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J, de tiende letter van onsalphabeth,mag schuiven der nachteveninren iets langerdan

alsmedeklinkerbeschouwd w orden enalseene hettropische en wél20 mlnuten en 23 secon-

versterking van den klinker it bepaaldeljk den.Van beide verschilthetmaanjaarofhet
wanneer de 'Jals eerstelettervan eene letter- tjdperk van 12maansomloopen;hettelt354

greep vôôr een klinkel-komttestaantofook dagen 8 uren,48 minuten en 36 seconden.De
tusschen 2 klinkers. Niet alle talen hebben tjdrekening dervolkeren berustin den regel

voor deze letter een afzonderljk teeken.De op hetzonnelaarofhetmaanjaar.DeMohamGrieken en Romeinen kendengeen onderscheid medanen houden zieh n0galtjdaanhetmaantusschen '
Jenj,hoewelde'
Jin velewoorden, jaar,terwjlde meeste Overige volken aan
bjv.in mailts,peinsel
4z.,als)'uitgesproken hetmaanjaar denoodige dagen lzebbentoegewerd. Nederlandsche bcoefenaal's dier talel) vocgd om hetmethetzonnejaarin overeenbragten in de 16deen lTde eeuw hetatkon- stemming te brengen (zie Calenderj.Voorts
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)'in degedrnkteschriften kent (le sterrekunde n0g het anomalistisehe
vanLatjnscheschrtjvers.VandeGermaansche ê
l'
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ken voor de .)',en dit bekleedt er in hetal- dlgtstbjdeaardebevlndtofhetverstvanhaar
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he ofomstreeks
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J,en eerstgeruimen tjd na de uit- pische iaar. Het groote of Platonisehe e/ccr
vinding der drllkkunst kwam tli))'in zwang, noemtmen hettjdperk, waarin de 13001van
die men 01! de '
J liet volgen.beuitspraal
t d0n aequator haar omloop volbrengt om de
derletter)'lsdikwjlsdezelfdoa1sdicvany, p0ol der ecliptiea; het heefteene lengte van

voortsiniletEngelschalsd,
q)'tin hetFransch bjna 25900jaren.
en Portllgeeseh a1s c7zen inhetSpaanscha1sœ.
Hetjaar verdeeltmen in 4 sterrekundige
De)'ontbreektinhetItaliaansch;lnaarditheeft e
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ten '
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Jaar (lIet)noemtn3ellgewoonljk hettjd- nameljk het drooge saizoen en den regentjd.
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eenmaalvolbrengt.Daar dattjdperk nietJuist is,zooals denaam reedsaanwjst,afkomstig
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lengte (3040 vôôr Cl1r.) 38 seconden langer,
enbj zjneminstelengte(7600na0hr.levenzooveel seconden korter is.HetJaarin dien
zin of de tjdruimte tusschen 2 Opvolgênde
herfst- Of vooljaa'
rsnachteNzel
aingel
z,zomer- Ot
-

Baikalmeex zieh uit in eene noord-oosteljke
rigting t0taan oedskoibjdeGolfvan Ochotsk
overeenelengtevan 230 mjl.Hiervereenigt

hetzich meteenekustketen,Stanowoi-chrebet
gecaam d. H et gebergte vormt de w aterscheiw interzonnestanden noem t men ogk welhet ding tusschen de Amoe en de Lena,en ver-

treotpis
h
c
hejaar,om hetteonderscheidenvan hett zich in den Tsjokondo t0teene lloogte
s'
ldémsohe,ztjnde de ttjd,welke verloopt van 2500 Netl.01.Noordwaartsdaalthetaan-

van hetoogelzblik dat de zon eeue vaste ster merkelt
jk en heeft erhier en daarhet voorverlaat totdat zj deze weder bereikt heett. komen van eene bergvlakte.

Het sidérische Jaar is wegens het voort
lit1X.

Jablonow ski is de naam van cen vorste1

2

JABLONOW SKI- JACHMANN;

1jk Poolsch geslacht,datmerkwaardigemannen heeftvoortgebragt.Van dezenoemenwj:
StanislansJ'
cllpzlp'lcdki,geboren in 1631.Nadat hj zich in den 00rl0g tegen de Kosakken, Tartaren en Zweden onderscheiden en
Sobil&ki in den roemrjken slag bj Choczim
terzjdegestaanhad (1673),werdhjin 1682
groot-hetman der kroon.Beroemd iszjn terugtogtuitde Boekowina,waarhj zichmet
zjn legertegenovereenegrooteOvermagtvan
Turken en Tartaren in een gevaarljlten toestandbevond.Hj overleed in 1T02.
Joseplt Aleœander Jclfozzplc.si'i,geboren den
4den Februarj 1712.Hj werd woiwodevan
Nowogrodek en verkreeg in 1743 de waardigheid van Duitseh rjksvorst.In 1768,bj
het uitbarsten der Oproerigheden in zjn vaderland, girg l)j Op reis naar Frankrjk en

Jacaranda Jlus. is de naam van een
plantengeslacht uit de familie der Bignoniaceën. Het onderscheidtzich door eene klok-

vormigebloemkroonmeteenz-lippigen,5.sIt1etigen rand eneenebjnacirkelronde,z-hokklge

zaaddoos met vliezig-gevleugelde zaden.llet
om vatlleestersen lmomdn,dieinZuid-Am erika

en W est-lndiëgroejen.J.IrlzificplPers.(Bignonia brazilianaLam.jheeftlange,gelebloemen en zaaddoozen ter grootte eener hand,

wier merg men in onrjpen toestandalszeep
bezigt, terwjl de rjpe vruchten,t0t moes

gekooltt, voor borst- en maagmiddeldienen.
Het zwarte of bruine, rood-geaderde Of ge-

streepte hout (jacarandahout,palisanderhout
ot'Braziliaansch pokhout)is zeerfijn,vast,
hard en taai en kan zeer fraai gepolitoerd

worden.Hetspintiswit.Hetbestejacaran-

Italië, en vestigde zieh vervolgens te Leip- dahout komt van Rio de Jantàiro,hetminder
zig,waar llj den lsten Maart 1777 overleed. goede uitBahia en de geringste soortuitoostHj was een jverig voorstander der weten- lndië.Men Onderscheidtverschillevdesoorten,
schap, verzamelde op zjne kasteelen vele die dool.m eubel-eninstrnmentmakersgebruikt
boeken taunten en penningen en schreef een worden.Van J.zrpcer. Szr.een boonldie30
aantalPoolsche,Latjnsche en Fransche wer- Ned.elhoog w ordt,gebrulktm en de zam enken.In 1765 loot'
de hj 3prjzenuitvoorant- trekkende bladeren onderden naam van I'olia
woorden op doorhem gesteldevragenbetrekke- Carobae ui
twendig terensyphilitiseheziekten
ljkdegeschiedenisvanPolen,destaathuishoud- en de schorsinw endlg tegen bnikloop.J.ob-

kunde en de wis-en natuurkunde;zj werden f'
z:'
?
i,
/'
t
?Jï(IH.et B.,in Zuid-Amerikate vinden,
in 1766 uitgereikt doorhet NatuurkundigGe- levertOok palisanderhout,een belangrjkhannootschap te Dantzig. Het kende den prjs delsartikel,en J.p'
t
l
clz
i
,
/o
'lo .
2.Br.desgeljks.
voor de opgave,Om de komstvanLeclt- den & dcMzdc/tl Spr. eindeljk is eeneklimplant

broeder van OzecA en het eerste opperhoofd
der Slawische Polen - in Polen grondig te
bewjzen, t0e aan eene verhandeling van
Seltlözer,waarin het geheele bestaanvanLea
als eene fabelwerd besehotlwd.Jal,lonowski,
hierover misnoegd, schreef daartegen niet

m et stekelige vruchten.

Jacchaeus(Gilbert),eigenltik GilbertJac1585, ontving onderwjs in deGrieksche en
Latjnsche talen,studeerde te Helmstadt en
te Herborn in de letteren en wjsbegeertej
clg , geboren te Aberdeen in Schotland in

alleen zjne:pvindiciaeLechietCzechi(1770; kwam vervolgensteLeidenenzagzichI111605
:4e druk 17'
t5)'' maar ontnam ook'aan gtmeld Genootschap hetvoorregtOm zjne prjzen uit te deelen, waarna hj in 1768 te
Leipzig het thans n0g bestaand Vorsteljk
Jablonow skisch 6enootschap vanlvetenschappen stichtte'y dat echter eerst in 1774 t0t

stand kwam. Hj begiitigde het meteen ka-

?itaal, welks rente groot genoeg is om

Jaarlkks 3 medailles met de beeldtenis van
den Yorst en meteene innerljke waardevan

aldaar benoem d tot buitengewoon hoogleeraar

in de redeneerkunde,terwjlhem 2 jaarlater
0Ok het onderwjs in de zedeleer werd opgedragen. Tevens zette hj zjne studie in de
geneeskunde vool't en verw ierf in 1611 den
rang van medicinae doctor.HetvolgendeJaar
werd hj gewoon hoogleeraar en verwisselde
vervolgens het hem toevertrouwd onderwjs
m et dat in de nattlurkunde.Tn 1618 en 1619
behoorde hj tot hen,diedoorde kerkgenootschappeljke drjversgeschorsten uitdenAca-

24 ducaten uit te loven. Daar de oorlog in
1811 de rentebetaling deed ophouden,moest démisehen Senaatgeweerd werden.Eersttegen

hetGenootschapwerkeloosbljven t0tin1828, hetlaatstvan 1620 vergunde men hem,zjne
toen de zaak door eene sehikking weder in lessentehervatten;dochnietvôôrFebruarj1621
orde kwam .
werdhjinzjnambthersteld.Hjbekleeddehet
De familie Jablonowski bloeit n0g in Rus- metgrootenloft0taan zjnoverljdenin1628.
land en in Oostenrjk.Aan haarhoofdbevindt Yan zjne geschriften noemen wti:pprimae
ie druk
zich sedert1855 vorstStanitlaus,geborenden philosophiae institutiones (1616; 2(
loden Maart 1799.
1628)'') nlnstitutionesphysicae(laatstedrtlk
Jaborosa J'
uss.is de naam van een Plan- 1644)'', en plnstitutiones medicae (1624;
tengeslacht uit de familie der Solaneeën.H et 3dedruk 1654)''.
onderscheidt zich dooreen korten,z-spletigen
Jachm ann (Eduard lfarl Emanuël), een
kelk, eene buisvorm ige bloemkroon meteen verdiensteljk Prt
lissisch zee-oëcier,werd ge-

s-spletigen rand, 5 in de kielvastgehechte, boren te Dantzig den zden Maart1822.Vriendplattem eeldraden en een knodsvormigenstem - schappeljke betrekking van zjne ouders met
pel. Het omvat een aantal kruiden, die in den Deenschen generaalBillewekte bj hem
Chilien Buénos.Ayres groetien.Van deze be- reeds vroeg de neiging tOt de zeedienst.Nahooren J. cc'
?tlE':cez?d Gill. en Hook,& 2zl/:- dathjhetgymnasium teMariënwerderbezocht

grvolia Lam.en & zvpcfcftxLam.t0tdesier- had, deed hj in 1839 t0t 1844 zjne eerste
planten.

reis als scheepsjongen en matroos op een
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Pruissischkoopvaardjschip.Gedurendedev0l- mainkreis,historisch,statistisch topographisch
gende4Jaren diendehj op dekorvetpAma- und geographisch beschrieben (1829-1830,6
zone'' gekommandeerd doo1-den Deenschen stukkenl''- enpGalleriederKlösterDeutschzee-otlicler,baronvon.
llgclïo
w-.
splzzs
/àltf,waar- lands(1831-1832,2d1n)''.
mede hj de Aliddellandsclle Zee en de kust
J:ckel(EduardTheodor))eenstrjdervoor
van Amerika bezoeht.Reedsin 1845 washj devolksvrjheid in Saksen gedurendedeJaren
benoemd t0t luitenantder Prtlissise,he m arine 1848 en 1849,was de zoûn van een aanzienen behoorde na dien tjd gedurende 30Jaren ljk koopman te Chemnitz,ontving zjne0yt0t de Offieieren der D tlitsehe vloot.In 1849 leiding te Dresden en studeerde te Leipzig ln
psbegeerte en geschiedenis. De omgang
werd hj kommandant eener kanonneerboot, de wbekleedde die betrekking t0t in 1852 en zag

met RobertWJ'II- en met dr.Joseplöhad groc-

ziclltoen geàlaatstbj hetministérievan Ala- ten invloed op zjnestaatkundiredenkbeelden.
rine te Berlju. Nadathj zich llier metde Reedsaanstondsnahetvoleindlgen zjnerstuadministratie had bekend gemaakt, volbragt diën schreef hj: ptzeben und W irken Dr.
hj in 1853 1854 als eersteluitenantOp de Martin Luther's im LichteunsererZeit(1840XGefon''eene reis naar Ztlid-Amerilta,'W est- 1842)'' hetwelk henl grooten roena bezorgde.
Indië en Noord-Amerika onder hetbevelvan D aarna besteedde hj zjne krachten aan de
commodore Sehröder. Na zjn terugkeerwas redactie van hetvrjzinniy blad pDieSonne''
,
hg werkzaam als opperbesttlurdervandewert' dat in Chemnitz werd ultgegeven.Hj heeft
te Dantzig,en werd daarna t0tkorvetkapitein

daarin t0t bestrjdiny en vernietiging derre-

bevorderd.Nadathj voortsin 1857- 1859 bj adie nid weinig bpgedragen. In 1848 stgnd
de pas-opgerigte adm iraliteit w as werkzaam hj teLeipzig aan hethoot'
d derpvaderlandgeweest,werd hj inlaatstgenoemdJaarkapi- sche Vereeniging''en zocht zjne vrjzinnige
tein ter zee, en nam t0t 1862,alskomm an- beginselen zooveelmogeli
jk in toepassing te
dant van het freyat prhetis'' deelaan de brengen.fn 1849 nam hj zitting in deSakPrtlissische expeditle naar China.Daarnawerd sische Tweede Kamer, en daar hi
j bi
j de
hj chef van hetstationskommandoderoost- opening van deze in een blaauwen rok verzee te Dantzig, en leverde den liden M aart scheen,ontving hj den bjnaam Van nJëckel
1864 der Deenschevlooteen gevechtbjJas- in dem blatlen Roeke''.Toen in Meivan dat
mund (Ri
igen), waarna hj bevorderd werd jaar het volk in ogstand kwam,verklaarde
t0tsohout-bj-nacht.Gedtlrende devolgende3 hj zich vöôrdeRjksgrondwet,weshalve hj
Jaren was hj ûhefvan hetmarinestation te verbannen werd en zich te Ziirich a1s onderKielen van hetoefenings-eskaderindeNoo1'
d- wjzer vestigde.In 1851belasttehj zich met
en oostzee.In 1867 werd hj voorzittervan de redactie der pNeue Thurgauer Zeitung'',
het ministérie van Marine en in 1868 vice- waardoor hj grooten invloed verkreeg.Veradmiraal.Hj bragt in diebetrekkingen veel moeid door den langen strjd en verlangend
belangrjks t0t stand,en toen de vloot van uitziend naarhlliseljkerust,nam hj deelaan
Pruissen overgedragen werd aan hetD uitsche

eene handelszaak te Frauenfeld en trad in

Keizerrjk,zagJachmannzichin1872benoemd hethuweljk meteenekoopmansdochteraldaar.
t0t opperbevelhebberder zeemagtvanDtlitsch- In zjnevrjeuren hieldhjzichvoortsjverig
land.Trouwensin 1870 en 1871hadhjreeds bezig met de wetenschappen, vooralmet de
dienst gedaan als OpperbevelhebberderNoord- wjsbegeerte.Dientengevolge zag hj zich bezee-vloot.Hj is medede sehepperderDuit- lloemd t0t hoogleeraar in de geschiedenis en
sehe zeemagt.
D uitsche taalaau de eantonsschoolte FrauenJ'
âck (Heinrich Joachim), bibliograaf en feld, terwjl hj met de meeste belangstelling
geschiedschrjver, geboren den 3osten Octobel
' den vooruitgangin Duitsehland gadesloeg.Hj
1777 te Bam berg,studeerde in de godgeleerd: overleed den 19den September 1874.
heid en trad in 1796 in de abdj Langheim
Jackson.Onderdezennaam vermeldenwj:
Andrew Jackson, zevenden president der
in de Benedictjner orde.Nadat hj reedsin
genoemd klooster het bestuur had gehad over Vereenigde Staten van Noord-Amerika(1829deboekerj,werdhjna deophehingderkloos- 1837).Hj werd geboren den 15denMaart1767
tersin 1803 benoemd t0tKoninkljkbibliothe- te W axhaw , niet ver van Camden in Zuidcarisbj debibliotheek vanhetvoormaligvor- Carolina. Zjne otlders en voorotlders waren
stendom Bamberg. Als zoodanig maakte hj Ieren,en reedsvroeg zwierfhj a1seenwees
zich zeer verdiensteljk en overleed den 26sten in velerlei betreltkingen rond. Toen hj 18
Januarj 1847.Hj sehreef:pGeschichteBam- jaren oudwas,kwam hjteSalisburyinNoordbergs (1806- 1809,4 d1n)'', nllamberg und Carolina bj een advocaat,en wasweldrain
dessen Umgebt
lng(1812- 1819,3jaargangenl''
, staat Om a1s pleitbezorger Op te treden.In
Pantheon der LiteraturBambergs(1812- 1788 bekleedde l1j de betrekking van officier
1815)'', p'
Netleste Kunde des Königreichs vtujustitiei11Tenessee,engiuguaarNashville,
Bayern (1820,in het13dedlderrAllgemeine waarhj tloor jveren overleg eenaanzienljk
L:nder-tlnd Yöllterkullde'/l'' - Reize nae,
h vermogen verwierf. Toen Tenessee onder de
W ien,Triest,Venedig,VeronaundInnsbriit!k Statelzopgonomen was,werd hj 1id dercom'
(1822- 1824,4dl1
zl''-- ,loeizedtlrellFrank- missiet0thetolltweryeneenergrondwet(1T96),
reitth, England und die beiden Niederlande

vervolgens afgevaardlgde naar hetCongrès,en'

(1826? 2 dlnl''/ -- prfaschenbibliotilek der in 1797senator.lluiseljlteOmstandighedenechwichtlgsten und interessantsten See-undLand- terwarelloorzaak,dathjdezebetrekkingwelreisen (1827- 1836,87 d1n)'')- nDerOber- dranederlegde.11jvertrokwedernaarTenessee,
1*
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zag er zich t0t opperregter gekozen, doch

keerde, nadat hj 5 jaar ih die betrekking
was werkaam gew eest, t0t het am bteloos
leven terug. Nu voerde hj hetbeheerover
zjne hoeve te Nashville en dreef een aanzienljkenhandelinlandbouwproductenenvee.

past en ten uitvoer gelegd.In den zomervan
1832 ontstond, gestetmd door Calhown, een
verontrustend verzet tegen het toltarief, en
onder deze om standigheden werd Jackson nog-

maals t0t president gekozen. Hj vaardigde

tegen Zuid-carolina,hetwelk,door debedreiToen in 181.2 de oorlog met Engeland uit- ging dat het zich van de Unie z0u scheiden,
barstte, benoemde de Staat hem t0t opper- de opheëng van hettariefwilde afdwingen,
bevelhebber der militie. Aan het hoofd van eene proclamatie uit,die evenzeervan kracht
3500 man voer hj de Mississippi af,om de a1s van toegevendheid gettligde, en m aakte
kust van Louisiana tegen een aanvalte be- aanstonds krjgstoerustingen t0t handhaving
veiligen5daarna bragthjdeCreek-lndianen, der wet.Nadat dit gevaar door eene verladiej Ondersteund door de Spanjaarden, in ging van het tarief afgewend was, veroorPensacola het land verwoestten, aan het zaakte de Bank nieuwe verwikkelingen.Jack-

wjken en maakte zich zelfsmeestervan de ypzl verzette zieh met zjn pveto''tegen de
stad Pensacola. Toen hierop de Engelschen vernieuwing van hetprivilegie,omdathj dit
Nieuw-orleans bedreigden, ontving hj van als een monopolie besöhouw de, hetw elk de
het Congrès het bevel Over de linietroepen

geldaristoeratie begunstigde,en vorderde zelfs

met den rang van generaal-majoor.Hgewel de gelden van den Staat,aan de Bank toeerbj zjne komstevemin soldaten alswapens vertrouwd,van deze terug.De Senaatkeurde
te vinden waren, slaagde hj er eerlallg in, dien m aatregel af a1s eene daad van willeeen wéltoegerust leger tegenover de Engel- keur,en het Huis kwam in verzettegen den
schen te plaatsen,en toen deze den 8sten Ja- President. Trotlwens de Bank moest hare

nuarj 1815deverschansingen derAmerikanen werkzaamheid beperken, terwjl tevenshonwilden bestormen,bragthj hun eenebeslis- derde particuliere banken Ontstonden,die op
sende nederlaag toe.D ew illekeurigemaatrege- eene roekeloozeen bedriegeljkewjzepapier
lenechter,diehjvoorafgenomenhad,nameljk in omloop brarten en aanleiding gaven t0t
de afkondiging derkrjgsweten deontbinding de geweldiyecrlsisvan 1837.Metbetrekking

vanhetW etgevendligebaam inLouisiana,haal- t0t de bultenlandsche staatkunde handelde
den hem later een procèsop denhals,alsmede Jaekson stecds Onverbloemd en beslissend.
eene veroordeeling t0t de boete van 1000 Het gelukte hem de vorderingen van Frank-

dollars. In 1817 en 1818 Onderscheidde hj rjk,n0g afkomstigvan dentjdderomwenzich in den oorlog tegen de Seminolen;maar teling, t0t een goed einde te brengen en de
0ok nu bleef hj nietongemoeid,daar hj 2 vriendschappeljke betrekking met Engeland
Engelschen, die de Indianen hadden Opge- te onderhouden. In Maart 1837 keerde hj
stookt, zonder vorm van procès op Spaansch naar zjn landgoed pllermitage''in Tenessee
grondgebied deed teregtstellen. Hj stond terug zonderzich verderregtstreeksmetstaatechter bj hetvolk zoozeerin de gunst,dat kundige aangelegenheden te bemoejen, en
de afkeuring. welke H enry Clay hem in het

Congrès wilde toedienen, met eene grnote

overleed aldaar den 8sten Junj 1845. Hg

wordt beschreven als een man, die grooten

meerderheid verworpen wtrd.Nadat hj in invloed verwierf door de hartstogten der
1821 Florida,aan de Spaljaarden afgestaan, menigte te vlejen, maar tevens met volkoals de eerste gouverneur ln bezit genomen

mene onbaatztlchtigheid in alle opzigten het

had, werd hj in 1823 door Tenesseenog- heildes lands zochtte bevorderen.
maals t0t senator benoemd. In 1824 droeg
Tl
tomasJozcf/zlziJackson,bjgenaamd Stohet W etgevend Ligchaam van den Staat hem nelvall,een uitstekendgeneraalderZuideljken
voort0tdewaardigheid van President,enhj inden Amerikaanschen burgeroorlog.Hjwerd
verwierf in het Zuiden vele stemmen. Het geboren den zlsten Januarj 1824 te Clarcks-

VertegenwoordigendLigchaam echter,hetwelk burg in Virginia en zag zich in 1842 geplaatst
volgens de grondwet eene keuze kon doen, al
skadetop demilitaireschoolte'
W estgoint.
daar geene volstrekte meerderheid verkregen In 1846 werd hj oëcier bj de artillerleen
was,benoemdezjn mededinger,Adams.Eerst onderscheidde zich in den Mexicaanschen 00r-

bj de volgende verkiezing behaaldeJaekson l0g, zoodat hj opklom t0t den rang van
de overwinning en plaatste zich den 4den majoor.In 1852 echter nam hj zjn ontslag

Maart 1829 op den voorzitterszetel. De ge- en aanvaardde de betrekking van hoogleeraar
schiedenis van zjn beheer is diedermoderne in de w iskunde aan de m ilitaire school te
democratische partj, waartoe hj behoorde. Lexington in Virginia.Schoon bekend a1s een
Opheëng van de Bank der VereenigdeStaten, ernstig,achterhoudend,godsdienstig man?ja,
verlaging yan het tarief,zelfstandigheid der als een pedant schoolgeleerde,zag men hem
afzonderljke Staten in allezaken,doorden metgeestdrift voorden Opstand bezield.Reeds

Bondnietuitdrukkeljk alsde zjnevermeld,
letterljke verklaring der Grondwet,verwel'ing van alle verbeteringen in de afzonderljke Staten dtlor de Bondsregéring en gedw ongen verplaatsing der Indianen naar den
regteroeverder M ississippi,- zietdaar de be-

in April 1861 had hj als koloneleen regilent bjeengebragt,en in Mei daaraanvolgende werd hj benoemd t0t generaal en bevelhebber van het observatiekorpsder Zuide-

ljken bj Harpers-Ferry. Hj besliste den
eersten slag bj Bull-Rlln (21Juni1861)ten
ginselen en maatregelen der partj, welko voordeele van zjne partj, doordien hj,a1s
door Jackson onvoorwaardeljk werden toege- onder de oogen van Patterson,den generaal
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vanhetBondsleger,metzjnebrigadeBeanve- voorXzll bestemd.Dewraak van zjn broedervreezend,nam hj devlugtnaarzjn 0om
Laban in Mesopotamië, alwaar hj 14 Jaar
steenen -z
l
f'
l
fr (Stonewall)enontleendedaaraan diende om diensbeide dochters Lea en Racltel
zjn bjnaam.Tegen heteinde van 1861werd en daarna nOg 6Jaarom eene eiqenekudde
hj t0tgeneraal-majoorbenoemd,hield t0tin te verwerven. Daarna Onttrok hj zich met
lletvoorjaarvan 1862hetbelangrjke.Shenan- vrouw en en ltinderen aan het gezag van Ladoah-dalbezet,verjoegdaaruitBanks,denge- 5tIs,die hem achtervolgde Y7aarna eene Verneraal van het Bondsleger,en nam ,t0t aan zoening t0tstand kwam.Vervolgensbegafhtj
de Potomac voorwaarts rukkend, eene zés zich naar Kanasn,slooter vrede met zjn
dreigende houding aan tusschen W illiamsport broeder en leefde a1s herdersvorst.Toen later
en Haryers-Ferry, dat men destrtjdkrachten zjn zoon Jozff in Egypte t0teeneaanziender Unlebt
jW ashington verzwakken en het ljke waardigheid was opgeklommen, toog
korps van Mae DPZt
I:JJnaar de Potomac zen- htl derwaarts, vestigde zlch in het land
den moest. Tegeljkertjd werd Fremontt0t Gozen, werd aan I'arao voorgesteld, en
bevelhebber van een zelfstandig korps in overleed in hoogenouderdom.Zjne 12 zonen
W est-virginia benoemd.Jackson moestterug- werden de stichters der stammen van het
trekkenvoordenovermagtigenvjandenwerd Israëlietischevolk.De2zonenvanJàzFvertebj Cross-lfeqs door I'
remontgeslagen, dgch genwoordigden a1s zoodanig hun vader.
wist niettemln te ûntsnappen. De kracht,
Jaeobf,koningvanSchotland(1424-1437).
snelheid en tegenwool*digheidvangeest,welke Hj was de zoolzvan Robert 111,werd gebohj daarbj aan den dag legde,wekten de a1- ren in 1393 en dankte zjne verstandeljke
gem eene bewondering en verhieven hem t0t Ontwikkeling,waardoorhj boven zjnelandeen der beroem dstegeneraalsvan dien oorlog. en tjdgenooten uitmuntte,aan eenelangduGedurende den slag vsôr Richmond, die 7 rige gevangensdlap in Engoland. Om hem
dagen aanhield, zegepraaldeJaeksonbj Gai- tegen de lagen van zjn 0om te beveiligen,
ues-Millsden zisten Junj tegen Porter,maar zond zjn vader hem in 1405 naar Frankrjk.
leed den lstenJulj de nederlaagbj Malvern- Het sehip verviel echter op de Engelsche
hill.Gedurende den veldtogtin Augt
lstusaan kust, en schoon Hendrilc IF nog pas met
de Rapidan en Rappahannock vormdehtjde Sdlotland eer wapenstilstand gesloten had,
voorhoedevan Leeen besliste doorzjn stou- nam htl het besluit den Kroonprins als0nten en onstuimigen aanvalten tweeden male derpand des vredes in hechtenis te houden.
den slagbj Btlll-Run.Bj den daaropvolgen- Na den dood van Robert III, die het verden inval vau Lee in Maryland voerde Jack- li
esvan zjn zoon nietoverleven k0n,rieyen
son wedexom bevel over de voorhoede,trok de Schotten den Jeugdigen Jaeob a1skonlng
in de eerste dagen van Septemborbj Ptlint uit; maar de hertog van Albany (bovenverofRock over de Potnmac, spoedde zich naar melde 0(
Jm)tdio rt'
lksbestutlrderwasgewom
Fredericksburg enveroverdeden 14denSeptem- den, beltl'
eunde zich niet Om de bevrjding
ber Ilarpers-Ferry,w aar 11000gevangenen in van dell gevangeno?en M l
trdoclt,de zoon en
zjne handen vielon. Bj Antietam hield hj opvolger van delz Hertog,evenmin.Aanvanaanvankeljk stand bj den hoofdaanval der keljk werd Jacob Opverschillende kasteelen
Bondgenoûten, doeh deze noodzaakten hem naauwkeurig bewaakt,doch HendrllcIV bevervolyens,naarVirginiaterugtekeeren.Bj zorgde hem tevens uitmtmtende leermeesters,
Frederlcksburg voerdehjbeveloverden reg- zoodat de gunstige aanleg van den jongeling

pcrtfte hulp snelde.Volgenshetrapportstond
Jackson in hetheetst van hetgeveehtalseen

tervleugel van de armee der Zuidelglken en
verhinderde den overtogt van I'ranklin over
de Rappahannock, 't geen aan Blbrnside de

zich voorspoedig Ontwikkelde.Gedtlrende de
veldtogten van H endrik F mûcst Jaoob zich

naar Frankrjk begeven om de Schotten af-

nederlaag bezorgde. TOtbelooning voor zjne keerig te makcn van hun vcrbond met de
dappere daden Yierd Jaekson bevorderd t0t Franschen.Intusschen weigerden de Schotten

lt
litenant-qeneraal. Bj het Openen van den aan den Koning te gehoorzamen,Omdathj
veldtogt ln het vool'
laar van 1861 deed hj
bj Chancellnrsville (2 Mei) een aanval op
den regtervleugelvan Hookee en Joeg dien op
de vlugt.Toen hj in den avond van dien dag
met zjn stafvan een verkellnilgstogtin het
leger terugkeerde,werd hj dooreen regiment
uit Zuid-carolina voor den vjand gehouden,
met kogelsbegroeten doodeljk gewond.Ht'
J
overleed dientengevolge Op denlodenMei1863.
Jacob.Onderdezen naam vermelden wj:
Jacob, den Israëlietischen aartsvader.Hi
j
was de zool
z van Izaak en dejongel
'etweelingsbroeder van Ezautvan wien hj volgens
het Bjbelsth verhaal het eerstgeboorteregt
kocht voor een schotel linzenmoes, terwjl
ht
j:op aandringen van zjnemoederRebelcka,
zich meester maaktevan den zegen van zjn

zich niet in vrjheid bevond.Na hetoverljden van Hendrik F ltwam eindeljk eene
overeenkomstt0t stand nopenshetin vrjheid
stellen van Jacob.D eze keerde in Maart1424
naar Schotland terug,maar voud er hetrgk
in een verwaarloosden toestand,hetvolk in
een staat van verwildering en de kroon van

allen glans beroofd.De regenten nameljk

hadden de goederen der kroon aan hunne

vrienden geschonken en den adelin zjne10sbandigheid gestjfd.De Koning nam bj het
aanvaarden van het bestuur de goederen der
kxooll terug,riep Mkrdoeh en zjneaanhangers t0t verantwoording en deed de schuldigen volgens vonnis van het Parlement

teregtstellen,waarna hj doo1*eenereeksvan

hervormingen den landbouw bevoxderde en
blinden, stervenden vader, - een zegen, het volk zochtte beschaven.Dooruitbreiding
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van de regten der burgers in h8tParlement, handelwjze van ElizabetltenhetJaargeldvan
door hetoprigten van eene landmilitie en door, 5000 pond sterli
ng,dat ztjhem alsbondyehetontbiedenvanngverevreemdelingenwilde nootverleende, datalles bewoog hem nlet

hj den burgerstand opbeuren en demagtvan alleen zjn toorn over de teregtstelling van
den adel vernietigen.Hetverbond vallJàeob zjne moeder te onderdrultken,maar Ook in
met Frankrjk en vooralhet huweljk van 1588 een nieuw verbond metEngeland ttlgelz
ztjne dochter Margaretlta met den Dauphjn Spanje te slt
liten.ln weerwilvan velc hinLLodewj;k XI) wiltkelde hem sinds1436 Op dernissen,dool'Elizabeth Opgeworpen,huwde
nieuw in vjandeljkheden metEngeland.Ter- 11j in 1589 metAnna,eenedoehtervan den
wjlnu Jaeobzich aan degrenzen bevonden koning van Denemarken.Zjnekarakterlooshet kasteel Roxburgh belegerde,smeedde de heid, laauwheid e11 verwaandheid waren 001-adel,met W alter Sfffe-f,graafran v/.fApl,en zaak, dat Schotland zich in een vnortduren'sKonings 00m aan het hoofd, eene zamen- den staat van Oproer bevond.Nadat in 1592
zwering teqen zjn leven.ToendeVorsthier- de Presbyteriaansche lterkverordening tegen

van Onderrlgtwerd,ontbondhjhetlegeren
begaf zic,
h metzjnegemalin in een Dominicaner klooster bj Perth,Om in hetgeheim
den 10Op van den aanslag te bespieden..D oo1een zjner dienaren werd echterzjn verbljf
verraden, en in den nacht van dela 203ten

zjn wildool-hetParlementaangenomen was,
ontstond eene door Spanle Ondersteunde zamenzw ering van den R. Katholielten adel,
die echter l'net hulp der Protestantsche gees-

teljkheid onderdrnktwerd.

Na den dood van konillgin Elizqbetltwerd

a1sdenaastemanneljke erfgeFe
brlll
rj 1437 dronq Robert Graham met Jacobin 1603endri
de zaamgezworenen ln het klooster en liet naam van Iik 77Vf t0t den Engelsehen
den Koning Ombrengen.Zjnegemalin wasde tloolz yeroepen,- het einddoel zjner Onschoone Jbl
tan3la Weclfoz.f, eenedocllters'an vermoeitle poyingen,waarbjhj inzonderheid
den graaf van zv zzler.
sdfen eene kleindochter

dool'den minlster Cecilonderstellnd was.O0k

van den hertog vanLaneaster.Hjleerdehaar de Engelschen verheugden zich na eeneveelkennen gedurendezjnegevangenschap ol)het Jarige vrotlwenregêring in de troonsbeklimkasteelte W indsor en beschreefdeze gebeur- miug van dezen Vorst.Velen waren echter
tenis in het bevallige gedicht: ,,The King's teleurgesteld, toen ztidespotieke beginselen,
Qhtlair''.Tjdgenooten roemen z'
jne geleerd- zwakheid van karaktor en partjdige toegeleid voor gunstelingen bj den Koning
heid,en zjnegedichten werden bj herhaling negenl
uitgegeven.
opmerkten.UitafkeervanallevrjheidOndem
Jacob TT,een zoon van den voorgaandel, drukte llj aanstonds de Presbyterianen en
zie Onder Stwaçt.
voegde zich Om redenen van staatkunde bj
Drl koningen ran Grppf-Wrif/czz
p'
:enlerland, de Bisschoppeljke Kerk.00k vervolgde hj
de R.Katholieken,jegens wie hj tevoren
nameljk:
JaeobI(1603- 1625).AlskoningvanSchot- gunstig gestemdw asgeweest,enditgafaanleiland (sedert 1567) droeg hj den naam va'
n ding t0thetbuskruidverraad.InhetParlement
Jaeob VI.Hj was de zoon van Maria en verkondigde hj in eene lange, gezwollene
van H enry .DJ4-Z?Je.'
F,uithet Huis van k%tnart, redevoering zjne denkbeelden omtrentde K0enwerdgeborenteEdinburgh den19denJunj ninkljke praerogatieven. Toen het echter de
1566.Al dadeljk werdhj toevertrouwdaan voorgesteldestaatktlndige vereeniging van Ende leiding van graafM a,r en na den gedwon- gel
and en Schotland verwiery,nam l1tJaangen afstand van zjnemoeder(14 Jul'
j 1567) stonds het besluit Om naar elgen goedvinden
t0t koning van Schotland gekroond.Terwjl teregéren.HjriephetParlementnietbtieen,
hetrtjkondereerzuchtigeregenteneneenwoes- ontnam daaraanhetregtom Over staatsaangetenleenadel,alsmede bj debemoetjingen van legenheden te handelen,hiefog eigen gezag
Frankrjk en Engeland zjn ondergangte ge- belastingenten straftede Onw illlgen,zelfs de
moet snelde, sleet Jacob zjne kindsheid te regters,metgevangenisenverbeurdverklaring
Stirling en maakte onder zjn leermeester.
B'
l
4- van goederen.Op dezen weg ging hj voort
Aanan snelle vorderingen in velerlei weten- gedurende het geheele tjdperk zjner regéschap.Reedsvroegschjnthj zich overdreven ring en veroorzaakte daardoor tusschen het
denkbeelden te hebben gevormd van de K0- vol
k en den t1*oon eenenoodlottigesganning,
ninkljkemagt,welke nietalleen hem ,maar die Onder de volgende regéring eindlgde met
den
val der monarchie. Niet minder treurig
0okzjnennakomelingengrootenadeelenberokkenden.Zoodra hj t0tJongeling was Ojge- waszjnebuitenlandsehestaatktmde.Nietdan
groeid,maakten de partjen zich bj afwlsse- metmoeite liethj zichin 1603Overhalent0t
ling van hem meester en wikkelden hem in een verbond met Frankrjk ter gtlnste der
eene reeks van zamenzweringen,die telkens Nederlanden, e1z in het volgenle jaar vereen anderen tegenstander beoogden.Toen het eenigde hj zieh wedermet Spanje.Na het
leven van zjne ongelukkigemoeder,Omtrent sluiten vandenwapenstilstandtusschenSpanle
wier 10t hj zich vroeyersteedsOnverschillig en deNederlanden (TwaalflarigBestand)verbetoond had, d001*El%zabetlt bedreigd werd, loofde hj zelfs den prins van W'
QJIi.
S,Henhaastte htjzich,deze den oorlog teverklaren #ro ,metA nna,eene dochtervau Phllt'psII1
en den bjstand van Frankrjk en Denemar- van Spanle. Intussehen verhinderde de plotken,Ja,zelfsvan Spanje in te roepen.Doch seljke dood van den prins (16 November
het ontoereikende van zjne krjgsmagt,het 1612) eene verbindtenis,die dool*geheelEnuitzigt Op den Engelschen troon, de listige geland en Schotland werd afgekeurd.Eene
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gedeelteljke verzoening van Vorst en volk
had plaats in 1613,toen Elézabetlt,'sKonings
oudstedochter,in hetbuweltjk trad metden
Protestantschen Keurprins,later Frederik TG
'
van dePfalz.TOen echterzjn schoonzoon de
Boheemschekroon aannam,verwgderdeJlcpù
zich van hem ,omdat hj diens handelwjze
als oproerig beschouwde. Daarvoor oogstte
hj t
le verachting van degeheeleProtestantsche wereld en zelfs den spot der R.Katholieken. om den Keurvorst van een volslagen
ondergang te redden'
, werden nieuwe onderhandelingen geopend methetH0fte Madrid.
Het Parlementen Buckinyham ,de gllnsteling
des Konings, legden echter strtlikelblokken
in den weg,en zorgden dat Jacob een ver-

7

in 1671 openljkjdathj t0tdeR.Katholieke
Kerk wasovergegaan,waartoehj reeds4edurendezjn verbljfinFrankrjkin '
tgehelm
behoorde. Hetuitbarsten van een 00rl0g tt
lsschen Engeland en Nederland stelde hem in
1672 in de gelegenheid om door dappere 00r-

logsdaden den wrevel over zjne geloofsverandering weg te nemen.Hj vereenigde de
Britsche vloot met de Fransche Onder d'EsJrJ:,C en leverde den 28sten Meiden admiraal
de Rnyter e0n geweldigen slag ,waarinbeide

partjen zich Overwinnaarswaanden.Ten gevolge van de vermaarle Test-actvan 28 Febrtlarj 1673 legde hj echterhetopperbevel

en, evenals de Overige R.Katholieken,alle
ambten en bedieningenneder.Grootemisnoegdbond BlootluetFrankrjk tegen hetHtlisvan heid evenwel ontstond in September van dat

Oostenrjk.N0g vlsôr hetuitbarsten van den jaar door het huwoljk van den Ilertogmet
Oorlog overleed echter de besluiteloozeKoning deR.Katholi
eke VJriJ d'Este)brinsesvan
op den 8sten April 1625.Hj heeft een aantal M ödena. Toen het gerucht om trenteene zageschriften nagelaten, die dtlol'den bisschop

M ontaeltte a1s popera (1619)': des Konings
zjn uitgegeven.Daarin verdedigthjdeonbeperkteheerschappjderKoningen,jverttegen
hetgebruik van tabak,strjdtvool
-demogeljkheid van tooverj en voorhetbestaan van

m enzweriug valzR.Katholieken in 1679eene
geweldige opschudding veroorzaakte,gevoelde

Jaeob zich gedronqen Ol
u naar Brt
lssel te
gaan.Gedurende zjne afwezigheid werd een

voorstel,om hem van d0n troon uittesluiten,
in hetLagerhuisgoedgekeurd,maar doorhet
booze geesten en Onderzoektmetnaauwgezet- Hoogerhuis e11 door den Knning verworpen.
heid, Om welke reden de duivel het liefst Na de Ontbinding van hetParlement keerde

met oude vrouwen omgaat.O0k trad hj als hj in 1681in Engeland terug,waal,hjzulk
dichter Op m et:rEssays ofa prentice in the eenoverwigtverkreeg op zt
jn zwakken broedivine art Of poesie (1584)''.Hj werdopge- der, dat deze, in weerwil van de Testad ,hem zitting schonk in den Staatsraad en
volgd door zjn zoon Karel1.
Jaeob 11 (1685-1689),tweeden zoon van de teugels van het bewilzd aan hem Overgaf.
K@rel I en kleinzoon van den voorgaande. D 00r alle Protestanten gewantrouwd,beklom

Hj werd geboren den P4sten October 1633, Jaeob,na den dood van Karel11(6Febraarj

verwierf den titel van hertog van Iz'bg'k en 1685) den troon.Hj verzekerdeweliswaar
ontving eene zorgvuldige opvoeding. Na de aan den Staatsraad,dathj devrjheden des
verovering van de stad York door het Pam volks z0u eerbiedigen, maar ht
lnam tevens

lementsleger werd hj met zjnebroedersen maatregelen Om hetrijk in eene absolutistisclle
zusters in het paleis van St.James te L0n- monarchie teveranderen en het R.Katholieke
den onder hetopzigtvan den graafvan Xpr/- kerkgezag te herstellen.De hertgg ran .
Vt
?mkw berland gevangen gehouden, maar ont- mlmtlt,een Onecllte zoon van Karel Jf en de
snapte in 1648 naar zjne zusterM ariatde gllnsteling des volks,door Jaoob naar de Negemalin van prinsW illem van OrJl,#.Eerstna derlanden verbannen,maakte gebrtlik van de
de teregtstelling van zjn vader begafhj zich algemeenem isnoagdheid om zelfdenBritschen
naar zpne m oeder, H enriëtte, eene dochter troon te verwerven.Hj landde den lldenJunj
van Hendeik .
fF,naar Frankrjk,diendein 1685 op de kust van D orset,doch werd den

1652 a1s vrjwilliger onder Tnrenne, maar 28sten bj Sedgemoor door graaf Ikversltam
moest na den vrede van 1655 Frankrjk ver- geslagen en moest met zjne aanhangers het
laten.Hj verzamelde ntlin'tbelang vanzjn sehavot beklim men. D oor de overwinning

Huis de Britsche en Iersche uitgewekenen, stoutergew orden, zond Jaeob nu een gezantstreed in het Spaansche leger onder Cond'
e schap naar Rome m ethetverzoek,datEngeen don J'
uan van Oodfezlrï/k totaan heteinde land en Schotland mpgten opgenomen worden

van 1659 tegen zjn vriend T'
trenneen ver- in de R.Katholieke Kerk.NadathtJhetParwierf in deze veldtogtea veel krjgskennis, lementdoorbedreigingenvreesaangejaagdhadj
hoewel ztj zich nietdoorschitterendeeigen- liethjin 1686 dooreencollegievanomkoop-

schappen onderscheidde.Na deherstelling van bare regtersaan de K1'oon de bevoegdheidvan
het Huis der Stnarts verkreeg hj van zjn dispensatie toekennen in zaken openbaarregtj
broeder Karel 11 als groot-admiraal het0p- en maakte daarvan gebruik om de R.Kathoperbevelover (
le Britsehe zeemagt.Als voor- lieken met alle belangrjkeambten en waarzitter der Afkikaansche Compagnie veroor- digheden tebekleeden.N0g in hetzelfdejaar
zaakte hj een oorlog metNederland en be- werd eene rllooge Commissie''benoemd,die

haaldeden 3denJunj 1665deoverwinningOp allegeesteljken,welke aan hetH0fnietwelde Nederlandsehe vloot onder den admiraal gevallig waren,opriep en 7 bisschoppen,die
van Obdam in denabjheidvan Lowestoft.Na er tegen protesteerden, in den Tower deed
den dood van zjnegemalin Anna,dedochter opsluiten. Eindeljk waagde de Koning in
van den kanselierHj
jde,latergraafran OJJ- 1687, eerst in Schotland, daarna in Engel
rendon,verklaarde hj Op raad derJezuïeten land, do afkondiging eeneljpade van tole
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rantie''
,Waardoor alle wetten ten nadeele der
Non-conformisten en bepaal
deljk deTejt-eed
opgeheven &verden,zoodat de R.Katholleken
in het bezit&verden gesteld eener volkomene

bevel van I'lwbLn Dtlinkerken metden Pretendent en e0n leger 3an boord, 0m aan do
Schotsche kust te landen. Doch de Britsche
regéring, van dezen aanslag onderrigt,had
stutkundigevrjheid.Bj hetvooruitzigt,dat admiraal Byny met een sterk eskader in zee
naden dood van Jaeobenbjontstentenisvan gezonden. Laatstgenoemde noodzaaltte Ihrbin

eenmanneljken erfgenaam deregéringz0uten
deelvallen aanzjnebeideProtestantschedochters avaria en Anna, bleef het volk rustig,
totdatzich onderhetgeluichvan priestersen
hovqlingen het gerucht verspreidde, dat de

onverrigter zake terug tekeeren,terwjlhet
Engelsche Parlement een prjs van 50000,

later van 100000 pond sterling uitloofde voor
hethoofd van den Pretendent. Jacob nam nu
deel aan de veldtogten in Vlaanderen Onder
Konlngin zich in gezegende omstandigheden den maarschalk Villarsen streed niet zonder
bevond. De schrik bragt de Protestanten t0t roem t0t aan hetsluiten van den Vrede van
hetvermoeden,datditgerucht een verdicht- Utrecht (1713). Frankrjk moest bj dezen
sel z0u zjn, vooral daar men de Koningin vrede de Protestantsche erf
bpvolging inGroot-

zooveelmogeljk aandeblikkenvanvreemden Brittanje erkennen en diensvolgensden Preonttrok.Den loden Junj 1688 werd aange- tendent buiten zjne grenzen vprbannen.Na
kondigd, dat de Koningin bevallen was van de troonsbeklimming van George I verhieven
een zoon, doch het volk hield dezen voor echter in Engeland en Schotland detalrjke
een ondergeschoven kind.Demagtigeaanvoer- Jacobieten het hoofd ter gunste van den
dersderW higpartjwenddenzie'
hnumeternst laatsten afstammeling der Stltarts.In het nat0tprins Willem '
pJ4 Oranje,den schoonzoon jaar van 1715 stonden in de Hooglanden

des Konings,en beraamden met hem een in- 10 t0t 15000 Jacobieten onder bevelvangraaf
valin Engeland.Toen Jaeobietsvandetoerus- lfar Onder de Yvapens, Nvachtende op eene
tingen vernam ,werdhjzoozeerdoorvreesbe- landing Van Jacob. llj verscheen eindeljk,
vangen,dathjinSeptember1688plotseljkalle nadat de Regent van Frankrjk, de hertog
gehate verordeningen herriep'
, de R. Katho- van Oeleans,hem voorafvanallehulpmiddelen
lieken uit hunne ambten verwjderde,hen beroofd had,den zdenJanuarj 1716nagenoeg
door Protestanten verving, en O0k door 12 onverzeld te Peterhead in hetgraafschap .#>regters ecn onderzoek deed instellen naar (
1 A an en werd dool-de opstandelingen als koechtheid van den Kroonprins. De Prins '
tan ning begroet.Hoewel hj hetParlementbjOrJp.# stapte er echter i
n November 1688 eenriep en verschillende regéringsdaden v01aan wal,en toen
zoodde
at Ko
hjni
zng
elfszich van allen bragt,durfdehj zich nietlatenkroonen,daar
verlaten Zag,
0P leger 0n hethem ten eenenmale aan moed en beradenvloot niet langer vertrouw en kon, nam hj heid ontbrak.W eldra bevond hj zich in een
den 23sten December 1688metzjn gezin de wanhopigen toestalld. Geene buitenlandsche
wjk naarde overzjdevan hetKanaal,waar mogendheid kwam hem te hulp, en de op

Lodewl
jk XIV het kasteel St.Germain t0t
zjne beschikking stelde.HetParlementverklaarde hem den 22sten Januarj 1689 vervallen van den troon,terwjldeze werd toe-

zjn hoofd gesteldeprjswasverlokkendvoor
een verrader. Dientengevolge nam hj den
15den Februarj met een klein getalaanhangersdewjk naardeFransche lkusten zocht
bjstand bj den Paus,diehem eerstteAvi-

gekend aan den prins ran OrJSJ'
: a1s '
W illem
111. Niettemin onderhield Jaeob steeds ver- gnolz en later te Rome a1s een koningontving
standhouding metzjne aanhangers,deJaeo- el1 hem Ondel'steuning verleende. Inmiddtpls
àïefezl (zie aldaar), ten einde zich wederom m aaktell de Jacobieten nietlw e zamenspanvan den trt
.Ge
nedma
enlt
1e
6n.
denHj
Sepot
emoeonStme
esrtma
erit
ve
r- ninren t
m verbondenzichzelt:metKarelAVT,
leed echter
konlng van Zw eden, 't geen echterw eldra
ter ooren kw am van het Engelsche Kabinet.
ber 1701.
Jacob II1, de Peetendent of 00k we1 de Ook Spanje schaarde zich aan zjne zjde.
Ridder 4)
cl 8t. George. Deze, de zoon van Op uitnoodiging van den minister Alberoni
den voorgaande en geboren te Londen den kw am Jaeob den 26sten Maart1719teAladrid,

loden Junj 1688,werd in 1701door Frank- waarhj ten HoveOp eeneeervollewjzeont#
jne komst WaS
rjk, Spanje,den Paus en de Hertogen ran Vangon werd.Reeds vöôr zi
AJA/J en Parmaopenljkalskoningerkend, eene goed uitgeruste expeditie van 25Oorlogs-

(och tenzelfden tjd door hetBritscheParle- en transportschepen en 5000 soldaten naar

lement, als aan hoogverraad schuldig,voo1* Engeland onder zeil gegaan. De vlootwerd
altoos uitgesloten van den troon van Groot- echter,evenals de Armada, bj Kaap FinisBrittanle. Aanvankelgk WaS Lodewqk XlV terre door een storm verstrooid en moest
weinig gezind de belangen van Jaeobterharte eene wjkplaats zoeken in de haven van Cate nemen; doch de tranen van Maria d'fdf: dix.Deze ramp m aakte het Hofonverschillig
bragten hem in de vertrekken van madame Jegensden Pretendent,dieweldraSpanjeverdeA ilfelol,in strjdmetdenraadderminis- lieten den 25sten AugustusteLivornolandde.

ters,t0t andere gedachten.Na dien tjd bediende hj zich van hem a1svan een schrikbeeld voor de Britsche magt, bewees hem
koninkljke eer en schonk aan hem een dergeljk Jaargeld als aan zjn vader.In Maart
1708 verliet eene vloot van 32 schepen onder

ln de verwachting van een groothuweljksgoed trad hj in September ln den echt met
M aeia O/é'pcyzkfld, eene dochter van Jacob
kVONJdN en vanpf
àlzgravinHedwiy.ENzc&JJ,.Na

dien tjd toefde hj te Rome en gat'zich over
aan allerlei uitspattingen, die zjne gemalin
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van hem afkeerig maakten. Eerst in 1727, moedigheid hem ill ongenade vallen; doch
na den dood van GeorgeTjnam hjhetbe- eerst na den dood zjner echtgenootewi
jdde

sluit,Op niet
lw zjn geluk tebeproeven. Met
toestemming en bjstand van den Pausbegaf
hj zich naar Gonu:,om van hiernaarEngeland tereizen;doch weldra begreep hj de

hj zich onverdeeld aan dewetenschap.W e-

gens de staatkundige beroeringen ginyhj in
1794 naar Holstein en toefdebj afwlsseling

te W andsbeck, Hamburg en Eutin, totdat
dwaasheid van zulk een stap.N0g eenmaal hi
j in 1804 benoemd werd tot hoosleeraar
eindeljk wilde de Fransehe m inister I'
leury aan de pas-gestichte académie te Mtinchen.

ten tjde van Lodewl
jk XV zich tegenover Hj was hiertoe te eerder bereid,omdathj
Engeland bedienen van de familie Stltarten bj de ondernemingen van zjn schoonbroeder
deed aan Jaeob voorstellen in dien geest. een groot gedeelte van zjn vermoqen verLaatstgenoemde ezzhter, te 0ud en te vrees- loren had.In 1807 werd hj voorzltterder
aehtig om zich aan hethoofd eener expeditie académie, legde in 1813 zjnebetrekking nete plaatsen,droeg in 1744 dietaak oy aan der, en overleed den loden Mu rt 1819.Van
zjn zoolz Karel .
r#zlcg'#. Aan de poglngen zjne geschriften vermelden '
wj:pW oldemar
van dezen jeugdigen avonturier,die in den (1799, 2 d1n1
- 2de druk 1826)'',- Eduard
zomer van 1745 in Schotland aan walstapte, Allwill's Briefsammlung (17814 2de druk,
werd den z7stenApril1746 een eindegemaakt 1826)'',- rueberdie LehredesSpinoza,in
dogr den slag bj Culloden. Jacob bragt Briefbp an Mendelssohn (1785; 2de druk
voortszjnelaatste levensjaren doorteAlbano 1789)'',- pDavid Hume,iiberden Glauben
en overleed aldaarden zdenJanuarj 1766.
oder Idealismus und Realismus (1787)'',Jacoba.Onderdezennaam vermeldenwj: en rsendschreiben an Fichte(1799)''.Hjheeft
Jaeoba ,
t
l1zlBeueren,gravin van Hollaud, a1s dichter en wjsgeer een belangrjken invloed gehad op de Duitsche letterkunde.A1s
zieBel
jeren.
Jtzcpll, 00k Jaeobe of Jaoobine genaamd, wjsgeerstondhjop hetstandpuntdergodseene dochter van Philibert, markgraaf van dienstigegevoelsphilosophie,en jverig skeed
ft
z#dzz-.
rl/zl, en Meehtilde '
t
lcgzBeqeren.Zj hj tegen Mendelssokn,Kant,lsehteen ScAelwerd geboren den 16den Januarj 1558 en ling.Een strjd metlaatstqenoemde nMraandoor haar 0om in de R.Katholielkegodsdienst l
eidingvan Jaeobi'sgeschrlft:pV0ndengöttopgevoed, hoewel hare ouders t0t de Protes- lichen Dingen und lhrer Ofenbarung (18114
tanten behoorden.Reeds vroegleiddezj een 2dedruk1822)'',werd metgrooteverbittering
zeer berispeljk leven en huwde den 16den gevoerd.Jaeobi'srW erke(1812- 1824!5dlnl''
Junj 1585 met Johann W ilhelm , den zoon zjn gevolgd doorzjnpAuserleseneBrlefwechvan den stompzinnigen Willem JT', hertog sel(
1825-1827,2 dlnl''endoorden:pBriefvan G'
l
flo.Nadat haargemaalzjn vaderin wechselzwischen GoetheundJacobi(1846)''
.
Jokann Gdpr# Jaeobi,een Duitsch dichter
het bewind was opgevolgd,verviel o0k hj
t0t stompzinnigheid, en onder den invloed en oudkten broedervan den voorgaande.Hj
van Jaeoba werd nu het H0f te Gulik het Tverd geboren te Diisseldorf den zden Septemschouwtooneelderergerljkstelosbandigheden. ber 1740, studeerde te Göttingen en Helm.

Hare afgunstige schoonzuster Sibylle zorgde
echterj dat Jacoba in 1595 door de Standen

stedt in de godgeleerdheid, en werd daarna
hoogleeraar in de welsprekendheid te Halle.

des lands bj den Keizerwerd aangeklaagd. ZjneppoetischeVersuche(1764)''bragtenhem

N0g vôôr het einde van het langdurlg geding in kennis met Gleim. Deze laatste moedigde
vond men haar in September 1597 geworgd hem aan t0t hetbeoefenen der dichtkunsten
in hare legerstede, en de hofmaarsehalk non
Schenkern w erd m etdien moord beticht.

bezorgde hem ill1769 een eanonicaatin Ha1-

berstadt,waar zj tezamen eenigeaangename
Jaren doorbragten.In 1784 vertrok Jacobials
hoogleeraar in de fraaje letteren naar Freibtlrg in de Breisgau. Nadat hj voorts eene
tweede vermeerderde uitgave van zjne,,Gebestemd,m aar govoelde m eer neiging tothet zamenljke werken (1807- 1813,7 dln5laatvolgen van een anderen weg.Imm ers te Ge- ste druk 1825, 4 dlnl''in hetlichtgegeven
nève, waar hj 3 Jaar vertoefde,werd door had,overleed htjden 4denJanuarj 1814.Hj
Omgang en leduur zjn lustt0tdewetenschap had zich vooral gevormd naarhet voorbeeld
zoozeer M ngewakkerd, dat hj metweerzin derFransche dichters.
naar zjne geboorteplaatsterugkeerde,om er XarlG'
MyJJrJaeobJlcoN ,eenverdiensteljk
de zaak van zjn vaderovertenemen.Nadat Duitsch wiskundige.HjwerdgeborentePotshj onderscheideneJaren in handelsbetrekking dam den loden December 1804,studeerde te
was werkzaam geweest,werd hj door den Berljn in de wis-en natuurkundeen in de

Jacobi.Onder dezen naam vermelden wj:
I'
riedricl
t Aàïwrïc/zJacobi,een Duitsch wjsgeer. Hj werd geboren te Diisseldorf den
25stenJanuarj1743,wasvoordenhandelsstand

invloed van graafvon Gpl/dfeïvlt0t1id derhof- letteren en vestigde zich in 1824 aldaar a1s

kamer bonoemd, zoodat hj zich van zjne privaatdocent, terwjl hj een Jaar later als
zaken k0nontdoen.Zjnouderebroedermaakte leeraar in de wiskundenaarKönigsberg verhttm bekend met W ieland, en n0g sterker trok,waarhj zich in 1827 t0tbultengewoon
indruk Ontving hj van de werken van Götlte. en in 1829 t0tgewoon hoorleeraarin dewisIloewel hj in 1776 in hetbezitkwam van kunde benoemd zag.In dle dagen deed hj
het aanzienljk vermogen zjnervrouw,bleef zjne ontdekkingen Op het gebied der elliphj zjn ambtbekleeden,enwerd in 1779ge- tische functiën, welke hem een Européschen
heimraad te Mi
inchen. Hier deed zjne vrj- roem schonken.Doorzjnejverigewerkzaam-
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Jacobieten. Onder dezen naam vermel->l,bleeflaatstgenoemdeuniversiteitJaren den wj:
heid, verbonden met die van Besselen Neu-

lang eene uitstekende leerschool der exade
Jaeobieten en M onophysieten,alzoo genoemd
wetenschappen.Nadat Jacobi sedert 1843 t0t naar den monnik Jaoob Wlrl#c,i Of Zanzalus

herstel zjner gezondheid in Italiö vertoefd
had,vestigde hj zich nazjjn terugkeer, als
lid (sedert 1836) der Académie van W etenschappen,teBerljn,waarhj werkzaam was
aan de universiteit en den 18den Februarj
1851 overleed.Zjne belangrjkste geschriften
zjn a1s verhandelingen geplaatstin rcrelle's
Journal''en in de pMonatsberichten''derBerljnsche Académie.Een gedeelte daarvan is
vereenigd in zjne ropuscula mathematica
(1846- 1857, 2 dln).'' Voorts schreef hj:

(f 578),die hen)nahunneverstroojing 0nder Justinian'
us,wederom t0t eene sede vereenigde.Zj hadden in Syrië,Eyypte enMesopotamië vele gemeenten metblssclloppen en
patriarchen en konden Onderdeheerschappj
derArabieren,aan wie zj sederthetmidden
der 7deeeuw onderworpenwaren,gemakkeljk
hun bestaan handhaven,omdatzj noch met
de oostersche,noch met de W esterseheKerk

in betrekking stonden.Bj eene in 1352 in

Egypte tegen hen ingestelde vervolging kwafunctionum ellip- men echter velen om het'leven.Inhunneeereticarum (1829)''
,
mcanon arithmeticus dienst belemmerd en van hunne broeders in
Azië gescheiden, vormden de Egyptisehe Ja(1839)'1enz.
Maurits Ser-lu Jacobi, een broeder van cobieten nu langzamerhand eeneafzonderljke
den voorgaande.HjNverd geboren tePotsda:a secte, die den naam droeg van KoptLsolte
den zlsten September 1801,Nvjddezich aan C/zrlf:xez
l. Onderlinge verdeeldheid en staatde schoone bouwkunst,was eerstwerkzaam kundige redenen veroorzaakten omstreeksdien
als architect te Königsberg,en ging in 1835 tjd eeneafscheiding derAbessinisehevan de
als hoogleeraar in deburqerl
jke botlwkunst Armenische Monophysieten. De Jacobieten in
naar Dorpat.In 1837ontvlng hj eenebenoe- Syrië en Mesopotamië, thans uit Omstreeks
m ing te Petersburg en w erd er in 1839 ad- 60-t0t 40000 huisgezinnen bestaande,hebben
junct,in 1842 buitengewoon en in 1847 ge- steedshunne zelfstandigheid bewaard,in weerwoon 1id derAcadémievanW etenschappen,- wil van talrjke pogingen Olu hen in de R.
voorts later staatsraad in Russische dienst. Katholieke Kerk in te ljven.Zj zjn gesteld
HP
** onderscheidde zich vooraldgorzjne uit- onder het opzigt van 2 patriarchen, van
Arilltlillél der galvanoplastiek (1839)en door welke de een te Diabekr de Syrische en de
het bezigen van electromagnetismus t0t be- ander in hetkloosterSaphran bj Mardin de
pFundamenta nova theoriae

weging van werktuigen,alsmede door zjne Mesopotamische gemeentenbestuurt.Zjhandin 1850 met Auyerawd te Petersburg onder. haven debesnjdenisvöôrden doop endeleer
nomen proeven met galvanisch licht. Tot van de éêne natuur van Clrïyf'
M.
:,weshalve

zjnebelangrjkstegeschriften behooren:pDie zj 00k Monophysietengenoemd worden,doch
Galvanoplastik(1840)'',- rMemoiresurl'
ap- komen,watde eeredienst betreft,sterk over-

plication de l'eledromagnetisme au mouve- een metdeledenderOrthodoxeGriekscheKerk.
mentdel machines(1835)''en veleverhande- Jaeobieten of staatkundige aanhangers van
lingen in de rAIemoi
' res''derAcadém ie tePe- koning Jacob J'
J', die in 1689 van den Engeltersburg.Hj overleed aldaardenlodenMaart sche troon gestooten werd,alsmede van diens
1874.
zoon (Jaeob111)en kleinzoon (den pretendent
Joltannes Cl
trlst#elScAllfzJacobL,een Ne- Karel.r#fzczr#l.Vele Engelschen,Sehotten en
derlandsch letterkundige.Hj w erd geboren te Ieren volgden Jaoob 11 naar Frankrjk,om
Am sterdam den 4den October 1806, verloor er de aanslagen en expeditiën te bevorderen:
reeds vroeg zjn vader,ontving daarna zjne waardoor de telg der Stuarts zich w eder in

opleiding te '
sHage ten huizevau zjn o0m , het bezit z0u stellen van den vaderljken

den predikant 8A ultz,en bezochtvervolgens zetel. De nam en M aedonald, W alsk, Fïfzhet Luthersch Seminarium te Amsterdam.In iames, Berwick, Dlllon, M ao A tzl'
ozl enz.
1829 werd htlproponent,washieren dââr hebben door die uitgewekenenhetburgerschap
als hulpprediker werkzaam en zag zich in verworveninFrankrjk.- Noggrooterevenwel
1834 beroepen a1s yr
edikant te Culenborq, wasde aanhang van JaeobonderdeEngelsche
ging in 1837 vandâ,
a
'r naar Zutphen, en ln Tories en in Schotland.De talrjkeadelder
1846 vanhier naar Rotterdam en overleed Schotsche Hoogl
anden voegde zich aan de

aldaarden lodenSeptember1865.Hj waseen zgde der Jatsobleten.D00r den tegenstand der
manvan uitgebreidekennis,weshal#ehjzich Jacobieten werden Schotlanden Engelandeerst
benoemd zag t0tlid en voorzitterder Synode,
lid der Synodalecommissie,lidvanhetFriesch
Genootschap voor Geschied-,Oudheid-en Taalkundeen van deMaatschappj vanNederland-

in 1707 vereenigd. Koningin Anna was, in
overeenstem ming met den Engelschen adel,

niet onqezind, haren halfbroeder Jaeob 11I

hetuitzlgt op den Britschen troon te openen,

scheLetterkundeteIueiden.Talrjke bjdragen maar de Pretendent,doorR.Katholiekeraads-

in proza en qoëzj heefthj geleverd in jaar- lieden omringd,weigerde hardnekkig de door
boekjes en tjdschriften. Voorts schreef hj:
DionysiusCato'sredekundigetweelingsverzen
aan zpnen zoon (1835)''.- rBloemen uitSa10m0'sgaard (1843)''- voortsonderscheidene
leerredenen en opstellen in d: door hem en

haargesteldevoorwaarde,nameljk denterugkeer totde Protestantsghe Kerk ,aan tenem en.
Toen bjdetroonsbeklimming van Geory Ide
W higsaan hetroerkwamen,verhievendeJa-

cobietendevaan vandenopstand(1715).Graaf
DomelaFïelfceoli:geredigeerde pBjdragen.'' M arstelde zich aan hethoofd van 10t0t15000
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Schotten, - graaf Dermentwater verza- zich vele nieuwe leden van datLigchaam bj
melde in hetnoorden vanEngelandeenekleine de dubs, alwaar de beide republikeinsche
bende,en Jaeobverscheen in persoon,waarna nuaDC0S, die er de meerderheid vormden,nam an

hj t0tKoning werduitgeroepen.Dezeopstand meljk de Girondjnen en de aanhangersvan

wasechterweldra gedempt.onderderegéring Robespiel're,Danton enz.,zich vereenigden.Na
van Gelwy 11 poogde voorts de pretendent den val van het onbekwame ministérie der

Karel.
'J
'
#f
ztzr# den troon zjnervaderen tever- Fetlillantjnen (Maart 1792) werd een nieuw
overen. Een Fransch schip bragt hem den kabinet gevormd door de Jacobjnen,en de

100p der volgende gebeurtenissen, zooals de
Oorlogsverklaring,devalvanhetkoningschap,
de zamenroeping eener NationaleConventiejdat alles werd meerendeelsdoor declubvastgesteld.Bj de zamenroeping der Nationale
len,had degeheele partj haren invloed ver- Conventiebereikte zj hettoppuntvangezag.
loren.Intusschen leefde i11hethartderSchot- TerwjldeGirondjnen begonnenterugtet'rekten bi
j voortduring eene vurige toegenegen- ken,verwierfkobes
pierreer een onbeperkten
5den Augustus 1745 naar Sehotland, - het
geheele land greep naar de W RPOI'
IS,doeh de
slag bj Culloden vernietigde deze expeditie.
Nadat de hoofden dervoornaamste Jaeobieten
door het zwaard van den betllwaren geval-

heid voor hun voormalig vorstenhuis,en zj invloed en onderzjneleiding ontwikkeldede
gaven daarvan getuigenis in een aantal ge- club eene verbazende magt. De volksbeweging vôôr den dood desKoningsjde storm
schriften irlproza en poëzj.
Jacobiznen, in het Fransch Jacobinst die deGirondjnenbezwjken deed(Mei1793),
s tegen den
noemde men de leden eener staatkundige ver- het oprokkenen der volksmassa'
eeniging,welke op den gang der grooteFran- middenstand,dekoortshitte diegeheelFrank-

seheomwenteling een aanmerkeljken invloed rjk doorglocideen deaanvangvanhetSchrikheeftgehad.Terstond na de zamenkomst der
Génerale Staten in 1789 ontstondteVersailles
de Club-Breton,waarin zich de verschillende
schakéringen van liberale en revolutionaire
leden derVergadering vereenigden.D ocheerst
toen zoowelde Vergadering als hetH0fYer-

sailles met Parjs verwisseld hadden,begon

deze vereeniging eene m erkw aardige plaatste

bewind,- dat alles was het werk der Ja-

cobjnen.In hunne vergaderingen werden de
vreeseljltste maatregelen voorgesteldengoedgekeurd, en de Nationale Conventie hechtte
alleen voor den vorm daaraan haarzegel.Het

comité du salutptlblicen dergeljkeinstellingen waren slechts vertakkingen van de club

der Jacobjnen.In deze alleen wortelde de

bekleeden in de yeschiedenis der Revolutie. magtvan Robesl
qerre,- ophaarsteundede
Zj vestigdezich ln eene zaalvan hetJa'
c0- revolutionaire Ollgarchie,- en uit haarverbjner klooster,waaraan zj haren naam ol
1t- wjderd te worden wassedertheteinde van
leende,hoewelzj zichzelvebestempeldemet 1793 het voorteeken der guillotine.Bj den

dien van ssociété desamis de la constitution''. dood Val'l Robespierre zonk hare voormalige
Zj nam 00k leden op,welke geene zitting almagt W eg en toen eerlang de wethet behadden in deNationaleVergadering,enkwam staan van clubsverbood,werd die der Jac0-

op gezette tjden en in hetopenbaarbjeen. bjnen den llden November 1794 voorgoed
Tevens stelde zj zich in verband met de gesloten.De mislukte oproeren van 12 Qerhoofden der algemeene agitatie en vorm de minal en 1 Prairial 1795,alsm ede de com gnderafdeelingen - even zoovele clubs - in muni
stische zamenzwering van Babelt
j waren
verschillende deelen van Frankrjk.Tochtelde de laatste teekenen van leven.die men in de

zj vele gematigdemannen,en hetmanifest, club der Jacobjnen ontdekte. Eene poging

hetwelk zj in Februarj 1790 in het licht om haar later weder op te rigten leed schipzond,was nog ververwjderd van hare latere breuk op den 18den Brum aire 1799.Ten onbedoelingen. lnm iddelsw aren de grondslagen
gelegd voor een clubsgezag,datdewerkzaamheid der regéring en zelfs die der Nationale
Vergadering belemmerde.De Vereeniging der

regte heeft m en we1 eens gem eend, datde

clllb der Jacobjnen gemeenschap onderhield

m etallegeheim egenootschappenin0nsw erelddeel. Veeleerm oetm en haarbeschouwen als
Jacobjnenwasuitmuntendgeorganiseerd,z00- de krachtige Openbaring van den omwente-

datzj voorgeen tegenstand behoefde te vree- lingsgeestin Frankrjk.
zen. Reeds in den lo0p van 1790 kwam m en
Jacobitz (KarlGottfried),een verdiensteer meer en meer t0t de overtuigingt datde ljk Duitsch letterkundige, geboren te Zittau
monarchie in Frankrjk moestvallen?al was in D eeember 1807, studeerde te Leipzig en
het Ook, dat de Nationale Vergaderlng haar werd er in 1838 leeraar aan de Tlzomasschool
nog scheen te begulzstigen.De clubnam steeds en in1857aandeNikolaï-school.Hjbepaalde
t0e in gezag. terwjltevens alle woelzieke zich hoofdzakeljkt0teenecritischeverklaring
l
ts en t0t Grieksche
Omwentelingsgezinden zich bj haaraansloten. der gesehriften van L'tbcian'
Na den dood van M irabealt en na de vlugt lexicographie.Immers hj bezorgdeeeneuitdes Konings, vooral na den strjd Over de gave der gezamenljke werken van Luâanns
Onschendbaarheid van dezen,verlieten de ge- (1831- 1841, 4 dhz; 2de druk 1852- 1853,
matigden deze Vereeniging en vormden eene 3 dln) en vervaardigde met SeLler een pllandafzonderljlte club in het kloosterderFeuil- wörterbuch derGriechischen Sprache (1830lants.Toen de Nationale Vergadcring in Sep- 1836, 2 d1n)'',a'
lsmede een W örterbuch der
tember 1791 uiteenging,hadden de verkiezin- Griechischen Sprac,
he(zdedruk 1862)''.
gen voor hetW etgevend Ligchaam plaats 0nJacobs.Onderdezen naam vermeldenwj:
QltràtianFrie#ricA Willtelm J'
lcpld,een verderdeninvloedderJacobjnen.Tevensvoegden
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diensteljk Duitschschrjver,geborenteGotha
den 6denOdober1764.Hjbezochthetgymnasium in zjne geboortestad en studeerde te
Jena in de letteren en godgeleerdheid,terwjl
hj in 1784,om Heyne tehooren,zich naar
Göttingen begaf,alwaarhj zich bj de letteren bepaalde.EenJaarlaterwerd hj leeraar
aan hetgymnasium te Gotha en in 1802 aanvaardde hj ertevenseenebetrekking bj de
bibliotheek.ln 1807 werd hj leeraar in de

Vool.
al legde hj zich t0e op correctheid van
teekening en eene warme carnatie,zooalsmen
vooral in zjne pschaking van Prosérpina''
ogmerkt.Na zjn terugkeeruitRome (1829)
hleldhj zich eenJaarteFrankforten daarna
geruimen tjd te Petersburg bezig met het
schilderen van portrettcn. Tevens schilderde
hj eene pllemelvaart''en een pAvol
zdmaal''
voor hetklooster Smolna en werd lid van de
académie te Petersburg.In 1836zag hj zich

oude letteren aan hetlycéum te Miinchen en belast met de taak om tafereelen uit de gelid van de Académie van W etenschappen a1- schiedenis des lands op het kasteelte Handaar. svegens de onaangename en wantrou- nover te schilderen, en hj volbragt die op
wende wjze,waarop men in die dagen in e0n0 eervolle Mri
jze.In 1838 deed hj eene
Bejeren de Protestantsche Noord-Duitschers reis door Griekenland en begaf zich weder

bejegende, keerde hj in 1810 naar Gotha naar Rome,waar hj eene sprookjesvertelterug en ontving er den post van opperbibli- lende M el
terasade schilderde bj aanbrekend
othecaris en directeur van het muntkabinet, morqenl
icht,- eenvoortreFeljkstuk.In1840
waarna hj in 1831 zich benoemd zag t0t vestlgde hj zich te Gotha en schilderde er
directeur van alle kunstverzam elingen en t0t voor de kerk der Augustjnen eenepKruisigeheim hofraad. In 1842 legde hj zjnebe- ging van Christus''.Tot aan 1856 toog hj
trekkingen neder,en overleedden 3ostenM aart n0g 3-maalnaar Rome en toondedoorzjne
1847.Hj beoefende deOudheidkunde OPoene kunstwerken eene ongem eene bedrevenheid in
lofeljke wjze en leverde eene reeks van het schilderen van hetnaakt.Voorts behanhoogst belangrjke geschriften,diezich z(?0- deldehj Onderscheidene Bjbelsche onderwerwe1onderscheiden door degeljkheid van 1n- pen, zooals:nsimson en Delila'',- pludith
houda1sdoorsierljkheidvanstjl.Hjbezorgde en Holophernes'', - mSuzanna in het bad''
onderanderen uitgavenvanderAntehomerica'' enz.O0k schilderdehj:rluutheropdenRjksvan Tzetzes (1793),- van Bion en avpdcAl,
s dag te W orm s''1 - een pEcce H 0m 0''1 Een engelder geregtigheiden derbarmhartig(1795),- van depAnthologiagraeca(17941814, 3 dln! nieuwe uitgave 1813- 1817,4 heid''
,enz.Hj was1idvandeacadémieteBerdln)''9- van Ael
tllles 7'
tzfil:(1821,2dln),- ljn1en Overleed den GdenJanuarj 1866.
van de plmagines'' van PMlôstrat'
us (met Jacobsmantel (Peden JacobaeusLam.4
Welekr, 1825),- en van de Geschiedenis of &. Jaeobsseltelp is de naam eener tweeder dieren van Aelianus (1832,2 dln).Hj schalige schelp van de Oesterfamilie. De
leverde voortsvertalingenvan VellLi'
lts(1793), bovensteschelp iswaajervormiggeribden de
van gedeelten der Grieksche Anthologie onder
den titelprrempe'' en van redevoeringen van
Demôsthenes onder dien van: Staatsreden und
Rede fiir die Krone (1805; 2dedruk 1833)''.

onderste eenigzins h01 gebogen. Men vindt
den Jacobsmantel in de Middellandsche Zee,

vooral op de kust van Spanle,en hj wordt
voorgesteld in bjgaande qguur. Deze schelp

Ook plaatstehj vele belangrjke verhandelin- of eene dergeljke werd te voren door de begen in verschillende tjdschriften,terwjlwj devaartgangers naar St.Jago de Compostella
nog vermelden:pBeitrëge zur ëltern Literatur op hunne hoeden en mantels vastgehecht,(1835- 1843,3 d1n)'',- nvermischteSchrif- vandaar denaam .D eoesterdezerschelpw ordt
ten (1823-1844,8 d1n)',- pElementarbuch gebraden gegeten en is zeer goed van sm aak.
der Griechischen Sprache (1805,4 dln)''
,

Jacobson (Heinrich Friedrich), een uit-

voortsrAlwinundTheodor''y
- rRosaliensNaeh- stekend Duitsch regtsgeleerde, geboren te
laszy''- rAuswahlausdiePapiereneinerUnge- Mariënwerder den 8sten Junj 1804,studeerde
nanten''1nFeierabende in Mainau''1vexzameld te Königsberg,Berljn en Göttingen en ves-

onder den titel:rschriftenfiirdieJugend(1842 tigde zich daarnateKönigsberg,waarhj in
-

1844,3dln)''
,- pErz:hlungen(18:4-1827, 1831 buitengewoon en in 1836 gewoon hoogleeraar in de regten werd.Hj onderweeser
Duitsch rert,procèsregtenKerkeljk regt,en

7 dlnl'' - pAehrenlese aus dem Tagebuche
desPfarrerszuMainau(1823- 1825,Qdln)'',XSchule furFrauen (1827- 1829,7 dln)'',
Personalien (1840;2de druk 1848)'',- en
de na zjn d00d uitgegeven Verhandelingen
onderden titel:rHellas4(1852)/'.
Pa'
ulFAZlJaeobn,eenverdiensteljkDuitsch
schilderen een zoon van den voorgaande.Hj
werd geboren te Gotha in 1802 en ontving

zjne opleiding aan deacadémie teMi
inehen,
alwaarhjin 1820 een carton ten toonstelde
KMercuriusj Argus bedriegend''.Daarop volgden zjne nEpisode uit den zondvloed'' en
DAdam en Eva bj hetljk vanAbel''.In1824
begafhj zich naarRomeen toondedoorzjne
DOpwekking van Lazarus'', dat hj doorge-

bepaalde zlch in zjne geschriften vooralbj
dit laatste. Hj leverde: sKirchenrechtliche
Versuche(1831- 1833,2 d1n)',- rGesehichte
derQuellendesKirchenrechtsdespreuszischen
Staats (1837- 1844,3 dln)'',- pDasevangelische Kircheurechtdes preuszischen Staats

und seinerProvinzen (1864-1866,2d1n)'',-

en onderscheidene brochures over aangelegen-

heden van den dag.Hj overleed te Kön'
lgsberg den 29sten M aart 1868.
Jacobus. In de geschriften des Nieuwen
Testaments dragen 3 P0rS0n0n dezen naamj
te weten:
Jaeobus de Ol#:re, de zoon van Zebedews

drongen was in 4en geest 4er oude meesters. en de broeder van den apostelJohannes.Hj
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behoordemetlaatstgenoemdeenmetPetrust0t Christen, die met de meeste naauwgezetheid

devoornaamsteJongeren van Jezws.Vûlgaarne
voldeed hj aan de uitnoodiging van dezen
om hetvisschersbedrjfte verlaten en hem te
volgen.Later stond hj mede aan hethoofd
der gemeente te Jerusalem maar werd 0mstreeks het Jaar 44, op last Van H erodes
Agrippa, m et het zwaard gedood. Yolgens
eene sage van lateren tjd heeft hj hetevangelie verkondigd in Spanje? zoodathj aldaar
als beschermheilige geëerbledigd wordt.Zjn
naamdag valtop den 25stenJulj.

Jaeobus de Jplmt
/ere, de zoon van Al
pltaeus
of Clopas.O0k dezejwiensmoederden naam
droeg van Maria,behoorde t0tdeayûs
telen.
Van zjne lotgevallen is nagenoeg nlets bekend.De R.Katholieke Kerk heeft den lsten

Meiaan hem gewjd.
Jacobus?de bvoeder ran Jàzld.Hjlwasde
zoon van Jozef en Maria,terwjlmen hem
om leerstellige redenen O0k wela1s een v00rzoon van Jbzefaangemerktheeft.Met Petr'
us
en Jbhannes was hj de voornaamste leeraar
in de Jerusalemsche gemeente,enwj vinden
hen aldaar in hetJaar59tterwjldeaposte1enzichnaareldershaddenbegeven.H oewelniet
t0tdenkringdereigenljkeapostelenbehoorende,
had hjteJe-

vasthield aan de wet. Zj verheft hem t0t
bisschop van Jerusalem,ja,t0topperbisschop

van alle geloovigen,aan wiens voorschriften
00k Petrus zich onderwierp, en geeft hem,

wegens zjnegetrouwe waarneming der wet,
den bjnaam van deWegfpllrdkd.Volgensde
sage werd hj,omdathj geen afstand wilde
doen van het geloof in C/zrïdfld, niet lang
vöör de vel-w oesting van Jerusalem van de
tinnen des tempels nM r beneden gew orpen.

Daarentegen meldt Jose
phnn, dat hj na het
vertrek van den Romeinschen procuratorInes-

f'
lf.
g,op aanhitsingvan denhoogepriesterAnazlit,,
x,gesteenigdls(62naChr.).- onderden

naam van dezen Jaeobns vindt m en in het
Nieuwe Testamenteen brief1Aan de Twaalf

Stammen in de verstroojing,,wejke totde

merkwaardiyste (ocumenten behoort van de
Joodsch-chrlsteljkerigting in deeersteeeuw
Onzerjaartelling.De inhoud wjst0nsop een
tjdperk vanverdrukking entevensvan groote
verdeeldheid Omtrent de leer.Bepaaldeljk

wordthier de strjd bedoeld tusschen de Paulinische en de Joodsch-christeljke rigting,
terwjlde schrjverpartj trektvoorlaatstgenoemde.Hjhechtgrootgewigtaanpractische

rusalem en
eldersgrooten

vroomheid,
vooral aan
w eldadigheid

invloed. Hj

Jegens dear-

washethoofd
derMozaïsch-

Chl.
isteljke
partj,en op
zjnlasttrokken gezanten
naar Antiochië,Om Pefrfx.
s, die op
hetvOetspoor
vanP aulnsne
Christenen
uitde Heidenen als broederserkende,
totdebetrachting der w et
van M ozesterug te bren-

F0n9Ja,Zdn

m en, en de
toon,waarop

hj dezezalig

spreekt, herinnert0nslevenig aan
dienderbergrede. Trouw ens de toespelingen op
uitspraken
vanJezwsvin-

denwjinden

geheelen brief
met ruim e

hand verspreid.Tevens

isdeschrjver
ververwj-

derdvanIsralnvloed w as
ëlietische bezoogroot,dat
krompenheid,
de overigea1daarhjdewet
daar aanw ebeschoawta1s
zige ChristeJacobsmantel.
devolkomene
nen uitdeJ0wet der vrjden metB arheiden deuitlc?ltz.: zich verwjderden uit degemeenschap wendige vprmen gering achtnaastdezedeljke
van hlmne medechristenen uit de Heidenen. pligten.Of deze brief,diein dealoude ChrisSedert dien tjd ontstond er verdeeldheid teljke Kerk vrj laat ter algemeene kennis
tusschen Paul'tts en Jacobus, en toen Paulus kwam en nog in de4deeeuw t0tdetwjtbltjdells zjn laatste vertoet'te Jerusalem in achtige gesc.
hriften behoordej werkeljk van
de handen viel van dweepzieke jveraars Jaeobusafkomstigis,bljftn0galtjdonbeslist.
voor de w et van -K ozes, wendden Jaeobus
Jacoby.Onderdezennaam vermeldenwi
j:

en zjne aanhangersgeenerleipoging aan om

Jokann J'
ccplyy bekend door zjne werk-

hem te redden.00k door de latere overleve- zaamheden op staatktmdig gebied.Hj werd
ring wordtJacobusvoorgesteld alseenJoodsch geboren te K önigsberg den lsten M ei 1805,
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studeerde van 1823 t0t 1827 in de g0ne0S- t0tvolksvertegenwoordigergekozen,maarhj
ktlnde,verkreeg den rang van doctor en deed weesaanvankeljkdieopdragtvandehand,totmet goed gevolg hetarts-examen te Berljn. datbj eindeljk in den herfstvanhetvolgende
Daarna legde h, t
J
'zich teHeidelbergt0eOpde jaardaaraan gehoorgaf.Hj nam nujverigdeel
verloskunde, reisde gedurende eenige Jaren aan de discussiën in hetH uis van Afgevaar.
door Duitschland en vestigde zich in 1830 als digden in 1864 en 1865.Hj kon eehterde

geneesheer in zjne geboorteplaats.Reedsin zitting in het voorjaar van 1866 nietbjwodatJaar vertrok hj op lastvan den opper- nen, omdat hj toen eenehalfjarigegevange-

president von AgcAJa naar het alstoen in op- nisstrafonderging wegens eene rede,doorhem
stand verkeerend Polen 0na er de chölera te in November1863t0tzjnekiezersgerigt.Op
bestudéren en tevenshuly teverleenen.Toen grond van eenige uitdrukkingen in eene dool.
die gevreesde ziekte teKönigsberg uitbarstte, hem vervaardigdelevensbeschrjvingvanHeln-

begafJaeoby zich derwaarts,terwjl de bestrjdingvanbestaandemisbruilten hem tevens
op het gebied bragt der politiek. om die
reden kwam hj bj herhaling in botsingmet
de censuur.W egens zjne pvierFragen?beantwortetv0n einem ostpreuszen (1841)''van
hooqverraad beschuldigd,werd 1lj door het
crimlneelgereytshofteBerljn veroordeeldt0t
driejarige vestlngstrafen t:t verlies der nationale cocarde, maar door het Kamergeregt
vrjgesproken.Twee vlugschriften:nprellszen
im Jahre 1845''en pDasKöniglich W ortFriedrich W ilhelm's111',,wikkeldenhem wederom

in een procès,zoodathj tereersteinstalztie
t0t21i jaarvestingstrafverwezen,maardoor
het Hof van oost-pruissen nogmaals vrjgesproken werd. In 1846 moest hj wegens
deelneming aan burgervergaderingenteKonigshe
jrrlnboete betalen en in hetJaar1848stond
b
de voorste gelederen van hen,die met
geestdriftnationalehervormingen eischten.Hj

rïci Mmon (1865)werd hj in 1866nogmaals

t0teene gevangenisstrat'van 14 dagen vel'ool*-

deeld.Inhetzelfdejaarwerdl1jdoorhettweede
kiesdistrict te Berljn herkozen,en behoorde
in het Huisvan Afgevaardigden t0tdeuiterste
linkerzjde. A1s een hoofdleider der sociale
democraten werd hj bj het uitbarsten van
den oorlog met Frankrjk (1870) doorgeneraal Vogel ron Valckenstein in hechtenis genomen. Na het herkrjgen der vrjheid werd
hem in 1871 de candidatuur v001-het Huis
van Afgevaardigden aangeboden,dochhjwees
haarvan dehand,zoodathj zich allengsvan
hettooneelderpolitiek schjntteverwjderen.
Louis Jccpùyjeen verdiensteljk teekenaar
engraveur.Hj werd geboren den 7denJunj
1828 te Havelberg in de mark Brandenbtlrgj
ontving erzjneopleidingaanhetgymnasitlm
en bezocht daarna het atelier van professor
llandelte Berli
jn.Nadat hj zich 2 Jaarin
hétteekenen geoefend had,greep hj naarde

begaf zich naar Frankfort aan de Main,was graveernaald en leverde weldra uitmuntende
lid van het Vöôr-parlement en zag zich ge- gravures.Vergezeld doprM andeldeed hj nu
kozen t0t 1id der Commissievan Vjftig.In eene reis naar Parjs, waardesaeesters der
Junj 1848 nam hj zitting in de Nationale graveerkunst, zooals De.snoyers, HenriquelVergadering en behoorde er t:t de uitste- Dupontenz.,denjeugdigen kllnstenaarvriend-

kendste leden.Zjne tegenstanders leggen hem schappeljk in hunnen kringopnamen.Hj bleef
echter te laste,dat hj zjne kosteljke gaven er 4l/yjaar en ging toen naarSpanjeom er
nietzoozeerbesteeddeaan de bevordering van
het constltutionéle leven a1saan de belangen

teekenlngen naar stukken van a
vkriliotever-

derdemocratischerepubliek.Zeldenbetrad hj
hetspreekgestoelte,maarjverdedesteraeer
voor de vorming eener volkspartj.In 1849
zag hj zicl afgevaardigd naar de Tweede
Kamer te Berljn, die den 26sten Februarj
geopend en den 27sten Aprildaaraanvolgende
ontbonden werd. Hierna begat'hj zich naar

Hj liet echter dit voornemell varen,zoodra
hj kennisgemaal
tthad metdemeestersttlkken

Koesveld in W estfalen hem afnaar de Eerste

mede lady M aebetk naar Kaulbaelt.

vaardigen, ten einde die later te gravéren.

del'Italiaansehe kunst.Schoon Henriquel-btb-

Fpzz/ moeite deed om hem te Parjs te hollden,keerde hj naar Duitschland terug en
vond te Berlgn de middelen om Rome te bezoeken,waarhj21
/cJaarbleef.Hjbesteedde
Frankfort aan de Main en verving er I'rie- ervooralztjn ttjd en kracht aan hetvervaardrïcA ep4 Ranmerin deDuitscheRjksverga- digen eener teekening in kleuren naar PDe
srces
hoo
colva
vann So
Atdoma
hene'' van .Zt-z/X'
dering.Na hare ontbinding ging hjmethet f
J,en naarde
Romp-parlement naar Stuttgart)en van hier
D e bruiloft van Alexannaar Baden en voorts naarZwitserland,waar der en Roxane'',welke hj inplaatwenschte
hj zich vestigdete Vernex aan hetmeervan te brengen.Nietaanstonds k0n hj gevolg geGenève.Toen hj vernam,dat men hem in ven aan dit voornemen;- eersttoen hjin
Pruissen al weder wegens hoogverraad aan- 1863 het beroep aanvaardde t0t professor in
geklaagd. had,stelde hj zich ter beschikking de graveerkunst aan de académie te BTeenen,
van de regtbank te Königsberg, doch werd k0n l1j daarvoor tjd vinden.Daarenboven
na eene preventieve gevangenis van 7 weken graveerdehjde portretten van denKeizeren
donr gezworenen vrj'gesproken (8 December de Keizerin van Oostenrjk) van dr.Roki1849). In diezelfde maand vaardigde de stad Jtopdki,van Olfers.Ritter,f'
pz.plïzf,
senz,alsKamer in Pruissen,doch hj gafhieraan geen
Jaconnet is eene fijne, effene katoenen
gevolg.Eerstin hetJaar1858 begon hj zich stof,digter geweven danm ousselineen weinig
ver
schillend van batistkatoen.
wedermetstaatkundetebemoejen en schreef
de brochure:pDieGrundsxtzederpreuszischen
Jacotot (Jean),bekend doo1'eeneeigenDemokratie (1859)''. W él werd hj in 1862 aardigemethodevan onderwjs,werdgeboren

JACôTOT-JACQUERIE.
teDjon den 4denMaart1770 en ontvingzjne
opleiding aandeyolïtechnische schooltePaxjs.Na het volelndlgen zjner regtsgeleerde
studiën practiseerde hj als advoeaat, werd
daarna hoogleeraar, toen kapitein der artillerie,vervolgens secretaris bj hetministérie
vanOorlog en zagzich,nadathj eenigentjd
substitutltvan den directeurderpolytechnische
school en professor in de wiskunde geweest
w as, benoem d t0t hoogleeraar in de Fransche taalen letterkunde te Leuven.Hiertrad
hl**
J
@l
*n 1818 op met ztjne algemeene methode
van Onderwjs. De beginselen,waarop deze
rust, zjn de volgende: M en kall wat m en
wil,
'sm enschen geest kan zich zelven
onderwjzen zonderleermeester,- men moet
iets leeren ofweten,en hieraan 'toverigevast-
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die wisselingen dachthj evenwelsteedsover
eene verbetering der trekstoelen,welke men
in die dagen algemeen bezigde t0t hetweven

van gebloemde zjden stof
lbn. Men werkte
op deze stoelen doormiddelvan snoerenydie
dooreen trekjongenvöörelken inslagvolgens
eenebepaaldeOrde moestenaangetrokkenw ordenj dus op zeer omslagtige wjze. Reeds
vöör 1790 had Jaeqnard het denkbeel
d 0?gevat om den trekjongen dool
.een werktulg
te vervangen.Toen echterbarsttedeRevolutie
uit,en hj behoorde t0t hare jverigevoorstanders.In 1793keerdehj naarLyontert
lg,
streed als onderoëcier t0t verdediging der
stad tegen het leger derNationale Conventie,
moest na de overgave de vlugt nemen, en

trad metzjn eenigen zoon,17jaaroud,in
knoopen,- degeestvermogens(intelligences) dienstbj de Rjn-armee.Nadathj echterzjn
zjn bj allen geljk,- men kallOok ûnder- kind op hetslagveld verloren had,begafhj
wjs geven in 'tgeen men zelf niet weet. zich w eder naarLyon,om zich op nieuw aan
De methode van Jaeotot heeft ten doel den de weefkunst te wjden.Zjn bovenvermeld
geest door werkzaamheid sterk te makent plan t0tafschaëngvan dentrekjongenkwam
zoodathjin staatwordtgesteld,heerschapp; t0trjpheid,en een hiertoedienenden toestel
te voeren over de natuur.Eene eerste voor- vervaardigdehj in 1801alsmodelenin 1802
w aardeis,datm en zichzelvenleertoverw innell. in hetgroot. Intusschen was deze uitvinding
Met betrekking tothetverzamelen vankennis n0g zeer onvolmaakt.O0k deed hj aanvanstelt Jacotot de oefening van het geheugen keljk niet veel om haar te verbeteren,daar

op hoogen prjs.Vooralhetonderwjsin talen
isdopl
-zjnemethodeaanmerkeljk bevorderd.
Hj gaatdaarbj uitvan den volzin:deleerling moet de voorgezegde woorden herhalen
en in hetgeheugenprenten,terwjlze daarna
in bjzollderhcden worden behandeld.Door
uitbreiding dezer Oefening is de leerling weldra in staatj om eene vreem de taal te verstaan. Daar de spraakkunst te geljker tjd
behandeld T7ordt, kan men deze in een beknopt bestek zamenvatten. 00k op de wis-,

hjinmiddelseenwerktuigt0thetknoopenvan

netten vervaardigde,hetwelk in 1804meteene
gouden medaille bekroondwerd.W eldraechter

washjwederteLyon,waarhjzichbejverde
zjn weeftoestelin fabrieken van gebloemde
en gebrocheerde zjden stofen in te voeren,
't geen wegens gehechtheid aan den ouden
sleur slechts langzamerhand gelukte,hoewel

Napoleonhem in 1806een Jaargeld van 3000

francs benevens 50 francs voor elken in gebruik gebragten toestelhad toegekend.Reeds

aardxjks-en nattlurkunde, Op geschiedenis, in 1808 had Jaeql
tard zjn toestelaanmerkemuziek en teekenen heeft men de methode ljk verbeterd,en in 1812teldemeninFrankvan Jacotottoegepast.Trouwensm en kan niet 1.
i
jk binnen en buiten Lyon 18000 weefstoeloochenen, datdeze methode,h0e hevig 0ok len # la Jccglcr#,terwjlin 1815zjnetoedoor vele paedagogen bestreden, vooral bj stellen 00k buiten 'slands ingang vonden.
het leeren van talen t0tverrassende uitkom- Deze zjn tegenwoordigalgemeen in gebruik.
sten geleid heeft. Zj heeft metdie van H a- Immers de toestelvan Jacluard vereenvoudigt
milton (ziealdaar)veelovereenkomst.Jacotot de inrigting en het gebrulk van den w eeftoeoverleed te Parjs den 3lsten Julj 1840.
stel;hj maakthet mogeljk de grootsteen
Jacquard (Joseph Marie), de vermaarde kunstigste patronen door één persoon te doen
uitvinder van een naar hem genoemden kun- w even,elken weeftoestelzondergrootem oeite
stigen weefstoel,werd geboren te Lyon den voor een nieuw patroon in te rigtenjspoedig
7den Julj 1752.Zjne ouders, arbelders in van patroon teVeranderen on een Yroegergeeene fabriek vangebrocheerdezjden stoFen, bruiktpatroon zondermoeite op nieuw op het
bestemden hem voor hetzelfde bedrjf,zoodat touw te brengen.De uitvindervan dathoogst

hj nieteensdeschoolbezocht.Op zjn 12de
Jaar werd hj echter leerling bj een boekbinder,daarnaknechtin eenelettergieterj,doch
na het overljden zjner moeder keerde hj
terugt0thetvaderljk bedrjf
'
.Nadat0ok zjn
vader eenige Jaren daarna gestorven was,
trachtte hj eene werkplaats te stichten tOt
vervaardiging van zjden stolen,doch moest
weldra zjneweefstoelelenzelfshetOtlderljk
huis verkoopen.Sedert dien tjd peinsde hj

belangrjk werktuigoverleedden7denAugustus
1834 teOullinsbjLyon,waarhjzjnelaatste
levensjaren ipaangenamerusthaddoorgebragt.
Jacquerle noemdemendenboerenopstand,

die in het middon der 14de eeuw,bj den

strjd metEduardJTT,koning vanEnqeland,

hetnoordeljk gedeeltevanFrankrjktelsterde.

