozaïek in den smaak.
D e geschilderde versierselen der kerken te
e
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stel; door Sosimnn,Procopinsvan Caesarea, Ravenna,afkomstig uit de 6(1eeeuw,dragen
Agathiasvan Myrina,Zonaras,LeoDitdctlzll,
: echternOgdenstempelvanhetantieke,terwjl
enz. T0t de merkwaardigste ehronisten be- deeigenzljkeByzantjnscheschil
derstjleerstin
hooren Priscws TJ46.fd.
:, Georgius Tï.
W#d.
9, de volgende eeuw t0t zelfstandigheid komt.
Joannes G6zl:.
Wv# enz.,en van de schrjvers Vooralwashetminiatuur-schildereninzwangj
overstaatsvorm en,zeden en gew oonten noe- zooalswj in de heiligenbeelden van prachmen wj Iie.
%ychiu.
guitMiléte, Joannes.
5Jl- tige handschriften uit de 9de en lode eeuw
eentiu Z,#u.:,Geor.qi'
us Cpizlff.
s en Conntan- opmerken.Hierbjisdeinvloed derKerkniet

fïzzff.
: Porpnlrogenneta.Eene eerste uitgave
der Byzantjnen is bezorgd onder den titel
tdH istoriae Byzantinaescriptores''in1645door
Labbl te Parjs en voortgezet doorI'
abrotti,
Dufresneenanderen;zj telt42deelen.Eene

temiskennen ,w aardoorvervolgensaanleiding

ontstond tothetschetsenvanjzingwekkende
martelaars-tafereelen.DeByzantjnscheminiatuur-schilderkunst bereikte het toppunt van
haren '
bloei in de llde eeuw : in dien tjd

andere, tdcorpus seriptorum Byzantinorum '' hebben hare dorre, m agere fguren, m et
genaamd!is door Niebahr begonnen in 1829 schreeuwende kleuren getooid, zich geheel
en na dlens overljden voortgezet dool*de onttrokken aan den invloed der antieke
meesters.N0g treuriger werd de gesteldheid
Acadlmie t: Berljn.

Byzantunsche kunst. De keizerstad der Byzantjnsehe kunst na 1204:zj vermeidde zich toen in donkere kleuren en

Byzantium werdin dedagen van Constantnn
de Groote,bj hetwegkwjnen van hetoude
Rome, het toevlurtsoord der kunst. Deze
bleef er bewaard ln hare schoone antieke
vormen en ontving ertevens,alsChristeljke
kunsttegenoverdeHeidensche,eeneigenaardig
karakter.Zjverkreegeenzelfstandigbestaan
in den tjd van J'
ustinianns, n0g vôör de
6tle eeuw )en haar bloeiduurde voort t0taan
deveroverinpdesRjksdoordeLatjnen(1204),
terwjlzj zlch ook nadien tjdstaandehield
bj de volkeren van hetoost-Romeinscherjk,
totdat het voor de Turken bezweek (1453),
ofschoon heto0k nu n0g ingewjzigdenvorm
vooxtduurtin de Grieksche kerk.

eene overlading van gouden sieraden.
Evenals de geheele Oost-Romeinschestu'
t,

zo0miste0okdeByzantjnschekunsteenbljvend levensbeginsel.Zj wasevenmininstaat
om dekunst der oudentcontwikkelenalsom

iets oorspronkeljks van duurzaam gehalte
voort te brengen.Datgemisw ilde mendool'
eene overlading m et versierselen vergoeden.
Zelfs het merkwaardig gewelvenstelsel der

Byzantjnsche bouwkunst is zonder verdere
ontwikkeling gebleven:terwjlmen nietverzuimde,de tempelzuilen metbonte kleuren,
kostbare stofen en velerlel beelden op te
sieren.Behield men voortsvoorden Heiland
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en de Apostelen de overgeleverde antieke afgestaan en in het Oosten, waar de veldvormen,des te treurigerstaken de mummie- heer Ardaburius voorspoedig gestreden had,
achtige gedaanten derlatere Heiligen erbj Tverd er een gedeelte van Arménië aan toeaf.Toch heeftdeByzantjnsche kunstharen gevoegd. Na het overljden van Tlteodosins
invloed doen gelden bjdekunstontwikkeling huwdezjnegemalinPulcheriametden 60-Jarider W estersche volkeren en - watdebouw- gen senator M arcianus(450- 457),died//ill