De edelen gaven aan hunne boeren,die zich
als schapen lieten verdrukken,den naam van
Jacques bonhomme,- vandaar de naam van
op uitvindingen Op het gebied der weef- en Jaequerie. De eerste aanleiding t0t dien opboekdrukkunst en der messenmakerj, doch stand werd gegeven door de verwoestingen,
zag zich eindeljk genoodzaakt,bj een kalk- welke Karel de Wptlzd,koning van Navarrej

branderin diensttetreden,terwjlzjneecht- in de omstreken van Parjs aanrigtte,daar
genoote stroohoeden vervaardigde. Onder al deze vooral verschrikkeljk waren vool.de
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landbouwers. Dewjl voorts de boeren door dorven tanden de tandpjn wegnemen.Degehand- en spandiensten, door belastingen en droogde vruchten, aan snoeren geregen,diestrafen geweldig geplaagd werden van den nen t0tarmbandenendragenbjdeFranschen
woesten en losbandigen adel,namenzjwraak den naam van boisàrcceldfd.Eeneanderesoort
op hunne verdrukkers; zj legden honderde isJ.macrocarpa 6Wr.
,opPortoricoeninZuidkasteelen in asch,verm oordden de edelen en Amerika te vlnden.Zj is 1 t0t 2 Ned.el
mishandelden de vrouwen en dochters.W eldra hoog en Nvordt wegenshare fraatje,donkerverspreidde zich deze opstand uit degewesten oranje-gelebloement0tdesierplantengerekend.
van Beauvaisen Clermontover Brie,SoissonJade (De),eigenljk Jal
tde,eenekustrivier
nàis en Laonnais en langs de oevers van de in het groot-hertogdom oldenburg ter lengte
Marne en oise.Honderdduizende boeren wa- van naauweljks 3 geogr.mjl,ontspringtin
ren opgestM n en pleegden de schandeljkste deVarelerhoogeveenen,stroomtnoordwaarts
grt
lwelen om,zooals zj zeiden,tevergelden en stort zich uit in de Jade-boezem ,die als
wat hun w as aangedaan.H oew eldezeopstand een deelder Noordzee eene oppervlakte beeft
verstoken bleef van eene behoorljke leiding van 31/: (5 geoglf. mjl en , ten oosten d00<
en o0k geen bjval vond in de steden.z0u Butjadingen Van den mond der W eser gezj den geheelen adel hebben uitgeroeid,in- scheiden door herhaalde overstroomingen der
dien de edelen van allepartjen zich nietver- zee in het Friesche landschap Riistringen is
eenigd en deze volksbeweging in bloed ge- Ontstaan.D00r den watervloed van 1218.w erd
smoord hadden.
het grootste gedeelte van het kerspelDowen
Jacquin (Nicolaas Joseph, baron), een verzw olgent - door dien van 1500 ging
verdiensteljk natuurkundige,geboren te Lei- wederom veelland verloren.De bekende IJsden den 16den Februarj 1727, bezocht het vloed van 1511 vernielde de kerspelen Ahme,
gymnasium der Jezuïeten te Antwerpen,stu- Bandt. Seediek ,Bordum en Oldenbriigge,alsdeerde te Leuven en teParjsen legdezich mede het klooster van St. Johannes-Havervooral t0e Op de plantenkunde. Gerard '
plzl mönniken.Van beide zjden,vooralvan de

Swieten,ljfarts des Keizers te Mreenen en westeljke, vloejen naar de rivier en llaar
een vriend zjns vaders,riep hem naarO0s- den boezem onderscheidene kustriviertjes,
tenrjkshoofdstad,en weldra vertrok Jaequin welke door zjtakken en kanalen Onderling
op last van keizer Frans I naar W est-lndië verbonden zjn. @
en Spaansch Amerika,om deKeizerljketui- De Jadeboezem IS b4jNe
el
vld
o.
ed
, die zich ter
nen van W eenen en Schönbrunn metvïeemde hoogte van ongeveer
verheft,voor
planten en dieren teverrjken.Na zjn terug- schepen van elk chartergenaakbaar.Hetvaar-

keer werd hj hoogleeraar in de kruid- en water heefteeneaanzienljkebreedteenvriest
scheikunde aan de universiteitte W eenen en in het m idden lliet digt.Dezegl
lnstigeomontving,behalve den titelvan baron,de rid- standighedelz, alsmede het gewlgt van den
derorde van St. Stephanus. In 1763 werd mond der Jade uiteen ltrjgskundig Oogpunt
hj doorM aria Tâere.
sïlbenoemdt0tbergraad waren reeds in 1811 door Napoleon I en in
en raad derKeizerljkemunt,en hj overleed 1848 door de D uitsche Nationale Vergadering
te W eenen den zosten November 1817. Zjn opgemerkt,en telkenshadmenvoorbereidende
zoon Josf Frlpz,diehem in 1702 alshoog- maatrogolen genom en Om er havens aan te
leeraar en regéringsraad was opyevolgd,over- leggen.D e Pruissische regéring vatte in 1853
leed in 1835. Van den vader bezitten wj: datvoornemen weder op,nadatzj den 20sten
7Enum eratio systematica plantarum , quas in Jtzlj van dat Jaar een paar kleine strooken
myulis Carabaeis vicinaque Americae conti- gronds bj de Jade voor 11/
'
c millioen thaler
nentedetexitnovasautjam cognitas(1760)'',- van Oldenburg gekocht had.Zoodra zj die
XSelectarum stirpium Americanarum historia

bezilting den 23sten November 1854 aallvaard

(1763)'',- robservationes botanicae (17641771, 4 dln)'', - plndex regni vegetabilis
(1770)''
j- rHortus botanicusVindobonensis
(1770-1776,3dln)'',- rMiscellaneaAustriaca

had,werd den 18den Julj 1855 methetgroote
werk , onder de leiding eener afzonderljke

commissie, een begin gem aakt. Het geheele
Pruissische Jadegebied had op het vasteland

ad botanicam ,chemicam ethistoriam natura- eene oppervlakte van 0,07 E) geogr.mjlell
lem spectantia (1778- 1781,2 dln)'',- rIc0- methetwater en dewaddenvan0,25 (ngeogr.

nesplantarum rariorum (1781- 1795,3 dln)'', mjl. Het telde bj den aankoop 109 en in
-

pplantarum

rariorum hortieaesarei Schön- 1864:met122 militairen,reeds1573inwoners.

brunensis descriptio et icones (1797- 1804, Een verdrag, den 16den Februarj 1864 met
Oldenburg gesloten, veroorlooft aldaar de
4d1n)''.

Jacquinia is de naam van een planten- stichting van eene koopstad,en eris van de
geslacht uit de familie derPrimulaceën.Het haven een spoorweg gebouwd naar Oldenburg.
onderscheidt zich door een s-deeligen over- Later kwam de Jade-haven a1s oorlogshaven

bljvenden kelk,eene nagenoeg klokvormige, aan den Duitschen Bond?enthansbehoortzj
lo-lobbige bloemkroon en eene bolronde,5- onder den naam van W llhelm shaven aau het
zadige bes.H et omvat heesters,die in W est- Duitsche Keizerrjk.De aanleg der havenwerIndie
-en Zuid-Amerika groejen.Men beschrjft ken is door den ongunstigen bodem aanm erJ. armlllaris J'
ccg., die in W est-lndië en de keljk vertraagd.Bj deinwjding van de00rAmerikaansche keerkringslanden groeit, als logshaven en bj de hiermede verbondene
vergiftig, zoodat de bladeren en vruchtenvan stlchting van de stad W ilhelmshaven door
deze plantde visschen bedwelmen en bj be- koning W ilhelm I op den l7den Junj 1869
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was eerstgenoemde n0g niet ver genoeg ge- der middeneeuwen Joppegenaamd,eene zeevorderd om voor oorlogschepen bruikbaar te en havenstad van hetTurkscheejaloetSaida
wezen,daareen dam de haven n0g afscheidde (Sid0n)i
n Palaestina,ligt71/:geogr.mjlten

van den Jade-boezem.Bj hetuitbarsten van noordwesten van Jerusalem, is terrasgewjs
den Fransch-Duitschen oorlog in den zomer
van 1870 werd echter die dam opgeruimd en

gebouwd aan de helling van een kegelvormigen bt
trg, die zich t0t aan zee uitstrekt,en

de toeganç voor oorlogschepengcopend.Deze grenst aan de landzjde aan prachtige Oofthaven is lnderdaad een grootsch werk ;zj is gaarden.Zj bestaatuiteeneverwarddooreen
400 Ned. el lang en 250 Ned.elbreed,en gowol*pellemassahuizen,motnaallWo,krommo,
langs hare kaden verrjzen magazjnen en vuilestraten zondol*overbljfselend0rotldheid.
voorraadschuren voor de uitrusting.De w est- Een merkwaardig gebouw is er het heehte
zjde is met 3 daaraan evenwjdig loopende Franciscaner klooster, door Spaansclle mondrooge dokken ter lengte van 150Nod.elvem nil
ten bewoond.W élis zj de belangrjkste
bonden,welke,even als de haven zelve,van handelsplaats der kust van Palaestina,doch
graniet zjn opgetrokken.Naast deze drooge harereedeissleehtstoeganlteljk voorltleine

dokkenbevindenzich scheepstimmerwerven,al- vaartuigen. D 0 stad tolt ongeveor 12000 inwaar reeds in 1871 een gepantserd schip van W 0n0rS. Zj* behoort t:t de oudste havens.
stapelliep.Aan deoostzjdeisdehaven door Vöör den aanleg van die van Caesayéa was
m iddelvalz een kanaalm et sluizen verbonden zj de oenigevan Palaestinaenwerddientenmet de Jade-boezem.Ten zlliden van de 001-- gevolge de haven van Jerusalem genaam d.
logshaven ligt de handelshaven, die slechts Latcr yiel zj in handen dcr Syriërs, doch
door een aarden w alvan de Jade-boezem ge- Yverd (t
*
0()1
* de Macts
abéselle Vorsten hem
scheiden is. De stad W ilhelmshaven isvoor- overd.Daarna was zj totaan den tjd de<

loopig slechtseenemilitairel
tolonicmetgroote Romeinsclle heerschappj een zetelvan zeekazernen, ofliciers- en ambtenaarswonlngen, roovers,zoodatzj geslooptwerddool,Vespaeene Protestantsche kerk en eenige scholen. Aszlczp'
lr,
s',dit)er eene vesting stiehtte.Hieront-

Zj is met de haven en demarine-gebouwen vinginvrëegtlrelztjdl
toningSalomouitTyrus
in een halven cirkeldocr vestingwerkelz 0m- de bouwstofl
kn vool- den tllmpel, en hier
geven, die in den zomervan 1870 reeds zoo hadhetvisi
oenvan denayostelPetrtbsplaats
ver voltooid waren,dat men ze van gesehut van het laken metallerleldieren gevuld.In
k0n voorzien.
de dagtln van Conslantk
jndetWtm/:werddeze
Jaen is denaam eenerSpaansche yrovin- stad dtlzotelvan eon bisschop.Vtlol-albloeide
cie, i11het noordoosten van het konlngrjk zi
J*in den tjttderKruistogten5wegenshaz-c
Andalusië gelegen,op 243,6 (
E) geogr.mjl merkwaart
ligt)ligging waszj een twistappel
ongeveer380000 inwonerstellende.- D eeven- dcr strjdendepartjen,totdatzj in 1268 gezoo genoemde hoofdsta'd ligtboven hetvrucht- heelen alvarlortl
n ginrvoordeChristcnen.
bare dalder Ri0 de Jaen (,11issehilderachtig ln 1799 werd zj dot
ll-Bonaparle stormendem

hand ingenolnell,waarna ere()l1bloedbad der
Turksch:gevangenenplaatshad.In1832lnaakte
Moorsch kasteel is gekroolld.Zj bevat om- M eltented .z1.15zittllvan de stad m ecster,m aar
streeks 20000 inwoners, is door oudt),met zj werd hem i1
z 1840 d0(
)r (
1e Turken,gevele torens en tinnen voorziene muren uit delz holpen dool-deEngelsclliln en Oostt
lnrjkers,
tjd der Arabieren omgeven en bezit steile, w eder Gntrultt.
gebouw d aan den voeten aan de helling van
een hoog rotsgevaarte, wellts kruin m d een

maar zindeljke straten, goedgebouwde hui-

JaFna 01
4
:Dq1'
%lfVG is do naam van eclz

zen , cen dom , 12 parochiekerken, 14 ltloos- Oost-lndiscll eil
ei
n noorden van Ceylon,
Zand
1(
$h t
1)
j
sters, - voorts hospitalell, kazernen, een VanW aar m en ebbe derwaarts kan
schouw burg cn een fraai pleilz metw alltlf?l- begeven. Het heeft 00110 uitgebreidheid van
perken.Demerkwaardigstegebouwen zjn cr 58 1 geogr.mjlenoonelangB'erpigcgedaante.

de lterk van hetnonnt,nkloostel'Sta Clara,en Dttbodllm iserin lletalgemeen zand-ttnkalkde hoofdkerk,uitde 16deeeuw afkom stig elz achtig, maarbj bemesting verbazcnd vruchtm et 2 torensen veelm armerversierd.D estad baar, levert rt
jst, katoel, tabak, ooft e1z
is de zetelvan een bisschop;()flk vindt men groelltel
z tan telt bjna Q00000 ilss-ollers,onder

er een instituto, eel
ze beekerj,een muséum
van schilderjen en beeldhouwwerkcn en eel
z
staathuishoudkundig genootschap.In den tjd
der Mooren was Jaen eene bloetjellde koop-

wtllkt
, ziell naauwt
lljlts 1000 l'
lla,
llkttn bevinden. Dt
ooverigel
z zljl ral
noeità
n;dezc wart
ln

stad, omgeven door 600 dorpen, waar men

en zjn vervolgensbtjna allet0thetBramahïsmus tertlggekeûrd. Dehool'
dstad isJg#l

zich met de zjdeteelt bezig hield.Rondom

de stad vindtm en thans een naakten bodem ,
doch m eer oostwaarts, in het dal der Rit)Tereero,eene bevallige natuur meteen weelderigen plantengroei, vele watermolens en
villa's, alsmede de drqk bezochte baden van
Javalcuz. Jaen kwam in de 8ste eeuw in het

tc voren grootendeelsaanhallgers der R.K atholiekt),later der Protestantscho godsdienst,
napalnam , aan cen inham der zet) gelegen,
met vestingw-erken, eene haven t)1) 5000 inW O110rS.

Jagello 0i'Jagjello,de zoon van Ol
yard
en de kleinzoon val
z Gedlmin,wertl in 1381

naden dood zjnsvadersgroothertogvanLitbczit der Arabieren, die deze stad Dsjqjan tllaucn ()n wist zich il1hetbexit dezer waar-

noemden,doch werd hun in 1246 doorkevdi- digheid t,e handllavelztegen dtlaanvallen van
#ltxzl# 111,koning van Castilië,ontrukt.
zjn oom hyeysloet,dien hj gevangt
ln nam en
JaFa ofJaja,in de dagen deroudheiden deed ombrengen,en tegen den dapperen zoon
IX .
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van laatstgenoemde, Witold genaamd, m et

met de Itallaansche letterkunde bekend ge-

wien hj zich verzoende.In 1386beklom hj,
na aanneming van hetChristendom ennazjn
huweljk metkoningin H edw'ly, als W ladislans 11 den troon van Polen.Gedurendezjne
48jarige regéring had hj handen5701werk,
om strjd tevoeren tegen de Duitscheridders

maakt, en deze beviel hem zoozeer,dathj

het besluit nam om na het ontvangen der

wjding te Florence te bljven,waar hj de
betrekking van biechtvader der Duitschers

aanvaardde. Zjne Italiaansche vertaling der
Erdbesehreibung(1770)vanBûchingbezorgde
in Pruissen en de eenheid van Litthauen en hem in Italiëgrooten roem.Nazjnterugkeer
Polen te bewaren.Hjoverwongenoemderid- in D uitschland benoem de m en hem tot direcders in den grooten veldslag bj Tannenberg teur van hetR.Katholiek gymnasium te Er(1410),welke het beqin wasvan hetverval furty- in 1775 werd hj bibliotllecarisder
der Orde.De vereeniglng van Polen metLit- boekerj van dehertogin Amaliate '
W eimar,
thauen kwam niett0tvastheid,en ten laatste en hj Overleed den Tden Febrt
larj 1806.D00r
greep Swidriyaylothertog van Litthauen,naar zjne bewerking der rstoria della letterattlra
ti
dewapens,Om tegen Polen testrjden.Door italiana (1777- 1781,3 dlnl''van Tiraboscl
de stichting van een bisdom te W ilna zocht maakte hj de ltaliaansche letterkundemeer
Jagello hetR .Katholieke Christendom inLit- algemeen bekend.Zjn Italiaansch woordenthauen te bevorderen.Terwjlhj reedsbjde boek deed de behoefte aan een beter gevoeeesteljken in veTdenking stond van Hussie- len, en zjne Italiaansche spraakkunst was
tlsmus,riep hj in 1432 de Hussietente hulp weldra vergeten.- Zt
in zoon Ferdinand Jategen de Duitsche ridders,die Kleinupomme- rzzltzzlzl,geboren teMFeimarin 1780,was een
ren plunderden. In 1400 stichtte hj de uni- verdiensteljk schilder,verwierfden titelvan
versiteit te Krakau,overleed in 1434 te Gr0- professor,w oonde m eestalte Rome,en overdekbjLemberg,enwerdteKrakaubjyezet.- leed in 1820. - Xaroline Jayemann, eene
De door hem gestichte dynastie, dl0 heer- zuster van laatstgenoemde, geboren te W eischappj gevoerdheeftin Polen en Litthauen) mar in 1778,bezateen buitengew onen aanleg

in Bohemenen Hongarje,wordtdiederJa- voordetoonkunst.Zj werd deswegedoorde

ç
:/!0/2:1 renoemd.In Polen regeerden ; K0- hertogin Amalia naarAfanheim gezonden,waar
nlngen ult dit Huis van 1386 tOt 1572.Op zj onderwjsontving van Beek en Imand,en

.

Jayellozelven volgden zjnezonen W ladislalts zj verbond zich in 1797aandenschouwburg

111en Casimir.fTz-,daarna 3 zonenvanlaatst- te 'W eim ar.D oor hare Ongem eeneschoonheid,

genoemde (Johann XIJJr6CAJ,Aleœanderen k
%- harewelluidendestem,harevoortreFeljkev00r/q
szz
lfxzl#1)eneindeljkdezoonvanSi
yismnnd.
!'
, dragt en haar tragisch spelwekte ztjzoowel
Mgismnnd Hfz-t/zldfgeheeten.MetMyismnndff.f, in de Opera alsin hettooneelspeldealgem tlene
een zoon van Joltan,koning van Zweden,en bewondering.'
Weldraverwierfzj detoegene-

.

sf,
Catl
tarina,eene zuster van Siyismnnd xl.
lw'
'
?
x.
</, genheid van den groothertog Karl x#.?wfz.

kwam in 1587 eene vrouweljkeljn derJa- die haar het riddergoed Heigendorf metden
gellonen weder op den Poolschen troon en ti
tel van vrjvrouwe von Re%endor.f sehonk'
.
regeerde in zjne zonen, W ladislaus IY en Ook was zj bevriend met Göthe en had tot
Johan Ctzq
aa
n
de
n
dood
van
den
Gr
oo
t
her
t
og
e
en
wel
siplfr,t0t in 1668.ln Hongarje regeerden 2 Jagellonen, nameljk W ladisla'
tts, datligen invloed ol
/ de aangelegenheden van
die tevens over Polen en Bohem en denschep- het tooneelte W elmar.Laterwoondezj bj
ter zwaaide,en bj Varna snetlvelde,en zjn afwisseling te Berljn,Manheim en op hare
achterneefLodewj;k 11,die bj Alohacsophet goederen,en overleed te Dresden in 1847.
slagveld stierf.D e Ja
)yellonen waren met onJâyer (Gustav),een verdiensteljk Duitsch
derscheidene Duitsche vorstenhuizen, zooals hist
orleschilder,reboren teLeipzig den lzden
Brandenburg, Brunswjk en Saksen vernlaag- Junj 1808, ontvlng ztjne opleiding eerstin
schapt.
zjne geboortestad en daarna op de académie
Jagem ann (ChristianJoseph),eenDuitsch te Dresden.Yandaar ging hj naarMiinchen
letterkundige,die vooraldool'verbreidingvan waar h!iwerkzaam was onder de leiding van
de kennis del'Italiaansche letterkunde groote Jltlius Seltnorr ron Otvplt/el#enzjn pMozes''
verdiensten verworven heeft,w erd geboren in ten toon stelde. In 1836 begafhj zich naar
1735 te Dingelstëdtin hetEichsfeld,voegde

Rome en leverdo er gDe ontm oeting van Bi-

zich op zjn 17deJaarbj de OrdederAugustjnen,dochOntvloodOnmiddelljknazjnproetl
Jaar uit een kloosterte Constanz.Strjtlende
met honger en ellende begaf hj zich naar
Denemarkenjwaarhj2 oud-oomsbezat.Deze
bezorgden hem eeneplaatsalshuisonderwjzer.
D00rheimweegekweld,keerdehj naverloop
van Q jaar naar de ouderljk'
e woning terug
en moest, t0t boete voorzjneovertreding,
een pelgrim stogt naar Rome volbrengen.M et
bljdschaptrokhjderwaarts,smeektedenPaus
nm ontheëng der strafwegens zjne vlugten
om dispensatie wegenszjnJeugdigen leeftjd,
doch moestveleJaren wachten op de vervulling van dien wensch.Inmiddelshat
lhj zich

leam met den engel''.In 1837 werdhj naar
Miinchen ontboden, om er fkesc'o'ste helpen

schilderen in het Koninkljk kasteel. Hier
werkte hj met Gieszmann hoofdzakeljk aan

de versiering der H absbnrg- en Barbarossazaal, en verpoosde zich daarvan door rD e

doodvanMozes''teschilderen.Toenhjvoorts
t0t de fresco's temlgkeerde,legdehj zjn talent ten kosteaandezaalvanK areldeGroote,
en deze fresco'
sgeven getuigenisvan kracht,
helderheid en harmonle. Na de vollojing
daarvan bleefhj te Miinchen en vervaardigde
wederom schilderjen in olieverf.Zjn volgend
stuk w as eene pGraiegging van Christtls'',
waardoor hj grooten roem behaalde.In 1847
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werd hj directeur der acadêmie te Leipzig
en bleefer op loffeljkewjzewerkzaam.In
1850 voltooide hj als plaatsvervanyer van
Seltnorreenevan degrootefresco-scllllderjen
in de Nibell
tnvqen-zxxj te Miinchen.00lk had
hj reeds in de jaren 1846 t0t 1848 in het
kasteelte W eim ar eene zaalmetfresco'sversierd.Laterbopaaldehj zich bjhetvervaardigenvan schilderjenin olieverff)1 ontleende
zjne onderwerpen veelal aan de Bjbelsche
geschiedenis. Hj overleed te Leipzig den
29sten April 1871.
Jager (Ariede),een verdiensteltjk Nedcr-

tigd. lntussthen komt in (
le 2 koûpbrieven
den naam Jëgerndorfnietvoo1
*;men vindter
slechts de bestanddeelen van het vorstendom
in opgenoemd,zooals het kasteelLobenstein,
de steden J:gerndorf en Leobsehiitz en de

hj steeds werkzaam geweest op hetgebied
der Nederlandsche taalkunde en bj voortduring houdt hj zich hiermede bezig.Van
zjne geschriften noemen wtj: rproeve over

ren e11weigerde zjne goedkeuring aan het

stadjes Benesch en Bauerwitz met een aantal
dorpen. Georg FrietgscFz, de zoolz van mark-

graaf Geory,werd bj zjne minderlarigheid

door keizer Ikrdlnand 1 metJiigerndorfbeleend, maar stond het vorstendom benevens

een paar heerljkheden af als een gesehenk

aan den keurprinsJoaehim Frl#ràc/lvan-Prtzl-

denbunq (1595) en deze nam hetin 1603in

landsch taalkundige, geboren te Delfshaven bezit,terwjlhj hetreeds in 1607opdroeg
den loden April 1806, werd Opgeleid voor aan zjn tweeden zoon Johann Gdpz.
g onder
hetonderwjs,kwam eerstaanhethoofdvan voorwaarde, dat het na llet uitsterven van
eene Fransche schoolte Vlaardingen,in 1832 zjn geslachtin demanneljkeljn v0oraltjd
te Rotterdam en werd hier ter plaatse in m0thetkeurvorstendom Brandenburg z0uver1865 leeraar aan de Hoogere burgerschool. eeni
gd worden.Keizer Rl
tdolf11 verklaarde
Hj Ontving den lsten Septembor1873eervol echter, dat het als leen na den dood van
Ge
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w
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i
d
t
f
r
i
c
/
z
t
0t
Bohemen
moestterugkeeontslag en pensioen.Metden meesten jveris
ontw orpen verdrag. Joltann Gdpr.g bleef intusschen in het bezit van het vorstendom. Nadat echter reeds in 1617 boven be-

de werkw oorden van herhaling en during in

bedoelde heerljkheden aan de kroon van
de Nederlandsche taal(1832)''- rTaalltun- Bohemen waren toegekend, deed keizer

dige handleiding t0tde Staten-overzetting des Ferdinand 11 in 1621 Joltann Georg in den
Bjbels enz. (1837)'', rAlphabetische ljst rjksban,omdathj de zjdegekozen hadvan

van woorden en spreekwjzen,taalkt
lndig0p- FrederilcTrvan delyalz,en Jëgerndorfwerd
gehelderdindewerkenvan Mr.MT.Bilderdjk volgens een Keizerljk besluit van 15 Maart
(1839)'',- rverseheidenheden uithetgebied 1622 btj leenbriefvan 13 Mei1623 opgedraJz2.Joltann
derNederduitschetaalkunde(1844)'',
- rpl'
oeve gen aan prins Karl von .Aï:cA/:z2.:&'
van den invloed van Bilderdjk'
sdichtwerken Gdocç streed t0taan zjndood (2Maart1624)
op onze taal enz. (1847)'',- mraalltundig met Betltlen tMôpr van Siebenbiirgen te vem
Magazjn (1847- 1854)'', - rArchief voor geefs voor zjne regtelz. O0k zjn zoon?
Nederlandschetaalkunde(1834- 1841,4dln)'', markgraaf Ernst, geboren den 18den Januarj
rBjdr
age t0tde gesclliedenisvan h0tya- 1617,bleefvan hetbezit van hetvorstehdom
derlandschesehoolwezenjndevoorgaandeeeuw boroofdt en na hetltinderloos overljden van
(1855)''
,- !,Dirk Smitsenz.(1852)''?- zlua- dezen(1642)kol
zBrandcnburgzjneaanspraak

tere verscheldenheden uithet gebied der Ne- doen gelden.D()Groote Keurvorstverklaarde,
derlandschetaalkunde(1858)''
, Nieuw Ar- datde opheftiugvan hetvorstendom in strjd
chiefvoorNederlandsclletaalkullde(1855)7'
was met de wct ()n vruchteloos poogde het

DDiehtbloemen in denvret
lmdogeplukt(1855)''
,
rBezw aren tegen de spelregeling'voor het
W oordenboek der Nederlandschetaal(1865)'',
Mjne toetreding t0tde spelling van het
W bordenboek (1866)'', rr
'
faalkundig hand
boekje enz.(3de druk,186r
t
-)'', rKeur van
Bilderdjltspoëztj(1872)5' en vele Opstellen
in tjdschriften.
Jâgerndorf, in het Boheemsch Carnol
r,

Keizerljk Huis hem t: bewegen om tegen
eenc vergoedil
zg van 180000 thalers zjneaanspraak te laten varen.In 1683 vernieuwde de

Keurvorstzjne eischen op Jl
îgerndorfen desgeljks op de hoerltlkheden, en verkreeg in
1G8G t0tschadevergooding lletarrondissement
Sehwiebus.D 0c11daar ditlaatste volgens een
geheim traetaatm et den kroonprins F0-i:#9*fc#

aalz den Keizer tert
lggegeven werd (1694),
deed koning I'
riedrioh,11 in 1740 zjne aandiggedeelteljkt0tdePrlliysischeprovincieSile- splaak 0t)Sileziëgelden en verkreeg na tlt?n
zie, doch grootendeelstot hetOostenrjksche eersten Sllezischelz Oo1'
log (1742)onder andehertogdom Silezië behoort, was weletlr een l
-en ook het aal
z deze zjdeder Oppa gelegen
een voormaligvorstendom thetwelk tegelzwoom

deel van hethertogdom Ratibor-rlAroppau.Het
komt in 1429 vool-als een zelfstatzdig vo1-stendom ,toen Nieolaas Tr,een kleinzoon van
Johann .J', hertog ran WfT/iltv , de stad Jii-

gedeelte der vorstendommen J:gerndorf en
Troppau, alsmede het te voren t0t M oravië
behoorend distrietKatscher.In hetPruissische
gedeelte van Jëgerndorfis Leobschiitz,- in

gerndorf t0t residentiekoos.Nadatzjn zooll .hetOostenrjksche de stad Ji
igerndorfaan de
Johann in 1483 kinderloosOverledelzw as,ver- Oppa en aan den voet van den Burgberg de
vielhetvorstendom aan zjnezusterBarbara, hoofdplaats.Deze laatste telt ongeveer 7000
gehuwd met Geory von s'c/l:llez?l:cç.Dezever- inwoners.

Jagers is de naam van ligte infanterie,
markgraaf ran Holtenzollern, oom en voogd m et getrokken buksen en hertsvangers ofdevan Albreelttvon .Eklzzlùtzcl,.De verkoop werd genbajonnetten gewapend. Zj worden zeer
later door de zonen van Sehellenbery bekrach- gt
loefbnd in het vuren en trelen,en m en g02*

kochthetin 1523aanGeorqdeT'
T
kow:(f1543),
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JAGERS- JAGGERNAUT.

bnlikthen vooralom in verstroojing,zelden grenadiersen Jagers,in garnizoen te '
sHage.
in geslotene gelederen tevechten.Zj zjn al- Jaggernaut ofDsjaygarnath is de naam

z0o vooralgeschiktvoorden kleinen 00rl04,
voorpatrouille-enverkenningsdicnst.Eerstln
den Dertigjarigen Oorlog werd een korgsjagers opgerigt.Laterhad men erin Prulssen,

van eene Btad indeIndischeprovincieOrissa,
aan de Golfvan Bengalengelegen.Zjiseene
voorname bedevaartylaats,dewjldeHindoes
gehouden zjn tenmlnsteeenmaalinhunleven

Tempelecn Jaggennallt.

Oostenrjk enRusland.00kbestondenln 00:- de fbûrnumste pagoden dlerstadtebezûeken.
tenrjk en Pnzissen eenigen tjd rjdendeJa- De merkwaardigste pagode of tempel aldaar
gers,en in Fxankrjk heeft men nog altoos in die van Ja-qqernald, welke in bjqaande
chasseurs à cheval.Gedurende den Tlendaag- afbeelding is voorgesteld.D atgebouw ls 100

schen Veldtogthad men in 0nsland dejagers Ned.elhoog en van 1302 vôôr Chr.tot1198
van van .
D- en hetJagerkoxps,doorde stu- na Chr.,dusgedurendeeen tjdperk van 2500
denten gevormd;thansheeftmen erhetkorps Jaren,gebouwd.HetisM n Keoknagewjden

JAGGERNAUT- JAGT.

Q1

op een Jaarljksterugkeerend feestwordtzjn ten door geoorloofdemiddelen,op geoorloofde
prachtig versierd beeld op een wagen ter wjzeen volgensbepaalderegels.Bj deJagt
hoogte van Q0 Ned. el geplaatsten donr de in dezen laat:ten zin willen wj 0ns bepalen.
stad rondgereden. Algçmeen wordtverhaald, In de middeneeuwen kenden de ridders en
dat dweepzieke Hindoe's zich in godsdienstige
opgewondenheid onder de raderen van dien
w agen laten verpletteren.Anderendaarentegen
geven de verzekering, dat zulks niet op-

vorsten geen grooter vermaak dan elkander

zetteljk geschiedt,maar datde voorstetoeschouwers er we!eens de slagtoffers worden
van den geweldigen drang dertalrjkebedevaartgangers.Zie00k onderDs
jaygernath.
Jago (San).Onderdezen naam vermelden
wj:

jagtbedrjf.In dewouden vanMidden-Europa

8an Jayo, de voornaamste provincie van
Chili, in Zuid-Amerika, ten zuiden van den
Aconcagua,ten westenvanhetAndesgebergte)
ten noorden van den Maypo en ten oosten

van den Melipilla gelegen.Zj is5geogr.mjl
lang en 4 breed en w ordt door de rivieren
Mapocho, Colina ell Zampa besproeid. Zj
onderscheidt zich door hare vruchtbaarheid
en levertovervloedvan koren,wjn en boomvruchten.O0k bevatde bodem ergotld)zilver
en jaspis.

te bestrjden.Er kwamen echter tjden van

vêedet en dan wist men voor den bloedigen
oorlog geen beter plaatsvervanger dan het
leefden toen wolven en beeren,elanden en
herten, en het werd weldra een genot der
edelen deze dieren te vervolgen en te d00den.Om dat genotdl
lurzaam te maken,ont-

namen zj aan hunneonderhoorigen hetregt
om desgeljks op de jagt te gaan5en toen
later de voorregten van den adel meer en
meer verdwenen,behielden de regéringen het

jagtregtaan zich,zoodatzj alleenaan hen,
die daarvoor eene zekere s0m geldsbetaalden,

verlofgaven oIn op de jagttegaan.Z00is
hetook nog in 0nsVaderland.Alleen zj,die
van eene ade voorzien zjn,mogen in den

jagttjd (in de laatste maanden desjaars)het

wlld opsporen en sohieten of door honden
laten vangen.Daarenboven heeftmen vinken8an Jc-t
p de OMli,de hoofdstad van boven- banen en eendenkoojen, terwjlljsters met.
vermelde provinde en van het gehvele land. strikken worden gevangen. W ie geene ade

Zj ligtindebekoorljkevlaktevanMapocho
aan deriviervan dien naam bjhetdalChili.
Men heeft er 19 rjkekloosters,eenehoogeschool en 50000 inwoners, die door middel
der haven van Valparaiso een belangrjken
handeldrjven..
8an J'
tz-ço, het voornaamste der Kaap-verdische eilanden.Hetwerdoy St.Jacob (San
Jago, 1 Mei)ontdekt,isdrlehoekig van gedaante en heet: eene breedte van 38 geogr.
mjlbj eenelengtevan 6.Hetishetgrootste,
volkrjksteen vruchtbaarste eiland vandegeheele groep.De luchtgesteldheid is erwarm ,
vochtig,indenregentjd ongezond,maarvoor
het overige aangenaam. Op hd zuidoosteljk
gedeelte verheft zich de hooge berg Terrafalla,terwjleldorsbergen en dalen elkander
afwisselen.D e hoogstetop,Antonio genoemd,
verrjstin hetmidden.Op diteiland groejen
maïs, rjst, suikerriet, druiven,kokosnoten,
oranje-appelen, cederhout enz. Voorts heeft
men er runderen, paarden, ezels, schapen,
geiten en veelgevogelte.H etaantalinw oners
w ordt geraamd op 16000.
San J'
two,eene groote Zuid-Amerikaansche

heeftmag zelfsop zljn eigen land geen haas

vangen of dgoden. Niet vreemd is het, dat
vooral de landbouwers ontevreden zjn over
ztllk eene wet,daarhetwildzich voedtm etde
voortbl6ngselen van htlnne akkers.Trouwens
mr.Gratamaen anderen hebben in deTweede
Kamer der Staten-Generaal het initiatiefgenomen tot zoodanigeherziening derbestaande

jagtwet,datdergeljke middeneeuwscheongeregtigheden eindeljk worden weggenomen.

Hetjaytbedrjfwordtop zeerverschillende

wjzen ultgeoefend.De par
-forceziayt is van
Franschen oorsprong.Zj iseenehertenjagt,
waarbj een grootbosch dooreen aanzienljk
personeelwordtafkezet.Despeurhondenworden uitgezonden en nadat een hertis opge-

jaagd, wordt het vervolgd door de honden
en doordeJagers,welkelaatstetepaard zjn
gezeten.HetvermUeidedierbljfteindeljk voor
dehonden staan;hetisafgejaagd(aux abois),
waarna een steek met een hertsvanger achter
het linker sehouderblad ofeen buksschoteen

einde aan zjn leven vaaakt.Durnawordtde
regter poot afgesneden en aan hethoofd van

den Jagtstoet a1s eene hulde aangeboden.Is

rivier in Quito,en wélin deprovinde Jaen vervolgens het hert van zjnehuld ontdaan,
de Bracamoros.Ztjstroomtoostwaartsvan de dan snjdt men het volgens vaste regels in
bergen van Loxa, vereenigt zich m et de stukken, en de honden ontvangen hun deel
Pante en stortzich uitin de Amazonen-rivier. van den buit.O0k de Engelsche vosseqjagt
Hare oeverszjn metboseh begroeid en wor- iseene soortvan parforcejagt.
den doorw oeste Indianen bewoond.
DeJagtmetwindhondenwerd- nadethanB
San .7'
l.t
p de HJJPW ,eene stad in Mexico nagenoeg in onbruik geraaktevalken7
iagt- in
en dehoofdstadvan Veragua.Zj ligtin eene oudentjdalsdeedelstebeschouwd.Zjisechter
vruchtbare landstreek, die veel mal
''s en vee zeereenvoudig en vereischtgeenekennis)van
oplevert.Deinwonersdrljven ereenigen han- eenig belang.Men gaatmet eenige windhonde1met Panama.
den en een beschutter in het veld en laat
Jagt noemtmen in lletalgemeen hetvan- hen los zoodra men een haas bespeurt.AlB

gen en doodon van in hetwild levcnde dieren desnelloopendehondendezen gegrepenhebben,
metverschillendegereedstshappen,en in m eer zorgtde hierop afgerigte beschutter.dathj
beperkten zin het opsporen,vervolgen en be- niet verscheurd wordt, maar brengt hem aan

magtigen van eetbareofschadeljkewildsoor- zjn meester. Tweeof drie lnophonden met

JAGT- JAGUAR.
eenbeschutternoemtmeneenstrikwindhonden. zj staan tusschen den staartvandenGrooten

In onsVaderland is de Jagt met denstaanden hond en hetjagtgeweer hetmeestin gebruik.Hierbj komtveelaan Opde hoedanigheid van denJagthond,dieeengoeden reuk
moet bezitten en behoorljk atkerigtdientte
wezen.Daarenboven moet deJayereen gged
schutterwezen en metberadenheld hetjuiste
oogenblik wetentekiezen.Dejagthond bljft

BeJ
eagt
rentuge
)etr
Ho(oDe
fdh)a
arev
anvBle
renice.
,I'
lisJ'
cfg L.,behoort
t0tde Verschet
lrende Zoogdieren en t0t het

geslacht der katten.Hj vereenigt den vorm

van den panter met dien van den w indhond,
m aar isveelslallker en hooger op de pooten

dan tleûverigegevlektekattensoorten.Zjnk0p
is minder plat op den schedelen hj kan de
voorhet wild staan of liggen en geeftdallden klaauwen der teenen sleehts gedeelteljk injager gelegenheid om te naderen en ol?het trekken.Erbestaan 3 rassenvanjayttjrers;
vervolgensvoortloopend ot'opvliegend wlld te één van deze leeftin Arabië en fndié,éen in
schieten.In boschrtjkestrekenmaaktmenook llet noorden van Afrika,en één inhetmidden
w e1gebrtlik van brakken,die metluidgeblat' en westen van Afrika t0t op hetgrondgebied
het wild oplagen en naar dejagersdrjven. der Kaapkolonie.Hetligchaam van denjagtT0t de eendenjagt bezigtmen veelalpoedel- tjgeriszonderstaartongeveer1Ned.ellang
honden, daar deze gaarne te water gaan en ej1 de sterke kaauwspieren geven aan zjn
lang kunnen zwemmen.Het jagtbedrjftelt k0p eene aanmerkeljke breedte. De kleur
nog altjdvelehartstogteljkevoorstallders,al vanzjn haarisrood-ofgrjsachtiggeelopden
is het ook kinderachtig en wreed en alzoo l'
ug en wit onder den buik,en hals,rug en
benedenhetpeilonzerbeschaafdeeet
lw,waarin zjden zjn bedektmetronde,zwartevlekken,
1
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de ruwe volksvermaken van vroegeren tjd die op de bûrst en onderden buik ontbreken,
verdwenen zjn, dat de aanzienljken in den doch op den staartallengsin ringenovergaan.
lande enkel uit verm aak een weerloos en De top van den neus iszwart,en zjne maan
schuchterhaasjegaanopsporenendoodschieten. bestaat uiteenerj stjveen watlangerehaJagt (Een) of Yacht is een verdel
ttsnel- ren op den nek. Hierdoor verlkreeg hj den
zeilend vaartuig.Men heeftze bj devlooton- bjnaam van jubata (gemaand).Den Nederder den naam van adrieqiayten; deze brengen landschen naam ontleenthjaan zjnegeschiktberigten over en hebben eene ligtebatterjaan heid voor deJajt.Hiertoewordthj in Hinboord tot verdediging. Vborheen had men dostan en Perzie gebezigd.Dejagttjgernavooral in onze havensteden vele speeliayten, meljk, aldaar eltetalt geheeten, wordt even
die t0thet volbrengen van pleiziertogten wer- tam a1s onzehuiskat, doch is veel leerzamer.
den gebezigd.M en vond ervroegerinm enigte De jagersbevinden zich metdengeblinddoekin de voormalige Jagthavens te Amsterdam. ten Jagttjger op een wagen,doorossen ge00k in hetwaterrjkstegedeeltevanFriesland trokken,terwjleen man op eenkameelreyts
Tvorden er n0g gevonden,raaar hun aantal is en links het wild opspoort. Heeft deze bpv.
op verre na niet saeer z0o grootalsvoûrheen. een troep antilopen ontdekt, dan w ordt de
Jagthonden (De) is de naam van een wagen in die rigting gestuurd.Op bekwamen
stel-rebeeld, zam engesteld uit eenige sterren, atstandontdoetmendenjagttjgervanzjnkap,
die vroeger t0t Boötes of den Beerenhoeder en hj isaanstondsop hetspoorvanhetwild.
behoorden. De twee Jagthonden worden dool' Behendig slulpthj onderde struikendooren
laatstgenoemde aan riemen vastgehotlden.Tot is dan met 4 of5 sprongen in hetmiddender
dit sterrebe6ld behooren 23 zigtbare sterren, kudde,waarhj zich van een derdierenmees-

diemeestalzeer klein zjn. De merkwaardig- ter maakt.Inmiddelsnaderen de Jagersen beste is eene dubbelster van de 3degrootte op loonen hem m et hetbloed van hetslagtoffer.
t eene voorstelling van
den halsband van den zuideljksten hond en Bjgaande igtlur geef'
metden naam van hetIlart'
PJZIKarel11 be- zulk een Jagttjger.
stempeld.Dehonden heetenAnterionen Cltara;
Jaguar (De),I'
elin Ozlçl L.ofAmerikaan-

JAGUAR- JAHN.
dcAe panter, is de naam van hetgrootste en
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de readionaire politiek der regêring4 men

gevaarljkste verscheurende dier van Zuid- besehotlwde hem als een volksmenner,en de
Amerika.Hj wordtvooralgevonden in Bra- gymnasties:holenwerdengesloten.Ja,hjwerd,

zilië en Paraquay, behoort t0t het geslaeht toen hj in Julj 1819 Op hetguntstond om
derkatten en ls,zonderden staal'
t,1t0t11/c alshoogleeraarin de gesohiedenls naarGreifs-

Ned.ellang,roestgeel op d0n rt
lg,witonder wald te vertrekken,alsdemagooginheehtenis
den btlik, en aan dezjden geteekendmet4 genûmen,eerstnaarSpandau,toennaarKiistrin
t0t 6 overlangs voortloopende rtjen gl'oote, gebragt en in 1820 voor eene com missie te
donkere,ronde vlekken m eteenem iddenvlek. Berl
jn terverantwoordinq geroepen.Totaan
O0k bestaater eene zwarte vers:heitltlnheid? deuitspraak moesthj zhne dagen onderopwier vlekken en ringen men enkelin een be- zi
gt dl
ar policie in de vesting Kolbergdoor-

qaald liehtkan waarnemen.D(
tjaguarlloudt brengeiz, en hj werd eerst ln 1824 veroorllefst zjn verbljt
'in denabjheid van groote deeldt0ttweqlal'ige vesting8trat',terwjlmen
rivieren,en iste gevaarljkerolndatl1j uit- hem in 1825vrjsprak van debeschuldiging,
muntend kan zwemm en en in de boomen a1
sz0u hj zieh Op eeneonrepastewjzehebklimmen.De Indianen doodenhem gewoonljk ben uitgelaten overde inrigtlngvandenPruismet sterk vergittigdo pjlen,die zjtliëeene sischen Staat. Niettemillwerd lleln verboden
blaaspjp ophem afsehieten.Dezepjlen won- in eene stad verbljf te houden?waar zich
den hem slechtseven,maar doen hem binnen eene universiteit of een gymnaslum bevond,
15 milluten sterven. H et aantal dezer dieren terwjlhj 10 geogr.mjlvan Berljn moest
is z0o groot, dat er,volgensron .shg4?lo/#/, verwjderd bljven.Hj koosFreiburg aan de

alleen in de Spaansche Koloniën jaarljks Unstruttotverbljfplaats,dot!h werd in 1829
4000 worden gedood.
naar K ölleda verwezen, omdat men meende
Jahn.Onderdezen naam vermeldenwj: dathj democratischebeginselen z0uverspreiI'riedriclt.fzfxtfzni.g Jahn, in Duitstshland al-

gemeen der Tlrzlklt
zfer (de sehepper van het
gymnastie-onderwjs)genoemd,geborenteLanz
indePriegnitzdenlldenAugustus1778.Hjbezoeht de gymnasia te Salzwedelen ttlBerltjn

den onder de Jeuyd.Eerst later ontving hj
verlofo1z1naarFrelburg terug tekeeren,waar

hj in 1838 bj een brand alzjne bezittingen
verloor. llt
j bleef er, toen koning Frledrieh
'
frrll/
ze/zzlIV bj hetaanvaarden derregéring
en studeerde vervolgens te llalle en te Gi
st- hem de vrjheid stt
honk om zich naarverkietinyen in de theologie.Daarna ging hj als zing elders te vestigen.In November 1840
hulsonderwjzernaarGreifswald,waarhjzieh werd hj versierd methetIlzeren Kruis.Alverbljdde in den vriendsphappeljken Omgang gemeenedeeluemiugvondin1844zjnopenljk
met.E.M .x4rzlt?f,en iu 1805naarJena,waar verzoek om hem in degelegenheid testellen,
hj zich alsprivaatdoeentdae,
httevestigen.Uit dathjztilleigendom teFreiburgbehoudenkon.
haat tegen de Franschen wilde hj vöördën llz 1848 zag hj zich afgevaardigd naar de
slag btjJena dienstnemen bjhetPruisisehe Nationale Vergadering te Frankfort en nam
leger,maar werd afgewezen,terwjlmenhem er?als vjand van deFranscheRevolutie en
alseen Fransch syion in hechtenisnam.Met dientengevolge van alle revolutie, zitting
deoverwonnenPrmssen vltlgttehjnaarLi
ibeck Op de banken dertlitersteregterzjde.In de
en keerde eerst in 1809 naarBerljn terug, vergaderingsprak hjweinig,maardaarbuiten
waarhj in1810t0thulpleeraarbjhetKeulst'h destemeer.MFegenszjneconservatievegevoegym nasium benoemd w erd en in 1811 eene lenshad degrjze T'
arnraterveelteverduren,
gymnastie-school opende.Diep getroffen door (
?n hj overleedteFreiburg den 15denOctober
devernedering van D uitschland en vooralvan 1852. H)J stt
hreef: ,,Das deutsche Volksthum
Pruissen,hadhj nameljk het voornemen op- (1810; 2de dxuk 1817)'',
rRunenbliitter
gevat om hetvolk door ligchameljke e1
z ze- (1814)'' - pNeue Runenblstter (1828)'' deljke ontwikkeling te verheffen.Dot
)rleeren Merken zum deutschen Volksthum (1833)'',
voorbeeld bestreed htj den invloed van het - en metEiselen:pDie deutsche Turnkunst
btlitenland en poogde door zjne geschriften (1826)''.
het gevoel van nationale eigenwaarde op te
0//0 Jahn, een uitstekend Duitsch letterwekken.Inzonderheid wilde hj de gymnastie ea otldheidkundige.Hj werd geboren te Kiel
daaraan dienstbaarmaken,terwlllhjalsschrj- den 16den Jupj 1813,bezochthetgymnasium
ver voor de jeugd niet weinig bjdxoeg ter in zjne geboorstestad,daarna te Schulpforta,
voorbereiding des volks totde grootsche wor- en studeerde vervolgens te Kieltte Leipzig
steling in 1813.Op uitnlodiging van I'
riedria en te Berljn in de letteren.Nadathtjin 1836

TGIA6JO
AIIII ging hj in datjaarnaarBreslau, te Kiel gepromoveerd was, toefde hj een
nam dienstbj hetkorpsvan L'
iilzo'
tvenwerd winter te Kopenhagen en ring?ondersteund
meermalen met belangrjke zendingen belast. door de Deensche regéring,In 1837 naarPaMet genoemd korps en wél als aanvoerder rjs,voortsnaarZwitsorlandeneindeljk naar
van een bataljon vrjwilligers nam hg deel Italië, waarhj zil!h te Rome metjverop
aan den veldtogt van 1813 en 1814 en trok

de Ol
zdheidkunde toelegde. Inzonderheid be-

in 1815 binnen de muren van Parjs.Na ztln paalde hj zich bj de opschriften. Na zjn
terugkeer in het vaderland hiiàld hj in 1817 terugkeerin1839vestigdehjzich alsprivaatteBerljnvoorlezingen ovt,
rDuitstshenationa- dotsent te Kiel2 maar zag zich in 1842 als
liteiten werd als leeraal'in de gymllastievan

buitellgew oon?ln 1845a1sgew oonhoogleeraar

rjkswege bezoldigd.W eldra echter kwamen in de letteren en oudheidktmde te Greifswald
zjne vrjzinnige gevoelens in botsing met benoemd, en vertrok in 1817 a1s zoodanig
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naarLeipzig,waarhj doorvoorlezingen,als zuiden van Indië aanwezig, heeft zilverach-

lid van een oudheidktlndig genootschap en a1s tige haren op den rug, een zeer gevulden
directeurvan hethiermedeverbonden musétlm staart,is lichtgeelmetbruinvankleurenheeft
groote diensten bewees aan de wetenschap. een paar donkerevlekken aan debovenzjde.
Al deze dieren verlaten tegen den avond
Daar hj deelnam aan de volksbewegingen
van 1848 en 1849,werd hj in 1851 van zjn hunne holen en zoeken des nachts hunne
ambt ontzet,woonde eenige Jaren buiten prooi. Dan begeven zj zich zelfs naar de
betrekking teLeipzig,maargingin 1856als straten van dorpen en steden om afvalop te
hoogleeraar naarBonn,waarIn 1861 aan hem zam elen en de hoenderhokken te plunderen.
en Rilschl het bestuur van hetphilologisch Zj etenechterook vruchten enhoudeu,even-

seminarit
lm werd opgedragen.Hj overleed alsde vossen,veelvandruiven.Dikwjlszjn
te Göttingen den 9den September 1869.Van zj t0t groote troepen vereenigd en doen een
zjne geschriften noemen wj:nAre.
hëologische akelig gehuil (1oor de stilte Van den nacht
Aufsxtzen (1845)''
y - pArch'
t
iologische Bei- weergalmen.
trëgen (1847)'', - rTelephus und Troiltls
Jakob (Ludwir Heinrichvon),eenDtlitseh
(1841)''
, - rllie Gemëlde desPolygnotosin staathtlishoudkundlge, geboren te W ettin den
der Lesche zuDelphi(1841)''
,- rpentheus 26stenFebruarj 1759,Ontving zjneopleiding
und die Mënaden (1842)',- pparisund Oi- aan de gymnasia te M6rseburg en te Halle,
none(1845)'',- ,
?DiehellenischeKunst(1846)''1 waarhjvervolgensin detheoloyiesttldeerde,
ppe
i
t
ho
,
d
i
e
Gö
ttinderUeberredung(1847)'', in 1780 leeraar aan het gymnaslum werd,in
eFicoronischeCista(1862)'',- n'
Wrand. 1785zichvestigdea1sprivaatdoceut,enin1791
rDi
gemi
ilde des Columbariums der Villa-pamili zich t0thoogleeraarindewjsbegeertezagbe(1857):'- rDerTodderSophonisbe(1859)'' noemd.Sedert1800hieldhj zich vo0l'
albezig
e Latlersforter Phaleri'
i (1860)'', - metdewjsbegeertevanhetregtenvandewetpDi
Darstelltlngen g'rietshischerDichteraufBildern

(1861)/'- nRömischcAltherthiimerv0n Vindonissa (1862)'', nueber bemalto Vasen
mit Goldschmuck (1865)'',- rBeschreibung
der Vasensammltlng König Ltldwig'
s (1854)''

geving,met het positiefregt en de staatswetenschappen, en hield drtlk-bezochte voorlezingen over staatkundeenstaathuishoudktlnde.
Na de opheëng der universiteit te Halle in

1806 begaf hj zich in 1807 alshoogleeraar

voorts nieuwe uitgaven van Jàrenalis, in de staatsw etenschappen naar Charkow ,
T ez.qs'l'
ll.s, Censorinnsen I'lor'us, van som mige waar hj zich weldrabekend maakte metde
-

werken van Cieero,Iuiv'
l'
as,Apnlqj'
ts en &
$'
Jphocles. O0k leverde hj: nueber Goethe's
Iphigenie(1843)''- eeneuitgavevanrGoethe's
Briefe an leipzigerFreunde (1849)'',- nTuudwig Uhland(1863)'',- rW .A.Mozart(18561859;2de druk 1857):'- rBiographische Aufsl
itze (1867)''
,- pGesammelteAufsëtze iiber
Musik (1866)'',- ennAtlsderAlterthumswissensehaft(1868)''.
Jakhals (De), Canis t
z'
lz'
cf
?4.
:L., behoort
tot de verschetlrende dieren en wel tothet
geslacht der Honden. Volgens sommige natuurkenners teltdeze soort 5verscheidenheden
ot'rassen. D e eerste leeftin het noorden van
Pprzië, het zuiden van Rusland, Natolië,

Russische taal, zoodat de regérinq hem 0pdroeg leerboeken voordenwjsgeerlgencursus
aan de gymnasia te bewerken.In 1812 w aren
er reeds zes in de Rtlssische taaldoor hem

in hetlicht gegeven.In 1809 werd hj naar

Petersburq ontboden, om deel te nemen aan
beraadslaglngen over onderwerpen van wetgeving.In 1810 zay hijzich geplaatstbj de

Keizerljke Commisslevan W etgeving a1schef
der afdeeling voor het ontwerpen van een
strafwetboek en vervglgens als lid van de

vjfde afdeeling van hetministérie van Financiën.Tn 1816 verzochten verkreeg hj inRusland ztjn ontslag met pensioen en den titel
van staatsraad en vertrok als hoogleeraarin

Turkje en Klein-Azië. Deze Jakhals geljkt de staatswetenschaypell naar Halle!waarna
op een kleinen wolf. Hj is hooger op de hj den 22sten Junj 1827 te Lauchstl
îdt overpooten en hoeltiger van vorm dan de vos, leed. Van zjne geschriften vermelden wj:
bezit een breedeny hondaclltigen neus en is Prolegomenen zur praktischen Philosophie
bedektmetaschgraauwe haren metzwarteuit- (1787)'',- pGrundriszderallgemeinenLogik
einden.Voortsheeft hj zwarte snorren,van (1788; 4de dlmk 1800):', rluehrbuch der
buiten rosse, van binnen witte ooren, een Nationalökonomie (180543de drtlk 1825)'' geelachtig-grjzen mzg met rosse djen en rGrundsstze der Polizeigesetzgebung und
schoft, een geelachtigen buik ,zwarte klaau- Polizeiahstalten (1809)':, oEinleitung indas
wen en een uitgestrekten staart, die van Studium der Staatswissenschaften (1819)''
,

bovenyrjsen vanonderqeelis.- Detweede XEntwurf eines Criminalgesetzbuchs fiir das
verscheldenheid, in Slrie en Palaestina te russische Reich (1818)''- en rstaatsfnanzvlnden, onderscheidt zlch vooral door bruine
ooren en vierkleurig rnghaar.- De derde,in
het westen van Afrika levende,is langer en
lager op de pooten,sterker gekleurd en hceft
ooren met zwarte toppen.- D e vierdt: be-

wissenschaft (1821, 2 d1n;2dedruk 1836)''.
De door hem uitgegevene rEssais philosophiques sur l'homm e, ses principaux rapports

etsa destinée (1818)''zjn,naarmen meent,

door een Rus, P oletlka genaam d,opgesteld.

woont Barbarje: heeft de grootte van een De dotlhter van volt Jakob, onder den naam

gew onen v0s, een spitselz slzoet, opstaande
ooren, eene lichtbruine kleur m et 2 zwarte
strepen achter de ooren en 3 donkere ringen

Taltj als st
shrtilbter bt?kend,isgehuwd ge(j-1863), een jverig beoefenaarder Oosterweest m et den Am erikaan X. Robinson

om den staart.- Eindeljk devjfde,in het sche talen.
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JAKOETSK- JALAPA.

Jakoetsk is de naam van een Russisch
gebied in Ook
lt-sibérië,hetwelk t0tgeen der
4 Sibérische gouvernementen behoort. Het
grenstten oosten en zuidoostenaanh6tdistrict
Ochotsk, ten noordoosten aan het land der

1632 gesticht, en heeft ongeplaveide, regte
straten,houten huizen,6 kerken,eenklooster
met eene kerk, eene burger- en eene zendelingenschoolen ruim 6000 inwoners.De stad-

houder heeft er zjn zetel.Voorts is zj de
Tsjoektsjen,ten noorden aan de Ilszee van stapelplaats van den Noord-sibérischen pelsden mond der Anabara totaan dien der K0- handel.Jaarljks heet'
t men er op den lsten
lyma, ten westen aan Jenisseïsk en ten zui- Jtllj eene drukbezochte markt.Er heerscht
den aanIrkoetsk,Trans-BaikaliëenhetAmoex- des winterseene geweldige koude,en tevens
gebied,enteltop71572(ageogr.mtilomstreeks - watnietm indexerg is- gebrekaandrink230000 inwoners.Hetis een woesten onher- water,zoodatmen zich lnetgesmoltenjsbebergzaam gewest, hetw elk zich voorald0or helpen moet.

een grooten rl'kdom van rivierenonderscheidt. Jalapa of Xalapa, het oude Aztekische
Behalve de ret
lsachtige Lena metde Olekma, X alapan, eene stad in hetMexikaansche deAldan en W il
joeialszi
j-rivieren vloei
jen er partement Veracruz,12geogr.mjltennoord-

de Anabara,deOlenek,de Jana,delndigirka westen van de stad van dien naam ,ligtM n
en de Kolyma. Hoewelhet grootste gedeelte den ollden grooten w eg naardehoofdstad van
van den bodem ,vooralinhetzuidoosten,berg- M exic,o 1400 Ned. el boven de oppervlakte
achtig is vindtmen eruitgestrekte toendra'
s der Zee, zeer bevallig aan den voet van den
die des zomers enkelaan de oppervlakteont- basaltkegelMacultepec,tusschen prachtigetuidooi
J-en, ternen ixl een
''l de aardx.
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men vele
kostbaarheden, alsook
Dejalape.
meesterstukdistrictenverken van aldeeld.
oude Spaansche schilders. Voorts is 0r een
Dekoofdslad vanditgebieddraagtinsgeljks Frandscaner klooster, in 1555 gesticht hetden naam van Jakoetsk.Zj ligt op 6202'N.B. welk zich als een burgtop eenehooqteten
en 147025/ 0. L.van Greenwich,ter hoogte zuiden der stad verhet
t, terwjl hosjltalen,
van bjna 100 Ned.elboven deoppervlakte scholen, wasch-inrigtingen enz. er m et ontderzee op den linkeroever der Lena,diehier breken.Sederthet verkeer van Veracruz met
de breedte heeftvan eenegeogr.mjl.Zgisin het binnenland nid langer plaats heeftover
-

scherp leven.
Het geheele
gebietlisin5

/

l

-.
'
1 $i'
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JALAPA- JAMAICA.

Jalapa, maar over Orizaba, is de welvaart geneeskraehtige Jalape-wortelkomt van Ipo-

van eerstgenoemde stadaanmel'
keljk verminderd.Deomstreken derstadzjn hoogstmerkwaardigvoordenkruidkundige.Dejalape(zie
onder)isnaarhaargenoemd.
Jalape (De)ot'Jalapetvortel,afkomstigvan

maea Wlflfoit
/,
s,terwjl Lindley er bjvoegt
dat men de beste soort verkrjgt van Ezotoni'
llzl P'
urga.Met den wortelvan de echte

Jalape verwisselt men voorts dien van Ipo-t
zetiorizabensz'
s TeJJ:JI-,welke zeerveelhars
Ipomaea .pffr-t?tz W ender., w elke t0t het ge- bevat, - alslnede dien van Ipomaea ozercfxslaeht Ipomaea en tOt de familie der 0onvol- at
a,JJAJ.uit Brazilië, die wel eens 230/0
vulaceën behoort, is een bekend purgeermid- hars bevat en in w erking niet veel van den
del. De m eeste soûrten van bovengem eld ge- wortelder echteJalape verschilt.Dezelaatste
slacht zjn slingerplanten met verscllillende bevat in een gezuiverden toestand eene witte
bladeren, m et een s-deeligen kelk en etàne harssoort,welke op Arabisdle g0m geljkt,
trechtervormige bloemkroon. De meeldmden geen reuk ot'smaak hed'
t, in water,azjnstaan op de bloemkroon en hebben opgerigte zuur en alkohol,maar niet in aether en ter-

helmknopjes, die overlangsopenspringen.1)e pentjn oplost,in vochtigentoestandbj1003C.
stamper bestaatuit een draadvormigen stjl ()n in volkomen gedroogden staatbj 1500C.
meteen kuodsvormigetzstempel.De zaaddot)s smelten zieh bj 15500.ontbindt.Dezehars
is z-hokkig en springtmetvelekleppen open. (de convolvuliue) lost in zwavelzuur op met
De soort?welke wj hierbedoelen,heefteen eene roode klet
lr en ontbindtzich daarbj in
langwerplgen, op een knolgeljkenden wor- convolvuline-olieen suiker.00k alkaliënlossen
telstok van eene donkerbruine kletlr,w aaruit de convolvuline op en veranderen haar in con-

talrjke donkerewortelvezelsontspringen.De volvuline-zuur.Ditiswit,hygroscoyiseh,niet
ranken krtlipen voort t0t op grooten afstand kristalljn, ontleedt koolzure alkalién,wordt
en schieten wortelen,zoodat men ze gem ak- alleen door basiseh azjnzuur lood neêrgekeljk van de moederplant seheiden en naar slagen, en vervalt bj de behandeling met
elders verplanten kan. De paars-bruine sten- zuren desgeljksin tsonvolvuline-olie ensuiker.
gels worden 3 Ned.elhoog;zj zjn onbe- Deeerstereageez'
tzwak zuur!smeltbj39OC.
haard,rolrondtgestreept en sterk gewonden. en vormt m et basesconvolvullne-oliezuur.
Nabj den grond zt
jn zj metkorteschubben
De hars van Ipomaea ok-'iztzldz/yï.s Pelletan
bedekt.Zj dragen gesteeldebladerenvan ver- draagtden naam vanjalapine.Zj komtoverschillelzdenvorm.Deonderstezjnaandebasis een m et die van Ipomaea plr.t/l, doch olzderhartvormig m et stompe lobben,spits,driehoe- sclleidt zich val
z dezt)doordien zj oplostin
kig en langgestoeld, - de bovenste kortge- aether.Men verkrjgtdejalapine uitderuwe
steeld en puntig aan de basis.Debloem stelen hars der wortels,wanneerm en die inalkohol
hebbengeenesteunbladen;zj zjnenkelvoudig oplost,metwaterverdunt,metdierljkekool
ot'driedeeliy'
.Dekelk heeftlangwerpig-ovale, kookt,bjhetfltraatloodsuikeren ammonia
ongeljke sllppen van eene groenachtig-bruine voegt,ditmetzwavelwaterstofbehandelt,den
kleur.De yroote,fkaaje bloem is ongeveer alkoholdoor destillatieverwjdertenhetachsehotelvormlg en donkelTood. Deze plant terbljvende in aether oplost.Door dezeoplosbehoort in Mexico te huis; zj werd door sing uit te dampen vexkrtjgt men zuivere
Shiede aan de oosteltjke helling der An- jalapine, die bj 1500C.smelt,in water weides vooral bj-Chiconquiaco en de omlig- nig, m aar in alkohol, aether, benzine, tergende dorpen (ter hoogte van 2000 Ned. pentjnûlie en azjnzuur gemakkeljk oplost.
el), yevonden,waar zj hare stengelsin de Alkaliën veranderen de jalapine in jalapinevochtlge wouden om boomen en struiken zuur, - zuren ontleden haarin jalapine-olie
slingert. De wortelknollen w orden ten allen en suiker.Jalapine-olie is kristalljn,smeltbj
tjde verzamel
d. Men droogt Ze,nadat de 62,50 C., reageert zwak zuur en vormt met
grootste in schjven zjn gesneden.Dejalape- basesjalayine-oliezuur.
Jalousleën ,zie Zonneblindckt.
wortel heeft een bitteren en bjtenden smaak
.

en een sterken reuk en levert een krachtig

Jam aica,een der grocte Antillischeeilan-

purgeermiddel. Hj bevat inzonderheid eene den,ten zuiden van Cuba gelegen,heefteene
eigenaardige harssoort,die men er door mid- oppervlaktevan 300 CIgeogr.mjlen isdoor
de1 van wjngeestkan uittrelkken.Dezehars den rjkdom zjner voortbrengselen en door
werkt driemaal z00sterk alsde wortel.W j zjne ligging de belangrjkste Britschebezitgeven hierbj eene afbeelding derplant,na- ting in W est-lndië.Oorspronkeltjk heette het
meljk ina een stengelop 1/4dedernatuurljke Yamayeof Jtutahiea.H etwerd dtlol-Colnmbus
grootte,in b een stempel,vjfmaalvergroot, o? zjnetweedereisin 1494,ontdekten ontln c eene vrucht in natuurljke grootte,in d vlng in 1514 op Koninkljl
tbevelden naam
een knol op l/ode dernatuurljke grootte,en van Isl@ de 'Stzzl/ïtwo.De zoon van Colnmb'
us,
dezen in edoorgesnedenopl/gdedernatuurljke Dilyo genaamd, was er de eerste Spaansche
qrootte.Tevoren werdeneenlgein Zuid-Ame- gouverneur.Ten tjde van deSpaansche heermka te huis behoorende soorten van het ge- schappj werden de talrjkeinboorlingen met
slacht M irabilis,zooals M .JtZJITM,d'icltoloma ongehoorde w reedheid vervolgd en voor een
en longijlora,welke a1s sierplanten worden groot deelgedood.Tn de dagen van Cromwell
aangekweekt,terwjlhare wortelsdesgeljks (1655)maaktendeBrittenzitth vandateiland
een purgérend vermogen hebben, voor de m eester elz noemden het Jama'
iea.De bevolstamplanten van den jalapewortel gellouden, king begon toen aanmerkeljk te vermeerde-

doch ten onregte. Xartwi
g beweert datde

ren, vooral daar vele ontevredenen en een
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aantal planters van Barbados zich derwaarts Kamers (Upper-chamber en House ofAssembegaven.In 1692 werd echter de bevolking bl
y). Sedertde emancipatie der slaven zjn
nogmaals verzwaktdooreene geweldige aard- o0k aan de Kleurlingen staatkundige regten
beviny,die schierdegeheeleoppcrvlaktevan toegekend, zoodat het Moederland alles ge-

aan heeft om de onderling vjandigerassen
hetellandeeneanderegedaantegafenrevolgd d
werd doorde gelekoorts.Men ttlltlet)rln1834 t0teenheid te brengen.Intusschen hebben het
bjna360000zielen,enbjdeslavenct
mancipatie alotlde wantrouwen,debljvendeverdeeldheid
in 1838 waren er322000 slaven.Na dien tjd der xassen en veler zelfzutthtige geheehtheid
zjn er vele vrje arbeiders,vooralKoeli'
s, aan den voormaligen toestandeenegewenschte
aangevoerd, en wél van 1848 tot 1856 0111- zaulenwerking tot r1ll toe bemoejeljkt.Tn

streeks 18000. In 1850 t0t 1851 stierveller Oetûber 1865 kwamen in het distrid van
bjna 40000 menschen aan dechölera en aan Ptlrt-M orant,aan den oosthoelcvanbeteilandj
de pokken, doch in 1865 werd de bevolking drie K leurlingen in opstand,en deze werd op
al w eder geraam d op 460000, in 1871 op eene blopdige wjze gc
st
lempt.'
W éIbleek het
520000 zielen.- Jamaiea behoortt0tdehooge bt
j naderonderzoek,datde berigten dienaaneilanden en is van het westen naarhetoosten gaande zeeroverdreven w aren,doch het k0n
bedekt dool.eene met bosch begroeide berg- tevens niet worden ontkend,dat de Blanken
keten, die der Blaauwe Bergen,w elke zich zich aan verregaande wreedheid jegens de
over geheelhet oosteltjk gedeelteuitbreiden Kltlurlingen hadden sehuldig gernaakt.Alsooren er eene hoogte bereiken van 2400 Ned.el. zaak van het oproer werd opgegeven eene

De bergkam is zo0 scherp,dathjOp vele verbittering derNegers,omdathun hetvrje
plaatsen sletshts eene breedteheettvan 4Ned. bezitwerd geweigerdvanzekerebraakliggende
el.De hellingen zgn steilen hieren daarmet landen der kroon,- voortshet lage arbeidsprachtige wouden bedekt, de dalen eng,en loon,en hetwantrouwenderplantaadje-arbeislechts een klein gedeelte van den bodem be- dersJegens de regtbanken,die gewoonljk uit
hoorttotde vlakte.Vele kleinerivierendalen zelfzuchtige plantaadjebezitters waren zamener van de hoogte en op onderscheidene plaat- gesteld.Men k0n nietmetjuistheid te weten
sen ontspringen m inerale bronnen.De kustis komen,ot de opstand hetgevolg wasvan een
m eestal steil, maar heetï op eene lengte va'
n bepaalfl plan en hoever zjne vertakkitlgen
110geogr.mjl16 veiligehavensen30baajen zich tlitstrekten. Zeker is lzet inm iddels,dat
ot'reeden m etgoeden ankergrond.lletklimaat hj zich toteelle kleine plek bepaaldeenspoeiserbj dag warm ,desnachtsvochtigenkoel. dig gedempt werd. De opreerigheden namen
D egem iddeltle tem peratuul'vandenzom eriser een ltaltvang op den Tden Oetober 1865 te
260,7C. en die van den winter 23*,75C.De Morant-Bay. Een Neger, Lewis M '
iller gevlakten zjn er ongezond en de bewoners naamd, verstsheen er voor de regtbank,om-

worden er telkens na 7 Jaar geteisterd door dat hj geweigerd had huur te betalen voor
derele koorts,die erdehoogtevan800Ned. een stuk grond,bj hem in gebruik.Ditproelnletoverschrjdt.Debodem draagteenover- cêswerd dooreen grootaantalpersonen bjvloed van keerkringsgewassen Er wordt veel gew oond, die, toen de zaak ten nadeele van
suikerriet verbouwd,en de hiermede verbon- M iller beslist werd, een gew eldig' rum oer
denebereidingvan rum vormteenbelangrjken maakten. Er werd bevelgegevt;n om de beltak van njverheid.Voorts heet'
t men er vele llamels in hechtenis*te nemen en 8 polidekoëjplantaadjes, en de gemberwortel wordt beam bten begaven Z1:11 naar Stony-Gut,een
er metzorg gekweekt.Na de em ancipatieder Negerdorp ruim 11
/: llur gaans van Morantslaven heeft de plantaadjebouw aanvankeljk Bay ?0111dlen last te volbrengen. Tot hen ,

zeer geleden,doch hj begint zich langzamer- van wie zj zich moesten meestermaken,betblWople,een leeraarderBaptisten,
hand te herstellen.De uitvoerhadin 1866eene hoorde I9a'
waarde van 1152898 pond sterling,en dievan tevens een man diegrooten invloed had bj de
den invoer was in datJaar1038795 pondster- Negers.Toen m en hem w ildew egvoeren,weiling. M en heet'
t er ook den katoenbotzw zoe- gerde hj te volgen,en op zjne roepstem

ken te bevorderen, doeh deze heeft nietaan snelden honderden gewapande Negershem ter
de verwachtingen beantwoord.Behalve kolo- hulp.De policie werd w et?rloosgemaaltt.Drie
niale waren heeftJamaica in zjnebosschen beam bten vielen in handentlerûpstandelingen,

vele kostbale houtsoorten,voûralmahoganye1z campéche-hout, alsm ede tlitm untende w elden en een aanzienljken veestapel. Lood is
er in overvloed voorhandenq - voortsvindt
men erkoper,zilver,zink,antimonium,jzer,
manganium ,serpentjn enz.

dots
h herkregen de vrjheid op hunne belofte,
dat zj in het vervolg steeds de partj der
Zwarten zouden kiezen.D eoverigen ontsnapten naar Morant-Bay, waar hlln wedervaren
groote bezorgdheid w ekte.D e gouverneurvan

hetdistrict,baronKetell
toldttriepvrjwilligers

''D eze kolonie heeft reeds sedert 2 eeuw en bjeen en sehreefom gewapendenbjstandnaar
eene volksvertegenw oordiging en dem agtder Kingston aan den gouverneur Myre.De lode
kroon is er meer beperkt dan in eenige an- Octoberging kalm voorbj.Daagsdaarnawerd
dere bezitting van Groot-Brittanje.Een j'
otl- tusschen 12 en 3 uur te M orant-Bay de naverneur, benoemd door de Britsche regérlng, deringaangekondigdvaneellebendegewapende

staataan hethoofd van hetbestuur.Hj wort
lt Negers.Zj bestond metvrot
lwenen kinderen
gestetlnd door een dool'hem zelvellbenoem d uit 500 personen en verscheen, nadat zj
ministérie (executive comittée) van 17 voor voorafeen bureau van politliegeplunderdhad,
levenslang zitting nemende leden en door 2

onder rumoer en getrommelop hetopen plein
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vöörhetgeregtshof.Na herhaaldevnzchtelooze
vermaning om het plein te ontrtlimen,las de
baron Eetelkoldt de oproer-acte voor, doch
zonder eenig gevolg. De Negers rukten nog
verder voorwaartsnaar hetgeregtshofendron-

aantalbloedige oFers.De gouverneur zelfgaf

eenvoorbeeldvan ellendigegeweldenarj,daar
hj den mulat George Gordon,een lid van het
W etgevend Ligchaam en een jverig strjder
voor de regten der Kleurlingen,alsverdacht

gen devrjwilligersterug.Deze gaven vuur, van medepligtigheid aan den opstand, uit
doch kregen eene hagelbui van steenen en

Kingston, dat van den staat van beleg was

schoten t0t antwoord, waarna zj veiligheid tlitgezonderd,op eenoorlogsschipnaarMorantzochten in het gebouw. Nu werd het vuren

Bay liet brengen, om er door eene militaire

van weerszjden eenigen tjd voortgezet,tnt- regtbank , bestunde uit een eerste-luitenant
dat de Negers de naburige schoolen het geregtshof in brand staken, weshalve de verdedigers het brandende gebonw moesten verlaten. Sommigen ontkwamen, doch KetelAp/t
sfen n0g 17 andere overheidspersonen,op
wie men zeer gebeten was,werden gedood,

der marine en een paar tweede-luitenants,

geoordeeld te worden. Ofschoon,volqensde
mededeelingeenerlateringesteldeKonlnkljke
Commissie van onderzoek,de bewjzenvoor
de schuld van Gordon ver van toereikend waren,werd hj terdood veroordeeld en opge-

en 31 gewond.De zegepralendeNegersplun- hangen.De soldaten mu kten zich voorts aan
derden daarna de wlnkels van Morant-Bay, de grootste buitensporigheden schuldig.W anbraken de yevangenissen open en stelden 51 neer zj ergens e8n Neger wat hard zagen
gevangenen lnvrjheid.Gedurendedevolgende loopen,schoten zj hem dood,en hetisl>ter
dagen verspreidden zich gew apende benden

gebleken,dat zj meer dan 1000 woningen
over de omliggende dorpen en plantaadjes, van Negersuit moedwilhadden verbrand.De

waar o0k de winkels en woningen geplunderd gevangenen werden doodgeschoten,opgehanwerden. Men hoorde de kreten: pKleurom gen, of op de wreedste wjze afgeranseld.
kleur''- rW eg met de Blanken'' doch met Op 5 plaatsen hielden militaire regtbanken
uitzonderingvaneenpaarplantaadje-beambten, zitting, en doordeze werd,volgens het vervan welke de een gedood en de ander ge- slag van boven vermelde Commissie,600 perw ond werd, ondervond geen Blanke eenig sonen,onderwelkevelevrouwen,t0t1j
4btraf
leed.Den 15den October waren de benden tot en gevangenis, en 354 totde galg verwezen.
op een afstand van 10 uur gaans ten noord- Het aantalvlwgtelingenydie men hieren daar
westen van Morant-Bay voortgenzkt;haaraan- had doodgeschoten? werd op 100 geraamf
l.
talvermeerderde doorden toeloop vanNegers, Degouverneur Eyrelietditallestoe;hj bedoch er had geen algemeene opBtand plaats. schouwde zich zelven als een redderdermu tHet aantal oproermakers beliep welligt2000 schappj,en de plantaadlebezittersbodenhem
personen,die grootendeels niet eensvan wa- een dank-adres aan. In Engeland dacht men
pens voorzien waren. Inmiddels was men eranderso:er:men vonddehandelwjzevan
ook al begonnen den opstand te dempen. den gouverneur zo0 w illekeurig,datmenhem
Reeds den llden October had de gouverneur aanstonds schorste en door generaalRtorcks,
Eyre100 soldatenop dekanonneerbootponyx'' vroeger gouverneurvan M alta,verving.Daarnaar M orant-Bay gezonden, en deze werden enboven werd eene Koninkljke Commissie
te land en te water door eenige honderden van onderzoek derwaarts gezonden,m etR1tsgevolgd.Den 13den October werd hetgeheele .s:!I Gurney aan het lloofd.Deze kwam den
graafschap Surrey,metuitzondering vanKilpg- 6den Januarj 1866 te Kingston en was den
ston,in staat van beleg gesteld,en denavond 9deu âpl'
ilmet haren arbeid gereed.Zj vervan dien dag vertrok de gouverneur zelfaan klaarde, dat de krachtige demping van den
boord van het oorlogsschip rW olverine''naar opstand hoogen lof verdiende, m aar dat de
Morant-Bay,waar kolonelNelson den strjd staat van beleg te lang geduurd had,en dat
tegen de opsh ndelingen reeds had aangevan- er barbaarsche straFen waren toegepast.Zj
gen.Eene andere kolonne onder kapiteinH ole wenschte dat het gedrag van 3 ambtenaren
en luitenant Owllen trok den 15den October en oKcieren,die zich aan ruwegeweldenarj
uitPort-Antonio naar hetbinnenland,terwjl hadden schuldig gemaakt! door de regtbank
eene derde onder bevel van kolonel Hobbs z0u worden onderzocht.Dltgeschiedde,maar
uit Kingston door de dalen der Blaauw e Ber- de gezworenen van Jamaica spralten de begen marcheerde,om den oproerlingendenweg schuldigden vrj.De gouverneurEyreontving

afty snjden.Deze maatregelen wettigden de zjn ontslag.W élverhieven zich stemmen in
depeche van 4en gouverneur van 15 October, het Engelsch Parlement, om dezen man en
datt
leopstand eigenljkreedsbedwongenwas. zjne ondergeschikten in staatvan beschuldiTrouwens men behoefde slechts de Blanken
te beschermen en de Negerbenden uiteen te

ging te stellen en aan de slagtoFersvan den

srhen de soldaten en deze kogels gewisseld,
maar het kwam niet t0t een gevechten geen
enkele soldaat werd gewond.Den zosten October m ogt mentvolgens de verzekering van
den gouverneur, den opstand volkom en gedempt achten,en toch bleef de staat van beleg n0g 3 weken aanhouden en eischte het

aanklagt in tegen denvoormaligen gouverneur

opstand schadeverroedingteverleenen,- wél
drjven.Slechts op ééne plaats werden tus- leverde het Jamalca-comité te Londen eene
en de krjgsbevelhebbers,vooralwegensden
geregteljken moord, aan Gordon gepleegd,
maar zonder vrucht, daar m en de door hen

beganemisdrjvennietzoozeeraanboosopzet,
als aan overdreven dienstjver toeschreef.In-

tusscllen werddeqrondwetvanJamaica,naar

krjgsregt op de schandeljkste wjze een den wensch der lngeze/nen van dateiland,
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gewjzigd,en na dien tjd isderust erniet dopr talrjke bedevMrtgangers, die te land
wederverstoord.
Het eiland is verdeeld in 3 graafschappen,
Suxrey,Cornwalen Middlesex. De hoofdstad
Santiago de la Vega, tevens de zetel van

van Caïro over Akabah en Manhal-salmah
naar Mekka trekken en Jambâ metden naam
van oP00rtderHeilige Stad''bestempelen.De

pelgrims laten hier gewoonljk hetzwaarste
den gauverneur, telt 7000 inwoners.Zj is gedeelte van hun bagaadjeachter.Aan den

door een spoorweg verbonden metKingston, grooten weg van hier naar M edina,dien m en
de voornaamste haven-en handelsplaats.Van met kameelen in 4 dagen kan aoeggen ,ver-

de overige havens zjn Morant-Bay, Port- heft zich de eigenljke moederstad van deze
Morant,Sant.Ann's-Bay,Falmouth,Montego- havenplaats,nameljk Jambô-el-Nachl(dePalBay en Savanna-la-Mar de belangrjkste.- menstad),waar de aanzienljken hunne w0T0tJamaica rekentmen de Caymans-eilanden, ningen in de sehaduw der dadelpalmen hebten noordwesten van eerstgenoemd eiland ge- ben opgeslagen.

legen. Zj vormen eene groep lage koraal-

eilanden; het grootste van deze, Grand-cayman,wordt bewoond door nakomelingen van
Engelsche Boekaniers, die bekend staan als
uitmuntende zeelieden.

Jam bosa Dee. is de naam van een plantengeslacht uit de tàmilie der Myrtaceën.Het
onderscheidt zich door eene aan den voetzich
vernaauw ende kelkbuis met4 ronde slippen,
door4breede,holle,stompebloemkroonbladen,

J:mblichus,een Nieuw-platonisch wjs- talrjke meeldraden, een draadvormigen stjl

eer uit Chalcis in Coelesyrië,waseen leer- met een puntigen stem pel,en eene door den
llng van Anatoliltnen Porphlril
u,woonde in ltelk omslotene, gesnavelde vrucht.Hetom -

Syrië en overleed OmstreekshetJaar330 t0t
333 na Chr.Als wjsgeer stond hj bj zjne
tjdgenooten in hoog aanzien, hoewel zjne
leer volstrekt niet op dievan Platogeljkt,

vat fraaje,altjdgroene boomen metkort-ge-

steelde, licht-gestippelde, tegenovergestelde
bladeren, groote tot tuilen vereenigde bloemml en groote, eetbare vruchten. & pf4r.pfzmaar een mtmgselbevat van Oosterschevoor- rascens Dec. op 'rrinidad en Malakka l;seene
stellingen en Van d0 g0VO01el1B Yan oenigo schoone sierplantmet,fraaje bloemen enwelHelleensche scholen inzonderheid van dievan riekellde,geurige vruchten.- J.'
pçflgcri.çDec.