kunstbetreft- 00k bj de Mohammedanen. van de grenzen hield.Nazjnoverljden werd
De schilder Cimabwe,die in de tweede helft LeoI(Macella,deSlagter)keizer(457-474)
der 13*e eeu.i t0t de grondleggers behoorde enregeerdemetkrachtigehand.Zjnkleinzoon

derItaliaansche kunst,was een kweekeling Leo II,die na hem hetbewind aanvaardde,
derByzantjnsche.Intusschen werd deze in overleed na weinigexmaanden en werd door
hetWesten op eeneeigenaardigewjzeopge- diens vaderIeno opgevolgd,die weldra door
vat en van den zelfstandigen geest derW es- lasiliacus verdreven werd,maar spoedigden
tersche volkeren bezield, die weldra hare troon wederom bemagtigdeent0t491behield.
knellende banden verbraken, om in v01k0- ZjneweduwebragtAnantasiusJopdentroon

mene onafhankeldkheideen nieuwenwegder (491- 518),en na den d00d van dezen werd
kunstte bewandelen (zieverderonderBouw- Juztinu J,tevorenbevelhebberderljfwacht,
àxpq
vf).
t0t keizer uitgeroepen. Deze verwierf door
Byzant
knse
he
m
unt
e
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n
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e
t
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a
n
s
c
h
ketter-vervolginq degunstdergeesteljkheid
besanùd'or,zjngoudenmuntenderGriekBche en regeerde tot ln 527.
Keizers,welkesedertConstantnndeGrootete Laatstgenoemde werd opgevolgd door zjn
Byzantium geslagen werden. Zj hadden de neefJustinianus (zie onderdezenaam),die
raarde van ongeveer7 gulden Ned.Aan de van 527-565 aan het hoofd der zaken stond
eene zjdebevindtzichhetborstbeelddesKei- en zooweld00r zjne wetgeving als doorde
zers;de keerzjdeisverschillend.Op dieder overwinningenvanzjneveldheerenBelisariu.
n
munten qitde vierde eeuw leestmen Conobs, en Narses (zie onder deze namen)is beroemd
hetwelk volgens de verklaring van Heumann geworden.Hj had metveleverdeeldhedente
nietsanders beteekentdan Constantinopoli0l- worstelen,daarzjne onderdanen zich,naar
nignata (teConstantinopelgestempeld).Inde de partjen in hetrenperk,metverschillende
mlddeleeuwen waren de Byzantjnschemun- kleuren versierden en tegen elkander - als
ten overalgangbaarin Duitsthlan;enFrank- 00k tegen hemzelven- opstonden.Zjn 0prjk,en toen men ereigen muntenbegon te volgerJustLnus11(565- 578),eenzwakvorsty
slaan,werd tochdeByzantjnschemunt-stan- diezichdoorzjnegemalinSoé/
ziclietbesturen,
daard behouden.Zelfs de naam bleefbewaard, moest een gedeelte van Itallë weder afstaan
al werden die munten 00k elders geslagen; aan de Lonkobarden.Met de Perzen voerde

zoûalsuitdeopschriftenAqnil.oI:.(teAquilegia hj een rampspoedigen O0r10g en de Avaren

gestempeld),Col.01.
,.(teKenlengestempeld),
bljkt,- men heetteze alle besantsd'or.Zj
waren zelfs ten tjde van PltilipsdeSchoone
(1297) nog in omloop.
Nem.obs.(te Nemoursgestempeld)voldoende

plunderden de Donau-gewesten. De Keizer
w erd van smart krankzinnig; M berius,een

aanvoerderderljfwacht,zag zich t0tmede-

regentverheven en vocht met den veldheer
Jutinianns voorspoedig tegen de Perzen.Na
den dood van Justinns poogden Sopltia en
Byzant
kns
che
r
i
j
k
(
He
t
)
,
0
0
k
he
t
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s
t
.
/p-elldc/ze en het Grieksche genoemd,ont- Jnssinianwn te vergeefs den va1te bewerken
stondin 395,toen keizer Theodosiuszjn rjk van TiberLue2J,dievan578tot582regeerde.

onderzjnebeidezonen AreadlunenHonoriun Deze maakte zich bemind door wjsheid en

verdeelde.Hetbevatte in dientjddelanden, zachtmoedigheid;hj kochtden vredevande
welke t0tde praefecturae Oriensen Illyricwm Avar
en en veroverde dien op dePerzendoor
@*
behoorden,nameljkinzzié'Syrië,Klein-Azië, ZP
n veldheer M anritLus,dien hj t0topvolenPontusaandeZwarteZee,inAfrlkaEqyp- ger benoelde.Deze had het bewind in hantejen in Europa hetschiereiland ten Zmden den van 582 t0t602;hj herstelde den Pervan de Donaa (Thracië,Moesië,Macedonië zisehen koning Khosroh 11 op den troonen
en Griekenland) en Creta.Ditrjk vielten streed z00 ongelukkig tegen den Avaren,dat
deelaan denoudsten zoon,den zwakken Arca- het leger den bevelhebber Pl
toean t0t keizer
#ïv.
:(zie onder dezen naam). In plaats van uitriep (602-610),waarnahj en zjnezonen
dezen heerschten achtereenvolgens zjnemi- op eene wreede wjze vermoord werden.De
Iktropius en Gainas,en na ondeugden van Phocas waren oorzaken der
nisters Rnjnun,
zjndood zjneschaamtelooze en hebzuchtige grootsteellenden,weshalveHeraelius,dezoon
gemalinE'
udoœia(f 404).Na Arcadiunkreeg van een Afrikaanschen stadhouder,Byzantium
zjn minderjarigezoon Tl
teodosius11 innaam veroverde en er keizer bleef van 610 t0t
hetbewind in handen (408-450).Hj werd 641. Aanvankeljk werd hj zoo:vel ioor de
bestuurd door den praefectuspraetorioAnthe- Avaren als door de Perzen in de engte gevila,die na verloop van 6Jaren het rjksbe- bragt,maar hj overwon beide volkeren en
wind npdroeg aan Pulelterla,de zuster des kreeg van de Perzen nietalleen deverlorene
Keizers, welke den naam van Awgwsta aan- gew esten , maar ook hethdlige K ruis,hetnam en met kracht en beleid aan hethoofd welk zj uitJerusalem geroofdhadden,terug.

del
-zaken stond.Hetwesteljk gedeeltevan In den laatsten tjd van zjn bestt
lurverhieIllyrië,Pannonië,Dalmatiëen Nûricum om- ven zichdeArabierena1sveroveraarsenmaakvattende,werd aan het Byzantjnscherjk ten ziehmeestervanonderscheidenegewesten
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ln Klein-Azip en van geheelEgypte.In Ser- Constantnn FJ,wiensmoederIrenedoox bebië en Croatië ontstonden Slawischerjken, gunstiging der beeldendiensteen grooten aan-

die zich losscheurden van hetByzantjnsch
gezag, hetwelk door twisten over de godsdienstaanmerkeljk werdverzwakt.NaHeraclix:rejeerde Constantl
jn IIIeenkortentjd;
diensstlefbroederenopvolgerverloordekroon
dof
)r een oproer en werd verminkt,en zjn
opvolger Constans (642-268),een zoon van
Constantnlb, maakte zich gehaat door zjne
blgedige vervolgingen en door hetvermoordenvan zjn broeder Theodosius.MetdeArabieren,dieXem herhaalde slagen hadden toegebragt,sloothj denvrede,dochhjwerdte
Syracuse het slagtoFer van eene zamenzwering. Zjn zoon Constantjn Ir'
r Pogonatns
(668- 685) overwon Mezentiws,den tegenkeizer uit Syracuse, en deelde het bewind
aanvankeljk metzjne broeders TiberLnsen

hang verwierf.
'Vrtlchtelooszochthjzichvan
hareninvloedtebevrjden;zjzorgde,dathaar
zoonblindgemaaktenterzjdegeschovenwerd.
Haar voornemen, om met Karel de Groote
in den echt te treden, baarde grootmisnoe-

gen;eenemagtigepartj plaatste Nieepltorus
op den troon,en zj stierfin een klooster.
Nleephor%s sneuvelde in een slag tegen de

Boelgaren (811). Zjn zoon StauratiM8moest
reeds na weinige maanden hetbewindafstaan

aan zjn zwager M iehaël 1, die op zjne
beprt in 8l3 plaats moestmaken voor zjn
veldheer Leo V deHgVIJZ3CFr,eenQinkregent

en een overwinnaar der Boelgaren;hj viel

echterdooreenezamenzwerinq,enMieltaël11

dedfpffergf
zr beklom den kelzerljken t1'00n,
dien hj t0t829 behield. Hj zegepraalde op