Pytltâyoras.Hj huldigdehetbjgeloofvanzjn (Eugenia Jambos L.,MyrtusJambos Xkntlè
tjd enwaszeerafkeerigvanhetChristendom. groeit op dt) Oost-lndische eilanden en in het
Het eenige watvan zjnetalrjkegese,
hriften algemeen in de keorkringsgewesten in het
bewaard bleef behoort t0t een groot werk, wlld en w ordt 00k op Madera gekw eekt.
hetwelk uit 10 boeken bestaat en over de Deze schoone, alttqdgroene boom wordt 7
wjsbegeerte van Pythéqorashandelt.W j be- t0t 13 Ned. el l1oog en draagt bolvormige,
zitten daarvan n0g 5 boeken. H et 5de van

bleekgele, met een groenen kelk gekroonde,

dezebehelsteenouitvoerigelevensbeschrjving welriekende en eetbare vruchten,die,evenvan Pytltâyoras, het 2de eene inleiding tot a1sde in suikergect
lnfijtebloemen,bjkoorts
de Platonische wjsbegeerte,- het 3defrag- gcbruikt worden, terwjl de bladeren en de
menten van oude Pythagoristen,inzonderheid

schors t0t zamentrekkend middel dienen en

van Philola'
us en Arckytas.De 5 boeken zjn men de specerjachtige zaden tegen buikloop
één voûréêndool.verschillendeletteriundigen aanwendt.& tstlzldd/icl Rnmpl
t(J.malaccensis
en op verschillende tjden7in hetlichtgege- Dec.), een lage boom op de Oost-lndische
ven.00k wordt aan Jâmbltehwsn0gtoegekend

eilanden, de Antillen en in Brazilië,drM gt
een den Egyptischen priester Abammon in den roode, naar rozen riekentle vruchten, zoo
mond gelegd antwoord op een briefvan Por- groot a1s apqels,diezeersmakeljk en voor

pl.
trl.
vaan zjn leerling Anebon,waarintwj- ltranken verfrlsschend zju.Ook van J.aquea

.

Dee., een boom ,die ter hoogte van 8 Ned.
el op de M olukken groeit,dienen de sappige
Jam bô, Yambo ofJanbo,wegenshare lig- vruchten t0thetlessehen van den dorst.
ging aan zee ook Jambô-el-Bahm 011tloor de
Jam bus. De Jambische versmaat onderfellngen omtrent de Egyptische godenleer en
omtrentde eeredienst wederlegd w orden.

Ouden Jambla geheeten,is eenezeestad der scheidtzich doorèen kortlangen voet(w -)
Arabische provlncie Hedslas en tevens de en de zamenvoejing van zoodanige voeten
havenplaats van Medina, welke stad 281/: vormen een Jamblseh vers.Intusschen gaatde
geogr.mjlverder oostwaarts ligt.Jambô ver- Jambus ook we1 eens over in een spondeus
heft zich aan den zoom van eenedorrevlakte (- -), in een dactylus (- w w) of in een
tusschen naakte bergen en de Roode Zee en anapaestus (w w -). De klemtoon valt bj
bestaat uit eene lange reeks van ver uiteen- Jambische verzen op de tweede syllabe,doch

sinnnde,w itte,van kalk-en koraalgesteenten op de derde,wallneer de eerste voeteen anaopgetrokkene huizen. Verder naar het noord- paestusis.A1sverschillendesoorten vanJamwesten ligt de,van dehaven derstadgeschei- bi
sche verzen heeftmen denjambiel
u tsï-efdr
dene,diepinhetlandinspringendebaaiSjerm- cataleetlœu ,waarin alleen de eerste voet 0ok
Jambo meteen goeden ankerrond en metv0l- e'en spondeus ofanapaestuskan zjn,- den
doendenlimtevooreenegeheelevloot.Deinwo- Jambous dimeter cccftéecflx,,dieveelafwisseners,wieraantalomstreeks7000bedraagt,zjn ling veroorlooft,- den jambicqsdïplefdr%s, die uit 9 lettergrepen bestaat
bekend als dweep- en twistziek.Zj houden perctxflldcficfx.
zieh vooral bezig met den handel,die door en in den eersten en laatsten voet een spon-

het stoombootverkeer met Suéz en Dsjidda deustoelaat, denjambiewsfd-efereataleebevorderd wordt.Ook komter veelwelvaart fH :jdie in plaats van den eersten en derden
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Jambus een spondeus en in plaats van den raliteit te Portsmouth, in 1852 die van chef
n het Vereenigd Kode
N
rlfd
en eentribachysveroxo
rloof'
t,- denjam- der ordnanzceinsu1r8v5ey7 va
c'
.
j
' trimefer Jccfc/dcficf
: (versussenarlus), ningrjk e1
e
dievandirigentvan de

die veel gebruikt werd, ulst 6 voetfhn be- topographische en statistiekeafdeeling vanhet
stond en veelafwisseling toeliet, den iam- ministél'
ie van oorlog.In 1860 werd hj in
bieusfefrtxzàdf6reataleetieus(versusseptenart
l'
us), den ridderstand opgenomen en in 1868 bevor-

die 11/cvoetmeerhad dan devoorgaande,en den .iambieus Jt
?JZ.
/XIZà:J:r oetonarins,di0 8
voeten (4 jambische dipodiën) telt.omtrent
den Aoliambus,zie aldaar.
DeJambischeverzen van onzen tjd - die

derdt0tgeneraal-majoor.Van zjnegeschriften
vermelden wj: mNotice of the arrangement
which have been madef0rtakingmeteorological observations atthe principal foreign sta-

tionsot
'theRoyalEngineers(1851)''
,- gord-

van de Europésche dichters bestaan in den nancetri
gonometricalsurveyoflreland(1858)':
Abstract Of the princlpal lines of spirit
regel uit 10- ot'll-lettergrepige regels,naar

gelang dezen staande of slepende zjn. Die levelling in England and B'ales(1861)''-

regels beginnen met eene korte lettergreep cn XAecount of the prindpaltriangulation ofthe
hebben om het andere eene korte en lange. United Kingdom (1864)1'
,- en pRecord of

Deze verzen - gewoonljk rjmlooze- zjn the expedition to Abyssinia (1870)''.James is
vooral in gebruik voor dram atische stukken. o0k de uitvinder eenerphotographische hanDe voornaamste tooneelschrtjvers van den delwjze, die hj met den naam van photojongsten tjd hebben zich van deJambische zinkographie bestempelde,waardoor hj een
versmaat bediend.

facsimile k0n leveren van het rDomesday-

Jam es,Onderdezen naam vermeldenwj: B0()k''.Langsdien weg leverdehj ook zjne
George Payne .
At
gs.
s/br# James, een ver- Facsimilesofnationalmanuscriptsfrom W ildiensteljk Engelsch schrjver.Hj werd gebo- liam theConquerortoQlleen Anl1e''.
ren te Londen in 1801, ontving eene zo1*gJam eson. Onder dezen naam vermelden
vuldige opvoeding, reisde op het vasteland wj:
GeovyeJ'
tzzzlye
çovOfJamesone,deSchotseheran
en schreet'eenige kleine novellen,dit!onder
den nazm Van 5String of peal'ls(2 dlnl''in flijck,geborenteAberdeenin1586.Hj vormde
hetlichtverschenen.Daarnalegdehjeenerct
eks zich t0tschilder onder de leiding van Rwbens
van romansterperse:nameljk:pltichelieu,a te Antwerpen en w erd een uitstekelzd kunstenaar,die zich vooralonderscheidde alsportale ofFrance(1829)'', rDarnley(1830)'',
rDe l'Orme (1830)''
) rone in a thousand tretschilder,m aar ook historiestukkenenland-

(1835)'' en pMorleyErnstein!orthetenants
of the heart (1842)1'. Als hlstorieschrjver
leverdehj:z'
lAhe history (
)fchivalry (1838)''
Memoirs Ofgreatcommanders(1832)':
OH istory ()f the litb of' Edward the Black

schappen leverde.Zjne beste stukken werden
na 1630 vervaardigd en zjn in hetbezitvan
aanzienltjkeSchotsehefamiliën.Eerstschilderde
hjop paneel,laterop doek,dathj meteen
gekleurden grond bedeltte om de schaduwen

prince(183G)'' LifeandtimesOfLot
lisXIV
(1838,4 dln)''
, mtaife ofRiehard Coeur de
Lion (1841 1849,4 dlnl''enz.Voortshebben
wj van hem : mArabella Stuart (1843)''
,nArrah Neil(1845)''
, nHeidelberg(1846)'',-

beterte doen uitkomen.Zjncolorietisfrisch
en levendig. Sommige van zjne stukken zjn
door dq graveerllaald meer algemeen bekend
gemaakt. llij overleed te Edinburgh in 1644.
. An
na J'
Jzzleq
sos, eene Engelsehe schrjfster.
DThe lif.e of H enry IV K ing otaFrance and Zj werd geboren (
len 19denMei1797enwas
Navarre (1847,4 dln),,l e1
z het phantas- de doehtervan M ltrphy,hofschildervanprinses
tische dranw rcamaralzanam (1848)''. Hj Cltaelotte.H>a1*dagboek op eenereisinItalië,
ging in 1852 a1s Britsch consul te Norfblk getiteld rD iary of an invalid'', wekte reeds
naar Amerika. Hier schreef hj: rAims and grootopzien,en na haarhl
lweljk metRobert
Jamesonschreet'zj:q'
Lovesofthepoets(1829)5'
obstacles (1851)1: Mpequinillo (1852)'9
DA life of vicissitudes (1852)'', mAgnes - pcharaderisticsotwomen(1833)',,- pBeauSorel (1853)''7 p'
l'he 0ld Dominion (1856)': ties of'the courtOfCharles 11 (1833)'' - en
en plàord Mont
agu.spage(1858),,.In 1858 rVisitsand sketchesathomeandabroad(1834,
werd hj alsconsul-generaalnaarVenetiëver- 4dln)'';--voortspcharacteristicsofthetbmale
plaatsten overleedaldaar den 9denJunj 1860. characters of Shakspeal
*e'' waarbj zj zelvc
Uit zjne nalatenschap verscheen nog der0- de meeste platen geteeltend heeft. Belzalve
man:nBernard Marsh (18G4,2(
1ln)''.Sommige Franltrtjk en Italië bezochtzj bj herllaling
rom ans van James zjn i
n hetNtàderlandsch Duitscllland,waar r
4j vriendsehappeljkebe,

vertaald.
8ir H enry James,een uitstekend Engelsch

trekkingen aanltnoopte met Göthe en prinses

Amalia rtzzl Saksen,wier werken zj in het
landmeter.Hj werd in1803teTrt
u'
oinCorl
z- Engelsch vertaalde ondel'den titel:rpicttlres
wallis geboren, Ontving zjne opleiding aan of the social life of Germany (1840)''.Toen
de Latjnsche school te Exeter en zar zich zj haren echtgenoot?tûteeneregterljkebealskadetgeplaatstOpdeKoninkljkemllitaire treklting in Opper-canadabenoemd,derwaarts
school te '
W oolwich. '
roen hj deze verliet, volgde,leerde z/ in 1834 Amerika kennen en
kwam hj als luitenant bj hetleger(1825). schreef: pW interstudies and stlmmerrambles
Zjne uitstekende gaven bezorgden hem in in Canada (1838)''.Voortsleverde zj:rlland1844 de belangrjke betrekking van directeur book to thepublic galleries ofart(1841)''der geologisehe opmetingen in Ierland,in 1846 XComyanion to the lnost celebrated private
die van diredeur van de w erken der Adm i- gallemes ofart in England'' - psacred and
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legendary art or legends Of the saints and

M aryaretha, eene dochter van den Helli
yen

martyrs(1847;4dedruk 1865)'',- rLegends Zot
/znê
,k, ondersteunde Johanna '
/
ltxzlNararre
ofthe monastic,orders,as represented in the

tegen de koningen van Castilië en Arragonj

;nearts(1849q3dedxuk 1866)'',- pluegends en werd bj zjn terugkeer in Frankrjk t0t
ofthe Madonna (1853;3de druk 18G5)'7,- en ridder geslagen.AlsFraneiscanermonnik verXHistory of Our Lord and his precmsor St. momd,drong hj doorin degevangenisvan
John the Baptist,a,
s represented iu Christian zjne zuster Maria,koningin van Frankrjk,
art (1864,2 d1n)''
, haar laatste werk,door beschuldigd van haren schoozlzoon te hebben
lady Eastlakevoltooid.Zjoverleed teTuonden vergiftigd,Overtuigde zieh van hare onschuld
den 17den Maart 1860.
en bewerkte harevrjspraak.In den veldslag
Jam esoniet, volgens Gloeker een anti- bj W oeringen (3 Junj 1288) overwon en
moniumhoudend lambrochalciet, behoort tot doodde hj Hendvik,hertog van .
ff
xal
:zzlllr.
g,
het l'hombische kristalstelselmeteene rhom- en nam vervolgensLimburginbezit.Hjover-

bische zuilvan 101OQ0',en is deelbaar even- leed den 14denMei1294 aandegevolgen eener
wjdig aan de platteeindvlakken en onvolko- w onde in den arm ,opeen steekspelontvangen.
Jan 11 ofJanelzlAvennes,graafran H enemen evenwjdig aan de zjvlal
tken.Hetheelt

eene haxdheid van 2,5,een soorteljk gewigt .ço'
lfk/
iczl. Hj was de oudste der 6 zonen van
van 5,5 tot5,8,isstaalgrjsen smeltgemak- Jan rlzl Arennes, graaf ran H eneyonwen,en

keljk.HetbevatvolgensRose40,750/0l0Od, van Adelheld, eene doehter van Floris .fTz=,
34,
400/0antimonium,22,150/0zwavel, 2,300/0 graafvanHolland.Hj wttrdeerstdeopvolger
jzer en 0,130/0 koper,en komtvoorin En- zjns vaders in l'lenegouwen en verkreeg in
geland,Hongarje,Spanjeen Brazilië.
1276 van keizer Rl
tdov IIIhetregtvan 0pJam ieson(J0hn),eenverdiensteljkSchotsch volging inhetgraafscllap Holland,terwjlhem

taal- en oudheidkundige,geboren te Glasgow

voorts in 1281 datop Zeeland tenw esten vau

den 3denMaart1759,wasgeruimentjdleeraar de Schelde verleend werd.Na den dood van
bj eenegemeentevan DissentersteEdinburgh Floris V kwam hj hierte lande en werd te
en overleed aldaar den lzden Julj 1838.Hj Geertruidenberg, Dordrecht en Delftmetgeleverde de 2 gedichten:rrrhe sorrows ()t'sla- #
juich begroet.llj zoeht er de ordetehem

very (1789)''en rEternity (1798)'')en degod- stellen en zich meester te maken van het

geleerde geslthxiften:pvindication ofthe doc- bewind,doch btlde aankomstvan JanI uit

trineofscripture(1795,2dln)'', enprlleuse
Of sael'
ed history (1802,2 dln)''.Van meer
belang echterzjn detaal-en oudheidkundige
werken: pEtymplogicaldictionary ofthe scotish language (1808 en-1809, 2 dlnl''ul
et
Sl
lpplements (1841, 2 dln)'', - rllistorieal
account of the ancient culdees ()f Jona and
their settlements in Scotland, England and

Engeland keerdehjnaarHenegouwen terug.
Na den geweldigen dood van Wol
ferd '
t
?
l1
Borselen werd hj ontboden door Jan .
J'
,die
hem a1s raadsm an aannam en zich onder

zjn toezigtstelde.Hj regeldedebinnenlandsehe aangelegenheden en werd na den dood

van Jan I (1299)graafvan Holland en Zee-

land.Gedurende zjn bewind werdeen opstand
Ireland (1811)'',- mllermes Scythicus or the der Zeeuw en gedempt en Holland dool'W itte

radical aënities of the greek and latinlangu- van H aamstedegered.Jan 11overleedin lleneages to the Gothic (1814)'',- en pGrammar gotlw en den 22steu Augustus 1304 en werd te
Valeneiennes t0r aarde bosteld.
ofrhetorieand polite literature (1818)''.
Jan,hertog ran Gelder, graaf ran & Jd.
Jan.onderdezen naam vermelden wj:
Jan .!',graafvan H olland,geboren in 1283 Hj was de tweede zoon van Lodewnk rJs
$'e
sozz.$., die
en na den mool'
d, aan ztjn vader Flogis Tz
- Cltatillon , graat' TG% Jyloïl en ,$'tyi.

gepleegd,door destedenalsgraaferkend en in 1347 sneuvelde, en van Joltanna, eenige

ln 1297 gehuldigd. Hj overwon de Friezen dochter van Jan '
pl3zHenegonwen.Ilj waseen
en keerde toen de wapens tegen de heeren van de rjksteheeren van zjn tjd en huwde,
ran .J'
.T.
$.s:I.s/8zl, Renesse enz., w ier goederen gesteunddtlol'deHeeckerens,den14denFebruarj
waren verbeurd vel'klaard. De groote gunst, 1372, met M acltteldtde zuster van den kindie hj aan W ol
ferd rtzoz Torselen,heer ran derloos overleden Reinoud N ./', hertog ran
T'Qere,bewetas,berokkende hem hetongenoe- Gdder.Hj gedroeg zich nl
1 als opvolger van
gen van vele steden, vooral van Dordrecht laatstgenoem de.en streed,geholpen door den
en Delft. Hj belegerde de eerste,dotth in bissehop van Utreeht, tegen de Beonkhorsten.
de tweede werd zjn gunsteling het slagtoffer In 1372 kw am eene verzoening en in 1377
der volkswoede. Hj overleed in het derde de vrede t0t stand, waardoor echter hertog
jaar van zjne regêring,en men vermoedt, Jan zich gedrongen zag hetgrondgebied van
dathj doorvergifisomgebragt.Zjnhuweljk Gelderland te verlaten.Hj verleendenu aan
m etE lizabetlt,eeneEngelsehekoningsdochter, zjue gemalin eene ljfrente van 1400 t
'
rancs
bleefkinderloos en hj wasde laatstegraaf en vertrok naarFrankrjk.Latereehtervesuithet Hollandsche Huis.
tigde hj zieh teSchoonhoven,herbouwde er
Jan .
!,hertog van Brabant,bjgenaamd de llet Karm elieter ltlooster vergrootte er zjn
Overlvinnaar.HjwasdezoonvanHendrikII1, kasteel, alsmede dat te Gouda, en overleed
werd geboren in 1250, zag zich wegens de in 1380 of1381.Zjlzegemalin n'toegtin 1379
gunstzjnermoederin 1267,metvoorbjgang afstand doen van hare regten op Gelderland
van zjn oudsten broeder,alsgraaferkend en en Ztltphen,en overleed in 1382.
van .& ï
J>rdzz en Jan,I#- hertog ran.
aanvaardde op l7-larigen leeftjd deregéring.
TweeJaren laterïrad hjin hethuweljk met Brabant,zieonderleîjeren.
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Jan,koningvanEngeland,bjgenaamdzon- gesloten had,zag hj zich alleen aan devjder !Js#,omdatzjn vaderhem geen grond- andeljkheden van laatstgenoemd rjk blootgegebied had nagelatcn. Hj was de 3dezoon steld,zoodathj debeschermingvanEngeland
van Bendrik 11 en werd in 1165 geboren. inriep.DientengevolgespoordeFrankrjkSpanje
Na het overljden van zjn broeder Ricltamd aan t0t een aanvalop Portugal,datbj den
rdeslf
zlez
ll'
tzrf(1199)maaktehj zichoponwet- Vrede teBadajoz (1801)Olivenzaaan Spanje
tige wjze meester van den troon en doodde en een gedeelte van Guyana aqn Frankrjk
vervolgens zjn neefArtl
tur,den regtmatigen moestatbtaan.Na den Vrede van Tilsiteischte
erfgenaam.In zjn 00r10gtegenFrankrjkwerd Napdeon, dat alle Portugésche havens voor
hj doorzjne onderdanen ondersteund,doch de Engelschen zouden gesloten worden,dat
ten kostevan belangrjkeregten,diehj hun men voorts alle Engelschen in Portugalin de
moestafstaanjen na zjne nederlaag bj Bo- gevangenisw erpen enhunnegoederenverbeurd
vines (1214) dwongen hem zjne baronnen, verklaren zou. Toen koning Jan alleen het
den 19den Junj 1215 de M apta cFzcrfl,dtln eerste gedeelte van dien eisch vervulde,vergrondslag van Engelandsvrjiheden,tegndcr- klaarde Napoleon den llden November 1807
teekenen. W eldra had hj hiervan berouw , het Huis Brayanza vervallen van den troon,
zoodat hj paus Innoeentius III overhaalde waarna een Fransch leger er overde grenzen
om die handeling nietig te verklaren,waarna trok. Jan benoemde nu den 26sten November
hj zich bejverde,zjne wederspannigevasal- 1807eeneregéringsjunta en scheeptemetzjn
len met geweld te bedwingen.Deze wierpen huisgezin den volgenden dag zich in naar
zich aanvankeljk in dearmen van Pl
tilippns Brazilië.TeRio-de-laneirovernietigdehj den
zfzot
pyff
xd,koningvanFrankrjk,enbodendezen lsten Mei 1838 alle vroegere vel.drayen met
de kroon aan voorzjn zoon Lodewqk.Doch Spanle en Frankrjk en verbond zlch zo0
de vreesvoorn0g ergerdwingelandj bewoog innig mogeljk met Engeland,dat,geholpen
.

weldra velen om zieh aan koning Jan te onderwerpen. Deze overleed echter reeds den
17den October 1216.
Jan,graafOJ# Nassa'a,een zoon van 1T5Ilem de Ofz#e van F '
tz,.wf?-.!)illezll'
?:r.t
?.Hj was
de oudste broedervan prins W illem 1,ollder-

door de dapperheid van hetPorttlgêsche leger
en dtlol.de geestdrift des volks,w eldra Por-

tugalheroverde.Na dien tjd hatlEngeland
door middel van den maarschalk Bereford

een grooten invloed op hetbestuurdeslands,
totdat ten gevolge der omwenteling van 1820
steunde dezen krachtig in den strjd tegen door de Certes, die Jan erkend hadden,in
Spanje en beleende zelfs zjne heerljkheden Portugal de grondslagen gelegd werden voor
om hem van geld te voorzien.In 1577 ver- eene nieuwe staatsregelilzg. In 1821 keerde

gezelde hj den Prins naar Antwerpen en Jannaar Portugalterng;doch zjn zoo11d0n
Brussel,en in 1578werd hj doordeStaten Pedro bleef achter als keize,r van hetzelfvan Gelderland benoemd t0tstadhouder van standig verklaarde Brazilië (1822), welke

hun yewest.Hj jverde erzeervoorde Her- zelfstandigheid echter eerst dool'Jan in 1825
vormlng en v00r de Unie van Utrecht en werd erkend. Nadat hj den lsten october
teekende die als stadhouder van Gelder en

Zutphen.ln hetzelfdejaar(1579)nam hj Amersfoortin bezit,doch legde in 1581 zjne waardigheid neder en vertrok naar zjne staten in
Duitschland,waarhj den 8sten October 1606
overleed.
JanT'
V ,eigenljk M ariaJozef.
ft
l#:f
zh
ïëàJoao,

1822 de nieuwe, vrjzinnige grondwetbezworen had,nam en de aanslagen der anti-constitutionélen, vooral onder de leiding van zjne
gemalin Carlotta en van zjn jongëren zoon
dom M iywël,een aanvang.Hierdoor ontstond
eene groote vel-warring. De zwakke Koning

verbande wel is waar zjne echtgenoote en

koning van Portugal en Algarvië en keizer zjn zoon,maar hi
eftevensde constitutieop.
van Brazilië. Deze, geboren den 13den Mei Hj beloofde eene nieuwe,maar riep tegeljk

1767,was de kleinzoon van koning Josef I
later koning Pedro IH (t 1786).Monniken
gaven hem eene bekrompene opvoeding en
hj vervielreeds vroeg t0tzwaarmoedigheid.
In 1790 trad hj in hethuweljk metprinses
Carlotta Jotxgflpltx, eene dochter van koning
Karel IV van Spanje.W egenskrankzinnigheid zjner moeder werd hj a1s prins va'
n
Brazilië in Februarj 1792 regentvan Portllgal,in September 1796 souverein en in Julj
1799 werkeljk regent,en naden doodzjner
moeder(20 Maart1816)ontvinghjdekroon.
W egens de aloude handelsbetrekkingen van
PortugalmetEngelandweeshjdeaanbiedingen
der Nationale Conventie in Frankrjk van de

de ballingen terug,waardoordestrjdttlsschen

en de zoon van M arla en den kroonprins, de Absolutisten en Constitutionélen nog meer

hand, en voegde zieh in 1793 bj de eerste
coalitie tegen deRepubliek.Reeds hadhjkort
te voren Spanjemethulptroepen terverdediging der Pyreneën bjgestaan. Nadat echter
Spanje met Frankrjk te Basel(1795)vrede

werd aangewakkerd.E0n opstand,doorzjne
gemalin en zjn xoon voorbereid en de onttrooning des K oningsm etde vernietiging der

Liberalen bedoelend,werd bj tjdsontdekt.
Op raad van Engeland benoemde de Koning

den 6denMaart1826 zjnedochtel'M ariaf.
:Jbella t0t opvolgster,totdat de regtmatige erfgenaam zich zou aanmelden, en overleed 4
dagen later.Dekeizervan Braziliëbeschouwde
zicll nu als erfgenaam van den troon,m aar

stonddien afaanzjnedochterM amia#t
xGloria
(zie verderonderPortnyal).
Jan isvoortsdenaam vaneenigebisschoppen

van Utrechtj nameljk:

Jan I of Jan van .A'tz.<.:tz..Deze,de 39ste
bisschopjafkom stiguithetgeslachtvanNas8au,
werd in 1267 opvolger van H endrik van 7Ganden. Schoon met algemeene stemm en door
de Koorheeren gekozen,w eigerde zoow el de

J'
ANW ANW ON.
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Pausalsde AartsbisschopvanKeulendekeuze naarGrenoble,terwjlhj hetbestuurderzate bekrachtigen van een man,dieniett0tden ken overl
ietaan zjn broederRobertvan2rgeesteljken standbehoorde,weshalvebisschop kel. Dit strookte niet met de wenschen van
Jan aanstonds den graaf ran Gelder onder- den Graafran .
#'
ppls#,die in 1345 hetbeleg
steunde in den strjd tegen den Keulschen vösr Utrecht sloeg. Nu keerde de bisschop
Kerkvorst. In 1268 vielen de Kennemers, aanstonds terug,en er werd een bestand geaangevoerd door Gqsbreeltt'
?
lczlAmstel,in het sloten. Na den dood van graaf W illem TF'
Sticht en veroverden Utrecht. De stad bleef sloot zjne zuster Margaretha,gehuwd met

2Jaarin handen van den vjand.Vruchteloos keizerLodewi
jk,een naderverbond metJan
werd zj doorbisschop Jan,geholpen doorde voordentjd van 2jaren.Doch na heteindiGelderschen, belegerd.Hj moestna 4 dagen gen daarvan greep de Bisschop naar de
vertrekken,plunderde Amersfoorten vestigde

wapens, veroverde Eemnes en Oudewater en

zjn zetelteDevek
zter,totdathetZl
veder'
t
lt
zs behaaldeeeneoverwinningbjSchoonhoven.Nu
Boesieh'
em geluktezich in 1270 bj verrassing werd een bestand gesloten t0t1350.Deschul-

van Utrechtmeestertemaken.Daardereld- denlast was inmiddels in hetStichttoegenozaken zich in zjn bisdom in een treungen men, zoodat Jan zich zuinigheidshalve naar
toestand bevonden, verpandde hj de sloten Frankrjk begaf;doch hetwanbestuurnazjn
Vreeland en Montfoort,en n0g ergermaakte

vertrek verergerde de kwaal.Nadathj echter

hj het,toen hj beslar legde Op den loden in 1351 was teruggekeerd,bragthj de.geldpenning dergeesteljkelnl
komsten,dool
*eene middelen op beteren voet, stelde de schuldkerkvergadering van 1274 tot hulp van het eischers te vreden loste deverpandekasteelen
Heilige Land bestemd.Een e1)ander,gevoegd in en hield devjanden in bedwang,In 1360

bj zjne Onwetendheid en losbandigheid,be- ondernam hj metgoed gegolg een krjgstogt
zorgde hem den algemeenen haat,zoodat het tegen de Stellingwervers, en streed daarna
kapittel hem in 1285 afzette en hem enkel tegen Swederran T'
rtmr.
sf.Hj stond zoozeerin

de gunstvan keizerKarelTTS datdezealle
J@n 11ot'JanvanZyrik.kDeze,de40stebis- voorregten der Utrechtsche bisschoppen beschop,wasafkomstig'u1tLotharingenenvolyde krachtlgde en hem veroorloofde gouden en
een jaargeld lietbehouden.

Jan '
/
lt:s Nassa'
aop in 1286of1288.Hjwllde zilveren m unten te slaan in alle steden van
de beide verpande kasteelen inlossen,en toen

Gqsbreat ran Amstel weigerde die terug te
geven,maaktehj erzich metgeweldmeester
van.Hj deed zjn bestom den toestand der
geesteljltheid te verbeteren, doch werd in

1296 bisschop van Toul, en overleed aldaar
in 1301.
Jan 'thtzv îronkltorst,t0tz-m aaltoegekozen
t0t bisschop,zie onder Bronkltorst.
J'
tzl III of Jan ran M - J.Deze,de 45ste

hetSticht.Dezeuitstekendeveldheerenstaatsman werd den 14den April 1364 benoemd t0t

bisschop van Luik,waarhj n0g 14Jaarmet
kracht den herdersstafen hetzwaard voerde,

en overleedden lsten Julj 1378.

Jan V of Jan /
ptxl Vernenbury.den 48sten

bisschop. Hj stamde afuithetgeslachtder
graven van Trier en wasreedseenJaarbisschop van Munster geweest, toen hj in
1364 door paus Urban'lu V benoemd werd t0t

bisscho? van Utrecht,werd in 1322(na de bisschop van Utrecht.Hierwerdhjmetbljdverkiezlng van Bronkltorst doorhet kapittel) schap ontvangen.Hj bekrachtigdeerallevoordoor paus Joltqnnes XXI t0t bisschop van

regtenenwasweldragenoodzaaktoorlogtevoe-

Utrechtgewjd.Hj nam zjn.zetelteUtrecht ren tegen eenigeW estfaalscheedelen uitdege-

in bezit, maar miste de gunstvan hetvolk, slachten der Veelen: en Broekhuoens,- voorts
omdat hj geheel en alafhankeljk wasvan in1366tegendeingezetenenvanAm ersfoortjdie
W illem J'
.J'
.E',graaf van H olland.Het kasteel hem nietwildenerkennen.Tweejarenlaterwerd
te Vreeland en datteAbcoude enz.verpandde hj metzjn hofstoetteGoorinOverjsseldoor

hj en bjna alle inkomsten van zjn llisdom
stond hj af,om deschuldeischerste bevredigen.Hj stelde Utrecht onder de bescherming
van den Graaf van Holland, Overjssel onder die van den Graafvan Gelder,zoodatvan

eenige vjandeljke edelen gevangen genomen,
zoodat hj de vrjheid moest koopen voor
16000 oude schilden, die hem op onderpand
van zjnekasteeleneninkomstenwerdenvoorgeschoten. In 1370 ontstond er een geschil

het groote gezag zjner voorgangers slechts tusschen henzen Albrecltttv1Beqerenoverde
eene schaduw overbleef.Hj overleeddenlsten heerljkheid van Vreeland. De hertog van
Gelder, als seheidsman ingeroepen, veroorJunj 1340.

Jàn .I'F of Jan ran usrkel,den 47sten bis- deelde den Bisschop t0tbetaling van voorgeschoten gelden ot' t0t afstand van Vreeland.
Jan kltzzl Vernenbnry verbeterdevoorts dew et-

schop.Hj waseen zoon van Jan JFJT,heer
van H'
rkel,en van Mrmyard,eene dochtervan
Otto,graafv@nClé'
t/'
.AlskanunnikvanUtrecht
werd hj in 1342 door Clemens Ff t0t bisschop van Utrechtbenoemd en doorkardinaal
Gancelinns,bisschop van Albano,gewjd.In
den Mnvang van 1343 kwam hj te Utrecht
en werd er met geluich ontvangen.Hj bekrachtigde de voorregten der stad en bragt
er in kortentjdgroote verbeteringen in den

ten in Twente en overleed den 23sten Junj
1371.

Jan van Leyden,zi$ W ederdoopers.

Jan (Ridders van bt.), zie M @ltêzer
Ai##er.:.

.

Janiçon (François Michel)jeen verdiensteljk letterkundige, geboren te Parjs den
24sten December 1674,vertrok reedsop zjn
vervallen toestand. Totbesparing van kosten 8ste jaar naarde Nederlanden,ontving zjne
brak hj zjne h0fhouding op en begafzich eerste opleiding te Maastricht, studeerde te
IX.
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Utrecht, trad daarna in dienst k1pra op t0t historique (1844)''.VoortsleverdehjOpstellen
den rang vanadjudant,nam nadenVredevan in eene menigte dagbladen en tjdschriften,
Rjswjk zjn ontslag,hervattezjnestudiën te en een groot aantal voorredenen, inleiDublin,knooptevriendschapsbetrekkingenaan dingen,prospectussen enz.Zjne belangrjkste

met dr. Sul
'
k
p ,belastte zich daarna in Gelderland m et de opvoeding van eenigekinderen
van den graafvan At
zz
ld'
ln# envestigdczich
daartoe op het landgoed Overhagen bj Arnhem. Later vertrok hj naar Amsterdam om

artikels overhet tooneel heeft hj in de 6
deelen van zjne pllistoire de la littérature

dramatique''t0teen bundelvereenigd.Tn het
algemeen heeft Janin een grooten invloed ge-

had op de ontwikkeling derjournalistiek in
Junj 1874.
JaninaN Jannina of Joannina isde naam
van eim Turksch ejaleet,hetwelk hetzuidedeljk gedeelte van AlbaniëofhetOudeEpi-

den courantier du zrelil behulpzaam te we- Frankrjk.Hj fverleed te Parjs den 19den

zen,- toen naarRotterdam,waarhj eene
Franschecourantschreef,- en vervolgensnaar

Utrecht, waar hj zich desgeljks met het
schrjven van nieuwsbladen bezighieldjdoch

weldra het ongenoegen wekte der Regéring. rus Omvat. Dit land verkeerde in de voorDaar hj voorts de gunstjenoot van prins gaande eeuw n0g in 0en zeer treurigen toeWillem '
tl
txzl Rènsen-cassel, werd hj diens stand.Men beoorloogde elkander van stad t0t
aqent te 'sHage en zag zich doorden K0- stad, van dorp t0t dorp en erkende den Sulnlng.van Zweden in die betrekking beves- tan enkel a1s geesteljk opperhoofd, terwjl

tigd.Hj overleedaldaarden 19denAugustus men aan deerfeljltepasja'snietmeergehoor1760.Deze geleerde man leverde,behalve 0nderscheidene vertalingen, het merkwaardig,
maaronvoltooid gebleven boek:pEtatprésent
de la République des Provinces-uniesetdes

zaamheid betoonde,dan w aartoe men genoodzaaktwerd.A1 die grootere en kleinerestaten

en heerljkheden vereenigde Ali-paql'
a van

Janina doorlisten geweld t0teengeheel,z00-

paysquien dépendent(1729;4dedruk 1755, dat toen eerst het land aan de Portc onder2 dln)'',o0k in hetNederlandsch onderden Worgen werd en een regelmatig bestuur
titel: rDe Republiek der Vereenigde Neder- ontvlng.
De l
toofdstad J'
czllc ligtin hetbinnenland,
landen (1732,4 dln)'.
Janin (Jules Gabriël), een uitstekend in de nabjheid van het aloude Dodona,in
Fransch letterkundige, geboren den 24sten
December 1804 te Coudrieu in het Rhônedepartement, ontving volgens sommigen, a1s
de Z00n Van Vermogende Ouders, eene uitm untende Opvoeding te Parjsy doch moestj
volgens anderen? als kind van arme lieden,
reedsvroeg Op elgen Nvieken drjven,en door
lesgeven in zjnebehoeften voprzien,toenhj
zich op het gymnasium bevond.Reeds vroeg

een door bergen omzoomd lengtedal,ten westen van het Meer van Janina.De stad is de
zetel van een Turkschen gouverneur-generaal
en van een oriekschen metropolitaan en telde

onder Alipasja 40000,doch in 1851 slechts
26000 zielen, onder welke zich 15000 Grieken bevonden. Van den voormaligen luister
der stad is weinig Overgebleven; zelfs het

Demir-Koele(Ilzeren kasteel)metzjne4verschreefhj verslagen omtrenthettooneel,en diepingen ligt in puin.De pasla bewoont een
lbrt op eene rotsachtige landtong, hetwelk
DQuotidienne''en later aan versehillende dag- zich in een ellendigen toestand bevindt.Tebladen van gematigd liberale rigting, ver- genover deze vesting verrjzen op een eiland
wierfhj eene groote bedrevenheid in het0p- een klein dorp, onderscheidene kloosters en
stellen van dagblad-artikelen.Zjn eerster0- de Overbljfselen van het Zomerpaleis,waar
man- een sensatieroman in 2 deelen - w as: Al
ipasja sneefde.Men vind in Janina 7 kerXL'âne mort et la femme guillotinée''. De ken, 18 moskeeën,2 synagogen,eenGrieksch
volgende,getiteldrBarnave(1831,4 dln)'',is college, eene boekerj en een hospitaal.De
een strjdschrift tegen de familie Orlêans, njvere Grieken hebben dezestad in eenebevooral tegen Iuowis-philèpe. Hj viel nu in langrjkehandelsplaatsherschapen en hetverongenadebj hd Hof,hoeweldeKoningzich keerverbuiten de grenzen vanhetejaleetuitals medewerker aan de ultra-koningsgezinde

ras weder methem verzoende.Daarnabelastte gebreid. De voornaamste havens van dit ge-

hj zich met de redadie Van het tooneel- west zjn Prevesa, Arta en Avlona)en het
feuilleton in het olournal des Débats'' en ejaleetisin 3 arrondissementen verdeeld.Ten
verwierf als kunstregter over schouwburg- noorden van het Meer van Janina ligtSagori
aangelegenheden een verbazenden invloed.Hj ofZagore,de hoofdstad derSagorzen,die een
gaf aan de critiek den m eer luchtigen vorm kleinen vrpstaat vormen van 44 dorpen met
eener losse,geestige causerie,w elke alspoe- omstreeks 25000 inw oners en m et eene in
dig werd nagevolgd.Na deFebruarj-omwen- 1850 door de Turksche regéring bekrachtigde
teling van 1848 schreefhj staatkundige arti- grondwet.
kelen t0t verdediging van het gevallen vorDe stad Janina komt eerst voorin de 9de

stenhuisqhoofdzakeljk echterbepaaldehjzich
bj de critiek.Van zjneromansen novellen
noemen wj n0g: rLe chemin de traverse
(1836,2 dln)'',- en rLa religieuse de Toulouse(1850,Q dln)'',- alsmedevanzjnereissehetsen:pvoyage en Italie (1839)''
,- >La

eeuw.Zj wastoen onderworpen aan hetByzantjnsc,
herjk. Sedertde lldeeeuw waszj
bj afwisseling in handen der Noormannenj
Byzantjnenj Catalanen en Serben. Yervolgens werd zj geregeerd dooreigen heeren,

die nu eens van den Keizer te ConstantinoNormandie historique, pittoresque et monu- pel,dan w edervandengraafvan Cephaloniaaf-

mentale (1842- 1843/:,- en pLa Bretagne hankeljk waren)totdat zj zich in 1431aan
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de Turken onderwierp. In de voorgaande en wegens de omstuimigheid,waarmede zj den
n0g in den aanvang van deze eeuw waszj aanvalwaagden. Het was voor hen een punt
eene kweekplaats van Nieuw-Grieksche let- van eer, den veldketel niet te verliezen,en
terkunde, doch vooralbj hetbombardement als veldteeken droegen zj een houten lepel
en kokeraan hunnemutsen.Uithetkorps
inJ1anl
82qtshzraeren
ftzjivseedlegenlaed
en.van eene bende idnereJa
am
nitsjaren werden voortsdesoldatenvoor
Turkschesoldaten,welkein1329werdgevormd deljfwachtvan den Sultan genomen,en 0ndoor sultan Orkhan uitJongeChristen-gevan- derscheidene orta's waren bestemd voor de
genen,die door dwang t0t de Moham medaan- vesting- of zeedienst. Toen echter de beheerschegodsdienstwaren overgegaan.Zj isech- schers van het Turksche rp**k zich t0t serailtereerstomstreekshetJaar 1360doorsultan koningen vernederden,veranderden de JanitM oerad I behoorljk georganiseerd,met0n- sjaren in ordelooze,luje,ellendige soldaten,
derscheidene voorregten begiftigd en t0t eene die zich aan elken opstandeling verkochten.
sterkte gebragt van 12000 man.De 5deman De geschiedenis van Turkje vermeldt, bedergevangengenomenChristenenwerderbjin- halve hunne krjgsbedrjven,eenereeksvan
ge1jfd,waarnahjhendooreenDerwish,Hads
jé Oproerige bewegingen,door hen veroorzaakt,
Wdkflqp'genaamd,lietzegenen.Laatstgenoemde en van xaoorden, aan Sultans,viziers,aga's
schonk aan hetkorpsden naam van Jenitqlkri enz.door hen gepleegd,alsmedetallooze gru-

(Nieuwestrjders),en doorzjnarm,metwit- welen, waaraan zj zich hebben schuldig gemaaktj zoodat de Sultans op het laatsthen
meer vreesden dan een buitenlandschen
aanvoerderteleggel,gafhjaanleidingt0thet n0g
**
vilten m ouwen bekleed,op hethoofd van den

besluit, dat deze soldaten witte vilten mut- Vpan(j. De pogingen om deze benden te hersen met eeneafhanyende mouw zouden dra- vormen ot'aftedanken,schoon door verschilgen. HetaantalJanltsjaren nam spoedigt0e, lende Sultans beproefd, leden schipbreuk of
daar men regelmatig het lode deelder Chris- leidden t0tbloedige omwentelingen.Eerstaan
teljkekinderenuitEuropeesch-Turkjebjhen sultan Mahmoed 11 gelukte hetjdie dreigende

inljfde.Die kinderen werden dooreene bepaaldevoorbereiding daartoegeschiktgemaakt.
De voorregten der Janitsjaren waren evenwel
oorzaak, dat ook velejongeTurken bj hen
dienstnamefl,zoodatmenweldrageenekrjgs-

magtte vernietigen.De Janitsjaren van C0nstantinopelhadden zich nameljk in Mei1826

bereid verklaard t0thetorqaniséren van eene

nieuwemilitie(Nizam-dsjedld)Ndochden 15den
Junj kwamenzj daartegeninverzeteneisch-

gevangenen daartoe bestemde)en zelfstegen ten de hoofden dervoornaamstestaatsdienaren.
het elnde der lide eeuw het lode der Chris- Maar devoormal
igeopperbevelhebberderJatenkinderen nietlangergevorderd werd.Daar- nitsjaren, Hoesse%n-Aga,aan het hoofd der
enboven gaf men aan een groot aantalM0- trouw gebleven topdsji (kanonniers),koem-

hammedanen,ja)zelfsaanChristenen,verlof, baradsji (bombardiers) en bostandsji (bewaOm zich op de monsterrol van het korps te kersdertuinenvan den Sultan),diedoorhet
laten inschrjven,zoodat zj we1geenesoldj, ontploojen van de vaan desProfeetsen door
maar onderscheidene privilegiën ontvingen en

den banvloek! door de moefti's en oelema'
s

hun gewoon bedrjfkonden voortzetten,daar Over de Janitslaren uitgesproken,in geestdrift
zj alleen in gevalvan nood werden Opgeroe- ontvlam dwaren,bragtechterdeoproerlingenop
pen. Z00 ontstonden er 2 soorten van Janit- hetpleinAtmeidanaanhetwjkenendeedht
lnne
sjaren, nameljk Janitslaren in werkeljke kazernen beschieten en in brand steken.Eene
dienst, die zich in de kazerne te Constanti- proclamatie van 17 Jung verklaarde,dat het
nopelen in andere groote steden bevonden en korps Janitslaren voor altoos was ontbonden
wier aantal 60- t0t 250000 bedroeg, - en

en sprak zelfs den vloek uit over den naam

rustende Janitsjaren,Jamaks genoemd en ten van Janitsjaar.Daarna werd een bloedraad
getale van 3-of400000 doorhetgeheelerjk gespannen over de n0g aanwezige schuldigen
verstrooid.Eerstgenoemden w aren verdeeld in

en elkeyogingderJanitsjaren,om zichweder
'en,in bloed gesmoord,zoodathet
orta's (horden), van welkeiedereeneeigene te organlser
kazerne had.H et aantal der orta's klom van aantal der teregtgestelden in September 1826
80 t0t 195.Elke orta had hare eigene kas, om streeks 15000, dat der verbannenen meer
w aarin de nalatenschap der ongehuw d over- dan 20000 boliep. O0k in de provindën liep

ledenen vloeide, terwjl invaliden eruiton- de ontbinding van dit korysnietvreedzaam
dersteund werden.Aan hethoot'd van al die
orta'sbevond zich deagaalsOpperbevelhebber,
en de kiaga-beg als onderbevelhebber. Eerstgenoemde had eene Onbeperkte m agt over de

soldaten. De Janitsjaren werden goed gevoed
en verzorgd,maar waren o0k bj Ontevreden-

heid aanstonds t0t Ogstand geneiqd.ln tjd
van vrede deden zj dlenstalspollcie-beamb-

ten en waren slechts voorzien van een langen

af maar ging er van bloedlge tooneelen vergezeld.D e geschiedenis van de ontbinding der

Janitsjarenbende is beschreven doorEs-seidM oltammed-E ssad en door de Perceralin het
Fransch vertaald (1833).
Men geeft den naam van Janitfarenmnziek
aan 00n0 woeste, geraasmakende mil
itaire
muziek waarbj vooraldegrooteOfTurksche
trom , de bekkens,de metschellen behangen

stok,maarin tjd van 0orlog droegen zj een halve m aan! de triangelenz.groote diensten
lang geweer,een sabel,en een m es enpistool beTvjzen.Zj isgeenszinsdoorde Janitslaren
in den gordel.Zj dienden alleen te voeten uitrevonden,al was zj 00k bj dezein gevormden gewoonljk dereserve in hetTurk- brulk.Reedsin dedagen deroudheidbeziyde
sche leger.Een tjd lang waren zj vermaard men zulk een indrukwekkend maatgedrulsch
3*
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om eene woeste geestdriftop te wekken.

Hunnebovenzjde isglanzig.Heteindblaadle
De beste Janitsjarenmuziek had men bj het wordt vertegenwoordigd door eenkleinpuntje.
leger van Nt
voïeonqztjbehoorto0k thansnog De bloemtxossen,uit de oksels der bladeren
tothet orkest in Italië.
Jan-M ayen is de naam van een eiland
in deNoordeljkeIlszee,tusschen Ilsland en
Spitsbergen, op 71O N. B. gelegen en alzoo
genoemd naar den Nederlandschen zeeman,

ontspringend, hebben eene paarse kleur.
De vrucht wordtongeveer 3 Ned.palm lang
en is m eestalgekroond,zam engedrukt,eenigzins bruin en glanzig.M en vindtdezen boom
aan de kusten van deM iddellandsche Zee,en

die hetin 1611 ontdekte.Hetis71/cgeogr. in Algiers beschaduwt hj de woningen der

mjl lang en nergens meer dan 21/4 geogr. inboorlingen.W egens zjne altjd-groene blamj1breed,terwjlhetde noordeljksteplaats dereq is hj eene sierplant der parken van
bekleedt Onder de vulcanische gewesten.Men Zuid-Europa.Zjne vrucht is de Siliquadulweet echter niet met zekerheid, of de Bee- cis!het St.Jansbrood,de xAprzrlf
z van Dios-

xenberg (2100 Ned.elhoog)tot.dewerkzame corst
/d..Zj bevat plantensljm en suiker en
vulcanen behoort.Hj isvan allekanten met heetl een eigenaardigen geur.Zj wordtdoor
gletschers als bevrozen watervallen bekleed,
w elke langs 3 terrassen in zee afdalen. De
vuurspuwendeberg Esk,in 181:doorSeoresby
ontdekt en onderzocht, is 500 Ned.elhoog
en heeft een open krater.Een anderevlzlcaan,

7.
-

ten zuidwestenvandenEskgelegen,droegblj-
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bezocht,die er op de kustgewoonljk eene
groote hgeveelheid drjfhoutaantrefen.
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Jannlng (Coenradtls), een geleerde,ge-
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boren te Groningen den 16den November
1650,bezochteen Jezuïeten-collêgc in W estfalen, ontving vervolgens onderwjs te Antw erpen,en aanvaardde in 1G70 hetnovitiaat

torum ''niet op den Index werden geplaatst
en zocht de Bollandisten metde Carmelieten
te verzoenen.Hj overleed te Antw erpen den
13den Augustus 1723.
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ken,datergedurigasch werduitgeworpen.Het
eiland w ordtnu en dan doorw alvischvaarders

bj de Jezuïeten te Meehelen,waar hj met
hetgrammaticaalondexwjsbelastwexd.Gr00ten l0f verwierfhj in 1678 teAntwerpen,
waar hj gedurende eene besmetteljkeziekte
veleljdersbjstond,terwjlhj een jaarlater
deel nam aan den belangrjken arbeid der
lollandisten of aan het vervaardigen van 1evensbeschrjvingenderHeiligen.Om zichhiertoe beter voor te bereiden,trok hj in 1681
naax Rome,volbragter zjne godgeleerde studiëntontving er de priesterw jding en keerde
in 1686 metmerkwaardige bouwstoFen terug.
Hj zettezjnonderzoek voortin Duitschland,
Bohemen en Spanle,zorgdedatderActaSanc-
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De St.Jansbroodboom.

de behoeftigen gegeten en tegen keelontstesteking als verzachtend middel gebruikt.Ook
bereidt m en daaruit eene soort van brande-

wjnj die echter onaangenaam riekt.Op Cy-

us bevat deze vrucht zooveel suiker, dat
Jansbroodboora (St.)of Ceratonia WJï- px
nt,
w el
t0t
q%a L.is de naam van eene
t0pl
t ade
fami
lke
ie de
r men er een honig van vervaardigt,die tot

het geslacht Ceratonia en
het confl
jten van vruchten tepaskomt.O0k
Vlinderbloemigen (afdeeling der Caesalpinia- dienen de vruchten t0t veevoeder en van de
ceën) behoort.Hetgeslacht onderscheidtzich zaden kooktmen koëj.Bjgaandeafbeelding

doorpolygamische(gemengdslachtige)bloemen. geeft de voorstelling van een tak a op l/sde
Hetheefteen s-deeligen kelk en geenebloem- dernatuurljke grootte,van eene bloem b,op
kroon, 5 meeldraden en een zittenden,ron- drievoudige grootte, van eene onrjpevrucht
den stempel.De peulspringt niet open;zj c,6-maalvergroot, en van eene rjpe vrucht
is ljnvormig,veelzadig,veelhokkig en van d en van deze overlangsdoorgesnedene,beide
scheidswanden voorzien.De gewone St.Jans- op l
/4dede<natuurljkegrootte.
*oodboom (C.siliqua L.),o0k we1bokshoorn- Janse (Zacharias),de uitvinderderverreàoo- ofcarobenboom genoemd,iseen aanzien- kjkers,werd geborenteMiddelburgomstreeks
ljkeboom meteene bruinachtig-grjze schors hetjaar 1580.Hj wasvermoedeljk leerling
en uitgespreide,veelalgekromde,roode tak- bj zjn vader:sljpervan brillenglazen,toen
ken. De bladeren zjn veelparig gevind;het hj doorhetplaatsen van 2 verschillendeglaaantal paren is 3 tot 5 en de onderste zjn zen in eene buis,nameljk een hol-en een
de kleinste.De blaadjeszjn ovaal,van bo- bolgeslepen glas,t0tde uitvinding kwam ,die
ven stomp en een weinig uitgerond,doeh0ok zjn naam beroemd gemaaktheett.Anderen
we1 eens omgekeerd eivormig en z-lohbig. evenwel hebben deeer der uitvinding toege-
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kend aan Jaeobu AeJQ:en R'
ans.
fzJ
o eJ,g , door paus Piws F verworpen waren.Om den
welke laatste, schoon van W eselgeboortlg, strjd in zjne geboorte te smoren,lietpaus

te Middelburg woonde en aldaarin 1619 over- Urbanlu VIII niet alleen hetboek van Janleed.Hetbljktechtervooraluitdenasporin- ,scpif:.sm aar ook dedaartegen uitgegeven twistgen van den hoogleeraar Hartiny,datZaclta- schriften der Jezuïeten door de Inquisitieverrl .
v Janse de uitvinder is,doch dat Jacobns bieden (Augustus 1641)enin 1642 verwierp

X:JI.
:den eerstenlangerenei
zHans.
r@werJ,
:, hj dat boek,op aansporing de1 Jezuïeten,
den eersten korteren verrekjkervervaardigd
heeft,terwjl eindeljk Zacharian Janse met
zjn zoon Jan Zt
zcFzt
zrït
uz.in 1618 volgensde
theoretische aanwjzingen van Galilli den
eersten sterreknndigen verrekjkerhebben geleverd.Hethuis,doorZaehariasJt
zzld:tjdens

als een kettersch w erk doordebu1plneminen-

ti''.Dezeechter ontmoettebjde bisschoppen

en universiteiten schieralgemeenentegenstand.
Daarentegen vondhetw erk vanJansenilu groo-

ten bjvalin Frankrjk,waartevensdeabtder
Benedictjnen te St.Cyran?Jean.
llfzrero
/twrde

de uitvinding (1590) te Middelburg bewoond A'
t
wrtxzdzle(f 1642),in den qeestvanJanneni%s
en grenzendeaan deNieuwe Kerk,is in 1846
afgebroken, maar tegen de kerk tevens een
gedenksteengeplaatstmethetopschrift:rrregen
dezen m uurstondhethuisvanZachariasJanse,

werkzaam was en een heftlgen aanval rigtte
tegen degodsdienst-en zedeleerderJezuïeten.
Door geleerde mannenj zooals A ntoine .d.rnagld, Pascal? Pierre N lcold en P errault,
uitvinderderverrekjkersindenjareMDXC''. werd hetJansenismus,hetwelkinhetklooster
Jansen (Anthony) ofAntltoni J'
tzpdz '
t
un Port-Royal zetelde? yerder ontwikkeld.Toen
der Goe.
s, een Nederlandsch dichter en de lnnocentiusX in Mei1654 vjfstellingen van
vader van den beroemden Joltavtnes Hz/foztse.
: Jansenil
u a1sCalvinistisehe ketterjverwierp,
ran der Goe.
s (zie Antonides), werd geboren verklaarden de vrienden van Arnauld,datde
te Goes omstreeks het Jaar 1621, vestigde Paus Jansenius verkeerd begrepen had.Terzieh vervolgenste Am sterdam en overleedaan wjl echter Lodewj;k XIV in verzet kwam
de gevolgen van een noodlottigen val op den tegen zulk eene bew ering, herhaalde paus

9denJunj 1696.Hj schreef:pchristelyk ver- Aleœander VII (1656)het gevoelen van zjn

maeqk, bestaende in verscheiden stichtelyke

voorganger Door4 bisschoppen en doordege-

rymen en gesangen (1645)''- rzederïmen, leerdenvanPort-Royalwerdgeantwoord,datde
bestaande ln zangen en gedichten op nleuwe
m usiek door S.Lefêvre (1656)'' - rBjgedichten op debeschrjving van het doolhofte
Versailles'',- pGedichten op Otto Veen,zin-

beslissing overden zin dierstellingenevenzeer
aan de wetenschap toekwam alsaan de Kerk.

Intusschen bejverdenzicheenigeFranschebis-

schoypen om denPausen hetHoft0teenevernebeelden (1684)'',- pDemenscheljkebezig- zoenlng te bew egen.D eze kw am in 1668 tot

heden,bestaande in regéring,konsten en am- stand doordien de bisschoppen verklaarden,
bagten,in 100 figuren uitgebeeld,m etverzen dat de verworpene stellingen inderdaad ver-

daarop passende(1695):'- rDeweerloosheid werpeljk waren,maarnietdievanJanseniws.

verdediqd! in tegenstelling van oorlog en Paus InnocentinsX I was hiermede tevreden,
en de Jansenisten w erden niet langer verontwraakglerlgheid (1730)''.
Jansenlsten is de naam van eene kerke- rust. Op den duur echter k0n de bigotte Loljke secte,die zich zelve tot de R.Katho- t/'
/
z$7JXIV hen niet dulden,en om aan de
lieke Kerk rekent, 'tgeen echter door den

Pausnietwordterkend.Zjbestondgeruimen
tjd alleen inonsVaderlandenontleentharen
naam aan den Nederlandschen godgeleerde
Coenelis e7hzl.
sez/ï'
l
fy (zie aldaar).Deze had in
zjn doorwrocht geschrift,getiteld:pAugustinus'' de Augustiniaansche leer van de erfzonde,van de onmagt,van 'smensehen val,
van de alleenw erkende en heiligende genade
en van de voorbeschikking voorgesteld alsde
eenig-regtzinnige,
voorts de Jezuïeten,
zooals I'
onseca: Lesz, M olina enz., w egens

dreigende verdrukking teontsnappen ,begaven
zich vele Jansenisten naar de Nederlanden,

waar zj niet bemoejeljkt werden om hun
geloof.In Frankrjk was hetJansenismus nu
weldra vernietigd.

Inmiddels ontvlamde nog vöör den dood

van Lodewl
jk XIV de strjd metnieuwehevigheid.Sedert 1671 nameljk had Paschasins
Q'
?
X-ZZ/JhetNieuwe Testamentmetzedekundigeopmerkingen geleideljkinhetlichtdoen
verschjnen, om alzoo aan hetJansenismus
ingang te verschafen bj hetvolk.DeJezuï'
a-

hunne verdediglng van 'smenschen vrjen wil ten lokten nugestrenge m aatregelen uittegen
bestreden,en daardoor den alouden strjd der dezen schrjver, die van zjne waardighedbn
Augustinianen en Pelagianen ofder Domini- berootilw erd en in 1710 te Amsterdam overcanen en Jezuïeten op nietlw doen ontbran- leed.Eindeljk werd door Clemens XI in 1713
den.Uitdienstrjd ontstondhetJansenismus, dedoorLodew'
qk XIV en zjnebiechtvaders,
waarvan a
'
VicltaëlWg/l.
s de voorlooper was. de Jezuïeten Ldellier en la C7zcï.sdzverlangde
Na den dood van dezen was eenecommissie bul runigenitus''uitgevaardigd,dle 101 stelt
besbenoemd (Congregatio de auxiliis gratiae)om lingen uithetr#ieuweTestament''van Q'
den twistbj teleggen,waarin zjechterniet nelalskettersch veroordeelde.P ort-Royal,de
slaagde.Tn 1611 was het bevel uitgevaardigd

kweekplaats van het Jansenismus,werd niet

om overdiezaak te zwjgen,doch hetwerd alleen opgeheven, m aar zelfs gesloopt. De
door het boek van Janseni'as geschonden.In

bul w ekte wrevel en spot, deed het aantal

1641 kwamen deJezuïeten openljk in verzet Jansenisten toenemen en verdeelde de Frantegen dat geschriften klaagdenJanseniusaan,

schegeesteljken in constitutionisten en anti-

omdathjstellingenhad verkondigd,diereeds constltutionisten. Inmiddels kwam Lodewl
jk
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X IV te ovrrl
jden.Departj van den cardi- geleerde.Hj werd geboren te HulBtin 1510,
naalde Noa%lles,die den inhoud derbulwilde studeerde te Leuven, gaf gedurende 12 jaar
toepassen,poogde doormiddelvandenRegent onderwjs in deabdj teTongerloo,werdin

(den hertog mx Orllans)haardoel teberei- 1550priesterte Kortrjk,enzagzich in1562
ken en verklaarde, dat alleen een nationaal
concilie derustin Frankrjk k0n herstellen,
indien dePaushaarverlangen nietbevredigde.
Deze zond daarop hevige brieven aan het

benoemd t0tdoctor indegodgeleerdheid,voorzitter van het theologisch collegie te Leuven
en deken van St.Jacobus aldaar, en wegens

zjnebekwaamheid zondPhilips11hem naar
Fransche H0f,- z00 zelfs,datzj eindeljk het Concilie te Trente. Later werd hj bisongeopend werden teruggezonden.Nu dreigde schop van Gent en bekleedde die waardigheid
de Paus met den banvloek.Om dezen afte in een Onrustigen tjd gedurende8jaren.W é1
wenden,beriepen de tegenstanders van debul was hj aan Kerk en Koning innig gehecht,
zich Op een algemeen concilie en verkregen doch in 1572leverdehj metRemigius.
Dr1daardoor den naam van Appellanten.Clemens tll
4s,bisschop van Brugge,bjderegéringeen
XI verzond, na vruchtelooze onderhandelin- betoog inj dat het uitgeputte volk de door
gen, het breve rpastoralis oëcii (1719)*', Alra opgelegde lasten niet k0n dragen.Hj
waarin hj allen excommuniceerde,die niet sprak een veroordeelend vonnis uit over de
wildengehoorzamenaanzjnebul.Nuvoegden Hiëronymianen te Gent en van dien tjd af
zich w el is w aar ongeveer 100 doctoren te dagteekentaldaarhetvervalderletteren.Hj
Partjs t0t onderwerping,doch tevenskwam overleed te Gent dan loden April 1576,en
hetParlement in verzettegen hetbreve.P10t- van zjne geschriften vermelden wj:rconcorseljk evenwelveranderde,onderden invloed dantia evangelica et ejusdem concordantiae
atio IV evangelistarum (1549)'',- p C0mvan cardinaalDubois,de Regentzjnegedraps- r
1jn doorgestreng teverbieden,datmen zlch mentarii in concordiam ac totam historiam
over de bul z0u uitlaten.D00r een nieuw be- evangelicam (1572enbjherhalingl',- rBresluit vaN 4 Junj 1720 verklaarde hj, dat visconfessiofdei(1567)'',- psynodus(1ioeFrankrjk debulaaunam ,zoodathierdoorhet cesana habita Gandavi q1570)'' - rparaberoep op een concilie verworpen werd.Ein- phrasis etannotationes in OmnespsalmosDadeljk gafhetParlementt0e;hetbekrachtigde vidicos(1579)'',- gparaphrasisineaVeteris
de bul(1720),metvoorbehoud van deregten Testamenti cantica, quae per feriassingulas
derKroo1
'
1en van devrjhedenderGallicaan- totiusanniususecclesiasticusobservat(1569)'',
sche Kerk,als eene rjkswet.Nu werd zj - rcommentarii in Proverbia Salomonis et
00k onderteekend door den cardinaalde No- Ecdesiasticum (1589)''.- enpAnnotationesin
ZIJ:,
:,den leiderderAppellanten,terwjlmen librum Sapientiae Salomonis(1589)''
.
allen, die dit voorbeeld volgden, met den
C
o
r
n
e
l
i
w
s
Jt
:
z
l
:
.
:
z
l
1J
'
,
b
i
s
s
c
ho
p
va
n
Yyeren
naam van Acceptanten bestempelde.W ietegen- en de stichter van de secte der Jansenlsten.
spraa'k durfde opperen,werd gestrenggestraft. Hj werdgeborente Acquoibj Leerdam den

Clemens XI overleed in 1721 en werd opge- 28sten October 1585,studeerde te Utrechten
volgd door Innboentius XJJJ, die aanvanke- te Leuven, verwierf den graad van meester
ljk zaehter tegen de Jansenisten gestemd in de vri
jekunsten,legde zich daarna toe op
was, maar weldra eene onvoorwaardeljkç de godgeleerdheid en vertrok naar Parjs,
aanneming vorderde van de bulpunigenitus''. waar hj huisonderwjzer werd bj eeneaan-

Eindeljk wist pausBenedidusXfffjondersteund door Lodewj;k XV en den cardinaal
I'
lel
try, te bewerken,dat het Parlement de
bul in een rluitdeJustice''plegtig t0trjkswetverhief.W ederom namen veleJansenisten

zienljkefamilie.Daarna zettehj teBayonne
zjne studiën voorten werd erdoor den bis-

schop aan hethoofd van een collégegeplaatst.

Na verloop van 5 Of6Jaren keerde hj naar
Leuven terug,waar hj Overstewerdvan het

de wjk naar de Nederlanden,vooralnaar collegie van St.Pulcheria. W eldra bedankte
Utrecht,terwjl anderen zich in hun vader- hj voor deze betrekking en wees die van
land schuilhielden.Hetlangstblevendepries- hoogleeraar in de wjsbegeertevan dehand,
ters van het Oratorium zich verzetten,doch
00k deze kwamen ten laatste t0t Onderwerping.
Het Jansenismus in Frankrjk verkreeg allengseenedweepziekekleur.Ergebeurdenwonderen bj het graf van InranLois de Tcrz.s

om zich onverdeeld aan de studie te kunnen

wjden,werd in 1617 te Leuven dodorirlde
godgeleerdheid en aanvaardde ereerlang een
professoraatbj diefaculteit.Zjnvoortreieljk
onderwjs bezorgde hem zoo grooten roem ,
dat hj tweemaaldoorden Académischen Se(f 1727)) en de vôlgelingen van Jansenius naatnaar Spanje werd afgevaardigd,om de
verdeelden zich weder in verschillende par- belangen derhoogeschoolbj den Koning vôôr
tjen,dieechterallengsinvergetelheidgeraak- te staan en de Jezuïeten van de leerstoelen
ten.Zj,diezich naarde Nederlanden bega- te weren. De Koning was zoozeer overhem
ven, voegden zich te Utrecht'bj de Oud- voldaan,dat hj hem in 1630t0tKoninkljk
Roomschen ofbj deleden derBisschoppeljke hoogleeraarin de GewjdeSchriftenteLeuven
Klerezie, welke dientengevolge, doch ten en 5Jaren daarnat0tbisschopvanYperenbeOnregtoj eVOnZPO' m et don naam 5-an JanS0- noemde.Hj had zich trouwens bg den Yorst
nisten worden bestempeld.Zie onder Klerego- verdiensteljk gemaaktdoorhetschrjven van
Jansenius. Onder dezen naam vermel. zjn mMars Gallicus''jwaarinhj den Koning
den wj:
n Frankrjk doorhaaldewegenshetverlee'va
corneïiu J'
J>#eZ>#,een Nederlandsch god- nen van hulp aan de Protestanten in Duitsch-
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land en de Nederlanden. Jannenos overleed decem evangelicarum virtqtum seu beneplaciaan de pest te Yperen den 6den Mei1638. torum B.Mariaeetc.(1627)'',- e: pIn evan-

Van zjne geschriften noemen wj:Oratiode
interiori hominis reformatione (1627)'', XAlexipharmacum ?ro civibus Silvaeducentibus adversus m inlstrorum suorum fascinum
(1630)9',- pSponyianotarum,quibusAlexipharmacum adspersltGisbertusVoetius(16319
2dedruk 1641)'',- pAlexandriPatriciiAmachani,theologi,Mars Gallicus seu deJustitia armorum et foederum regis Galliae libri
du0 (1635)''- rTetrateuchus,sivecommentarius in- quatuor Evangelia (1639;2dedruk
1131)1: !ypentateuchus sive com mentarius
in quinque llbros Moysis(1641)''
,- ennAnaleda in Proverbia,Ecclesiasten,Sapientiam ,
Habacuc et Sophoniam (1640 en laterl''.Een
groot gedeelte van zjn leven besteedde htj
aan een werk ,getiteld:pAugustinus'',datin
1640 werd uitqegeven.DeLeuvenschehoogeschoolbeleed ln zjnedagenhetgemoedeljke

gelium d.Joannisexpositio (1636)M.
Janssen (LeonhardtJohannesFriedrich),

in het licht werd gegeven.Op zjn sterfbed
had hj in dien zin maatregelen genomenj
maar de uitvoerders van zjn uitersten wil
dachten er anders over, zoodathet boek in
1740 kerkeljk 0n wereldljk goedgekeurd in
het licht verscheen,fiaar 00k reede hetv0lgende Jaar door deCongregatie te Romeop

zaam t0tin1868.Wj weten,datdr.Leemans

een uitstekend Nederlandsch oudheidkundige,
geboren te Herwenden 23stenDecember1806,
bezocht in 1824 de hoogeschoolte Utrecht,
behaalde er in 1827 de gouden medaille op

de Académische prjsvraag omtrentdeletterkundige schoonheden van den 29sten Psalm

en werd in den aanvang van 1831yredikant
te Nederlangbroek.D00r zwaarmoedlgheidgedrukt,legde hj echter na weinige maanden
zjne bediening nederen begafzich naarZevenaar, waar de lust t0t onderzoek den
godgeleerde in een oudheidkundige herschiep.
De Romeinsche oudheden uit dien omtrek

schonkenhem eenebelangrjkestoft0tvelerlei

nasporingen, en taen in 1835 dr.Leemans te
Leiden geplaatst was als eerste conservator
aan het Muséum van oudheden, werd aan
Augustiniaansch-regtzilanige Christendom ,met Janssen de betrekking van tw eeden conserverwerping van de leer der Jezuïeten.Janse- vatortoegekend.In hetvolgendeJaarschonk
ninsNvas een bepaald tegenstander van laatst- de académische senaat te Utrechthem eersgenoemden en daarvan gettligde zjnrAugus- halve den titel van doctor in de letteren,en
tinns''. Te zeerechterwashj eengetrouwe toen later dr. Leemans als directeur werd
zoon der Kerk,dan dathj zollwillen,dat aangesteld,ontving Janssen in 1840 den titel
zjn boek zonder toestemming van den Paus van conservator en was als zoodanig w erk-

zich vooral met de Egyptische en Janssen
zich inzonderheid metde Romeinsche,N00rdsche, Germaansche en Nederlandsche oudhe-

den bezig hield.Tezamen leverden zj eene
OudheidkundigekaartvanNederlandenBelgië

(1836- 1845),'meteene alphabetischenaamden index geplaatstwerd.Doordatbgekwerd ljst,getiteld:sRomeinsche,Germaanscheen

de strjdin hetleven reroepen,waarvan wj Gallische oudheden in Nederland, België en
ill het artikel Jansenuten debjzonderheden
hebben zaedegedeeld.
Jacobus
00k Jansonius en Janszppp genoemd, een Nederlandsch godgeleerde

een gedeelte der aabgrenzende landen''.Van

Janssen alleen hebben wj:pGermaanscheen
NoordscheMonumenten (1840)'', rGedenkteekenen derGermanen en Romeinen aan den

en een neef van den voorgaande.Hj werd linkeroevervan den Nederrjn ontdekt(1836,
geboren te Amsterdam in September 1547, met 18 platen en eenekaartl''
,- pGrafheustudeerde teLeuven,eerstin dewjsbegeerte velen deroudeGermanenjontdekt,besehreven
en daarna in de godgeleerdheid,verkreeg in
1575 den rang van liceneiaatin degodgeleerdheid en werd voorzitter van hetcollegie van
St. Geertruida, in 1580 gewoon hoogleeraar
in dû godgeleerdheid te Leuven en kanunnik
van den tweeden rang? in 1589 voorzitter

en toegelicht (1833)'', - pGrieksche, Romeinsche en Etrurische m onum enten van het

Muséum (1843- 1848)'',- nEtrurischeinscriptiën (met4 platenl'',- plnscriptionesGraecae et Latinae (1842,met 33 platenl''
,Grieksche en Romeinsche beelden en beeld-

van hetPauseljk collegle,in1568Koninkljk werk uit het Muséum van Oudheden (1849,
hoogleeraar in de Gewjde Schriften en ka. met7 platenl'',- rBeschrjvingderGrieksche
ntlnnik van den eersten rang,en in 1614 de- en Romeinsche grafrélièfs(1851)'',- pEtruken van St.Pieter aldaar.Hj was om zjne rische grafrélièfs (1854, met 20 platenl'',-

groote geleerdheid zeer gezien, en overleed

Beschrjviny derterra cotta'svan hetMu-

den 3osten Julj 1625. Van zjnegeschriften séum (1862)'
- en pNederlandsch-Romeinsche
noemen wj:rcatholiei ecclesiastaeinstructio dactyliotheek ofverzameling van gegraveerde
(158542dedruk 1594)',, rInsacrum Missae steenen van Romeinsche afkomstin hetk0canonem , qu0 Romana utitur Ecclesia expo- ningrjk der18
Ne
46d
)gr
land
nzegnedvognrdoeont(
4o4oxetn
. Ve
re
ba
i1
s8v
s
sitio (1583;2dedruk 1604)''- mlnCanticum supplem ent
Canticort
lm Salomoniscmmmentarius(159G en hetaantal verhandelingen en ûpstellen,door
laterl'',- pTn Psalterium etCantica,quibt
ls hem geplaatstinzjneroudheidkundigemedeper horas canonicas Romana utitur Ecclesia

expositio(1597)'', Vittacoccineasiveenarratin Dominicaepassionisetc.(1600)'',- pLiturgica etc. (1604)'',- r't Procesvan Melchisedeck enz.(1618)1'
, - TIn propheticum
librum Jobienarratio (1623),- nQgquejum

deelingen''ofin de poudheidktmdige verhandelingen en mededeelingen'',in de rlfonst-en

Letterbode''indepBjdragen'
'mnNl
jlto% inde
rVerslayen en mededeelingen der Koninkljke

Académle van W etenschappen'',in de pReini-

sche Jahrbiicher''1kin den pNavorscher''
,inden
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Vrje Fries',inhetsArchiefvoorKerkeljke den enz. vindt'men stukken van zjnehand.
Jan < ïIIevl Janssens, een verdiensteljk
Nederlandsch krjgs-en strtsman,geboren
teNjmegendenlzdenoctober1762.Hjtradop
lzjarigen leettjd als kadetin.dienstbj het
regimentvan Aylraywasin 1787 eerste-luiteque'' enz.In de plahrbiicher' gaf hj een nant en als zoodanlg belastmetdeverdedimerkwaardig overzigtvan depsammlungeVa- ginq vanHarlingen,ln1788kapitein,waarna
terlândischer Altherthiimerim Königreich der hj ln 1793 deelnam aan den vel4togttegen
Niederlënde'' - voorts handelden zjne op- de Franschen, ontving eene wondebj W erstellen over oude waterputten, muurschilde- wick,woonde debelegering bj 4an Landreringen,oudeschansen,gevondenevoorwerpen cies en den slag van Fleurus, doch zag zich
vanRomeinschen ot'Germaanschen oorspronq, wegens zjne slechtgenezenwonden metden
hunebedden, bruggen, Gothisehe en Frankz- aanvang van 1796 gepensioneerd. In 1797
sche schatten: glasschilderjen?praalgraven, werd hj eommissaris der Fransche troepen
zegels,opschrlftenenz.Nadathjmetdenhoog- in de Bataafsche Republiek,in 1800seltretarisleeraar Rntgers strjd had gevoerd rover de generaal van het ministérie van Oorlog en
echtheid derEugubinischetatblen''lashj op zag zich meermalen afgevaardigd naarParjs
eene vergadering van het Koninkljk Neder- om ontheëng te bewerken van den overmatilandsch Instituuteeneverhandelingvoo1'pover gen druk derFranscheheerschappj.In 1802
den vooruitgang in de beoefbning der m onu- werd hj metden rang van luitenant-generaal
mentéle Vaderlandsche Oudheidkunde,gedu- aangesteld tot gouvernetlr-generaal van de
rende delaatste25jaren'',en zjnegeschriften Kaap de Goede Hoop,alwaar hj bleeft0t
overde rMeerwoningen''zjn in de verslagen 1806, na de overgave der Kolonie aan de
der Académie opgenomen.
Engelschen.Hj leverde er in devlakte van
Er bestaan van JanssenDuitschegedichten, Blaauwenberg een slag tegen de overmagt,
alsmede eenevertaling vanrR00sJe''vanBel- endien tenqevol4eging deKaap,ondereLne
lamy.Hj hielpvoortste Leideneen leesmu- eervolle capltulatle, voor 0ns verloren. Na
séum stichten,waserlid van de plaatseljke zjnterugkeerwerd hj doorkoning Lodewl
jk
schoolcomm issie, bevorderde den ruilhandel Napoleon met onderscheiding bejegend en tot
volgens hetplan van Vattemareen aanvaardde buitengewoon secretaris-generaal van hetmide betrekkingvanvoorzitterderNederlandsche ni
stérie van O0rl0g, t0t intendant-qeneraal
GustaafLAdolf-vereeniging.Hj waslidvanhet van de Rjn-armée en voorts t0t dlrecteurKoninkljk Nederlandsch Instituut,van de generaalvan de administratie van O0rl0g beMaatschappj van NederlandscheLetterkunde noemd. W eldra legde hj deze betrekking
te Leiden,van de HollandscheMaatschappj neder, doch behield den rang van luitenantvan Fraaje Kunsten en W etenschappen en generaal en den titelvan staatsraad m et een
van een grootaantalbinnen-enbuitenlandsche aanzienljk pensioen.Na eenereisdoorZwitgeleerde vereenigingen,ten getalevan28.Ook serland en Italië keerdehj naarhet Hofvan
was htjversierd met de Russische ridderorde koning Lodewl
jk terug, die voornemens was
van St.Anna, 3deklasse.Ilverig in het bj- hem tot gouvernvur-generaal van Oost-lndië
wonen van vergaderingen.knoopte hj betrek- te benoemen,- welke benoeminrhj echter
kingen aan m etvele buitenlandschegeleerden, ontving van Napoleon L O0k hler was hj
en volbragtin 1859 eene reisnaar Hannover, genoodzaakt,na hardnekkigentegenstandvoor
Berljn,Dresden,Praag en W eenen,bezocht de overmagt der Engelschen te bezwjken en
Hongarje en keerde overZwitserland terug hun de Nederlandsehe bezittingen over te geom aldaar de paalw oningen in oogenschouw ven.Eersta1skrjgsgevangene naar Engeland
te nemen.Toen in 1867 de hoogleeraar ran gevoerd,ontving hj in 1812verlof,zich naar
der fW'
i#, diredeur van het munt-en pen- Frankrjk te begeven,waar zjn gedxag werd
ningkabinet, overleed, zag Janssen zich het goedgekeurd door den Keizer, die hem tot
volgendeJaartotdiensopvolgerbenoemd.Om kommandantder31stem ilitairedivisie- hoofdzjneuitgebreidekennis,zjn onverdrotenjver kwartier Groningen - en tot baron van het
en zjn edel karakter genoot hj de alge- Keizerrjk benoemde.Hj onderscheiddezich
meeneachting,en stierfden 22stenJulj 1869. in zjne nieuwe betrekking doordeberadenJanssens. Onder dezen naam vermel- heid,waarmede hj zonderbloedstorting een
opstand in Oost-Friesland dempte, en daar
den wj:
Akaltam J'
lzlddewq
ç,een verdiensteljkNeder- hj zjn woord had gegeven, dat hj vöör
landsch historieschilder.Hj werdgeboren te zjne uitwisseling niettegen de Engelschen
Amsterdam in 1560 en dong volgensvelen met z0u strjden,werdhj,bj hetverschjnenvan
R%bensnaar de kroon.Vorstengunstbezorgde Engel
sche freyatten vôör Hamburg,naarde
hem grooten rjkdom ,maarwegenszjn l0s- 2demilitaire dlvisie te Mezièresverplaatst.In
bandig gedrasoverleed hj in 1631inarmoede. 1813 verkreeg hj zjn bewjsvan uitwisseling
Hjonderscheldtzich doorcorrectheid vantee- en voegde zich in den aanvang desvolgenden
keningendoorfrischheidvancoloriet.Totzjne *
i
#aars met 6000 man bj Napoleon te Rheims.
Geschiedenis'',in de pBibliotheek voor Theologische letterkunde'', in volksalmanakken,
in de pNeue Mittheilingen des Thi
iringischSâchsischen Vereins'', in het rBulletino de1
Instituto in Roma'',in de pRevuearchéologi-

werkwaardigste stukken behooreneene pGraflegging'' en eene rMadonna met het kind''
in de kerk der Carmelieten te Antwerpen.
O0k in demuséa te Miinchen,W eenen,Dres-

H et aanbod om het bevel over eene divisie

onder Ney op zich te nemen,wees hj van
de hand, om niettegen zjne landgenooten te
strjden,waarna Napoleon hem beval, zich
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naarPanjstebegeven en aldaarden loop der bracht (1767)'' - en pverlossing der kindegebeurtenissen afte wachten.Hj bleefer tot ren Israëls uitEgypte(1768)''.
aan den iltogt der Geallieerden,en keerdein

Hillebrandgs Jt
zzlddoz
ll.
s, een neef van den

1814 naar zjn Vaderland terug,waar W '
i1- voorgaande.Hj werd geboren te Zandeweer

lem I hem bevestigde in den rang va'
n luite- den zosten April1728,studeerdeteGroningen,
nant-generaal en belastte met de organisatie en was achtervolgens predikantteNoordhorn,

van hetNederlandsche leger.Voortswerd hj teKropswoldeenteVeendam ,alwaarhjden
commissaris-generaalvan Oorlog en secretaris 12de,lOtr
tober1789 overleed.Hjwaseenvervan Staat,nam na verloop van eenige maan- diensteljk godgeleerde en schreef:rDewaare
den zjn Ontslag,aanvaardde de betrekkiug aartder Sacramenten enz.(1764,2 dln;2de
van kanselier der m ilitaire W illemsorde,en druk 1768)''
)- rBriefaanW .Pfeifers(1768)''1
overleed te 'sHage den 23sten Mei1838.Hj - rsanlenspraak over den waaren aartder
was achtervolgens benoenld tot ridder,kom - Saeramenten enz.(1770)'',- rHistorisch vermandeur en grootkruisderorde van de U nie,
tot ridder en grootkruis der orde van de
Reunie, tot oëcier, komm andetlr en grootoëcier van het Legioen van Eer, en t0t
grootkruis der militaireW illem sorde.
Janssonius. Onder dezen naam vermel-

haal nopens der Labadisten scheuring enz.

(1T70)'',

,
1Een vjftalleerredenen (1772)''1

welke wegensde voorrede en denoten hoogst

belangrtjk zjn voordegeschiedenisvanVeen-

dam en W ildervank, - rAllereerste waar-

heden van den Christeljken Godsdienstenz.
(1781)'' en rNoodigste waarheden van den
Joltannes Jtzzz>..sozkïv.$,een Nederlandsch god- Christeljken Godsdienst(1781)''
.
geleerde. geboren te Ouderkerk den zlsten
RoelofWcpézdkJanssoni'
as,eenverdiensteljk
Maart1658.Hj studeerde te Leiden,wasach- Nederlandsch dichteren godgeleerde.Hjwerd
den wj:

tervolgens predikant te W illige-luangerak en geboren te Groningen den 19den April 1817
Moordrecht,werd in 1736 emeritus, en over- en was een achterkleinzoon van den predikant
leed te Otlderkerk,den 18denDecember1745. Joltannes e7'
tzzlz'esoo31,:, een broeder vau boven
Van zjne çeschriften noemen wj: rDe ge- vermelden H illebrandws. In 1833 als student

loofsbeljdenlsse van onze Hervormde lere in zjnegeboorteplaatsingeschreven,verkreeg
(1617)''
,- rDe vriend zonder bruiloftskleed hj in 1841 met den hoogsten l0fhet dodoof predicatie over Matth.XX1I: 21 (1717)'7
, raat in de theologie na het verdedigen van
eene leerrede, gehouden te Vianen, om er een rspeci
men de Romano-catholicorum ,qui
onrust en verwarring uit den weg te ruim en, vuly0 Janseni
stae dicuntur,historia acprln-

weshalve de graafran der .
fz@.
p&,souverein cipils''.Inmiddels washj reedsin 1838provan Vianen, hem met' de gouden medaille
begiftigde,- plleilige uitspanningen om den

ponent gew orden en zag zich in 1841 beroepen de Roderw olde in D renthe.Vandaar ver-

geest te verlustigen (1720, 3 d1n; 3de druk
1631)1'
,- rlfortebesehrjvingvandeambachtsheerljkheid Moordreeht (1729)'' rEbenhaëser ot'gedenksteen der hulpe (1732)'' -

trok hj in November 1846 naar Arnhem,
waar hj in 1849 bj hetwoeden dercholera
getuigenis gaf van zjn moed en van zjne

of beschrjvinge van het nieuwe Jerusalem
enz.(1740)*'.

thodoxie,- een strjd,die den totzwaarmoedigheid' gestemden man zeer itexnederdrukte.Geenwonder,dathjtroostzochtineene
jverigebeoefeningderdicht-enletterkunde.Had
hj reeds als studentmetzjne vrienden Goerdrzld'llr,H ecker,Leslqryeonen Rterin-qaX'
lxg/per
den studentenalmalzak vanzjnebjdragenvoorzient - had hj door zjne rlonge dooden,
Zuchten en zangen (184S)'':door zjne uluentebladen (1844)':,- doorzjnrvrouwenleven,
zangen des geloofs en der liefde (1853)''den
naam van een gevoelig diehterverw orven,had hj reeds de rluegenden van J. G.von

edele gezindheden, en in 1850 naar 'sGraDHet leven van Jezus Christus,alleen uithet venhage waarhja1seenverlichtvoorstander
n de Groningertheologieeen zwaren strjd
evangelium van Matthaeus(1735)''- Fasei- va'
culus myrrhae etc.(1739):'- en pllalcyonia had te voeren tegen de dââr heerschende or-

Johannes A'
dzvïc'
f
x.
s Janssonius, desgeljks

een Nederlandsch godgeleerde.Deze,geboren
te Siddeburen den 13den September 1701,was
een kleinzoon van den evenzoo genoem den
predikant van Noordbroek en een zoon van

Johannes J'
t
zz
/zdoz/i'
lf,
s, laatsteljk predikant te
Veendam.Hj studeerde te Utreeht,was achtervolgens predikant te Dirksland, Em den,
Finsterw olde, Veendam en Groningen, en

overleed den lsten Maartt780. Van zjne4eschriften vermelden wj:rDealgemeenebrlef
van den apostel Jacobus verklaerd en kortljk toegepast(1742),'- rDealgemeenebrief
van den ApostelJudasverklaerd en toegepast
(1742)'',- rplletbeucheljk gezigt van den
profeet Zacharias in zjn derde capittelgeopend en toegepast(1751)''- rr
l'
ernagedachtenis van S.Tjassens (1753)'',- rlujd-en
leerschool van den Christen enz. (1756'
'-

XEenerlei en verscheiden op den wegh naer

den hemel(1760)'',- rlsraëlsminnenjt enz.
(1760)''
1- rDe natuur en krachtvan 'tongeloofenz.(1763)'' - pllet begin van de
reizen derkinderen Israëlsgeesteljk Overge-

Herder(1853)''overqebragteneeneDBeknopte
geschiedkundiyeinlelding t0tdenHeidelbergschen Katechlsmus enz.(1853)''geleverd;hi
j schreefnortbehalveonderscheidene leerredenen: rGedlchten (1855)'', - pGezangen
derKathollekeKerk (1en If,1857en1859)''
,
nDe Psalmen naar de behoefte der Chris-

tenen voor kerkeljk en huiseljk gebruik inRJerigt (1858;2de druk 1861)',- rGeloofsllederen eener Verborgene (1860),,,- nseu.
den en stemmen (1864)'',- pGezangen der
Evangelische Kerk (1865)'',- nGezangen der
Grieksche Kerk (1866)''
) - pGezangen der
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Engelsche Kerk (1866)''1 - pGezangen der baant een weg doûr hd Joen-ling-gebergteen
FranscheProtestantscheKerk(1866)''
,-rK0rte bereiktalsKin-sja-Kiang (Goudzandrivier)het

geschiedkundige mededeelingen aangaande de Chinésche grondgebied. Deze bovenloop der
beroemde mannen,naar wie de nieuwstestra- rivier met eene lengte van welligt 240 geogr.

ten te'sGravenhage zjn genoemd(1868)''1XGeschiedenis der oud-Roomsch-lfatholieke
Kerk in Nederland (1870)'',- mDichtwerken
(1812,Q d1n)''- eneenaantalbjdrageninverschillende tjdsehriften,almanakken en dichtbundels. T0t deze laatsten behooren: pltietscheutgalmen (1838)5'
,- pW elen W ee.Zang
e
n
d
e
r
l
i
e
f
d
e
(
1
8
3
9
)
'
',- sLiefenljed(1853)''
en overscheidenheid en eenheid'.Hj was
lid van de Maatschappj van Nederlandsche

mtjlis0nsnagenoeg ten eenemaleOnbekend.
Terwjlzjin eenezuidoosteljkerigting voorwaarts kronkelt,ontvangtzj op den linker-

oever de bNede Jar-loeng-Kiang,wendt zich
den, stroomt in
vervolqens naar het noor
oostelkke en noordeljkerigting dgt)rkromme
dalen en rotskloven, en vormtl
yachtige watervallen, terwjl zj Onderscheldene groote
de
koms
t
derJan-tserivieren opneemt.Bj
Kiang in hetlaagland neemthaarbenedenloop
een aanvang.Deze is 175 geogr.mjllang.

Letterkunde te Leiden, van het Historisch
Genootschap te Utrecht enz., en overleed te Zj stroomteerstoostwaartslangsden linkem
'sHageden 9denDecember1872.Nazjndood oever van de Toeng-ting, het grootste meer
verscheen n0g:pLaatste leerrede en gedichten van China,dathaarde wateren der provincie
van dr.R.Bennink Janssonius (1873)''met Hoe-nan bezorgt,- dan noordoostwaarts,dan
een voorbrrigtvan dr.H .L .Ox f.
zuidoostwaarts,en Ontmoet mede eene groote
Jansvlleg (St.) ofglimworm (Lampyris) waterkom , het door hooge granietgevaarten
is de naam van een klein insect van de orde omgeven Po-yang-meer, dat zich desgeljks
der Schildvleugeligen (Coleoptera) ofKevers. in de Jan-tse-Kiang uitstort.Vanhierzetzj

Hetheefteenrond ljf,Bmalle,lange,weeke harentogtineenenoordoosteljkerigtingvoort!
vleugelschilden,diedikwjlshetaehterljfniet en vindt haar einde in de Gele Zee Op 137
bedekken,een ronden,kleinen k0p,dieonder
het halsschild verborgen is,en draadvormige,
korte, gezaagde sprieten, - voorts een
eigenaardigen glans,uitgaande mettusschenpoozen van den achtersten ring van het lig-

0.L.Van GreenNvich.O0k gedurende dezen

benedenloop Tiordt zj versterkt doorgroote
rivieren, zooals:de Han-Kiang (Tapaling),
de Siang-Kiang en de Kla-lfiang.De geheele
lengte der Jan-tse-Kiang is670 geogr.mjl,

chaam.Delichtendeplek,diebjnachtgroen- en m en raamt haar stroomgebied op 35700
achtig is,vertoont zich bj dag zwavelgeel. D geogr.xajl.Dezegroote,vaaargedurende
Hetglinsteren houdt kortna den dood op en haren benedenloop zacht voortkxonkelende

wordt sterker bj krachtiqerademhaling van rivier,welkeboven Nankingeenegeogr.mjl
het diertle.De St.Jansvlleg van onzenoor- breed is,bezitvoormillioenen oeverbewoners
deljke streken (Lampyris nodiluca,zie bj- grooter nut dan eenige rivier op aarde.Hare
gaande afbeelding)leeftin hetgrasen schit- Oppervlakte wemelt steedsvan duizende vaartuigen. Groote schepen kunnen haar bevaren

#
'y'
St.Jansvlieg.

over een afstand van 40 geogr.mjlen voor
booten is zj bevaarbaar over eenelengte van
380geogr.mjl,terwjlebbeenvloedermerkbaar zjn t0t op een afstand van 80 geogr.
mjlvan haren mond.Eigenljk draagtalleen
deze laatste in China den naam van Jan-tseKiangq het overig gedeelte heet m en er eenvoudig Ta-Kiang of Kiang (De Rivier).H et
vermaarde Keizerskanaalverbindtharen bene-

denloop mrtdien van de Hoang-ho.

a. Mannetje. b. W tfje.
Januar:,in hetNederlandschLouwmaand
eheeten,isdeeerstemaand van hetjaaren
tert met een groenen glans.Hetwjfjeheeft g
telt 31 dagen.Zj ontving haren naam van
geene vleugels en hetmannetjekomtzelden den Romeinschen G0d Jan'ts en werd in 251
voor.Eeneandere soort(L.splendidula),hier vôôr Chr.door de Tienmannen te Rome aan
en daarin Duitschland tevinden,isveelklei- hethoofd geplaatst van hetJaar,hetwelk er
ner,doch de mannetjeszwevenrondalslieh- te voren uit slechts 10 maanden bestond en
tende vonken.Van L.ifclïctx,welkein Italië met Maart een aanvang nam. De z0n is in

te hqisbehoortjzjn mannetje en wjfje beiden gevleugeld,en zj Eadderen desvoorlaars
in grootemenigterond onder deOljfboomen.
De larven leven in hetgras,zjnmettangvormige kaken gewapend en voeden zich
waarschjnljk petandereinsecten.
Jan-tse-Klang (Blaauwe rivier) is de
naam van de grootste dex beidehoofdriviercn
Van China. Zi
springtten westen van de
.jont
Hoanq-hoGoaan
bi den zuideljken Z00m der
onder den naasa van Afoeroeiwoestjn

Januarj in hetteeken vandenW aterman.
Januarius (De lleilige), bisschop van

Benevento, werd in het begin der4de eeuw
onder keizel' Dioeletianns, na het ondergaan
van velerlei martelingen, te Puzzuoli onth

oofd, waarna zjn ltlk in deonderaardsche
Napels is bjgezet. Zjn hoofd, alsmede 2
Eesehles met z'
dn bloed,volgensdeoverlevering bj zjn onthoofding door eene vrome
kapèl (
ler naar hem genoemde hoofdkerk te
vrouw opgevangen, w orden er bewaard in

Oessoe, vloeit eerst oost-,dan zuidwaarts, e6ne prachtige kapèl,versierd meteen viertal
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schilderstukken van Domeniehino. Men ver- geschiedde in 700 Jaar slechtsdriemaal,nahaalt dat het bloed , hoezeer gestold, de meljk onderNsma,naden eerstenPunischen
eigenschap heeft van weer vloeibaar te wor- 00rlOg,en onder Alt
us.
-qust
den, zoodra men hetin denabjheidbrengt Janus Secundus! een gelukkig beoefevan het hoofd. Doorgaans wordt 3.maal ln naar der Latjnsche dlchtkunst, geboren te
iederJaar,bepaaldeljk steedsop zjn sterfdag 'sHage den 14den November 1511, genoot

(19 September)datwonderdoordegeesteljk-,
00k we1 bj buitengewonegelegenheden,nameljk bj aardbevingen,besmetteljkeziekten
en dergeljkevolksrampen.W ilhetbloedniet

aldaar zjne eerste opleiding en vertrok in
1528 met zjn vader naar Mechelen.W aarschjnljk ontving hj den nâam van Reowndus,
omdat hj de tweede der zonen van Joannes
Nicclai was,die Joannesgeheetenwerd.Reeds
vloeibaar worden, dan beschouwtmen zulks vroegbeoefbndehj de Latjnschedichtkunst,
heid aan de geloovigen getoond; - voorts

als een kwaad voorteeken,datvelerhartmet legde zich tevens t0e op de schilder-en graangstvervult.Jannari'lts isdebeschermheilige veerkunst studeerde aan de hoogeschool te
van het voormalig koningrjk Napels,en ter Bourges in de regten! vertrok na den dood
zjner eer stichtte Karel,koningvan Sicilië, zjns vaders naarItalië,vervolgens naar het
later KarelIIIvan Spanje,in 1738 de orde H0f van Karel V in Aragon,en werd secrevan den Heiligen Januarius, die in 1806 taris van Joannes Tavera, bisschop van T0vernietigd en in 1814 hersteld werd. Het ledo. Toen de Keizer naar Tunis ten 00rl0g
wonder heeft er echter langer geduurd trok,werd hj Op zjn verlangen doorJan'
us
dan het Napelsche Koningschap, want O0k zVcsfsA .
vvergezeld,doch zwakke gezondheid
nu n0g onder het verlicht Italiaansch bestuur noodzaaktedezen,eerlang naarSpanjeterug
moet het bloed van den heiligen Januarius te keeren.Voorts begafhj zich kortdaarna

gedurig vloejen,Om de bjgeloovige menigte naarde Nederlanden,waarhjsecretariswerd
te bevredigen.
van GeorgerczlEymond,bissehop van Utrecht
Janus, eene aloude godheid der Romei- en abt van St.Amand.Eerlang zag hj zich
nen , is vermoedel
jk van Pelasgischen 00r- t0t dergeljke betrekking geroepen bj den
sprong. De Pelasgers huldigden 2 godheden, Keizer,doch hj mogthaarnietaanvaarden,
sym bolen van de natuur en van hare vrucht- daarhj den24stenSeptember1536teDoornik
baarheid, voorgesteld door 2 schepselen van Overleed.Hj werd begraven te St.Amand,
verschillend geslacht of ook w el door een waar zjne vrienden een marmeren gedenkenkel beeld. Van de Pelasgers ontvingen de teeken ter zjnereerdeden verrjzen,da'
tin
Latjnen deze dubbele godheid,welke naar den beeldenstorm van 1566 verwoest,m aar
hunne meening niet slechts over hetJaar, laterhersteldwerd.ZjneLatjnscheelegieën,
maar o0k Over de lotgevallen der menschen, puntdichten,oden,dichterltjke brieven,ljkOver oorl0g en vrede den schepter zwaaide. zangen,mengelingen en kusjens (Basia)beDaarom rustte deze in zjneregterhand,ter- hooren t0t de beste van den nieuweren tjd.
wjldelinker een sleutelvasthleld.Z00 was Zj werden in 1537doorzgnbroederHadmiadeze godheid geplaatst op een glansrjken 92'
lf
.
: Mari'
l
u uitgegeven en laterbjherhaling
troon.Doorgaans echter werd Janus voorge- gedrukt. In 1619 bezorgde Petrus Scrirdrïl.
g
steld met 2 aangezigten, van welke heteen e0n0 uitgave Van al de Tierken van Janun
voorwaarts, het ander achterwaarts wasge- zvcf
xptY,
s,vermeerderd metzjnereisbeschrjkeerd. Sommigen beschouwden dit als een vingen in proza. 00k de hoogleeraarP.Wpd-

symboolder wjsheid van Janus,diein het seha leverdezulk eene uitgave (1821,2dln)
verleden en in de toekomst ziet,- anderen meteene dissertatie pDe Joanne Nicolao Sea1s eene aanduiding van het begin van het cundo deque elus gente''
.Vooralde pBasia''
Jaar, waarbj men het verledene achter zich werden tallooze malen herdrukteninverschilsluit en eene nieuwe toekomst opent. Ook lende talen overgezet,- in hetNederlandsch
met 4 aangezigten, Om ziet m en
doormr.A.1F'
.Engelen(1830;2dedruk1839).
geljk men.wi1- a1s opperste deurwachter
Japan (Oost-rjk),ook Ds
j/en ofNi
pon
des hemels naar alle windstreken te kunnen (NifOn)genaamd,iseenemerkwaardigeeilanzien. Volgens de sage is Janus een van de dengroep in Oost-Azië.Zj bestaatuiteene
oudekonmgen derLatjnen geweest,diezjn gebogene reeks van groote en kleineeilanden
volk bekend maakte met den landbouw ,het

-

volgens sommigen nietminderdan3850- ,

g
oede wettenj'
afen den derwaartsgevloden die, gelegen tusschen 29 en 46O N.B.,van
Saturnus t0t zpn mederegentaanstelde,waardoor hj aan zjne onderdanen de gouden
eeuw ofde eeuw van Satnrnus bezorgde.Alle in-enuitgangenwaren onderzjnehoede
geplaatst.l1j was de g0d van den dag en
van hetJaaren deeerste maand draagtnog
altjd zjn naam.Romulltn stichtte ter zjner
eer een beroemden tempel, die volgens de
verordening van Numageopend werd bj den
aanvang van een 00rl0g, gedurende dezen
geopend bleef en dan eerst qesloten werd,

China,Koréa,Mandqjoerje en Oost-siberië
gescheiden zjn doordeChinéscheZee(T0nghai), de Straatvan Korêa,en de Japansehe

Zee,beruchtwegens klippent maalstroomen,
ondiepten, nevcls,w aterhoozen en typhoons.
De Oppervlakte van Japan bcslaat 7027 L

geogr.mjl.Hiervan behooren aan heteigenljke Japan 5388 Elgeogr.mjl(aan hetv00rnaamste eiland Nipon 4189, - aan Sikok

328,aan Kioesioe 745,- en aan de daarbjgelegenekleineeilanden 126).HetOverigebewanneer in alle aan de Romelnen onderwor- hoort aan hetvan Japan afhankeljkeeiland
pen landen de vrede hersteld was.Ditlaatste Jeso ten noorden vandeSangarstraat(1465D
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geogr.mjl),en aan de zuideljkeKoerilen, hoog,terwjldezeeerveelbarnsteenoplevert.
KoenasirienJetoeroepgenaamd(174 Elgeogr. De plantengroei van Japan heeft veel overmjl).Hetbinnenwater,doordevoornaamste eenkomst met dien van China, zo0 niet in
3 eilanden ingesloten, draagt den naam van

dezelfde soorten,dan toch in dezelfdegeslach-

Japansche Binnenzee (Soewonada), waartoe ten.Demerkwaardigstezjndezwarteenwitte
3 kanalen toegang verleeuen,nameljk:het m oerbeziënboom , de kamtbrboom , de theeKino-kanaal ten oosten tusschen Nipon en
Sikok, het Boengo-lfanaal ten zuiden tussehen Sikok en Kioesioe,en de Straatvan
Simonoseki ten westen tusschen Kioesioe en
Nipon. De Japansche eilanden liggen op den

struik, vele olie-en harsopleverende planten,

pjnboomen,cypressen,cedersmeteenomvang

van 6 Ned. el, pandanus- en drakenbloedboomen, iepen- en laurierboom en,2 soorten

van eikenboomen meteetbareeikels,kastanje-

vulcanischen çordel? die zich van Formosa en w alnotenboomenenvelebamboessoorten;overde Koerllen naarKamtsjatkauitstrekt. voorts in het zuiden eenige palmen en som Uit zee vertoonen zj zieh alsheuvelaehtige migegewassen der keerkringslanden;- wjlanden,in wiermidden zich bergen verheflbn. dershennep,katoen,zuideljkevruchtentooft,
Devlakkekustlanden zjnerinhetalgemeen meloenen, augurken,erwten en boonen,terzeersmal,- de oeversen baajen metklip- wjl reeds vele sierplanten uit Jagan naar

pen bezet.Bovendebinnenlandschebergstreek Europa zjn overgebragt.Hetdierenrjk iser,
verhefen zich enkele toppen, die hetvoor- evenalsin China,nietsterkvertegenwoordigd.
komen van vulcanen hebben.In hetzuideljk MTild is er zeer weinig;men heeft er slechts
gedeelte van hetvooxnaamsteeiland,13geogr. hazen, eene kleine soort van herten, ééne

mjl van Jedo verrjst de indrukwekkende, soort van antilopen,hetwildezwtjn,denvos,
doch sedert 1707 zwjgende vulcaan Foesi- ééne soort van apen, ééne van wolven en

iama ter hoogte van 4000 Ned.el,voor den ééne van beeren.Omdat de godsdiensterhet
zeeman een landmerk en weerprofeet, voor gebrtlik van vleesch verbiedt, is de veefokde inbootlingen eene heilige bedevaartplaats, kerj van wei
nig belang.Daarentegen levert
vergiFenis verleenend aan hentdie zjn be- de zee er vele walvisschen, schlldyadden,
sneeuwden t0p bezoeken.In het noorden van weekdieren, kreeften, krabben en vlsschen.
Nipon,op Kioesioe en sommigekleinereeilan- Overal zoekt en vindt men ex aan de kust
den bevinden zich naast de uitgedoofde n0g parels.
onderscheidene werkzam e vuursptlw ende berHet aantal inwoners bedraagt er ruim 33
gen,welke groote verwoestingen hebben aan- millioen. De Japannézen ofJapanners zjn
gerigt. Aardbevingen behooren er tot de ge- gesproten uit eene vermenging van de Aino
wone voorvallen.Derivierenhebben ermeestal metde Chinézen.De eersten bewoonden 00reen snellen stroom , en slechts w einige van spronkeljk alde eilanden van de Lioe-lfioe-

dezezjn overeen korten afstandbevaarbaar. groep t0t aan Kamtyjatka,doch werden door

Het klimaat is er naar gelang van breedte- ohinésche kolonisten allengsmeernoordwaarts
graad en ligging zeer verschillend.Deweste- gedrongen,zoodat zj thansn0g op Jeso en
l'
Ijke kusten zjn er gemiddeld kouder dan de Koerilen gevestigd zjn.De Japannersbedie,welke in Europa op dezelfde breedte ge- hooren alzoo tot het Mongoolsche rastmaar
legen zjn, en aan de kustvan den Oceaan bekleeden naar ligchaam en geest eene eeris de temperatuur nog lager.In hetalgem een volle plaats onderdebeschaafdevolkeren van
is het weder er zeer onbestendig.De winter Azi
ë.Zj onderscheidenzich doorlevendiqheid
gaat er vergezeld van sneeuw en felle vorst, en schranderheid van geest, door weetglerig-

doch gedurende kortentjd,en dezomerbrengt heid en zucht naar besehaving. Zj vormen
er eene ondrageljkehitte.Er valtveelregen; een wèlopgevoed en gegoljst volk, onderde maanden Junj en Julj zjn erde regen- scheiden zleh door bezadlgdheid en door een
maanden, en op Jeso behoorteen volkomen edeler karakter dan men bj de Chinézen aanheldere dag tot de zeldzaamheden.
treft, door zindeljkheid en netheid van geDevoornaamsterjkdom vanJapanisgele- waad,dooronvermoeiden jver,dogr dappergen in zjne delfstoFen.Goud iserin over- heid en door een overdreven eergevoel,zoovloed voorhanden en zjne waardeverhouding dat zelfmoord door het opensnjden van den
t0t die van zilver als 1 t0t 5. lntusschen buik (hara-kiroe),t0teereherstelling,bjhen
meldt men, dat de opbrengst der goud-en niett0tdezeldzaamhedenbehoort.T0tdcschazilvermjnen in den laatsten tjdaanmerkeljk duwzjde van den inborst der Japannézen beis afgenomen.Vooralkomterveelkopervoor, hooren wraakzuchttwoeker, wellusten welen we1 de beste soort van de geheele aarde. gevallen in onkieschheden.Zj zjn doorgaans
Voorts heeftrnen erzeerfljn lood en kwik- gehuwd metsleehts éénevrouw , en de vrou-

zilver,en van hetaldaaraanwezig jzerver- wen genieten erveelmeer vrjheid dan elders
vaardigtmen uitmuntendstaal.Inverschillende

in het Oosten. Dit levertechter geene winst

gewesten des rjks vindtmen ersteenkolen, voorde zedeljkheid.Hethoudenvanbjzitten
zwavel, aluin, arsenicum , salpeter en zout. is er eene algem eene gew oonte,en de theeDe bew erking van porseleinaarde en potklei tuinen zjn er de zetels der prostitutie.Zj,
houdt er duizende menschen bezig. Uit den die hier handel drjven met haar l
iyehaam ,
vulcanischen bodem ontspringen vele warm e
minerale - vooralzwavelhoudende - bronnen. Ilaarenboven borrelen naphta en brandbaar gas op vele plaatsen uit den grond om-

dalen daardoor geenszins in de achtlng van
harelandgenooten.De vadersstaan haredoch-

terstegen bepaalden prjs aan zulke inrigtin-

gen at'en ontvangen ze daarna wederin huisj
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en de Japannees beseftniet,dat de vaderof' Voorts houden de Japannézen veelvan den

de dochterdaardoor ietsonzedeljksvolbragt schouwburg,van koordedanserj en van het

paardenspel, van vliegers en van de goochelheeft.
De Japannézen gebruiken eene eigenetaal, kunst,alsmede van nationaleworstelstrjden.
tin Japan 3soortenvangodsdienst.
waaroverwj aan hetslotvan ditartikelzul- Men heet'
len spreken.In kunst en wetenschap waren De oudste is de binto-yodsdienst, gegrond
zj reedsvroeg deoverigevolkeren van Azië op de vereering van geesten,in hetJapansch
vooruit,doch daarzj van anderenatiën,be- Kami, in het Chineesch 8in geheeten, die
halve van de Chinihzen,afgezonderd bleven, heexschappj voeren over alle zigtbare en onkwamen zj niet verder dan toteen vergelj- zigtbare dingen, o0k over 'smenschen doen
kenderwjs lagen trap van ontwikkeling.La- en laten. Door de aanhangers der 3 godsgere scholen voorjongensenmeiqjesen h00- diensten wordt de godin Ten-sio-dai-sin of de
gere scholen met 3- tot 4000 leerlingen Groote .gee,
SJ ran Aefh'
emelsch'
e DCAJhetjvevindt m en over het geheele land verspreid. rigstgehuldigd.Na deze zongodin of schutsHoogescholen zjn verrezen te Nagasaki en patrones van Japan ontvangen duizende Kami

Jedo,en vooralin de Keizerljkehoofdstad van lageren rang goddeljke hulde,meestal
Miako?den zetel der boekdrukkerjen, het geesten van afgestorvenen,die wegenshunne
vereenlgingspuntdergeleerden enkunstenaars. groote verdiensten heilig verklaard en onder

De Japannézen zjn vrienden der dichtkunst, de godenopgenomen zjn.Hun aantalissteeds
en lezen behoort t0tde lievelingsbezigheden voor uitbreiding vatbaar, daar de M ikado als
van beide geslaehten. Jaarljks verschjnen het geesteljk en wereldljk opperhoofd het
verbazend veel goedkoope boeken voor kin- regt van heil
igverklarinp bezit.Het Sintoderen en behoeftigen, en niet m inder veel geloot
'geeft 5 voorschrlften, nameljk:Tot
dure boeken,mettalrjkegekleurdehoutsne- bew aring van het heilige vuur als een zinneden versierd, voor de rjken. Reeds in den beeld van reinheid en een middeltot reiniaanvang der 7deeeuw hebben de Japannézen ging, totreinheid der ziel, desharten en
papier vervaardigd,en hetdrukken m ethou- des ligchaams, door te gehoorzamen aan de
ten letters is er reedsingevoerd in 1206.M et voorschriften der rede en aan de bepalingen
jver leggen zj zich toe op geschiedenisen der w et, tot viering der feestdagen,aardrjkskunde,voortsOp deplanten-en ge- t0t bedevaarten,- en t0tvereering derKami
neeskunde,hoewelzjnog zeerweinigwt
lten in de tem pels en te huis.M'en w ordt onrein
van a'
natomie, physiologie en chemie, en doorgemeenschap metonreinen,door teluistevooral w erken met de acupunctuur en de ren naar godlasterljke en zedelooze taal,

moxa.In wis-,werktuig-en sterrekundezjn doorhetnuttigenvan zekerespjzen,endoor
zj zeerbedreven.Zj bezitten goede kaarten hetaanraken van het bloed van ljken.Voor
van hun land,weten met Etlropésche instru- e1k gevalisdewjzevanreinigingvastgesteld.
menten om te gaan,gebruiken reeds lang het ln de talrjke tempels (mia) bevinden zich
kompas, berekenen de komst der zon- en geene afgodsbeelden, maar groote metalen
maansverduisteringen en bestudêren de ge- spiegelsenbundelswittepapierstrooken(gohei)
schriften van Européschewis. en sterrekundi- a1s zinnebeelden derrelnheid.Naast de temgen.Ztj rekenen met maanjaren en maken pels wonen m et vrouw en kind de tempel-

hetzonnejaarvoldoorereenedertiendemaand priesters(kasminoesiot'bedienaarsdergoden),
bj te voegen.Degrondslaq hunnertjdreke- die door gelâeljke oFeranden enaalmoezen
ning is een cyclus van 60 Jaren.Hetnieuwe

worden onderhouden.Hetdoen van bedevaar-

jaar begint in de laatste dagen van Ja- ten behoort tot de voornaam ste pligten.D e
nuarj ofin de eerste helft van .
10
/ebruarj.Zj heiligste der 22 bedevaartplaatsen des rjks

bouw en waterm olens, goede lkanalen en uit- is de tempel Nai-Koe,aan de Zongodin gemuntende wegen. Prachtige bruggen geven wjd, in de provincie Isje; althanseenmaal
getuigenisvan hunnebedrevenheidindebouw - gedm'
ende zjn levelz moet ieder derwaarts
kunst, en fkaaje snjwerken aan huizen en trekken. D e tweede godsdienst is het
tempels van hunne vorderingen in de beeld- Boeddhismus, hetw elk in 522 na Chr. uit
houwkunst.Hunnesteden zjn zeer regelmatig Koréa in Japan werd ingevoerd,doch eraan-

aangelegd en worden zeerzindeljk gehouden. merkeljke wjzigingen onderging en daarna

Hunne huizen,w egens degedurigeaardbevin- door hetmeerendeelder Japanneze
' naangenogen zeer ligt gebouwd,zjn van dennenplan- men w erd. Men m eldt, dat er in 't geheel
ken opgetrokken, m eestal zonder verdie- 149280 ternpels zjn, van welke 27000 aan

ping,en metrietot'stroo,slechtsbj deaanzienljken metplanken ofpannen gedekt.In
het teekenen hebben zj hetverder gebragt
dan de Chinézen, doch ook zj hebben geen

debeljdersder Sinto-godsdienstendeoverige
aan de volgelingen van Boeddlta behooren.In
den loop der eeuwen zjn deze beide gods-

diensten nagenoey zamengesmolten. - De
derde godsdienstIs die der'
tvqzen ot'die der
waterverwen. Zj geven eenejuiste voorstel- secte van Sioetoe. Zj omvat de aanhangers
ling van planten en dieren, doch niet van van Confl
tcinsen iseene zedeleer zonderuitbegrip van perspectief en gebruiken alleen

menschen.Gaarneverzamelen zjteekeningen, wendige eeredienst.De Japannézen zjn ter
en tevens houden ztjveelvan muziek,al is zake vall godsdienst hoogst verdraagzaam.

hun smaak een geheel andere dan de onze. W egens hun aard en inborst,hunne ontwikEen algem een gebezigd instrum ent is er de keling en beschaving waren zj meer dan
guitaa e, en 00k de harp iserzeer in zw ang. eenig ander volk van hetOosten geschiktom
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hetChristendom te omhelzen.Dit is er trouwens 3 eeuw en geleden met uitstekend gevolg ingevoerd, maar w egens eene staatkundige omwenteling weldra weder vernietigd.
De landbouw staat er op hoogen trap van
ontwikkeling.V00r zooverhetnietmetbosch

ren en sedert 2 eeuwen in hetbezltvan den
alleenhandel. O0k de Japansche koopvaart,
die zich weleer naar Koréa,ChinajFoxmosa,

bedekt is,wordter elk stukje grond t0t aan

Java en Indië uitstrekte,werd nahetverdrj-

t0tvoorweinlgentjdtoe,alleen deChinézen

en de Nederlanders,hoewelondervelerleibe-

perkendevoorwaarden,de begunstiydevplke-

de toppen derbergen ontgonnen en bebouwd, ven derPortugézen verboden,zoodatzj zich
bemesten besproeid.Men heefter450soorten t0tkustvaart en vischvangst m etzeer plompe
van landbouwgewassen. Nergens in Azië vaartuigen bepaalde.Naauweljks echterhad
groeitbeterrjst.Daarrjsten visch dehoofd- Japan door nieuwe verdragen metbuitenlandbestanddeelen dervoeding uitm aken,zorgtde sche mogendheden zjne havens opengesteld
njverelandmanervooralvoorhetwélslagen voor internationaalverkeer,toen erfabrieken
van denrjstoogst.Daarenbovenverbouwtmen van stoomwerktuigen werden gestichten Jaergersta1svoedselvoorhetvee,tarw e,velerlei pansche stoombooten,uitsluitendmetJapannégroenten en peulvruchten, zooalsde pikante zen bemand,stoutdegolven kliefden.Ofschoon
soja-bonen, tabak, katoen, uitmuntende de opening der Japansche havens niet Z00
hennep,vele oliebrengendegewassen,thee en groote voordeelen heeftopgeleverd als mener

moerbeziënboomen ten behoevevan dezjde- aanvankeljk van verwachtte, kan dehandel
teelt en van de papierfabricatie.D etuinbouw er n0g altjd eene hooge vlugt nemen.Bebloeit er Ongemeen en levert zooweldwerg- doeldehavenszjn dievan HakodadeopJeso,
gewassen a1s reuzenvruchten.Hetaantalsier- van Nagasaki op Kioesioe,en die van Y0k0planten schatmen op 700.Deveeteelt,qeljk hama mqn de baaivan Jedo op Nipon;later

wj reeds gezegd hebben,beteekentwelnig, zjn er die van Jedo,Hiogo,Osaka,Niigata,
daar koejen en bufels,evenalspaarden,a1s en Ebisoeminato bjgekomen.De meeste hantrek-en lastdieren worden gebezigd.Schapen

de1wordt er gedreven door Engelschen,Ame-

vindtmen erniet,- zwjnen worden uitge- rikanen,Nederlanders,Franschen en Russen.

voerd,- doch hoendershoudtmen erin me- T0t de artikelen van uitvoer behooren vooral
nigte. Evenals het gebruik van vleesch, rl
zwe zjde,thee en tabak,- voortskatoen,
wordt 00k datvan melk (witbloed)doorde plantenolie,traan,lakwerk en porselein.Het
godsdienst verboden. Men bereidt er geen scheepvaartverkeer breidde in 1873 zich uit
boter en zelfs geen lederjOmdat eralgemeen tot350schepen(427694ton)dieteYokohama,

236schepen (266054 ton)dieteHiogo-osaka,
en 60 schepen (42176 ton)diete Hakodade
binnenliepen. De waarde van den invoer was
datjaar 29 millioen yen - een yen isiets
zen, tempels, bruggen en schepen kunnen minderdan deNederlandscherjksdaalder- ,
voorzien. Er wordt vergunning gegeven t0t en die van den uitvoer 21 millioen yen.Het
ontginning van mjnen tegen afstand vanS/sde aantal buitenlanders raamt men op 2000 der opbrengstaan den grondeigenaar.
meestalDuitsehers en Engelschen.De posterj
Op het gebied der njverheid hebben de is er zeer goed in orde en vervoerde in 1872
Japannézen eene bewonderenswaardige hoogte ruim 21/: millioen brieven.De voornaamste
bereikt en in onderscheidenetakken van nj- havens zjn door telegraafdraden verbonden,
verheid worden zj doorgeen volk terwereld terwjlJapan door onderzeesche draden Ook
geëvenaard. D it kan men vooral verzekeren met Azië en hetEuropésche telegraafnet vervan metalen en gedraaide voorwerpen, van eenigd is.O0k zjn erspoorwegen aangelegd,
manden-en lakwerk.Hunnesabelklingen zjn nameljk één van Jedo naar Yokohama en
voortreFeljk,hunnegeëmailleerdeengebronsde een van Hiogo naar osaka. Afen heeft er
vazen prachtig.O0k vervaardigen zj metalen gedwongen krjgsdienstmetplaatsvervanging
spiegels en gekleurd glas.Van den bast van en hetlegerteltin vredestjd 35000 man,die
moerbeziënboomen bereiden zj eene uitmun- in tjd van 00rl0gt0t50000 worden vermeertende soort van papier, dat zelfs in plaats derd. De vloot telde in 1873 zeventien schevan glas in de ramen, alsmede voor zak- yen.Opdestaatsbegrootingvan1874waren de
doeken, regenschermen, regenmantels, enz. lnkomsten geraamd op 581/: millioen yen en
gebraikt wordt. De Japansche zjde - deuitgaven op bjna 63 millioen yen,terwjl
men wint er wel eens 4 millioen Ned.pontl de staatsschuld ruim 132 millioenyenbedroeg.
in een jaar- is kostbaarder dan de Chiné- omtrent de bevolking der voornaamste steden
stroosandalen in zwang zjn.Langsdekust
bloeitdevisscherj?terwjlin hetbinnenland
de wouden geenszlns verwaarloosd worden,
zoodat zj in debehoefteaan houtvoorhui-

sche. Van minder belang is er de katoenfa- vermeldt men, dat Jedo 780000, - Miako
bricatie. Het Japansch porselein wordt zeer 567000, - Osaka 530000, - Yokohama

op prjsgesteld.De binnenlandschehandelis 61000, - Niiyata 32000, - Koumamotou
er wegens de digtheid der bevolking van 300000,- Kagoslma200000,- Nagasaki80000,
veelbelang en wordtbevorderd doûrtalrjke - en Kanasowa60000inwonerstelt.DePenin-

havens,goede kanalen en uitmuntendewegen. sular and OrientalSteam-companyen deFranO0k heeftmen er eene soortvan handelscou- sche M essagerie onderhouden tusschen Europa
mnt, aanzienljke markten en rjkvoorziene en Japan over Hûnkong z-maal 'smaandseen
winkels in de steden, en geen bezwaar van geregeld verkeer. Desyel
jks vaart z-maal
tollen en dergeljke belastingen.Metbetrek- 'sm u nds een stoom schlp der Paciic-Mailking t0t den buitenlandschen handelwaren, Steamship-company van Yokohama naar San
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Daimio's trekken groote tradementen,doch

dagen,terwjleengrootaantalstoombootenzich zjn tevens eenigermate onafhankeljk. T0t
langs de kusten van Java en tusschen deze hen behooren de 16 gewoneadludanten van
en China beweegt.
den Taikoen, de 28 gezanten aan de Hoven
Eerst een twintig Jaar geleden heeft men der Daimio's en de26 ambtenaren,welkemet
vrj naatlwkeurige berigten verkregen omtrent de zorg voorhetlegerzjn belast;- voorts
den regéringsvorm des lands.W atmen toen 27hoofdoëcieren,onderhetonmiddelljkbevel
vernam , was het volgende: Het leenstelsel van deù Taikoen gesteld,4 Daimio's,welke
heerscht er in v0lle kracht. De Xikado (de Op de regtspleging, op de tempels en kloosEerwaardige),diete Miakozetelt,isde wet- ters en Op de domeinen van den Taikoen toetige keizer en opperleenheer.Hj isevenzeer zien, 8 ambtenaren t0thet afgeven van reiseen wereldljk persoon a1sde Taikoen,maar passen,20 kamerheeren en 5 dwarskjkers.
men houdt hem voor een afstammeling der Daarop volgen ambtenaren van lageren rang,
die vasallen van denTaikoen zjn,zooalsde
goden,bepaaldeljk derZongodin.Zjn eiyen- be
ljke naam is alleen bekend aan de Kelzer- ide gouverneurs van Jedo,de 4 directeuren
n de schatkist,de directeur van den openljke prinsen, en zjn hofstoetbestaatgeheel va
en al uit familieleden;zjn persoon ls 011- baren arbeid, de 2 diredeuren van den vesschendbaaren heilig.Hj magzjn uitgestrekt tingbouw , de 2 directeuren dermarine,de Q
paleis te M iako niet verlaten en wordt door registrateuren van de wapens der Daimio's,
de gestrengste etikette verwjderd gehouden de4 kommandanten derKeizerljkegardeen
van zjn volk.A1shj sterft,wordtdoorzjne de 10 generaals derboogschutters,speerdraraadsheeren, die hem ten getale van 10 ter gers en musketiers.
zjde staan,degene uit zjn geslacht als0p- De onmiddelbare en eigenljkeheerendes
volgeraangewezen,die erhetmeeste reytop landszjn deDaimio'soferfeljkeleenmannen.
heeft.Zjn hofstoetwordtOnderhouden ultde Zj zjn in klassen verdeeld en hebben een
inkom sten der stad Miako en uit diederKei- nagenoej onbeperktgezag.Hunnebezi
ttingen
zerljke domeinen,voorts uitdegeschenken geven zp weder in leen aan den lageren,desvan den Taikoen en van de leenroerige vor- geljks erfeljken adel.uitwelkenstaatsambsten en uit de Opbrengst van hetKeizerljk tenaren, generaals,gouverneurs enz.gekozen
praerogatief van vool-geld eeretitelsteverlee- Worden.De hoogste Daimio's na denTaikoen
nen.De Taikoen (Gr00teHeer),te voren 0n- zjn de3 Keizerljkeprinsen;dan volqende18
der den naam van Koebo-sama OfSiogoen pairs, die in den raad van vierentwlntig ge(krjgsoverste)bekend,isdehoogstederuitvoe- zeten ensederteeuwen onafhankeljk zjn.Zj
rende ambtenaren des Keizers,de magtigste houden,evenals de overige Daimio'
s,6maanvasal des rjks en het militaire opperhoofd den des Jaars hun verbljf te Jedo bj den
desvolks;zjn ambtiserfeljk.Sterfthjzon- Taikoen en brengen den overigen tjd op
der erfgenamen na te laten,zoo kan zjn op- hunnegoederen door.Op de Keizerljkeyrinvolger slechts uit de 3 geslachten gekozen sen en de pairs volgen de overige Daimlo'
s,
worden) die van eene zjljn dertegenwoor- wier aantal 342 bedraagt.Meer dan 140 van
dige dynastie afstamm en.Is de opvolgerm in- deze hebbenjaarljksche inkomsten van 6000
derjarig, dan treedt een regentschap 0p. De t0t400000 pond sterling.De rjksten onder
Taikoen heeft zjn zetelte Jedo,detweede hen zjn de vorsten van Kanga, Satsoema,
stad desrjks.Alsgeplaatsttusschen den Mi- Owan en M onnen. Van de Dalmio's'bezitten
kado en de leenroerigevorsten (Daimio's),is 143 althans ééne vesting,sommige drie.Hier
hj aan vele gevaren en moejeljkheden bloot- vertoeven ztj, wanneer zj niette Jedo zjn,
gesteld.Hj wordt Ondersteund door twee ra- met hun huisgezin,hunnetroepen en-dienstden van State.De eerste staatsraad (G0r0gi0) knechten. De prinsvan S@tsoema heeft25000
met den eersten minister (Gotario) aanhet man onder de wapens en verschjntteJedo
hoofd ishethoogste staatsligchaam enhetbe- lnet niet minder dan 3000 m an. De lagere
staat uit 5 leden,allen Dalm io's van de 3de adel (Jakonin)of de lieden dertweezwaarklasse. Deze m inisterraad van den Taikoen den bevinden zich gewoonljk in hetgevolg
beslist over alle staatsaangelegenheden. Over der vorsten,doorwie zj gevoed,bezoldigden
alle zaken van bestuur.Daarm ede komen Ook beschermd worden.Dezezjn gewoonljkzeer
de buitenlandsche diplom aten in aanraking.De ingenom en tegen vreemdelingen.Nog gevaartweede staatsraad (Onwakado oechisri)heeft ljker zjn de Lonin ofuitde dienst van een
7 leden, allen Daim io's van de 3de en 4de Daimio ontslagen edelen,daar dezezichsteeds
klasse. Op die beide ligchamen wordttoege- gedragen a1s gezworen vjanden derEuropezien door den R okaski,een raad,diedebelan. anen. Tusschen den adelen het volk bevindt
gen van den Mikadobj hetHofte Jedover- zich de klasse dergeleerden,Bosangenaamd,
tegenwoordigt en uit 24 D aimio's van de 3de waarvanhetwoordpbonsen''afkomstig is.Zj
en 4de klasse bestaat,doch slechts cene raad- zjn zeer in aanzien,omdat de kennis van
gevende stem heeft. Met dezelfde bedoeling het Japansche schrift zeer moejeljk is en
heeft de Taikoen een vertegenwoordigeraan men er in hetalgemeen grooten eerbied voor
het Hof van den Mikado. Alle belangrjke de wetenschap heeft. T0then behooren dermaatregelen moeten voorts bekrachtigd wor- halve deeigenljkeletterkundigen,degeneesden door den grooten raad,uit alle Daimio'
s heeren en de priestersvan alle godsdiensten.
bestaande. De Taikoen heeft een heirleger De volksmassa, bestaande uit landbouwers,
van bezoldigde ambtenaren.Deaanzienljkste pachters, koopliedenj ambachtslieden, koop-
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vaarders,visschers,enz-,vormtongeveer 9/
'
I:de ljfd en de Mikado zjne aloude regten hervan hetgeheel.Behalvebjenkelegrootekoop- kregen heeft. D aarna heeft de Keizer tw ee
lieden zoekt men bj haar te verqeefsnaar Kam ers ingesteld, diehem beraadslagend ter

rjkdom ;he$volk isarm,maarmatlg,tevre- zjdezullen staan.Hareledenwordendoorde
den en opgeruimd. Onder Of naast het volk steden (F0e),deregéringsdistriden (Keu)en
heeftmen n0g eeneklasse van paria's,benden devoormal
igegewestenderDaimio's(Han)afgebedelaars, die onder hetbestuur van door de vaardigd. De groote steden en de eigenlhke
regéring erkende hoofden in afzonderljke rjksprovinciën worden door van regéringsdorpen leven en geene burgerwoning,geene wegeaangesteldegouverneursvolgensdew etten
herberg ot'theehuis mogen binnentreden.T0t des lands bestuurd,terwjlin devoormalige
hen behooren de nakomelingen dervoormalige leengewesten, waar de Daimio's n0g aan het
Christenen van Japan, de loojers,slagers, hoottl der zaken staan,oudeherkomsten gescherpregters en gevangenbewaarders.
eerbiedigd worden.Bj de organisatievan een
i Dewetten zjn erzeergestreng en worden rjkslegerzjn de afzonderljke legersderDaionder M nzien des persoons toegepast. Er mio's vervallen. Inmiddels vindt de uitbreiwordtop bondigewjze regtgedaan;advoca- ding van hetChristendom ern0galtjdtegenten zjn er niet, zoodat ieder,dievoor de stand bj deregêring,omdatbj debekeerden
regtbank geroepen wordt,zelfzichverdedigen hetgeloot'aan de goddeljke afkomstenmagt
moet.IederJapanneesisverpligtop zjn naaste van den X ikado verloren gaat.
te passen en te zorgen dat deze zicb goed
De oudste geschiedenis van Japan,geljk
gedraagt!op demeestemisdrjvenisdoodstraf zj in de jaarboeken des lands wordtmedegesteld en op staatsm isdaden verbanning naar gedeeld, is een zamenweefsel van fabelen,
het eiland Fatsisjo.V00rzwaremisdadenmoet met verbazingwekkende cjfers omtrent de
soms het geheele geslacht van den veroor- goddeljke vorstenhuizen vervuld en uitChina
deelde,ja,we1eensdeyeheelestraatot'zell'
s derwaarts overgebragt.Dit evenwel sehjnt
de geheeleplaatszjnerlnwoning boeten.Mi- zelter te wezen,dat de Aino erde oorspronlitalren,edelen en alle dergeljkeambtenaren keljkebevolkiny vormden.Reedsvroeg(1240
van den Taikoen hebben het voorregt, dat vô6r Chr.
) vestlgden zich op de Jayansche
zj in zoodanig geval,doch eerstna ontvan- eilanden Uhinésche kolonisten,die de lnboorgen last van den Taikoen, zich door zelf- lingen naar het noorden drongen. Met ben
moord,en weldoorhetopensnjden van den verspreidde zich allengs de Chinêschebeschabuik ,aan de openbare teregtstelling m ogen ving over het land, w elke m en, schoon in
onttrekken. De legerorganisatie staater met gewjzigden staat, er ook thans n0g overal
het leenregt in hetnaauwste verband.Ieder bespeurt.DeeigenljkegeschiedenisvanJapan
burger issoldaaten de burgerljke ambtenaar neemt een aanvang met Sinmoe (Goddeljk
bekleedt een aan zjne betrekking geëvenre- krjgsheld), den stichter van het Japansche
digden rang bjhetleger.Deleenmannenmoe- rjk.Deze,waarschjnljk eenChineesvan aften naar gelang hunnerinkom sten een bepaald komst, veroverde in 667 vôör Chr.eerst Kiu ntal soldaten leveren. Het staande leger oesioe en daarna Nipon.Ilier bouwde hj in
telde er 3 eeuwen geleden 100000 man in- het land Jamâto ter eere van de zongoden
tànterie en 20000 ruiters.Thans is het,geljk een tempelpaleis(Dafri)?hetwelk hj t0tzjne
wj reeds vermeld hebben, op verre na zoo residentie (Miako) verhlef en bekleedde zich
groot niet. Eenige regimenten zjn gewapend onder den titelvan Mikadometdewereldljke
met percussiegeweren. Vestingen, torte,n en en geesteljke magt. Hj overleed in 595 na
strandbatterjen zjn aanwezig,en deartillerie eene regéring van72Jaren.DeJapannézen veris zeer bedreven in hetvuren.
heerljkten hem a1seen nationalenheld,noemZ66 was het 20jaargeleden,dochhetvoor- den hem een aibtam meling dergoden en beheen zith afzonderend Japan isna dien tjd schotlwden hunne Mikado's als zjne nakomem et reuzenschreden vooruitgegaan opdellweg lingen. Tevens is Sinmoe de grondlegger van
der besehaving. De voornaamste havens zjn hetleenstelsel.Behalve de M ikado's otPriesvoor den buitenlandschen handelgeopend en
hetaloude despotismus begintlangzamerhand

te verdwjnen.Doorafschaëng dervoorregten

terkollingen regeerden onderkoningen overde
gewesten, die door verovering der naburige
eilanden indenloop dereeuwenaanJapan wer-

van den hoogen adelis aan de w illekeurvan

den toegevoegd. De tiende Mikado (97- 30
dezen een eindegemaaktentrapsgewjswordt vöör Uhr.) schiep,wegens den voortdurenden

de invoering voorbereid van een constitutio- oorlog met de Aino, de waardigheid der 4
neelbestuurop Européschen voet.De muntis legerhoofden (Sj0g0en).Alsgebiedersoverhet
in overeenstemming gebragtmet die de< Ver- leger en de vasallen hadden zj eene uitgeeenigde Staten van Noord-Amerika (yen = breide magt, en onder zwakke Mikado's gedollar)om hethandelsverkeermethetbuiten- lukte het hun deze aan hunne nakomelingen
land te bevorderen,en veleJapanschejonge- ovtlr te dragen.Na eeuwen van verdeeldheid
lingen van uitstekenden aanleg worden door over het bezit van den troonjvan oorlogen
de regéring naar Europa en Noord-Amerika metde vasallen en'van velerleiellenden,w ist
gezonden , om er kennis op te doen ten be- eindeljk in 1192 de rjksveldheer (Koebo)

hoeve van hun vaderland. In de laatste jaren Joritomo, die het rjk uit een gevaarljken
is de waardigheid van Taikoen en in 1871 toestandhadgered,dewaardigheidvanSjogoen
die van Daim io opgeheven,w aarnahetgebied erfeljk te maken in zjn geslaeht,en eigende
dezer leenvorsten in het Keizerrjk is inge- zich, evenals in Europa de Frankische m a-
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jordomus,. eeu deel toe van het gezag van den
wettigen vorst. Bij zijn titel Koebo voegde
hij dien van Sarna (heer), doch zijn geslacht
werd in 1334 door een ander verdrongen. De
geestelijke en wereldlijke magt bleven met
vrij gelijke regten naast elkander bestaan,
totdat in 1585 een overweldiger, uit geringen stand opgekomen en Fide-Jozi genaamd,
zich van de waardigheid van Koebo-Sama
meester maakte, aan den Mikado niets anders
overliet dan het bestuur del' geestelijke zaken
en de regten der onderk ' Jl1ingen aanmerkelijk
besnoeide. Hij werd door den Mikado plegtig
in zijne waardigheid bevestigd en nam den
titel aan van 'faiko-Sama (Onbeperkt gebieder). Hij was cen uitstekend staatsman en
dapper legerhootd, die met beleid regeerde,
de onrnstige gemoedcrcn beteugelde, en aan
den bnrgerooriog een einde maakte dool' vel'overingstogten naar Korea en de Philippijnsche
eilanden. Zelfs stond hij gereed 0111 China
aan zijne heerschappij te onderwerpen, tocn
de dood hem in 1598 wegrukte. Hoewel hij
het zelfstandig gezag van den 'faikoen op ecn
hechten grondslag gevestigd had, ging zijne
heerschappij niet over op zijn mindeI:jarigen
zoon, maar op diens voogd, den prins van
Mikawa, wiens nakomelingschap tot v66r weinige jaren den tl'oon bekleedde. Gemelde
prins regelde de troollsopvolging door d('. waardigheid van Koebo erfelijk to maken in 3 door
zijne zonen gestichte lijnen, - hij sloot den
Mikado op in het paleis te Miako, en verlegde zijne eigene residentie naar Jedo. Daarenboven ontwierp hU eane grondwet en cene wetgeving, die van 1600 tot v66r weinigc jaren
gehandhaafd werden en den binnenlandschen
vrede deden stand houden. Dezelfde Prins verbood het bezoek van vreemdelingen. Tot aan
zijne troonsbeklimming werden de jaarbocken
des rijks openbaar gelllaakt, - later hield
men ze geheim.
Onder de volkeren van het IVesten maaktcn
de Arabieren zich het cerst met Japan bekend. In de geschriften van hUl1lIC mizigers
en aanlrijkskundigclI vindt men eenige gebrokkige berigtell ol1ltrent de cilanden Sila, Sipan
en Dsjemaloet. De eerstn Christelijk-Europesche schrijver, die er een naauwkeurig vm·slag van geeft, is Mal·co Polo in de 13 J "
eel1w. HU ver;;;amelclf, ;;;jitle oerigten omtrent
Japan in China, en vanhier verkregcll ook de
Pm·zen, bepaaldelUk Rad~iid-erl-din, hl1nne
uitvoerige mededeelingen. Marco Polo nocmt
het teregt Zipango of Zipangoe (Oost.rUk). In
de eeuw der ontdekkingl'n en zeetogten hehoorde het tot de lievelingsdroomen, deze
goudrijke eilanden op to sporen, en Columbus
meende, bij het ontdekken van Cuba, dat hij
Zipango gevonden had. Doch eerst in 1542 of
1543 werden 3 weggeloopen Portugesche matrozen, die eene schuilplaats hadden gezocht
op een Chineesch koopvaardijsehip, naar de
kust van het eiland 'fanega gedreven en
daarna in de residentie yan den prins van
Boengo op Kioesioe wei will end verpleegd. Het
rUk was in die dagen voor vreemdelingen geopend, en er ontstond weldra een levendig
IX.
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handelsverkeer, dat aan de Portugezen omstreeks 100% opleverde. Reeds den 15den
Augustus 1549 landde er de Jezulet Xaverius
als evangelieverkondiger en stichtte er in 1551
eene Christeliike gemeente, welke spoedig toenam in bloei. 'Veldra telde men er 200000
Christenen, onder welke zieh prinsen, ministers, adellijken en lieden uit het yolk bevon den , 250 kerken en 13 kweekscholen. vVel
betoonden de Japansehe Keizers zich tegenslanders van het Christendom, maar de Daimio's ondersteunden het nieuwe geloof wegens
de voordeelen, die de handel met de Christen en opleverde. Zelts zonden zij een gezantschap, waarbij zich 3 prinsen be von den , met
geschenken naar den Paus en naar Philips II,
in die dagen koning van Spanje en Portugal.
Het scheen dcrhalve, dat .Japan door de Portllgezen in het groote handelsverkeer ingelijfd
en voor het Christendom gewonnen was. Doeh
de JczllJeten begonnen met de Franciscanen en
Dominicanen, die hen gevolgd waren, over
het bekeeringsmonopolie te striiden en zich met
wereldlii ke zaken te bemoeijen. Inzonderheid
poogden z!j hf't gezag van den Koebo te onderrnijnen, en weI in overeenstemming met
eene Daimio-partij, die zich, geholpen door
het Christendom en door het buitenland, onaf~
hankr'IUk wilde maken. De Koebo's, die na
de olllwenteling van 1585 regeerden, beschol1w-.
den d" l'ortngezen en de zendelingen als
hunne vijanden, omdat de Daimio's met de
Christenen het oppcrleenheerschap van den
Palls erkenden. Omstreeks denzelfden tijd,
toen vreugdesehoten van den J<Jngelsburg aan
de wereld verkondigclen, dat 30 millioen zielen in het verre Oosten aan het Heidendom
warrm ontrukt (1587), deed de Koebo-Sama
een besluit uitvaardigen, waarbij de zendelingen tot baIlingschap en de kerken tot slooping veroordeeld werden, - hetwelk eehter
!liet w"rcl tcn uitvoer gelegd. Doch in 1596
began BClW bloedigl' vervolging der Christenen, een noodlottige burger- en godsdienstoOl·log, die 40 jaren dum·de. Toen voorts nit
ondcrschepte brieven het voornemen derJapansehe Christenen bleck, om met hulp der Spanjaardcn en Portngezell den troon omver te
worpen, maakte de Koebo in 1637 bekend,
llat aIle Portllgezell voor eeuwig uit het rijk
van .Japan werden vcrbanllen en dat het
Christendom zon worden uitgeroeid. Op een
dag - 12 April 1638 - werden :37000 Christenen omgebragt. De laatste vestiging der R.
Katholieko Christenen bezweek voor het geschut, door de Calvinistische Nederlanders
geleverd. Nu eerst halldhaalae de regering een
stelsel der gestrengste afzondering, doch behalve aan de Chinezen, bleef het aan de Nederlandcrs - en aall deze aileen - vergund,
handel te drUven op Japan. Reeds lang hadden
de Nederlandcrs moeite gedaan om zich aldaar
dergelijke handelsvoordee.len te verseh~ffen als
de Portugezcn. Den llden AugustuR 1600
landde er het eel·ste N ederlandsehe schip,
en de oppcrbootsman William Adams, wist er
zich als scheepsbouwmeester en leeraar in de
wiskunde onontbeerlUk te maken. Den 30sten
4
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Augustus1611 ontving deNederlandscheO0st- zjn indrukwekkend magtvertoon leidde den
lndische Compagnie in een vrjbrief verlof 3lsten Maart 1854 na langdurige Onderhandet0t handelsverkeer metJapan,en sedertdien lingen t0t het vredesverdrag te Kanagawa,

tjd hebben de Nederlanders daarvan jverig
gebruik gemaakt.Van hunne factorj op het
eiland Decima woei steedsde Nederlandst
'he
driekleur, zelfstoen zj in 0nsVade/land en

in onze koloniën zich niet langer durfze vertoonen, en geleerde Japannézen legden zich
t0e op de kennis der Nederlandsche taal. Intusschen bleef dat handelsverkeer niet onbe-

waarvan de ratiicatiën den 3lstenFebruarj
1855te Simoda werden uitgewisseld.Bj deze

r
elegenheid kwam voor do eerste maal de
tltel Taikoen aan den dag. Ten gevolge van
genoemd verdrag verkregen Amerikaansche
schepen toegang t0t de havensvan Simodaen
Hakodade, om er hout,water en levensmid-

delen in tenemen;anderehavensmogten zj
perkt.Den zlsten Maart1641moesten zj het zonder den uitersten nood nietaandoen.Door
eiland Firando ten noorden van Nagasakiver- eene dergeljke expeditie naar Nagasakiverlaten,en zich op hetreedsgenoem deD ecima kreey de Bri
tschevlootonderadmiraalStirvestigen, waar zj door de policie gestreng J1.gln 1855voorBritscheschegentoegangt0t
werden bewaakt.Daarenbovenmogtenerjaar- Simoda,Hakodade en Nagasakl,terwjlRusljksslechts2 Nederlandsche scheyen binnen- land een jaar later hetzelfde verkreeg,alsvallen en de waarde van den ultvoer m ogt mede den afstand van Sachalin en van een

niethoogerzjndan 3/4millioengulden.Voorts gedeelte der Kgerilen. In hetzelfdeJaar vermoesten de Nederlandersgeruimen tjd jaar- wierven de Nederlanders vrjen toegang t0t
ljks, doch sedert 1790 om de 4jaar,eene alle voor andere natiën opengestelde havens,
schatting naar Jedo zenden.Hardnekkig wei- en daarenboven verlof t0t vrje godsdienstgerde Japan alle aanzoeken van andere m0gendheden om handels-verbindingen aan te
knoopen.W él hadden de Engelschen reedsin
1613 doorbemiddelingvangenoemden W illLam
2#J-.
: een gunstig handels-verdrag gesloten,

oefening.

De gebeurtenissen in China,bepaaldeljk
aan de PeihoinJunj 1858 maaktedeJapanscheregéring n0g vrjgevigerjegensvreemdelingen.Bveldra volgden nieuweverdragcn met

maarreedsin 1623vertrokken zjvanFirando Amerika,Rusland, Nederland, Engeland en
en lieten den handelmet Japan varen,omdat Frankrjk. Vooral deed Engeland als (?erste
zj metdeJapansche goederen bleven zitten. zeemogendheid zich gelden, en lord Elgin
DejverigeNederlandersdedenhundeJapan- werd op luisterrjkewjzete Jedoontvangen,
sche marktverliezen.Nietandersging hetmet waaxhj persoonljkmethetministérieOnderde Franschen ; hoewel Colbert m oeite deed handelde. W tj hebben reeds medegedeeld
om den Koebo overtehalen t0thet verleenen
van verlof aan Fransche vaartuigen om er

welkehavenserallengszjn reopend.Voorts
w erd vastgesteld datvret?mdellngen in opene

handelte dxjven,hetgeluktehem niet.Even- plaatsen zotlden mogen w onen, grondbezit
min slaagden de pogingen der Russen in 1792
en 1804, der Engelschen in 1803 en der
Noord-Am erikanen in 1837.
Eerstten gevolge van den Vrede van Nan-

verw erven,huizen en kerken botlwen,hunne
godsdienstige gebruiken volbrengen en zelfs

te Jedo zieh vestigen,terwjlde gezanten en

eonsuls-generaal verlof zouden hebben het

king (1842)en van degedeelteljkeopenstel- geheele land te doorreizen.Alleen kopergeld
lingvan Chinay- voortstergelegenheidvanhet z0u niet uitgevoerd, opium niet ingevoerd
goudzoeken in Californië en van degedurige mogen worden.In 1860 slooto0k Portugat
zeetogten van de westkust van Amerlka naar een handelsverdrag.In datzelfde Jaar bezocht
de oostkust van Azië,alsmedew egens de be- een Japansch gezantschap Noord-Am erika,en

magtiqing van het Amoer-gewestdoor Rus- in 1862 een ander de wereldtentoonstelling te
land,ls deverhoudingvanJapant0tdeoverige

Londen en onderscheidene Etlropésche Hoven.

rjken eenegeheelandereenzjneafzondering Ook door Pruissen en eindeljk in 1864 door
eeneonmogeljkheidgeworden.Toen Willemll! Zw itserland w erd een handelsverdrag m et

koniny derNederlanden,den 15denFebruarj Japan totstandgebrayt.

Inmiddelskwamen ln Japan vooralde Daimio's in verzet tegen het verkeervan vreemChinatevolgenenJapanvoordenvrjenhandel delingen.Toen comm odore Perry in 1853 verteopenen,opdathjhiertoenietten slottezou scheen,regeerdeer sedert17 jaardetaikoen
D#.##.
w orden genoodzaakt, volgde eerst den 4den M inamotto .
p'
p.
p%,een verstandigvorst,
1844 ln een briefaan den Taikoen den raad
gaf om uit eigen beweging hetvoorbeeld van

Julj 1845 niet van den Taikoen,maarvan die door de oud-conservatieve partj wegens
den Staatsraad een afwjzendantwoordmetde het sluiten van het verdrag met Amerika t0t
opmerking, dat het Japansche staatsbeleid

zelfmoord genoodzaakt of volgens anderen

veeldegeljkerwasdanhetChinésche.lntus- door een zjner ministers omgebragt werd.
schen gebeurde alspoedig wat de Nederlan- Daar zjn zoon minderjarig was,viel het
dersvoorspeldhadden.Reedsin 1846verscheen regentschap tendeelaan denjegensvroemdede Amerikaansche commodore Biddlemet 2 lingen zeer onpartjdig gezinden vorstIq)'
amschepen,deed den zosten Julj een voorstelom mono-Kamz.Nog vöôrdekom stvan lord Xlgin
een handelsverdrag te sluiten,maarwerdafge- stierfechterdeminderjarigeTaikoenaanvergif,
wezen.Intusschen zond dr regéring te W as- hem toegedienddoordeneerzuchtigenprinsvan
hington in 1852 eene vloot derwaarts ondeq Mito,eenafstammelingderzjljn,om voorzich
het bevelvan commodore Perry.Deze kwam zelven ofvoor zjn zoon hetbewindte verden 8stenJulj 1853 in de baaivan Jedo,en krjgen.De Regentschonk den Prinsgenade,
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doch verwees hem naar zjne gpederen en
riep den Grooten Raadbjeen,diedenJongen
prins van Kioesioe t0t Taikoen koos. Daar
00k dezen0gmindeljarigwas,hielddeRegent
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uit te leveren en schadevergoeding te betalen,
verscheen den 15den Augustus een Britsch
eskader onder bevel van den vice-admiraal

Kuper vöôr de stad Kagosima oq Kioesioe,

de teugels van het bewind in handen en verezoestte deze, docll was niet ln staatde
bewerkte nu,datde prinsvanM ilot0tlevens- strandbatterjen te bemayt
igen.Op eeneconlange ballingschap e11t0tverliesvanzjnleelt- ferentie, door d0n Amerlkaanschen ministergoed veroordeeld en dienszoon t0tzjnOpv0l- residenten denNederlandschenconstll-generaal
ger uitqeroepen werd. Tevens ontsloeg hj den 26sten odober 1863 te Jedo met den
alle minlsters, die het verdrag metAmerika ministerraad van den Taikoen gehouden,veronderteekend hadden. Doch reeds del 24sten kl
aarde laatstgenoemde,dat hetbesluit van

Maart 1860 was hjhet slagtofferderwraak 24 Jt
lnj wéllswaarwasingetrokken,maar

van den vorstvan M '
ito,die hem te Jedo op dat de gesteldheid van het binnenland den
straat deed vermoorden,waarna dezeVorstin voortdtlrenden handel in Yokohama nietver1861 door een bloedverwantvan den Regent oorlootkle,zoodat de aldaargevestigde vreem -

werd omqebragt. Daar het den inmiddels d
elinren naarHakodade en Nagasakimoesten
meerderjarlggewordenTaikoenaanalleenergie verhulzen. Tevens belemmerde de regéring

ontbrak, ontstond in Odober 1862 de lang den handel meer en meer.De vertegenwoorvoorbereide omwenteling, waardoor de reac- digersderbuitenlandschemogendhedenbesloten
tionaire Daim io's de overhand verkregen op derhalveom gezamenljk handelendop te treden Mikado en den Taikoen.Aanvankeljk den tegen den adel,daar deze heerschappj
scheen hierdoor verdeeldheid te zullen ont- voerde over den Mikado en den Taikoen.Nu
staan; doch weldra vereenigden zich de ver- betaalde den llden December1863deprinsvan
schillende partjen tegen de vreemdelingen. Satsoemadege&rorderdeschadeloosstellingenverDe Mikado wilde de verdragen,die niet ynet klaarde de Japansche regêring den 4den Fehem gesloten waren, niet erkennen, en de brt
larj 1864, datzj de invoerregten wilde
Taikoen verklaarde dat hj buiten staatwas verm inderen, doch dit alles was niet meer
de verdragen te handhaven? omdat hj voor voldoende.
het oppergezag van den Mlkado moestbukNa vrtlchteloozeonderllandelingen forceerde
ken en ook geene magtbazat om de weder- den 5den en 6den September het vereenigd
spannige leenvorsten te dwingen. De adel eskader der Engelschen,Franschen, Nederverschoolzieh achter deregêring,tererjlhj landcrs en Amerikancn, uit 17 schepen bedevrcemdelingenOp eeneolzbeschaanldewjze staande,onder hetbevelvan den Engelse,hen
beleedigdeendeJapannêzent0tvreemdelingen- vice-admiraalKuper en den Franschen schoutmoord opstookte.De Amerikaansehe gezant- bj-nacht Jaurês de straat van Simonoseki
schapssecretaris H euskin,alsm ede Rloltardson door de sterkten van den prins van N ayato
en andere Engelse,
hcn werden omgebragt.Om te veroveren en te verwoestea.O0k de Nealle betrekking van den Taikoen m et het derlandsehe marine handhaafdedaarbj haren

buitenland afte breken,werd hj uitJedo
verwjderd enmendeeddehogfdstaddoordrt
lkkende m aatregelen een groot deel van hare
bevolking verliezen.lletwastwjfblachtig,Of

roem door het krjgsbeleid van den ltapitein
ter zee de JVJAIaan boord van glletMetalen

Kruis''1 vergezeld van rD: Djambi''1KAm-

sterdam''en rD e M edusa''1en had dooreene
gelukkig volbragte landing een werkzaam
worden. Het Engelsche ultimatum (April aandeel aan de verovering der Japansche

de geslotene verdragen zollden gehandhaafd

1863) wegens den gepleegden moord had wél strandbatterjen.

de betaling ten gevolge eener schadeloosstelDen lodt'nSeptember werd metdenminister
ling van 440000 dollars, maar reeds den van den prins van Nayatodegrondslag gelegd
Q4sten Junj verklaardedeministerOyasatvara- t0teene overeenkomst,volgensw elkedestraat
.9.
:t?d.Wo-wo-AW-ï in eene circulaire aan de voor de scheepvaartvanallenatiënz0uworden
Europésche constlls, dat hj van den op last geopend,terwjlaandeVerbondeneMogendhevan den M ikado handelenden Taikoen het den eene schadeloosstelling z0u w orden uitbebevel ontvangen had,om de vroeger openge- taal
d,wierbedragmenmetderegéringteJedo
stelde havenswederte sluiten.Daardevreem- bepalen zou.D ilvertegenwoordlgers dervier
delingen van llet handelsverkeer m et Jedo Mogendheden verschenen daarna m etde vloot
niet w ilden afzien,kwam het tOteene bloe- voorJedo,waar in eene conferentie metden

dige botsing,daardeJapansche kustbatterjen ministerraad (5 en 6 Otstober1864)deregé-

en 2 Japanscheschepen enkele oorlogscheyen ring van den Taikoen de uitbetaling waarderbuitenlandschemopendheden,die deBln- borgde van den oorlogslast, aan den Prins
nenzee bj Simonoseklpassoerdon,md goed van Nagalo opg,
llegi
l. O0k nam zj de vergevolg beschoten.W éltuchtigde de Fransche
admiraal Jaurls mt
lt het fregat msemiramis''
en de stoomkorvet r'
rancred''de Japannézen,
doch k0n zich niet meester maken van de

pligting op zich,den Mikadû tethetbokrachtigcn der handolsverdragen te bewegen en

den handel, vooral den zjdehandel,geene

hilldernissen in den weg te leggen.Daarendoorvaart,terwjldenNederlandschekapitein- boven erkende de ministerraad het regt der
luitenant de Casembroot met hetoorlogscllip vreem de gezanten om zich te Jedo te vestiDDe Medusa''de straat van der Capellen f01'- gen.Eindeljk verklaardedeMil
tadodenprins
ceerde. Mregens de weigering van den prins van Nagatovervallen van zjnetitels,waarvan Ratsoemaom dem oordenaarsvanRlehardson dkgheden en bezittingen,en deTaikoenscheen
4*
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metden meesten jvermaatregelen tenemen) ljk:Naiden voor gewjde en Glteden voor
om daaraan gevolg te geven. Naauweljks wereldljke geschriften.Devolkstaalissterk
eehter was het gevaar afgewend, toen het metChinéschewoorden vermengd;zjisechtrollwelooze spelop nieuw begon.Den zlsten
November 1864 werden 2 Britsche oëciereu

ter welltlidender dan het Chineesch, beter

voorzien van klinkersenalzoozeerklankrjk.
bj Kamakoera vermoord,en in April 1865 Met de letters Onzer MTestersche talen kan
beslootderegéring van den Taikoen,in over- men haar niet schrjven,omdat zj klanken
leg met die van den Mikado, dat alle vreem- heeft, welke daarin ontbreken. Behalve het
delingen,afkomstig uit Staten,die geen ver- Japansch kentmen ero0k het Chineeseh als
dxag met Japan gesloten hadden,uithetland de taal der geleerden.Bjna allebelangrjke
Japansche werken,zooals de Jaarboeken des
verwjderd zouden worden.

Geljk wj reedsvermeldhebbeniserthans rjks,deencyclopaediën enz.,zjnin letChide waardigheid van Taikoen atkeschaft en neesch opgesteld. Het Japansche schrift is
het leenheerschap der Daimio's opgeheven. voor den leerling zeer moejeljk. Het beToen de havens van Japan opengesteld werden,begaven zich o0k weder Christen-zendelingen derwaarts, die er een goed onthaal
vonden. Niet alleen waren vele afstammelingen derin de lideeeuw verdrukte Christenen
aan het geloofdier martelaars getrouw gebleven,maarhetaantalgedoopten nam van dag
t0t dag toe. In 1861 echter liet de regéring
te Nagasaki 1;0 Japansche Christenen in de
gevangenis werpen,en hoeweldeze door tusschenkomst van de vertegenwoordigers der

vat 47 teekens, die uit evenzoovele ideo-

graphische teekens der Chinézen zjn afgeleid. Algemeen gebruikt m en er tegen-

woordig tweeërlei alphabeth, nameljk het

Firakana, waarilz men geen spoor van Chinéschen Oorsprong Ontdekt'
,voor deboeken en
de volkstaal, en het Katakana vool.kantteekeningen en opmerkingen. Geen enkel Japansch boek echter wordtin zuiverJapansch

gedrukt:h0egeleerder deschrjveris,des te

meerChinêsehe ideographischeteekensbrenqt
Europésche mojendheden hunne vrjheid her- hj tepas.Erkomtn0g bj,datook deChlkregen,verklaarde het Japansch besttlur,dat nésche schri
ftteekensoy drie wjzen geschrehetgeenevrjheid van godsdienstveroorloven ven worden.Mensehrjfter,evenalsinChina,
zou.Het veroordeelde trouwensin 1868 niet
minder dan 4100 pas-bekeerde Christenen tot
deportatie. O0k dat vonnis werd dool
* den
invloed der Europésche consuls vernietigd,

maar in Januarj 1870 nam de regéring gestrenger maatregelen, zoodat 3000 belpde
- rs
van het Christendom in hechtenis genomen
en in verschillende provinciën onder de heidensche bevolking verstrooid werden. Intusschen mag men onderstellen, dat deze

m et penseelen: en w el van boven naar beneden in loodregte regels, die van de regter-

naar de linkerhand evenwjdig op elkander
volgen.

Japan bezit.
eene rjke letterkunde in alle

vakken van wetenschap. Onder de werken,

die in Etlropa bekend zjn,bekleedt,na de
rRjks-jaarboeken'',derGrooteChineesch-lapanscheEneyclopaedie(105deelen,Jedo1715)''
de voornaamste plaats.Van alle provineiënen

vjandigheid tegen het Christendom van tj- merkwaardige steden desrjksbestaan geogradeljken aard zalwezen,omdatzjgeen wor. phisch-topographische besehrjvingen met vele
te1 heeft bj hetvolk.Tevenswordtdever- gesehiedkundige bjzonderheden.VandeJapandraagzaamheidJegensvreemdelingynerallengs sehe landkaarten zjn doorvon kbûebold ondergrooter.In dezen tjd(1875)kanledervreem- scheidene in Europa bekelld gem aakt.De nadeling er verlof bekom en om hetbinnenland tuuxljke historie, vool
'al de plantenkunde,
te bezoeken.mits hj zich behoorljk gedrage heeft er vele beoefenaars gevonden.Ook zjn
en zieh niet m et staatkundige aangelegenhe. vele Chinésche boeken Over die wetensehap
op nieuw in het Japansch bewerkt,zooals
den bemoeje.

O0k bljkthet duideljk,datdeJapannézen het vermaarde rpen-thsao (1769, 31 dln)''.

veelbelang stellen in de voorregten derEuro- Voorts heeft m en er tlitmuntende woorden-

pésche beschaving,daarzj gedurig verschil- boeken (Japanseh-chineeseh) en leerboeken
lende rjken van Europa bezoeken en met voor taal.Er zjn hulpmiddelenaanwezigvoor

hulq van vreemden in hun eigen land velerlei de studie van hetSanskrietjbenevensw oor-

nuttlge inrigtingen ter bevordering vanweten- denljsten van de taalderAino en derKoreaners.Voorts heet men er een overvloed van
schap en njverherheid doen verrjzen.
omtrent de Japansel
te taal en Je/prkfxpîf
/ stichteljke en wjsgeerig-zedekundigewerken,

vermelden wj het volgende.De Japansche doorvolgelingen van Boeddh,a e1z Confqeinsgetaal draagt in het algemeen het karakter der schreven.Degenees-enartsengmengkundezjn
Toeranische talen, maar vormtniettemin een goedvertegenwoordigd,- landbouw ennjverzelfshndigen tak, die zeer versehilt van het heid desgeljks.DeJapanschekooplieden hebChineesch en van andere talen van Oost-Azië ben hunne adresboeken, - de steden evenen zich onderscheidt door veelheid van let- zeer,en de adel is in het bezitvan een hoftergrepen. De grondslag der hedendaagsche kalender. Ondersckeidene Nederlandsche ge-

sehxjftaalishetoudeJamâto-dialect,datvan schritïen zjn in het Japansch vertaald. Het
de tegenwooxdige volkstaal aanmerkeljk af- beste werk over den regéringsvorm en het
wjkt, maar door elken Japanneeswordtver- bestuur des rjks is het rspeculum reimilistaan.Dat dialect bezigt men voor geschiede- tari
s (Jedo 1818t5 dln)''.MTjdersontbleekt
nisen poëzj en men spreekthetaan hetHof, het geenszins aan dichtwerken. D e Japanterwklmen hetin 2 vormen gebruikt,name- nézen bezitten vele oude liederen) zoowel
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van mythologischen aIsvan geBchiedkundigen
inhoud. Hun beroemd heldendicht: rFei-kemonogatari'of Geschiedenis van de dynastie
I'eé-ke''werd in hetlaatst der 12deeeuw door
Inkinaga vervaardigden door Seoboet,eenblinden zanger, Onder het volk verspreid. Het

lingen,nameljk Pati, Japara, Koedoes en
Dwajana,metevenzoogenoemdehoofdplaatsen. De hoofdplaats der residentie is Pati.
Men heefterkoëj-,suiker-,tabaks-encochenille-cultuur.Bj dezeresidentie behooren de
eilanden: Penganten, Telok en Pandjang in
de bogt va'
n Japara, - Mandelika aan de
i
s
bj
he
r
h
a
l
i
ng
q
e
d
r
t
l
kt
e
n
b
e
s
l
a
a
t
1
2
d
e
e
len.T0t de afdeellng derlierdier
hten behooren noordkust,en deKarimon-Djawa-groep.
onder anderen de beroemde bundelsvanM an-

De stad J'
tetzro ligtin het district vandien

4b,
pb: uit de 8ste eeuw (30 dln)en dievan naam , niet vervan hetstrand,aan de evenSjotet (1459).Punt- en tooneeldichten heeft zoo genoemde rivier, ten westen van de
m 0n er in yaenigte1 en hetaantalromans is Moer
ja.De vlaggestok staat er op 6032'30/
zeer groot.H iertoe behooren:rlletleven van

Z.B.en 110039'30'0.L.van Greenwich.Een

prinsIwagi(12 d1n)'''- 2
,lledaden der be- afzonderljke weg verbindt de stad metden
roemde jonkvrouw Kagaml(5 dln),,,- rDe grooten postweg.Reedsvôöreeuwen waszj
zeven gelukkigcendezeven ongelukkigezaken bekend alseenehandelsplaats.Valent'
qnroemt
(5 dlnl'' oDe zes wandschermen in vor- haar als fraai en sterk bevolkt,doch zj is
men dervergankeljkedingen'',- >Deminna- thans aanmerkeljk vervallen van harevoorrjen van Otoba en Tansitsi(2 dlnl''enz.Te- maligegrootheid.Deaanzienljkstewoningen
vens verschjnen erletterkundigejaarboekjes. zjn die van den adsistent-residenten van den
De Christeljke letterkunde daareutegen iser regent.Voorts is er eene brug overde rivier;
van weinig belang.M en meent dat reeds in

doch het fort, dat w eleer aan haren m ond

del7deeeuw (Miako1613)inhetJapanscheen verrees,is in 1830 gesloopt.

Nieuw Testament bestaan heeft.lloeweleerst
Japetus,in deGriekschefabelleerdezoon
in die eeuw dç Jezuïeten meerdan êênwoor- van Uranns en Gaea, een der Titanst een
denboek en spraakktlnst van het Japansch in broeder van Sat.rn'
l
ts, Oneanus enz.,huwde

het licht deden verschjnen, vestigden pas met eene dochter van laatstgenogmde,Asia
later vele Nederlanders en andf
ureEuropésche
geleerden hunne aandachtop di0 ta/l, zoodat
zj eerstin onzeeeuw een voorwerp vanstudie gew orden is. Inzonderheid heeft'von ,9'J6-

genaamd?welke hem 4 zonen,Atlas,Promef/z6fx,s, Epimetltens en M enoetins,schonk.V01-

FensHomérnsishj metSat-nusingekerkerd
ln den Târtarus. Als vader van Prometkens
bold, oëcier van gezondheid bj laetNeder- is hj de stamvader der Hellenen, en zjne
landsch gezantsehap te Japan, veel licbt nakomelingen dragen den naam van Japeverspreid over dit merkwaardig rjk,terwpl tiden.
ook Hofmann teLeiden,deAoyzl
g/in Frank- Japhet WaS volgens de Bjbelsche0Verrjk,Medhmrsten AleockinEngelandenSehott levering de derde zoon van Noack.Zjne naen P-ht
zmaier in Duitsehland zich metjver komelingen verspreidden zich vooral in het

op de kennis der Japanse,he taalhebben toe- noorden van Azië en in Europa,weshalve de
gelegd.Te Leiden vindtm en nietalleen eene Armeniërs, Meden, Grieken, Thraciërs enz.
tlitgebreide verzameling van voorw erpen uit tot de afstammelingen van Japhet gerekend
Japan, door natuurkundigen bjeengebragt, worden.Arabischesagennoemenhem denstamvader der Turken en Barbaren.Men verhaalt,
maar o0k eene menigte Japansche boeken.
Japara ofDjapara,eeneresidentieOphet dat hij 11 zonen gehad heeft, die de stameiland Java, grenst ten westen,noorden en vaders werden van even zooveel Aziatische
oosten aan de Javazee,ten zuidwesten aan volken.
Rembang en ten zuiden en zuidw esten aan
Japiks (Gjsbert),zie GùsbertJ'
cyikd.

Samarang. Ztl heef'
t eene oppervlakte van 40
(met de eilanden 42) IJ geogr. mjlen telt
btjna,600000 zielen. De kustis er bezetmet
koraall
-ihbn en moerassen,waaruitschadeljke
dampen oprjzen. Op de meer billnenwaarts
gelegene vlakte is het zeer w arm ,daar de
thermometer van Fahrenheit er bj dag 93 t0t
94O aanwjst, doch des nachts t0t 74Odaalt.

Jarcke (Karl Ernst), een schrp
-ver van

staatkundige geschriften, geboren te Dantzig

den loden November 1801,gaf als Jongeling
zich over aan de geestdrift,w aarmede velen
na denbevrjdingsoorlog warenbezield.Schoon

t0thet Protestantsche kerktzenootschapbehoo-

rend, kwam hj te Bonn, waar hj in de
regten studeerde,door zjn omgang meteen

De plantengroei is er ongemeen weelderig, R .Katholiek m edestudenttot de overtuiging,
doch men heeft er niet genoeg water,daar dat het verheven ideaal, hetwelk hem voor
dit laatste,van de verwjderdeberqen afda- den geestzweefde,in de R.Katholieke Kerk
lend, opgevangen w ordt dtlol- de rlvier van te vinden was.Ditgafaanleiding,dathjmet
S0l0. De eenige berg van eenig belang is er zjn vri
end Phill'
èstotdeR.KatholiekeKerk

de Moelja (1600 Ned. elhoog), op den in

overging.Daarna vestigde hj zichalsprivaat-

zee uitspringenden uithoek van Japara gele- docent te Bonn, vezkreeg den titelvan ptogen.DevoornaamsterivierenzjnerdeTangoe- fessor en ging vervolgens als advocaatnaar
langin,de grens vorm ende tussehen Japaraen Keulen. Later ontving hj verlofom aan de

Demak (totSamarang behoorend),en deDJa- universiteitteBerljn voorlezingentehouden.
wana.In het zuideljk gedeelte van Japara Hj stichtte erhet rpolitische W ochenblatt''1
heeft men kalkrotsen en holen metoverbljf- waardoor hj zich zooveelonaangenaamheden
selen van beenderen:w elkeveelovereenkomen op den halshaalde,dathj in 1832 alsraadsmet die van den ollfant.Japara telt 4 afdee- heerin de H0f-en ShatskanselarjnaarWee-
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nen vertrok,waar hj vervolgensmetde 0p- der burgerjen onderschei
dde zich doorzjne
voeding van den prins ran NJ,:.:tZ. werd be- vermetelheid.

last.Hj bekleeddezjnebetrekkingaandekan- Jargon noemt men in hetalgemeen eene
selarj t0t aan de omwenteling van 1848, bedorvene,verdraaide,vooroningewjden on.
waarna hj zich metletterkundigen arbeid0n- verstaanbare taal,waaraan men 00k welden
ledig hield,en overleed den 28sten December naam geeft van KoeterIvaalseh.Hetis voort:
1852. Behalve in reeds genoemd pW ochen- de opzetteljk gevormde dieventaalmethare
blatt''jheefthj opstellen geleverdinde nAll- flguurljke tlitdrukkingen,en eindeljk dealgemeine Zeitung'',den roesterreichisehenBe0- gemeene spreektaal derfsraëlieten,eene taal,
baehter''en derllistorisch-politisehe Bliitter''. uit llebreeuwsche,Poolsche,en andere woorVoorts schreef hj: pllandbuch desgemeinen den zamengesteld en zelfs nietOntblootvan
Deutschen Strafrechts(1827- 1830,3(lln)'',- eene uitgebreide litteratutlr. Delfstofkun-

DDiefranzözischeRevolutionv0n1830(1831)'', digen geven den naam van jarfons (jarenpvrrmischteschriftentl83g- l8s4,4dln)''. gons de diamant)aan zirkoons,dle ôf van

-

Jardln (Kareldu),zie Dujardin.
Jarges.Onderdezennaam vermeldenwj:
Coppen Jcr-ge.s,een Nedel-landschkrjgsman.
Hj waseen zoon van Jarges Copzdêz,burgemeester van Oroningen,bekleedde weldra het
burgemeestersambt met zjn vader en stond
methem aan hethoofd derSchieringers. Hj
.

natuur kleurloos öt'in het vt
m r van hunne

kleur beroofd zjn en dikwjlsalsdiamanten
verkochtworf
len,alsmedeaan qoudgele,geelroode of paarse steentles, dle op hyacinthen geljken en vooraluit Pau in Frankrjk
in den handelgcbragtworden.- Daarnaargaf
de Engelsche scheikundige Sorby aan een m e-

was een behendigj dapper en ondernemend taal,dat lkj in 1868 in zirkoon meence te
man, die den Vetkoopers vcelafbreuk deed. hebben gevonden, den naam van ianqonium.