Heraeli%s.InmiddelsdrongendeArabieren ge- zjntrouweloozenveldheer Thomas,maarliet
stadig voorwaarts in Egypte,strekten hunne zich Creta en Sicilië door de Arabieren onttogten door Klein-Azie t0t aan Thracië uit rukken. Onder het bestuur Van zi
jn zoon

enbedreigdenConstantinopelvandezeezjde. Theopkélss(829- 842),diezichdoorgestrengToch verwierfhj,gesteund doorhetGriek- heid en regtvaardigheid onderscheidde,werd
sche vuur,den vrede,terwjlhj schatpligtig een voorspoedige oorlog gevoerd tegen de
Averd aan de Boelgaren.
Arabieren.Nahem kreeg zjnegemalin Tl
teoZPn
** Z00n J'
wstinéan'tô.g 11 was gelukkig in #orl,alsvoogdes overMickaëlIII(842t0t
den strjd tegen de Mxronieten,maarramp- 857), het bewind in handen en de beelden-

syoedigindenoorlogtegendeBoelgarenenAra- dienst werd doorhetConcilieteNicaeaweder
bleren.Hjregeerdevan685t0t711,dochzjne goedgekeurd.Terwjlmen dePawliciqnen(zie
wreedheid was oorzaak van een oproer,geonder dezen naam)vervolgde,vernielden de

leid door Leontiu , die hem den neus deed Arabieren de Aziatische gewesten.

afsnjden en hem daarna inballingschap zond

naar den Taurischen Chersonésus. Leontins
werd in 698 door
of Tiberi'
a.
n ff,
en deze dot)r Trebelius, koning der Boelgaren ,van den troon gestooten,w elke laatste
hetbewind aan J'
wstinian'
l
&nteraggaf. Leontius
en Tiberiu werden onthoofd,en de Cherso-

Theodora werd door haar afschuweljken

zoon naar een klooster gezonden..
In plaats
van dezen regeerde nu diens 00m Bardasen
vervolgens Basilius de A f
zcet
fppià'
r.Dezedeed
M ielzaè'
l ombrengen en regeerde van 867 t0t

886 met wjsheid en beleid,en zjne nako-

melingen behielden er den trûon t0t in 1056.

nésers,op wiehjzicll,wegenshunneonbe- Deregeringvan zjn geleerden zoon Leo VI
tameljke behandeling in de dagen derbal- de Y F
J
.meer (88s- 91S) wasnietvoorspoedig

lingschap, wilde wreken, kwamen onder wegensdeinvall
n derArabieren en BoelyaP kllippie%.
g W tzrtfgse.vtegen hem in opstand. ren,welke ook e
tgdens het bewind van zdn
D oor hetleger endoordeBoelgaren verlaten zoon Constanti;n V1I Too lwroçek
zwefl voortbezweek Jnstinianns11 voorhetstaalzjner
, duurde4 deze laatste stond eer
st Onder de
vjanden en met hem stiexf de laatste telg voogdjschap van zjn medekeizer Aleœander
van den stam van Heracli'
as.- Tkilipyic'
l:d en vervolgens onder die Van zjne moeder
maakte zich gehaat door de begtznstigingvan Zoë.
Zjn veldheerRoman'
unéccr
zzdpvs:drong

deleerderM onotseleten(zie onderditwoord);
hj werd in 7l3 afgezet en van hetlicht der
oogen beroofd.Zjn opvolgerAnantasiu 11
nam in 706 dewjk in eenklooster,daarer

zich eenigen tjd alsmedekeizeraanhem Op,
doch ('
onstantl
jn wist zich van hem te ontslaan.Onderzjn zoon Romanus11 (959t0t
963) werd Creta aan de Arabieren ontrukt

oystand kwam in hetleger,hetwelk Tlteodo- door NicepkorusTAoctzd,diedoordeKeizerin'N
s'
lld I1I t0tkeizer uitriep.Deze echterlegdé
duwe t0t keizer verheven werd,terwjl
in 717 de kroon neder,toen L6o, een Isau- we
zj hem kort daarna deed vermoorden,om
riër,oprukte naar Constantinopel. Laatstge- har
e hand te schenken aan den veldheer
noemde bekleedde er den troon van 717 t0t JoltannesTz'
i-i.
sce.
v die t0tin 976 rereerde
741.In dien tjd ontstonden dehevike.twis- en overwinningen behaalde op de Arableren ?
ten over de beelden in de kerken, waarbj BoelgarenenRussen.ZjnopvolgerBasiliwg11
h
et exaxchaat van Ravenna verloren ging en
(976- 1025) was een zoon vanRomanus,wist
de Oostersche provinciën eene prûoiwexden z
jn gezag tegen oproerigevelheerentehand-