*flem zelven
In 1413overweldigdehj hetraadhuisy'door- lletisechtergebleken - en dool
stak, naar men zegt, met eigen hand den
burgemeesterJ'
oltan./dpotyr.sen noodzaakte de
overige Vetkoopers,de stad te verlaten.00k

erkend (18;0),- datditmetaalenkelinzjne
verbeelding bestond.
Jarichs (W(be),00k Jelkema genaamd,

een verm aard Frlesch edelman,woonde op de
togten, roofde het goud en zilver uit de ker- stins Metslaw ier te Akkrum en bezattlaarenken en liethiervan te Kampen arendsguldens boven eonestinsteHem elum eneenete5V0lldsslaan, naar hem Copppnguldens genoemd.De end. I1j leefdc in hetlaatstder 154eeeuw

in den omtrek vanGroningenhieldhjstroop-

strjd werd inmiddels met afwisselend geluk en was een dayper,wraakztlchtiq en bloedgevoerd. Coppen J'
crpdd,(1001*KenofdzlBroeeke dol'stig man, dle de wegen onvellig m aakte
uitCroninyenverdreven,bad den hoofdzetel en zjnestrooptogten llitstrektet0taan Leeuder Schiemngers te Stavoren gevestigd.W èl warden.Eensroofde hjerltoejenwegi11het

werd in 1420 een verdrag gesloten, doch gezigtdel*stedelingen,waarop dezedewapens
weldra ontvlamde het twistvuur op nieuw. grepen en te Akkrum zjnestinsbelegerden,
Den 26sten Septembcr van laatstgemeld jaar die d00r Homme Zïeg4zt.e.:, een broeder van
veroverden dc Vetkoopers Stavoren t
1ooreen zjne vrolw ,verdedigd,maar na 7 dagen innachteljken aanval, en Coppen Jcrt
/ea sneu- genomen en tot den grond toe geslecht werd.
Een aanvalop Leeuwarden,doorden wraakvelde bj diegelegenheid.
Eiso J'
crvd.s,t0thet geslachtvan den voor- gierigen Wybeberaamd,mislukte.Zjnepartjgaandebehoorende.Hjwas,a1seenjverigvoor- genooten,deSchieringers,slotenm etLeeuwar-

stander der Hervorming en deronafhankeljkheid,in het begin derSpaansche onlusten genoodzaakt,het Vaderland eenigen tjd te verlaten.Na zgnterugkeerwerdhjin1577door
de Ommelanden atkevaardigdnaardeUniete
Brussel, welke ht'
l onderteekende. Het v0lgendeJaarwerd hjraadsheerin hetHofvan

den een zoen, doch hj bleef er buiten.
In 1482 veroverdehi
j HeslingahuistePoppin-

gawier,dochverloorizet0okwederkortdaarna.
In hetzelfdeJaar verbond hj zich met Willem

K laaszoon, den verdreven schout van Hoorn
en een aanhanger der Hoekschen, toog met
hem over de zee en maakte zich meester van
laatstgenoemde stad na een bloedig gevecht,

Friesland en nam deelin de twisten,tusschen
oroningen en de Ommelanden ontstaan.Later waarindeKabeljaauwsch-gezindebevelhebber
zorgde hj,datde Ommelanden toetraden t0t Marten Veelaar omkwam.W eldra echterwerd

de Unie van Utrecht, en o0k hj werd der- 11001
*1 heroverddoorLalalny en WhbeteEgwaartsgezonden om haartebekrachtigen.Hj mond op den Hoef in de gevangenlsgeworwoonde doorgaans op Heerema en overleed te pen.Nadathjzich vrjgekochthad voordt
li,
Oterdum in 1584.- k
bkhelteJ'
t
zr.gd.
:,eenbloed- zend goudgulden,nam hj a1shoofdderSchieverwantvan den voorgaande,wasbevelhebber ringerswederom jverig deelaan den burgervan Aduarderzjl en sneuvelde in 1581,die oorlog in Friesland en sneuvelde in 1497 in
plaatstegen de Spanlaarden vexdedigende.- een strjd tegen de LeeuwardersOp hetkerk-

tvïc/z.
:,die
Van geheelandere rigtlng was AlbevtJ'
crp-, hof te Grouw.- Van een Dybe J'
desgeljkseen bloedverwantvandevoorgaan- in de eerste helftder 16deeeuw leefde,vindt
den.Hj wasin 1594tweedebt
lrgemeestervan men in de rAnalecta mediiaevi''van BroueGxoningen,toen deze stad doorprins M aurlls rïzf.sran N I'dek eene pcorte Chronyk,uitvele
belegerd werd. Geholpen dofll.de Jezuïetell,. Chronyken te samen met groote vlyt ende
verwekte hj er een opstand,die de pogingen arbeytgebracht,tracteerendevandehercom ste
der aanzienljken,om voordebelegeraarsde der Vreesen ende 0ervryheyt''.Deze kroniek
poorten teopenen,verjdelde.Hj waskolonel looptt0t 1535.
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Jarnac, een stadje in het Fransche de- hj in 1811 zjn ontslag genomen had,ging
hj in 1812 alsgouverneurnaar.Falun,doch
00k ditambtlegde hj in 1822nederen vestigdezic'
h ambteloosteUpsala,waarhjzich
wjdde aan de académischevormingvan zjne
zonen.In 1837 echterwerd htjbenoemd t0t
men te Triac, niet ver van Jarnac?een ge- c'
hefvan hetRjksarchiefteStokholm,doch
denkteeken doen verri
jzen.Nietvervand.
z
ia
'r, nahetoverltjden van zjn zoon Thomastrok
in het dorp GrandesMaisons, zjn vele Cel- l
1j zich in 1842 van alle openbare zaken
partement Charente, telt slechts 4000 inwoners,doch is merkwaardig door den veldslag
van 1569 tussohen de R.Katholieken en de
Hugenoten. Dââr werd de prins ran OPS#J
gedood. Ter gedachtenis van dat feit heeft

tische en Romeinsche otldhet
len ontdt
lkt,
terng,en overleed den Gden April1847.Hoeonder andcren een dolmen 01'steenen tatblter welhj zich metmoedtegenhet despotismug
lengte van 5 Ned.el en rt
liulhalfzoo breed. verzette, was hj een verklaardevjand van

Die tafelprjkt op één del
'pleinenvanJarnac. hetmoderneliberalismus.Zjnebeginselenheeft
Jarosiaw ofJaroslalvl,voprheeneengroot- htjverkondigdin zjntjdschrift:podalmannen
vorstendom en thans een tot Groot-Rusland (1822-1823)'1.Afet Geq,er verdedigde hj in
behogrend yonvernement, dat op 622,
38 (El zjn geschrift:p0m Sverigesltirowerk (1823)''
geogr.mjlln 10arrondissementen gmstreeks deklassiekeopleiding,terwjlTeynèr,Av
qardlh
een millioen inw oners telt, heert een m ee- '
pozl Hartmansdorf en anderen strjd voerden
rendeels eFen, nietzeer vruchtbaren bgdem , vûordenietlworewetenschappen.EengeschiedwordtdoordeW olga.deMologa,deScheksna kundig geschriftvan zjnehandwerdin 1838
en een aantal zj-rivieren van deze besproeid door de Acadêmie van Geschiedenis en Ouden bezit onderscheidene nloerassellen eenige heden bekxoond, terwt
jl l1j 0ok gedichten
meren. Dit gewest levert geene voldoende heef
t uitgegeven.- Zjn ondste zoon Kar1
s J'
iirta,geboren te Stokholm den zden
hoeveelheden koren voor zjne inwoners;de TApzzll,
veestapelis erniet onaanzienljk,en erzjn September 1802, was eerst lector aan het
vele weverjen.- DehoofdstadJ'
lro.
sbtt
l,aan gymnasium te W estexas, daarna hoogleeraar
de 'W olga en aan den mond der Kotorvost, in de welsprekendheid te Upsala, zag eenige

3
51/:geogr.mj1ten noordoosten van Moskou zjnergeschriften doordeAcadêmiebekroond,
gelegen en metdeze stad door een spoorweg
en overleed den 8sten November 1841.
verbonden,is de zetelvan een gouverneuren
Jasikow (NikolaiMichailowitsj),eenRusva'n een aartsbisschop en telt 32000 zielen. sisch dichter, geboren te Simbirsk in 1801,

Erzjn 66 kerken,3 kloosters?een g'
eesteljk bezochtOp llciarigen leeftjd de mjnschool
seminaritlm ,een door.
lle-ïtdt?
/'gestichtlycéum , tePetersburgen zag zich daarnageplaatstbj
alsmede andere inrigtingen van onderwjs. het korps inçenieurs.Wegens zpne neiging
Men heefter onderscheidene fabrieken,vooral totletterkundlgen arbeidnam hjechterreeds
linnen- en katoenweverjen, klokgieterjen, naverloop van een Jaar ztln ontslag.Daarna
loodwit- en zjdefabrieken,en een uitgebrei- toefde hiJ11/cjaartePetersburg,en vestigde

den handel. Tn het geheele arrondissement zich in 1823 te Dorpaten in 1829teMoskou,
Jaroslaw wordt veel linnen geweven. Dââr waar hj van 1831 t0t1833bj hetkadaster
vindt men het dorp Welikqje-selo,vermaard werkzaam was.Om zjnegeschoktegezondwegens het grootaantallaarzen,dat er ver- heid te herstellen,woondehj geruimen tjd
vaardigd wordt.
te Simbirsk,daarna in Hanal,Nizza en aan
Jaroslaw of Jarosla'
u is o0k de naam van het meer van C0m0.Vervolgens keerde hj
eene stad in hetarrondissementPrzemyslvan naar M oskou terug en overleed aldaarin 1846.

het Oostenrjksehekoningrjk Galic,
ië.Zjligtin Zjne eerste gedichten verschenen in een tjdeen fraai en vruchtbaar oord aan de San, sehrits
t. Aanvankelt
jk waB ht
jt
le lofdichter
eene zj-rivier van de W eiehsel,en aan den van de liefde en den wjn,zoodatmen hem
den
Rns
s
i
s
e
l
t
e
n
x
y
.
z
à
t
f
c
r
e
os
noemde.
Latexvolgde
spoorweg van Krakatl naar Lemberg en telt
ongeveer 9000 inw oners. Er is een D om ini- hj eene meer ernstige rigting.Ztjne verzen
caner en een Franciscaner klooster,en m en ondexscheiden zieh door eene meesterljkeverhoudt er zich beziq metlakenweverj,blee- sifcatie en door zuiverheid van taal. Zjne
kerj,het vervaardlgen vankaarsen,en met Gedichten''verschenen in 1833 en 1845 in
een dxukken handel in honig,w as,linnen, 2deelen,en dedaarinvoorkomendeopsalmen'',
alsmedprDeaardbeving''wordenzeergeroemd.
Hongaarschewjnen en graan.
Jàrta (Hans), eell Zweedsch staatsman, Jaslone m ontana L.is de naam eener
geboren den llden Februarj 1774,was de één- of tweejarige plant,welke totde familie
zoon van een luitenant-generaal,studeerde te

Upsala en zag zich in 1790 geplaatstbj de
Koninkljke kanselarj.Bj de spanning,die
in 1800op den Rjksdagtusschen den Koning
en den adel ontstond, behoorde hj t0t de

der Campanulaceën behoort. Men vindthaar
in Europa en Klein-Azië, en in 0ns Vader-

land bloeit zj in Junj en Julj ()1!drooge
he
ide'en zandgronden en in de dulnen.Zj
ondel
scheidt zlch door enkelvoudige wor-

edelen, die afstand deden van hun adeldom . tels en door talrjke stengelsj die t:t op

Hj nam ztjn ontslag en veranderde den va- de heltt van bladel-en vf
lorzien zjn en dan
derljken naam Hjerta in Jörta.Toen in 1809 uitloogen in langebloemstelen,aan wiertopde omwenteling uitbarstte,washjwerkzaam pen zlch deylatte ofhalfbolvormige bloemop een verzekeringskantoor?doch kwam toen hoofdjes bevlnden. Dc stekelharige bladeren
a1s staatssecretaris aan hethoot'
d van het de- ztjn zittend,afwisselendgeplaatst,ljn-lancetpartement van Handel en Financiën. Nadat vormig en gaafkandig.Het om windselbestaat

56

JASIONE MONTANA-JASMINEZN.

uit 1Q t0t20 elkanderbedekkendeblaadles, telvormige bloem en eene tweeknoppige beg,
en de bloempjes zjn gesteeld en blaauw of behoort de geneeskrachtige JW.
:-ï# (J.oëciwit van kleur. Deze hebben een s-slippigen nale L4. Dezeheesterwordt 3 Ned.elhoog
kelk eneenediep-ingesnedene,s-slippigebloem- en heeft roedevormige takken, van welke de
i
e
#ongste vierkant en met ijne haren bedekt
kroon,5 meeldraden met vrje helmdraden, '
een onderstandigen ejerstok metépn stjlen zjn.Deoneven-gevindebladerendragendoor2 korte stempels.Devruchtisbjnabolrond, gaans3 yaren blaadjes en een eindblad.Zj
s-kantig,z-hokkig,en naarbovenmet2klep- zjn puntlg-eivormig, aan den rand fi
jn bepen openspringend. De Jasione wordt gretig haard en het eindblad is watlanger dan de
door schapen en geiten genuttigd en door de overige.De bloemtuilen dragen slechtsweinig
bjen bezocht; ofo0k Jasione.
pe-u1 L. bloemen en deze onderscheiden zich dooreene
bj0nsin hetwild voorkomt,schjntn0gon- fraaje, diep-ingesnedene bloemkroon en door
zeker te w ezen.
een aangenamen jeur.Deze heester,afkomJasm in (Jacqt
les)OfJaquo. e/t-yplïs,een stig uit Oost-lndlë, is eerst aan de kust
dichter in de Fransche volkstaal,geboren den der Middellandsche Zee aangeplant,om later
6den Maart 1798 te Agen in het departement 00k debewonersvanMidden.Europametzjn
Lot-Garonne, was de zoon van een kleer- geur te verkwikken. Voorheen bezigde men
maker en werd kapper.Hj hield zich aan zjne bloemen als opwekkend middel!thans
dit bedrjf, 00k toen hj alsdichteroprang alleen t0thet bereiden vanjasmjn-olle.Bjmaakte.In1825tradhjopmethetgedlcht: gaande flgtlur stelt een tak van dien heester
DMe cal mot
lori (Ik moet stervenl' en na voorop l/adedernatuurljkegrootte.Vermaard
dien tjdleverdehj eene reeksvan poëtische
voortbrengselen, die hem vele eerebljken en
tv /
zelfs het kruis van hetLegioen van Eer bek,
ï !M
zorgden. Hj dichtte: plueu Chalibari (De
Charivari! 1825)''- rluou tresdeMai(De
derde Mel,1830)''
,- pluasPapillotos(twee
>
,
dichtbundels,1835en 1843)''- rlu'
abuglode
;,
.
'
r
7
'/
;
'
(
,
,
$
'xï
I hk
Castel-cueillô (De blinde van Castel-cueillé,
1
1836'' - en pluous dous frays-bessons (De
beide tweelingsbroeders,1847)''.Dezelaatste
vertegenwoordiger der troubadours overleed

te Agen den 5den October 1864.
Jasm ineën is de naam eener plantenfàmilie, welke heesters en kleine boomen be-

vat.Zj onderscheidt zich door volkomene,
regelmatige bloemen,door een vrjen,5-t0t
8-slippigen, overbljvenden kelk, door eene
schotel- of trechtervormige bloemkroon met
een 5- tot 8-spletigen zoom ,w ier lobben in
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den knop dakpanvormig geplooid zjn,door 2

m eeldraden, in de bloemkroonbuis besloten,
m et korte helmdraden en langwerpige,naar
binnen openspringende,z-hokkige helm knop-

Jes,door een z-hokkig vruchtbeginsel,door
in de hokken opgehanyene,daarna van den
bodem oprjzendezaadklemen,dooreeneind-

O

Degeneeskracbtigejasrakn.
standigen,korten stam per met een knodsvorm igen, z-lobbigen stempel, door eene zaad- is voorts de lndisclte.7W.
s-# (J.Sambac L.
),
doos ofeene bes.De zaden staan regtstandig die dubbel zo0 hoog w ordtals devoorgaande.
en hebben veel eiwit,- de zaadlobben der Zjne takken zjn behaard, zjne bladeren
kiem zjn vleezig en plat-bol.Destengelis ovaal en aan de basis hartvormig. De bloe-

dikwjls gewonden.Debladeren zjn meestal men,t0t tuilen vereenigd?zjn eerstwiten
tegenovergesield, zelden enkelvoudig, maar daarna roodachtig;zj geven een heerljken
van steunbladen verstoken.De bloemen zjn geur en bloejen het geheelejaar.Debesis

tweeslachtig, hoek- ofeindstandig,op 3-gaf- zwartenheefteensterken glans.Dezenheester
felige of dubbel 3-gaFelige stelen geplaatst. vindtmen bjkansoveralin dekeerkringslanDezefamilie omvateenhalfdozjngeslachten den, en men heeft o0k eene verseheidenheid
en meer dan 150 soorten, w elke tusschen en met gevulde bloem en. Het geurige sam bacbuiten de keerkringen,doch bjna alle op het &vater wordt veel gebruikt, en de bloem en

Oosteljk halfrond te huisbehooren.Zj ver- vervullen bjfeesteljkegelegenhedeneenebeschillen slechts weinig van de Oleacoën,en langrjke r0l.
terwjl zj meestal eene bittere, zamentrek- Een geheelandere heester evenwelis die,
kende stofbevatten,onderscheiden vele soor- welken wj gewoonljk metdennaam vano
/céten zich door de schoonheid en den aangena- mUn bestempelen.Deze, uit het zuiden van
m en geur der bloemen.
Europa afkomstig en wegens zjne ï
kaaje,
Tot deze familie en tot hetgeslachtJasmi- welri
ekendebloemen alqemeen inonzetuinen
.- L.,dat zich onderscheidtdooreenescho- en parken te vinden, ls Pltiladelpklu Coro-
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narius, behoorende t0t de familie der Phila- het gulden vlies te veroveren. Nu ontving
delpheae.De takken van dezen heesterzjn Jason dien last van Pelias.- Volgens andein den beginne bruin, doch na het afvallen ren had Pelias zjn broeder Aeson van den
derbuitenste schorslaag vuil-grjsvan kleur, troon gestooten en gedood.Toen Jason meer-

terwjldeJongere,bloemdragendetakjes4e- derlarig geworden was,raadpleegde hj het
streept en bleek-groen zjn.De drievoudlg- orakel?h0e hj zich weder in hetbezitz0u
generfde bladeren zjn tegenovergesteld,ltort kunnen stelltl
n van zjn regtmatig erfdeel.Hj
gesteeldjeirond of elliptisch?toegespitst,aan ontving ten antwoord,dathj in hetgewaad
den rand behaard en ongeljk gezaagd,van van een M agnesiër, met een panthervelover
boven donker-en van onder bleek groen. De

den schouderen met 2 lansen gewapend,zich

bloemen zjn ten getalevan3,5 (
)f7 aan de naar het I-l()fvan Pelias te Jolkosm oest beuiteinden dertakjestottrossen vereenigd.De geven.Ditgeschiedde,doch hj verscheen er
bleek-groenekelkbuisis bolvormig en m ethet met éên schoell,daarhj den anderen op b0vruchtbeginsel vergroeid, de boord 4-deelig. ven vermelde wjze verloren had.ToenPelias,
De 4 ovale, heldel' witte bloembladeu zjn die hem nietkende,vroeq naarzjngeslacht,
ingeplant op den kelk enafwisselendgeplaatst antwoordde hj sttlutmoedlg,dathj dezoon
met eironde, toegespitste slippen. O0k t1() van Aeson was,liet zil!h het huisvan zjn
talrjke meeldraden,wiergoudgelehelmknpp- vaderaanwjzen,en vierdeermeteenaantal
jessierljkafstekentegendewittebloemkroon, bloedverwanten gedurende 5 dagen hetfeest
en de desgeljks witte, ongeljk lange helm- deswederziens.Daarna begaven zjzich naar
draden,zjn op den kelk illgeplant.Heton- Peliasen qrerlangden,dathjafstandz0udoen
derstandig vruchtbeginsel is zl-hokkig; de 4 Val: hetrjk,waarna deze antwoordde,dat
stjltjes zjn van Onderen zamengegroeid en hj hiertoe bereid was? zoodra Jason hetgulevenals de langwerpig-ljnvormige stempeltjes den vlies in Thessalië had teruggebragt.Op
wit van kleur. De zaaddoos is 4-hokkig den togt derwaarts (zie Agyonaulen) schonk
en bevat talrjke zaden. De bloemen wer- Hyps%yleop Tuemnoshem 2 zonen.DoorMeden voorheen t0t de zenuwmitldelen gere- de
'a geholpen,bereikte hj het doelvan zjn
kend; zj geven eene aethérische olie,die togt en keerde met haar, als gemalin, na
van
de
tot vervalsching
ec,
hte Jasmjnolie lang omzwerven in zjnvaderlandterug.Hier
gebezigd w ordt. Valz de regte taltken van nam hj wlaak over hetvermoordenvanzjne
dezen heester vervaardijt men hier en daar ouders en Van zjn broeder door Pelos te
in Duitschland pjpenroeren, weshalve hj dooden.rroch gelukte hethem niet den troon
aldaar den naam draagtvan Pfeifenstralleh. van Jolkos te beklimmen.Hj moest dien
Van dezengewonen 7
'J.
spl'
# ,ook boerelfasmj;n prjsgeven aanAeastus,den zoon vanPelias,
genoemd,bestaateenekleinereverscheidenheid. en metzjneechtgenootede wjk nemennaar
Oek worden er gekweektmethalf-ofgeheel Corinthe.Hierleefden zj gedurende10jaren
dubbele bloemen.

zeergelukkig?totdatJasontverlief'
d opGla%ke,

Jason,een oud-Griekscheheld(he1'
os),was volgens anderen op Crelgsa, de dochter van

de zoon van Aeson, koning van Jolkos in
Thessalië,en van Polymede- volgensanderen

Creon,koning van Corinthe,metdeze in het

huweljk trad en M edla met harekinderen

Pol
ymelet zlcï-dtfd ot'Polypheme. Zjn leer- verstiet.M edêa nam eene geduchte wraak op
meester was de centaur Chiron en reeds in

hal'e medem innares, en toen Jason haarhier-

zjneJeugdnam hj deelaalldeJagtf
)p wilde voorwildestraFen.vlugttezj opeenwagen,
zwjnen bj Calydon.Nog vöördentjdzjner door draken getrokken, naar koning A euqews
meerderlarigbeid legde zjn vader de regéring

neder, en deze werd aanvaard door Pelias,
den o0m en voogd van Jason.Laatstgenoemde
trok naar Colchis,en de aanleiding t0tdezen
togt w as volgens de sage de onderstaande:

Peliasnoodigde opzekerentjdalzjnebloedverwanten,dus o0k J'
asovt,uit t0teene plegtige oFerande aan Poseidotl(
'Neptunus).Toen
dejongeling op zjn weg naarJolkosderivier
Et
lenus (Enipeus of Anaurus) bereikte,ontmoette hj erHere(Juno)in degedaantevan

te Athene,nadat zj vooraf Mermervsen Pke-

res,kinderen van haar en Jason, had gedûod. Volgens sommigen bragt Jason zlch
daarna uit wanhoop om hetleven,- volgens

anderen doolde hj aanhoudend rpnd en werd
aa'
n hetstrand in de sehaduw van het schip,
waarmede ht
j vroeger naar Colchiswasgestevttnd. gedurende den slaap door een neder-

vallenden balk vf?rql
etterd.Noganderen ver-

zekeren, dat hj zlch later met Medo ver-

zoend heeft en met haar naar Colchis isteeene oude vrotlw , die hem verzoeht, haar ruggekeerd om er, na den dood van zjn
over de rivier te dragen.Jason voldeed aan sehf
lonvader,den troon van dezen te beklim-

dien wensch,doch lietdaarbjéénzjnerschoenen in hetslib achter.Z(5ö verscheenhjvôör
Peléas, die door schrik bevangen werd,daar

het orakel hem verkondigd had,dat hj van

m en.

Jaspis, een gesteente,hetw elk t0tde familie der kwartsen behoort is bontof éênkleurig,heeft een vet- of glasglans ot'ismat

troon en leven z0u w orden beroofd door den- en ondoorzigtig,op zjn meestaan dekanten
gene,die ongeschoeid t0tde offeralade ltwam . doorsehjnend,komtvoorinongekristalliseerPelias rigtte nu tot Jason de vraag,wat hj de m assa's, Onregelmatige knollen of lagen,
m et dengene zou doen,die volgenshetOrakel en bestaatuitkiezel,lcem enjzeroxyde.Men
zjn moordenaar z0u wezen? Hierop ant- heef'tonderseheidenesoorten vanditgesteente,

y.
:.
p1,diemeestalpe
'nkleurig,
Foordde dejongeling,opinblazingvanHere, nameljk yewonen7'
dat hj hem naar Colchis moestzenden om somtjdsgestreepi,gevlektofgewolkt,bloed-
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tot scharlakenrood, geelachtig-bruin tot pik- tan Doliman(1538)2doorJohan z
sblgà/s (1686),

zwart,zelden groen is,- ayaaLit
upis,con- alsmedebj denDrledaagsehenslagbtjdeBachcentrisch ofbondvormig gestreept (met even- lui (1659),toen de Tartaren,Kozakken en
wjdipe banden),meestalwit,geelofrood,- Polen de overwinning behaalden op deW alabanqlaspis, die vaak in aanzienljke lagen chen cn Szeklen. Daarenboven werd Jassy

wordt aangetroflbn, zooals in Saksen en Si- m eermalen tloor deRussen bezeti)n Olltrtlimd,

berië,gewoûnljk doorevenwjdigebandenge- alsmede in de 18de eeuw doorde Oostenrjstreept,groen,blaauw ,geel, rood,bruin en kers. Den 9den Jantlal'
j 1792 werd ervrede

qrjs, en schelpachtig op debreuk,- kogel- gesloten ttlsschen Rusland en de Porte,en

?c::
pi.
:metconcentrisehe,dool'bglvormingvoort- tjdens den oorlog, die met den Vredevan
gebragte ringentverschillend van kleur en in Boekarest(1872)een eindenam ,bleef Jassy

e
J

Ey'
ypte van dendrieten voorzien, enporse- geruimen tjd in halden der Russen.Gedu!6147W.
szi#, eigenljk halfverglaasden leisteen, rende de oûrlogen met de Ttlrken in 1828 en
grjs,geelofzwartvan kleuren weleensaf- 1853 bleet'de stad desgel
jksin lletbezitder
drukken van planten bevattende.Reeds aan

Russen,en in 1854 in datderoostenrjkers.
de Ouden wasjaspis bekend,en ook tllans Vooralhad zj veelteljden van denopstand
ilant'
is,aldaar in 1821
nog wordt hj t0t velerlei voorwerpen ver- der Grieken onder Yps'
we
kt. Porselein-jaspisnoemtmen ook wel tlitgebarsten;immersdientengevol
gewerd zj
' r
poïde.
den loden Augustlls 1822 (
loor de Janitqja.1as
Jassy ot'Jasel
t, de hootttstad van AIol- ren verwoest

davië,aandehellingvandenzathtgloejenden,

kalcn Kopo,die zich op dcn linkeroever der
moerassige Bachlui verhet't,in een niet zeer
bevallig oord,maarvan verschilderachtigg.illegen, is de zetel van een tlriekschon metro.
politaau, Vall Pell prefect, Van een hof van

Jasz ofJasz-Blrlnt, de hoofdplaatsvan

het H fangaarsehe distrlct Jazygië, ligt aan
de Zagyva en heefteene groote R.Katholieke
en eene Protestantsche kerk, een Franciscaner kloosterm et eene kerk,een gymnasillm ,
een deftig raadlmis)eenaantallakenfabxieken,

appèlenz.,en teltbjna70000inwoners,van wjnbouw en veeteelt,en teltongeveer18000

welke olnstreeks 30000 t0t het kerl
tgenoot- inwoners. In het midden der stad, op een
schap der Israëlieten behooren.Voorts vindt metboomenbeglanteil
and,verheftzich eene
men er vele Zigeuners, Grieken, Armeniëis marnleren obellsk ter eere van aartshertog

cn Dt
litscbers.Zj is naar Oostersche wjze Jozf Men meent,da'
tAttila,dekoning der

zeer onregelmatig gebouwd. Boven een w ar- Hunnen, niet ver vandââr, in de Zagyva
relnestvan ellendige hutten eu hgutellhuizen begraven is.
in naauwe, kromme, m eestal ongeplaveide
Jatropha L.,Zie Braaknoot.
straten verheffen zich de weelderige paleizen
Jaubert (Chevalier Pierre Aynédée Emi-

van den vorsteljken residenten van eengroot lien Probe),een Fransch beoefenaar der Oosaantal bojaren.Onder de Grieksche kerlten, terslthe talen,geboren te Aix in Provenceden
70 in getal,zjn de nietlwe hoofdkerk,de 8stenJunj 1779,waseen leerlingvan Silvesotlde kerk der D rie Heiligen t)n de kerk van frede k
sWc;
y,ontving Op l8.jarigenleettjdeene
het klooster St. Spiridion m erkwaardig.In
deze stad vindtm en daarenboven eeneR .Katholieke, eene Evangelische en eene Armenische kerk,eene universiteit,een godgeleerd

aanstelling als tolk bt'
JdeEgyptische expeditie e11 werd kort daarna eerste secretaris en

tolk van Boktaparte.Als zoodanigmoesthjde

toespraken en proclamatiën van dezen genenrresseminarium , een lycéum , eene school voor raalin (1e taaldes lands overzetten ene'
kunst,eenevoormuziek enz.In de.iaren 1783, pondentie voeren m et de inlandstshe vorsten.

1827 en 1844 iszj geweldig doorbrand ge- Na zjn terugkeer metBonapartezag hj zich
teisterd. De inwoners drjven ereen aanzien- benoem d tot secretaris en tolk bj hetalgeljkenhandel,welkebevorderdwerddoorden meen bestuur,vertrok in 1802 m et Sebastiani
aanleg van eene haven aan de Proeth,slechts
weinige uren gaans van dâtir,en dooreene
verbinding metGalacz en alzoom etdeZwartt)
Zee. - Volgens een opschrit'
t w as de stad

weder naar het Oosten en diende er als tolk
en tevensalsonderhandelaal'teConstantinopel

en in Perzië.W eldra washj gevolmagtigde
te Constantinopel,doch na den terugkeerder

tjdens deNheersehappj der Romeinen reeds Bonrbotts moesthj ztjn ambtnederleggen.In
bekend onder den naam van Jassiorwm .X kz?F 1818 deed hj op nieuw eene l'eis naar het
ciplum.Men vermoedt echter datzj van la- Oosten, om er, op lastderl*egéring,Tibqteren oorsprong is. Eerst in de 16de eetlw taansche geiten te koopen.Na dlen ttjdwjdde
j zich uitsluitend aan de sttldie der Oostervindtmen haaralsstad vermeld,en zj ont- hi
leent haren naam van de Jazygen (een rurk- sche talen en gafaan hetCollége de France
schen stam),die in de llde eeuw metdeK0e- onderwjsinhetr
furksch:PerzischenArabisch.
manen derwaarts trokken. Oude gebouwen Ten tjde der Julj-regering werd hj staatskom en er niet voor,en A leœander Lapoeql'an l
'aadin buitengewone dienstenIt
air,enoververhiefhaarin 1564,in plaatsvanSoetszawa, lt'ed tlen 30sten Januarj 1847.Hjwaslidvan
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medewerker
t0tverbljfplaatsderMoldavischevorsten.Tegenoverde stad?op een berg,ligthetkloos- aan hetrlournalasiatique.'' Ook sc.
hreefhj:
ter Tzitaznits ot de Citadel, eene voormalige rElements de la grammaire turque (.1834,2de
vesting.D e geschiedenis berigtevelzwelniets drukl'' en leverde eene vertaling van de Aravan eene belegering ofverdediging der stad, bische aardrjkskunde vall Edrisi (1836-

maarwel,datzj isin asch gelegd doorsul- 1840)2 d1n).
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Jauer, een voormalig vorstendom ,in het en enkeleene hervormingvanhetstaatsbestuur

ztlideljk gedeeltevanhetPruissistt
heregérings- in liberalen zin zocht t0t stand te brengen,
district Liegnitz,heefteene oppervlakte van moesthj toch in Junj 1850 zjneportefellille

5
51/2 D geogr.mjl en isthansvervallen in nederleggen en werd met den titel van gede arrondissementen Jauer,Bunzlau,Löwen-

heimraad t0t tweeden president van het 0pberg, Hirschberg en Schönau.Het ontstond, per-consistorium benoemd. Hj overleed te
toen in 1314 de zonen van hertog Bolko /,:)4 Darmstadt den 5den september 1860.Behalve

Sehwddnitz de vaderljke erfbnis deelden,en een aantal kleine opstellen, gafhj yG'ermade middenste van dcze,H endrikgenaalnd,het nien, Zeitschritt fiir Staatsrecht,Polltik und
vorstendom Löwenberg ell lletl'olltl()nl Jatler Statistik (1808, 4 dln)'', eene monographie
gelegene gedeelte van hetvorstendom Sphweid- over de oàuoösung des Rheinischen Bundes

nitz verkreeg, waarop hj zich ltertoy rtxz
l (1814)''en den ystaatsboten,eineallgemeine
$%lezi
ë,heer /p/Fûrstenstein en Ja'
uernoemde, staatswissensehattlitt
heZeitung (1826)''in het
en te Jauerzjn zetelvestigde.Daarhj zjn licht.
gevoelen wist te handhaven,datzjn grond- Jauregui,Onder dezen naam vennelden
gebied niet leenroerig was aan Bohemen,ver- W jJ*.
tzlrd-t
viel het na zjn dood (1346)aan zjn neef Jean J'
/fxï,in Biscajegeboren en kanBolko epz
lk l
uveidnitz.Eerst ten gevolge van toorbediendebj denkoopmanGaspqrd#'a#.
z?.deene overeenkomst met het Boheemsehe k0- tro. Hj liet zich door dezen overhalen om
ningshuis werden na hetoverljden vallhem W illem 1,prins ran Orczl,# tevermoorden,
henkom stvan zeen van zjnegemalinAgnes(1392)devorsten- daar de koopman door tussc,
dommen JauerenSchweldnitzaandekroonvan keren Johannes tf'.fyvpcâ,c van .Filips I een
Bohemen toegekend, waarna zj dool'de ver- aanbod ontvangen had van 80000 dtlcaten,
overing van Frederik de Groote bj Pruis- zoo hj den Prins hetleven wilde benemen.
sen zjn gevoegd.- De voormaligehoot
'
dstad Hiertoe echter bezat hj geen moed,maarhj
Jauer,thansslechtsal'rolltlissenlttnts-hoot'
tlstatl, stookte een ander op om het gruwelstuk te
ligtin een bevallig oortl aan de W oedende volvoeren.op zondag den 18den Maart 1582
Neisze,eenezjriviervan deKatzbachenaan had de Prins tten grnot gezelschap indev0orden spoorweg? die Schweidnitz met Liegnitz maligo tsitadél te Antwerpen vereenigd. Na

verbindt.Zj lsde zetelvan ett
n landraad en het middagmaal wilde hj zich met eenige
van eeno arrondissements-regtbank en telton- Franscheedelliedennaarzjnekamerbegeven.
c'
lfzrep'
lli,diezich
geveer 9000 inwoners.Het vorsteljk slotis Tevens echternaderde JeanJ'
er in 1746 in een tuchthuis herschapen; ook hield alswildehjdenPrinseen smeekschrift
heett men er een gymnasium en onderschei- aanbieden, maar een pistool op hem loste,
dene fabrieken.
waarvan de kogel, onder het regteroor inJaune indien oflhdiseltgeeliseeneprach- dringend,door hetgehemelteging en bj het
tige geleverfstof,welkeuit eene zellbtandiq- linkeroor uitkwam. De wond wasdoodeljk
heid, purle genaamd en uit Cliina en Indlë geweest, zoo de hitte van het losbrandend
naar Eul-opa gebragt,door uitkolten metw a- ltruid llietaanstondsde geraakte halsslagader
ter bereid wordt.
had digtgeschroeid. Aanstond schoten de beJaup (Heinrich Karl),e0n staatsman iR dienden t0e en maakten in hun jver den
Hessen-Darmstadt, werd gllboren te Gieszen m oordenaar at'. llet ltlk w erd gevierendeeld
den 27sten Septembtar 1781,sttldeerde aldaar en 2 medepligtigen ondergingen hetzelfde lot,

en te Götti
nren in de regtenenvestigdezich terwjld'Anastroreedsnaareldersgevlugtwas.
in 1803 te Gleszen a1sprivaat-doeent.In 1804
Juan de J'
tzzlfrd-ç'
lfï y v.f-t
/zlfflcr,een Spaansch
werd hi
l-er buitengewooll?in 1866 qewoon dichter en schilder. Hj werd geboren te Sehoogleeraar bj die fàculteit,en was ln deze villa omstreeks hetjaar 1570 en woonde in
betrekking met jver werkzaam.O0k nam hj 1607 teRome,waarzjnevertalin:van Tasso'
s
deelaan deinvoeringxza.ndenrf/odeNap01é011.'' Aminta''in hetlichtverscheen.NaztlnterugIn 1815qinghjalsgeheim reterendarisvanhet keer in Spanje werd hj stalmeester van k0-

staatsminlstérie naar Dal'mstadt, en werd in IV
ng
in jIsbarbaegll
a,
dezgee
evgee
n
veannsjPh
inlke
1820 geheim staatsraad.In 1821 za: hi
ch ni
. Ht
.i zi
t
nu
nr
esto
rma
igeli
lev
are
ln
toegevoegd aan het departemf'ntvan Buiten- Spamje'shoofdstaddoor,enoverleedinJanuarj
landsche Zaken, en in 1828 benoemde men 1641.Hj leverde ookeenevoortrl
eeljkeverhem tot voorzitter van het Hot'van Cassatie taling van deppharsalia''van L'
aean'
us(1684),
en Revisiein Rjn-llessen.A1seen vrjzinnig alsmede een oorspronkelt
jk gedicht porfeo
voorstander der constitutionélerigtingwerdhj (1824)'',hetwelk echter door sommigen aan
in 1832 afgevaardigd naar den Landdag.Zjne een anderwordttoegeschreven.Alzjnedichhouding aldaar wekte echter het Ongenoegen terljke werken zjn opgenomen in de rcollec-

der regéring,zoodatllj weldra gepensioneerd
werd.Ook zorgde men,dat ht
J voor denv0lgenden Landdag nietgekozen werd. In 1848
washj lid van hetVo
'ôrparlementen van d:
Nationale Yergadering, doch stond reeds in
Augustus aan het hoofd van hetministérie in

cion'' van Fernandez (dl 6-8,1789- 1819).
O0k a1sschilderverwierfhj grooten lof. Hj
behoordet0tdeFlorentjnscheschoolen vervaardigde uitmuntende portretten.

Javalti'Djawahetbelanqrjksteenschoonste

der Nederlandsch-oost-fndlsche eilanden, en
het groothertogdom Hessen.Hoewelhj zich dool'dichtersm etden welluidenden naam van
verwjderd hield van de woelillgenen zamen- Insulindebestelnpeld,ligtindenIndischenOcespanningen van democraten en reactionairen aan tusschen 5052/33/ (St.Nicolaaspunt) en

JAVA.

8050' (Java's Zuidhoek)Z.B.,en 105013'15, Ledok, Karang-anlar, Koeta-ardja), Kedoe
(Java-hootz)en 114*39'(Java'sOosthoek)0.L. (Magelang,Temanggong),Madioen (Madioen,
van Greenwich. Het grenst ten noorden aan
de Soenda-ofJava-zee en de straatvan Madoera,ten oosten aan Straat-Bali,ten zuiden
aan den Indischen Oceaan en ten westen aan
dezen en Straat-soenda, en beslaat met de
kleine kust-eilanden eene oppervlakte van

Ngawi,Magetan enPoerwadadi,Panaraga,en

Patjitan), Soerabaja (Soerabaja,Sida-ardja,
Maèja-kerta, Grissee. Lamongan, Sidaloe,
Bawejan),Madoera (Pemakassan,Soemenap,
Madoera OfBangkalan,Sampang),Kediri(Kediri, Ngrowo, Berbek, Blitar, Pasoeroe-

2294,8 I
D geogr.mjl.Gewoonljk wordtMa- wan, Malang, Bangil), Probolinggo (Pr0doera, dat 96 1 geogr.mjl groot is,met bolinggo, Loemadjang, Kraksa:n),Besoeki
Java in één adem genoemd.
(Besoeki,Panaroekan,Bonda-wasa),BanjoeOver de geheele lenyte van Javastrekken wangi(Banjoewangi,Boleleng),Soerakartamet
zich bergketens uit, dle in hetzuideljjk ge- de gewesten Soekawatien Padjang,enD.
j0kdeelte bjna tot aan de kust reiken.In het *jokarta metdegewesten Mataram enGoenong
noorden wjken zjmeerlandwaartsenruimen Kidoel.
plaats voor eene eFenekust.Iletnoordeljk
Het krjgswezen breidt er zitt
h uitover3
laagland is naar hetw esten hetbreedsten (le militaire afdeelingen,waarvan Batavia)Samâaanslibbing gaatersteedsvoort.Debergstret
lk rang en Soerabaja de hoofdplaatsen zjn.Voor
wordt in hetwesten een onafgebroken gtlheel, de Raden van Jtlstitie heeft men er dezelfde
en de bodem daalt er nergens lager dan.tot afd4
?elingen, en de Regtbanken van Omgang
300 Ned.elboven den zeespiegel,terwjlin hebben er 5 m et de hoofdplaatsen Batavia,
het oosten ttlsschen de geborgten lage gedeel- Samârang,Rezbang,Soerabaja en Pemakasten aanwezig zjn,die zich vaak slechtswei- san. De W aterstaat telt er voorts 8 afdeelinnig boven de oppervlakte der zee verheffen. gen, w aarvan echter sleehts 4 t0t Java beTen opzigte van de bevolking verdeelt men hooren.
D e vlakke noordkustvan Java heetlslechts
Java in W esteljk Java (Soenda-districten)en

Oosteljk (Eigenljk)Java.Het eerste wordt opene reeden en baajen,- desteilezuidkust
door de Soendanêzen, het tweede door de onderscheidene goedebaajen en havens.Xen
eigenljke Javanen bewoond.Staatktlndig is heeft aan de noordktlst:de Baaivan Bantam
Java met Madoera verdeeld in Gourernements- en die van Batavia, in en vôör welke laat-

landen en Vorstenlanden.Eerstgenoemden zjn ste een aantal eilandjes liggen, - voorts
gesplitst in 21 residentiën,die door Europé- de reeden van Tjeribon,Tegal,Pekalongan,
sche am btenaren m et den titel van resident Samârang,Rembang,Toeban,Grissee (in de
wol'
den bestuurd. Bjna alle residentiën zjn Straat van Madoera),Soerabaja(doorMadoera
weder zam engesteld uit adsistent-residentiën, gedekt),Pasoeroewan,ProbolinggoenBesoeki

die og harebeurt(bohalve3vanderesidentie en de bogtvan Pauaroekan,- aan de OostBatavla) uit één of meerregentschappen be- kust: de reede van Banjoewangi,- aan de

staan,aa'
n wier hoofd zich inlandsche ambte- zuidkust: de Gemak-baai, de Pangoel-,Pat-

naren - meestalvan vorsteljkeafkomst- jitan- en Schildpaddenbaai,dehaven vanTjebevinden. De regentschappen zjn weder ver- latjap? de baai Segara-Anakan (Kinderzee),
dePenandjoengbaai,deMTjjnkoops-,Meeuwen-,
W elkomst- en Peperbaai, en de Reede van
gesteld.Hetaantaldorpen (negoxjën ,dessa's, Anler. Talrtjke kapen en pul
zten (Tandjoeng
kampongs),toteen districtbehoorende,iszeer ()f Oed.ioeng)verheffen zics
h op de kusten van
verschillend.DeVorstenlanden zjn de rjken Java.De zeeëngten of straten aldaar zjn:de
Soerakarta en Djokjokarta. De vorst van het Behoudelz Passage (tussehen Bantam en het
eerste voert den titel van Soesoehoenan,die Prinsen-eiland).Straat-soenda (tusschen Java
van hetlaatste dien van Sultan.Zj zjn leen- en Sumatra),de Straat van Madoera,Straatroerig aan het Nederlandsehe gouvernement Sapoedi(tussehen Sapoedien Madoera),Straaten hebben elk een Etlropéschen resident, die Bali (tussc,
hell Java en Bali) en de Engten
deeld in districten en onderdistricten, onder
inlandsche distrids- of onderdistrictshoofden

de reyêringsdaden leidt en gezag heeftover van Noesa-Barotang on Noesa-lfem bangan.

alle nlet-lavaanseheinw oners.D e residentiën

zjn de volgende, metde daarbj behoûrende
afdeelingen,tusschen haakjes geplaatst: Bantam (Se
'rang, Aqjer, Pandeglang, Tjiringin,
Lebak). Batavia (stad en voorsteden, Tangerang,MeesterCornelis,Buitenzorg),Krawang,
Tjeribon (Tjeribon,Mad.
jalellgka,Galoe,Tndramat
joe.Koeningan),Bandollg(Bandong,Ti-andjoer,Soemedangi Limbanran,Soekapoera),
Tegal(Tegal,Brebes,Pama'lang),Pekalongan
(PekalongantBatang).Samârang (Samàrang,

De belangrtjkste kleint, eilanden (P0e1oe)

in de naebjheid van Java zjn ten westen:

Poeloe-panitan (Prinsen-eiland), Poeloe Raltata (Krakatoewah en Soengejan (Dwars in
den Rveg),- ten lo()
l't
lell:Poeloe-pandjang,
een aantal kleine eilanden in de Baai van

Batavia (Onrust, Purmerend? Kerkhof Kuipel
-elzz.),deDuizendEilanden(Omstreeks100),
de Boompaies-eilanden,de Karimon-lava-eilanden,PbelpeBat
jewan,t
1e Soemenapsehe eilan-

den,- entenztliden:Noesa-Baroeng,PoeloeSalatiga,Ambarawa,Demak,Grobogan,Ken- Sempoe, Noesa-Kembangan: Poeloe-Tendjil
dal),Japara(Pati,Japara,Koedoes,Djawana), (Travers-eiland)enPoeloe-DelltKlapper-eiland).
Rembang (Rembang, Toeban,Badja-negara, De vuleanen op Java,aan hun kegelvorm

Bl0ra),Banloemâs,(Banjoemâs,Poerbalingga, kenbaar, ztjn gedeelteljk werkzaam tgedeelTjelatjab, Bandjar-negara, Poerwa-kerta)t teljk uitgedoofd. Over het oosteljk gedeelte
Bagelen (Poerwaredja, Keboemen, Ambal, strekken zj zich uit in eene regte ljn,ter-

JAVA.

wjlzj overhd westeljk gedeeltemeeronregelmatig zjn verspreid. De hooyste bergen
(Goenoeng) zjn er:deG.Poelasarl(1300 Ned.
e1) en de G.Karang (1900 Ned.el)inderesi-

dentie Bantam ,- deG.Salak (2200Ned.el)en
G. Gedé (3000 Ned. el) Op de grenzen der
residentie Batavia?- deG.Boerangrang (2000
Ned.el) op degrenzen derPreanger-regentschappen,en de G.Tangkoeban-prahoe (2000
Ned.el),desgeljksopdiegrenzen,- deG.Patoeha e1
z de G.Malabar (beideruim 2300Ned.
el)indePreanger-regentschappen,- deG.Papandajan (2400 Ned.el),deG.Tjikorab
'(2800
Ned.e1),de G.Galoenggoeng (1200 Ned.e1),
de G.Telâga-Bodas (1800 Ned.el)en deG.
Goentoer(2000Ned.e1),allenmedealdaar,
de G.Tjerima'
f(3000 Ned.e1)in (
1t)residentie
Tjeribon, deG.Slamat(3300 Ned.el)op
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Soerakarta aan de helling van den Merapi,

neemt eenige zjrivieren op en stortzich uit
in de Straat van Madoera.- Dan volgtde

K.Brantas ofde Rivier van Kediri;zj heeft
haren Oorsprong in deresidentiePasoeroewan
aan de helling van den Ardjoena, stroomt
eerst zuidwaarts,dan w estw aarts,splitstzich

na n0g eenige wendingen bj Madja-kerta
(Soexabaja) in 2 armen,de K.Porong,die

in de Straat van Madoera valt, en de K.

Mâs,die de hoofdplaatsSoerabaja bespoelten
zich daarna met 2 armen (de K.Mâs en de
K.Pegirian)desgeljksindieStraatuitstort.Zj
isindenregentjdovereel
zaanmerkeljkgedeelte

voor kleine schepenbevaarbaar.- Vooftsnoe-

me
nwj deK.Tangoel-angin,ontspringende0j
den Merbaboe als K. Serang en in de resl-

delltie Rambang a1s K.Loesé, - wjders
deTjimanoekofdeRiviervanIndralnajoe,ont(3200 Ned. el) il1 de residentie Bagelen,- sqringendeopdenPapandajan,waarnazjdool,
de G.Soembing (3300 Ned.(,
1)in hetmidden '
D eribon loopten bj denHoekvanlndramajoe
van Java,- De G.Oengaran (1800Ne(
l.e1) in zt,ll valt, de Tli-rlAaroem ofRivier van
in de residentie Samârang,- de ().Moel
ja Krawallg,ontstaande uiteelzaantalbekenop
(1300 Ned.el) in de residentie Japara, (lt) d0n G. Papandajan,den G.Malabar,den G.
G.Merbaboe (3000 Ned.el)op degrens van Goentoer(Donderberg)endelzG.TangkoebanSamârang,- deG.Meragi(2800Ned.el)op Prahoe;zj stroomtln eenewesteljkerigting
de grenzen van Tegal,

de G. Sindoro

de grens van de residentle Kedoe,- de (). door de hoogvlaltte valz Bandong?wendt zich
Lawoe (3300 Ned. el) op de grens van de noordnoordwestw aarts naar deresidentie Kra-

residentie Soerakarta, d()G.'
Wrilis(2600 wang,en vloeitbj Oentoeng-lfrawanginzee.
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a, AandeZuidkustheeltmendeXji-randoewi,die
de G.Kloet (1700 Ned.el)opde grens in het Xepttlniseh gebergte tt?llzuidelzvan de
der residentie Kediri, - de G.Kawi (2800 Got,
noeng Tjerimaï ontspringt en zich in de
Ned. el) op dezelldegrens, deG.Ardl
2oena Segara-Anakan ol
ztlast, de Kali-serajoe,
(
3300 Ned.el)in deresidentiePasoeroewan? ontstaande uit een aantalbelten,vanhetSoemde G.Seméroe (3800 Ned.el)Op de grens bing-, Sindoro- en Diëng-gebergte afdalend,
van Pasoeroewan, de G. Tengger (2700 in zuidwesteljke rigting door de residentie
Ned.el), ietsnoordeljkergftlegen, deG. Balljoenlâs stroomend en zieh in de SchildLamongan (1G00 Ned. el) in de l
-esidentie paddel
zbaai uitstortend, terwjl een kanaal
Probolinggo, de G. Ajang (3000 Ned el) haar met de haven van Tjelatjap verbindt,in de residentiën Probolinggo en Besollki,

en de K ali-progo, van den Sindoro komend

en de G.Rawoen (3000 Ned.el) op de gren- en ten oosten van D.iokjokarta de zee bereizen van de residentiën Besoeki ttn Banjoe- kend. Voorts heeft mellnog een grootaantal
wangi.

riviertm van m inder belang, zooals aan de

De vulcanen zjn over de gelleelë lengte
van het eiland omgeven dooreenNegtulisch
gebergte,datzjne grootste olltwikkellngheett
verkregen in de zuideljke llelft;het btlreikt

noordkust de Tji-oedjong (Rivier van P0n-

er eene hoogte van 600 t0t Q000 Ned.el(,n
vorrnt aall de zuidktlst m eestal een steilen

rotswand. Het sehrjdt voorwaarts i1z ee,lige

bergketenell, die dC) nam en tlragen van (4
Kendang,G.Bollgkolt,G.Sad,iira,G.Ka(1ogan en G. Brengbrt,ng. Dc vtllcanen der

Preanger-regentschappen zjn mtttelkandl
arverbonden door 2 borgktttenenm etontlersltheidene
dwarsketenen. Voorts htltlt't l11()lz(,1-n0g eene
lage ltalksteenketen.

tang), de r
lA
ji-Doerian, de rrji-Dani, de TjiLiwong, t1e rrji-ponegara:de Tji-sangaroeng
(Rivier van luosari),deRlviervanSamârang,
(1i
) Rivier van Demak endeKali-sampqjan?()
11 aan de zt
lidkust de Tj
#i-Mandiri,de TjiBoeni?deKali-Bogowonto?deKali-oepak ellz.
De luchtgesteldheid is er afhankeljk van
dtahoogte.Alen onderseheidt er 4 gûrdels,nameljk den heeten gordel (van den zeespiege1 tot G00 Ned.e1),den gematigden gordel
(van 600 t0t1500Ned.el),denkoelengordel
(1500 t0t 2500 Ned. el) en den koudellgor-

del(van 2500Ned.elt0tdehotystetopyen).

De alluviaalgrond strelttzich bjna overal Op den eersten gordelis de gemlddelde Jaarlangs de noordkust uit en beslaateene aan- ljksehe warmte 81,50 F. aan het strand en
merkeljke breedto.In hetzuiden daarentegen 71.,50F.aan zjne bovenstegrens.De uitwaheeftmen nagenoeg geen alluviaalterrein.

Java bezit eene nlenigte riviert
ln (Ka1iof
Tji),welkenaarlletnoorden ot'zuidenstroomen,doch de meesten zjn wegenshaarkorten l00p en sterken stroom indenregt,
ntjden
doorondieptein dendroogentgdonbevaarbaar.

seming uit rivieren en m oerassen is er sterk,
m aakt den dam pkring vochtig en veroorzaakt
des nachts een zwaren dauw.De regenmoess0n heerscht er van November tot Maart,
de drooge moesson van Mei t0t September,

terwjldekenteringen plaatshebben in Octo-

De hoofdrivier is de Kali-Bengawan of'S0lo. ber en April. Op den zden gordelis de geZj ontspringtin hetzuidwesten derresidentie middelde warmtegraad,74,50F.- 65,70F.,ge-
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1jk aan dien van Zuid-Europa. Het is er vederpalmen onder welke de kokospalm den
m inder vochtig en men bemerkt er m inder eersten rangbekleedt.Langsdeberggloojingen
'

het verschil der saizoenen. De gemiddelde en Op de vlaltten ziet men alang-alangvelden
temperatuux van den 3den gordel,?65,70F.
afgewisselddoorglagah-boschjes.W jdersheeft

55,40 F.,kan men vergeljkenmetdien van men er acaeia's en vjgeboomen,t0t welke
Midden-Europa.De opstjgende dampen van laatstedewaringibehoortmetzjne verkwiklagere gordelspaklten er zich zamen en ont- kende schadtlw en met zjne luchtwortels,
lasten er zich vaak indonder-enregenbujen. bamboe,rotan (rotting)eninzonderheid djatiDe invloed van den westmoesson iserbjna bosehen, het teak-hout leverend. Men V0>
niet meer merkbaarqbjna dageljks valter bouwt er rjst, indigo, suikerriet, kanee1,
regen. op den 4den goldelis de gemiddelde POPOI', betel en katoen (kapas).Op den zdeli
:
7
iaarljksche warmte 55,40 F. t0t 46,40 F. gordel heeft men reeds m inder verscheiden(3000 Ned.elboven deoppervlaktederzee). heid van gewassen Ergroejenacacia's vjgeOp n0g aanzienljker hoogte daalt zj tot boomen en vele andere boomen met hooge
beneden het vriespunt.Hier is de luchtjlen stammen, waaronder de rasamala ter hoogte
doorschjnend, en erheerschtsteedseen o0s- van 50 Ned.el.Hierteeltmenvooralkofij,
thee,tabak,en Europésche groenten.Op den
teljkewind.
Met betrekking t0t den
bodem bestaater
een groot verschil tusschen
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tusschen zjn alleen de hoogste
toppen van 011kele vulcanen
geheelonvruchtbaar.In hetw esten vindt m en
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Hetdierenxjk

w ordt er vertegenw oordigd
door den tweehoornigen rhenocerosin hetwesten van het
gers, panthers,
luipaarden en
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en een aantal
kleinereheesters,
doeh geene cultuurgew assen.
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ler bodem van
het oosten m eer

boomen herinneren, alsm ede
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anggringw ouden.
Menverbouwter
tabak en Europésehe groenten.
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schaduwrjke

tjemara's (Casuarinen) voort-
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alsmede(in OostJava)tjemara-en
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zjn ermeteene
teelaarde

boom en) zooals
de soeren en de
iroeng,- voorts
ahornen, laurieren, rhododendronsj azalea's,

k
î

>* ''.5,.

'

het eerste gedeelte heeftmen
vele slibgronden
en ook de hellingenderbergen
laag

ge,schaduwrjke
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oosteljk enwesteljk Java. In

bedekt,terwjlin

sden gordelverheffen zich h00-
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tjgerkatten,talrjke apen- en
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kattensoorten en
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wilde zwjnenj

civetkatten,ichneumons,otters,
marters, dassen,
djati-bosschen,
x
k ..die het grootste
.g&
'wilde honden,
eekhorens, steFedeeltevan het
Jaar bladerloos
DeJavaan.
ltelvarkens,
vleermuizenj
zjn. Natuurljk
is de plantengroeiop de reeds vermelde kli- waaronder de kalong ofvliegende hond,vele
maatgordels zeerverschillend.Op den eersten slangen, van w elke de oelal.-tanar en oelargordel heeft men aan het strand bakoe boo- belang wegens haar vergif gevaarljk zjn,
men (rizophoren) en pandanussoorten,en iets krokodillen,hagedissen,gecko's,cn eengroot
xw w e

=- -

n

j

meer landwaarts waaijerpalmen,inW est-lava aantal vogelsoorten,zooalspapegaajen,paat
ldoor den gebang- en in Oost-lava door den wen en de merkwaardige salanganen ofzeelontar-palm vertegenwoordigd, alsmede de zwaluwen, die de eetbare nestles leveren.
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De wateren zjn er,schoon nietovervloedig, verbonden; 0ok loopt er een onderzeesche
voorzien van visschen, schildpad,den,sehelp- telegraafdraad naar Sumatra, die voorts met
dieren, kreeiïen en garnalen,en (J0k de tri- deIndischeljnen enmethetEuropéschetele-

pang wordt cr gevangen.Behalve v()(tlzwavel graafnet in verband is gebragt. Het aantal

en zout,eenig jzcrertsennietzeerdougdzame telegrajhische bureauxwasden lstenJanuarj
steenkolen, levert het rjk der delfstoFen er 1874 op Java 41.
weinig m erkw aardigs op.
T0tbescherming van Javategen een buitenJava is voorzien van goed onderhouden landschen vjand heet men reeds lang aan de
grindw egsn, bruggen, vlotten,paardenpaden ngordl
tustde 3 hoofdplaatsen,Batavia,Samâ-

ens.,en o0ltztjlzertelegraafljnen en spoor- rang en Soprabala en aandeZuidkustTelatjap
ngemeen versterl
tt,terwjlinhetbinnenland
wegen aangelegd. De hoofdweqen zjn de o
GrootePostweg en de Groote Zuldeljkeweg. de hoofdvesting W illem I, hetfortgeneraal
Eerstgenoem de, in 1:08 doorgelleraalDaen- van den Bosch en het fortte Svanasaba,be*ch V01*AJ,
Maangelegd,bcgintbj Anjeraan dewest- NOVODS e011 aantalkleine sterkten Zl
kust, loopt in de Soonda-districten grooten. hefftln.De vestingwerken van Soel
.abaja zjn
deels door hetbinnenland,inMidden-en Oost- echtervooreenigeJaren wedergesloopt.
Java langs de noordkust, en eindigtaan de
D e bevolking op Java en Madoera isinden

tjd van 60 Jaar

Oostkustbj Soemberwaroe.Hjstrekt
zich dus over de
geheele lengte van
het eiland uit en
telltens na 400

$

m eer dan verdrievoudigd. In 1812

-' ..

bedroeg zj 4%

$ w.

m illioen zielen,en

-

den lsten Januarj
1874 ruim 173/4
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Javaanschevrouw.

in 1010 leven

zj van dejagten

-

takken uit naar
plaatsen op Java.
Er bestaat een
spoorweg van Sa-

-- -. -

.

Grooten Postwegen
loopt m et aanmerkelpke bogten door
M idden-lava naar

alle belangrjke

verheid.M en vindt
er 31546 dessa's
ofdorpen;in 30536
vandezeverbollwen

.
,

van 13 resldentiën.
De GrooteZui-

weg gaan vele z!J-

hoofdzakeljk bezig
met handel en nj-

.

naamste qlaatsell

langs devoornaalnste plaatsen van 7
residentiën. Van
den Grooten Post-

m illioen illla,ltlftrs.
De Chinésehe b'volking houdt zich

(l'= .

millioen huisgezinnen?van w elke 2
millloen zich m et
landbouw bezighouden. In 1869
werden er 2304350
bulels gebruikt
voorden landbouw,

en bjna3millioen
bouws waren er
met rjst beplant.
Van deze werden
1ku
278982 bouws
nstm atig be-

marang naarDJ0kjokarta met een zjtak van Tempoeran naar sproeid.De opbrenystderrjstvelden bedroeg
Ambarawa (Vesting W illem I),alsmede een toen ruim 301/4 mlllioen pikols (1 pikol=
van Batavia naar Buitenzorg. O0k zjn er 61,7 Ned. pond), zonder den tweeden oogst

paardesporen van Batavia naar Meester Cor- van sommige velden te rekenen,die men op
nelis en naar TarAh-abong.De voornaamste 11 millioen pikolskanschatten.- Eenehoogst

plaatsen zjn eronderling doortelegraaijnen belangrjke cultuurplant is voorts de kokos-

JAVA.
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palm , die, behalve de olie harer vruchten, duizende inboorlingen t0t het Christendom
vezels levert voortouwwerk.en doek,blade- overyegaan.De Javaan) behoorende t0thet
ren tothet dekken van w oningen,brandhout Malelsche ras,is in den regelzachtmoedigen
enz. Men schatte het aantalkokosboomen op inschikl
teljk van aard,eerbiedig Jegenszjne

Javain 1869op261/2millioen.- Dekofftjcul- meerderen,hoFeljk en gastvrj,doch tevens

tuur is er een monopolie van het gouverne- gevoelig voor beleedigingen,gehechtaanoude
ment,hetwelk deze vrucht tegen een bepaal- gewoonten, ;er op zjne afkomst,en harts-

togteljk,t0t blinde woede t0e,wanneerhj

den prjsin ontvangstneemt (zie Cnltl-rstel.:
* .Het aantalkoëjboomen beliep in 1870
bjna 3233/4 millioen,en in 1869 wel'
d eene
hoeveelheid van 922511pikolskofflverbouwd.
In dat Jaar waren bjna 40000 bouwsmet

totweerstand Ot'w raakzuchtgeprikkeldwordt.
De Javaansche taalheeft 2 tongvallen,na-

meljk het Ngoko of Laag-lavaansc'
h,de algemeene volkstaal,en het Krom o of H 00g-

Javaansch,de Hoftaal.Daarbj kan men n04

suikerriet beplant, en 97 fabrieken leverden
er ruim 2 m illioen pikols suiker.Men oogstte
toen ruim 98000 pikolstabak ,en de katoenbouw op ruim 28000 bouws schonk meer dan
138000 pikols ruw katoen. De indigo-cultuur
** 60000 Ned.pond,doch
leverde slechts 'j)Pna

eene doode taal voegelz,nameljk hetKaw:
ofde gewjde taal.
De Javaansche letterkunde telt een groot
aantal oudere en nieuwere geschriften van
zee,r verschillenden inhoud.Tlzde eersteplaats

in 1870 bevonden er zich ruim 11i millioen noemenwjderBabads''ofuitgebreide,meestal
rjmde kronleken. Eene geschiedenis van
kinaboomen,die thans (1875) 21/c millioen be
zjn vermeerderd en in de toekomstecn kos- het eiland werd geleverd door pangerang
teljken oogst beloven.Deze cultuur,sedert D'
Vo Fd.
çJro in 1855.Voorts vindt men er
verzamelingen van sagenjwetboeken,drama's
25 Jaren op Java ingevoerd,wordterin de
laatste 10Jaren doorvrjearbeidersgedz
*even. enz., van welke sommige in 0ns Vaderland
'
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Landelyke woning van den Javaan.

De vbornaamste inrigting van onderwjsis uitgegeven zjn,alsmede stichteljke werken

erhetgymnasium W illem IIIteBatavia.Voorts enz. Eene eerste vertaling van het Nieuwe
heeft men er onderwjzerskweekscholen en Testament in het Javaanseh werd doorBrûekeen aantal lagere scholen, alsmede eenige ner (1817),- eenetweededoorGericke(1852,

bjzondere scholenjdoch hetonderwjslaater
in hetalgemeen nogveeltew enschenover.D e
Javanen beljden bjna allendeMohammedaansehe godsdienst, en van de vele millioenen,
die het eiland bevolken,zjn slechts weinige

3 dln)geleverd.

5Vj geven eindeljk hierbj deafbeeldingen

van een Javaanseh echtpaar uit den aanzlen-

ljken standtalsmede van eene landeljke woning van den Javaan.

JAVA- JAY.
In 1872 zjn in dehavensvan Java enMadoera 3217 schepen met eene scheepsruimte
van ruim 46000 t0n binnengevallen, terwjl
72829 schepen met eene seheepsruimte van
ruim 65000 -ton die havens verlieten. Java
onderhoudtvoorts een regelmatig verkeer met
de overige eilanden van den Archipeldoor
middel van 15 stoombooten van de Neder-
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Door de verordening van 14 Julj 1859 isde
slavernj op Java afgeschaft;- voorts zjn
onderscheidene havens voor den buitenlandschen handelopengesteld.Eindeljk betreuren
wj het zeer,dat wtj0nst0tdezebeknopte

schetsmoden beyalen,en verwjzen delezers

naar de belangrpke werken van Valentî
jn,
Junghmhm, Roorda f
llzl Eysinga, Tr
djA, van

landsch-lndische Stoombootmaatschappj, ter- .StI/dJJenz.
wjl tevens meer dan ééne Nederlandsche Jaxartesj zie Mr.
maatschappj eene geregelde stoomvaarttus- Jaxt ofJapst is de naam van eene snelschen Nederland en Java geopend heeft. De stroomenderivler,die in hetW iirtembergsche
togtwordt door het kanaalvan Suéz in 0m- Ellwangen ontspringt: eerst in eene noordestreeks 36 dagen volbragt.
ljke daarnain eenzuldwesteljkerigtinglangs
Devoornaamstesteden van Jo..
'zjn:Ba- Ellwangen, Kirchberg, Langenberg en Jaxttavia, de hoofdstad, met 65000 inwoners, berg vloeit, voorts over eenigen afstand de
So
erabajamet90000inwoners,Samârangmet grenzen vormttusschenW iirtem bergen Baden,
50000 inwoners,Soerakarta met 50000 lnwo- en eindeljk na een loop van 53 uren gaans

ners, en Djokjokarta met 4:000 inwoners. bj Jaxtfeld tegenover W imgfen zich uitstort
Men zie onder de nalne dezer steden en

in de Neckar. Naar deze mvier is het Jaœt-

zoeke debjzonderheden omtrentdeverschillende residentiën desgeljks onder de namen
van deze, terwjl men omtrent hetbestuur
Indië(Nederlandsch)kan raadplegen.

tlit
sfrïcfjenoemd,een der4districtenvan het
koningrpk W iirtemberg, hetwelk in 1871 op
bjna 931/: 1 geogr.mj1nagenoeg 385000

Men meent, dathet eiland Java reedsaan
Ptolemaeus bekend was en door hem onder

zielen telde1 van welke ruim 264000 t0tde
Protestantsche kerkgenootschappen behooren.

De hoofdplaats is Ellwanqen. Men vindtin

den naam van Jabadire(Gers'
o-eiland)vermeld ditdistrictdezoutgroeveFrledrichshall,welke
is, - voorts dat in de dagen van Caesar jaarljks vele duizendetolcentenaarszout0pde stichter van den Indischen Staat, Tritre- levert,alsmede het vlel
kJaxthausen,degqdfrc genaamd, en vôôr hem Viscltnoe,heer- boorteplaats van den ridder Glfz '
von -& rI1schappj heeftgevoerd op Java.EenOhineesch ehingen, wiens jzeren hand er nog op een
reizigervanhetjaar414 deeltmede,datopJava zjnerkasteelenaanwezig is.
Boeddha's w oonden. Zeker ishet, dat Java
Jay (Antoine),een geestig Fransch schrjdoorIndische stamm en w erd bevolltt.dievasthielden aan de leer van Brahma.Daarvan getuigen de bouwvallen van prachtige tempels,
zooals die van Boro-Boedor, en van andere

ver, geboren den zosten Odober 1770 in het
departement der Gironde,studeerde te Niort,
Nantes en Toulouse in deregten,engeraakte

in de dagen derRevolutie,schooneenjverig
overbljfselen der oudheid,welke menvooral voorstander van deze, in de gevangenis.In
in deVorstenlandenaantreft.Hetschjntjdatde 1795 echter zag hj zich alsambtenaarge-

Arabieren reedsin 850het eiland bezochten er plaatst te Libourne, d0cl1 legde eerlang die
de Mohammedaansche godsdienst overgebragt betrekking neder en deed in 1796 eene reis
hebben, doch deze werd er eerst in 1374 de naardeVereeni
gdeStaten.Nazjntert
ykeerin
heerschende.Nadat er onderscheidene inland- 1802 werd hj advocaaten belasttezlch met

sche rjken gebloeid hadden en verdwenen het onderwjs der kinderen van den minister

waren,die zich ten laatste tothet keizerrjk Fouch/. Zjn antwoord op eene in 1806 door
ModjopahitofMadsjapoetvereenigden,sticht- de Fransche Académie uitqeschrevene prjsten de Arabieren er in 1406 del'jkenBantam vraag?nameljk:rr
l'
ableat
l llttéraire du 18me

in het westen en Mataram in hetoosten.D00r Siéelen' verwierf in 1810 de helft van den
verdeeling ontstonden verschillendestlltanaten, uitgeloofden prjs en zjn mEloge de M0nen van deze waren bj de komstderEuro- taigne''in 1812 het accessit.Inlaatstgenoemd

peanen Bantam ,Jacatra,Tjeribon enhetmag- Jaar werd hj hoofdredacteurvan het,lournal
tige Mataram n0g voorhanden.Reeds in 1573 de Paris''
, terwjl hj tevens de uitgave bestapten de Portugézen op Java aan land,maar zorgde van den rGlanet
lr''.'
ln 1813werd hj
werden er in 1594 verdrongen d001'de Neder- hoogleeraar in de gesehiedenis aan hetAthelanders, die desgeljks de Engelschen verloe- naeum en gedurende de Honderd Dagenvaargen, die er zich gevestigd hadden.Van dien

digde het departement der Gironde hem af

tjd af werd het eiland,onderdehoededer naar de Kamer van Gedeputeerden. De door
Oost-lndische Compagnie in Nederland,door hem gesteldeadressen (28 Junj 1815)van de
eene reeksvan gotlverneurs-generaalbestuurd,
die er allengs het Nederlandsch gezag uitbreidden.In 1798 echterging hetbewindvan
genoemde Compagnie over op den Staat.In
1811 werd heteiland door deEngelschenver-

Fransche regéring aan hetFranscholegervöör

de poort van Parjs bragt hj overnaarhet

hoofdkwartier van Daroust.Na de tweede re-

statlratiegafhj zjne:rllistoire dt1ministére
du c'
ardinal Richelieu (1815,2 dlnl''in het

overd,doch bj den vrede van Parjs (1815) licht, en was metEtlenne redacteur van den

aanNederland teruggegeven.Aleermalen kwa- Constitutionnel'' en voorts in 1815 van de
men de inboorlingen er in opstand tegen rMinerve''.De liberale rigting derdoor hem ,
het overheerschepd volk, en vooral was in Jouy,HratzW# en Norvinsgeredigeerde:pBi01825 Depo #f#o
'ro een gevaarljke vjand. graphie des contemporains'' bezorgde hem
IX.
5

66

JAY- JEFFERSON.

kerkerstrafte StePéhgie-;J- waszjn 10t- derwereld,terwjldeToogawaerzichinuitgenoot, en met dezen vervaardigde hj er: stort.Deze groote stad,in 1451gesticht,werd
RLes hermites en pyison ou consolations de

in 1604 t0t1616 metvestingwerken omringdj

bte Pélaqie(1823,2 dln)''.Eindeljk vermel- meermalen door een geweldigen brand en in

denwjzkne:roeuvreslittéraires(1831,4d1n)''. 1854 door eene aardbeving geteisttrd,welke
Na deJulj-omwenteling werd hj lid van de 54 tempels en 100000woningen verwoestteen

Académie van W etenschappen, en overleed
in Chambreville den 9den April1854.
Jazygen of Jagyges noemde men in de
dagen der Oudheid een Sarmatischen volks-

stam,aandennoordeljken oevervandePalus
Moeotis(Zeevan Am flgevestigd,doch later
zich uitbreidend langsden oeverderPontusen

voorwaarts rukkend t0t in Hongarje,waar
hj de lage vlakte tusschen deTheisz,D0nau en Gran in bezit nam en een verbond
s100tmetdeQuaden.NadatdeJazygeninde
eersteeeuw onzerjaartellinginvredemetdeRomeinen hadden geleetz,werdenzjvoorlaatstgenoemden na den Oorlog met de Marcomannen allengs gevaarljkeren bezorgden keizer
M arcu 2'
= e!1d veel Onrust. Hun leger bestond enkel uit ruiterj. Na den dood van
Attila streden zj metde Gothen en bezweken in die worsteling.
Jagygen (in hetHongaarseh Jaszek ofboogschutters)noemtmen voortsdeinwonersvan
een bepaald districtvan hetcomitaatHevesj.

aan 40000 menschen het leven kostte. De
stad strektzich langsden oever uit Overeene
lengte van 21/4 geogr.mjl,heeft met de
voorstad eene grootste breedte van ongeveer
11/2geogr.mjl,enwordtnaarheteeneuiteinde
allengs smaller. D e bevolking,voorheen geschat op 3 millioen, bedraagt alt
hans 13/4
millioen zielen.D estad isnietz0oregelmatig
gebouwd a1s andere Japansche steden,doch

hare breede straten hebben eene evenwjdige
rigtingenwordengoedgereinigd.Talrjkekana1en, wier wallen met boomen beplantzjn,
loopen er doorheen. Van velebruggen isde
100 Ned. el lange Nipon-Basjvan cederhout
gebouwd en met verguld-koperen leuningen

versierd,devermaardste,- vooralomdatzj
hetbeginpuntis van alleafstandsmetingenover
het geheele rjk. Tusschen de dageljksche
woningen, van bamboe en cement opgetrokken en doorgaans met slechts ééne verdieping

verhoogd,verrjzendetalrjkevorsteljkepalei-

zen,de tempels en kloosters,allen van ruim e
De Hongaarsche Koningen hebben hen Onder voorhoven voorzien.D och o0k dezezjnniet
zekere voorwaarden alskolonistenopgenomen. hooger dan dehuizenderburgers.Decitadélen

Hetdistrid beslaat20 D geogr.mj1enheeft het uitgebreide vorsteljk paleis maken echJasz-bérény met ruim 18000 inwoners t0t ter hierop eene uitzondering.Het krioelt er
hoofdplaats.De Jazygen, wier aantal 60000 van kunstenaars,arbeidersen kooplieden.In

bedraagt,zjn volbloed-Magyal'
enenbeheoren tallooze winkels zjn de voortbrengselen der
grootendeels t0t de R.Katholieke Kerk.
Japansche njverheid uitgestald,inzonderheid
Jeand'Acre (St.),- Jean Jacques,- lakwerk,zjde,porselein,sabelklingenenanJean Paul,- en Jeanne. d'Arc, zie dere metalen voorwerpen.In eenebeyaalde
achtervolgens onder Atve, A lddecl,Ricltter wljk vindt men depaleizen derDaimlo'sof
vorsten, dûûr diepe grachten omgeven. Er
en Arc.
Jeboes of Djeboes is de naam van een zjn verbazend veel tempels,ondersöheidene
distrid op de noordwestkust van het eiland scholen,eenesoortvan universiteit,eeneboeBangka.H etgrenstinhetnoordenenhetwesten kerj met 150000 deelen,vele schouwburgen
aan de Zee,in hetoostenaandeKlabat-baaien en uitspanningsgelegenheden.Rondom de stad
is in het zuidendoorderivierKampavan Alun- aanschouwtmen fraajeboomgaarden,sierljke
t0k gescheiden.Hetbestaat uit3 afdeelingen theetuinen, pagoden)villa's,kanalen,djken,
en bevat 25 dorpen met 28 tinmjnen,die bouwlanden,keuriqehekken en omheiningen
jaarljks 5- of600 pikolstin opleveren.Het enz.Zeerbevallig lserdebegraatylaatsjdie
aantalinwoners- Bangkanézen, Chinézen en op dewjzevan een tuin werdaangelegd.De
Malejers - bedraagt3400.In dehoofdplaats, boomen bljven er zelfs des winters qroen.
desgeljks Jeboes genaamd,woontde Euro- Jedo is vrj we1beveiligd tegen een vjandepésche administrateur en heett men eene re- ljken aanval, daar de Baai op een afstand
doute met 30 man infanterie. De Baaivan van 1geogr.mjl zoo droog wordt,dateen
Jeboes heeft een zeer sljkerigen bodem ,3 schip van 6 Ned.eldiepgang niet digter tot
t0t 8 vademen water en bezorgtgedurende haar naderen kan. HoewelJedo t0t de aande oostmoesson aan de schepen eene veilige zienljkstezee-enhandelsstedenbehoert)vindt
wjkplaats.
men er geene kaajen en scheepstim merJedo of Jeddo in rang de tweede,doch
0p grond der bevolking de eerste stad van
Japan, de residentie van den voormaligen
Taikoen of wereldljken Keizer,ligtin het
zuidoosten van het eiland Nipon,in hetlandschap Tokai-Do en in de provincie Moesasi

werven. Men heeft er echter de gevolmagtigden der voornaamste Europésche mogendheden.
JeFerson (Thomas), de derde president
der Vereenigde Staten van Amerika (1801-

1809)jgeboren den 13denApril1743teShadin eene gedeelteljk eFene, gedeelteljk gol- well in Virginia,studeerde in de regten en
vende vlakte op den noordwesteljken achter- vesti
gde zich in zjne qeboprteplaatsalsa(
lgrond van deprachtigeBaaivanJedo,eendoor vocaat. Als onafhankelpk 'bezitter van een
deStraatvanOeragatoegankeljkenenmetdeze aanzienljk vermogen bemoeidehj zich reeds
8 geogr.mjllangen en halfzo0breeden zee- vroeg m et de staatkunde en w erd in 1769
hoezem, wM rankerpll ts is voor alle vloten 1id der W etgevende Vergadering inVirginia,

JEFFERSON- JEFFREYS.
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alwaar h.
P* toen reeds pogingen deed om de hetambtelooslevenwasteruggekeerd,wjdde

slavernj afteschaFen.Zoodramenzichbegon hj zjne dagen aan de wetenschap en den

te verzetten tegen het Britsche regéringsbe- landbouw , doch kwam ten laatste in gelde-

leid,behoordehj t0tdejverigstepatriotten. ljke ongelegenheid, zoodathj verlofmoest
ln 1775werd hj 1id van hetCongrès,Onder- vragen om zich door eene loterj van zjne
scheiddezich doorzjnerevolutionairehouding bezittingen te outdoen.Hj overleed op den
en behoorde t0t de beroemde Commissie,die 50sten verjaardag der door hem Ontworpene
00k Adams,FrglkDzljM erman en Livipgston en onderteekende onafhankeljkheidsverklaonder hare leden telde.Hj ontwierp de 0n- ring (4 Julj 1826) metJoltn Adamsop één
afhankeljkheidsverklaring, welke na leven- dag.Hjwasgeenuitstekendredenaar,maareen
dige beraadslagingen meteenige wjzigingen schrander denker en een scherpzinnig waardoor het Congrès werd aangenomen (4 Julj nemer,- in één woord een derbeste staats17;6).InOctobervandatjaarlegdehjzjnman- lieden, die Am erika ooit gehad heeft. Hj
daat neder enwerdnogmaals1idvan deW etge- wordt teregt de vader der Am erikaansche
vende Vergadering in Virginia)waarhj zich dem ocratie genoemd. Zjne verzamelde werbejverde,deleenregteljk-aristocratisöhegrond- ken zjn in 1853 op lastvan hetCongrésin
wet van dezen Staat naar de boginselen der 9 deelen in hetlichtgegeven en nadlentjd
onafhankeljkheidsverklaring te wjzigen. In meermalen gedrukt.
JeFrey (Francis,lord),een verdiensteljk
1779 werd hj gouverneur van Virginia,doch
deed 2 Jaar daarna afstand van deze betrek- Britsch schrjver,geboren teEdinburgh den
king, omdat naar zjne meening gedurende 23sten october 1773,studeerde te Glasgow en
den oorlog een krjgsman aan hethoofd van te oxford en werd in 1794 advocaatbj de
den Staatmoeststaan.In Novemberwerdhj Schotsche baliejterwjl hj zich tevens aan
weder afgevaardigd naar hetCongrès en was letterkundige bezigheden wjdde en vriender werkzaam t0tin Junj 1784.Hjgafaan- sehappeljk omging met W alter fcoff,Sidney
leiding t0t hetuitvaardigen der wet,vûlgens Szz
lifz, Brolt
yltam enz. Hj behoorde t0t de
welkede slavernjin denoordwesteljke Ter- stichters van de !Edinburgh Review'') waarritoriën verboden w erd.M etA damsenI'ranklin van hj de redactie in 1803 op zicllnam en
t0t gezant benoemd t0t hetsluiten van han- t0tin 1829voortzette.Dittjdschriftverkondelsverdragen in Europa,begafhj zich met digdevrjzinnige denkbeelden en had a1shet
hen in 1784 naar Parjsen bleeferna den drgaan der W higs een belangrjken invloed
terugkeer van Ikanklin (1785) n0g 4jaren. op de staatkunde van Engeland. Hetbeleid
Hj hielp er de omwenteling voorbereiden, van Jfrey droeg hiertoenietweinig bj,0fdoch keerde in 1789 naar Amerika terug en schoorlzjne scherpecritiek hem dikwjls0nwas er van 1790 t0t1793 staatssecretaris in aangenaamheden berokkende.In 1806 bjv.
het kabinet van W asltinyton.De strjd,dien moest hj duëlléren met den dichterM oore,
hj alszoodaniy voerdetegen zjn ambtgenoot en doorByron werd hj in derEnglish bards
. -

Hamilton, minlster van Financiën, was de
oorzaak van het ontstaan der Foederalisten
e
n Republikeinen. Jferson, de leider van
laatstgenoemden,hield zich aan de beginselen

and Scotch reviewers''vinnig aangetast.Beide

mannen behoorden echterlatert0tzjnebeste
vrienden en zjn gezag op hetgebied derletterkundeverhiefzichallengsbovenallentwj-

deronat'
hankeljkheidsvel'
klaring en wildehet fel. ln 1821 koos de universiteitte Glasgow
staatsgezag zooveel mogeljk beperkt zien. hem t0tlord-rector,en toen in 1830hetW higDaarom zag hj in demaatregelen van Ha- ministérie aan het roer kwam ,zag hj zich
milton, in het amalgam éren der schulden en benoemd tot lord-advocaat van Sehotland.Tein het oprigten van eene nationale bank een vens werd hj 1id van hetParlement,waar
voortschrjden in monarchale rigting.O0k on- l1j echter weiniy opgang maakte. In 1834
dersteunde hj de aanmatigingen van den werd hj regter ln hetCourtof Session,aan

Franschen gezant Geneten maakte zich hier- w elk am bt de titel van lord verbonden is.

tbor onmogeljk in hetKabinet.Na zjneaftreding begafhj zichnaarzjnlandgoedM0nticello in Virginia.Eersttoen hj in 1797t0t
vicepresidentgekozen was,bemoeidehj zich
Tveder raet de staatkunde.Hj verzette zich

Hj bekleeddehettotaan zjn dood en overleed te Edinburgh den 26sten Januarj 1850.
Zjne bjdragen t0t bovengenoemd tjdschrift
zjn onderden titelvan pcontributionstothe
Edinburgh Review (1844,4 d1n;2de druk
tegen eenige minderaanyenamebesluiten van 1853)'' in hetlicht verschenen.Eene levensden president,ontwierp ln 1798,t0tbescher- geschiedenis van Je
gkey werd geleverd in 2

ming der afzonderljke Staten, de vermaar- deelen doorzjn ambtgenootlord Coekbwrn.
de Virginia- en Kentucky-besluiten en bragt
JeFreys (Geo1
-ge), de beruchte regter
deFoederalistische partj ten val?zoodathj en lord-kanselier tentjdevan JacobfTjk0in 1800t0t Presidentenbjzjneattredingnog- ning van Enqeland, geboren in 1643 te

maalst0tdiew aardigheidgekozenwerd.D ebe- Acton in W allls, maakte zich heteerst be-

langrjkstemaatregeluitheteerstetjdperkvan
zjn bestuur was de annexatie van Louisiana) -- en hetvoornaamste bedrjfvan zjn
tweede presidentschap bestond in het door
de vjandeljkheden van Engeland uitgelokt
embargo,dateehterzjneigenlandn0gmeer

kend door de omstandigheid, dat hj bj de

regtszittingen te Kingston in 1666,waarvele
advocaten w egens de pest niet verschenen
waren,verlofontving om alspleitbezorgerop

te treden.W eldra wist hj te Londen door
zjnaangenamen omgangvelecliënteneneene
benadeelde danden vjand.NadatJfevnont0t grootepopularitdtteverwerven.Zjninvloed
5*
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in de Ciiy en de jver,wMrmedehj debe-

Jéhotte (Arn0ld), een verdiensteljk gra-

Hj werd eerst regter, toen opperregter te
Chester en in 1680 opperregter der Kingsbench,in welkebetrekkinghjgrootediensten
bewees aan het Hof.De wezenljke Of ge-

kunstonderwezen,vestigde zich teParjs en

angst. Op die wjze bragt hj den republikein Alyernon ,
s%#zldy zonder behoorljke
regtspraak op het schavot. Bj de troonsbeklimming van Jacob 11 had zjn invloed
bjkans geene grenzen.Na het dempen van
den opstand van den hertog van A tlzlp3pslf/z
saoesthj zichnaardewesteljkegraafschappen

wezen Mnduiden.W aarschjnljk is die uitspraak onjuist,en heeftmen uithetoog ver-

doelingen van hetH0fbevorderde,bezorgden vetlr, in 1789 te Herstal il1 België geboren
hem de bescherming van den hertog van York. en doorzjn broederLeonltard in degraveer-

graveerde er een aantal vignetten en portretten van groote mannen?alsm ede op last van
het gouvernement een wapenherautvoor het
waande zamenzweringen in de laatste regé- gedenkboek der krooning van KarelX .Eene
ringslaren van Karel11 gaven hen gelegen- gravure van pAmor en Psyche''naar Glrœrd
heid om onder den dekmantel van hetregt wordtgeroemd alszjn beste werk.Hj overde grootste gruwelen teplegen.W ildehj een leed illMaart 1836 terwjl hj bezig wa:
beschuldigde veroordeelen,dan overstelptehj eene schilderj van Carlier, den rDoop van
hem metsmaadwoorden,legde hem en zjnen Christus in de Jordaan'' voorstellende, in
verdedigers het zwtjgen op, joeg de ge- plaatte brengen.
tuigen vrees aan en bedreigde regters en
Jehovah is in de Luthersche en onze
gezY7orenen met ambtverlies en straf. Zjne Staten-vertaling van het oude Testament de
donderende stem en Zpn
** w oedend gelaat uitspraak der Hebreeuwsche medeklinkers
vervulden schuldigen en onschuldigen met f/zrFzt die den heiligen naam van het Opper-

loren,dat deoud-lsraëlietischegeleerdendegewoontehadden,onderdiemedeklinkersdeklin-

kersvan hetwoord Adonâi(deHeer)teplaatsen,opdatmen bj hetvoorlezen derGewjde
Schriftditlaatste z0u gebruiken, dewjlvol-

begeven,om er de schuldigen te regt te stel- genshunneopvatti
ng van hetTweedeGebod
len.Hj maakte een aanvang te Dorehester de naam Iltvltte hellig w asom tew ordenuiten liet er 80 menschen uit den geringen stand gesprolken.Hierdoorisde oorspronkeljkeuitter dood brengen. Op dergeljke wjze han- spraak van dien naam verloren gegaan;doch

deldehj teExeter,'
l'
aunton en W ells,waar vermoedeljkluiddezjJal
treh.00kdeaieiding
hj op de schandeljkste wjze 251 personen en beteekenis van dat woord zjn onzelker.
van hetleven beroofde.Lady Lisle,dietwee Het beduidt volgens de priesterljke overlevlugtelingen geherbergd had zonder hun mis- vering:pIk zalzjn dieik zjn zal''!waarin
dxjfte kennen,moestonder devreeseljkste deonveranderljkheid vandengoddelkken wil
bedreigingen van Jfkeys n0g veroordeeld ligt opgesloten. Hetis echter ver van zeker,
w orden,nadatderegtershaarreedstweemaal dat deze beteekenis a1s de oorspronkeljke
ha
ddenvrjgesjroken.T0tl00nvoordezewan- moet wordenbeschouwd.Voor'tovbrigewordt
daden werd hp t0tpairbenoemd en verkreeg in Exodus 111:14,waar dieuitlegging voorhj de betrekking van lord-kanselier.In 1686 komt! de naam van f/zr/zvermeld als die van
werd hj lid v:n de doordenKoning benoemde een nleuwen God in verband m eteenenieuw e
Hooge Com missie,en m aakte zichgehaatdoor openbaring om trenthetwezenvan God.Hieruit
eene ruwe behandeling der wederspannige schjnt te bljken,datdienaam eerstin den
bisschoppen.Na den valvan Jacob11 poogde tjd van Mozes bj de Israëlieten in zwang
hj te vlugten;men ontdektehem echterals gekomen is,en wé1 in overeenstemming met
matroos verm om din eeneherberg,waarnam en een hoogeren trap van kennisvan God.Naast
hem opslootin den Tower.Hjoverleedhier, de m eer algem eene benam ingen van het god-

nog vo'ördat hj zich had verantwoord,den deljk wezen,zooals.El,Elol
tim,E1-t
%Al##li
en Adonâi, welkemen 0ok bjanderevolken
19den April1689.
PA de
Jegher (ChristoFel),een uitstekend hout- van Sem ietische afkom staantrelt,is TA'
graveux van Duitsche afkomstqwerd geboren

eigenaardige naam van IsraëlsBondsgod.

tusschen de jaren 1578 en lo
r90 en bezocht Jehu , de zoon van Josapltat, w as een
in 1620 Antwerpen,waarhj weldra werkte veldlleer van Joram , koning van Israël. De
onder de leiding van Rubens.Hj graveerde profeetElisa deedhem echterdooreenzjner
naar teekeningen en ten behoeve van dezen, leerlingen t0t opvolger van Joram zalven;zo0

werd hj de lode Koning, de stiehter van
5de vorstenhuis,en regeerde van 884 t0t856
vöörChr.Terstond na zjnezalving doorhet
legeralsKoningbegroet,sneldehjnaarJisreel,
waarJoram degenezingafwachttevanzjnein
omtrek,geestig bewerktenv0luitdrukking.De den slag ontvangene wonden,doodde hem rn
meestezjninchiaroscuro.Menkentvanhem: den dâârM nwezigenkoningvan Juda,Altasia,
XDekrooning der H.Maagd''naarRubens,- en beklom den troon.Daarna vernietigdehj
doch na den dood van Rubenu kochthj de
blokken en plaatste er zjn naam op.Hj
overleed tusschen 1660 en 1670.Zjneprenten behooren t0t de beste voortbrengselen
der houtsnjkunst;zj zjn naauwkeurigvan
Christus aan het kruis tusschen de moordenaars'' naar I'
rank,- pD e rust in Egypte''
naar Rqbens,- psuzanna metdeouderlingen''
naar denzelfden, - pDe verzoeking in de

het geheele Huis van Achab,verwoestte den
tempelvan Baalte Samaria en lietalleBaals-

priestersop eene wreedaardigewjzeombrengen.OmdatNj de godsdieustvan Jal
bvehherwoestljn'', desgeljks n>r R'
ubens, - pDe stelde,hebben depriesters-geschiedschrjvers

hemelvaart van Maria''nM r denzelfden, enz. nietalleen aldie wandaden verschoond,maar
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hem 00k 0en verdiengteljk vorst genoemd. en Poeltawa (ten noorden),Cherson(tenwesDe Syriëxs van Damastms maakten gebruik ten),Taurië(ten zuiden)en deZeevan Azof

van zjne zwakheid,daarhjvan dehulpvan en hetland der Donsche Kozakken (ten 00Bhetrjk van Judaverstoken bleef,enontruk- ten),ismethetstedeljk gebiedvanTaganrog
ten hem hetOver-lordaanscheland.Hjover- en het land der Azofsche Kozakken t0t een
leeJ
det
eSamaria.
districtvereenigd,hetwelkin1870op12251/4D
lsk , eene arrondissements-hoofdstad en geogr.mj1ruim 1352000 zielen telde.Hetis
havenstad in Rusland en wél in het gewest grootendeelseenegrazigesteppe,diealleenten
der Koebaansche Kozakken, ligt 31 geogr. westen van de Dnlepr en langs dezerivier
mjlten noordwesten van hunne hoofistad eenige afwisseling aanbiedt op die plaatsen,
Jekaterinodar,aan den mond derJesaopeene waar de watervallen (porogi) een bekoorljk
landtong, die den liman van Jejsk scheidt landschap versieren.W egensdezuideljkeligvan de Zeevan Azof.Zj werd eerstgesticht ging des lands vindtmen er abrikozen,peri
n 1848en ontwikkeldezich voosyoedlg,0m- ziken, kersen en moerbeziën, - ja, zelfs
dat aan de kolonisten onderscheldene voor- amandel- en vi
jgeboomen,druiven en melperegten waren toegestaan,zoodatzj in 1862 nen in de opene lucht.Vooral de sleedoorn
reedsbjna 17000 zielen telde.Erzjnonder- iserinheemsch,en van zjnebessen bereidt
scheidene fabrieken, en de levendige handel men den ternewka (sleedoornwjn). Behalve
bepaalt er 'zich vooral t0t den uitvoer van
landbouw ,zjn erzjde-en schapenteelt
graan,wo1en ljnzaad.
belangrjkebronnen van bestaan,en de regéJekaterinburg of Catltqrina-bnry, eene
in 1722 gestichte en naar Catharina I genoemde arrondissementshoofdstad in het Russische gouvernement Perm, aan den grooten
weg naar Siberië, 52 geogr. mjl ten zuidoosten van Pel-m gelegen,verheftzich schilderachtig aan den zoom vanhetMidden-oeralgebergte en aan de rivier en hetmeer Isset,
op eene door bergen omgevene,heuvelachtige

ring zoekt er gestadig de w elvaart der ingezetenen te vermeerderen.Honderde volkplan-

tingen zjn er gesticht uit allerlei natiën.
NevensDuitschersvindtmen erTartaren,Perzen,Groot-Russen,Kozakken?Grieken,Georgiërs, Armeniërs, Serben, Magyaren, M0l-

daviërs,W alachjers,BoelgarenenAlbanêzen.