de1
* roofzuchtige Arabieren. Zjn zoon Con- havenenonderwiephetBoelgaarscherjk,hetz
f
l
lf#z
l % door de beeldlievendemonniken
lk eene Byzantjnscheprovindebleeft0t
Copronymos genaemd,regeerde van 74l t0t we
n 1186.Zjn broederConstantijn VIII (1025
775 en was een edel en dapper vorst, die i
0t 1028) was van geheelanderen aard,en
grQtjte voordeelen behaalde op de Arabieren t
d00r het huweljk met diens dochter Zoë
enBoelgaren.Daarnabeklom zjnzoonLeoIF beklom Romangœ III (1028) den troon.Zj
(775- 780)den troan,en toen zjn kleinzoon deed dezen ombrengen en achtereenvolgens
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M ia aè'lJF, a
Y ieâaël F en Constantj;n IX van Colchis, als keizer aan hethoofd der
(tot 1
I
0
4
2
)
d
e
n keizerljken zetel beklim - zaken.- TeConstantinopelkondenBoudewqn
men. nmlddels zag zich het Byzantjnsche enzjneopvplgersdenwankelendentroontrou-

rjk overal door de aangrenzende volkeren
bedreigdten na het overljden van Zoëkoos
menhare zuster Tlteodora (1054)t0tkeizerin.
M icltJ
aë
lrFf
05
6e
haaropvolger Averd
aa
lat
1es
rede
gr
otr1I
saö

wensnietvoorvallenbewaren.Hjzelfoverlçe; in gevangenschapbjdeBnelgaren1206)
en op hem volgden zjn broeder Hendrik,

die t0t 1216 regeerde, Pieter, graaf nan
Qomnenu afgezet. zflzerrd en Colrfelcy ,die weldra door 4en
Deze, de grondlegger van het Hqis der vorst van Epirus werd gevangen genoComnenen, ging in 1050 in een klooster, m 0n , en daarna diens jongere zoon Apen werd opgevolgddoor Conntantl
jnX ,wiens bert (1221--1228). Gedurende het bewind
e0n

gemalin Eadocia, sedert 1067 voogdes over van dezen en van zjn jongeren broeder
ksn il1
l1 werd een groöt gedeelte
harezonenM iaaëb24#r0Zcl.
:enConstantun, Boudrejœn
bezit genomen d0or Joannes
doorhaarhuweljk metRomanusIV Di0#e- des
nesdezen t0tkeizervqrhief.Zj wierp hem Vatazes, den opvolger van -Llqçclrî,ç te
in de gevangenis,maar schûon hj zich los- Nicaea. Deze veroveraar werd opgevolgd

kocht, werd hj weldra (loorM ichaël V1l, door zjn zoon Tkeodorws11 (1355-1259),
den zoon van CoMtantqn, van den troon wiens minderjarigen zoon JoannesdoorM L: verdrongen werd.
gestûoten (1071),waarna deze in 1078 ont- c/zcFl VH 1 TJIJeJIPJ/.
troond wer; door Nieephorn JJT, die al Laatstgenoemde veroverde Constantinopel
Tieder ill 1081 plaats moest m aken V00r (25 Julj 1261) met hulp der Genulzen en
Aleœins I Comnenus, onder Tviens bestuur maakte hierdoor een einde aan hetLatjn-

derKruistogten een aanvang namen.Hjwas
even behendig a1sdapyer,beweesditinzjn
gedrag Jegens de krulsvaarders en zorgde
voor de veiligheid van zjn rjk.00k zjn
zoonKalo-loltannes(1118- 1140)endienszoon
ManuèlJ(l143-1180)warendegeljkeendap-

scheKeizerrjk. Boudewk;n overleed in 1272
in Frankrjk.Michaël,die hetHuis derPalaeologen op den troon bragt, waar hett0t
in 1452 bleefheersehen ,poogde de magtdes