Men heefter00k steenkolenbeddingenontdekt
OVer eene uitgebreidheid Van 62 D geogr.
vlakte.Zj is wegenshareligging dehoofd- mjl, m et lagen van voldoende dikte. Men
zetel der mjnontginning in den Oeral, de heeft Z0 in 1795 het eerst ontgonnen.Het
meest-bevolkte plaats van hetgeheele gouver- land isin 1752 metkolonisten bevolkt,heette
nementen ondorscheidtzichdoorregte,breede aanvankeljk Nieuw-siberië?in 1764 Nieuwstraten en zwart-berooktehtlizen,maartevens Rtlsland, en werd in 1783 in een gouvernedoor prachtige paleizen, parken en tuinen. mentherschapen.Hetis verdeeld in 8 arron-

Erzjn 2hoofdkerken,10kerken,eenkloûs- dissementen.Hare hoofdstad,desgeljksJeka-

ter, onderscheidene scholen, een muséum , terinoslaw genoem d, op den regteroever van
eenige hospitalbn, eene handelbank enz.H et de Dnlepr, boven de stroomversnellingen in
aantalinwonersbedroeg in 1862bjna22000. 1783 ioorPotemkingestichtenmetdennaam
Eriseene muntvoorkopergeld,eene groote van C@tltarina 11 versierd,is grootsch aange-

jzer-en eene kopersmelterj,- voortsheeft legd,maar onvoltooid.Zj isdehoofdplaats

m en er onderscheidene m etaal- en andere fa- van een arrondissement,de zetelvan eengoubrieken,tweemachinefabrieken:groote steen- verneur en van een bisschop,en bezit 6 kersljperjen,inzonderheideeneKelzerljkeinrig- ken,een godgeleerd seminarium ,een gymna-

ting tothetbewerken val
z malaehiet,jaspis, sium ,eenige andere inrigtingen vanonderwjs
marmer,porfleren aventurien,alsmede goud- en een aantal stichtingen van w eldadigheid.
wasscherjen aan de Tsset. In de nabjheid Ook heeft men er een vervallen paleis van
der stad ligtde jzergieterj Isset&'
k,de mjn Potemkin, fraaje parken en openbare tuinen.
Beresowsk, waar goud gew onnen w ordt,en

De njverheid heefterzich krachtig ontwikde inrigting van Pys
jinsk, waar het goud keld; er zljn onderscheidene 'lakenfabrieken
dooramalgam atievanhetertsgescheidenwordt. en deze stad,de stapelplaats van den handel

Jekaterinodar of Catltarina'
s-yave, de

op Odessa,heefttwee bloejende jaarmarkten.

hoofdstad van het Russische,tot Cis-caucasië Men heefti
n dit arrondissemeninog onderbehoorende land der Koebaansche Kozakken, scheideneanderebelangri
lkestedenenvlekken.

voorheen dat der Tsjernomorisehe (aan de
Jeletz,eene arrondissementshoofdstad in
Zwarte Zee wonende) Kozakken genaamdy het Groot-Russische gouvernement Orel,beligtaan de Koeban in een moerassig oord en vallig aan de Sosna gelegen, bevat 15 kerbestaat uitregtljnige straten, waarln leemen ken?2 kloosters, vele fabrieken,vooralvan
en houten,m etstroo gedekte huizen,afwisselen mettuinen en boomgaarden.Deze stad,
in 1792 gesticht,isde zetelvan den Hetman
der lloebaansche Kozakken en teltongeveer
10000 inwoners. De aanzienljkstegebouwen

weitemeel, hetwelk door geheel Rusland

Zuid- of Nieuw-Rusland, tusschen Charkow

den'13den April1729 en overleed te Amster-

verzonden wordt,en een aanzienljken veehandel. Zj telt 22000 inwoners en is eene
oude stad, die in de 12de eeuw door hare
eigene vorsten werd bestuurd.

zjn er het huis van den Hetman,hetmili- Jelgerhuis. Onder dezen naam vermeltairehospitaalen derjk metzilverversierde den wi
j:
hoofdkerk.
menk'lelgerh%dn,een verdiensteljk Friesch
Jekaterinoslaw ! een gouvernement in kunstenaar.Hj werd geboren bj Leeuwarden
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dam den 17den April1806.Hj onderscheidde
zich vooral door de vaardigheid, waarmede
hj in krjtportrettentcekende,welkehjdan
00k ten getale van 7763 geleverd heeft.Hj

het planten van den vrjheidsboom binnen

Delft'',- en rTooneelkostumesvan den K0-

ninkljken Hollandschen Schouwburg teAmsterdam.''Hj wasalgemeengeacht,overleed

rigtte voorts te Leeuwarden eene fabriek op te Amsterdam den 6den October1836,enwerd
van rood katoenen garen, welke hem echter te Haarlem ter aarde besteld.
geen voordeel opleverde. Zjn antwoord op
Jelqersm a.Onder dezen naam vermel-

eene prjsvraag vanhetBataafschGenootschap den wj:

te Rotterdam pover de verbeteringen omtrent
Taeo K%)
'o Jelyersma, een verdiensteljk
vaten,fornuizen enz.terheetmakingofkoking Friesch pprtretschllder. Hj werd geboren te
van vochten in onderscheidenetrafjk
'en''werd Harlingen den 24sten Octpber 1702? pntving

met goud bekroond.00k legde hj zich t0e onderwjs in de kunst van den schilder Uop de wis-en doorzigtkundeenschreef:mAan- trinya en vestigde zich vervolgensteHaarlem ,
merkingen op de perspectiva van CasparPhi- waar hj vele fraaje portretten op hetdoek
lipsJz.(1769)'',terwplhjtevensonderschei- bragt en een aantal zee- en riviergezigten
deneetsen vervaardigde.Hjheeftverdienste- in sepialeverde.Hjoverleedaldaarden18den
ljke stukken ln olieverf nagelaten, en ver- 'Maart1795.
stond de kunst, om in eene herberg,waar
Y ï/fdfçf: .
Bernardw.
g eTJ#er.
:-J? een Nederhj overnachtte,een voorwerp bj een spjker landsch gpdgeleerde. Hj werd geboren 0mOP een witten muurz00natuurljk te schet- streeks 1756, verw ierf den graad van doctor
sen,dat er gedurig kwamen,Om het weg te in de wtlsbegeerte en meester in de vrje
nemen.Hj waseenmanvangrootebekwaam- kunsten, was achtereenvolgens predikant te
heid en belezenheid.op gevorderden leeftjd W eidum en te Boxum en Blessum ,lidderH0lvond hj eene dubbele bril uit,zoodat hj landsche Maatschappj van Wetenschapgen te
door de bovenglazen naar het modêlkeek Ilaarlena, en in 1796 secretaris der Frlesche
en door de onderglazen naarWn werk.Hj Representanten. Hj overleed als zoodanig te
genooteindeljk om zjnkarakterdealgemeene Amsterdam den 22sten Februarj van laatstachting.
genoemd Jaar.Onderscheidenegodgeleerde en
rltuis,eenuitstekend wjsgeerige verhandelingen, door hem ingeJohannes Acdwbz.Jel
-qe
Nederlandsch tooneelspeler.Htlwaseen zoon zonden, werden door het Haagsch Genootvan den voorgaande, werd geboren te Leeu- schap,Teyler's Godgeleerd Genootschap ende
warden den 24sten September 1770,en ont- Maatschappj t0t Nut van 'tAlgemeen met
ving onderwjsin hetschilderen van zjn va- gotld Ofzilver bekroond.
Jelisaw etpol (Elisabethpol) of Genhje
der en van P. .
#tz1-?
7ïdr.
:.Later vestigdehj
zich te Amsterdam ,waarhj alsschilderen (Gandsja), eene arrondissementshoofdstad en
tooneelspeler, m aar vooral als tooneelspeler vesting van het gouvernement Tiois in Rusveel10fverwierf.Nadathjeerstrollenvervuld sisch Trans-caucasië,ligt81/2geogr.mjlten
had Op een liefhebberjtooneelte Delften te zuidoosten van Tiois aan (
le Gandsja,eene
Rotterdam ,werd hj in den Amsterdamschen zjrivier der Koer.Zilis eene echt Aziatische
schouw burg de opvolger van den beroem den stad m et naauw e straten, platte daken, 2
W ard ./ïzw/d:f/. en vervulde reeds in 1805 de wjken van Tartaren en 2 van Armeniërs,en
rol van H ereltles in het treurspel rllercules telt omstreeks 15000 inwoners,diezichvooral
en Delanira''.In onderscheidenerollenschit- Op de zjdeteelt toeleggen.W eleer droeg zj
terde hj alseene stervan deeerstegrootte, den naam van Conya en was de hoofdstad
nameljk a1sNathan in pAthalia'',- a1sZo- van het khanaat Gandqiin in Georgië. In
p@r in nMahomet''
,- en als Simeon in poma- 1804 werd zj doordeRussenstormenderhand
sis''.H'
IJwasvertrouwdmetdediepstegehei- ingenom en, en is voorts vermaard door de
m en der kunsten wistde karakters m et 0n- overwinning,aldaardoor Paskewitql'op àbbasgemeene Juistheid voor te stellen.Ook schreef A ïrztxbehaald (25 September1826).Hetmerkhj: rTheoretische lessen overgesticulatieen waardigste gedenkteeken der oudheid iserde

.

m imiek, gegeven aan de kw eekeiingen van Sqamkorzuil, volgens de overlevering door
het fondsteropleiding enOnderrigting vant00- zjle
œander deGrootegesticht.Tn harenomtrek
neelkunstenaarsaan den Stads-schouwburg te vindtm en vele en grootsche bouwvallen.H et
Amsterdam (1827)''. Den 3den Maart 1831 arrondissementJelisawetpolteltop 264 (D gevierdehj zjne Qsclarigedienstalsacteuraan ogr.m i
.j
l 132000 inwoners.
den Amsterdamschen Schouwburg en vervulde
Jellasjisj de Buzim .Onderdezennaam

toen de r0lvan den Mandarjn in rlletwees- vermelden wtl:
ransêvrjheerron Jellaf)'i?)'deWlz'
W ,een
kind van China'' treursjelvan Voltaire,en I'
die van Groote Frïf,ç ln het nastuk pDe Oostenrjksch generaal.Htl was geboren in
hussaar van Felsheim''. A1s schilder leverde

1746 te Petrinia uit een 0ud,Croatisch ge-

hj een:gGezigtop deOudeKerkteDelft'',-

slacht?trad in 1763 in Oostenrjksche dienst,

XEen burgerbuurt'
l.e te Delft'') - en pEen
c
ezigt op de Leidsche poort te Amsterdam'
',
alle drie op het Trippenhtlis aanwezig,- en
als graveur: oEene afbeelding van de N eude
binnen Utrecht enz.'',- rAfbeelding van de
aankomstderFransche troepen binnen D elft''1
--

pAfbeee
lding

nam ln 1789 deel aan den oorlog tegen de
Turken, vierd in 1794 kolonelen komm andantvan het korps Croatischescherpschutterg

bj de Rjn-armee en onderscheidde zich door
zjne dapperheid.In 1797 werd hjgeneraalmaloor, verdedigde in 1799 met gped gevolg

van devreugdebedrjven bj Feldkirch tegen Oudinoten MassaJ,en zag
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zich in 1800 bevorderd t0t luitenantveldmaar- sche en Talmudische letterkunde, shldeerde
schalk en t0t bevelhebber te Peterwardein en daarna eenigeJaren te Praag en zettein1842

vervolgensteKarlstadt.Bjhetuitbarstenvan
den 00r10g in 1805 washj mindergelukkig
in hetverdedigen van Vorarlberg,zoodathj
gepensioneerd werd.In 1808 ontvlnghj ech-

zjne studiè'
n voort te Leipzig.Sedert 1845
predikte hj er bj herhaling in desynagoge

op de Theresiaansche ridderacadpmie eene

DOrient''1 rL'
U nivers israôlite' en het door

en zag zich voortsdoor de Israëlietische gemeente aldaar t0t leeraar benoemd.In 1857

ter weder eene aanstelling t0t bevelhebbe:
te Agram , en overleed te Szala-Apathy den

vertrok l1tJ als zoodanig naar W eenen,waar
hj eeneschoolvoorIsraëlietischegeleerdheid
stichtte. Hi
4den Februarj 1810.
j behoort tot de mannen van geJosepk, graafvon Jàlllj/ï.
p'deTlzï-,oud- matigden vooruitgang,envanzjnegeschriften
sten zoon van den voorgaandeen desgeljks noemen wiJ, behalve eene verzameling leereen vermaaxdkrjgsman.Hj werd geboren te redenen (1462-1866,3 dln),een aantal0pPetexwardein den 16den October 1801,ontving stellen in tjdschriften,bepaaldelllk in den

goede opleiding,trad inOostenrtlkschedienst, hem uitgegeven rsabbatblatt'',alsmede eenige
klom spoedig op en zag zich in 1848 bevor- afzonderljke werken,bjv.:psefatChachamin

derd tot banus van Croatië en luitenant-veld- oder Erklsrung der in den Talmuden vormaarschalk. A1s vertegenwoordiger van het kommende persischen und arabischen W örter

Slawisch elementstond hj tegenover deMa- (1846,naschrift1847)':,- eenepEinleitungzu
gyaren,dievrllchteloozepogingenaanwendden Bachja's Chobot ha-lebabot (1846)'',- en
om een einde te maken aan zjnebemoejin- vooral:,,DieKabba1a(1844)'',- pBeitr:gezur
gen.MTél vaardigde deKeizerin Junj 1848 Geschichte der Kabbala(1851 enz.
)'',- en
eene proclamatie uit tegen het streven van rAuswahlkabbalistischerMystik (1852)''.Je
llaqfz
j/,zoodatmen hem ontslasen achtte; Zjn jongere broeder Hermann, geboren te
doch hp begafzich meteene Croatlschedepu- Drslowitz den 23sten Januarj 1823,wjdde
datie naar Innsbrick en werd er aan het zich te Leipzig aan de studie dex wtlsKeizerljk Hof met onderscheiding bqlegend. begeerte,nam jverig deel aan de staatkunEene dergeljke behandeling ondervondhj te dige woelingen van dien ttld, zag zich in
1847 uit Leipzig verbannen en begaf zich

W eenen en hetontslag,waarmedehjbedreisd
was,werd teruggenomen.Hj nam nu jverlg
deel aan den strjd in Hongarje. In Septe*mbe
848 vielhj met40000 man uitCr0** x1

naar Berljn,alwaar hem hetzelfde 10t ten
deelviel, zoodat hj in hetbegin van 1848
naarzjne geboorteplaatsvertrok.Kortdaarna

vereenigen m et de troepen,aldaar t0tondem

ter dood veroordeeld en den 23sten November

atle ill dat land1en toen hj na een bloedig bragt de omwenteling van Maart hem naar
gevecht bj Ofen door deHongaarschewape- M'eenen, waar hiJ aan onderscheidene dagnen in verlegenheid was gebragt,sloot hj bladen werkte. Iioewelhtl in den Octobereen wapenstilstand van 3 dagen.Gedurende opqtand niet in persoon tcgen de Keizerljke
dezen trok hj naar W eenen,om erzich te troepen streed,werd ht
ldoorden krjgsraad
werping derhoofdstad verzameld.Hj werkte 1848 m et Beelter gefusilleerd.
er mede t0t de verovering van W eenen en
Jem appes,een dorp in denabjheidvan

streed voorts in den slag van Swechat tegen Bergen in Henegouwen,is vermaard doorde
de Hongaren. Oedurende den winterveldtogt overwinning van de Fransche republikeinen

van 1848-1849 stond hj onder hetopper- onder D'
amonrie, (6 November 1792) op de
bevelvan prins W indisohgrötz.In Maart1849 oostenrjkers onder den hertog ran &e,
:dlwerd hjj veldtuigmeester en ontving den last Teschen.LaatstgenoemdewachttebjJemappes
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om in het zuiden van Hongarje deleiding
van den oorlog op zich te nemen.In den be- vjand af. Na een driedaagsch voorpostengeginne behaaldehj eenige voordeelen op de veeht kwam Dnmouriez den 5den November
Hongaren onder Bem , doch ztln aanval op met 50000 m an oprukken en plaatste zich
het sterke Hongaarsche legar(14 Julj 1849) in slagorde, w aarna den Gden November de
btlHegyes werd afgeslagen met een aanzien- strjd des ochtendseen aanvang nam.De O0sljk verliaB, en hj zag zich gedrongen tot tenrtjkers verdedigden 3 uren lang hetdorp
den terugtogt. Zjne verzwakte armee nam Quaregnon tegen denlinkervleugelderFrandaarom geen aandeel aan de beslissing van schen.Toen Ontstond exeenettlsschenpoosvan
den strjd.Na het eindigen van dezen keerde 2 uren, gedurende welke enkelhet grofgehj a1s banus naar Agram terug en werd ci- schtlt speelde.Op den middag deden de Franviele en militaire gouverneux van Croatië2 schen een algem eenen aanval, en schoon
doch hadweiniginvloedmeer.In1853werdhj Jemappes in hunne handen viel, werd het
bevelhebbex van het observatie-korps tegen centrum teruggeslagen.DeJongeEyalltl(later
Montenegro, en in 1855 in den gravenstand koni
ng Lodewj;k TMJ?
y.
s) voerde het echter
opyenomen.Hj overleed teAgram den zosten aan t0teen vurnieuwden aanval,en zôô deed
Me1 1850 en heeft O0k een bundel mGedich- 00k elders Renard,de kamerdienaar van DMten''met vele bezielde krjgsliederen nage- pztlfzriez,onder hetaanheFen der Marseillaise.
laten.
Onder den invloed van dat lied bestormden
Jellinek (Ado1f),een verdiensteljk Isra- detirailleursdeoostenrjkechk
e schansen,terëlietisch godgeleerde,geboren den26stenJunj wj1 Dumonriez zelf weder met den linker1821teDrslowitz bj Unqarisch-Brod in M0- vleugel oprukte en leurnonrille op den regravië,legde reedsvroeg zlch t0eopdeOoster- tervleugel de Oostenrjksche ruiterj wafgloeg.
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Daarop volgde de terugtogtderOostenrjkers a1s gevangene van Karel F aldaar eene
naar Brusseljwaarna zj Belgiëmoesten ont- zamenkomst had met ztjne drie zoneh.Zj
ruimen.

zou, a1s plaatsvervangster van die te W it-

Jem en of Yemen een landschap in het tenberg, de verzorgster der wetenschappen

zuiden en zuidwesten van Arabië,isin meer worden en de zuivere Evangelischeleerhandbepelkten zin de zuidwesthoek van hetschier- haven. Drie kloosters met de daaraan vereiland en ligttusschen Hedslas,Nedsjd,Ha- bondene goederen werden de grondslag dezer
dramaut en de Roode Zee.DeOt
ldennoemden inrigting,zoodat de Keurvorst?toen hj in
het Gelukkig Arabië (Arabia Felix)wegens 1552 op vrje voeten werd gesteld,erreeds
zjn rjkdom in wierook,myrrhe,kaneelen een groot aantal studenten aantrof.De Keizer

anderekostbarevoortbrengselen.Zjnegeschie- hechtteeindeljk zjn zegelaan ditwerk,en
denis reiktvex in hetverledene.Op de Yok- deuniversiteit werd den 2denFebruarj 1558
taniden volgden erdeHimjarieten(Homerie- plegtiggeopend.Zj kostthansJaarljks40000

ten),wier heerschappj 3000 Jaar vôör Mo- thaler,en een groot deelder inkomsten vloeit
kammed een aanvang nam.In Israëlsbloeitjd
hadden er de Sabaeërshet gezag in handen,
en de Koningin van Saba bragteey bezoek
aan Salomo.Van den tjd van Darf'
l
fdt0tin
de middeneeuwen was Athana (Aden) een

voort uit de haartoebehoorendeheerljkheid
RemdaenuithetriddergoedApolda.Haarbloeitjd isdiederregéringvanhertogKarelzsw'
Mdf
(1787- 1806).M ehtevormdeereqnewjsgeerige

school,enwerderoprevolgddoorSchelling,ter-

beroem d gew est)werwaartsGriekscheen Ro- wjlvoortsHeyelerslaartoefde.Alsletterkundimeinsche schepen den steven wendden. Van genschitterden erdegebroedersSkhleyel,Fpdz,
de 2det0tde 6de eeuw voerden de Israëlieten I'ries,Kralueen Oken,- alsgeneeskundigen

er strjd tegen de Christenen,totdatin 529 Grwner,Loder en Hkfeland,- terwjlo0k
het rjk doorde EthiopischeChristenen werd de nam en van Griesbaelt,Döderlein,P anlus,
ingenomen. Toen heerschten er t0t in 601
Abessinische stadhouders,- daarnadePerzen
onder Cltosroh ,totdatM okammedzichmeester
maakte van het land- De.heerschers uit de
ingezetenen kwamen daardoor in een afhan-

keljken toestand,en dezeduurdevoort,toen
de rrurken, die het gewest in de 16de eeuw
verovexd hadden, verdreven waren. Tegen-

woordig, terwjl Aden zich in handen der

Britten bevihdt, bezit er de Imam van Sana
hethoogstegezag.De inwoners onderscheiden
zich door voorkomen en taalvan de overige
Arabieren.Zie voorts onder Arabiè'
.
Jem tland, een landschap in het binnen-

FïcFzFlprz/,Ikwerbaclznietligtvergetenworden.

Te Jena werden steedsbelangrjkeletterkundige tjdschriften uitgegeven,doch hetW art-

burgfeest,dat van Jena uitging,de stichting
der Burschenschaft en hetfeit,d>t Sand,de
moordenaar van Kotzeb%et tot de Jenasche
studenten behoorde,berokkenden veelschade
aan de universiteit.Zelfs werd hetbezoeken
dier hoogeschool aan Pruissische onderdanen
verboden,- een verbod, hetw elk van 1819
t0t 1825 van kracht bleef.Het aantalstudenten, dat in 1815 omstreeks 800 bedroeg,is
dan o0k later t0t 500 gedaald.Het ontbreekt
er echter nid aan een groot aantalgewone,
buitengew one en honoraire professoren en pri-

land van noordeljk Zweden,vormt methet
landschap HerleadalenhetJemtlandslân (Oes- vaatdocenten,terwjl er een sierljke planten-

tersundslën),datop 906h D geogr.mjlbjna

tuin, eene sterrewacht, een meteorologisch

om vat het stroomgebied van den bovenloop

met 200000 deelen t0tde acadêmische inrig-

73600 inwoners telt(1 Januarj 1874). Het intituut,verschillendemuséa eneeneboekerj

der Llusne,van de Indal en van de Storsee tingen behooren. D aarenboven is eene land-

en is bedektmet hooge bergen, diepe dalen, bouwschoolm et de universiteitverbonden.
meren, rivieren, bosschen en eenige bouwIn de geschiedenisisJenamerkwaardigdoor
landen.H et is een der fraaiste gewesten van denederlaag,diedepruissenerledenopden14den
Zweden, en het ruwe klim aat is er in den October 1806.Karel'
IINlA8FzlFerdinand,hertog

laatsten tjd door het droogmaken van moe- nanTrf
xzldf
zsk,opperbevelhebbervanhetPruisrassen veel zachter gew orden.Landbouw en sisch-saksische loger,bem erkendedatdeFranrhiiveeteelt zjn erdevoornaamstebronnen van schenzjnlinkervleugeltennoordenvanhetr
bestaan, en Oestersll
nd is er de eenige stad.
Jena,in het groothertogdom Saksen-W eim ar-Eisenach,w as de hoofdstad vanhetvoormalig hertogdom Saksen-lena, dat,in 1672
gesticht, reeds in 1690 aan Saksen-Eisenach
en in 1741 met dit laatste aan Saksen-W ei-

ringerw ald inden rugzoudenaanvallen,besloot
na lang weit
blen over de Unstrutafte trekken, verder benedenwaarts de Saale te over-

schrjden en dan den vjand weder de spits

te bieden. Het korps van den prins ran .Sbhenlohe, ouAstreeks 40000 man sterk,z0u in

mar ten deelviel.Zj ligtineenbekoorljkdal zjne stelling bj Jena dien aftogt dekken,
aan de Saale,waarover eene steenen brug is doch ontving tevensbevel, den strjd tevergebouwd,en aan den mond derLeutra.Zj mjden.GeneraalRûcltel, die met27000 man
telt n0g geene 8000 inwoners!doch is merk- bj Eisenach had gestaan,bewoog zich in de

waardig wegens hare universlteit en wegens
den naar haar genoem den slag.Men vindt er
voorts een H of van Appél, eenige geleerde
genootschappen.enz.
Het plan,om er eene universiteit te stichten, werd opgevat door keurvorst Johann
FriedrïcA .de Groof-odi-ge, toen hj in 1547

rigting van W eimar, thans door het hoofdkorps verlaten. Den 13den october rukte de
opperbevelhebber voorwaarts,doch ontm oette

daags daarna bj Auerstëdt Danow8ten werd

geslagen.Napoleon hadreedsden13denOctober
het4dekorps,dereserve-kavallerieendegarde
naarJenaKgezonden.Dezestad w erd door de

JENA- JENISEI.
Pruissische voorhoede onder Tauentgien ontruimd, en de Franschen vonden hetgewigtigste punt, den Landgrafenberg, onbezet.
Terstond werden de derwaarts leidende dalen
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gedestilleerd,en deJeneverisgereed.Dezebereidingverschiltvandievanbrandewjndaarin,
datbj eerstgenoemdegeenevolkomenegisting

plaatsheeft,zoodatdevormingvanfoesel-olie
en kloyen geschiktgemaakt voor hetvervoer gedeelteljk wordttegengegaan,terwjlerjene-

van geschut,- het 5de korps(Lannes)be- verbessen worden bjgevoegd.Heeftmenbransteeg in hetduister den berg,en in het mid- dewjn,dievan foeseloliebevrjdis,z00kan
den der aldaar bivouakérende gardes bevond men daarvanJeneverbereiden doordien over
zich de Keizer.De overige troepen waren in *
Jeneverbessen te destilléren. Zie voorts onder
aantogt.Den 14den des ochtendsgafNapoleon
bevel tot den aanval, en deze werd door
mist begunstigd. Ta'
uentzLen hield stand t0t
halfnegen en ontving toen van den prins ron
.s'
O/z6ZdIO& ,die geen slag vermoedde,hetbevel
om terug te trekken naar Klein-Römerstadt.

Alkoh'olen k%piritws.
Hetgebruik van jeneverisinzonderheid in
0nS Vaderland zeer groot,- en hetmisbruik
n0g veel grooter. Dit laatste verwoest het
ligchaam , verstompt den geest, rigt talvan

zich niet wachten.Bi
*jVierzehnheiliqen ontstond nu een revecht,dataanvankeljk eene
gunstige wendlng scheen te zullen Nem en
voor de Pruissen. Het regte tjdstip werd
echter niet tot een krachtigen aanval gebezigd en o0k van de talrjke kavalleriegeen

heerschiug is genezing te verwachten van
die kwaal.âfschaëngs-en matigheidsgenoot-

Thans wal'
e n0g een terugtogt der Pruissen

naamd, is een boom èf heester van het ge-

huisgezinnen tegronde,en iseen vreeseljke
HierdoorwonnendeFranschen eenbelangrjk kanker aan onze volkswelvaart. Alleen van
terrein.Het 7de korps (Awyereau) verscheen 0en degeltik onderwjs,- van ontwikkeling
uit het Miihlthal en 0ok het4de(8o.lt)liet des geestes en daarm ede verbondene zelfbe-

schappen hebben reeds vele jaren hun best
gedaan,doeh deopbrengstderhoogejeneverbelasting --saeerdan 500/0van deTFaarde-neemtgestadig tqe.
gebrllik gemaakt, zoodat Napoleon tj4 be- Weneverstrulk (De)ofjeneverboom (Junikwam ,om zjnegeheelemagtteontwikkelen. perus communis) L.),0ok dammerenkowtge-

mogeljk geweest, doch 00k die gelegenheid slacht Jtlniperus uit de familie der Kegeldraging voorbj.N@poleon gafnu beveltoteen genden (Coniferae).Deze plant onderscheidt
algemeenen aanval.DevereenigingderSaksers
m et de Pruissen w erd verhinderd1 - 8owlt
rukte m et 2 sterke kolonnes tegenden linkervleugelop, anderetroepen bedreigdenVierzehnheiligen, en zelfs nu k0n ron A'
pl:zllpk
niet besluiten t0t den aftogt. Toen bezweek
de standvastigheid der uitgeputte soldaten;

zich door eene sterke vertakking, door
3-tallige kransen van priemvormige,stekeligej

wjduitstaande bladeren en bolronde,blaauwzwarte,berjptevruchtenmeteen3-talharde,
ongevleugelde pitten, - voorts door z-hui-

zige bloemen,nameljk afzonderljke,eironde
manneljke katjes met helmbindsels,dieaan
de rugzjde 3- 6 stuifmeelhokjes dragen,en
yrouweljke kleine katjes.in een hulselvan
over elkander qelegene schubben verborgen.
Zj groeit,00k lnDrenthe,Overjsselen Gel-

zj begonnen te wjken,endaarzj aanbeide
zjden telkensnieuweFranschebatal
jonszagen
aanrukken,gingen zj op de vlugt.Op dat
oogenblik verscheen generaalRûehd metzjn
korps,en hetwaseenefout,dathjdenstrjd derland,in zand-en heidegronden.Debalsemaanvaardde in plaats van den terugtogt te en specerjachtig riekendebessen worden t0t
dekken.Naeen korten strjd leed o0k hjide bereiding vanjenevergebruikt,en in de genederlaag.Slechts enkele afdeelingen volbragteningoedeordedenterugtogt.pruissenenzpne
bondgenooten waren verslagen, - dem eeste
vestingen gaven zich over,en het korps van

neeskunde behooren Baccae Juniperi t0t de
pisdrjvende middelen. De geelachtige harssoort, die dit gewas oplevert, is onder den

ron Hohenlohe moest bj Breslau de wapens
nederleggen.
Jenever is brandewjn, bedeeld met de
vlugtige oliën van Jeneverbessen.Om dien te
bereiden,kan men brandewjn destilléren over
gekneusdejeneverbessen,ofhetuitgegiste en
gistende mout-aftrekselmetJeneverbessenver-

peri bekend, en het hout isnietalleen gelw
rig, maar ook zeer geschikt voor de dru ibank. Het geslacht Juniperus telt onder

naam van SandaracagermanicaofResinalunizjne soorten ook nog & oawce#zf
:.
s.
L ,die in

het zuiden van Europa te huis behoort en
zich dgor grootere bladeren en r oote roodbruine beskegels onderscheidt.Omtrent J'
mnim engen en daarna destilléren.Doorgaans be- N r'
lf: Sablna .r.!zie Zenehbo- .

reidtmenJeneverop de vOlgende wjze:van

Jenikale!zleKerts
j.

112 pond gerstenmout, 228 pond roggem eel
Jenisd otJenissa, de langste der groote
en 4600 pond water m aakt men een beslag rivieren van Siberië, welke zich in de Noor-

bj ;2OC.Nadesuikervorming wordterzoo- deljke Ilszee uitstorten! stroomt door de
veel water bjgevoegd, dat het vocht een volle lengte van hetRusslsche gouvernement
soorteljk gewigt heeft vam 1,047! waarna Jeniseïsk. Zj ontstaat onder den naam van
men het beslag laat afkoelen t0t 27OC.en in

K em in China ten westen van hetmeer van

eene gistkuip vloejen.Daarna voegtmen er Kossogol,van hetwelk zj doorhetKhangai5 pond gist bj,zoodat hetvochtbegintte gebergte gescheiden is.Zj vloeit tusschen

gisten en eene temperatuurerlangtvan 32OC. het Tangnoe- en Salaansche gebergte westHet gegiste vocht wordt nu gedestilleerd, waarts,ontvangteengrootaantalzj-rivieren,
daarnahetdestillaatmetbjvoegingvanjenever- draagt voorts den naam van Oeloe-Kem of
bessen eneenekleinehoeveelheid hopnegmaals Groote Kem ,wendt zich plotseljk naarhet
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noorden, baant met watervallen en stroom- losophicalTransactlons''.Nu maakte hj zjne
versnellingen een weg door het Salaansche ontdekking bekend in het geschrift:sTnquiu
gebergte, bereikt het Russisch grondgebied, into the causes and elects of the variolae
neemt er de Abakan op en verlaat beneden vaccinae (1798)'',waarna de geheelewereld
Kragnolarsk debersstreek.In de vlakte ont- hem een weldoener der menschheid noemde
vangt zj onderscheldene rivieren,zooalsde en n0g noemt, al is 00k niet bewezen,

Angara (W erchnAla-Toengoeska) uithetBai- dat door de koeyok-inenting de scherpe
kal-meer,de Podkamennala en de Nislnala, stoFen uit het llgchaam verdwjnen. In
en stort, niet ver van den mond der Obi, 1802 ontving hj 10000 en in 1807 zelfs
zich uit in de Liman der70 Eilanden,welke 20000 pond sterling als eene nationale beloodoorgaanst0taan Junj,somtjds00k hetge- ning en in 1805 het burgerregtvan Londen.

heele Jaar met js bedekt is. De Jenisek'is Zjnevrienden deden deRoyalJennerian S0met hare kronkelingen 748 geogr.mjllang ciety verrjzen, die hem t0t voorzitter been heeft een stroomgebied Van omstreeks noemde.Zjnelaatstelevenslaren sleethjge49000 o geogr.mjl. Hare breedte is zeer deelteljk te Cheltenham en gedeelteljk te
verschillend,haredieptedoorgaansaanzienljk. Berkeley,waar htlden 26stenJanuarj 1823
De l
inkeroever is veelal hooyer dan de overleed.Hjheeftonderscheidene geschriften
regter- en meerendeels zeer fraal.Het water nagelaten, en in 1858 is ter zjner eerein
iq helder en voorzien van een overvloed van

visch.ReedsbtlMinoesinsk wordtzj bevaarbaar,dochtusschenKrasnolarsk enJeneseïsk
vindt men wederstroomversnellingen.De zuideljkste stad aan deze rivier isMinoesinsk
(53043'N.B.
)endenoordeljksteToeroechansk
(65055/N.B.
). Tn het algemeen zjn hqre
oevers wrinig bevolkt.

Trafalgar-square te Londen een standbeeld
geplaatst.

Jenneval (A.)jeen Fxanschman,tentjde

der Belgische omwenteling als aeteur aan
den Muntschouwburg te Brussel verbonden,
dichtte de rBrabançonne'',die,doorran Campl.pf:f op muziek gebragt,hetvolkslied der
.pd
Belgen werd. en sneuvelde in een gevecht
Jeniseïsk ofJenLsseïsk,een der2 gouver- tegen de Hollanders teLierden 18denOctober
vernementen van Oost-sibexië, 0P de beide 1830. In 1831 bezorgde zjne Moeder eene
oevers van de Jenisei'en zich van de Chiné- uitgave zjner verzen onder den titel:oEtusche grenzen t0taan de Poolzeeuitstrekkend, des poétiques de Jenneval, dédiées à ses
is in 5 districten verdeeld en telt op 45708 Frères d'
Armes''.

Jens (Johannes) ofJenslw.
%, een verdienD geogr.mjlnlim 372000inwoners.(1872)meerendeelsinhetnoordenSamqledeneninhet steljk Nederlandsch letterkundige, qeboren

zuiden Toengoezen. Het land is grootendeels te 'sHage in 1671, studeerde te Lelden en
eene woeste steppe, t0t over de Lena zich ontving aldaar van curatoren eene gouden
uitbreidend,waar vele moerassen engestrenge medai
llev00rde openljke voordraqtvan een
koude de ontginning beletten. Alleen in het Latjnsch gedicht op de omwentellngin En-

zuiden,aan de grenzen van China,groejen geland.Hj werd in 1694 conrectorte D0r-

eenige groenten en lage heesters. M en ver- dreeht, in 1697 prorector te 'sHage,en in
bouwt er Chinésche kom kom mers,die 2 Ned. 1700 rector te Dordrecht met den titelvan
pond zwaar w orden. D e vischvangst in de hoogleeraar in de Grieksche en Latjnsche

rivieren en meren en de Jagt zjn erde voornaamstebedrjven derinwoners,voortsheeft
men ergoudwasscherjenpelshandel.Devoornaamste steden zjn er de hoofdstad KrasnoJarsk (9000 inwoners), Jeniseïsk (6000 inwoners), Minoesinsk (3000 inwoners), Kansk,
Atqlinsk en Toeroechansk. In dit gouvernementligtdeNoordoostkaap(77051'),hetnoordeli,jkste punt van hetvasteland van Azië.
Jenner (Edward), die deweldadige koe-

oudheden. Als rector was hj een vaderljk
vriend voor zjne leerlingen,dochnam in 1715
zjn ontslag om zich te '
sHageaan de studie
te wjden.Toch aanvaardde hj in 1720 de
betrekking van hoogleeraarin de letteren en
rector der Erasm iaansche school teRotterdam
en bleeft0t in 1753 aan hethoofd dierinrig-

ting. Deze verdienstelt
jke letterkundige overleed den 14denMaart1155.Vanzjnegeschriften vermelden wj:rLaetitiaepublicaein expeditione brittannica etc. (1689).'' - rtzilii

pok-inenting in zwang heeft gebxagt,geboren
den tlden Mei1749 te Berkeley in het graaf- GregoriiGyraldiFerrariensis opera onnia etc.

schap Gloucester,waseerstin deleerbj een (1696, Q d1n)'', - pLectiones Lucianeae etc.
heelmeestex teSudbury bj Bristolen oefende (1743, 4 dln)'',- cplichten der Godsdienst
zich vervolgens te Londen in de heelkunde, (1701)'',- mTitiLivlihistoriarum corpusetc.
waarna hj zich in zjnegeboorteplaatsves- (1711)''lrFerriculum literarium (1717)''1- pLutigde en zich toelegde op de beoefening der cubrationesHesychianeae etc.(1742)''
,- en
natuurljke historie.Eene boerin maaktehem een aantalvan kleineren omvang.
opmerkzaam op het voorbehoedend verm o-

Jephtha,volgensde Hebreeuwsche over-

een knaap, James WMpwa genaamd, en hp

dreven en begaf zich naar het land Tob aan

gen der koepokken tegen de natuurljke levering een der rigters van Israël,was een
pokken,en na voortgezetonderzoek ging hj onechte zoon van œ lead, werd door zjne
den 14den Mei 1796 over tot hetinenten van halfbroeders uit de vaderljke woning vernam waar,datlater hem ingeënte menschen- de overzjdederJordaan,waarhjweldraa1s
pokken op dezen geen invloed hadden.Aan hoofdman eenerbendevrjbuitersgrootenroem
zjne verhandeling over ditonderwerp werd verwierf.W eldrariependeinwonersvanGilead
niettemin eene plu ts geweigerd in de pphi- hem te hulp tegen de Ammonieten en be-

JEPHTHA- JERMOLOF.
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noemden hem t0t opperbevelhebber van het zjne echtgenooteRome bezochthad,leverde

leger.Toen deedhj eene gelofte,dathjhet
eerste,dat hem bj zjn terugkeertegemoet
z0u komen, oFeren z0u aan Jahveh,indien
dezehem deoverwinningverleende.Hj pverwon,doch zjneeenigedochterwasdeeerste,
die hem tegemoetging,en hj volbragtzjne
belofte; daarna was h$
J 6Jaren rigter over
Israël. Uit deze vermelding bljkt,dat0ok
btlhet Israëlietische volk menschenoFersin

hj pAdam en Eva na hun val'',waarnahj
lid werd van de A'cadêmie te Kopenhagen.
In 1849 keerde hj derwaarts terug en werd
er eerst hoogleeraar aan de Académie,later

directeur van deze. Voortsvervaardigdehj:
De engelen des doods en der opstanding'',
uimerende schopEene onder bloemen sl
venbindster'' - rEen paar slaven in ketens'',
een groot standbeeld van rDavid'', -

gebruik waren.
7Een meisjemetduiven'',- pEenmeiqlemet
Jerem ias, een van Israëls Groote Pr0- Jonge katten'',enz..benevens een groot aanfeten, wiens uitspraken in het oude Testa- talborstbeelden.- Zjne gemalin,M isabetk
ment zjn bewaard gebleven, was de zoon ./cl-lww, bekend a1s schilderes,werd gebovan den priester Hilkia en werd geboren te ren te W arschau den zlsten November 1819

Anath0th.In het13deregêringsjaarvanJosias en ontving hare oyleiding te Diisseldorf.Zj
(628 vôpr Chr.
)trad hj teJerusalem op a1s leverde tafereelen u1t hetPoolsche volksleven
profeet. Zjne treurige voorspellingen erger- en ging in 1845 naar Rome,waar zj het
d
en den Koninr en betvolk,en toen hj den Itallaanschevolksleven bestudeerde.Harestukraad gaf om zlch zonder weerstand aan de ken zjn zeerfraai,enharefgurendoorgaans
Babyloniërsover te geven,ten einde aan een levensrroot.
Jerlcho, weleer eene bloejende stad in
wis verderf teontsnappen,werd hj a1seen

verrader vervolgd en mishandeld.Koning Ze- Palaestina, 2 uren gaansten westen van de
#41 deed bem in de gevangenis werpen, Jordaan en 6 uren gaans ten noordoosten van
doch Nebl
madnezar stelde hem na de verwoes- Jerusalem , was van laatstgenoemde stad getingvan Jerusalem opvrjevoeten.DeKoning scheiden dooreenewoeste,steenachtigestreek.
van Babylon veroorloofde hem zelfs te Mispa Inhetwesten grensdrzjaanhoogekalkrotsen

in Judaeaachtertebljven,vanwaarhj naar
Egypte toog.Hieroverleed hj omstreekshet
Jaar 570 vöôr Chr.Eene latere sage vermeldtydat hj te Caïro begraven is;volgens
Eièkônym%bs en Terlulllanl
u werd h'
!J gesteenigd.Zjne uitspraken zjn doorzjn schrjver
WcrlcA opgeteekend; zj zjn welligt omgewerkt en uitgebreid, maar worden overhet
geheel voor eeht gehouden. 00k de pKlaag.

en zj bezat een we'l-besproeiden en vruchtbaren omtrek,waar palmen,rozen,honig en

balsem inovervloedvoorhandenwaren.Zjwas
aan de noordoosteljke grens de sleutel des
lands,zoodatdeTsraëlieten bj hun intogtin

Kanaxn haar heteerstinnam en enharemuren
sloopten. Later w erd zj door koning Aehab
van vestingwerken voorzien,en betschjnt,
dat er 00k eene profetenschoolgebloeid heeft.

liederen''over den valvan Jerusalem worden
hesa toegeschreven. Hitziy (1841)en Umbreit
(1843)hebben belangrjkecom mentaren op de
geleverd.
geschriften van
lns.
Jerem las Gotthelf zie .Bits'

HerodesdeGr00fe,dieerzjn zetelvestigde,
heefthaaraanmerkeljk verfraaid.onder Venwerd zj weder verwoest en onder
./
ft
zt
fdlpl,
vhersteld.In dentjdderKruistogten
is zj meermalen ingenomen en eindeltik geJerichau (Jens Adolf) een uitstekend heelen alverwoest.Erzjnzelfsgeenebouwbeeldhouwex. geboren den lrden April1816 vallen over, en op hare plaatsverheftzich
te Assensop Funen,kwam op ztjn 14dejaar het armoediqe dorp Er-Riha ofRicha.- De
in de leer bj een schilderteOdensee,éoch roos .
th
4- Jemcho (Anastatiea Hierochuntica) is
nam een paarJaren later de wilknaarKopen- een gewas met eene welriekende M oem van
hagen,waarhj aan de académiezich op de zonderlinge gedaante.Volgens de legendeontbeeldhouwkunst toelegde en in 1837 zjne sproot zj in de woestjn op de plaatsen,
eerstelingen 0p de tentoonstelling bragt.On- welke Maria btJhare vlugt metdenvoetaandersteund door eene dame,begafhj zich in raakte.W aarschjnljk werd zj in de dagen
1838 naar Rome, waar htl korten tjd het der Kruistogten overgebragt naar Europa.
.ldroo
gte ineen,
onderwilsgenootvan Thoewalhen.Zjneerste H are bladeren schrompelen bi
werk,dat men belangrjk kan noemen,was doch ontploojen zich, wanneer zj in het
een relièf, bestemd voor eene fries in het water wordt gelegd.
Koninkljk slot te Christiansburgbj Kopen- Jerm olof (Alexei Petrowitsl), een RuBhagen en stelde de rBruiloft van Alexander sisch veldheer en staatsman,geboren te Mosen Roxane'' V0Or. In 1846 voltooide hj de kou den 4denJunj 1767,trad reedsa1skind
kolx sale groep pHercules en Hébe''1en voor in dienstbjdeljfwacht,zagzichopzjn15de
den senator Abendrotlt te Hamburg beitelde 'i
0t kapitein bevorderd en onderscheidde
#'aar t
hj in marmer eene prachtige ppenelopé'. zich in Polen,bj de Oostenrjkychearmeein
Toen men opmerkte,dat hj zich steedsbj Italië en in 1796 in den Caucasus.Onder de
antieke stukken bepaalde, wjdde hj zjne xegéring van Paulontving hj zjnontglagen
krachten aan eene groep,verbeeldende pEen werd naar Kostroma verbannen,doch na de
iager, die door een panther wordtaangeval- troonsbeklimming van Aleœander Ikwam hj
len'',welkeuitstekend gelukte.Naaraanleiding weder in dienst,nam deelaan de veldtogten
eener prjsuitloving van degemalinvan prins van 1805,1807 en 1812- 1813,en voerde in
AlbertOsPruisenvervaardigdehjeenrstand- 1815 bevel over het 2dearmeekorp: van het
beeld van Christus'',en nadathjin1847met Russische leger, hetwelk onder Weele de
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Tol% over de grenzen van Frankrjk trok. day''.Nu verscheen vanzjnehandeenereeks
In 1817 werd hj gouverneur-generaalvan de van tooneelstukken, die hesa roera en geld
Trans-caucasische gewesten en opperbevel- bezorgde. Hj behoorde t0t de redactie van
hebber van hetlegerin den Caucasus.Tevens rPunch''
, en zjne 7Caudle lectures''en de
ging hj met een aanzienljken stöetalsRns- rStory of a feather' verschenen in dat blad.
sisch ambassadeurnaarhetPerzischeHof,enna Daarenboven nam hj de redactieopzich van
zjn terugkeer in zjn gouvernementzochthj het rlllustrated Magazine'',waarin rrrhechroerden Russischen handeltebevorderen,Duit- nides of Clovernook'',een zjnerbestewer-

sche koloniën te stichten en de Europêsche ken,werden Oygenomen.Toendi
tbladophield
beschaving te verspreiden.Hi
j tuehtigde de te bestaan, stlchtte hj hetrDouglasJerrold
roofgierige Tjetsenzen?vmjoeg den trouwe- Shilling Magazine''!waarvoorhj onderanderen
loozen Amalat-Be.g en sloeg in 1826 den aan- het verhaal rst.Gllesand St.James,,scjl
,
yeef.
valder Perzen af,die onderA bbas-M irzaden O0k zjn rMen Of Character(1838,3 dlnl''
vrede hadden opgezegd. In 1827 vielhj in en rPunch's letters to hiss0n (1843)''werongenade en we
door
Paske
'eveM
vrd
esti
gde hj
ziwi
chtqlt
rvangen. den eerstin tjdschriften geplaatst.Inmiddels
Na dien tljd
oskoll, bleef hj steeds werken voorhettooneel,en

sleetzjnedagen in zjneuitgebreideboekerj, van zjne stukken,dienagenoeg allemetbjwerd in 1831 1id van denkrjgsraad,stond val werden begroet, hebben onderscheidene,
in 1855 aanhethoofd dermilitaire magtinhet zooals rrrime works wonders'', pBubbles of
gouvernement M oskou,en overleed den 23sten

April1861.Hj wasin alle opzigten een uitstekend krjgsman. Zjne rGedenkschriften''
werden door Pogodin, - zjne rAanteekeningen over 1812''door zjn zonen in het
lichtgegeven (1863).
Jer6beam is de naam van 2 koningen in
het rjk van Israël. Jer6beam I (975- 954
vöör Chr.) was de zoon van Nebatk uitden
stam Epltraïm en werd nog bj hetleven van

Ralomo t0t koning der Tien Stammen bestemd.Hj moest dewjk nemennaarEgypte,
maar beklom na den dood van bovengenoemden heerscher den voor hem bestemden troon.

the day'
'en rRetired from business(1851)''
eene bljvende waarde.Sedert 1852 washj
ook redad eur van pLloyd's weekly London
Newspaper.''Hj overleed teLonden den8sten
Junj 1857.- Zjn zoon W illiam WllxcF
zcrd,

geboren in 1824, was voor de kunstenaarsloopbaan bestemd, doch trad weldra op a1s

tooneel- en dagbladschrjver.T0tzjnebeste
bljspelen behooren: mCo0l as a cucumher
(1850)''en m'
rhe chatterbox (1859).':Een uitstap naarZweden beschreefhjinzjnerswedish sketches (1852)'',texwjlzjn vertoefin
Frankrjk hem aanleiding gaf t0tde werken
rImpexial Paris (1855)'en rchildren ofLutetia (1864)9'.Na den dood van zjn vader
belastte hj ziehmetdeuitgavevan nLloyd's

HjversterkteSichem enPnuel,enkooseerstgemeldestad t0tzjneresidentie,diehj echter weldra naar Thirsa overbragt.Natuurljk W eekly Newspaper.''
Jersey , zie Normandische Eilanden.
isdescheuringdesrjksdoordetheocratische
geschiedschrjvers met de donkerste kleuren
Jerusalem ,weleer de residentie derIsrageteekend.De opstand,door JerKbeam bevox- ëlietische koninyen en het glansrgk middelderd, was eene reactie tegen de asnmatiging
van DaGd's Vorstenhuis tegenover de regten

vanD hmaim.Men wilde niet,datJahmeh uitBluitend te Jerusalem ,de hoofdstadvanJuda,
gehuldigd werd.W é1heeftmenJerôbeam euvel

geduid, dat hj gouden kalveren te Dan en

punt der M ozafsche leer van den éénen
God, ligt thans grootendeels in puin en telt
ongeveer30000inwoners,vanwelkeom streeks
15000 de M ohalnm edu nsche godsdienstbeljden terwjl het aantalChristenen er welligt
100ô0bedraagten de overigentothetIsraëlietische kerkgenootsehap behooren.Sedert 1840

'te Betheloprigtte,doch men vexgeteniet,dat
zelfs in den tempelte Jerusalem uitheemsehe is zj de zetel van een zelfstandig provinciaal

godenwerdenaangebeden.- Jer6beam 11(825784 vöörChr.)wasde zoon en opvolgervan
Joas.Hj behoorde t0tde bestevorsten van
Iyraël,daarhjderenzendesrjksindenstrjd

bestuurmet een pasla aan hethoofd,terwjl
zj voorheen t0t het paqjalie/ Damascus of
Acca behoorfle.Het geuag van den pasja van

Jerusalem strekt tegenwoordig zich uitover

tegen de Syriërs uitbreidde en binnen 'slands de voormalige landschappen Judaea en Sama-

orde en welvaart bevorderde.Hj hield vast ria. De stad ligt aan de oosteljke helling
aan de kalverdienst,weshalve Hosea en Amos van het gebergte van Juda,ongeveer800Ned.
den ondergang #an zjn rjk aankondigden.
el boven de oppervlakte derM iddellandsche
Jerôm e Bonaparte,zie Bonaparte.
Zee. In het oosten, zuiden en westen is zj
Jerrold (DouglasW illiam),een Engelsch omsloten door diepe dalen,en de omstreken
humoristisch en dramatisch schrjver, werd zjn rotsachtig,naakt en dor.Debouwtrant
geboren te Londen den 3den Januarj 1803. is er niet fraai;platte gewelven en koepels
Zjn vadex was directeur van een troep rei- rusten eropzwarem urenvanbreuksteen.Hout
zende tooneelisten;doch de zoon voerkorten

w ordteralleengebruiktvoordeurenenvensters.

tjd op zee.W eldra echterbleefhj aan wa1
en bepaalde zich bj de letterkunde.Intusschen was hj aan armoede en gebrek ter
prooi, totdat zjn drama:rBlack-eyed Susan
(1823)''hem de gunst bezorgde van hetpu-

Destrgten zjn ernaauw ensomber,doch uitde
verte - zie bjgaande afbeelding - heeft zj
een indrukwekkend voorkomen.Zj is door
een muur omgeven en heeft 2 gesloten en 5
open poorten.D e handel is er zeer gering en

bliek. Die gunst viel hem in nog grootere de stad bljft enkelmerkwaardig,omdatzj
mate ten deel na de uitgave van:rThe rent v00r alle drie de monotheïstische hoofdgods-
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diensten als pheilige stad''yeldt.Zj omvat
dan o0k een grootaantalhlstorlsche monumenten en gewjdeplaatsen.Merkwaardig is
vooralde Harami-sjerifofde plaatsvan den
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danen hebben de bovenvermeldemoskeedoen

verrjzen,en deKruisvaardersbragtendekerk

van het Heilige Graf in den tegenwoordigen
toestand en bouwden hetJohannieterkloosterj
voormaligen tempel,waar op een terras,het- de groote Mariakerk, de kerk op hetgrafvan
welk van de dagen van Salomo dagteekent, Maria extra murosenz.Uitden tjdderEjoede grootsche m oskee vp'n Omar zich op de bieten en Mamm eloeken bezit de stad onderplek van Jal
tvelttsluisterrjkewoonstede ver- seheidene gestichten van weldadigheid, alsi! '
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heft.Men heeftervoortsbouwgewrochten uit mede het paleis van Saladin en het geregts-

den tjd van Herodesde Gropfe,uitdien der h0f,- uitdien derTurkscheheerschappj een
Romeinsche en uit dien der Byzantjnsche groot armenhuis, floorgaans het Hospitaal
heerschappj.Uit dit laatste is de kerk van derheiligeHllenagenaamd,en uitlatere dahet Heilige Graf afkomstig, alsmede de St. gen de Engelsche Christenkerk op den Sionj

Anna-en de St.Jacobuskerk.DeMohamme- het oostenrjksche hospitium Mn de Via Da-
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lorosa! en eene Russische hoofdkerk aan de Sion, de sterkte der Jebusieten,en vestigde

westzjde der stad.Inzonderheid sedert1850 aldaar zjn verbljf.De tempelbouw op een
hebben de Christenen en Israëlieten er zich

tegenover Sion gelegen heuvel gafeene aan-

optoegelegd om deHeiligeSàdteverfraajen. merkeljke uitbreiding aan de stad, welke
Het aanàlbedevM rtgangers isM nmerkeljk nu meer versterking eischte.Niettemin werd
tnegenomen en zj vindenerin grootehôtels zj 3 eeuwen na de stichtingdestempelsdoor
de meest gewenschte gemakken. O0k de 0m- Nebueadnezar ingenomen, dle hare lnw oners
trek der stad begint een ander aanzien te ixl ballingschap zond naar Babylon.Zeventig

verkrjgen daareronderscheidenevilla'smet Jaren laterwerddestad400rhetterugkeerend
kroost der ballingen weder opgebouwd, en
geruimen tjd bleefzj aan verschillendev0lkeren cjnsbaar,totdat omstreeks 11/2 eeuw
vöörChr.de dappereMakkabeeën hetjukder
Annakerk,deLatjnschepatriarchaalkerkmet vreem den verbraken en hare onafhankeljkhet paleis van den patriarch,en denieuwe heid herstelden.In 64 vôörChr.werdzjdoor
synagoge. Buiten de stad hebben de Russen Pompe
jusveroverd en aan deRomeinenschateen groot gebouw opgetrokken,hetwelk eene pligtig gemaakt.Eene eeuw laterpoogde zj
kerk , alsmede de woningen der priesters en metinspanning van alhare krachthare zeltl
die des consuls,benevens herbergen voor pel- standigheid te herkrjgenjmaar werd in 70
grima en een hospitaalomvat.Voorts behoo- na Chr. door TItws ingenomen en verwoest.
ren t0t de nieuwe gebouwen: HetSyrische Men vindt bj den Israëlietischen geschiedJongensweeshuis,hetdiakonessenweeshuisTa- schrjverJosepl
tnsbelangrjkeberigtenomtrent
litha kumi,hetleprozenhuis,deProtestantsch- de toenmalige ligging van Jerusalem en ombisschoppeljke schoolvoorjongens,hetlsra- rentharemerkwaardiystegebouwen.zjbestond
'on) en eeneten noordëlietisch armenhuis van Montejiore,2 wind- uiteene bovenstad (bi
tuinenenparkenverrezenzjn.Vandenieuwste
gebouwenvermelden wj:den nieuwen koepel
ep de Kerk van het Heilige Graf,het klooster der Sionszusters, de restauratie der St.

mnlens, en het heiligdom van de prinses w esten gelegenebenedenstad,die naareen a1Latour #'Aunergne.
daar aanwezigen burgt (acröpolis)den naam
Het belangrjkst heiligdom derMohamme- van Acra verkregen had, alsmede uit de
danen is de Rots Godes ofde t0p van den voorsteden Ophla ten zuiden en Bezetha ten
berg Moria?waarboven de moskee van Omar noorden des tempels. Slon en Acra hadden
zich verhett. Een vrj wé1bewaardgebleven afzonderljke ringmuren, en 00k de tempel
gedeelte van den westeljken ringmuur des was versterkt.Men beschouwde dezen alsden
tempels wordt onder den naam van Kotelha- sleutel der stad,en hj werd aan de noordmearba inzonderheid 400r delsraëlieten ge- zjde gedekt door den burg Antonia, door
huldigd a1s eene plaats van rouw. De Chris- Herodes & Groote gebouwd. De terrassen
tenen vereeren bûvenal het Heilige Graf van het tempelplein vorm den eene soortvan
a1s de plaats der verrjzenis en den heu- citadél!en eene brug over het dalverbond
vel Golgotha a1s de plaats des ljdens,hoe- het helligdom met de bovenstad, waar de
w el omtrent de ligging van laatstgenoem de paleizen van H erodesen van de Makkabésche
geene volkomene zekeràeid bestaat. De M o- vorsten zich verhieven.
Nadat het verwoest Jerusalem eene halve
hammedanen bezitten daarenboven het graf
van Darid,en zj vereerenmetde Christenen eeuw in puin had gelegen, deed H adrianus
het graf van M aria in het da1Josaphat.Tot de stad onder den naam van Aelia Capltolina

het bezit der Kerk van het Heilige Grat'zjn herrjzen èn wjdde op de plaats van den

6 verachillende kerkgenootschappen geregtigd, voormaligen tem pel een heiligdom aan Jupiter
nameljk deR.Kptholieken,deGrieksch Ka- Clzîfolïzzld. Eene kolonie van Romeinsche
tholieken, de Armeniërs, de Sïrische Jaco- veteranen w erd derwaarts gezonden, en toen
bieten,de Kopten en de Abessinlërs.Eerstge- de Israëlieten nogmaals eene poging t0t 0pnoemde 3 zjn door eene talrjke geesteljk- stand waagdenj w erd hun hetbezoeken der
heid vertegenwoordigd; de Grieksche en Ar- stad en het bewonen van haren omtrek
menische kloosters beslaan eeneaanzienljke verboden. Nu bleef Jerusalem geruimen

ruimte en zjn voor de verpleging van dui- tjd onopgemerkt,totdatdeoverwinning van
zendepelgrimsingerigt.HetkloostervandenH.
Salvator,aan de Frandscaner Orde toebehoorend,isdezetel van den pater-custosvan het
Heilige Graf. Het Pruissische hospitium de-

Johannieters ishoofdzakeljk voorbedevaarrt
gangersbestemd. O0k het Engelsch-lsraëlietische hospitium is een merkwaardig gebouw ,
alsmede hetRussische.In een Pruissisch hos-

pitaal,ondeyhoudendoordeRjnlandseh-W estfMlsche Diakonessen-vereeniging,wordenzieken verpleegd van elke natie en van ieder
geloof.
De sta; Jerusalem viudtmen reeds in de
boeken van Josua en de Rigteren vermeld,

het Christendom op het Heidendom de belangstelling in de stad verm eerderde.ln 327

deed Constantl
jn de Ggopfeboven dedoorde
overleveringaangewezenplek vanJàzçfd'ljden
en verrjzenis eene grootsche kerk bouwen.
Zj werd nu eene Christeljke stad,slechts
korten tjd aan dePerzen onderworpen,totdat in 637 khalif Omar haar toevoegde aan
hetgrooteArabischerjk.Naarhetvoorbeeld
der Christenen deden 00k de Mohammedanen

er prachtige gebouwen verrjzen.DeArabieren m oesten echter de stad atbtaan aan de
Egyptenaren en deze weder aan de Seldsloeken en de ruwheid van dezejegens Europé-

dûeh zj begon eerstmerkwaardig te worden sche pelgrims werd de oorzaak der Kruistogin 4en tj4 van Danid.DezeYorstveroverde ten.Den 15den Julj 1099 werd zj veroverd
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door de Frankische ridders onder Got
fried
1)
@s louillon. Nu zag zj zich verheven t0t
hoofdBtadvan een zeltbtandigkoningrjk,waar
Bondewl
jn1kouingwerd(1100-1118),- voorts
Boudewqnll(1118-1131).-Vervolgensregeerden erzjnedochterM elisendismethaargemaal
zklcpvanZZ
/
J'
- (1131- 1142),- Boudewl
jnIII
(1143-1162),- zjnbroederAmalrielt(11621172),- zjnzoon.
Bowdewl
jnIT';- eneindeljk
de zwakke T'eit':J4 Izusignan,wien de stad
in 1187door Saladqn werdontrukt.Nogmaals
werd zj door de Christenen ingenomen,nameljk in 1229 doorkeizerIkiedricltI1.Sedert 1244 echter iszj in hetbezitgebleven
der Mohammedanen, en hetkoningschap van
Jerusalem was slechts een jdele titel. De
Ejoebieten,nakomelingen vanSaladqn,moes-
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zden September1789.Hj behonrde t:tdevqrlichtstemannen van zjn tjd.Van zjne werken vermelden wj:ssammlung einig.
er Predigten (1788-1789,2 d1n)'',- pBetrachtungen iiber die vornehmstenW ahrheiten derRe-

ligion (1785,2 d1n)'',- en sNachgelassenen
Schriften (1792- 1793,2 dln)''
.

Jesaias,de eerste onder de GrooteProfeten des Ouden Testaments, leefde onder de
regéring vandekoningen Uzzil,Jotham ,Ael
tab

en Hiskia (759- 717).Hj waseen zoon van

Amos en trad te Jerusalem op als profeet.

Ten tjde van Aehab waarschuwde hj tegen

verbindtenissen metkoning Rezin van Damascus en koning Pekaa van Israël, doch te

vergeefs. Onder Hiskia handeldehjoverde

dreigende magt der koningen van Assyrië,
ten de stad in 1382 overgeven aan de Egyp- Salmanassar en kbànlterib. Hj behoorttotde
tische Mammeloeken,en deze in 1517 aan de uitstekendste Hebreeuwsche dichtersen men
Turken onder Selim 1. Nu verdwenen de vindt in zjnetaaleenvoudigheid en duideljklaatste overbljfselen van haren middeneeuw- heid m et ongemeone kracht en verhevene
schen bloei en zj verzonk t0tdiepe ellende waardigheid verbonden.Zjne uitspraken been onbeduidendheid. In 1832 kwam zj met vatten berispingen vandeondeugdendesvolks,
geheel Syrië onder het gezag van M ehemed- klagten over zjne wederspannigheidjbedrei-

2Ii,doch vervielin 1840 weder aan Turkje. gingen van een onvermjdeljk verderfenhartIn 1841 werd er zoowel door Engeland a1s

verheâbnde uitzigten in eene betere toekomst.

door Pruissen een bisschoppeljke zetel ge- Men meent,datdetweedeafdeeling van zl
sticht,- later vestigdeerzich o0k een ga- boek (Hootzstuk 40- 66) door een anderen
triarch der Latjnsche en een archimandrlet profeet uit de dagen derBabylonischeBallingder Grieksehe Kerk.Tevensheeftmen zich

schap vervaardigd is.Intusschen bevat00k de

bejverd om nieuwe onderzoekingen in te eersteafdeeling hoofdstukken van laterentjd.
stellen naar het oude Jerusalem.Het bleek, Vertalingen en uitleggingen van hetprofetisch
dat het puin hier en daar terhoogte van 40 boek van Jesaias zjn geleverd doorGesenius
Ned.elis opgestapeld.The Palestine explora- (1820-1821,3 dln)
,Hitzk (1833,2 dln),tion fund, in Engeland gesticht, heeft veel Hendewerk (1836-1843, 2 dln), - Knobel
edrukj1861),enz.
Fedaan, om er merkwaardlge plaatsen met (3dJe
sd of Yesd,eenevermaardekoopstad in
Juistheid te bepalen,en men heettdaarbjn0g
onbekende muren,rotskloven, waterleidingen het midden van Perzië, w ordt nu eens t0t
enz.ontdekt.Belangrjkebjzonderheden aan- Khorassan1dan Yveder t0t Irak gerekend,en
gaande Jerusalem vindt men in zThe reco- li
gt 40 geogr.mjl ten oost-zuidoosten van
very ofJerusalem (1871)''vanM orrhon enin Ispahan ln eene oase in hetmidden dergroote
Jerusalem nach eigene Anschauung und den zoutwoestjn.Zjvormthetvereenigingspuntder
neuesten Forschungen (1872,3dedrukl''van karavaanwegen,die Sjiras,Ispahan,Kasjan,
Mesjhed,Herat,Kandaharen Kirwan metelWoll
Jerusalem (JohannFriedrich W ilhelm)een kanderverbinden,enisin Perziëdebelangrjkverdiensteljk Duitsch kanselredenaar?geboren ste stapelplaats van den Indischen handel.
den 22sten November 1709 te Osnabrtick,stu- O0k de njverheid isdââr terplaatse vanveel
deerde te Leipzig en te Leiden in de godge- gewigt, daar zj zjden- en wollen stoâbn,
geleerdheid, en vergezelde daarna een paar gemengde weefsels, verfstoFen en geverfde
adelljke jongelieden naar dehoogeschoolte garens,suikerpapier,wapensenz.voortbrengt.
Göttingen. Nadat hj in 1740 van eenereis De stad beslaateene Mnzienljkeuitgestrektnaar Londen inD uitschlandwasteruggekeerd, heid, is dooreen leemen muur omringd,telt
benoemde Karel, hertog nan .
rrzlzlq
sel/k,hem onderscheidene moskeeën en karavansera's,
t0t hofprediker en in 1742 t0t leermeester en maarbezitniets bezienswaardigs.Erzjn 50opvoeder van den erfyrins Karl < 1!A:1- Iner- of 60000 inwoners, m eest M ohamm edanen,
#ilt:>#.Hj bewoog den Hertog t0tde stich- voorts Israëlieten, Vuuraanbiddersenz.Deze
tingvanhetCarolinum teBrunswjk,enach- laatten,00k Ghebers genaamd, wonen in de
tervolgens werd hj proost van dekloosters stad ten getale van omstreeks 1200,en men
St.Crucis en Aegidii,in 1749 abtvanMarien- rekent, dat t0t die sede in het geheel 1000
thal,in 1752 abt van hetkloosterRiddaqs- huisgezinnen of ruim 6000 zielen behooren.
hausenjen!nadathj hetambtvan kanseller De Mohammedanen gedoogen nietj dat de
der universlteitte Göttingen had van dehand

Vuuraanbidderseen eigen tempelbezittenjen

qe
wezen,in 1771vicepresidentvan hetc0n- daarom heeft ieder huisvader dezer secte een
slstorie te W olfenbiittel.Den 29sten October

gewjden haard inzjnewoning.Aanhethoofd
1772 trof hem de ramp,datzjn zoon zich staat een opperpriester met12 ondergeschikte
met een pistoolschot om hetleven bragt,het- priesters.Hunne dnûdenstad heeftde gedu nte
geen Götlte aanleiding gat't0t hetschrjven van een toren en is één geogr.mjlvan de
van zjn pW erther'.ger-alem Qverlee; 4en stad verwjder4. De Qase van Jesd,door
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kleine rivieren en gegravenkanalenbesproeid, in 1808 verplaatst bj de afdeeling Kunsten
levertdruiven,meloenen,vjgenen groenten. en W etenschappen ,bekleedde na 1814 onderOok vindtmen in hare nabjheid lood,steen- scheidene betrekkingen bj 'sRjksgeldmidzouten m arm er.

delen,vestigde zich in 1844 alsgepensioneerd

Jesi(Samuel),een verdiensteljk graveur, inspedeur te W ageningen,en overleed aldaar
omstreeks 1789 te Milaan geboren,ontving in 1884.Hj waslidvan deMaatschappj van
zjne opleiding in de schoolvan Longhi.T0t Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Van
zjne eerstemerkwMrdige.voortbrengselenbe- zjne geschriften noemen wj:pGeschied-en

hoort plletverstooten van Hagar''naar Gwer- l
etterkundigenasporingen omtrentdeafkomst
8.0.Daarop volgde pDe Madonna metJohan- en versprelding der talen,met eene inleiding
nes en den heiligen Stephanus''naarI'
raWJz
r- t0t de algemeene taalkunde (1826- 1827,2

tol- eo.Daarnabepaaldehjzich bjdestukkenvan Rafaël.Naardezenkunstenaarleverde
hj het portret van paus Leo metde beide
cardinalen Rossi en Giulio #dïM ediel.Hieraan Nverkte hj 5jaren en ging in 1842met
deplaatnaarParjy.Eenkunstkoopertdieze

d1n)'' - Letterkundig overzigt en proeven

daaraan zooveelte berispen,datderadelooze

Republiek der Vereenigde Nederlanden enz.

van de Nederlandsche volkszangen sedertde

Xvdeeeuw (1828)'' - rBouwstoFen voorde

Nederlandsche letterkunde en hare geschiede-

nis(1- 3 stukjes,1829- 1825)''
,- rAntwoord
op devragen overhetverrjkenonzermoedergaarne voor weinig geld wilde koopen,vond taal (1839)'', - pllet briefpostwezen in de

kunstenaar zjn hoofd tqgen een marmeren (1851)'' - pDichtvuurvonken van vroegeren
steenpoogdeteverbrjzelen.Hjhersteldeechter, en lateren leeftjd (1857)''j en een aantal
en ondervond datzjn werk te Parjsopprjs opstellen in tjdschriften.
Jeux foraux (Bloemenspelen)isdenaam
werd gesteld. In 1846 maakte hj een aam
vang met het gravéren van een fresco uit der dichterljke wedstrjden, die jaarljkste
eene der kerken te Florence,leverde intus-

Toulouse onder het toezigt der Académie der

Vierge de la vigne'' Jeux floraux worden gehouden. De geschies
chen
zljee
ne
evall
ije p
eh
over
db
nog
voör
de voltoojing van het denis van dit letterkundig genootschap kan
door hem ondernomen werk te Florence den

17den Januarj 1853.
Jesso ,zie Japan.
Jeukte (pruritus) is een eigenaardigpjnljkgevoelvandehuidofvaneensljmvlies,een gevoel, dat onwillekeurig aanspoort 0DA
door krabben de pdnldke gewaarwording
Weg tenemen ofteverzachten.Zj kanbrandend, knagend, stekend en kriewelend zjn.
Waarzj in zeergeringen graadaanwezig is,

men in drie tjdperken verdeelen.Heteerste
l00pt van het begin der 14de t0t aan het
eindeder15deeeuw en neemteenaanvangmetde

pogingen van eenige burgers van Toulouse
om dealoude poëzj dertroubadoursuithare

sluimering te doen ontwaken. Zeven van hen
vereenigden zich onder den naam van Sept

trobadorsdeTolosa t0teendichterljk genoot-

schap, dat in 1323 een poëtischen uitnoodigingsbrief rigtte t0t alle zangers van Pr0-

bestempelt men h= r met den naam van kit- vence.Alle vrienden der vroljke kunst of
fell#.Doorgaans is ze echter de gezellin van wetensehap,(gay saberOf'gaisavoir)werden
huiduitslag,vooral van netelroos.Ook in den daarin opgeroepen tot een dichterljken strjd
omtrek van zweren openbaart zj zich,als- te Toulotlse op den lsten Mei1324,terwjl
mede bj hetvervellen na demazelen,pokken men aan den overw innaar den titelvan dod or
enz. Andere oorzaken van jeukte zjn vooral i
n de vroljke wetenschap toezeide.Arnawd
w oekerdieren zooals de schurftmjt,luizen, '
#5#ll de Castelnaudary won bj die gelegen-

vloojen, zaad1en 0nZ. Ook wordt zj voort- heid den prjs,een gouden viooltje,datlater
gebragtj wanneer men de huid in aanraking door de stad Toulouse werd uitgeloofd.Reeds
brengt met prikkelende zelfstandigheden,met in het volgende Jaar constitueerde zich de
brandnetels, m et Spaansche-vliegen-pleister vereeniging onder den naam van Consistori
enz.,terwjl hetnuttigen van scherpe stoffen de la gaya sciensa met een kanselier en 7
desgeljksJeuktekan doen ontstaan.Sommige mantenedors. Daarmen uitgeheelFranltrjk
menschen gevoelen zelfs jeukte na het eten ter mededinging derwaarts snelde, vermeervan kreetten,van aardbeziënenvan kaas.Ook derdemen in 1355 hetaantalprjzen.Onderscheidene bloem en van zilver benevens de
Feelzuchten zenuwziekten gaanweleensvan ee
retitels van baecalaureus en doctor wierden
.

Jeukte vergezeld.Jeuktedersljmvliezenkomt
meestalvoort door ontsteking.Totverwjdering der jeukte zoekemen de oorzaken weg
te nemen. W aar zj hevig isen de oorzaak
verborgen bljft,bewjzen doorgaans chloroforme)narcotica,js,wasschingen metazjn
enz.goede diensten.

uitgeloofd. Zelfs in Catalonië en Aragon had

deze vereenigingafdeelingen. Toen bjeene
belegering haarpaleisverwoestwas,zettezj

op het stadhuis harezittingenvoortt0ti1l1448.

In ditjaar werd wegensonbekende redenen
hetfeestuitgesteld? en de geheelevereeniging

Jeune (Jacob KarelW illem 1e),een Ne- ware welligt vernletigd,z0o nieteene rjke

derlandsch letterkundige, gebûren te 'sHage
den 30stenAugustus1775,studeerde te Utrecht

burgeres van Toulouse, Clemence Jt
slf
wr:,haar
nieuw leven geschonken had. Deze zorgde

in de regten,vertoefde in 1800 eenigen tjd voor kostbare prjsbloemen en tevens door
in D enemarkenjverkreeg in 1802dedoctorale

uiterste wilsbeschikking voor het duurzaam

waardigheid envestigdezichinzjnegeboorte- bestaan van het genootschap,hetwelk in dit
plaats als advocaat. In 1806 was hj com- tweede tjdperk den naam voerde van Jeux
miesbjhetdepartementvan Financiën,werd ioraux. Leed het echter te voren aan gebrek
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aan geldmiddelen, thans verleidde de Over- zaamheid,onderscheiddezich bj deexpeditie

vloed de leden t0t weelde en brasserj,zoo- naar Dargo, bj de belegering van Saltien
dateindeljk Lalonbère,lid derFranscheAca- Gergebil,en was in 1856 luitenant-generaal.
démie,aan koniny Lodewl
jk XIF verzocht, Mreldra werd hj, a1s een derdapperste behet genootschap ln eene académie te her- velhebbers, belast met dekrjgsverrigtingen
scheppen. M et de inw illiging van dit ver- tegen Sjamyl
. Hj veroverde onderscheidene
zoek nam het derde tjdperk der vereeni- gew igtige plaatsen, bragt S.jamyl bj AoelIs
maï
l
ee
ne
ne
derlaag t0e en nam den 12den
ging een aanvang. Zj heette nu Acadêmie
des Jeux Qoraux; de Koning benoemde haar April 1859 diensresidentieW eden stormenderkanselier,- enzjtelde3smainteneursofkunst- hand in bezit.Daarhetvjandeljk opperhoofd
regters en 20 maîtres.Hare geldmiddelen be- bj dezegelegenheid werdgevangengenomen,
paalden zich t0t eene jaarljksche s0m van zag Jewdokim@ zich t0t graaf verheven en
1400 livres (1000 voor prjsbloemen en 400 t0t adjudant des Keizers benoemd.In 1861
voor de feesteljkheden).De eerste prjswas ontving hj bevel,om tegen hetvrjheidliee
en çouden duizendschoon ter waarde van vendbergvolk d0rTsjerkessen op te rukken,
400 llvres en bestemd voor de beste ode, en naeen driejarigen strjd veroverdehj het
terwjldaarenboven 3 zilveren bloemen wer- laatste bolwerk van den vjand.T0tgeneraal
den toegekend.De zilverenrooswerdechterin

der infanterie benoem d en m et ridderorden

1745 in eene qouden veranderd?en wie haar en yoederen begiftigd, keerde hjterug naar

driemaalverw lerf,ontving dentltelvanM aître Tifhs,waar hj vervolgensden stadhoudervan
desJeuxQoraux.InlT73werdhetambtvankan- Caucasië,grootvorstM ichaël,ter zjde stond.
selier afgeschaft,en hetzegelaan een vasten
Jezuxeten (De Orde ofhet Genootschap
secretaris en het voorzitterschap telkensgedu- der) werd door Ignqtio de Loyola gesticht.

r
ende3maanden aaneendoorhet1otaanrewe- Deze,op de universiteit te Parjs vertoezen modérateurtoevertrouwd.Dezeinrigtlngis
vende,verbond zich aldaar den 16den Augus-

tot Op onzen tjd alzoo gebleven,hoewelzj tus 1534 in eene Maria-kapél op den Montgedurende het opwentelingstjdperk (1790- martre met den Savoyaard Pierre Zç/brc,
1806) hare werkzaamheden moest schorsen. den Navarrees Franciseo x'n rdrït), de SpanMet een paarkleine tusschenpoozenverscheen jaardenLainez,Salmeron en Robadilla enden

sedert 1696 gereqeld het rRectleilannuelde Portugees Rodriguez t0t bekeering der ongel'
académie'' waarln de prjsvragen zjn Opge- loovigen en t0t eene bedevaart naar Jerusa-

lem. Daar de oorlog met de Turken deze
Jeverland in het groothertogdom Olden- laatste verhinderde, verspreidde.n zich de
burg is een gewest van hetaloude Friesland bondgenooten over de universiteiten van Opnom en.

en vormt n0g altjd eene vrjeheerljkheid.
Hetheeftgedeelteljk een schralen zandgrond
en gedeelteljk vruchtbare marschen, door
djken omgeven en van sluizen voorzien.In

per-ltalië 0na nieuwe leden te T7erven v00r
hunnevereeni
ging.LoyolavertrokmetLfènre

en Lainez naar Rome,waarhj zjn voorne-

men, om eene nieuwe orde te stichten,in
de middel
zeeuwen bestond dit land uit Ostrin- 1539 ten uitvoer bragt.Ten gevolge van een
gen,Riistringen en W angerland, die in 1359 droomgezigtnoemdehjh=r HetGdpt
lof#cla'
onder het gezag van Edo Wymken werden van Jezld, en door de leden werd,behalve

vereenigd.HetbleefOnderdeheerschappjzj, de gewone 3 geloften (armoede,kuischheid
nernakomelinyentotdateeneerfdochterMaria- en gehoorzaamheid),n0geenevierde afgelegd,
die haar land ln 1532 aan de Russische leen- nameljk dàt zj in iederland,waarheen de
kamer had opgedragen,het in 1573 bj uiter- Paus hen zenden zou, den hun opgedragen
sten wi1toewees aan Joltqnn X TV ,graafvan last met alle krachten en middelen zouden
Oldenburg.
' Een zoon van laatstgenoemde, volbrengen. Eene afkonderljke bulvan paus
met wien het oude Oldenburgsche Huis in
1663 uitstierf, verm aakte het land aan den

Paul'
tts III erkendeden 27stenSeptember1540

zoon zjner zuster,prinsJohann von AnkaltZerùq
vf.Bj het uitstervenvanditgeslachtinde
manneljke 1jn (1793)vervielJeveraan CafAtvll 11, keizerin van Rusland.A leœander
stond het in 1807 af aan het koningrjk Ho1-

eene zam enkom stte Rom e den eersten generaalbenoemden.EvenalslaatstgenoemdePaus,
zo0 verleende 0ok J'
ldi'
'
tbsIII ongemeenevoorregten aan deze Orde.Hare leden ontvingen

de orde,wier leden in hetvolgendeJaarbj

de regten van bedelmonnikken en wereldljke

land, en in 1814 werd het aan den Groot- geesteljken en behoefden geen gezag boven
hertog van Oldenburg toegekend.Hetvormde zich te erkennen,behalve datvan hun genetoen het arrondissement en is nu het ambt raal en van den Paus.Voortswaren zj be-

Jever,datop 6141 L geogr.mj120000zielen voegdt0thetvolbrengenvan allepriesterljke

telt btliten die der evenzoo genoemde hoofd- handelingen,zelfs gedurende een lnterdict,stad,waar m en er rtlim 4000 aantreft.
ook zouden zj de geloovigen vanallezon-

Jew dokim of (Graat' Nicolaas Iwano- den en kerkeljke straFenkunnenvrjspreken,
witsj), een Russisch generaal, geboren om- de gelotlen der leeken in goede werken verstreeks het jaar 1800, trad reeds vroeg in anderen en zonder naderverlofvan den Paus
dienst, streed in den Caucasus Onderhet0p- kerken stiehten, goederen verwerven,huizen

perbevel van Jermoloj en nam in 1829 als
majoor deel aan den veldtogt in Aziatisch
Turktie.Daarna ontwikkeldehj wederin den
Caucasusjaren aaneen eeneonverpoosdewerkIX.

der Orde doen verrjzen en zich van velerlei
kerkeljke vOorschriften ontslaan. Eindeljk
had de generaal het regt,om de leden naar

zjne verkiezing uit te zenden en hen als
G
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leeraren der theologiemetacadèmische)waar- van het Protestantismus,van de wereldljke
digheden te bekleeden.

vorsten en van de nationale bisschoppen.

De hoofdbeginselen der orde zjn zoowel Daarin ligt volgens de Jezuïeten de bevordecentralisatie als onbelemmerde uitbreiding in ring dergodsdienst, datnoemen zj werkde geheelemaatschappj.Totdatoogmerkzjn zaam wezen inrmajorem Deigloriam (totver.
de leden in verdchillendeklassen verdeeli De hooging van de eere G0ds)''.Daarom zoeken
nieuwelingen, gekozen ui
tdemeest-beqaafde zj doorhetgeven van Onderwjszichmeester
jongelieden,oefenen zieh 2jaren lang ln een te maken van de jeugd, terwjl zj in den
gesticht in zelfverloochening en gehoorzaam- biechtstoel,voorts door omgang en prediking
heid,maar behooren niett0t de leden.Onder zich vergewissen van de onderworpenheidder
deze bekleeden de coadjutores (wereldljke volw assenen. Toen Laillez ii1 1565 overleed,
mede-arbeiders) de geringste plaats;zj leg- was de geheele orde van dien geestdoorgen geene kloostergeloften at'en kunnen ont- drongen en deze werd door de kloosterach-

slagen worden.Hooger in rang zjn de dcAp- tige dweeperj van zjn opvolgerlorgia niet
lastieken en yeebtelî
jkectll#p'lIfpre.
s,diezichdoor verbannen. De latere Pausen en generaals
geleerdheid onderscheiden, klooster-geloften

aqeggen en zich vooralmethetonderwjsder
Jeugd moeten belasten.Zj worden aangesteld
t0thooyleeraren,redoren,redenaars,biechtvadersln aanzienljkefamiliënenz.Denhoogsten rang bekleeden de professi, welke tot
de uitstekendste en jverigste leden derorde

ontsloegen de leden van allen kloosterdwang,
en de gevolgen getuigden weldra van dedoelmatigheid van dItstelsel.Grooten invloed hadden voorts de zendingen derJezuïeten buiten
Europa, - vooral in de Portugésche bezit-

tingen in Indië,waarXarerio(1541- 1552)en
zjne medestanders in G0a,Travancore)C0-

behooren. Zi
a1 gaan a1s zendelingen naar de chinchina, Malakka, Ceylon en Japan hongewesten der Heidenen en a1s biechtvaders derdduizenden t0thet Christendom bekeerden,
naar de Hoven der vorsten,- voorts wor- alsmede in Brazilië en Paraguay. In Alrika

den zj overalgeplaatst,waarzj debelangen
der Urde kunnen bevorderen.Alleen de professi hebben stem bj het kiezen Van een
gbneraalder Orde;deze moetuit de professi
gekozen worden,waarna hj uithun midden

echter konden zj geen vasten voetbekomen.

llaarentegen vernaeerderde hun invloed in
Europa, zoodat alle sporen der Hervorming
uit do R. Katholieke landell verdwenen.

Cla'
udius zgllz
pi'
pl, de4de generaal(1581-

assistentes,provinciales,superioresenredores 1615), leverde in zjne pltatio et institutio
benoemt. De generaalwordt voor levenslang studiorum Societatis Jesu''een hand- en leem
gekozen en woontte Rome,waareen admo- boek voor de Jezuïetenscholen.Hoewelhunne
nitoren5assistenteshem terzjdestaanj- deze pogingen, om zich in Protestantsche landen
laatstenalsvertegenwoordigersvandeltalianen, te vestigen,schipbreuk leden,was het aantal
Duitschers, Franschen, Spanjaarden enP0r- leden in 1618 reedst0t 13112 geklommen en
tugézen. De generaal ontvangt maandeljks dat der provinciën t0t 32. Met de vool'hen
berigten van de ondergeschikte hoofden der gunstigste vooruitzigten vierden zj in 1640
orde Omtrent haren toestand,omtrent staat- onder generaal Vitellesclti het eeuwfeestder
kundige aangelegenheden en om trent de ver- Orde.

Intusschen had de Ordebenjdersen vjanden bj andere geesteljke orden, bj hoogberoep#zelfskan hjsommigeregelsderOrde leeraren, bisschoppen en pastoors en eindeljk
wjzigen,leden derOrde verwjderen en ver- 00k bj regtsgeleerden en staatsliedenjomdat
diensten der afzonderljke leden.Allenmoeten

hem blindelings gehoorzamen zonder hooger

bannen en hun allerlei strafen opleggen 0j' hare leden zich bemoeiden metpolitieke aanhen 00k daarvan ontslaan.
gelegenheden,zooals vooralin Vortugalduij)P** het overljden van den stichter deljk gebleken was. Daarom weigerde het
Eeeds '
(1556)telde de Orde 1000 leden in 12gewes- Fransche Parlement 20 Jaren lang aan de Jeten tprovinciën). In Portugalwaren in 1540 zuïeten verlofom zich binnen de grenzen des
op verzoek des Konings door X averio en R o- lands te vestigen, totdat eindeljk door den
Aùlez colleqiën t0tstand jebragt?enweldra invloed van het H 0f hun vergunning werd

verbreidde zlch de Orde ln ltaliëj Spanje, verleend (1562), Om eronderdennaam van
oostenrjk en Bejeren.De R.Katholiekevor- Vaders van hetCollegievanUlermonten onder
sten en vooralde Paus beschouwden haara1s opoFering van hunne belangrjkstevoorregten
een geducht bolwerk tegen het Protestantis- werkzaam tewezen.W eldrawaren zjerech-

mus. W eldra verwierven de Jezuïeten de a1gem eene gunst.lmm ersdeFranciscanenwaren
ruw tn plnmp, de Dominicanen gestreng en
somber,doeh de JezufetenOnderscheiddenzich
door kennis, beschaving en een aangenamen

ter krachtig genoeg,om aan de Protestanten
grootenadeelenteberekkenen,en wisten tevens

deprjsgegeven voorregtente herwinnen,terwj1zj er hun verbljfbestendigden,hoewel
men hen verdacht van medepligtigheid aan

omgang.Zj toonden zich toegevenden wel- den moord van Hendrik 111.W è1werden zj
willend zonder Ooit hun doeluit het 00g te wegens den aanslag vanhunhandlangerChatel
verliezen.op dien weg werd de orde vooral op Hendrik JF (1594) uit Frankrjk verbangebragt door haren tweeden generaal,Lainez, nen, maar zj bleven niettemin te Toulouse
die in aangename vormen alle hulpmiddelen en Bordeaux,en op aandringen van denPaus
dienstbaar zocht te m aken aan het oogm erk ontvingen zj reeds in 1603 van Hendrik IF
der Orde. Dit was beveiliging en bevestiging verlof om terug te keeren, waarna zj a1s
van het Pauseljk gezag tegen deu nvallen biechtvadera van het H0fhunne werkzaam-
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heden konden voortzetten.Men k0n hun niet de grootste kantoren in Frankrjk betrekkin
bewjzen, dat zj medepligtig waren aan den gen onderhield. Toen echter 2 schepen van
moold, door Raraillan op Hendrik IV ge- dat handelshuis, ter waarde van 2 millioen
pleegd, en het boek, waarin de Spaansche fèancs, in handen der Engelschen vielen,en
Jezuïet Mariana den koningsmoordverdedigde, de Jezuïet
en geeneschadevergoeding wilden
'rerd door hen zelven veroordeeld.Grootaan- geven aan het huis D oney te Marsellle,hetzien genoten wjders de Jezuïeten in het welk de lading dier schepen in betaling ont-

Duitsche Keizen-jk, waar zj t0t de vertrouwde vrienden behoorden van Ikrdinand11
en 111.Zj spreidden grootestaatkundigetalenten ten toon gedurende den Dertigjarigen
oorl0g;zj waren dezielderLigtle,enkwamen in 1629 op grond van een Keizerljk

v
anjen zûu,ontstond ereen procès,waarbj
talrpke misbruiken der orde aan het licht

deharde besluiten, door Lodewl
jk XIV genomen op aandringen van zjne biechtvaders
La OAJi.
s: en Letellier,beidenJezuïeten,diep
werdenvernederdeneindeljkdoordebulrun'
lgenituB''verworpen,- menbesprak hunne verdachteleerstellingen,mispreeshunnetwjfelachtl4ezedeleer,verfoeideeenepolitiek,dieterbe-

Kerkeljken Staat,Italië,Duitschland,H0n-

kwamen. D00r een Koninkljk besluit van
1764 werd de ordeopgeheven,terwjldaaë
entegen paus Clemens XI1I in eene bulde
Jezul
-eten aanbeval als de vroomste en 0nmandaat in het bezitvan uitgestrekte goede- baatzuchtigste mannen.
ren. Pater Lamormain, een Jezuïet en de
Zj werden in 1767 uitSpanje en daarna
biechtvader des Keizers?was de oorzaak van o0k ui
tNagels,ParmaenMaltaverbannen,W allenstein'
s val.
hoofdzakeljk door toedoen van Cltoiseulen
Intusschen barstte in Frankrjk en de Ne- van den Spaanschen ministerAranda,waarop
derlanden door den Jansenistischen strjd een ClemensXIV in de bu1 rDominus acredemponw eder l0s boven het hootkl derJezuïeten. t0r noster''van 21 Julj 1773 deordeder
De aloude haatvan de universiteitte Parjs, Jezuïeten in alle Christeljke staten Ophief.
verbonden met de zedeljke naauwgezetheid Die maatregel werd overal met spoed ten
der Jansenisten,kwam wederin verzettegen t
litvoergebragt.lntusschenhaddendeJezuïeten
het Semipelagianismus van denJezuïetM olina reeds gezorgd voor de beveiliging hunner beenandereleden derorde.Diepewondenontving zittingen, en, behalvedatzj hunnegestichdeze door de bjtende rLettresprovinciales'' ten moesten verlaten en hun ordekleed aiegvan Paseal (1666),terwjlInnocentiwsXIin gen, gesehiedde hun geen leed. Uit de ver1679 een veroordeelend vonnis uitsprak over beurd verklaarde goederen werden hunJaar65 stellingen der Jezuïetische casuïsten.Het gelden betaald.In SpanjeenPortugalmogten
baatte hun weinig, dat de Jansenisten door zj niet vertoeven, terwjl men hen in den

g
artje,Polen en zelfsinFrankrjkalsrustige
lngezetenen bleef dulden.Zeer gunstig dacht
Frederik A , koning van Pruissen, over de

Jezuïeten: zj moesten in Pruissen hun ordekleed en hunne voorregten laten varen,maar
konden er onder den naam van priesters der

relking van goede bedoelingen nietschroomde Koninkljke schoolinrigting zich wjden aan
de slechtste middelen te bezigen,en toonde het onderri
yt der jeugd.Toen die inrigting
zich afkeerig van een voorbehoud (reservatio door I'riedr%elt < ï!&I- 11 opgeheven werd:

mentalis),dat logen en meineed in de hand bleef hun Rusland over.Hier Yiaren zj in
werkte. Zulke verwjten waren zeer hard, 1719 d001* Peter de Groote verbannen,doch
doch werden niet slechts uit hetgeschriftvan na deeersteverdeelingvanPolen(1772)zagen
Paseal,maar uit de werken derJezuïetenzel- zj onderscheidene huizen hunnerOrde aan
ven - uit die van Sancltez,W t- ze ,E scobar Ruslandtoegevoegd.Keizerin Catltaeinawerkte
en Busembaum - aangevoerd.Nietalleen be- hen niet tegen, en zj ontvingen erin 1782
vestigden zj in hunne tegenschriften dooreen zelfs verlofeen vicaris-generaalte kiezen.
halftoegeven,maaro0k dooronzedeljkeda- IntusschenwarendeomstandighedenteRom e
den, zooals in procéssen - datvan Girard weder ten gunstederJezuïeten gewjzigd.Cle(1731) - openbaar werden, en door Onge- mensxlF wasoverleden(1774),en zjnOpvolger
oorloofde handelsspeculatiën de m eening van P ius VI toonde zich eenbegunstigerderOrde.
hl
lnne tegenstanders.- Grooten tegenstand0n- Hjbekleeddede voormaligeJezuïetenmetaandervond vooraldeOrdein Portugal.Onderhare zienljke kerkeljke waardigheden, en hun
leidingw arendelndianeninzuid-Am erikategen aantal bedroeg tusschen 1780 en 1t
>90 buiten
dat rjk in verzet gekomenjen toen daarna ltalië ongeveer 9000.Eene poging echter,om
een aanvalvan sluipmoord plaats had Op ko- in 1787 onder den naam vanVincentianeneen

ning Josf f, werden de Jezuïeten bj be- nieuw leven te beginnen, leed sehipbreuk.
sluitvan 3 September 1759 uitPortugalver- Eene andere geesteljke Orde, die van de
dreven.T0tOp dien tjd telde de Orde24ge- Vaders desGeloofs, bestond wé1grootendeels
stichten van professi? 669 collegiën, 176
seminariën, 61 nieuwellngsgestichten,33'5 residentiën en 273 missiën, - in hetgeheel
22589 leden.

uit Jezuïeten, doch werd evenmin door deze
a1s eene met die der Jezuïetenvexeenzelvigde
orde erkend.De Jezuïeten hebben echterveel
te danken aan Pé'lu VII.Deze bevestigde de
O0k inFrankrjk wasdeweg derOrdeniet Orde in 1801 in W it-Rusland elz Litthauen,
altjd elen.De minister Cl
toiseul-uimboLseen herstelde haar in 1804 op Sicilië en voor de
madame Pompadour waren tegen haar inge- geheele Christenheid door de bul nsollicitudo
nomen. In 1743 was door pater Lavalette te omnium'' van 7 Augustus 1814. Reeds den
Martinique een handelshuisgesticht,datmet llden Nôvember 1814 werd te Romehetnovi($
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ciaat der Jezuïeten plegtig geopend, - in

vergunning maakten zj ruimschootsgebruik
1824 kwamen zjin hetbezitvan hetC0lle- doorzelfsnaarProtestantschegewestenhunnne
gium Romanum ,en hun aantal nam aanmez'
- redenaars at'te vurdigen. Bj voortduring
keljk toe.Toen hun generaalLodewnkzbrfïd zochten zj zich staande te houdenl
,zoowel
in 1829 overleden was, werd hj opgevolgd door vorstengunst als door hun invloed op

door pater Rootl
taan,en pater Beckœ verving
dezen in 1853.

de weinig ontwikkelde volksmassa.Niettemin

leed zj belangrjke verliezen.Na delanding
In Spanje werden de Jezuïeten den 29sten van Garibaldi op Sicilië (1860) wasde opMei 1815 door I'
erdintw d VII in het bezit heëng van de OrdederJezuïeten zjn eerste
van alle voormalige goederen en regten her- werl
k, en lateris zj in hetkoningrjk Italië
steld.Zagen zj erzich na deomwentelingin voor goed afgeschaft.Inm iddels is haargezag
1820 verbannen,reeds in 1823 konden zj niet weinig toegenom en Wegens de door haar
tegeljk met het absolutismus terugkeeren, m et den meesten jverbevorderdeonteilbaar-

waarna deOrde er in 1835 nogmaals opgehe- heidsverklaring van den Paus.O0k de afkonven werd.- ln Portugalhandhaafdemen het diging van hetdogmaderronbevlekteontvanverbanningsbesluit van 1759, doch de orde genis (8December1854)':vandennsyllabus''
werd erin 1832doord0m M%
L
qnëlwedertoe- van depEncyclica(debulpouantacura''
,.8Degelaten, hoewel zj geene aanspraak mogt cember 1864)::?- datallesishetwerk der
m aken op hare voormalige previlegiën en be- Jezuïeten,en ln deze laatsten vindt men 0en
zittingen.Ditverlofwerd we1iswaarin 1833, beknopt overzigtvan hunne leer,diedehandna deveroveringvan Lissabon,doord0m Pedro schoen toewerpt aan den modernen Staat en
ingetrokken,maar de Jezuïeten vonden gele- aan de modernebeschaving,terwjlzjt0tvergenheid om zich in Portugalte nestelen.In dediging van de middeneeuwsche leer van

Frankrjk werden zj onderhetConsulaaten
heteersteKeizerrjk nietgedtlld)end(
)restauratie was maar even bj magteom hurltocgang te verschaFen,terwjldeomwenteling
van 1830 de Orde derJezuïeten vooreeuwig
in Frankrjk Ophief.Niettemin bleet'zjonder
Lodewl
jl
cFyl@.
sin hetgeheim bestaan,en na
den valvan dezen maaktezj op eeneschrandere wjze gebruik van de omstandiyheden.
Onder het tweede Keizerrjk ishaarlnvloed
ill Frankrjk sterk toegenomen, vooraldoor

'sPausen wereldljk en allesoverheerschend
gezag optreedt.Eindeljk vergaderdeden8sten

December 1869hetVatieaansch Coneilie,bestem d om 'sPausen ontbilbaarheid en tevens
een onbeperkt kerkeljk absolutismua af te
kondigen.Datalleswas door hetCollegie der
Jezuïeten en door de redadie der puiviltà
Cattolica'' te Rome naar eisch voorbereid.
Ter gelegenheid van het halve eeuwfeest
der ruivilta'' had Piu.
% IX door een breve

van 12 Februarj 1866 de leiding van ge-

de gunstigegezindheid derKeizerin,entegen- noem d blad toevertrouwd aan een afzon-

erljk collegie,hetwelk door den generaal
woordig, onder de Republiek (1875)vervult d
r Jezuïeten z0u worden benoemd,en aan
zj ereene gewiqtige r0l.- In België,waar de
dat
den naam gegeven van gTrouwe

voorald001-den jver derJezuïeten ln1830de
org3an
omwenteling t0t stand kwam ,hebben zj hun eeho van den Heiligen Stoel.''Pater Piccirillo
gezag aanmerkeljk uitgebreid, zoodatzj te trad op alshoofdredadeur,en sedertdien tjd
Mechelen in 1834 eene tlniversiteitin hunnen heeft de pciviltà'' met onvermoeiden jver
geestkonden openen. Ook op staatkundige de beginselen verkondigd,w aarnaardewereld
aangelegenheden hebben zj grooten invloed. moet geregeerd worden,daarbj hootdzakeljk
In Engeland en Ierland hebben zj kloosters voorstaandehetonbegrensdgezagvanden Paus

en opvoedingsgestichten,en inN oord-en Zuid- over de Kerk en tevens,a1s vertegenwoor-

Amerika desgeljks. In Rusland zjn zj in diger der Kerk,over den Staat.Nog dezer
1817 uitPetersburg en Aloskou verbannen,en dagen (October 1875)eindigde eenartlkelvan
in 1820 is deorde in hetgeheelerjk Opge- dat blad met de woorden:pDe Kerk is God
heven. In Zw itserland vond m en haarin en- zelf,demeesteren bestuurdervanhetmenschkele cantons, doch in 1847 werd zj uitde d0m ,en wel bestuurder door middelvan een
Republiek verbannen.ln de Duitsche Staten, zigtbaar organisme,waarvan de PausteRome
b.v.in Bejeren verkeerdenvöör1848 deJe- hethoofden demondis.''- De voorbereidende
zuïeten onder den naam van Redemptoristen, werkzaamheden V00r het Concilie Averden

en onder dien naam hadden zj in Oostenrjk
eenaantalopvoedingsgestichten.Inde overige
Staten bleven zj ln het geheim werkzaam.
Daarom valt van hunne geschiedenisin 0ns
Vaderland,waar zj 0ok a1sRedemptoristen

in de R. Katholieke kerken optreden,niets
te zeggen.
D e staatkundige storm en van 1848 w aren
niet gunstig voor de Jezuïeten.Pi'
us IX zag

zich genoodzaakt,hen uit Rome te verwjderen;hetzelfde gesehieddein de overige Staten
van ltalië en Oostenrjk , maar ztJ
' keerden
met de reactie terug.In Oostenrjk werd de
Orde hersteld en in de overige rjken van

meerendeelsdoorJezuïeten verrijt.Dezewa-

ren tevensin hetbezitderaanzlenljkstekerkeljke waardigheden.Zelfs de Dominicanen
werden door hun generaalim de rigting der
Civiltà'' voortgestuwd, en zoo werd de atl

kondiging van het ontbilbaarheidsdogma (18

Julj 1870)nietalleen eenkeerpuntin degeschiedenis van het Pausdom ,maar 0ok eene
beslissende zegepraalvan de leer der Jezuïe-

ten.De andere orden zjn naastde hunne in

het niet deronbeduidendheid verzonken,en er
is thans buiten die der Jezuïeten geene leer

in de R.Katholieke Kerk mogeljk.

D eze 100p derzaken had geon geringen inDuitschland lietmendeJezuïetentoe.Vandeze vloed op de verhouding van de Kerk tot den
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Staat. Immers de stellingen, thans door de tnteles behandeld, - in laatstgenoemden de

Kerk Mngenomen,zjndevolgende:DePaus Hebreeuwsche taal, de gewjde schrift, de
bezit het hoogste en tevenshetonmiddelljk scholastieke theolorie en decasuïstiek.Daargezag, 00k om te strafen,nietslechts over enboven stelden zj hoogen prjsop orde en
de Kerk als geheel, maar 0ok over iederen tucht.Bj de opheëng derordedoor Clemens
Christen in het bjzonder,- de Kerk staat XIV verdwenen 00k dieseholen,welkeechter
z00 hoog boven den Staata1s de zaligheiddes later bj hetherstel der Orde desgeljksherHem els boven de goederen deraarde; daarom rezen.Nuechterwerdenzjopeeneandereleest
moet ieder mensch het heilder Kerk boven geschoeid, al bltjven zj 0ok bjvoortduring
het welzjn van den Staatstellen?- deop- vooraldienstbaayaan debelangenderOrde.
perste leeraar m oet bepalen wat ln de maatJezàïetenstljl. Men geeft dezen naam
schappj ofin ogenbareaangelegenhedenalOf aan eene bouw orde, die men in het midden
niet,geoorloofd ls,- de Paus kan duselken der 17de eeuw veelal opmerkte bi
j de kermonarch, minister of onderdaan door straf ken,kloosters en scholen derJezuïeten.Deze
noodzaken, zich naar zjne inzigten tevoe- hielden zich t0t aan het midden dier eeuw
gen,- enwanneerdekerkeljkewetinbotsing doorgaans aan den spitsboogstjlofaan den
komt m et de staatswet,danisdezelaatstevan Byzantjnschen stjl,dotsh hetinwendige van
geene waarde?en wie beweert,datiets v0l- hunne gebouwen was prachtig versierd met
gensde bt
lrgerljke wetgeoorloofdis,watde sntlwerk en vergllldsel,'tgeen men inzonderkerkeljke wet verbiedt, wordt in den ban heid aan hunne altaren ontwaart.Na hetmidgedaan. Het staat den ontbilbaren Pausvri
j, den dier eeuw plaatstenlj zich aan hethoofd
voor te schrjven,datin allesc,
holen derk. der kerkeljkebotlwktlnst,dochvergenoegden
Katholieke landen die stellingen in het hart zichmetden verbasterden Ttaliaanscheé stjl.
derJeugd ztlllenworden geprent,waarbjmen Om htlnne magt ten toon te spreiden,bouwnaauweljks behoefttevragen,ofzj oûk ge- dim zj groote kerkell, die met kostbaregevaarljk zjn voor den Staat.De zoiviltà'' steenten en stoffen werden opgepronkt.Tot!h
grjpt voorts iedere gelegenheid aan om të bleef het geheel in het oog van den ktlnstebetooqen, dat demeening,als zou de Staat naar armoedig en smakeloos.Bj dien stjl
een elgen gebied bezitten,onafhankeli
jk van is hetrtlwe effec'tde hoofdzaak.
de Kerkeljke wetgeving, eene verfbejeljke Jezus,bjgenaamd (1e Christlts(Gezalfde),
dwaalleer is.
Na deze belissende overwinning zetdeOrde
met kracht hare werkzaamheden voort.H et
aantal harerleden bedraagtnaatlweljks9000,

maarneemtgestadig toe.Zelfshetverdwjnen
derwereldljkemagtvan denPausheefthaal'
geen nadeelgedaan.Daarzj zich in allerlei
vormen vertoont,iszj zelfsin hetkoningrjk

wordt in de geschritten des Nieuwen Testanlents voorgesteld als de zoon van M aria,uit
den stam van J'
ltda en het geslacht van Da-

tl
'
i.
#,alsgeboren teBethlehem en op zjn dertigste qiaar optredende a1s de doox Tsraëlverwachte Messias? a1s de stichtor van de

Christeljke godsdienst'(zie Christendom),die
na eene driejarige verkondicing ztjner leer
Italië weder doorgedronyen. Na den oorlog door zjne invloedri
jke vtianden gegrepen,
met Frankrjk had zj m Duitschlandalde mishandeld, veroordeeld en op den heuvel
llheid der gedraden der Ultramontaansche,metden vjand Golgotha gekruisigd,in de nab'
egtsplaats begraven,driedagenlaterverrezen
heulende beweqinqen in handen.Zj waser ren
40 daarna zigtbaarten hemelgevaren is.
onder de vrjzlnnlgebepalingen der Pruissi-

sche grondwethoofdzakeljk gevestigd in het
klooster Laach aan de Rgn en had hare zendingen in alle deelen van den Prtlissischen
Staat,- voorts in Bejeren,Hessen en Baden.Men heeftzich genoodzaaktqezien eene
Orde,metzulkevjandeljkebedoellngentegen
den Staatbezield,btliten de grenzen van het
Keizerrjk te verbannen.Alleen doorzulkeen
uitersten m aatregelkOn,naarhetgevoelenvan
von ./i.vplczrck,hetgezag van den 3taat tegen
dat der Kerk worden gehandhaafd.

Hj wordt er voorgesteld als vlekkeloûs en

met de verhevenste deugden toegerust, als
bedeeldmetdegavederwonderm agten derprofetie.- Degeschriften,waaraandievoorstelling

is olltleend? zjn intussehen zeer verschillend

van aard,og verrena nietallevan onbetwjfelde echtheld, en ook niet volkomen eenstemmig in ht
mne mededeelingen.Terwjlnu
te voren de Christenen zonder nadenken of
bezw aar alles aannamen, w at in de boeken
des Nieuwen Testamentsvermeld staat,heeft

Geljk wj reedszeiden,zochten de Jezuïe- de critiek derJonyste eeuw metnadruk geten vooral te werken op deJeugd en werd vraagd: oWat is ln die voorstelliny waardoor den generaal Clandilts ad.gfztltlïrtz een
schoolboek opgesteld,waarin de leerstellingen

heid, - wat is toevoegsel of verslersel?''
Renan,Sehenkelen vooral Strawszhebben een
der Orde zjn vervat.Deuitgebreide kennis, antw oord geleverd op die vraag en het is
door de Jezuïeten alsleeraars ten toon ge- daarbj gebleken,metwelkevooroordeelenen
spreid, bezorgde hun w eldra grooten roem . hartstogten degene te kampen heeft,diebj

Zj hielden studia interiora (gymnasiën)met het zoeken naarwaarheid derejkte vormen
5 klassen,die de namen droegen van inima, aantast, waarin zj verscholen ls.O0k is het
m ediajsuprem aclassisgramm aticae,- hum a- vervan gemakkeljk,de verlangde waarheid
nitas en rhetorica, - en studia superiora, te vinden.Immersreedsin de otldstegeschrifeen cursus van wjsbegeerte en godgeleerd- ten des Nieuwen Testaments verheft zich

heid omvattend. In eerstgenoemden cursus hetl
d van den stichter des Christendoms
, beel

werd hoofdzakeljk de philosophie van Aris- inù-den weerschjn van de godsdienstige ge-
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waarwordingen zjnereerstebeljders,hieren digheid,weldadigheid vergevensgezindheid,daardoorpartjschap verduisterd.Deevange- in êén woord door G0d bovenalenden naaste

liën, de eenige bronnen eener levensgeschie- als zichzelven liefte hebben. Hj stelt dat
denis van Jezns,leveren ons alzoo eene voor- Koningrjk vopr in eene reeks van trefende
stelling van zjn persoon,geljk diebestond geljkenissen, die zjn toestand,zjnehooge
in den geest der eerste gemeente.Er bestaat waarde,zjne uitbreiding Mnwjzen.Omdat
alzoo eene kloof tusschen die voorstelling en er geen rang of stand bestaat,w orden zelfs

de werkeljkheid, die m en bj gebrek aan
hulpmiddelen moejeljk kan overschrjden.
zoodat er slechts plaats overbljftvoorTvaarschjnljkheid en gissing.Er komt n0g bj,
dat 00k die bronnen velerleiwjzigingen 0ndergaan hebbenvôördatzj zich in dien staat
bevonden,waarin wj ze kennen.Men kan
niet verzekeren, dat de berigten der eerste
3evangeliën van ooggetuigen afkomstig zjn,
en al was het boven allen twjfelverheven,
dat het vierde evangelie werkeljk doorJo1lud: isopgesteld,'
Coch z0u zjne ideale beschouwingswjze het weinig geschikt maken
t0t een grondglag voor geschiedkundig 0nderzoek.
Is het alzoo nietwe1mogeljk, eene 0p
onbetwjfelbare gronden rustende levensgeschiedenis van Iezlu op te stellen, zjneuitspraken, h0e 00k door toevoegselen veranderd,vormen door haren eigenaardigen vorm
en inhotld eene voldoende bouwstof,om daarmede een karakterbeeld van Jegw,
g te ontwerpen.Onder die uitspraken bekleedt de rBerg-

rede''van Jezla de eersteplaats:zj bestaat
uiteene reeksvan spreuken en geljkenissen,
die 0ns zjne leer doen kennen.Zj vloejen

degerinqsten zalig geprezen.
Wj zlen hierin een krachtig verzettegen
de Igraëlietische overpriesters en deFarizeeën
met hunne gewaande geregtigheid, hunne
trotschheid, hunne aanmatiglng, hunne gehechtheid aan leerstellingen en vormen en

hunne huichelarj.Erwasreden om tegenover

de zoodanigen armen en eenvoudigen, zondaren en zondaressen gelukkig te noemen.

O0k hetbj deIsraëlieten z00 levende denk-

beeld van verschil van volk moest daarbj

vervallen,albepaaldezich Jeznsinzjnepredikingbj zjnelandgenooten.lmmers,h0e0nbekrompen ook van gevoelen, h0e bevrjd
00k van alle vooroordeel en partjschap,hj
Nfas, geldk uitalzjneredenen bljkt,d00rdrongen van den geestdeB Ouden Testaments,
dien hj (
loorhetvuurvan zjn zedeljk zelfbewustzjn gelouterd en geheiligdhad.In alle

voorstellingen, die geene betrekkinq hadden
()? zjnegodsdienstigedenkbeeldenjlshj een

klnd van zjn tjdenvan zjnvolk.Trouwens
hj verzet zich niet tegen de W et en de
Profeten, maar tegen de bekrompene verklaring der wetgeleerden.Hj wilde wet van
zbfozes t0t hongere volkomenheid brengen en
daarbj minder letten op deuitwendige daad
dan op degezindheid desgemoeds,- hjwil

voortuiteen gemoed,hetwelk zich volkomen
één gevoeltmet G0d,vrede heeftin een 0nbesmet geweten en te midden der ellenden niet hechten aan de doode letter, daar het
des ondermaanschen levens zich verbljdt in de geest is die levend maakt.
eene zalige toekomst, - uit een gemoed,
Kan hj zjn volk zoover brengen,dan is
hetwelk de onweerstaanbare behoefte gevoelt, de aloude belofte van een Messiasvervuld,om dien vrede, die hoop m ede te deelen dan heeft hp zjne landgenooten vrjgemaakt
aan alle menschen.Aanallendatvoorregtdeel- van deheerschappj derzondeëhetisom die
achtig te doen worden,niet het leveren van reden niet vreemd,dat hj zlch deMessias-

een afgerond leerstelsel, is zjne bedoeling. waardigheid toekent. Ja, hj is zoo innig
Hj verheftzich daarbj zoowelboven deuit- overtuigd van de waarheid zjnerprediking,
wendige plegtigheden der Tsraëlietisehe eere- dat hj bljmoedig smaad,ljden en den dood
dienstalsboven de natuurgodsdienst derHei- des kruisesverduurt,en hetvertrouw en koesdenen. Heteigenaardige van zjne prediking tert, dat G0d hem zelfs uit de dooden zal
in dien tjd en onderhetIsraëlietischevolk opwekken,indien zulks noodig is t0t voleinis vooral daarin gelegen, dat hj van G0d diging zjnerverhevenetaak.
spreekt a1s pden Hemelschen Vader''. DaarDie krachtige overtuiring,z00 hoogstberaede is het denkbeeld verbonden, dat de langrjk voorzjnevolgellngen,isgeenmythe

menschen Godskinderen zjn,terwjlhg zich
zelven,op gronddiergodsdienstig-zedeljkebetrekking t0t God, met den naam van pzone
Gods''bestempelt,- een rang, verkrjgbaar
voor elken mensch. In hetalgemeen verlangt
hj dat de kinderen volmaaktzullen worden
alshun Vader$en datzj,van den gloedder

of sage,al werden 0ok zjnelotgevallen en
daden dooa'dedichterljke fantasie dereerste

Christenen in eene wolk van mythen gehuld.

Maar o0k deze mythen zjn hetafschjnsel
van een levensloop,diegrootscheren rjker
was, dan de sterkste verbeelding zich kan

vporstellen.AlFerdwjnen ook alledaarmede

liefde doortinteld en door den band der liefde verknochte wonderverhalen voor het ontleedomstrengeld,eene smetteloozevereenigingzul- m 0S der critiek, toch geven zj getuigenis
len vormen,XhetKoyi
ngrjkGods''ofphetK0- Van de grootheid Van hem , Van wien
nine k derHemelen'genaamd.Alsvoorwaar- men zooveel buitengewoons en verbazends
denvoorhetburgerschapindatKoningrljkstelt verwachten k0n,wiens beeld men enkel met

hjberouw overallezonden en volkomenege- de kleuren derwonderverheerljkingnaareisch

hoorzaamheidaanGodsgeboden.In datKoning- meende te kunnen schetsen. A1 vallen de

rtlk bestaatgeen verschil'
,
vanrangofstand,-

wonderverhalen weg,tochbljven zjnpersoon

dââr moeten allen zich onderscheiden door en zjne werkzaamheid een wonderin degezuiver-zedeljke gezindheden, (bor zachtmoe- schiedenis der menschheid. Een behoeftige
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timme- anszoon uit Nazareth, wiens oplei- echter veelal n0g een paar maal herhaalt.
ding en ontwikkeling voor 0ns verborgen Zulke aanvallen komen echter terug,en terbleven, treedt na ernstige en eenzame over- wjldepjnen afnemen,blijftdezwellinzaan-

peinzingen alsleeraarOp,zwerftbetrekkeljk
zeerltorton tjd doorhetJoodschelandgoeddoende en predikende, onderwilst door zi
lne
leer,stichtdoorztjn voorbeeld,schittertdoor
zjnewjsheid en welsprekendheid,doorzjne
standvastigheid en zelfopoFerende liefde, hj vormt leerlingen en roept allen op om
hem te volgen,- hjJ is steeds gereed om

houden en brengt zelfs sieenachtize verkalking voort. De huid wordt daarbi
j paars,
en de Jicht kan maag-,long-en hartontstekingen veroorzaken, die den dood ten gevolge hebben.
Ckron'
%seh'
e of sïepende ,y'icAf, doorgaans
een gevolg van de acllte,onderscheidt zich
door de veranderljkheidhaxer verschi.jnselen.

Zi
J verwekt bj afwisseling pi
ln in verschilen met zjne vpandon te redetwistenytotdat lende ledematen en deelen en w ordt ook w el
hj eindelilk door deze a1s een misdadiger met den naam van rlleyende F'zc/lfbestempeld.
veroordeelh en door de Romeinen alseen 0p- Daarbil is de spi
lsvertering gestooxd, en de
roermaker gekruisigd wordt.Hj heeft niet aanvallen zjn heviger na een overvloedig
ln en
waarhtjhethoofdkan nederleggen?ensedert middagmaal. na het gebruik van wi
bjna tweeduizend Jaren brengen millioenen sterke dranken, na het vatten van koude en
menschen Hem huliea1shun voorbeeld,hun na hevige gemoedsaandoeningen.Gewoonltjk
ijn Jlchtltlders ontevreden, korzelig,twistl
eeraar, htln gids 0y den weg des vredes. zJ
Voorwaar, de geschledenis kentgeen naam , zlek en opvliegend.Door de Jicht worden de
leden, door zwelling en zamentrekking der
diegrooterisdan de zjne.
Behalve doox boven reeds genoemden is spieren. dikwtlls misvormd en vof)rgebrtlik
heilbegeerigen het Evangelie te verkondigen

het leven van Jez'as beschxeven door R ase

ongeschikt. D e peesvliezen der gewrichten

(1840),Neander(5dedruk18524,Sehlelermacher
(1864), W elzsöeker (1864), Keim (3de druk
1866), - en in ons Vaderland inzonderheid
doorn@n Oosterzee(1846)en Meyboom (1853).
ZievoortsqnderEranqelie.

worden dik, Ondoorschi
jnend en rood,en de

Jezuj Slrach,zie Siraeh.

Jherlng (Rud0lf),een verdienstelt
jk be-

oefenaar Van het Romeinsche regt,geboren
den Qzsten Augustus 1818 te Aurich in OostFriesland, studeerde te Heidelberg,Mt
inchen
en Göttingen in de regten,vertxok in 1840

iichtknobbels bevatten zelfstandigheden, die
men anders in de beenderen en in de urine
aantreft,zooals,piszuurnatrium ,piszuur calcium ,phosporzuurcalcium ,natriumchlorideen
'

somttl
-ds aanmerkeljke hoeveelheden piszuur.
De norzaken van Jichtzjn totnu toeonbekend.Deze ongesteldheid volgtveelalopefan
overvloedig tafelgepot en op hetgebruik van

zware wi
lnen en likeuren.Vandaar datmeer
mannen dan vrouwen dpor haar bezpchtw pr-

naarBerljn,om erde lessen van k
%anàgnyen den. O0k kan men in som mize familiën eene
Staklbj te wonen,vestigdeerzich,nazjne bepaalde 'vöôrbeschiktheid VOOr iichtopmerpromotie, a1s privaatdocent, schreef in 1844
XAbhandlungen iiber das römische Recht''en
werd in 1845 gew oon hoogleeraar te Baselen

een jaar later te Rostgck.In 1849ging htJ

in die betrekking naarKielen in 1852naar

Gieszen. Een beroep naar Leiden en de betrekking van lid aan hetHooge Hofvan Appe
'1te Celle wees hIjvan de hand,doch werd
door den Groothertog van Hessen totrGeheim
Justizrath''benoemd.Zi
lnhoofdwerk,getiteld:

ken. Kinderen van jiehtli
,
lders sukkelen we1

eens aan steen of graveel. zoodat hier een
zeker verband onloochenbaar is.D e behandeling dezer ziekte vereischtalde zor: vaneen
ervpren geneesheer; de leefwi
,l
ze mnet zeer
matig w ezen, daar onm atigheid alligt met
een nieuw en aanval gestraft w ordt. Vooral
w oxdt eene gepastebewegingsterkaanbevolen.

Joachim ,onderdezennaam vermelden wi
j:
.'
W n Fory/ran XO At
'J/,nameli
jk Joaehjm 1.

Geist des römischen Rechts (1852 enzl' be- D eze werd geboren in 1509, vertpefde aan
zorgde hem grooten roem en is door Bella- het H of van Geor-q,hertpg van Saksen,om pzfe iu het Italiaansch vertaald.
'
helsde de Protestantsche leer, w oonde den

Jicht (arthritis) openbaart zich gewoon- Rjksdag te Augsburg bj.nam deelaan den
ljk doorpjn in de leden,inzonderheidin de Smalkaldischen oorlog,en overleed in 1561.
Drie Jw 'rzpordfds va,
n.
/rtzzlrfdzl?ar.t
voetgeleding,in welk gevalziJo0k dennaam
/.nameli
jk:
van podagra draagt.Acnte./
ïcïJwordtveelal Joachâm I Ndksft)r, geboren in 1484.Hi
l revoorafgegaan door eene gebrekkige spjsver- geerde van 1499 tot 1535,schafte hetvllist-

tering en veroorzaakt scheurende,in hevig- regt af, bevorderde kunst en wetenschap en
geenvriend
heeidur
D
af
wisselendeljn
:en,gevolgddoorkoorts. de welvaart der steden,docjhowas
ine is daarbp rood gekleurd,heeft een der Hervorming, zopdat hi
p den Ri
jksdag
rood bezinkselen bevatveelphosporzuur.D e te W orms Ltdher aanspoorde om zi
jnestel-

ljdex kan zich niet bewegen zonder hevige
pjn te gevoelen.Deze vermindert echter binnen een etmaal; hi
j slaapt, wasemt uit en
gevoelt zich na hetontwaken beter,terwi
jl

de aangedane deelen rood,gezwollen en 4e-

spannen zjn. 'sAvonds verheftzich depjn

en vertoontzich weder koorts,dochdoorgaans
telkens met minder hevigheid,en in 5 of 6
dagen is de eerste aanvalverdw enen,diezich

lingen te herroepen. Hi
j breidde zi
ln gebied

uit en overleed te Stendalin 1536.- JoacM- I1, een zoon van den voorgaande.Hi
.J
voerde de Hexvorming in ,en stierfin 1571.
Joaehim Fryetfryc/z.geboren in 1546.Hi
d
.Jwer
reeds iTl 1553 bisschop van Havelberg, in

1555 van Lebus,trad in 1565 in Hongarjein
krjgsdienst,werd in hetzelfdejaaraartsbisschop van Magdeburg, trad in 1570 in het

%
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huweljk, Mnvaardde in 1598 het bewind schilder,geboren in 1523,overleden ilz1579,
over het keurvorstendom ,en overleedin 1608. bestudeerde waarschjnljk de stukken van
Een '
Mift
sfeàdzz# Goolspelev,nameljk Joseplt Rafaëlen stichtte vervolgens eene schoolte
J
o
c
c
M-.
Hj
werdyyborenteKittseebjPres- Valencia,waar hj voor onderscheidene bedeburg den 15den Julp 1831,bezochtreedsvroeg huizenwerkzaam was.A1zjnewerkenonderhetconservatorium teW eenen,waarhj zich scheiden zich door den geestvan eenvoudigoefende onder de leiding van B öltm ,en maakte heid en kinderljke vroomheid, voorts door
bereids in 1843 te Leipzig veel opgang.H ier correctheid van teelkening en levendigheid van
oefende hj zich t0t in 1850,volbragttoen uitdrukking.Zjne rigting is geheeldezelttle
eene reis naar Parjg,werd daarna concert- a1s die der te Rome gevormde Nederlanders.
diredeur te W eimar en vertrok in 1853 in - O0k zjn zoen Juan Ficewfe Joânes was
die betrekking naarde H0fkapèlteHannover. schilder, doch k0n zjn vadernietevenaren.
Jaarljks deed hj vervolgenskunstreizen,be- Job ,zie Hiob.
zocht bj herhaling Londen en componeerde
Jochmus (AuyustGiat
'omo),vrjheerran
onderscheidene tkaajestukken.Zjn spelver- Cotignola, een Dultsch krjgsman,geboren te
eenigteen dichterljk gevoelmeteenemeester- Hamburg in 1808, was voor den handelbestemd, maar begafzich in 1827 als Griekenljke uitvqering.
Joachlm i (Albert), een Nederlandsch vriend naar het zuiden,waar hj deelnam
staatsman, geboren te Goes in 1560, werd aan de veldtogten van 1828 en 1829 en reeds
eerst seeretaris,daarna pensionaris in zjne in eerstgenoemdJaart0tkapiteinen aWydant
geboorteplaats.zag zich voortsdoorde Staten van generaal Cl
turck,bevelhebber der Griekvan Zeeland afgevaardigd naar de Algemeene sche landmagt,bevorderd werd.Na de komst
Staten, en werd meermalen geroepen om de van koning Otto (1832)werdhjkapiteinvan
belangen dex Reptlbliek buiten 'slands te be- den generalen st
afbi
lhetministérie,za4 zich
hartigen.In 1610 vertrok hj metanderen in met verschillende zendingen belast,verlletin

gezantschap naarEngeland,waarhj uitmun- 1835 de Grieksche diensten voegdezich bj
tend slaagde en door Jaeob I met de orde
van den Kouseband versierd werd.Voortsvertrok hj in 1615 metanderen als gezantnaar
Zweden Om den vrede t0t stand te brengen
tusschen Gmstaaf Adolf en den Keizer van
Rusland.Verkreeg hjhierslechtseenewapen-

het Engelsch-spaansche legioen onder deZce.y

Erans. Eerst was hj kapitein en brigadeadjudant,zag zich in 1836 op hetslagveld
van Arlaban bevorderd t0t zaaloor en Tverd
daarnaadjtldantvan generaalDunean ;f'llowgatl.W eldra klom hj op tot den rang van

schorsing,voorspoedigerwashj,toenhj bj generaal,en in 1837 benoemdeEspartlro hem

heteindlgenvanhetTwaaltjarigBestand(1621) totchefvan den generalenstafbj hetarmeemet Arnold van .
/tzzktîvcïjà naar de Duitsche korps van Cantabrië.In 1838 ging hj nM r
Hoven en in 1624 metI'ranLois '
t?ls Aerssen
naar Engeland gezonden werd, om vriendschapsverdragen te sluiten ot'te vernieuwen.
In den adelstand opgenom en, in hetbezitder

heërltjkheden OostendeenHoedekenskerke,en
benoemd tot gezant te Londen op eene Jaarwedde van 9000yylden met4000 guldenvoor
uitrusting,trok hp derwaarts,waser 22Jaren

Engeland en werd hier door Palmeeston nu r
Constantinopel gezonden, om er in overeenstemming met lord Ponsonby een plan te beram en voor een veldtogt in Syrie.
- In 1840

begaf hj zieh derwu rts,nadat de Porte hem
tot divisiegeneraal en pasla van 2 paardestaarten benoem d had.Adm iraalStopford verhief hem totchefvan den generalen stafvan

nuttig werkzaam ) keerde in 1650 n= r het
Vaderland terug, en overleed te Goes den
17den Mei 1654.
Joachim sthal is de naam vaneenebergstaad
in r
Bohemen
'ctgeogr.
v
n Ka
lsbad.Zj21
li,g
710 mjlten noorden
Ned.elboven de

het vereenigde Ellrelsch-Turksch-oostenrjk-

vaarten in het dal der W eseritzbach. Men
heefter omstreeks 6000 inwoners,dieinmjnontginning, het vervaardigen van kant? het
vlechten van stroo en in eenige fabrleken
bezigheid bevinden.D e stad is intunschen van

hem naar Duitschland terugkeeren,alwaar de
aartshertog Johann, na de aftreding van von

scheleger in den Llbanon en hjbevondzich
in diebetrekkingbjdeveroveringvanSt.Jean
d'Acre.In December1840 kwam hj aan het
hoofd van het operatieleger en voleindigde

den veldtogt reeds op den 16den Februarj
oppervlakte derzeeaan de zuideljkehelling 1841.Hj bleefinTurkschedienstt0tin1848,
van het Ertsgebergte tussehen hooge rotsge- doch deMaart-omwenteling van datjaardeëd

Gcg:rzl(17 Mei1849)bem in hetRjksministérle met de gortefeuille van Buitenlandsche
Zaken en M arlne belastte.Toen het kabinet

ouds merkwaardig wegenshare zilvermjnen. ontbonden werd,keerde hj t0thet ambteloos
Hierdoor bloeide zj vooralin de 16deeeuw ; leven terug.In 1859 benoem de de Keizer van
in 1519 waren er 12000 mjnwerkersin 914 Oostenrjk hem t0t luitenant-veldmaarschalk!
gangen werkzaam. De Opbrengst is echter en na den Vrede van VillaFrancawerd hj
aanmerkeljk verminderd, doch tegenwoordig in den stand der vrjheeren opgenomen.Bewordt er 0ok l00d, tin en jzer gewonnen. halve eenige pGedenkschriften''
,schreefhj:
Het land behoorde er weleer aan den graaf XDer SïrischeKrieg und derVerfàlldesOsron tscFzlfck, die sedel't 1519 van het verkre- manenrelchsseit1840 (1856)9'.
gen zilver munten deed slaan,welkeden naam
droegen van Joaehimstltalee.Van dien naam is
alleen thaler overgebleven.

Jockey , is een Engelsch woord,dat in
de meeste Europésche talen gebruiktwordt,

Iletbeteekenteen stalknecht diebjdewedJkénes(Vicente))een uitstekendSpaansch rennen de raededingende paarden berjdt.O0k

JOCKEY- JODEN.
de eigenaars dier purden worden welmet navolgers,doch hoewel Hendrik 11hem een
dien naam bestempeld, en de doorhen ge- aanzienljk geschenk in geldvereerde,- hoevormde vereenigingen tot verbetering van het wel hj 0ok a1s schilder, beeldhouwer en
paardenras noemt men jookeyelubs.Daareen bouwm eester w erkzaam was en de algem eene

paardenkooper in het Engelsch horseijockey alt
,
htinggenoot,overleed hj inbehoeftige0mheet,geef
t men aan het werkwoord to:
iockey stalldigheden in Julj 1573.Zjne poeuvres''
de beteekenis van bedrieyen uit winstbqlag.
ztjn in 1574 en in 1597 uitgegeven.
Jode (De) is de naam van eenigeZuitl- Jodeln noemtmen eeneeigenaardigewjze
Nederlandsche kunstenaars,te weten:
van zingen der Alpenbewoners en bestaat in
Gerritde Jode,graveur en houtsnjder.Hlj eene verrassende afw isseling van borstklanwerd geboren te Antw erpen in 1541, trad kenmetkeelgeluiden (falset).Veelalgeschiedt
eerst in dienst bj Karel F, dotsh wjdde het in het ret#ein van een lied,doch 0ok wel
zich œeldrauitsluitend aan dekunst.Hjgra- in het lied zelf.Het is a1s het ware een meveerde o.a.: pchristus aan het Kruis''naar lodisch gejuich,voortvloejendeuithetbljgeM iehelezs.ç8o,- pHiërônymus in overpein- voel, dotll' de zuivere Alpenlucht gewekt.
zing'' naar Titiaan, - eene reeks portretten Men merkthetjodeln meest0p,waardebevan Pausen, 29 prenten, en overleed in volking zich dooropgeruimdheidonderscheidt,
1591.
zooalsin Tyrol,Stiermaxken en Appenzell.
a?eter de Jo#:!de O>#e,een zoon van bo
Joden is eene verbastering van J'udaeërs

vengenoemde. Hj werd geboren te Antwerpen in 1570 en ontving van zjn vaderen
van Goltzins onderrigt in de graveerkunst.
Gedurende een vertoefteRomegraveerdehj

ofnakomelingen dertothetkoningrjk Juda
behoorende Tsraëlieten, die na de Babyloni-

tersen keerdein 1601terug in zjne geboorteplaats.Daarna vestigdehj zich eenigentjd
te Parjs,maarbegafzich eindeljk wederom
naarAntwerpen,waarhj deu 9denAugustus
1634 overleed.T0tzjne besteenzeldzaamste

zj den tempel(521- 516)en de stadderVa-

stshe Ballingschap zieh in Palaestinavestlgden.
làit geschiedde in 536 vöör Chr.metverlof
onderscheidene platen naar Italiaansche mees- van den Koning van Perzië.Aldaarherstelden

deren en omringden haar op raadvanNeltemiq
m et een m uur.Door hoogepriesters en am bte-

naren bestuurd:leefden z'
j,evenalshun veel
talrjkerstamgenooten in Babylon,ongestoord
onder Perzische heerschappj totaan de veroveringen van Aleœander deGroote(331),
daarna onder Antlgon'
ws en Selencus, - en
sedertPtolemaews .fJ.t
#,die na de verovering
van Jerusalem (311)eeneaanzienljkekolonie
naar Al
exandriëvoerde,bjnaeeneeeuw 0n-

prenten behooren: rDe verloving der H.Catharina'' naar Titiaan, - rDe H.familiein
een landschap''naar denzelfden,- mchristus,
aanPetrusdesleutelsgevende'',naarRubens,DHetleven en de wonderen der H.Catharina
van Siéna'' 1Q gravures naar Vanni.- rDe
overheid'' naar R wbens, - pD e carnavalte der Egyptisch gezag.Vervolgens zw aaiden de
Venetië''naar Pozzoserrato,- pDe onthoof- Syrisehe koningen erden schepter,verdrukten
ding van Johannes'' naar Rubens,- rleztls het volk door zware belastingen en m aakten

bj Nicodemus''naarvan Oort,- en ,Klee- zich zelfs aan bloedige geloofsvervolgingen
derdragten van Europésche volken'', 10 pren- schul
dig (na 174).AntfotWf
x.
:Eptkhanesplaatten naar Vrancœ.
ste den Olympischen Zeus (Jupiter) in den
Tdfer deJo#d,deJonpe,een zoonvan den temjel,verbooddebesnjdenis,gafbevelom
voorgaande. Hj werd ln 1606 te Antwerpen zwjnen te offeren en deed velestandvastige
geboren en in de graveerkunst onderw ezen aanhangers der wet van M ozester dood brendoor zjn vader,dien hj weldra nietzoozeer gen. Door zooveelellende in toorn ontbrand,
in zuiverheid van teekening alsin smaakvolle verzam elde Judas Jflcclàlel: de geloovigen
behandeling overtrof. Hj vertoefde eenigen tot een leger?versloeg de Syriërs,trok zegetjd te Parjs,waar hj vopr kunstkoopers pralend Jerusalem binnen en herstelde in 165
werkte. Hj leverde o. a.: pDe aanbidding vöörOhr.detempeldienst.Nazjn dood(160)
der H erders'' naar Jordaennt - pH et w on- voleindigden zjne broeders Jonatltanen Simon
der van den H .Martinus van Tours met een het werk der bevrjding.De Koningvan Syrië
bezetene''naar denzelfden,- rst.Augustinus,
bisschop van Hippo,gekroond door de Godsdienst''1 naar Rwbens, - rDe drie Gratiën''
naar denzelfden,- pDe geboorte van Christus''naar Jordaens,- en een aantalportretten van gekroondehoofden en kunstenaars.-

m oest den vrede sluiten, en in 145 herrees

hetSynedrium (Sanhedrin).JohannesA/rclpld,
een zoon van Simon,regeerdea1skoning en

hoogepriester (156- 105) en breidde zjn gebied uit door veroveringen in Samaria en
Tdumaea.Onder zjnekleinzonen Hyrean'
l
ts11

Ook zjne zonen,Arnold en Cornelisbeoefen- en Aristobnl'ttsverloorechterhetlanddeherkreden de graveerkunst.
gene onafhankeljkheid.Pompblàs,deRomeinJodelle (Etienne),heer ran Juz/-otfïzden sehe veldheer,door de twistende broedersingeboren teParjsin 1532,heeftalsdramatisch geroepen,veroverde in 63vöörChr.Jerusalem
dichtereen goeden naam verworven,daarhj en maakteJudaeaafhankeljk vanRomeinsch
de M ave'
us TJLwJzlC'?::Crasu'us
de romantische poëzj der middeneeuwen,ter Syrië.Daarna root'
zjde schoot' en het antieke tooneelspel in (54) de sehatten des tempels.W èlherkreeg
Frankrjk invoerde.Hj leverdedebeidetreur- Antlyonus, de zoon van den gevangen genous, door de Parthen geholpen,
spelen:rclèopâtre captive(1552)/'en rDidon men Aristoblll'
se sacriiant (1553)',alsmedehettooneelspel in 42 vôôrChr.dekoninkljke waardigheid,
nEugène, ou larencontre''.Hjvond weldxa doch Herodes, de zoon van den Iduméschen
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landvoogd AnHpat- , hield zich ytaande door Khalifen en Arabische vorsten rustige dagen

den bjstand der Romeinen,veroverdein 37 doorbrengen,terwillzj onderdeheerschappj
Jerusalem , en deed Antl-qonus en zjne aan- der Mooren in Spanje00k in ditland sedert
hangers ter dood brengen, ia zelfs den e 8steeeuw aanmerkeljktoenamen inaantal.
hoogbelaardgn Kyeeous,Gen laaistenmanne- d
Talentvolle Joden waren raadsheel'
en,schrjljkentelgulthetHuisderMaccabeeën.Hoewel vers,sterrekundigen ofgeneesheerenderM00rhjin19vöôrChr-dentempelprachtigweder0p- sche Koningen, en de stormen, die nu en
bouwde,bleefhj alsvreemdelinggehaat.Zjn dan, zopalsteGranada (1066)en teCordova
zoon en opvolgerArehelauswerd in hetJaar (1157),overhen losbarstten,waren meervan
8 na Chr. door keizer Anynstus afgezeten staatkundigen dan van godsdienstigen aard.
Judaea bj Syrië gevoegd.Keizer Gaudi%s Er bestonden voorts Tsraelietische gemeenten
sc.
hnnk aan alle Joden hetRomeinsch burgerregt. Doch de willekeur en de afpersingen
der Romeinen deden de ontevredenheid toenemen,zoodat doorden invloed eener dweep-

in de 9de eeuw te Kairwan,Fezen Marokko.
In Babylonië verminderde sedertdelldeeeuw

hunaantal,terwjlhetin Palaestinavermeerderde. Hoogst ellenGig daarentegen was hun

zieke partj in 66 na Chr.een opstand uit- l0t in het zoogenaamd Christeljk Europa,
barBtte,die een hardnekkigen strjdtegen de dat in een onbeschaafden toestand onder leenRomeinen en in 70 de verpvering enverwoes- en vuistregt en priestergezag geàoren ging.
ting van Jerugalem door Tifnr ten gevolge In hetByzanhjnsche rjk ondervonden zj in
had. Toen werden honderdduizende Joden het begin 6n tegen het einde der 8ste eeuw
gedood of naar alle kanten verstrooid.ZP** vervolgingen,die heù naar het land dexCha-

werden door keizer Nrna beschermd,maar
hadden pnder Trajonsdestemeertel
jden.
Hunne laatste pogingen om het Romeinsche
Juk afte werpen in Cyrenb (115),op Cy.prus

saren aan de W olga deden verhuizen.Vonden

Palaestina, die met hulp derPerzen in 610

steden moesten koopen.0m verdrukkingenen

zj ermeertoegevendheid indevolgendeeeuw,
in de lldewaren ztjonderkeizerBasililu 11
weder aan vele ellenden blootgesteld.InItalië
(116),in Mesopotamië (118)en in Palaestina moesten zj een drageljken toestandvooraanonder Bar 00c/l (120),namen onderkeizer zienljke geldsommen koopen.- Rustige daHak ianw% een eindein een vreeseljk bloed- gen sleten zj teNapels,waarzj alleen in
bad en in de verwoesting kan Judaea.De 1261 vervolgd werden, te Trani, Otranto,
aanzienljkBten werden ter dood gebragten Salerno,Rome,Lucca en - vooralinlateren
rdeningen tegen de Joden uit- tjd
gestrenqe vero
illTnscane14Lo
:5mb
ardjeen Savoye,
aan eene vervolging
grvaardlçd,welke laatste echter door Anto- waar zj eerst in
n%nn.q T 1l.: gedeelteljk werden opgeheven. waren blootgesteld. De Pausen nam en hen
Tegen het einde der Qdeeeuw beleefden zj doorgaans in bescherming, doch sedert de
vreedzame dagen,doch toen Constanti;n de 13deeeuw moesten zj uitwendigemerkteekeGrpofe alseersteChristen-keizerheerschappj nen dragen en sedert de 15de in eigene stadsvoerde, werden zj doorKeizerljkeverorde- wjken (Jodenkwartieren ofghetti)wonen.ningen en conciliebesluiten telkens zwaarder Op Sicilië,waar zj grondeigendom eneigene
verdrukt.
dorpsbesturen bezaten,werden zj noch doorde
Iteeds ixl dien tjd waren z: gevestigd in Arabieren noeh door de Noormannen lastig
Illyzië, Spanle, Minorca, Gallië en eenige gevallen en o0k door Frederik 11 m et zachtsteden M n deRjn.Zj hielden ziehbezigmet moedigheid behandeld. Later echter moesten
landbouw ,handelennjverheid,haddengrond- z$J zw are belastingen opbrengen en sedert
bezit,werden totdekrjgsdiensten totveler- 1296 het teeken hunnerafkomstop hunkleed
1ei ambten geroepen,en bezaten eene eigene dragen.Nadat m en in 1428 vruchtelooze poregtspleging.In 418 werden zjvan dekxjgs- gingen had aangewend om hen te bekeeren,
dienst uitgesloten, - in 4Q9 volqdedeop- werden zj in 1493 op bevelvan Ferdotand
heëng van hun patriarchaat te Tlberias,en de Xcf/zoiïeke ten getale van 100000 zielen
gedurende den loop der 5de eeuw moesten zj van het eiland verdreven. Zj begaven zich
zich aan toenemende beperkingen onderwer- naar Napels,terwjl de verborgene aanha:pen.Zeer ongeljk was hun toestand in ver- gers der W et nog t0tin 1570 door de Inquischillende landen na den va1 van het W est- si
tie vervolqd werden.- Tn Frankrjk beRomeinsche rjk.Terwjlzj in Italië,Sicilië vonden zj zlch in de 8ste en 9deeeuw in een
en Sardinië rustig konden wonen,waren ztj bloejenden toestand,vooralin Parjs,Lyon,
in hetByzantjnschertjk aanvelerleiverdruk- Languedoc en Provence,en een MagisterJukingen en in Frankrjk en Spanlein de 5de daeorum zorgde voor hunne belangen. Na
en 7de eeuw aan de wreedste vervolgingen 877 echterwerden zt
Jerverdrukt,zoodatzj
blootgesteld.Bj de Parthen en Perzen had- het regt,om een ellendig bestaan te rekken,
den zj zelden veel te ljden.DeJoden in van koningen, bisschoppen, leenmannen en

Jerusalem veroverden, hooyten weliswaar teregtstellingen van Joden te regtvaardigen,
op de voo= alige zelfstandlgheid desrjks, strooide men allerleiongerjmdeverzinselsuit
maar werden door keizerH eraclinsvernederd.
vanhostieschennis,hetverm oordenvanchristen-

De heerschappjvan denIslam in6Q7wjzigde kinderen,hetvergiftigenvanwaterputtenenz.,

niet w einig den toestand der Joden in het die de w oede gaande maakten van hetligtOosten. W anneer men enkele vervolgingen, geloovig gemeen.Nu eenswerden zj erver-

zooalsinMauritanië(790)eninEgypte(1010), dreven, dan weder geduld, totdat zj voor
niet in rekening brengt,konden zj onder de veelgeld beschermingenverlengingvanhunne
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previlegiën verkregen. Doch reeds in 1395 trefen, werden zj in de laatste Jaren der
werden zj voor altjd uitmidden-Frankqjk 14deen 15de eeuw vervolgd.

v
exdrtwen.- In Ençeland,waarzj reedsin InhetChristeljkgewordenSpanle,alsookin
de 9de eeuw gevestlgd waren,brak op den dedoordeSaracenenveroverdegedeeltenvandat
krooningsdag van Rickard .sdefv el/zcrï de land,blevendeJodent0tinde2dehelftder14de
storm eener geweldige volksbeweging over eenw in hetrustig genothunnervoorregten;zj
hen l0s.Schoon zj voorts onderJan zol#er bekleedden ambten,werden doorde Koningen

Land voor 4000mark zilvereenvrjbriefverkregen, hadden zj onderHendrlk III - in
verbond metRzekard wJs Y#k,prinsEdmard
en de universiteitte Oxford - veelteljden.

voorgetrokken en hadden landerjen en eene
eigene regtsyleging. Zoowel het toenemend

gezag der prlester: a1sde misbruiken vanhun
eigen woekerhandelgaven evenwelaanleiding
Men berooffle hen van hunnegoederenen zelfs t0t verdrukking.W eldra ontnam men hun de
van de Synagogen ontnam hun in 1270 het bevoegdheid om tewonen wMrzj verkozen,
regt van grondbezlt, poogde hen in 1260 te beperkte hunne regten en bezwaarde hen met
bekeeren en verbande hen in 1290 buiten de belastingen.In Aragon werdenzj o7eentjd,
grenzen degrjks,waarnazjmeerendeelsn=r toen de regen wat lang uitbleef,uit de steden verbannen. In Sevilla,Cordova,Toledo,
Duitschland en Frankrjk trokken.
In het Duitsche rjk waren deJoden het Valencia enz.rigtte een volksopstand in 1391
eigendom van den Keizer,die hen k0n ver- en 1392 eene r00% slagfing onder hen aan;
koopen of Mn anderen afstaan.Men vindthen all
een door het onderqaan van den doop of

in de 8steeeuw in de steden aan deRjn,in door devlugtnaarAllka konden zj aanden

de 10de in Saksen en Bohemen,in de lldein dood ontsnappen. Gedurende de geheele 15de
Zwaben,Franken en W eenen,en in de 12de eeuw waren vervolgingen, bekeeringen en

in Brandenburg en Silezië.Zjmoeden eene inquisitiegeweldenarjen tegen de gedoopten,

menigte van drukkende belastingen betalen die niet naar elders mogten verhuizen,aan
en werden d00r de beheerschers des lands de orde van den dag.In 1480 en later wernaar willekeur verpand,weggegeven ofver- den ztJ:op aandringen van Torq- ada (zie

Jaagd. Gedurende de Kruistogten hadden de
Jot
len in de voornaamste steden des rjks
zooveelvan bloedige volksbewegingen teverduren, dat zj metuitzondering van Oostenrjk uitgeheelDuitschland nagenoeg verdwenen. Zj werden bj duizenden vermoord en
verbrand en velen wierpen zich vrjwilligin
de vlammen derinbrandgcstokenesynagogen.
Nietlang daarna echtervestigden zjzichwederin deRjnstreek,in Franken,in Hessen,

Inquisit%ej,bj duizenden naardebrandshpels
gevoerd en eindeljk in 1492 geheelenalverdreven.Van de 300000,die naar elderstrokken, wasna verloop van 8Jaren Blechtseen
tiende gedeelte overgebleven.- In Pnrtugal
Nvaarzjreedsin de llde eeu:vgevestigd Nvaren , leefden Zp
@* onder het bestuur van een

o
yper-rabbjn1 die het toezigt had OP 7 distrlcten; doch

reeds in 1429 zaoesten zj zich
Saksen en Brandenburg. Bloedige Jodenver- In 1492 Averden er 80000 uitSpaqle gevlugte

door een kensaerkend geAiaad onderscheiden.

volgingen ontgtonden voortsinSilezië op aan- Joden tegen een bepaald hoofdgeld voor den

drjven van den Franciscanermonnik Capisfrllld (1452- 1455). Seded de 13de eeuW
moesten zj 0en kenmerkend kleeddragen,en
bj herhaling werden sedertde14deeeuw door

tjd van 3 Kaaanden opgenozaen.llaarnaNvaren
de behoeftigen gennodzaakt zich te laten d00pen,terwjldemeervermogendennaarelders-

vooral o0k naar Nederland - verhuisden.
de Keizersal hunne schuldvorderingen nietig Koning Emanlëldeed in 1495 alle Joden uit
verklaard. Slechts hier en daar bezaten zp Portugal verbannen, - zelfs deed hj hunne
het burgerregten eenig roerend goed;in het kinderen die den l4-larigen leeftjd n0g niet
algemeen konden zj slechts met handelen bereikt hadden, wegrooven en naar de Slanwoekerin hun onderhoud voorzien,terwjlde gen-eilanden voeren.Meer dan Q000 gedoopte
wet hen met zwaarder strafen bedreigde dan Joden werden in 1566 te Lissabon vermoord.
de Christenen.Opverschillendeplaatsenwoon- Eerst na de opheëng van het verhuizings-

den zj in aangewezen straten en uitonder- verbod (1629)kwam ophetPyrenéscheSchierscheidenerjkssteden werden zjverbannen.- eiland een einde aan hetljden van hen,die
In Ze tserland hadden zj aanvankeljk het in 't verborgen getrouw w axen gebleven aan
regt van grondbezitj maar ook hier namen
in 1348 de vervolgingen een aanvang. Het

condlie van Basel (1434) schreefvoor,dat

hun het Christendom moest verkondigd wor-

den;in 1490 werden zj uitGenèvejin 1491

uit Thurgau verdreven.- Meer rust en veiligheid
sedert 1264 zelfs bepaalde VO0'regten - genoten zj in Polen en Litthauen.

Zj werden door koning Casim/ III begun-

de W et van M ozes, doch zelfs in 1655 ontmoet men er nog auto's da fé.Eerst in 1773
werd het onderscheid tusschen Christenen en
gedoopte Joden opgeheven.
Z0o waren in den RanVAD; der 16de eeu:v
de Joden nagenoeg uit hetwestenvan Europa
verdwenen;de msesten vond men in Duitschland, Italié', Pplen,Turkje en Afrika.Niet
grootwashun aantalin Azië bjv.inArabië,

stigd, en na 1348 vermeerderde er hun aan- waarmen 0pk thansn0gonafhankeljkeJoden

talaanmerkeljk doorlandverhuizersuitZwit- in Hedslas, zwarte in Mokka en blanke in
serland en Duitschland.- In Rusland vindt Sennaaraantreft,- in Perzië,waarzjonder
saen hen in de 10de en 14deeeuw ;later ech- zware verdrukking in onkunde leven,- in
terwerden zj erverbannen.- 00k in H0n- Afghanistan,waarzjvan Kaboeltotin China
gale, waar wj hen in dellde eeuw aan- handeldrjven,- inIndië,waarmenhenreeds
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ristenen geljk gesteli.- In0nsVaderland
vrûey vermeld vindt,- inCochinchina,waar Ch
zj zlch vermoedeljk metde Porttlgézen.ves- vonden in 1603 de Portugésche Joden (aene

tigden en zich metlandbouw en njverheid wjkplaats! 0n zj leefden er rustig,evenals
bezig houden,- in Boecharje,waarzj het hunne D tlltsehe broeders, al bleven zj o0k
burgerregtbezittenenvelezjdenstoFenenme- uitgesloten van hetburgerregt.Zj ontvingen
talenvoorwerpenvervaardigen,- inTartarye, dit laatsli? eerstin 1:96.Véördien tjd waChina en Abessinie,waar zj t0taan 1608 <0n zj onderworpen aan beperkende bepalinhunneonafhankeljkheidhandhaafden,- inden gen, bjv. in Drenthe,waar men den Joo(l
Soedan en Loango.In hetnoordenvan Afrika geen nachtverbljfvergunde.Degrondwetvan
vestigdenzjzichingrootengetalealsvlugtelin- 1814 heett hunne volkomene emancipatie begen uitSpanje.In Fezverkregen zj in 1504 kratshtigd.- In Denemarken,waar deJoden
eeneafzonderljkewjk.InMarokkobekleedden in 1600 eene wjkplaats vonden,vt?rkregen
zjvaak aanzienljke ambtenenwaardigheden. zj in 1738velevrjheden en in 1814hetburIn Berberjehadden zj in 1790veelteljden, gerregt.- In Zweden verschenen zj eerstin
en in Algiersvexkeerden zj in smaadenver- 1776;xtjverkeeren er onder de grondwetvan
drukking? totdat de Franschen er in 1830 1855 in een gunstigentoestand,hoewelzjn0g
den dag bunner verlossing deden aanbrelken. niet volkomen met de Chxistenen zjngeljk
Veel gunstiger washun toestand in Turkje, gesteld. - De grenzen van Noorwegen m0waar zj in degroote steden aanzienljkege- gen zj totnl1t0enietoverschrjden.
meenten bezittfm. In Palaestina, werwaarts
Uit het eigenljke Rusland,w%rzj zich
vooral uit Polen vele Joden verhuisd zjn, met vergunning van Peter de X opf: geveslevenzjinarmoedeenellende.fnNederlandseh tigd hadden,werden zj ten getalevan 35000
Oost-lndië is nergens ooit eene Tsraëlietische zielen in 1ri'43 door keizerin Eloabeth ver-

gemeente pntstaan, terwjl in Onze W est- dreven.Onder Catharina 11,trokken zj weIndische bpzittingen, zooals te St. Thomas, der derwaarts, - door Aleœander I werden
St.Eustatius, Curaçao,Surinameenz.,onder- zj begunstigd.en doorNoolaasIverbannen.
scheidene synagogen verrezen zjn.op Cura- Daarentegen woonden zj Onder beveiliging
ça0 zjn er zelfs 2,en de gemeentealdaar, van den Russischen schepter in Koerland,de
alsook die te St.Thnmas,is zeer bemiddeld. Kri
m , Groesie, Caucasie en de voormaliqe
In hetChristeljk Europa ontstonden na de Poolsche landen. Sedert 1835 werden zj ln
land trapsgewjsgeëmancipeerd,van schoherlevinq derwetenschappen en vooralna de Rus
Hervormlng betere gezindheden Jegens de len vporzien en dienstpligtig verklaard. In
'
jeene middenJoden. Toch verkregen zj in onderscheidene het koningrjk Polen,waar zl
landen eerst in hetlaatst der 18de eeuw het
burgerregt. De Inquisitie en de Pàusen vervolgden van de 16de t0t in de 17de eeuw de
Joden in Italië.Sedert 1584 werden erweke-

klasse vormden tusschen den adelendenboerenstand en onderscheidene dorpen en steden

bezaten,vonden zj bescherming bj hetbestuur,hoewelzj nu endandoorverdrukking,
ljks v0orhen bekeeringspredikatiën teRome vooroordeel en volksbeweging veelteljden
gehouden en zj waren gedwongen daarnaar hadden.Zj waren er onder eene eigeneregtste luisteren,en zelfs in onzen tpd w erden er pleging van hetstaatkundig levenuitgesloten,
Israëlietische knapen aanhunneoudersontrukt, zagen zich als kooplieden,herbergiers,landen heimeljk gedoopt. Tot 1570 werden zj bouwers en ambachtslieden door llalve barmeerm alenuitsomm igeItaliaanscbesteden vem baren omri
ngd en bleven dientenqevolge op
bannen, zooals in 1540 uit Napels.Meer vrtl- veel lageren trap van ontw ikkehng en beheid genoten zj te Venetië,Padua,Florence schaving dan de Portugéyche en zelfs dan de
en Pisa,en sedert1600 te Livorno,waar zj Duitsche Joden.Gedurende den Poolschenopook tbans nog goede seholen hebben. In stand hebben onderscheidene Joden lauw eren

Sardinië mogten z'
d in de ghettihandel drj- verworven in den strjd.In Pruissen en inde
ven en zich aan de njverheid wjden,doch Oostenrjksch-llongaarschemonarchielevenzj

grondbezit was hun t0t in 1848 ontzegd.Se- in vei
liqheid,en 00k in Zwitserlandzjn de
dert de stichting van het koningrjk Italië verordenlngen tot wering derJodenreedslang

genieten zj aldaar hetvolle burgerregt5ztJ afgeschaft, hoewel hunne volkomene geljkbekleeden staatsam bten, w orden t0tleeraren
en hoogleeraren benoemd en nemen zitting

s
telling metdeoverige Christenen n0g t0tde
vrome wenschen behoort.- In Spanle,waar

in het Parlement. In Frankrjk vestigden men hen in 1837 eerst weder toeliet,zjn
zich te Bayonne en Bordeaux in 1550 Spaan- zeer weinig Joden,en in Portt
lgal!waar zj
sche en Portlzgésche Joden,en de omwente- van alle burgerregten verstoken zjn,vindt
ling verschafte hun in 1791 hetburgerregt.
Door latere wetten werd er de volkomene
emancipatie der Joden bekrachtigd. Hetzelfde
vooxregt viel hun in België te beurt.- Sedert 165r' werden de Joden wederin Enge-

men er nagenoeg alleen van Duitschen oorsprong.- Engelsche en NederlandscheJoden
vestigden zich in 1625- 1654 in Brazilië,-

land geduld, en zt
l verkregen er in 1723 bet
regtopgrondeigendom.Zjverkeerdenervoorts
in een toestand van beperkte, doch Ongestoorde vrtjheid, en sedert 1830 zjn zj er
achtervolgens t0t ambten,tot de balie en t0t
het Parlement toegelaten en eindeljk metde

in Canada, in de Vereenigde Staten van
Noord-Am erika en in Australië.
Beklagellswaardig was sedertde 16deeeuw
de gesteldheid der Joden in Duitschland.U itgesloten van het burgerregt, van grondbezit

in 1639- 1661 in Cayenne.Zj leven voorts
a1s vrje burgers in Suriname?op Jamaïca,

en ambten,Ja zelfs van vele takken vanhan-
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del,waren zj gedwongen zich t0twoekeren pleitzaal,vooralin Duitschland,Frankrjken

kleinhandel te bepalen en het regtvan be- ons Vaderland. zich meer en meer op den
staan te koopen voor de opbrellgst van vem voorgrond plaatsen.
nederende belastingen, w ier aantal tOt 60
Men schathetaantalderoverdenaardbodem
klom.op onderscheidene plaatsen werden zj verstrooide Joden op 5 m illioen,en van deze
niet geduld,uit andere verbaunen, en zelden bevinden zich meerdan31
/:millioeninEuropa.
weder toegelaten. Meestal verguude men het
Voorts gewaagt men van het Jodendom in
verbljf slechtsaan een beperktgctal,('n dat tegenstelling Aran het Cllristendom , Heidenwas in een groot aantal klassen vt#rdeeld. (1ol1t enz. Htlt onderseheidt zich tevens van
Hoewelkeizer Karel F hun bescherming had llet Htxbraeïsmus Of de oorspronkeljke leer
toegezegd, werden zj 14itondel'scheideneSta- van M ozes.HetJodendom Ontstond een paar
ten verdreven of door volksoproeren m ishan- et.tlwen vöör den aanvang onzer jaartelling,
deld.ln Oostenrjk daarentegen btxstolften in tottn de Israëlieten bekend werden met de
de 17deeeuw adelljke Joden,entlelsraëlieti- gesehritten der Pexzen en Grieken.Het ontsche gem eente te Praag verkreeg il1 1649 %ikkeldezichdbortoevoegingvanmondeljke
eenige voorregten wegens hare goedediensten overleveringen aan de gewjdegeschriften en
bj het verdedigen der stad.O0k bestond er door den strjd derverschillendepartjen,en
jedert 1697 eene Joodsche gem eente te V -ee- ontving in de3detotde5deeetlw onzerJaar-

nen.In hetalgemeerlbleefde smadeljke be- telling in den Talmwd(ziealdaar)eenhechten
Jegening derJoden inDuitsehlandvoortduren, grondslag. Het heeft leerstellige, historischtotdat de wjsbegeerte degrondslagen gelegd nationalt) en zedtlkundige bestanddeelen en
had der moderne beschaving,en staatltundige

openbaart zich in bepaalde metlningenen pleg-

en godsdienstige vrjheid als het,onbetwist- tigheden,diezieh echtexaan den wjzigenden
baar regt van elken mensch erkend werd. invloeddpstjdsnietgeheelkunnenonttrekken.
Vooralvoerden Lessing,JKendelssoltn enDohm
Tegeltlk met het Jodendom ontstond eene
sedert 1778 het pleit voor verdraagzaamheid hoogst belangrjke Joodsolte Ief/eràlz3tsd, die
Jegens de Joden. Daarop verscheen i1l1'
782 men gevoegeljkinnegentjdperkenverdeelen
in Duitschland het Ediet van Tolerantie,in kan. Ilet eerste loopt tot 143 vôôr Chr.en
onderscheidene Staten gevolgd door milde be- bevat hoofdzakeljk uitleggingen van en toepalingen. Na de atbchaëng van het Duitsche voegselen tot de aloude gowjdegeschriften.
Keizerrjk in den aanvangdezel'eeuw Outvin- rtaot,ditDe
tjdp
er
k bsech
oort
eanalk
%i
rac
Ar
amé
he
wa
slt en uiristogen zj hieren daarhetburgerregttenin1812 bltllts.
allengs die
werden zj in Pruissen uletde overige ingtl- des volks geworden. Hetttveede strektzich
zetenen geljkgesteld. Later echter -. ua uit t0t 135 na Chr.De yAlidrasch''ofverkla1814 w erden onder den invloed derreactie ring der Heilige Schrilt verdeelde men in
de regten der Joden weder ingekort,zooals rllalacha''o1.de toepassing der wït
t,en pKain H essen,Saksen-W eimarenM ecklenburg,gada''ot'tle gesehiedkundige en godsdienstige

Ja,zjwerdeninHannover,Hamburge))Frank- uitleggiilgen.Uitdittjdperk zjn vertalingen
t'ort van lletburgerregt beroottl,uit Ltibeck dcl-gewjde stshriften,vele apoerypheboeken,
en Aleiningen verbannen en in 1819 zelfsdoor de tlt
lrste Uhristeljkegeschrif
'
ten,de werken

volksbeweçingen verdrultt.In Pruissellsloot van Jason,Joseplttts,T/zïlo,Akibaenz.afkom men hen u1tvan onderscheidenebetrekkingen. stig.- Hetderdetjdperk gaat t0t475.De

W eldra echterbragthetjaar1848devolledige metlstberoemde schrjvers van dien tjd zjn
emancipatie der Joden in Duitschland.Aioge zj, die htlnne bjdragelthebben geleverd t0t
zich daartegen later eene bekrom pene revetie de rAlischna'' en den p'ralm ud'' zooals ,b% &
hebben aangekant,het ligtin dengeestonzer zer-ùepz-eJtz/los,Jehada,Jbye,M eir,Simeon-ben-

dat eene volkomene geljkstelling der Joehai, Jehmda de .
S'
eflkd, Nathan, Cltna,
Rab,Samt
aèl,Jochanan,Ilinna,Rabba,Rawa,
kan uitbljven.
Papa, Asche en Abinq. Zj schreven zedeDiegeljkstelling bestaatsedertlangin ons kundige verhandelingen, verhalen, fàbels en
eetlW ,

Israëlieten met de overige ingezetenen niet

Vaderland,en niemandzalontkennen,datonze geschiedenissen en waren in den regel bevolksw elvaart aan den handelsgeest en het kend met de Grieksche taal.Toen de hoogeschranderoordeelderlodenveelverschuldigdis. scholen in Palaestina verdwenen,ontstonden
DeNederlandsclelsraëlieten,mogenzjookdoor ernieuwe in verschillendePerzischesteden.lage bekrom penheid worden gesmaad,bezitten Het rierde tjdperk eindigt in 740. Daarin
zeerloFeljkeeigenschappen.Metden vlaese- kwam het Hebreeuwsch meer en raeer in

ljken volkskanker- hetmisbruik van sterken drank zjn zj zelden besmet.In het
htliseljk leven Onderscheiden zt
j zich door
eerbied vool-meer-bejaarden,doorgehechtheid

onbrt
lik.Van degeschriften van dittjdperkt
meestal van uitlegkundigen aard.iszeerwei-

nig bewaard jebleven.- In hetrl
jfdetjdperk (740- 1040)wekten de Arabieren,die
aan aloutle gebruiken en door onderlingetoe- zich metde wetenschap van Tndië,Perzië en
genegenheid. Met bewonderenswaardige v0l- Griekenland verrjkthadden,den najverder
hardlng en zeltkerloochening volvoeren zj Israëlieten,en onderdezeontstonden genees-,
hunne plannen, en op het gebied van kunst sterre-en taalkundigen,schriftverklaardersen
en wetenscha'p schitteren velen van hen door geschledsehrjvt
trs.Toenschreven Anan (750),
grootegaven.Opmerkeltik ishettevens,datzj k%aama (# 941),Scherira (f 998)enzjnzoon
ln bankiers-en beurszaken,in de dagb'adpers Il'
ai (t 1038),die een woordenboek vexvaaren op het tooneel,bj hetziekbeden in de digde, enz. In Palaestina voltnoide men het
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stelselder masom ofdat der klinkers.Vande Barach-ben-ltaök, SJ-WI d6 Fr- e en Pe9de t0t de llde eeuw bevonden zich te Kair- Jcr#ïl (1187).T0tdevermurdsteItaliaansche

wan en Fezberoemde leerM rsen schrjvers, rabbjnenbohoordenNathan-ben-leehiè'
l(f1106)
zooals Isaök-ben-Soleimanjeen geneeskundige, en Hi
llel-ben-Ekiakim.In hetOosten maakte
D'
znasa-ben-Temim enJakob-ben-Nissim,beiden Jnda .
S'
J#Jd.
:ï(1148)zich beroemd.

godgeleerden, Chefez? regtsgeleerde en woor- In hetgerendetjdperk (1204-1492)leefden
denboekschrjver, N%ssim, regtsgeleerde en de voortreFeljkste Israëlietische schrjversin
zedekundige, en Ckananel, uitlegger der Spanje,- voorts in Portugal,Provenceen
Heilige Schrift. O0k in Italië bevonden zich ltalië. T0t de Spanjaarden behoorden in de
in dittjdperk geleerderabbjnen,zooalsJw 13de eeuw de dichters Jehuda CFlcrïdi,AbraI1 : te Pavia, de geneesheer SchabtltaiDonolo

ltam A lldtli en lsaök Sahola, - de sterre-

(geboren in 913),diesterrekundigegeschriften kundigen en wjsgeeren Isaök Zcff#'
,J'
uda
leverde,en Jos%
ppon,diea1sgeschiedschrjver 6bFzezl en Inaök-ben-Sid, de vervaardiger der

roem verwierf.Barien otranto waren in die nAltbnsinische Tafels'', - de regtsgeleerden
ir Hal, , M ozes-ben-Naeltman en Salomo
dagen dezetelsvan Israëlietischeqeleerdheid. Ae
Na het verdwjnen der Babylonlsche leer- Adderetlt, - de natuurkundige Gerseltom-benseholen (1040)werd Spanle,waarreedsvroe- Salomo, de kabbalisten Todros-ben-losqlt,

gerMenachem-ben-k
b*nka1swoordenboekschrj- Joseph GeclfïlïgjAbraltam HISfIJJJ en Mov8
ver, Hassan als sterrekundige, Cl
tasdai a1s
geneesheer en 0#JJW#dc# als taalkundige geschitterd hadden,de zetelderJoodscheletterkunde.In de tiendeeeuw verhuisde dewetenschap uit hetoosten naar Mainz,Lotharingen

de Leon,- de zedeknndigen en godgeleerden
Jona Gell#i, Scltemtob Tllglerl en B6Aai,
.
in de 14de eeuw de sterrekundigen Isaök Td-

raëlienlsaökzlcFzg#e'
p,- dewjsgeerenJonqh
Vakar en M ozes Fïdclj- de regtsgeleerden

en Frankrjk.Men heeftuitdientjddeoudste Jomtob,F'ïddi- ,VidalenIsaök-ben-Selteseheth,

Hebreeuwsche handschriften en devaststelling - en de godgeleerden CltasdaiA'
rddkg.
:,Josv
der Hebreeuwsche versmaat.
fc/zoil, Seltemtob Sr pf, David d#y#crFl- j
Het zesde tjdperk (1040- 1240) is uit de Joseplt CJd'Jen David Cohen.In de15deeeuw
Israëlietische middeneeuwenhetglansrjkst.De begon er de wetenschap te kwjnen.NietteSpaansche Israëlieten legden zich metjver min vermelden wj alsschrjversvandien tjd
t0e op de godgeleerdheid,uitlegkunde,taal- Josqlt Albo, Seltemtob-ben-losqh en Isaök
kennis, poëzj,regtsgeleerdheid,sterre-,tjd- dH Jù,- voorts in PortugalAbraltam Cata-

reken- en wiskunde, wjsbegeerte,welspre- IJl.In Provence leefden dedichtersen wjskendheid en geneeskunde.Men schreefin de geeren Joseplt A'
lzpèi, Leni-ben-Grson, JeArabische,RabbjngcheenHebreeuwschetalen. #CJ'l-&I-.#OA:J, Calonymos en M ozen-ben-Abra:en Jakob
Van de schrjvers vermelden wj derechtsge- A- , - de veràlers SamuëlA pze.
leerden RamuëlAJ
'I:ri(71055)en lsaökAl- nôlx , - de tM lkundigen Da6d Ai-cFlïen

fgl (f 1103),- den geschiedkundigeengod- Projat Dlr*l,bjgenaamd Epltodaeu,- de
geleerdeAbraltam-ben-baGd(1161),- detaalbeoefenaarsAbulwalid(1050)enSalomoTecFzozl
(1060),- de wjsgeerige godgeleerden David
Mokamez (11de eeuw) en Jonplvben-zadik
(
#1159),- denzedekundigeBeel
ta%(lldeeeuw),
densterre-enM rdrjkskundigeAbraltam-benOA'
i/. (1123), - den reizigerBenjaminvan
rW elg (1160), de dichtersSalomo Gabirol
(1050)enMozes-ben-Esra,- denvoortreleljken

regtsgeleerden Menaeltem-ben-salomo, DaGd
As-cM en Jc '
uckam?- voorts Isaök de r.ftes, Abrakam Flrlddplj M eir-ben-k%imeon en

Isaök NcfF
zcx (1437).In Italië hielden Israëlietische geleerden zich bezig m ethetvertalen
van Arabische en Latjnsche geschriften of

leverden aesthetische werken,zooals die van
Immanuël-ben-salomo die de eerste Hebreeuwsehe sonetten schreef,M ozes de .AiJJï, Messir
JekudaeJ!:t)6(#1142)endenuitstekendenM'
ai- Leon enz.T0tde regtsgeleerden behoorden er
rolozl,- totdewjs-olïded. Voorts heetï men uit dien tjd ge- Jesaia de rrclienJoseph.
lfil, Juda-ben-M ozes en
schriften van Gerscltom en zjn broederM a- geeren H illel-ben-zgczzl/
cMr, van Mmeon-ben-ltaök, Joseph-tob-Elem , Jocltahan z lplczl,
t0t de kabbalisten M eJeduha Sccpks en Salœno-ben-lnaök, bjge- zlccAezzl Recanate, - tot de sterrekundigen
naamd AldcFzi.Deze laatsten leefdeninFrank- Immanuël-ben-lakob,- en t0tde taalkundigen
rjk,en aldaar schreven in de12deeeuw M e- Josepk Sark en Salomo Urbino,terwplin PaxccA- -à--ckàùp, Joseplt AW'J, Damuël-ben- dua Mlia del* d#ï.t
7puitCandia (j-1493)openA eir,M enachem-ben-Salomo en M ozenuitPon- ljkevoorlezingenhieldoverwjsgeerigeonder-

toise,terwjlbelangrjketoevoegselen t0tden we-'
pen.ln Frankrjk leefden eenige regtsXTalmud'' geleverd werden door Isaök-ben- geleerden,zooals Tosafot,M ozes de Oelfe,
g en
Ascl
ter,Jakob-bcn-M eir, bjgenaamd Tam,en Jechiél-ben-loseplt,alsmede eenige schriftver8y non-ben-Abraham. ook in' Provence be- klaarderBen dlchters,t0twelkeBeraehjqbe-

vonden zich onderscheidene rralmudisten,zoo- hoorde,- en in Duitschland werd de regtsa1sSerackja-Raleri,Abral
tam-b--David,d&'J- geleerdheid vertegenw oordigd door EliJé'er
ham-ben-Nathan,- uitlegkundigen zooalsMo- Hal
evL (1240), Meir uitRothenburg (1280),

zes A'
ct
lt
fcr.
scF
lll (1016), - taalkundigen, Mordeehai,Ascher en zjn zoon Jakob(1339)
zooals Josw k en M ozes As-cM ,- vertalers, en lsserlén (1450),terwjlde kabbalistL'
lasar
zooals Jwda n ùlpzlenz.In Duitschland,vooral
te Mainz en Regensburg,bereikte deIsraëlietische geleerdheid een hoogen trap van blnei.
Hier schitterden Bimeon, ?IiJder-l--FJfAJl,

uit W orms, de godgeleerde M enaa em XA J
en de apologeetDppmann uitMiihlhausenniet
mogen vergeten worden. T0t de beroemde

schrjversvan dien tj4 behooren voortsM--
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deehai O- flp, een Grieksch sterrekundige ùel-tv- ffid, en Jakob
-- onze Ver(14k0), Tanel
tnm-ben-laepltuitPalaestinajde maarde landgenoot S#noza,- de bibliogruf
schrjver van een Talmudisch woordenboek kkltabtkai-ben-dbseph,- de lexicographen Wel-

(1260), Jakob J
gikeli, - Abraham !dezoon jamin xxddeF
zïcendeZAJj- deSpaansche

van M aimonides,J'
'
M#l Corsanien Sbmeon D.- vertalerJakob Ollà-ïlo,- de apologeetIsaök
r@n uit Afrika, terwjl o0k n0g Aöron-ben- O>#pdo, - Tlt- as de Tïwpdo,uitgever van
Jp.
s@# (1294)jAöron-ben-Mlia (1346)en Elia den pstephanus Byzantinus'', - Josel Y if.fe
zenl
tausen, die het Oude Teskment in het
sc/zifzï(f 1490)vermeld worden.
q
Hetachtstetjdperk (1402- 1759)isgeken- Joodsch-Duitsch heeft vertaald,- de Spaan-

merktdoordeverstroojingderuithetzuiden sche vertalerJakobAbendana,- dewjsgeer
van Euxopa verdreven Joden en door de ver- Mozes Câ#àz,- Gerson &A#'
ez,vervaardiger
spreiding van hunne geschritten door m iddel van een rjmwoordenboek,en M -deehai-bender boekdrukkunst.Terwjlde beschaving der F'
ltxzl,- (van 1700 tot1755)deregtsgeleerSpaansche Israëlieten in het Oosten en het den Jeltuda Woyczdïd,E lia 00& 1,Da6d2H lherleven der klassieke w etenschap in ltalië kel en Jonatl
tan ft
yledc/z:fz, - de wjsgeer
qrooten invloed had,bepaalden deIsraëlieten Darid Fi/fo,- de bibliothecarisDavv 0,,:4ln Polen zich bjeenebekrompeneverklaring lteimee,- de geneeskundigenAkaâam Cbéelj
van den prralmud''.Intusschen verrezenin het Sckabtl
taiXtvii en Tobia & &>,- de tM lOosten,in Duitschland,Polen endeNederlan- kundigen 8alomo A J'IJI en Jeltuda WrïeljdenIsraëlietischescholen enboekdrukkerjen, de herateller der dichtkunst M oges CAJ./Cwelke door uitstekende Joodsche geleerden Iuwzzato,- Isaök .s- r ozlf:1de vervu rdiger
werden bezochten gaande gehouden.Tatdeze van een Talmudisch lexiconj- Preyra en
behoorden (van 1492- 1540)degodgeleerdeen Simelta fdl#k.

wjsgeerIsaökd&'
J'
pJl:IenzjnzoonJel-da,Hetnegendetjdperltlooptvan 1755t0tM n
d
e
wjs
g
e
e
r
e
n
Ab
r
a
h
a
m
R
ï
l
c
g
o
e
n
Sa
u
l
Po
/
l
d
l,
d
e
n
tegenwoordigen tjd.Het werd op eene
de wiskundige Elia A ïdrlc/zï,- de god- glansrjke wjze door M os6.
%* :1#:1::0% gegeleerde lsaök Hrlcrtx,- de schriftverklaarder Jakob Cltabibj- de regtsgeleerden Jakob
.& rcù, Josq lt-ben-Lep, David-ben-Simra en
Leré Olcùil, - de taalkt
m digen Abral
tam de
Wcî-e.:,Elia Levita en Salomo-ben-M eleeh,de masoreet Jakob-ben-C#J./i4 enz., - (van

opend.DeIsraëlietischeletterkundeveranderde
daarin geheelen alvan aard. 13= 1en dichtkunst, critiek en opvoedingsleer, Joodsche

de dichters Salomo r.fqsgl: en Israè'l .
Nlgœra, de criticus A8aria #:'Rossi,- de
Talmudische lexicograaf JVpz:# Mgo, - de
geneeskundige Amat'
us)- de lexicograafDari# de'Tp-ï,- de sterrekundigeDavidG*ld,
de taalkundige Samuè'l drkeztlpldd, - de
oudheidkundige Abraltam Portaleone,
de
zedekundige Mozes Hlvltlqçzsîzzp,- deapologeet
Isaök Trpki,- de godgeleerde Jeltuda * 4.
:cato,- de kabbalisten Isaàk Alcrï. en uVozes Cor#llro, - de uitlegkundigen en regtsgeleerden Jozeplt K aro, M oges Alscltea ,8a-

merkwaardige boeken. O0k bezorgde men
uitgaven van onderscheidene oud-lbodschege-

geschiedenis en letterkundewerden metjver
beoefend,terwjlde gewjde schriften in verschillende Europésche talen,en vreemde wer-

1540- 1600)degeschiedschrjvers k
%ant
uè'
lJ.
:- ken in hetHebreeuwsch werden overgebragt.
q%e en JosepltO0&zl,de letterkundige Gedalia Vele Joodsche geleerden namen deelaan den
TccF
zl ,- detooneelschrjverJeltuda ,
$'
p/1-0, vooruitgang der wetenschapenleverdenhaogst

-

schriften.Van de Joodsehe schjvers van dit
tjdperk vermeldenwjdewetgeleerdenWzecAïêl
Landa.,Elia Wilna,M aleacsiCOAeAIen Jenaia
-&rl
i4,- de regtsgeleerden & D.Xeye en

Rieszerj- .dewjsgeerenMendelsnolm,x
gle o
M aimon en Bendanid, - de dichters A anco

AeAztfez,S hraim O zzcfpjHerz Weddely,8alomo Cohen en Rimelta ClI'
J-.i ,- deD uitsche
dichters Epltraim * @::d K%l&,f'RdcA- fAclen
M icltaè'lWeer,- de prediker de 8011- ,- de

-là'
IdeMedina,MozesJdrcpl.
:,MordechaiJt
:
J:, prozaschrjversJoëlZe e,Isaök A cklj2--

8alomo Z'
llrïc,Löw-ben-Bezalel,- depolihistor &'ee,.ptzd# Levy, David Frl#llzl#e , Sal- o
R endel A lltltzcA en de tekstzuiveraar M ena- Tco eaAei
-:rglsaök z
gcflaeYj8imon 2os# ,
ckpl Lonsano,- (van 1600- 1650)de regts- Joldson en Lè'fcldpâozj- decomponistenkalevy
geleerden Jomtob Aeller, Chajim Wezkkzltzdïd, en M eyerbeer,- de ichthyoloog Bloch,- de
Josq lö Trx ïen Joël zhrk.s,- de godgeleer- geneeskundigen van O crjM arku W'
ez,M éden Jesaia Akroïz en Abraham Cohen A Jr- cF
lcelI'
riedlöhdc,kaindorf,1)
gsDeen,Ao:-rera, - de kabbalist Cl
tajim T'
sfcl, - de steinen AlL OoA-,- de wiskunstenaars > gkler, Akaltam Ol#del,
tekstzuiveraars SalomoXogzïen SalomoH&é , 'AJJI Levi, Barua z
de geneeskundigen Roderieltda OJ.
sJro en Meier AïrzcA,SalomoDlb o,8aulZefx,Gann,
A braltam Zlclfj- destatisticus Simelta Fwgz- .DJri#d.Asulai,Rubinstein,Seydenheim,TrocAgato,- de oudheidkundige JakobJ'
dAv#lLeo, mal,Wl
pcA,PeterWer,Jeittelesen Crdzenach
de Spaangche vertaler Saadia Asnekot,- - de geschiedschrjver Jo&t,en onderschei.
de dichters Abenatar en Jakob Wozzllzl,- de dene beroemde redenaars.In 0nsVaderlandis
godgeleerde M enasse-ben-ltraël, - de letter- inzonderd deregtsgeleerdhei
d aanMeyer,Z@-

kundige David Cozl/brfe, en de-dichter en man,deTïpfo,Godfrok,Gpl#d-ifjenz.veel
lexicograafLeo deM ôdena,- (van 1650 t0t verschuldigd.
)isde
1700)deapologeet8a'
ulA pzferl,- destrjd- Jodenkers (PhysalisAlkekengiL.
lustige Orobio,- de regtsgeleerden Sehabthai naam eener plant, die in Midden- en ZuidCohen, Samuël .F#:1.:!Abraham Ableen kis- Europa op steenachtige plutsen groeit.Zj
àig Bilra)- vonrtaB%mcl--kn-Gœzol,Akon- behoorttQtde familie 4erSokneën eniseene
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overbljvende plant met eivoxmige bladeren streekshetJaar860vöörChr-,toeneenenooden alleenstaande, uit de oksels der bladeren
voortkomende, vuil-w itte, radvormige bloemen.Hare vg'ucht,eene roode bes,tergrootte
eener kers,isdool,eenegroote,roode,geaderde

lottige droogte en eene verwoesting, door
sprinkhanenveroorzaakt,hem aanleidinggaven

raking komen m et de Olltslultende blaas,daar
deze eene bittere zelfstandigheid afscheitlt.
Hierdoor ontstond het vOlksgeloof, dat deze
bessen door aanroeringxder vingers vexgiftig
worden.Voorheen bezigde men ze alsgenees-

derachtig.Een uitmuntenden commentaar van
dit boek leverde A'ifzïç in rDiezwölfkleinen

om hetvolk tot boete te vermanen,terwjl
ht
J tevens de komstvandengeestvanJaltneh,
door den kolk gevormde blaas omsloten.Ztj de zegepraalOverdeHeideneneneentjdperk
heeft een zoet.ztlren smaak c11 w ordt door van vrede en welvaartvoorspelde.Zjnet% 1
kinderen gegeten.Zj mag echternictin aall- is Ouderwetsch,maar zeerdichterljk enRhilPropheten (zdedruk 1852)''.
Joelfeest (Het), het grootste feest der
olzde Skandinaviërs en vermoedeljk ook der

middel tegen waterzucht. AVj geven hierbj oude Germamen, werd gevierd ter eere van
onder a en a tweeheltten derplant op l/sde den zonnegod Ikeyr, nam een aanvang met
'
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Degemeenejodenkers.

der natuurljke grootte?in been helmknopin
natuuurljkegrootte?in ceen stempelin dubbele grootte,in eeene Omhulde vrucht,inJ
de vrucht met geopend omhulsel,beide Opde
halve grootte,en in y een zaadjeinviervoudigegroottr.

den w interzonnestand (21 Of 22 December)
en duurde 3 nachten.Op denJoel-avondwerd
aan dien G0d eene groote oFerande (sova1*
-

blot) gebragt door den Koning. Een groot
wild zwjn,het aan Freyr geheiligde dier,

leidde men in de zaal, en met de handen op
Jodenligm zie Aspltalt.
zjn borsteligen rug zwoeren de leenmannen
Joël,de zoon van Pethyëlt is een van de er op nieuw trouw aan hunnen vorst.H akon

oudste Hebreeuwsche profeten. Zjn boek isin de Goedej koning van Noorwegen, bevaldat
het Oude Testament het 2de der 12 kleine het Joelteest tegeljk methetKerstfeestzou
mofeten.Hj leefdein hetrjk van Juda 0m- gevierd worden,weshalveKerstavondinZwe-
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den n0g altjd dennaam van Joelfeestdraagt. stichten? die den naam van Mauritiusstad ontJoessoef-Bey , een Fransch generaal, ving.Hlerdoor werd zjn bestuuruiterstkostwerd geboren in 1807 op het eiland Elba baar,en in 1644 legde hj zjnewurdigheid
(volgens anderen in 1810 in hetzuiden van als landvoogd neder, keerde met eene vloot
Frankrjk),voer ter zee en werd alsknaap van 11 schejen naarNederland terug,maar
door zeeroovers naar Tunisgebragt,w aar de was ziek bj zkne aankomst.W eldra echter
Bey hem in de Mohammedaansehe godsdienst sneldehj van den Heldernaar '
sHageom er
lietopvoeden,waarna hj bj deljfwachtge- verslag te doen van zjn beheer.Hj ontving
plaatst werd. W egens een minnehandelm et den dank der Bewindhebbers en zag in hetde dochtervan den Bey moesthj in 1830de z
ka
el
v
fde
aller
Jia
ea.rInzic1
h64he
7nwe
oer
md
d hj
t0t generaal der
vlugtnemen en begaf zich op eene Fransche
stadhouder van
brik naar Algiers.Hierbeweeshj doo1
'zjn Cleef, Mark?Ravensberg en Afinden en vesinvloed op de bevolking groote diensten,be- tigde zich bd afwisseling te Cleef en W esel,
haalde in 1836 eene schitterende overwinning terwjlhj nuen dan metbelangrjkezendinop Abd-d-Kader,en bjdeOndernemingtegen gen werd belast.In 1651 werdhj hethoofd
Constantinezag hj zichbjvoorraadaangewe- der Maltezer orde in Noord-Duitschland.Hj
zen t0t bey van deze stad.Intusschen mis- bezorgde aan zjne landen een tjdperk van
lukte die toeleg.Laterwerd hj teoran t0t ongemeenen bloei,werd in 1652 in den Duitbevelhebber van een korps spahi'sbenoemd schen vorstenstand verheven en zag zich in
en blèefvoorts onder de Orders van Bugeaud 1657 namens den keurvorst nan ./rtzl#esùyr.g
nuttig werkzaam. ln 1845 omhelsde hj te naar Frankfortterkeizerskeuze afgevaardigd.
Parjs het Christendom en verkreeg a1s bri- Toen in 1664 W illem Fre#erïà, stadhouder
gade-generaal het opperbevel over de uitAl- van Friesland,overleden was,begafhj zich
giersche inboorlingen zamengestelde troepen. derwaarts, doch was te Franeker door het
Gedurende den Oosterschen oorlog van 1854 instorten van eene brug bjna omgekomen.
werd hj naardeKrim gezonden,en na dien Uit het water met veel moeite gered,werd

tjd washj alsdivisie-generaalte Algiersbe- hj op Martena-huis verpleegd. ln 1666 zag
lastmethetin toom houden dervjandeljke hj zich inNederlandbenoemdt0topperbevelstammen.Hj kweetzich metroem van deze hebber van het leger en in het noodlottige
taak, en schreef: gsur la guerre en Afrique jaar 1672 schaardehj zich onderhetopperbevel van den prins ran OrJl.#.Te Muiden
(1850)/:.
Johan.Onderdezennaam vermelden wtl: post vattende, verdreef hj den vjand t0t
Jokan Casimir,pfalzgraafaan de.
21 .Hj driemaalt0e en werkte krachtig medet0thet
W aS 0en zoon van keurvorstFrederik III en behoud van Amsterdam. In 1673 werd hj
geboren in 1543.Opgevoed in de Hervormde opperbevelhebber ill Friesland en Groningen
godsdienst,bragthj zjnljeugd inFrankrjk en handhaafde 00k dââr zjn krjgsroem.In
door,ondersteundedeHugenotenenverscheen 1674 behaalde hj in den bloedigen slag bj
in 1578 met een leger in de Nederlanden om Senef zjne laatste lauweren; het volgende
den prinsnan O'JZI
J'
:endeStatenbj testaan jaarnam hjzjn ontslag,beleefden0grustige
in den 00r10g tegen Spanje.Toen echterver- dagen te Cleef, en Overleed den zosten Devolgens de graaf ran Wpddl t0t opperbevel- cember 1679. Aldaar is buiten de stad een
V bberaangesteld werd en desoldj dertroe- gedenkteeken onderden naam van pHetM aupen achterbleef!trok hj met500ruitersnaar ritsgraf''terzjnereeropgerigt.Hetmuséum
Gent, waar htl luisterrjk ontvangen werd. te Leiden bevatveelm erkwaardigs,doorhem
Daar koninj'
in Xlizabetlt deze handelwjze in Brazilië verzameld,en hetM auritshuis te
afkeurdej glng hj in persoon naar Londen, 'sHage is door hem gebouwd.
om zich deswege te regtvaardigen en ontving
Johan W illem Frido, prins ran Orcl.# en

er de Orde van den Kouseband.Tuater begaf Nassa'
tt, een zoon van Hendrik OJ:ï-ir II,

s.sc. en stadhoudervanFriesland,
hj zich wedernaarDuitschland enschonk er prinsvan X tzt
aan vervolgdeNederlanderseeneveiligeschuil- Groningen en Drenthe.Hj werdgeboren te
plaats.Hj overleed den 6den Januarj 1592. Dessau den 14denAugustus1687,endeAl4eJoltan X twrïf.
s,graafvan F'
tztvt:cl-sl-t/ezl en meene Staten schonken hem een ljfrentebnef
bjgenaamd de WrczïlïcczlofAmerikaan.Hj van 3000 gulden 'slaars.Hj ontving zjne
was een zoon van Joltan VIII deJonge,graaf opleiding van Joannes Lemonon,predikant en
ran F'
l.s,stw -.Dï!I6zlHr.#,w erd geboren in 1604, hoogleeraarteFraneker,zag zich reedsvroeg

legde zich met jver t0e op dewiskundeen na hetOverljden zjns vadersmethetstadden vestingbouw ,trad in 1621 in Nederland- houderschap bekleed,bezocht Op l3jarigen
sche dienst en nam deelaan debelangrjke leeftjd de hoogeschoolte Franekeren begaf
stedeveroveringen van I'rederik .s'
ezl#rQ .D e zich vanhier naar diete Utrecht.Zjne moebewindhebbersderW est-lndischeMaatschappj dergat'hem denbaronvanA'
eevly/rlt0tqouverbenoemden hem in 1636 t0tgouverneur,kapi- neur.lljnam voortsdeelaandenSuccessle-oortein- en admiraal-generaalhunner bezittingen log,zagziehOpzojarigenleeftjdtotstadhouder
in Brazilië.Hj stapte er hetvolgende jaar en kapitein-generaalvan Friesland gehuldigd,
aan wal en verwierf groûten roem,zoow el

tevens door den Staataangesteld t0t generaal

door zjn krjgsbeleid als door zjnemensch- der infanterie, en onderscheidde zich in den
lievendemaatregelenjegensdeOverwonnenen. slag bj oudenaarde (1708)!voorts bj het
Hj deed er voorts door den bouwmeester beleg van Rjssel?waarna hj naarLeeuwarPietee TO:Jop de klip van Olinda eene stad
IX.

den terugkeerde en 0ok stadhouderwerd van
7
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Groningen en Drenthe.In 1709 trad hj in van de Bog,doch Johan Tiekte doorsaoed en
het huweljk metMaro Zxïdl van Hesgen- beradenheid weldra de bewondering zjner
Cassel. In den slag van Malplaquet voerde landgenooten. In 1665 werd hj groot-maarNP
* bevel over den regtervleugel en legde er schalk, in 1667 opperveldheer van de kroon

eeneongrmeenedapperheidaandendag,daar
hj metelgen handden standaardopdevjan.
deljkeverschansingen ylantte.Hj wasvoorts
werkzaam bj dcinnemlng vanBergenjDouai
en St.Venant,doch werd naar'sHageperoepen tervereFening dererfenisvan konlnj
Willem 111.Den 14denJulj 1711 kwam hp
met zjn yevolg aan den Moerdjk,vanwaar
hj zich wllde laten overzetten naarhetStrjensche Sas.De Prins stapte in de pont,doch
digt bj den overkantwierp een rukwind het
va
artuiq op zjde.Hj stortte metzjn gezelschap ln de rivier, hield zich n0g eenigen
tjdvastaaneenzjnerlotgenooten,dochwerd
eindeljk dooreenegrootegolfweggespoelden
verdronk.Zjn stoâbljk Qverschotwerd eerst
naar Dordrechten vervolgens naar Leeuwarden vervoerd en hierbjgezet.Zjn zoon Wil-

en woiwodevanKrakau.Nadathj echterden
lldenNovember 1673 den slag bj Choczim

gewonnen had tegen de Turken,die er28000
man verloren,koos men hem den zlsten Mei
1674 eenstemmig t0tkoning vanPolen,waarna

hj in 1677metzjne gemalin MariaOt
zt
Wzzlïrl

Louiza,eenedochterva'
ndenmarkiesLagranye
#'zrgzlfids en weduwevan den woiwode Joltan
Zt-lplkï, te Krakau plegtig werd gekroond.
Toen in 1683 de Ttlrken W eenen belegerden ,

snelde hj met20000 Polen derwaartsen ontzette de stad door den slag van12September
1683, waarin hj de vaan van Mol
tammed
buit maakte, welke hj vervolgens ten geschenke zond aan den Paus.Bj zjn intogt
in W eenen werdhj doordeingezetehenmet
onbeschrjfeljke geestdrift ontvangen. Zjne
latere veldtogten tegen de Turken warenminlem KarelS'
ewdrikIkisoaanschouwdena zjn der voorspoedig, en hj overleed den l7den
d00d het levenslicht.
Junj 1696.Zjne zonen Jaeob,Constantj;n en
Koningen ranTplel,nameljk:
Aleœander waren niet in staat om den roem
J'OAJI 11 Casimir(1648- 1668),geborenden van hunnen vaderte hafdhaven. Eene zjner
Qlsten Maart1609.Hjgenooteenezorgvuldige 2 dochters huwde met den Britschen Pretenopvoeding, was bj den d00d zjns vadera dentJaeob 111.
(1632)edelmoedig genoeg,om voo1*te stellen, Johann.Onderdezennaam vermeldenwj:
dat deze door zjn stiefbroeder (ivladislaus) EenigeA'-reprzfel,een Aàrfp.g en eenAbizw
z0u worden opqevolgd, en zagzich metuit- van &ck.:ep,te weten:
gestrekte domelnen begiftiqd. Na onderschei- Johannde.
&.
sfezldl
ke,keurvorst(1525-1532),
dene avonturen op zjne relzen doorHolland, geboren den 3ostenJunj1467enopvolgervan
Duitschland,Frankrjk en Italië,trad hj in zjn broeder Frederik de '
c ï/z.. Hj genoot
1640 t0e t0t de orde der Jezuïeten en werd eene goede opvoeding,streed onder M aœimédoor Innocentiu X t0t kardinaal-priesterver- Iicll I tegen de Hongaren en maakte bj het
heven.Doch reeds in 1646 leefde hj weder aanvaarden der regéring een einde aan den
in Polen alswereldljk persoon.Nahetover- Boeren-oorlog.Hj waseGn vriend van Luther
ljden van zjn stiefbroeder beklom hj den en een jverig bevorderaar derH ervorming,
troon en werd evenzeer door denoorlogtegen verbond zichten behoevevandezemetPl
till
,.
à
:,
Rusland en Zweden a1s door binnenlandsche landgraaf van H essen, en beyafzi
ch vervoloproerigheden verontrust. Hj eindigde den gensnaar den Rjksdag teSplers,waarmen
strjd tegen Zwedenmetden Vrede vanOliva hem het tlitzigt op eene kerkvergadering
(3 Mei1660),en dien tegen Rusland metden opende.In 1528 werd op zjn beveleenealgeVrede van Androessof (14 Januarj 1667); meene kerkendsitatie in zjnelanden gehoubeide kwamen Polen duur te staan.Binnen- denj en in 1529 protesteerde hj tegen het
landsche verdeeldheden gaven aanleiding,dat besluitvan den Rjksdag teSpiers,datvoorthj den 16denSeptember 1668 dekroonneder- aan niemand de Hervorming z0u mogen 0mlegde. In hetvolgende Jaar ging hj naar helzen. Op den Rjksdag te Augsburg,waar
Frankrjk,waar Lodewl
jk XIV hem onder- hj meteenaanzienljkgevolgverschenenwas,
scheidene abdjen schonk. Hj overleed te reiktehjden 25stenJunj1530deqAugsburgsche Confessie'' over aan den Kelzer.Toen
Neversden 16denDqcember 1672.
Johan III x
goNedh (1674- 1696),een van hj dezen voorts niet stemmen k0n t0teene
de grootste veldheeren der 17de eeuw. Hj gewenschte toegevendheid, zocht hj het
werd qeboren den 16denJunj 1624 teOlesko Schmalkaldisch Verbond t0tstand tebrengen.
in Gahcië, ontving metzjn broedera
vcrcl.
: N0g bj zjn leven werddeeerste godsdiensteene zorgvuldige en tevens krjgshaftige op- vrede te Niirnberg afkekondigd,en hj overvoeding,en begafzich daarna metdezen oy leed te Schweinitz bj W ittenberg den 16den
r
eis.Zjhadden Frankrjk,Engeland,ltalie Augustus 1532.
en Dultschland bezochten bevonden zich in
Johann Frïet
frïc/
z I de Grppfvloetfùe,laatTurkje, toen de tjding van den dood huns sten keurvorst der Saksisch-Ernestjnscheljn
vaders (kastelein van Krakau)hen naar huis (1532-1547).Hjwasde zoon van den voordeedterugkeeren.In dientjdhaddendePolen gaande en werd geboren te Torgau den30sten
in den oorlog tegen Rusland hetonderspitge- Junj 1503. Na den dood zjns vadersaandolven bj Pielawiecz. Aanstonds trokken vaardde hj het bewind,0ok namens zjn ondebeidebroedersten strtidom denrampspoed mondigen broeder Johann frpdf,die na zjne
hynner landgenooten tewreken.Maregœ &- meerderjarigheid (1343)hetgebied Coburgen
S nkçsneuvelde in een gevechtM n de oevers een Jurljks inkomen van 14000 gulden van
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hem ontving. Reeds in 1533 deed hj in zjne T02 k nmbkh ill bestherming nam en met
landen eene kerkenvisitatie houden.Nadathj dezensWiirzburgveroverde,zoodathj in den
in 1535 Ikrdinand I als Roomsch koning er- ban werdgedMn.Toen hj in zjneverkeerdkend had,zag hj zich hetvolgendeJaarte heid bleef volharden, deed in 1566 00k de

W eenen met de keurvorsteljke waardigheid
bekleed. In 1538 loste hj het burggraafschap
Magdeburg in en voegdebj zjneanderetitels
00k dien van burggraat'
.Metdeoveriqeleden
van het Schmalkaldisch Verbond verloeg hj
hun gemeenschappeljken vjaudHendmk,hert0g Tan .
/rllq
- ï/k.Zjn twist met Maltrits
tllzl Saksen werddoorbemiddelingvanPàilips,
burggraafran A'
:.
:.
9dzl,bjgelegd.'
1'oen echter
keizer Karel F)de begunstigervan a'
Vaurits,

Keizer hem in den ban,wurna zjn gebied
aan zjn broeder toegewezen en keurvorst

August van ,%k.s6l methetvoltrekken vanden
ban belast werd. Deze veroverde den 13den
April1567 den Grimmenstein doorcapitulatie.