rjks te verhoogen, doch wekte dot)rzjne
pogingen, om de Latjnsche e1lGrieksche

perevorsten.Alexiun11,de zoonvanM anuè'l, Kerk tevereenigen?grooteverbittering.Zjn
wer; echter reeds in 1188 doorzjn voogd zoon Andronieus,d1e hem in 1282 opvolgde,
Andronicnn vermoqrd, en deze, delaatste hield zich aan de Grieksche godsdienst.Na
keizer uit het Huls Comnenus, kwam gedu- den d00d van zjn zoon MichaëlIX (1320),

rendee8n oproerom hetleven(1185)jwaarna dien hj t0t mede-regenthad verkozenjzag
Isaöc dl.g:!l.
:den troon beklom.Deze werd hj zich genoodzaaktom het gezag te deena eene onrustigeregéring doorzjn broeder len met zjn kleinzoon Andronicus I11j
Alexius II1 in 1105 van het lichtder Oogen die hem weldra de heerschappj afhandig
beroofd en van den troon gestooten.DeKrais- maakte. Deze oorloogde ongelukkig tegen
vaarders herstelden hem eehter in hetgezag de Turken en overleed in 1341. Zjn
tegeljk metzjn zoon Aleœiv IV.Doch de Z00n Joannes V deelde den troon m et
oproerige bew oners van Byzantium waren zjn voagd Joannes Ollfcclzespdgedurende
daarmede niet tevreden. Zj maakten eerst 10 jaar, en o0k dienszoon Mattlneaswer;
Nieola%n Ocu lùyden daarnaAleœi'
asF M wr- t0t keizer benoemd.Beide legden de kroon
zl'#I># keizer.Dezelaatste deed Aleœlus 1V neder, waartoe de laatste gedwongen wer;
vermoorden,terwjltevensIsaöo11vanschrik in 1355. Onder het bestuur val Joannen M
den laatsten adem uitblies.
kregen de Turken vasten voetin Europa;

In 1204 verschenen de Latjnen - Fran- zj veroverden Gallipolisin 1357, en sultan

schen en Venetianen - vôir CQnstantinopel, AKoerad maaktein 1261zich meestervanAdriveroverden de stad den 20sten A prilen nam en a'nopel.Laatstgennemdeen zjnopvolgerB %tevensde Europésche gewesten desRjksin Jazet veroverden nu bjkans alle gewesten
bezit.Het geheelwer; in 4 deelengesplitst, van hetByzantjnscherjk,metuitzondering
Hetvoornaamste met de hoofdstad werd aan van Constantinopel,waar Joannes schatting

Boudewisn,graafvan Vlaanderen,en deove- aan B@jazet moest betalen.M anuël,die in
rige deelen aan anderen in leen toegewezen. 1391 zjn vader Joannes opvolgde,werd in

De Venetianen verkregen het kustgewest Constantinopelbelegerd dopr Bnl.azet,nadat
aan de Adriatische en Egéschezee,een stuk deze een W estersch leger Onder aanvoering
van Morpa enonderàcheidene eilanden,name- van MglnmwndvanJfopoçcrï/ebjNicöpolisver-

ljk Zante en Cephalonia, alsmede Creta,
hetwelk hun door.
Boni
faekws,markgraafvan
Jfpxfferrlf)Averd afgestaan.Voorts werden
eronderscheidenehertogdommen ,graafschappen enz. voor Fransche ridders gesticht,

slagenhad (1396),en eerstgenoemdezagzich

genoodzaakt,Joannes,den zoon van Androwicl.v, a1s mederegent aan te nemen en aan
de Turken eene hoofdstraatvan Constantinopelin te ruimen.De inval van Timoer in
de Turksche gewesten redde in 1402destad.
M anwè'l veroverde zelfs w eder eenigegew esten, doch reeds in 1421 werd Canstantinope1nogmaalsbelegerd doorM oerad1I.- M a-

terwjl enkele Grieksehe heerschers hunne
onafhankeljkheid behielden. In hetwesten
vanKlein-AziëhandhaafdeTl
teodorusZgdclrï:
zjn gezag enverhiefNicaea t0tzetelvaneen
: zoon Joannes V1 (1425- 1448)moest
keizerrjk.In hetnoordoostenvan datgewest, 11:1',
van Sinope t0t aan de Phasis,plaatste zich zich weder totConstantinopelbepalenenden
te Trapezunt Aleœius Co-pepvd, stadhouder belegeraarschatting betalen.Nietlang na de
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zegepraalvan de Tqrken op deHongarenbj opgeheven,en de Staatsraad bestond uitperKossova (1448)werdhj ppgevolgd door zjn sonen,doo1'denKeizerbenoemd,terwjleen
broederConntantl
jn XI.Dapper,maartever- overgrootaantal ambtenaren van hem alleen

geefsvochtdeze metzjn veldheer,den Ge- afhankeljk was. Laatstgenoemde waren in

nuees Glustinianl,tegen de verbazendeover- klassenverdeeld,doorbegaaldegewadenkenmagt der Turken en sneuvelde bj hetver- baar, en genoten allerlel voorregten. H et
dedigen der stad,door wierveroveriny op m eestin aanzienw arendeH of-beambten,aan
den 29sten Mei1453 M ohammed 11eenelnde deonmiddelljkedienstdesKeizersverknocht.
maakteaanhetByzantjnseherjk.Dekleine Hetgezag dercsropalates,belastmethet0p-

Latjnsche gezaghebbers,die hieren daarin
Griekenland qevestigd waren,zooalsdedespoten Demetrbus en Thomas, die in M orea
lleersehappj voerden,werden laterdoorM o-

zigtoverde4Keizerljkepaleizen,werdlater

in de schaduw gesteld docrdatvandenyrofo-

restiarius. Hof-beambten Ldomestiel) werden

bevelvoerders over het leger,en onder hen
was de domesticusvanhetOosten,0ok me-qadp-ddfïclfd genaamd, de voornaamste.Deze
bekleeddeonderdePalaeoloyen naastdenKeizer de hoogste waardigheid in den Staat.De
wasin dehoofdzaken eenedergeljke,alsin provinciën werden bestuurd (loor stadhou-

hammed overwonnen;David,delaatstekeizer
van Trapezunt uit het Iluis der Comnenen,
onderwierp zich in l4s1.
.
De staatsrexqelLn.qvanhetByzantjnscherjk

den tjd van Dioeletianusenvooralvan Con- ders!bjgestaandoorassessorenvoorderegtsxs
fcsfgs deGrooteinhetRomeinscherjk ge- pleglng.Zj moestenaanzienljkesommenaan
vonden werd,nameljk eenedespotische.De den Keizer verschaFen,en dit gafaanleiding'
Keizers,die zich afstammelingen derCaesar.
g t0tvelerleiverdrukkingen.D aarenboven deden
'noemden en alzoo tevens beheerschers van allerleibelastingen?inkomsten vankroongoehetRomeinscherjk inhetW esten,doorKarel deren en opbrengsten van hetverkoopenvan
deGrootegesticht,wierdendoorden patriarch am bten grootesommennaardesehatkistvloeivan Constantinopelgezalfd en gekroond.De jen,welke doordenKeizeralszjneigendom
Keizer,h0e0ok besttlurddoorvrouwen,gun- werd beschouw d.Daaruitw erden de kosten
stelingen,hooge ambtenaren en geesteljken, van de h0fhouding, van het leger,van de
was de alleenheerscher en a1s hoogste wet- ambtenaren van de verschuldigde schatting
geverzelfbûvendewetverheven.Doorpracht enz.bestreden. Ten behoeve der conscriptiil
en praal,door kleingeestige hof-étiquette en washetland in districtenLthemata)verdeeld.

doorhetvreeseljk stra#en van hen,die de
Keizerljkemajesteitdurfden aanranden,zonderden zj zich afvanhetvolk.Langzamerhand waren daarbj de W est.Romeinsche
.

hoewellaterhetlegerbjna geheelen aluit

huurbenden bestond.onder de soldaten werd

de voorrangtoegekendaan hetcorpsderljtl

wacht.Over de vloot voerde de meyas dd
/z
staatsvormen verdwenen. Reeds in de 6de hetbevel.Deregtsbedeeling,waarbjdeKeieeuw was het consulaat vereenigd met de zeralsdehoogstei
nstantiegold,k0nzichbj
keizerljke waardigheid, terwjl toen 0ok zulk een toestand niet Ontwlkkelen,ofschoon
s
ommi
ge
Ke
i
zer
s
er
nstige pogingen hebben
reedsde Senaat,door ConstantgndeGroote
gesticht,niet-meerbestond.Devrjhedender aangewend)om de wetgeving te verbeterensteden w erden in de l9deeeuw goheel en al
Byzantlum ,zie Constantinopel.