Grwmbacl
ten zjneaanhangerswlrdenterstond

teregtgesteld,en Johann Frie#rlcFz bragtmen
als gevangeno
eere
st
naanraaDr
eenn,
nNe
naa
eind
ljk
reWsdi
ertio
se
chur
sveenen en
stadt, werwaartsin 1572zjnegemalin Eloabetlt, eene dochter van Frederik III van de

geheel het Schmalkaldisch Verbond uit den
weg wilde ruimen, vereenigde de Keurvorst Pfalz hem volgde en er den 8sten Februarj
in 1546 zjn legermetdatvandenLandgraaf 1594 overleed.Hj zelfwerd in 1595geduen met dat der overige bondgenooten-Daar rende den 00rl0g tegen de Turken naarSteier
zj echterden gesçhiktsten tjdt0tdenaanval gebragt en stierf aldaar den 9den Mei van

in besluiteloosheid lieten voorbjgaan,ver- laatstgenoemd jaar. Zjne beide zonen kwaoverde Mawrits,metuitzondering vanW itten- men wederin hetbezitvan zjnelanden,doch
berg, Gotha en Eisenach, alde landen van lieten geene manneljke nakomelingen na,
zjn neef. W él gelukte hetdezen zjn eigen zoodathunne bezittingen aan de W eimarsche
gebied te herwinnen en tevensdatvan zjn 1jn ten deelvielen.
tegenstander te bemagtigen, maar de Keizer
deed hem in den ban en nam hem indenslag

Joltann Gdpr.g It keurvorst van Saksen

1611- 1656),een zoon van keurvorstO&i:bj Miilhberg (24 April1547)gevangen.Den tiaan 1.Hj werd geboren den sden Maart

loden Meiwerd het doodvonnis overhem uit- 11
$85 en ontving in 1611 als opvolger van
*@
gesproken, doch 8 dagen later eene overeen- ZPn
broeder de keurvûrsteljke waardigheid.
komst gesloten, volgens welke hj voorzich Op jeugdigen leeftjd volbragt hj eene reis

en zjne nakomelingen afstand deed van het naarItalië,eneengrootgedeeltevanzjneregéKeurvok'stendom.Inmiddelsbleefhjdegevan- ring vielzamen met den Dertiglarigen 00rgene des Keizers,die zich 00k van denLand- l
0g.W einig gezind om allesop teoFerenaan
graaf meester maakte. M avits van &$'lk.:ezl zjn geloof,peinsdehj veelmeerop uitbreie
evenwel, nu t0t keurvorst verheven en ge- ding van zjn gebied.op raadvan den hofbelgd,dat hj doorzjnevoorspraak devrj- prediker Hoë klol R oënegg voegdehj zich in
heid dier beide mannen nietverkrjgen k0n, 1620 bj keizerIkrdinand JT!enbezorgdeaan
viel in 1552 met 25000 m an in Zwaben.D e dezen de Lausitz en Sileziè.Daarhj onteKeize , door dien stap overrompeld, toog vreden WaS,omdat het keurvorstendom van
jlingsoy devlugt,nadathj tevoren Jol
tann de Pfalz aanMaœiméliaan 'pcw Beneren werd
in vrjheld gesteld had,;iein Septembernaar toegekend, verliethj den Keizer,doch verThiiringen terugkeerde en aldaar metgeluich zoende zich met dezen,toen in 1623 deLauontvangen werd.In 1552 erftlehj debezit- sitzt0tzjnebeschikking werd gesteld.Tot,
n
tingen van zjn broeder Johann Xrzzy/,deed voorts G'
astaaf AdolfeeninvaldeedinDuitschna het overljden van Maurits vruehtelooze land,poogde de Keurvorstalgbemiddelaarop
pogingen om zich w ederin hetbezittestellen te treden tusschen Oostenrjk en Zweden.Hj
derkeurvorsteljkewaardigheid,en stierfden plaatste zich aan het hoofd van een magte3den M aart 1554.
loozen bond en zag zich in 1631 gedrongen
Jol
tannFriedrïcFzI1,bjgenaamddeJMï##dfy/q een bondgenootvan G'
ustaafH#p(/'teworden.
hertog van Saksen.Hjwerdgeborendenfsten Hj was echter geen jveraarvoordegoede
Januarj 1529,wist na den slag bj Miihlberg zaak en maakte zich w elqra l0svanZw eden,
naar Gotha te ontkomen en aanvaardde m et waarna hj de Latlsitz in eigendom verkreeg.
zjn broeder Johann IF'
ïI/I6JZ
?Ihetgebied over Zjn verbond met den Keizer bragtevenwel
de landen der Ernestjnsche ljn..
Op aanspo- geen heil aan Saksen. Nadat de Keurvorst
ring van zjn vader stichtte hj in 1552 de den 6den October 1635 den o0rlog verklaard
tlniversiteit te Jena, die hj echtereerstin had aan den koning van Zweden,werd zjn
1558 k0n inwjden.Volgens de beschiltking landdool,oostenrjksche,FranscheenZweedvan dien vader zouden de 3 broeders geza- sehe troepen geteisterd,totdathj den 27sten
menljk het bewind voeren,maar de beide Atlgustus 1645 een w apenstilstand sloot met
Jongeren lieten zulksweldra Overaan llem als Zweden.Bj den Vredevan Munsterbleefhj
oudsten.Na hetkinderloosoverljden van Jo, in llet bezitvan de Lausitz,alsmede van de
At
zzlz
lI'
riedriclt11I verdeelden de beideandere bisdommen Aleiszen,Merseburg enNaumburg,
broedershetland in 2geljkedeelen,datvan terwjl het aartsbisdom Magdeburg hem voor
W eimar en dat van Gotha, van welke dit zjn leven werd toegekend.O0k nu deed hj
laatste aan Joltann Frïetfrïc/z 11 werd toege- weinig totverbeteringvan dentoestandzjner
kend. Het was noodlottig voor zjne Onder- Onderdanen, en overleed den 8sten October
danen,dat hj zich te veelmetgodgeleerde 1656.
Johann Georg 11, keurvorst van Saksen
twisten bemoeide,en vooraldathj C lltelm
7r-
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(1656- 1680).Deze, geboren den 3lstenMei
1613,was de zoon en opvolgervan den voorgaandeenpoogdezjnezwakheid,doorafstand
van gebiedaan zjnebroedersveroorzaakt,te
dekken doorzich aan tesluitenaanhetKeizerljk Huis.Naden dood van keizerFerdinand
II1 werd hj vicarisdesrjksen werkteniet
weinig mede t0t de verkiezing van Leopold.
Metden Keizervoerdehj00r10gtegenFrankrjk en overleed den zostenAugustus1680.
Jokann Geor.g 111, keurvorst van Saksen
(1680-1691),deneenigenzoon van denv00rgaande. Hj werd geboren den Qosten Junj
1647, streed in 1673 tegen de Franschen en
Mnvaardde na den dood zjns vaders met
kracht de tengels van het bewind.In 1683
droeg hj nietweinig bj t0tdenederlMg der
Turken en het ontzet van W eenen.Voorts
sloot jjP
** in 1684 een verdrag met de Venetiaansche Republiek,volgenshetwelk t0t 1687
drieduizend man Saksers in Morea tegen de

Turken streden.00k ondersteundehj in 1686

den Keizer met een legerj hetwelk in dat

Jaar ofln aan de Turken ontrukte.Hj verzette zlch inzonderheid tegen de staatkunde

van Frankrjk en wasin 1686deeerste,die
tegen Lodewj;k XIF te velde trok,hoewel
hj,
' van voldoende ondersteuningverstoken,
alleen de grenzen k0n dekken.In 1690 nam
hj hetkommando overhetRjkslegeropzich,
doch overleed te Tiibingen den lzden 8eptember 1691.
Johann Georg JF, keurvorst van Saksen

vertolktehj in hetDuitsch de eerste 10 zangen van Dante'
s plnferno'',welkehj onder
den n= m van Pltilaletl
tesdeeddrukken.Voorts
washjpresidentvan hetOudheidkundig Genootschap in Saksen,werd in 1830 kommandant der pcommunalgarden''en verkreeg zitting en stem in den Geheimen Raad en in

den Staatsraad,terwjlhtjtevenslid wasder
EersteKamer.Hjleverdedaarnaeenedichterljke vertaling der rDivina Commedia''met
critische en historische noten (1839- 1840t3
dln; 2de druk 1865), en beklom den 9den
Augustus 1845, na het overljden van zjn
broeder, den troon.Hj bejverde zich om de
regtspleging teverbeteren en denjverheid te
doen bloejen. Hiertoe ontsloeg hj dezevan
hare banden, bevorderde den aanleg van
spoorw egen en sloot nieuwe handelsverdra-

gen. In 1866 koos hj de zjf
levan oostenrjkjzoodathj metzjn legernaarBohemen
moestterugtrekken eneerstden 3denNovember
van datJaar,Onder het gejubel des volksj
naar Dresden k0n terugkeeren.Bj hetuitbarsten van den Duitsch-Franschen oorlog
zond hj zjnebeidezonen aan hethoofd der
Saksische troepen naar het tooneel van den
strjd, en in weerwil van zjn gevorderden leeftjd ging hj steeds voort met het
getrouw bezoeken der belangrjkste plaatsen
van zjn rjk. Hj overleed te Pillnitz den
zgsten October 1873. Hj was voorzeker de
geleerdste vorst van zjn tjdl zelfs n0g op
zjn laatste ziekbedlashj Grlekscheen Latjnsche schrjvers in den oorspronkeljken
tekst.T0t de gedichten zjnerjeugd behoort

(1691-1694),oudsten zoon en opvolger van
den voorgaande en geboren den 18den October 1668.Zjn grootvadervan moederszjde, 00k n0g het drama ppertinax''.
Frederik III van Denemarken, schonk hem
Johanna. Onder dezen naam vermelden
den titel van erfprins van Denemarken en Wj:
Noqrwegen.Reedsvroeg gevoeldehljzichge- Jokanna, koningin van Frankrjk,effdochboeld door de bekoorljke M agdalena Sïlylle
%on XeifdcA#fz.Men zond hem naarhetRjkslegeraandeRjn,enhjbevondzichaldaartoen
zjn vader overleed.Schoon aanvankeljk zieh
voegendebjFr6drikIII,keurvorstvan.
& cl#-Hr#yslnothj weldraeenverbondmetden
Keizer.Op Mndringen van zjnemoedertrad
hj in hethuweljk meteeneprinsesvan & ksen-Eoenach.Niettemin bleefhj getrouw aan
zjne eerste beminde.In Februarj 1693 verhief hj haart0tgravin non AocAlïfzen reeds
had hj maatregelen genomen,om eenewettige
echtverbindtenlsmethaartesluiten,toen zj

tervan HendrikI rlzlNanarre.Zj werd geboren in 1270, vertoefde in hare Jeugd aan
hetH0fvanPhilips111$koningvanFrankrjk,
en trad vervolgens met diens zoon PkilipsIV

in het huweljkj waardoor tevens Navarre
metFrankrjk vereenigd werd.In 1284,toen

haar gemaalin Vlaanderen streed,deed Hen& ik 111, grM f 'van 2cr, een invalin haar

gebied, doch zj trok zelve hem tegemoet,
versloeg hem bj Comines en nam hem gevanjen. Zj overleed te Vincennes in April
1305.Hare oudste 3 zonen werden achtervolgenskoningen van Frankrjk.
den 4den April 1694 aan de kinderpokken
Twee Koninginnen ran Nczelq
ç,nameljk:
overleed. Ter naauwernood k0n men den
Jokanna1uithetHuisvan Anj- enoudste
d
o
c
h
t
e
r
v
a
n
Ka
r
e
l
,
he
r
t
o
g
r
a
n
Oclclrii,den
Keurvorst wegscheuren van haar ljk. Met
groote pracht deed hj haar in de Sophia- zoon van Robrt,koning van Napels.Geboren
kerk begraven, en, ontroostbaar over haar den 9den November 1328,werd zj aan het
verlies, werd hj doordezelfdeziekteaange- H0fvan haren grootvader Opgevoed,die haar
tast,wurdoorhj reedsden27stenvandezelfde reeds vroeg uithuweljkte aan denjeugdigen
zaaand bez&veek.
prins Andrêas tlll Hongar%
je,welkewettige
Nq- uk Ae ïc Jonqk Johann, koning aanspraken had op den troon van Napels.
van Saksen,een dermeestontwikkeldevorsten Na den dood van Robert grepen Andrlasen
onzer eeuw.Hj werd geboren den lzdenSep- Johamna beiden naar de teugelsvan hetbetem ber 1801 en groeide op onder de leiding wind; er ontstonden partjen in den Staat,
van den generaalrx Forell,den vrjheerllol en Johanna belette niet, dat men haren geWess-bergendengeneraalvon Frlfze/ .Eene maal in het klooster Aversa in een vertrek
reis naar Ihlië vervulde hem met geestdrift naast hare slaapkamer verworgde (18 Sepveor 4e Itxliaansche letterkunde, en weldra tember 1345).Men zegtdathetzjdenkoord,
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du rtoe gebezigd,d00r haar zelvevervaardig;
was. Toen echter de aanzienljkente Napels
met Dlrlzzo aan het hoofd in opstand kwam en , om den dood van Robert te wreken,
liet Johanna, om zich zelve en haren ge-
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De condotti/re nlm a en œonannl& Caeo
t
'iolswaren nu degunstelingen derKoninginj
dochbeidernajververoorzaakteweldranieuwe
onlusten. &
J*zJ trad in dienatvan Lodewl
jk
III rJs 2.Jb>,een kleinzoon van hem ,Mn

liefde,Imdonoo'
pls Tarente,dien zj in1346 wien Jokanna I hetbewind had opgedragen,
tot echtgenoot nam ,teredden,debedrjvers - op welk feithj zjneMnspraak opNapels
van dien moord op de wreedstewjzeteregt- vestigde.Hj beleqerdedehoofdsàd en noodstellen.InmiddelsnaderdeLodewj;k 1)
Jl Hon- zaakte de Koningln t0teene schikking.Deze
#JCJ
ï*
e, een broeder van Andrlas, met een had inmiddels Alfonsns F,koning van Araaanzienljk leger,versloeg de Napolitanen bj gon,als zoon aangenoraen en he:a tevens0:l
Capua en nam de hoofdstad in bezit.Johanna bjstand gevraagd. Hj Verscheen den 7den
vlood met haren gemaal naar Provenee en Julj 1421 teNapelsen vernietigdede schikzocht bescherming bj den Pauste Avignon. king.Zjn aanmatigend gedrag wekte echter
Eerst na het vertrek van den Hongaarschen het wantrouwen der Koningin.Zj nam de
Vorstkeerdezjnaar Napelsterug,nadatzj wjk naar Capua waar hj haar aanstonds
voor 80000 gulden Avignon aan den Paus belegerde. Toen S-/ùrzl h=r ontzette, verhad afgestaan. In 1350 rukte Lodewj;k op klaarde zj,dat de aanspraak van Avonsn
nieuw derwaarts,doch slooteerlangeenw apen- vervallen was en nam bovengemelden An)'o%
stilstand,waarbj de uitspraak over hetalof aan a1szoon,waarnahjdestad Napel:voor
nietschuldig werd opgedragen aan den Paus. haar heroverde. Haar gunsteling CaraecLoli

Jokanna werd vrjgesproken en nam Napels wist evenwel te bewerken,datzj zich met
tegen de belofte van betaling van 300000 Al
fonsus verzoende,haalde zich echterdoor
gulden weder in bezit.Het land was inmid- zjnetrotschheid denalgemeenen haatopden

dels uitgemergeld door den oorlog en de K0- hals en werd in 1432 vermoord.Na den dood
ningin weinig in aanzien. In 1362 overleed van Lodewj;k TGn 2../0. erfde zjn broeder
haargemaal,en zj hertrouwdemetJaeob'
t
ul AeIJ zjne regten op Napels, en Jokanna
Majorca,die meestentjdsin Sjanjevertoefde overleed den 2den Februarj 1435.
en in 1375 stierf.Daar hare klnderen bezweJbAlssl iseindeljk denaam van eenefabel.
ken waren,bestemde zj hare nichtM arga- aohtige zx qsip.Volgens eene Sage, die m en
refFzg,eene dochtervan den prinsv@nDlzlzzo, reeds in de llde eeuw aantreft,zou zj onder
t0t hare opvolgster. Intusschen wilde Lode- den naam van Jokannes dloqlïcld ofJokannes

'
?
z$'
k TGn Songar%
je zich wederom meester
wapenen,trad Joltanna in hethuweljk met
haren veldoverste Otto mll Brnnswnk, dien
zj metTarentebeleende.HieroverwasKarel
tls Dsrazm , de echtgenoot van M arg-dl
ta,
zo0 gebelgd, dat hj haar den oorlog vermaken van Napels, en om zich hiertegen te

VIII den pauseljken stoel bekleed hebben,
en wéltusschen Leo JF (f 855)en Bendïcfl,
ç III (858).Die sage vermeldt voorts,
dat zj van Engelsche afkomst en te Mainz
geboren was, en dat zj,alsman verkleed,
-

te Athene z0u hebben gestudeerd.Later be-

gafzj zich naar Rome,waarzjinopenbare

klaarde.Daardoor in het naauw gebragt en betrekkingen werkzaam was en allengs t0t
door paus Urbanus VI in den ban gedaan, de waardigheid van Pausopklom ,totdateene
koos zj Lodel
mjk rt
r?lAnjow,zoon van Jan onverwachte bevalling gedurende eene prode Goede,kgning van Frankrjk,t0t erfge- cessie haar geslacht verried.Daar het echter

naam van den troon. Terwjl deze haar te uit oirkonden,brieven en muntenbljkt,dat
hulp wilde snellen, maakte D- azzo zich Benedidus 1II reedsin 855,dusdadeljk na
m eester van de stad Napels,nam de Koningin het overljden van Leo T'
#r,paus isgeworden,
en haren echtgenoot gevangen en deed haar behoorthetgeheeleverhaalvanpausinJokanna
den zzsten Mei 1382 op het kasteelMuro in tothetrjk derverdichtselen.
Basilicata verw orgen of onthoofden, nadat
Johannes. Onder dezen naam vermelden
**
haar gemaalkort te voren was ontsnapt.
Wp:
Johanna N ,eene dochter van K arel,prins
Jokannes de Dpo'e , een zoon van den

van Dlrlzzo,en van Margaretha.Zjwerdge- priester Zaeh-ias.Hj werd nietlang vöör
boren in 1371,moestw egens binnenlandsche den aanvang onzerJaartelling te Jutta op het
onlusten meermalen Napels verlaten, doch stamgebied van Juda geboren, begaf zich in
vestigde zich er voor goed,toen haarbroe- 29 naChr.a1sboetpredikernaardewoestjn
der Ladislaus in 1400 aldaar hetbew ind in en verkondigde de naderende komstvan het
handenkreeg.In 1389tradzjinhethuweljk Koningrjk Gods.In deEvangeliën wordthtl
metaartshertog Willtelm et- Oostenrj;k,doch voorgesteld a1s de man, die Jezwn in zjne
keerde na den dood van dezen (1406)terug waardigheid a1B Messias erkende, terwjl
naar het Hof van haren broeder9waar zj laatstgenoemde zich onderwlerp aan dendoop,
een losbandig leven leidde.Na hetoverljden welken Johannes,alszinnebeeldderreiniging,
van Ladisl-s (1404) werd zj t0tdentroon toediende in de Jordu n. TntuBschen vlnden
geroepen als Johanna 11 en trouwde met wj er 00k vermeldydatJohannendoorzjne
Jaeques de W- lpl, graaf de la A crcAe. gezanten aan Jezns liet vragen,of hj de
Laatstgenoemde moest echter reeds in 1417

Messias was? Toen voorts Joltannes niet

afstan; doen van de koninkljkewaardigheid, schroomdeHeeodeszwf/zc.
qteberispenwegen:
zich met hetvorstendom Tarente vergenoegen zjneongeoorloofdeverstandhouding metAerpen overlee; in 1438 a1sFrandscanermonnik. dos,werd hj in den kerkergeworpenen op
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een bevel van dien vorst, hem op listige doen ondervinden, geeftJohanneuzjne hoop
wjze door Serodias gedurendeeen gastmaal en vrees omtrent de toekomstin geheimzinontlokt, in de gevangenisgedood.Men meent nige bewoordingente kennen.Htjschetstmet
dat daarna de leerlingen van Johannes eene profetischen gloed de vervolging, welke het
afzonderljkesecteblevenvormen.IndeChris- Christendom van de zjde der Heidenen
teljke Kerk valt zjn gedenkdag - St.Jan verduren zal, den geweldigen strjd tusschen
op den 24sten Junj.In vroegeren tjd den terugkeerenden N ero en den terugkeerenbrandde men in den voorafgaanden nacht St. den Clörist'tbs,dezegepxaalvanlaatstgenoemde,
Jans-vuren,- en die gewoonte bestaathier de komstvanhetDuizendjarigRjk,dedaarop
en daar in Duitschland n0g heden ten dage. volgende vrjlating en vernietiging van den
R banner de zlrlx.gelïdf. Deze, een der 12 Satan, en de nederdaling van het hemelsch
discipelen van Jenu,
gen volgensdeKerkeljke Jerusalem op de vernieuwde aarde.Het doel
overlevel'ing de vervaardiger van het vierde Van het geschrift is,de Christenen te vermaEvangelie, was de zoon van Zebedae'
lu ,een nen t0t hetbeljden en getrouweljk handhavisschervan hetmeervan Galilaeak Hjhield ven van hun geloûf,hen vogr te bereiden op
zich bezig methetvaderljk bedrjftotdathj hetmartelaarschap,en tevens hen tebezielen
door Jezus geroepen werd.Volgens de oudste met de bljde hoop op het l00n hunnerge-

overlevering washj metzjn broederJacobns
en Mmon TdJrSI.
Veen boezemvriend van Jez'
t
œ,
en in deeerste ChristeljkegemeenteteJerusalem vormdehj metPeteusenmetJaeobns,
den broeder van Jezus, de steunpilaren van
hetJoodsche Christendom,zoodatzj zichter

trouwheid in het rjk van den Messias.Het
bljktten duideljkste, dat de schrjver den

100q derzaken vanhetstandpuntderJoodschChmsteljke gevoelens beschouwt.
Daarentegen isin hetErannelieran Johan16,
:dietjdderbangevûoruitzlgtenreedslang

naauwernood met Pamlns, den apostel der voorbj.De Heidensche wereld komterniet
Heidenen,konden vereenigen. Later vestigde voox als de zetel van den Antichrist,maar
hj xich te Ephese.In verband methetnaar a1s de kweekplaats van het door de Israëliehem genoemde Evangelie stelt de latere sage ten verworpen geloof. De vurige Messias-verhem voor a1s den zachtmoedigen,gevoeligen, wachting van denschrjverderropenbaring'',
meest geliefden discipel des Verlossers. De vermengd met Joodschevoorstellingen en gehoop,dathj deterugkomst van Jeznsbele- zindheden heeft plaats gemaakt voor de
ven z0u, gaf aanleiding t0t de latere sage, verkondiging der wederkomst van Christusin

dat hj nietkon sterven,maar in verborgen- den geest,en terwjlhetJodendom zich bj
heid den terugkeer des Heilands sluimerend den schrjver op den achtergrond bevindt,
afwachtte. Volgens de meestverspreide over- zoekthj in dewjsgeerigebeschouwingenvan
leveringechteroverleed hj teEpheseinhoo- het Heidendom de oplossing van hetraadsel
gen ouderdom ,terwjl zj 00k zjneverban- der persoonljke verschjning des Verlossers
ying naar Patmos vermeldt. Zjn gedenkdag en den sleutel voor eene zuivere opvatting
ln de R.Katholieke Kerk is de 27ste Decem- van het wezen des Christendoms. Hj beber,en zjn symbooleen adelaar.Hj wordt paalt zich t0t dat einde bj eene eclectischvoorgesteld als een Jongeling met een zacht Platonische bespiegeling over den goddeljken
en innem end gelaat.Reeds voôr
e lang heeftde logosofdegodpeljkeredeen overhetwerelpcritiek verkondigd, dat het Evangelie en de scheppend woord der godheid, hetwelk hj
Brieven nietafkomstig zjn vandenschrjver, met den persoon van Clteistus in verband
diede Openbaring heeftopgesteld,en in dgn brengt.Hetgeschiedkundig relaasdienthierbj
laatsten tj; heeftmen aangetoond,datjmst slechts tot het doorschjnend omkleedselvan
het denkbeeld dat de van eeuwigheid bemistns in hetvleesch verschestaande en in Cll
nen loyosal
shetlichten hetleven der yaenschen IS 0l!aarde gekomen,om ?indenstNd
m et de dmsternis en methetu1t de duisternis geboren ongeloof der Joden zjne heerzieke droomerjen.Toen men echterin onze ljkheid te doen schitteren voor allen,die uit
eeuw den inhoud van dit boek ophelderdeuit G0(l geboren zjn, om hen door ware wjsde volksverwachtingen van die dagen, vond heid t0t het eeuwige leven te brengen,hetmen de oylossing van veel, wat te voren Yielk reeds0P aardo 00X ARNVADY neomt.V&n
laatstgenoemd boek hetm eestin overeenstemming is met de overleveringen omtrentden
apostelJohannes.
Het geschrift,De Ozdlàlrlg van Jo/zx ldd
genaam d, is sedert eeuw en een struikelblok
der uitleggers en eene m.ilde bron vandweep-

raadselachtlg scheen,terwgl hetbleek, dzt dit ideale standpunt beweegt hj zich niet
ditgeschrifttotdemerkwaardigsteoirkonden alleenvolkomen vrj in dekeuzedergeschiedder oudheid behoort. HetisnletlAngnaden kundige stof,maarhj snoertvooral,in verdood van Nero, gedurende de rege
'mng van band met Overgeleverde uitspraken van Jezus,
Galba (68 t0t69 na Chr.)opgesteld,en wél eene reeks van diepzinnige redenen aaneen,
onl
ler den smarteltjken indruk van de vervol- die alle betrekking hebben op den P0rS00n
ging der Christenen onder Nero en van den van Jez'as als het vleeschgeworden woord,
ûpstand in Palaestina,waardoor hetvolk,dat a1s den W eg, de waarheid en het leven,als
zjnMessiasverworpen had,diep zou verne- dengene die, uit den hemel gekom en, derderë worden. Met het oog op de vreeseljke waarts is teruggekeerd, - voorts OP het
ellenden, die de snoode N@o,teruqkeerend geloof zjner hem door den Vaderin eigena1s de antichrist (de verpersoonljkmg van 'dom toegekende disdpelen,en op de zending

hetHeidendom), de Christeljke gemeentezou van den Heiligen Geest,die dezjnen inalle
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waarheid leiden, doch de wereld van haar ljke straf œn%ïpâ, hedng van Benevento,
ongeloof overtuigen zal.D(,ontwikkeling der noodzaakte t0t teruggave der st
eden,diehj
denkbeelden in ditEvanrelie herinnaft 0ns aan het Exarchaat ontrukt had.- Jobannes
aandentjdvandeapologetlekenvanhetGnos- VII (705-707)1 desgeljks een Griek. ticism us; 00k vindt men er sporen in van Jokannes VII1 (872- 882), een Romein.Op

Montanistische gevoelens? en de strjdvmag
over f
le viering van het Paaschfeest,gelijk
die in de2deeeuw aalldeordewas,isniet
onaangeroerd gebleven.Daar komt n0g bj,
dat eerst 160 jaren na den aanvang onzer

grondvan zjn Apostolisch gezag kroondehj
Karel de Kale!trots de tegenspraak van den

Dl
litschen konlng Lodewj;k en met vernieti-

g
ing van heterfreqt,t0tRoomsch Keizeren
ontving daardoor nlet alleen uitgestrekte lan-

jaartelling meliing wordt gemaakt van dit den, maar 00k het regt tot het benoemen

geschrift en dat het vöör het einde der 2de van een apostolischen vicaris met uitgebreide
eeuw geen invloed hoeft gehad op de dogma- volmagt in Frankrjk.op de synode te lta-

tische ontwikkeling der Christeljke Kerk. venna (877)onttrok hj delagere geesteljkDaar men niettemln in dit boek aanrakingspl
lnten vindtmetdatderropenbaring'',onderstelt men niet ten onregte, dat het uit de
door Jokannesin Klein-Aziëgestichte gemeen-

heid aan den wereldljken regter en schonk
hjhaareenonvoorwaardeljkberoepopRome,
totdat de wanordeljkheden, daardoor ontstaan den Koning en Hino ar,aartsbisschop

ten afkomstig is.O0k bljfthethoogstmerk- van Rheims,dwongen om tusschen beiden te
w aardig, omdat het geheelder godsdienstige komen. Hj erkende Pl
totiws,patriarch van
ontwikkeling van de Apostolische en daarop

Constantinopel,maar door Hadrianns 11 ver-

volgende eeuw daarin op eene geestrjkeen bannen,in zjne waardigheid,in de hoop,
diepzinnigewjze zamengevoegd en t0toplos- dathj door eene gunstigeschikkingmetden
sing der vragen omtrent den persoon van Griekschen keizer Basilius Bulgarje weder
Cltristus en den oorsprong des Christendoms aan zjn gebied z0u kunnen toevoegen.Met
gebezigd is.
dit oogmerk riep hj een tweede Concilie te
Met de echtheid van het Evangelie staat Constantinopel bjeen (879).Toen hj echter
of valtook diederBrierenf
ltxwJoltannes,welke zjne verwachting vertldeld zag,herriep hj
in stjlen denkbeelden nietweinigmeteerst- de erkenuing van Pbpotius. - Joltannes IX
Fenoemd geschriftovereenstemmen,doch een (897-900). Hj werd geboren te Tivolien
lets hoogeren ouderdom verraden.
behoordet0tde Benedictjnerorde.Hj moest
Van de vel
deeBjb
bee
la
ls
ng
che
rjke werken, hande- demedewerkingvankeizerLambertns(t 898)
lende over
geschriften!die den bj hetkiezen van een Pausveroorloven.naam van Johannes dragen,vermelden wj: Joltannes X (914- 928). Deze,te voren bisXVersuch einer volst:ndigen Einleitung in die schop van Bologna, en vervolgens aartsbisOienbarung des Johannes (1849--1852,2de schop van Ravenna,zag zich door Theodora
drukl''van H eke,- de commentaarvan de op den pauseljken zetel geplaatst,kroonde
Wette (3de druk 1862), - de rKritisc'
he Berenyarins, koning van Italië, t0t Keizer,
Untersuchungen iiber die kanonischen Evau- vereenigde de krachten van Italië tegen de
gelien (1847)''van.
Bavr,- rDasEvangelium Saracenen,diezich reedssedert40Jarenaan
und die BriefedesJohannes(18431''vanH il- de grenzen van den Kerkeljken Staatgevesgenfeld, - mHet Evangelie naar Johannes tigtl hadden, en poogde na den dood van
(1864)''door Seholten,- en rHetEvanqelie Theodora zich met hulp van zjn broeder
van Johannes, zjne echtheid,zjn historlsch Petrl
u onafhankeljk te maken,doch werd
karakter en leerbegrip (1868)'' door Stemler. door M arozla,diemet Guido,marktgraafvan
Drie-en-twintig Ttwdezl,te weten:
Toscane gehuw d wasen den Engelsburg ingeJohannes I (523- 526). Het gelukte hem nomen had, in de gevangenis geworpen en
tjdens zjn vertoef te Constantinopel aan de door verstikking ter dood gebragt.- JohanArianen in het Orieksche Rjk hunne kerken nesXI (931- 932),een zoon vanM aroziaen
terug te bezorgen. Theodorik, koning der paus Sergius 111.Hj werd door zjn broeder
Oost-Gothen! deed hem na zjne terugkomst Alberia van zjnewaardigheidberoofd en in
te Ravenna ln de gevangenis w erpen,alwaar den Engelsburg gevangen gehouden, alw aar
htl weldra overleed. Hj behoort t0tdeHei- hj in 936 overleed.- JohannesJFTJ(956-ligen derR.Katholieke Kerk en zjn gedenk- 964), e0dnie b
Zj
00n Van uilberick. Hj wa8 de
dag valtop den 27steh M ei.- Joltannes11 of eerste
het beklimm en van den HeiliP*n naam , Oetavianns, tegen een
M ercnri'
us (532- 535).Van dezen weten wj gen skoelZ*
slechts,dat hj deelnam aan detwisten der anderen verwisselde,- welk voorbeeld later
Theopaschieten en daarbj de orthodoxerig- s-teeds werd nagevolgd. Op naauweljks18gen leeftjd werd hj PauB en bezoedelde
ting volgde. - Johannes III (560-573). Ja@ri
@
Deze kon de wjding niet bekomen vöördat zpne waardigheid doox grove uitspattinpen.
l'n gezag tegenoverdatvan Bcengarwn,
keizer Jnstinian'
us docrzjn exarch de keuze om zi
bevestigd had. - Jol
tannes JF (640- 642), koning van Itali:',tehgndhaven,riep htlden
geboren te Salona.Hj verwierp de leerder Duitschen koning Otto I te hulp en kroonde
M onotheleten, alsm ede het formulier van hem alsoverwinnaar (962),doch werdwegenà
eenigheid, door Sergins op last van keizer zjnetrouweloosheidafgezet.- JohannesXIII
Keradius opgesteld.- Johannes V (685- (965- 972), een Romein en bisschop van
686),afkomstiguitAntiochië.- JohannesF$ Narni.Na hetaanvaarden van zjnewurdigeen Griek , die door bedreiging der Godde- heid,werd hj doordeMnzienljkeRomeinen
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verdreven,dochdoorkeizerOttoIinzjngezag
hersteld.- Johannes XIV (983),te voren
Petens,bisschop van PaGa.Hj had depauseljke kroon te danken aan keizer Offp II,
die hem tevens ill bescherming nam tegen
a?oni
faeins 1FJJ.Ilj geraakte echter in de

den zich echter aaa de zjde van Lodœllûjk,

die hierop NieolaIœ T#t0ttegenpausbenoemde.
00k dt stemde Jol
tannes niet t0ttoegevend-

heid.Toen Lodewl
jk Italiëverlaten had,deed
hj Nieolaws gevangen nemen, dwony hem
afstand te doen van zjne waardigheld,en
raagt van dezen,zoodra Otto overleden Yvas, scheidde vervolgens door een edict Italië van
en stierf in de gevangenis in 984.- Jbhan- Duitschland.Keizer Lodewj;k waswegensal
wd.
çXV (986-996),eenRomein vangeboorte. die onaangenaamheden reeds van plan, de
Hj verklaarde,datdebesluiten,op dedoor kroon nederte leggen,toen Joltannes in 1334
Hu-qo Capet te Rheimsbelegde Synode geno- overleed. Laatstgenoemde heeft belangrjke
men,Onwettig waren, - bepaaldeljk dât, bjdragen geleverdt0thetrcorpusJuriscanowaardoor Arnul
plt,aartsbisschop van Rheims, nici/'.- Johannes XXHI (1410-1415), te
:,
:c. Hj studeerdeteB0afgezet en door Gerbertvervanren werd.Hj voren Baltlta&.ar O0.
was de eerste paus,die eene helligverklaring logna in de regten,was achtervolgens protodeed.- Jol
tannes X FJ,tevoren Pl
tilayath'
u8 notarius en cardinaal,en zag zich,in weer-

genoemd.Hj werd in 997 door Creseentius wil van zjne losbandige levenswjs, ophet
op den Heiligen Stoelgeplaatst,doch keizer concilie te Pisa t0t paus gekozen.Toenhj

Otto III wierp beiden op den Engelsburg in 00rl0g voerde tegen Ladisla'
l
u , koning van
de gevangenis en deed hen van het licht der Napels,riep hj allen,onderaanbieding van
oogen berooven.- Johannes X VII,bjge- aqaat,t0t een kruistoqtop tegen dienVorst.
naamd Sïccp. Hj werd pausin 1003en over- Daar Rksz hiertegen ln verzet kwam , ont-

leed in datzelfde Jaar.- Johannes X VIII
(1003- 1009).Hj droeg te voren den naam
van Fanasns ofI'asanusen overleed a1s monnik.- JohannesX1X (1024- 1033),tevoren
graaf Toscanello.Hj verwierf door 0mk00-

bood hj dezen naar Nome, deed hem bj

verstek in den ban en sprak hetinterdictuit

over Praag. D00r Ladislans in de engte ge-

bragt, zocht hj hulp bj keizer Mgom%nd,
die haar verleende onder beding van een
ping den Heiligen Stoel,en Knoet de Gropfe, Concilie, waar de bestaande verschillen bekoning van Denemarken, huldigde hem met slecht zouden w orden.De Keizer zorgde,dat
een bezoek en sloot methem eene overeen- Constanz alsvergaderplaatsaangew ezenwerd.
komst omtrent de bisschopsbenoemingen,de NaauweljksechterwaserdeKerkvergadering
tienden en den St.Pieterspenning.- Johan- (1414)in tegenwoordigheid van Johannesgeo-

le.
:XX (1276- 1277),te voren PetrusJhJ1nns. Hj werd geboren te Lissabon en was
achtervolgens geneesheer,cardinaal,bisschop
van Tusculum en paus.00k heefthj eenige
geschriften achtergelaten. Volgens sommigen
heefthj zich bj voorkeurJohannesXX1genoemd.- JohannesXXTT(1316- 1334),geb0ren
te Cahors.Htlnoemde zich te vorenJacobecs
Ossa of van Fl#e. Hj wag een uitstekend

pend,toen deze hethagcheljke van zjn toestand gevoelde.Om het schisma uitden weg
te ruimen,oordeelde het Concilie het gepast,

dat de3geljktjdige Pausen dierdagen allen
vrjwillig hunne waardigheid zouden nederleggen. Johannes beloofde den Qden Maart
1415,dathj zich aan dien maatregelonderW erpen ZOu, doch nam den zlsten van die
maand met zjne aanhangers heimeljk de

regtsgeleerde en werd kanselier van Robert, vlugtnaar Schalhausen.Hetcrimineelprocès,
een zoon van Karel T.!',koning van Napels, hetw elk nu tegen hem gevoerd werd,bragt

bekleedde daarna achtervolgens de betrekkin- aan den dag,dathj zich aan 70 grove wangen van bisschop van Fre'
lus, aartsbisschop daden, zooalsm oord,bloedschande,ontucht,

van Avignon,cardinaalen bisschopvanPorto, rooverj enz.,had schuldig gemaakt,zoodat
zag zich te Lyon tot pausgekozen,en bleef, hj den 29s1enMeiplegtig van zjnewaardigin stld metzjne belofte,gevestigdteLyon. heid werd vervallen verklaard.Men nam hem
Daar hj afhankeljk was van Frankrjk, in hechtenis te Freiburg, hield hem op het

vierdehjd:n teugelaan zjnhoogmoedtegen00r10g tusschen Lodel
rl
jk de2dï#r en FredeHk van Oostenrj;k eene gunstige gelegenheid
om dePauseljke heerschappj tedoen gelden
boven die des Keizers. Geruimen tjd bleef
hj een toeschouwer van dien 00rl0g, om
inmiddels a1s rjksbestuurder in Italië tegebieden.Eerst toen Lodewl
jk in 1323 aanmerkeljke voordeelen behaalde,kwam hj tegen
over het Keizerrpk en vond gedurende den

kasteelGottlebenbj ConstanzdaarnateManheim en eindeljk te Heidelberg gevangen!
totdat hj in 1419 zich loskocht,in Italiè
vergifenis ontving van paus M artinns F en
in November 1419 te Florenceoverleed,nadat

hj kort te voren t0t cardinaal-bisschop van
Tuscoli en t0t deken van het collegie van
cardinalen benoemd was.
Johannes Chryssorrkoas van Damascus en

om die reden gewoonljkJohannesDtp
-cdcdll:

dezen in verzet met oproeping,banvloek en genoemd.Hj ls devervaardigervaneendoginterdid , zonder er zich om te bekreunen, matisch leerboek ten behoeve der Oostersche

dat LodeWjk naarRome trok en zich aldaar Kerk.Geboren in 700,werdhjschatmeester
d00r bisschoppen liet kroonen. '
roen eenige van den Khalif en droeg als zoodanig den
beroemderegtsgeleerden,zooals M arsiliys1)Jl naam van Almansoer. In 730 nam htb a1s
Padm , J'
c,s van Gent enz.,aan den Helligen monnik zjn verbljfin hetklooster Saba bj
Stoel de bevoegdheid ontzeiden om zich met Jerusalam en overleed omstreekshetjaar 760,

burgerljkeaangelegenhedentebemoejen,deed Zjne pverklaring van hetorthodoxegeloof;

W hen in Qen ban.Veleontevredenen schaar- bevat de dogmatlek der Grieksche Kerk.Met
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betrekking t0t d1n vorm van datboek hield den uit Amal; te Jerusalem eene kerk verhj zich aan de voorschri
ften van Arist6teles. rjzen,een kloosteren een hospitaalmeteene
Daarenboven schreef hj eene pDialectica'', kapêl,gewjd aan den HeiligenJol
tannes.De
strjdschriften tegen deiconoclasten,en eene m onniken uit dat klooster waren verpligt,
zamenspraak tusschen een Christen en een
Saraceen. Zelfs in de R. Katholieke Kerk

zieke en behoeftige pelgrims te verplegen en
droegen den naam van Johannieters of.
Rbs-

pitaalbroeders.Zj ontvingenonderhuneersten
prior, Gerhard 7'
0lg$œ, vanpaus Paseltalo 11
een eigen regel, en van Gottfried m@l Bogillonenanderenaanzienljkegoederen.Detweede
Jokann '
pt- Zwaben, den moordenaar van prior, Raimond f@1 Pwy wjzigde de Orde
zjn oom, keizer Albeeeht 1.Evenals deze door aan de geesteljke broedersn0g de verwas 00k zjn vadereen zoon van Rndolfrcx pligting op te leggen om tegen de ongelooviH absbwr.q,en zjne moeder Agnes,eeneB0- qen t
e strjden.Zj werdalzooeenegeesteljke
heemsche koningsdochter,bezathetgraafschap xldderorde, en de prior,nu meester der Orde
Kyburg.Toen Jol
tannes meerderlarig wasge- genaamd,verdeelde haarin 3 klassen,nameworden,vroeg hj den Keizervruchteloosom ljk ridders om teoorlogen, kapellanen om
het moederljk erfdeel. Hierdoor gebelgd, geesteljke diensten te bewjzen,en dienende
vormde hj eene zamenzwering met eenige broedersom kranken teverplegenenpelgrim:
ontevredene ridders tegen het leven van den te ondersteunen. De Orde breldde zich meer
Keizer. Toen Albreold den lsten Mei 1308 op en meeruit,verwierfin alleChristeljke lanwerd hj onder de Heiligen opgenomen. De
beste uitgave van zjne werken is die van
Lequien (1712,2 dln).
Joltannes. bjgenaamd Parrieida,eigenljk

eene reis van Baden in Aargau naar Brugg

den groote bezittingen en veel invloed,,en

bj Windisch zich wildelaten overzettenover verkreeg van de Pausen aanmerkeljke v00rde Reusz, vereenigden de zaâmgezworenen regten. Die weelde was haar echter noodlotzich om hem heen, scheidden hem af van tig;nadat zj eenigen tjd met moed tegen
zjn gevolg en bragten hem om het leven. de ongeloovigen gestreden had,beqon zj te
De misdadigers namen in verstroojing de ontaarden, twistte met de Tempelmdders en
vlugt en Joltannes verschoolzich ,alsmonnik metdeOosterschegeesteljkheidenbegoneen
vermomd, geruimen tjd in Italië. Volgens losbandig leven te leiden,- 'tgeen mede de
sommigen heefthj van paus Clemens V ver- oorzaak was van het verlies van Palaestina.
gifenis verkregen en is hj als Augustjner Na deveroveringvan Jerusalem doorSaladl
jn
m onnik tePisa overleden,en volgensanderen (1187)vestigde de Ordeharen zeteltePtoleheeft hj onbekend zjn leven doorgebragtop mais en later op Cyprus? alwaarzj in het
zjn voorvaderljk kasteelEigen en zich eerst bezit kwam derstad Liwlsyo.Hiertoefdezj
bj zjn dood (1368) bekend gemaakt.Hen- 18 jaren, doch koostoen hetdoor haar ver#rik VII deed na het aanvaarden der regé- overde Rhodus t0t verbljf, weshalve hare
ring de moordenaarsin den ban,terwjl.
Eli- leden 00k Ridders van Rhodus genoemdwergabeth, de gemalin, en de Hongaarsche k0- den. Hier moesten zj strjdentegen deTurningin-weduweAgnes,dedochtervanAlbreeld, ken, en toen deze in 1479 de stad met eene
eeneverschrikkeljkewraak namenop demis- ontzettende overmagt onder Mohammed 11
dadigers en op hunne vrienden en bloedver- belegerden,verdedigde de grootmeesterPierte
w anten.
#'#lI..
:.
:ps haarop eeneroemrjke wjze.De
Johannesberg of.
Bis.
gekopsb-g isdenaam aanvalwerd echter herhaald,en d= r Europa
van een fraai bergslot in de Reingau, in het geene hulp verleende, moestde grootmeester
hertogdom Yassau, 1/c geogr.m'
p'lvan het Philippe de FCJJIr.:,na hardnekkigen tegenspoorwegstatlon Geisenheim. Het kasteel is weer, den 24sten Decenber 1522 Rhodusoververm aard door de staatkundige vergaderingen geven aan sultan Soliman II. De ridders
die er werden gehouden, doch vooraldoor toefden nu op verschi
llende qlaatsen,totdat
den voortreleljken Rjnwjn,die in zjne na- Karel V hun in 1530 de ellanden Malta,
Go
z
z
o
e
n
Co
mi
no
a
f
s
t
o
nd, onder voorwaarde
bjheidgroeit.Hetisin1722t0t1732gebouwd
op de puinhoopen van een in 1106 gesticht dat zj steeds tegen deongeloovigen zouden

Benedictjner klooster, behoorde weleer tot strjden en die eilanden teruggeven, zoodra
het bisdom Fulda, doch w erd in 1807 door hethun gelukte,Rhodus te heroveren.Sedert
keizer Napoleon aan maarschalk Kellermann, dientjd noemde men hen M altezer ridders.
in 1816 door keizer Frans aan vorst M etter- Onder den grootmeester Jean de Lavalette,
ZcA ten geschenke gegeven. Het levertaan die de stad en vesting van dien naam deed

inkomsten 80000 Qorjnen,en deKeizervan verrjzen, werd een geweldige aanval van
Oostenrjk,zich de souvereiniteitvoorbehou- Soliman 11 met groot verlies afgeslagen,en
dend,betaaltde tienden.In 1848 werdJohan- de ridders handhaafden nu hunne onafhankenesberg een nationaal eigendom verklaard, ljkheid t0t aan de Fransche Omwenteling.
om het voor verwoesting tevrjwaren.Het Reedsvroeger hadden zj,ten gevolgevande
kasteel is van binnen zeer eenvoudig,en op Hervorm ing,hunne goederen in Engeland,de
het plein verheft er zich het standbeeld van Ne
derlanden en Skandinavië verloren,entoen
@*
Joltannes de Dooper. DeJohannesbrgerkc&%:J ZP
door Bonaparteop zjn togtnaarEgypte
bekleed onder de Rjnwjnen den hoogsten werden aangevallen? gaf de grootmeester
rang.
Sompeseh op eene verraderljke wjze zich
Johannieter orde of Oede m- &.Jan overzondereenigen tegenstand tebieden (12
1)g. Jerusalem. Reeds in 1048 deden kooplie- Junj 1798).In September1800veroverdende
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Engelgchen het eiland, en hoewel bj den fortin 1783 NFas e0n bek#faa:ikopergraveur
Vrede van Amiens bepaald was, dat het en overleed te Parjsin 1825.- De tweedet
teruçgegeven zou worden aan deOrde,bleef geboren te oFenbach den zlsten Maart1800,
het ln hetbezitvan Groot-Brittanle.Rompesek legde zich desgeljks op de graveerkunst t0e
had weldrazjnewaardigheidneiergelegdten en leverde fraajevignetten voorde Fransche

kort daarna werd Panl1 keizer van Rus- vertaling der werken van W alter Scof/,Cooland, t0t grootmeester gekozen. Deze keus z6r en Byron.Later bepaaldehj zich bj de
vond echter uit een godsdienstig oogpuntveel schilderkunst, behoorde Nveldra t0t de ge-

tegenkanting - inzonderheid bjden Paus- vierde kunstenaarsen overleed teParjs den
en de Keurvorst van Bejeren hiet
'in zjn Tden Dettember 1837. De derde, geboren te
land de Ordeop,om allemoejeljkhedenmet oFenbach den 9den November 1803, hield
Rusland te voorkomen.Ditvoorbeeld werdin zich desgeljksmetgraveer-en schilderwerk
vele Staten gevolgd, 00k in Pruissen,waar bezig.Op lastvan LodewnlcTMIJ
F:,schilderde
de Johannieter-orde in eene uitsluitend voor hj voor hetHistorisch Muséum teVersailles
den adelbestemde decoratieherschapen werd. onderscheidene veldslagen.alsmedehetbezoek
Na den dood van P# I benoemde ofbeves- van koningin Vidoria te Eu.Op de tentoon-

t
igdg de Paus achtervolgens onderscheidene stellingvan 1852bragthj:sEeneplundering'',
Iàllanen a1s grootmeesters der orde,welke
en rDevermaken van den Herfst''.Hj heeft

na hetverlies van Malta zich te Catanea op voorts een groot aantalvignetten en illustraSicilië gevestigd had. Na den valvan Napo- ties geteekend en gegraveerd,en overleed te
I:* deed de Orde vruchtelooze pogingen om Parjsden 4den Augustus 1852.
haarvroeger bestaan tevernieuwen.Inmiddels
John.Onder dezen naam vermelden wj:

ontving zj in 1825verlofvan den Pausom
haren zetel n= r Ferrara te verleggen, en
later naar Rome,waar zj thansn0g gevestigd is. Daarenboven bezit zj paleizen te
Venetië, Napels en Praag. O0k beBtaat in
Spanle n0g een afzonderljke tak van deze
Orde,in rang volgende op die van hetGulden
VlieB.Hetgewud derriddersisinvredestjd

John W>JIofJan tgflr,den bjnaam van

het Engelsche volk.Men meent,dat deze het

eerst gebezigd is door Swft. Anderen zjn

van oordeel, dat hj ontstaan is door de
XH istory ofJohn Bul1''ygeschreven doorJoyn
Arbuthnot.N0g anderen zjnvangevoelen,dat
die bjnaam in verband staatmethetlievelingsgeregt der Engelschen,nameljk roasteen lange zwartemantelmeteen aehtpuntig beef.In Engeland isdezebjnum hetzinnewitkrms,en gedurende den oorlog een roode beeld van een degeljk karakter,van gezond

N
vaqenrokyVan voren en vanachterenmaeteen
kru18 Voorzien.
I)e Trli
ddidck Johannoter 09.4:,in1810gn
1811 opgeheven,ontvi
nga1sKoninkll
jke.Prl1d-

verstand,van een krachtig ligchaam,van een

eerljk en opregt gemoed, van liefdet0tde
vrjheid en zin v00r regtvaardigheid. Z00

wordt trouwens John .
P111 in het rsketchsisck6 Johannider Or& eene nieuwe regeling book''van W ashington Trl
zll.g voorgesteld.In
d00r het kabinetsbesluit van 15October1852. het buitenlandwjstdie bjnaam op deeigenToen is de rBalye van Brandenburg''weder aardigheid van hetEngelschevolken opzjne
opgerigt,en men heeftbaar eene bestem ming geringe geneigdheid om zich naar degewoonn anderen te voegen.
q
legeven,welkeovereenkomtmetdevoorma- tenE'va
ttyenie J'OAP,bekendonderdenpseudoniem
lge. De Orde nameljk bepaalt zich bj het

verplegen van zieken.Zj telde in 1872één
grootmeester (prins Karel 1lJp Prgdssen),
11 komm andeurs. 7 honoraire kommandeurs,
één hoofdman der Orde (de veldmaarsc.
halk,
graaf von r ran-gelj,één eerelid (degemalin
van den grootmeester), 346 gewone en 1499
honoraire ridders. die allen t0t den adelbehoûren en deProtestantsche godsdienstbeljden. De Orde is verdeeld in 13 afdeelingen,
Van welke 0r zich 00k in Saksen,W iirtemberg, Mecklenburg en Hessen bevinden.Zj
zorgen voor de stiehting van hospitalen en
hebben zich in de oorlogen van 1866 en 1870

zeerverdiensteljk gemaakt.Inlaatstgenoemd
jaar waren 363riddersdezerordewerkzaam
en van dezezjn toen 7tengevolgevan vermoejenissen op hettooneel des oorlogs bezweken.

van .
E.A ca*lïffJeeneDuitscheromanschrjfster,
ln Thiiringen.Zj isde dochtervan eenschilder en Tverd Op haar 16dejaar Nvegens hare
fraaje stem door de regérende vorstin von
kkl
twarzbnry-k%ondershagtsen als kind aangenomen.Te Sonderhausen bezochtzj gedurende
een Jaardehoogere burgerschoolvoormeisjes

Feboren den 5denDeccmber1825 teArnstadt

en begafzich voorts, ten behoeve harer mu-

zikale opleiding, naarW eenen,waarzjeen
drietalJaren bleef.Zj trad 00k op als t00neelspeelster, maar zag zich door eene ongesteldheid van het gehoor genoodzaakt, die

loopbaan vaarwelte zeggen.Toen keerde zj

als voorlezeres terug naar de Vorstin.Tevens

vormde zj zich t0tschrjfster en leverdein
1865: pDie zwölf Alostel'',eenenovelledie
in de pGartenlaube''opgenomenwerd.Daarna

Johannot (François), een teekenaar en schreefzj sGold-else (1866)'',- pBlaubart
Bteengraveur, geboren te Olenbach, was de (1866)''
,- rDasGeheimniszder alten Mamtelg van een Franschen stam en volbragt in sell(1867)'',- nReichsgrëfn Gisela (1869)*'
,
het begin dezer eeuw, tegeljk met RennefelrHei
depripzeszchen 1871)'',- rDieZweite
de ,lithorayhische proeven.Latervertrokhj Frau (1873)M enz.A1 deze romanswerden
metzjh gezln naarParjsen stichtteereene eerst in de ?Gartenlaube''geglaatst,daarna
steendrukkerj.Hj lietdrie zonenna,Cltkles, afzonderljk ultgegevenen ook In het Neder2I
/ge#en T-y.Deeerste,geborenteFrank- landschvertM ld.Zj woontbj harenvadexte

JOHN- JOHNSON.

107

Arnstadt,doch bljftMnhoudend ziekeljk.
eerlang zjn ambtnederleggende,vestigdehj
Inranz,vrjheervon JbJ.l,eenOostenrjksch zich te Birmingham ,waarhj eene vertaling

luitenant-veldmaarschalk en bevelvoerend ge- van Lobo'
s rReisnaarAbessinië''uitjaf,die
neraalin Stiermarken enz.,geborendenzosten hem echter slechts een vjftal guinles verNovember 1815 te Bruck aan de Leitha iu schafte.Vervolgenszochthj erzjn toestand

Neder-oostenrjk.In 1827bezochthj de mi- te yerbeteren doorin hethuweljk te treden
litaire académiete W ienerisch-Neustadt,trad met eene bedaagde weduwe, die hem 800
in 1835 als ltlitenantin dienst,werd in 1845 pond sterling aanbragt.Nu opende hj teBireersteluitenantbjdengeneralenstafenwasin mingham eene kostsehool, doch daar deze
1848kapiteininhethoofdkwartiervan Raddzky. slechts 3 leerlingen telde, begafhj zich in
fn die betrekking en vervolgens a1s oëcier 1737 met één van hen, Garrok genaamd,en
van den generalen staf bj de brigade van met het onvoltooide treurspel rlrene'' naar
prins Lieelttenstein nam hj in laatstgenoemd Londen.Hierschreefhj merkwaardigeopsteljaar deel aan de gevechten in Lombardje, len in het sGentleman's Magazine'', onder
zoodat hj met onderscheidene ridderorden anderen van 1740 t0t 1743 zjne rHandelinwerd versierd.Daarna was hj chefvan den gen van den Senaatvan Lilliput''
,wurin hj
generalen staf eerst in Toscane, in 1859 in de discussiën van het Engelsche Parlement
Tyr0l2 en vervolgens in het Lombardisch- geeselde. Op zjn gedicht gluondon (1738)''
Venetlaansch konlngrjk. In 1861 werd hj volgde zjn rLife ofRichard Savage(1744)''.
bevorderd t0t generaal-majoor.In den 00rl0g Eindeljk verscbeen in 1.747 het prospectuB
van 1866 washj chefvan den generalen Btaf van zjn pW oorûenboek'' waarvoor hem een
bi
j het zuiderleger, hetwelk de overwinning honorarium werd toegezegd van 1575 pond
bi
'
j Custozza behaalde, waarna hj zich be- sterling. Gedurende de 7 Jaren)welke hj
noemd Zag t0t luitenant-veldmaarschalk. Na daaraan besteedde, dichtte hj: rrhe vanity
het eindigen van dien rampspoedigen krjg of human wishes''en gaf tevens het tjdwerd hj minister van O0rl0g en lid van het schrift:prhe Pmmbler''in hetlicht.Genoemde
Huis der Heeren.In 1868 evenviellegde hj DDicti
onary of the Enylish language (1755,
zjne portefeuilleneder en aanvaardde in 1869 2 d1n)''werdbj herhallng uitgegeven,- het
het kommandement van Grëtz.
laatst in 1864-1866.Zjn qeldeljketoestand
Rokk d #A J'#John,eenuitstekendDuitsch wasechterdaarbjnogz00welnigverbeterd,dat
regtsgeleerde. Hj werd geboren den 17den hj in 1756wegenseene schuld van n0ggeen
Julj 1827teMariënwerderin West-pruissen, 6 pond sterling in de gevangenis werd opgestudeerdeteLeipzig,Berljn en Göttingen en sloten.Van 1858 t0t 1860 gafhj hetweek?romoveerde aan laatstgenoemde universiteit blad r'rhe Idler''in hetlicht.Zjn algemeen
m 1852.In het volgende jaar vestigde hj bekenden roman:rHistory ofRasselas,prince
zich als privu t-docent te Königsberg en werd ofAbyssinia(1759)''schreefhj in kortentjd,
er in 1856 buitengewoon, in 1859 gewoon om deschulden enbegrafeniskosten van zjne
hoogleeraar.In 1862 t0t 1id van hetHuisvan moeder te betalen.In 1765 verscheen zjne
Afgevaardigden gekozen, behoordr hj aan- uitgave van M akspere,en in 1762 verleende
vankeljk t0tderFortschrittspartei''ensedert Georle III hem een pensioen van 300 pond
1866 t0t de Natlonaal-liberalen.Na de oprig- sterllng, - 'tgeen hem gunstig stemde voor
ting van den Noord-Duitschen Bond (1867) het Hof,zooalsbljktuitzjne vlugschriften:
legde hj zdn mandaat neder,werd achter- XThe false alarm (1770)''en pTaxation no
volgens hoogleeraar te Kiel en te Göttingen tyranny (1775)''.Voorts leverdelhj n0g een
en zag zich in 1870 benoem d tot 1id van het
Hanseatisch Hooge Hofvan Appèlte Liibeck.

(1
D
Jo
77
ur
5)
ryyentopLi
the
Western Isles of Scotland
ves of the most rminentEn-

Van zjnegeschnf
'ten noemen wj alsdemerk- glish poets (1779-1781,en laterl''.Hj overwaardigste:rEntwurfnebstM otiven zueinem

leed te Londen den 13den D ecem ber 1784.

Strafgçsetzbuche flir den Norddeutschen Bund Zjne gezamenljke werken zjn bj herhaling

(1868)''
,- çn pDasStrafrechtinNorddeutsch- uitgegeven.
Andrew Johnson,den zeventienden president
land (1870)'',- voorts n0g:rueber Landzwang undwiderrechtlicheDrohungen(1852)'', der Vereenigde Staten van Noord-Amerika
recht in Norddeutschland seit (15 April 1865 t0t 4 Maart1869).Hj werd
rDas Straf
den Rechtsbiichern (1858)''
,- en pDieLehre geboren te Raleighyde hoofdstad van NoordCarolina den 29sten December 1808,genoot
vom fortgesetzten Verbrechen (1860)''
.
Johnson.Onderdezennaam vermeldenwj: nagenoeg geen onderwjs en was alskleerSamnëlJ0Aldp>,een verdiensteljk Engelsch makerwerkzaam.Na zjnhuweljkonderwees
schrjver,doch tevensom zjneongemanierd- hem zjne vrouw in hetlezen en schrjven.
heid een waren zonderling.Hj werd geboren Daarna werd hj te Greenville in Tenessee
den 18den September 1709 te Lichfeld in het achtervol
gens bl
lrgemeester,senator en afgegraafschap StaFord,legdezichmetjvertoeop vaardigde naar het Congrès, en zag zlch
de oude talen en studeerde teOxfprd.W egens eindeljk tot Presidentgekozen.Na het aan-

gebrek aandenoodigegeldmiddelenmnesthjde
universiteit verlaten, en na den dood zjns
vaders zag hj zich genoodzaakteenehulponderwjzersbetrekking aan te nemen. Reeds
vroeger had htj eene vertaling van Pope'
s
Messias'' in Latjngche verzen geleverd,en

vaarden van zjne befrekking bj den dood
van Lineoln,tjdens wiens bestuurhj vicepresident was, veroorzaakte zjn veto met

betrekking t0t de reconstructionbill, bevattende de voorwaarden,waarop de afgevallen
Staten weder in den Bond zouden worden 0p-
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genomen,eene geweldigespanningtusschende Tenessee om erde vrjwilligergt0teen gereuitvoerendeenwetgevendemagt.Dezebereikte geld leger zaâm tevoegen.Doch vöördathj
hare grootste hoogte, toen Stanton, minister deze moejeljke taak volbragt had,leed hj
van O0rl0g, die zich Mn de zjde van het bj Fort-Donelson denederlaag en werd naar
Congrès geschaard hadx
,zjn ontslag ontvirg. Tenessee teruggeworpen. Nadat Beaureyard
Joknson belastte in Auguetus 1867 generaal hem ter hulp w as gesneld, volgde de slag
('rantvoorloopig raet die podefeuille.Stanton van Pitts-Landing, waar hj door een stuk
deed hiervan afstand onder protest,doch aan- eener springende b0m gedood werd.

vaarddehaar&vederden 15denJanuarj 1868,

omdat Grant de door JoAlyps aangevoerde
gronden afkeurde.Daarnabenoezade deze den
Qlsten Februarj 1868 generul Tkomasvoorloopig t0t minister van 00rl0g en zond aan
Rtanton den las@t@,alde zaken van het departement aan ZPn opvolgel' over te dragen.
LMtstgenoemde sloeg dit af, de Senaat
verklaardej dat het ontslag onwettig was,
en het Huis van Vertegenwoordigers stelde
met 126 tegen 47 stemmen den Presidentin
staatvan beschuldiging.Hetprocès,voorden
Senaat gevoerd, nam den 23sten Maart een
aanvang. Van de senatoren stemden 35 voor
schuldig en 19 voor niet-schuldig,doch daar

de veroordeeling2/sdederstemmenvereischte,
werd hj vrjgesproken. Bj het stellen van
candidaten voor den presidentszetel na de
aftreding van Joltnson, verkreeg deze in de

democratischeclubteNew-York aanvankeljk

65 stemmen, doch dit aantal verminderde

Joinville (Jean, sieur de), de eerste
merkwaardigegeschiedschrjverderFranschen,
die het leven van Lodewqk IX op eeneuitstekende wjze heeftvoorgesteld,werd geboren niteen aanzienljkgeslachtin Champagne
omstxeekshetjaar1923.Reedsvroeg tradhj
in dienstvan ThibawtJF,koning vanNavarre

en graafvan Champagne.Nadathj bj dezen

t0t den rang van senechal en grootmeester

opyeklommen was,nam hj in 1245 hetbeslult, om Lodew'
qk IX op zjn Kruistogtte
volgen.T0t goedmaking derkostenverpandde
hj een gedeelte zjnar goederen en scheepte
zich in te Marseille tegeljk metden Koning
en gevolgd door9riddersen 700krjgsknechten. Daar hj echter Op het eiland Cyprus,
waarmen aanleçde,zjn volknietlangervan
soldj k0n voorzlen,trad hj metzjn legertle
in dienst desKonings.Metdezen keerdehj
in 1254 naar Frankrjk terug en bleefaan
hetHof.Hj lietzich evenwelnietoverhalen
om in 1269 aan een tw eeden Kruistogt deel
te nemen, en toen hj vernam,datLodewl
jk
IX te Tunis overledenwas(1270),beschreef
hj het leven van dien Vorst.Hj stierf in
1318.De beste uitgave van zjne sHistoire
de St.Louis'',een voortreFeljk boek,isdie
van M okel (1858).O0k wordtaan hem een

gaandeweg. Den 4den Maart 1869 legde hj
zjne waardigheid neder in de handen van
zjn opvolger k ant.In een adres aan het
volk poogde hj ztjn gedrag alspresidentte
regtvaardiyen en tegen het einde van 1869
steldehjzlchinTenesseewedercandidaatvoor
de betrekking van senator, doch te vergeefs.
In 1875 eindeljk werd hj nogmaalsa1ssena- rCredo'' toegeschreven, dat opgenomen is in
t0r naar W ashington gezonden,en hj over- de pMélanges!publiéspar la Société desbiblileed den BlstenJulj van datjavr.
ophilesfrançals(1837)''.- Omtrentdenprins

Johnston (Albert Sidney), generaal der van
JJjïwz
tjdleraadplegemenhetartikelOrle
'ans.

Geconfedereerde Staten van Noord-Amerika,
olaklm ,een zoon van Josias,werd met
geboren in 1803 te Macon-county in Ken- hulp van den Egyptischen vorstNea o in 609

tueky,ontving zjne oyleiding te Lexington
en W estpoint en trad ln 1826 als luitenant
in dienst.Nadathj deelgenomenhad aan den
oorlog tegen de ZwarteValken,nam hj zjn
ontslqg en kochtgoederen in Missouri.Later
verhulsde hj naar Texas en in den oorlog
tusschen dezen Staaten Mexicostreed hj a1s
gem een soldaat ondergeneraalH o%ston tegen
Ranta Anna.W eldra echter washj t0tden
rang van kolonel opgeklommen en werd
durnabelastmetdekrjgszakeninTexas.Toen
echter wederom een oorlog tegen Mexico uitbarstte, voegde hj zich in zjn rang bj het
leger,en in den slag bj Monterey (1odober
1846) werden 3 paarden onder hem doodgeschoten. Na het sluiten van den vrede nam

vôör Chr. koning van Judaea.Nadat hj in
het 8stejaar van zjne regéring schatpligtig

wasgeworden aandeBabyloniërs,pooqdehj
kortvöörzjn dood(599)zjnezelfstandlgheid
te herkrjgen en gafhierdooraanleiding,dat
een Chaldeeuwsch leger tegen Jerusalem

oprukte.Hj leefde echter niet lang genoeg
om getuige te w ezen van de verovering

dezerstjd.
Jokal (Moritz),een Hongursch dichter
en dagbladschrjver,geboren in 1825, studeerde te Preszburg, Pâpa en Kecskemet,
promoveerde in de regten en schreefin 1842

zjn eerste drama: rDe Jodenlongen'', het-

welk doordeHongaarscheAcadlmiebekroond

werd. In 1846 verscheen zjn roman: pDe
hj zjn ontslaq,doch trad in 1849 wederin werkdagen'', en in 1847nam hj deredadie
dienst en trok ln 1857 aan hethoofd van een op zich van hetletterkundig tjdschrift:rLexegimentruiterj teveldetegen deMormonen. vensbeelden'' Omstreeks dien tjd gafhj in

De
n lsten April 1858 deed hl zjn intojtin 2 deelen eene verzameling van novellen in
hunne hoofdstad aan hetZoutmeer en wlster het licht, getiteld:mBloemen des wildernis''.
a1s militaire gouverneur de orde te handha- Den 15den Mei 1848 riep hj te Pesth eene
ven. Bj het uitbareten van den burgeroorlog volksvergadering bjeen, die de bekende
was hj brigade-generaalen koos aanstonds XTwaalf artikelen''aannam en verwierfgroo-

de zjde der Zuideljken.Nadathjbj Bulls ten invloed op het staatkundig leven des
Run gestreden had, zond men hem nM r volks. Toen de omwenteling mlslukte,ont-
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snapte hj Mn deinhechtenisnemingdoordien
zjne echtgenoote, de tooneelspeelster Rosa
Zllpr/JId,bem bj een harerbloedverwanten
niet ver van Miskolcz eene schuilplaats bezorgde en daarna een pas,waarmede hj

Pesth bereikte.Toen schreefhj zjne srafe-
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overleg met dezen zaaakte hd J3# 0p de
Spaanschegoud-en zilvervloot.Hjontmoette
haar niet ver van Cuba en beslootaanstonds
t0t den aanval.T0t 3-maal t0e klamptehj
het vjandeljk admiraalschip aan boerd,en
voorzekerzou hjeeneglansrjkeoverwinning
behaald en een grooten buitverkregen hebben, z00 zjne onderbevelhebbers zlch niet
lafhartig hadden gedragen.Bj zjn terugkeer

reelen uit den omw entelingsoorlog'', w aarin
hi
j den moed zjner landgenooten aanwakkerde. Het aantal deelen, door hem uitgegeven, klom allengs t0t 150, van w elke in het Vaderland belonnden de Staten hem
wj noemen:pDe zonen van den man met met een gouden eerepenning u n eene keten
hetsteenen hart (1869,4 dln.)''en rzwarte van hetzelfde metaal.In 1639 voerde Jolhet
diamanten (1870, 5 d1n)''
. Behalve romans bevel 0Ver een smaldeel onder Tromp en

leverde hj drama's en dichtbundels.Sedert droeg niet weinig bj t0tde overwinning bj
1858 redigeerthjhethumoristisch weekblad: Dtlins.In 1640 stevende hj weder naar de
rDe Kûmeet''en sedert 1863 het staatkundig
dagblad: pllet Vaderland''. Meermalen werd

W est-lndische waterenj doch zag zich door
storm genoodzaaktnaarFernambuco te zeilen.
hj gekozen t0tafçevaardigdenaardenRjks- In 1641 zond Johan A x rïf.s hem met 20
dag en de verzoenlng derverschillende volks- schepen naarde kustvan Afrika,en hj ontstammen van Hongarje wassteedshetdoel rukte er aan de Portugézen de stad Loanda

van zjnstreven.

diSt.Paulo.Daarna geluktezjn aanslag op

Jokoham a of Yokoham a is eene be- het eiland St. Thomas; doch htj overleed
langrjke havenstad op het eiland Nipon met aldaar den 3lsten October 1641.
20000 inwoners.Zie onder Japan.
Jo1 (Een) is een klein, scherpgebouwd
vaartuig,geschikt om doorriemen teworden
voortgestuwd, doch 00k voor zeiltuig ingerigt. Op de groote oorlogschepen heeft men

gewoonljk 2 sloepen, die den naam vanjo1
dragen,nameljk de grooteJ01jop zjde van
hetschip aan davids(sloepstutten)hangende,
en de kleine j01,dieachterhetschip wordt
geheschen. Beide worden voor dageljksche
communicatiedienst gebezigd. De naam isafkomstig van het Engelsch woord yawl, dat
dezelfde beteekenis heeft.

Jo1 (Kornelis Korneliszoon), bjgenaamd

Jolim a Bojerisdenaam vaneenplantenomvatslechtséénesoort,nameljk J.afroana
Ddile, een klimgewas met stengels ter
geslacht uit de familie der Cucurbitaceën.Het
.

lengte van 20 t0t 30 Ned.el.Men vlndthaar
in het zuiden van Atkika, aan de kustvan
Zanzibar, en uithare zaden wordteene uitmuntende olie geslagen.
Jolly (Julius),een Badensch staatsman,
geborcn te Manheim denzlstenFebruarj1823,
studeerde te Heidelberg en te Berljn,promoveerde aan eerstgenoemde universiteit, vestigde er zich als privaat-docenten zagerzich
in 1857 benoemd t0t buitengewoon hoog-

Hoqtebeen, een Nederlandsch zeeheld, werd leeraar.In 1861 werd hj raadsheer bj het
in den aanvang der 16de eeuw te Schevenin- ministérie van Binnenlandsehe Zaken, en a1s
gen geboren en tradalsscheepsjongeninzee- vertegenwoordiger van de Heidelbergscheuni-

dienst.Doorzjne dapperheid klom hjop t0t versiteittrad hj in deEersteKamerop,waar
kapitein en stevende alsbevelhebber van De hj zich een uitstekendredenurbetoonde.Hj
otter'' in 1628 m et n0g 11 andere schepen droegveelbj t0tverbeteringderwetgevingen
op last der W est-lndische Maatschappj naar was er een jverig voorstanderdereenheidvan
den Atlantischen Oceaan. Reeds toen droeg Duitsehland.In 1865werdhtjlidvanhetgeregtshj zjn bjnaam ,omdathj zjn éénebeen in hof,doch in 1866keerdehjt0thetdepartement
een gevechtverloren had.Hjveroverde een van Binnenlandsche Zaken terug en zag zich
rjk-geladen Portugeesch schip,waarmedehj in1868benoemdtoteerstenminister.Hjvoerde
naar hetVaderland gezonden werd.Bj zjn vrjzinnigehervormingen in en in dagen van
terugkeer kwam hj te St. Vincent, waar dreigendgevaarvervolgdehj,inovereenBtemgeneraal Hendrik Zowcg hem bevel gaf om

ming met den Groot-llertog,onbeschroomd

naar Brazilië te zeilen. Hier nam hj deel zjn Weg.N0g altjd staathjeraanhethoofd
aan den aanval op Olinda en aan de verdere van hetministérie.
overwinningen op de Portugézen. ln 1631
Joly (JacquesCrétineau-), een verdienstedeedhj wederom een togtderwaartsenkwam ljk Fransch schrjver en tevens een jverig
terug met een aanzienljken buit.In 1633 voorstander der Ultramontaansche beginselenj
hielp hj Truxillo op de Spanlaarden verove- werd geboren te Fontenay in de Vendée den
ren en maakte zich voortsmeester van eenige 23sten September1803 en Ontving zjne opleirjk geladene Spaansche schepen. Toen hj ding aan het seminarium van St.Sulyice te
echterin 1634meteenkosteljkenbuitnaarhet Parjs. Aanvankeljk trad hj op alsdlchter,
Vaderland stevende,werd hj door ;kapers en zjne verzen getuigen van zjngodstlienstig
genomen en naarDuinkerken opgebragt.maar gevoelen van zjne kerkeljkeregtzinnigheid.
weldra uitgewisseld.Nu stak hj wederom in Daartoebehooren:rohants Romains(1826)',
zee en was niet minder voorspoedig dan te - !Trappistes (1823)'' - en plnspirations
voren.Hieropechterverbeiddehem belangrjker poétlques (1829),,.Na de Julj-omwenteling
taak.InApril1638zeildehjalsbevelhebbervan was hj medewerker Mn legitimistische blaeen smaldeelvan 14 schepennaarBrazilië,waar den,en hj schreefvonrtsonderscheidenewerJokan A x rï/d t)
- Nauaw strjd voerde.In ken van gesthiedkundigen inlmud, zoonln:
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gode: de.gueaes de la Vendée(1834)'',
pEpi
re des généraux etdes chefs VenpHistoi

met bjval ontvangen? - voirts 00k zjn
XOdoardo'',opgevoerd ln 1738.Reedsin 1741
déens (1838)9',- en pHistoire de la Vendêe had hj door onderscheidene opera's,zooals
militaire(1840- 1841,4d1n)''
,- voortspllis- rRicimero''1 XAstianasse''1 XEzio'') nM erope''
toire des traités de 1815 et de leurexécution OnZ.,00n beroemden naam VerW0rV0n.VO0r&1
(1842)'',- pllistoire relipieuse, politiqueet werd pMerope''teVenetiëtoegejuicht,waar
littéraire de la Compagnle de Jésus(1844- men hem de betrekking van diredeur van
1846, 6 d1n)'',- pLe pape Clément XIV één der conservatoria opdroeg. Hj schreef
(1853)'',- pscènes d'Italie et de Vendée hier de npera's: pAchille in Sciro''en pDi(1853)''
1- en pla'êglise romaine en tàce de done'' en bleef er t0t 1748. Durna vertrok
la révolution (1859j2 dln)''.Hj overleed te hj naar Eome en 'verd. er in 1749 kapélParjs den 3den Januarj 1875.
meesterderSt.Pieterskerk.In 1754 ging hj
Jomard (Edme François),een verdienste- als kapélmeester van hertog Karelrczl < *ljk Fransch aardrjks- en oudheidkundige, temberg naarStuttgart,waarhjomstreeks'30
geboren te Versailles den l7den November opera'scomponeerde.In 1758 keerdehj naar
1777,was in 1794 een van de eerste leerlin- Italië terug,alwaar hj gedeelteljk in zjne
gen der Polytechnische schoolen nam in 1798 geboortestad, gedeelteljk te Napels zjne
deel aan den veldtogt naar Egypte.Schoon dagen sleet, n0g onderscheidene Opera's verbelast met drukke topographische werkzaam- vaardigde, en den 28sten Augustus 1774 te

heden, verznimde hj nietde oude gedenk- Napelspvgrleed.
teekens des lands in teekening te brengen en
Jom lm (Henri baron),luitenant-generaal
tebeschrjven.Toen hj in1802naarFrankrjk in Russische dienst, nadathj eerstgenerMl
terugkeerde,ontving hj bevel,om zichnaar was geweest bj het Fransche leger, tevens
Bejeren tebegeven en aldaarde opmetingen schrjver over militaire aangelegenheden,
langs de grenzen van Bohem en enz. te be- werd geboren te Peterlingen in W aadtland
Bturen. In 1803 riep men hem terug naar den 6denMei1779.Aanvankeljk wjdde hj

Parjs,opdathj aldaar z0u medewerken aan zich te Parjs aan den handel.De omwentede pDescription de l'Egypte'' en na dendood ling in Zwitserland wekte hem op om naar
van Contê werd hj secretarisvan de daartoe W aadtland terug tekeeren,waarhj op 20benoemde commissie.Na den Vrede van 1814 Jarigen leeftjd den rang verkreeg van luitebegafhj zich ten behoevezjneroudheidkun- nant-kolonelder militie en secretaris-generaal
dige studiën naarEngeland.Bjzjnterugkeer van zaken van O0r10g.Toen hj later,geduin zjn vaderland werd hj lid dercommissie rende de reactie, zjne betrekking verloor,
t0tinvoering van hetwederkeerig onderwjs, zag hj zich in 1803 op aanbeveling van gein 1818 lid van de Académie des Inscriptions neraal Ne
y in een handelshuis teParjsqeen kort daarna honorair 1id van verschillen- plaatst.Niettemin zette hjzjnekrjgskundlge
de buitenlandsche académiën. In 1821 ont- studiënvoort,enschreefin1804zjnrr
fraitédes
wierp hj het reglement voor het aard- grandesopérations militaires (3dedruk 1818,
rjkskundig genootschap, en zjn invloedopde 3 d1n)'', waarna hj tot batalonschef en adAttikaansche aangelegenheden werd allengs Judant van Ney, en in 1805 door den KeiFooter.Hjbezorgdedeuitgavevan:rvoyage zer t0t kolonelbevorderd werd.Als chefvan
a l'oasis deThèbes(1820)''vanCailltand,
den generalen stafvan Ney nam hj deelaan
bevorderde het verschjnen der pllistoire de de veldtogten van 1806 en 1807,werd baron
l'
Egyyte (1823):'van Manén,alsmedevande en volgdein 1808 Ney naar Spanje.MenlasDlctlonnairer010f(1823)Mvan Dard en van terde hem echterbj zjn chef,en hjkwam in
een pvbyage a l'oasis de Syouah (1823)''.Die 1809 op non-activiteit.Hj vertrok naarZwitgeschriften wekten de opmerkzaamheid van serland, nam zjn ontslag, en stond op het
-K6
h6me&Ali,diehem teParjsmetdeoplei- punt om in Russische dienst te treden,toen
ding van eenige Egyptische Jongelingen be- Napoleon hem t0tbrigade-generaalbevorderde.
lastte.In 1828 werd hj custosderkaartenen Later t0tKeizerljk historiograaf benoemd,
plans aan de Koninkljke Bibliotheck,en in ontving hj in het begin van den veldtogt
1839 conservator van die afdeeling.Hj over- van 1812 den last om de geschiedenis der
leed te Parjsden 22stenSeptember1862.Voor Groote Armée te st
shrjven. Hj werd eexst
de groote DBeschrjvingvan Egypte''heeft'
hj gouverneur van W ilna,daarnavan Smolenskj
6 de len geleverd,en daarenbovenvelekleine bevorderde bj den terugtogt hetbouwen van
geschriften overonderwjs,oudheidkundeenz. de brug over de Bérézina, en werd ziek;
nagelaten.
doch zag zich na den slag bj Liitzen weder
Jomelli(Nic0l0),een beroemd Italiaansch geplaatsta1s chefvan den generalen stafbj
componist,geboren den llden 8eptember1714 Ney.Deze droeg hem wegens ui
tsteltende
te Aversa in .het koningrjk Napels,ontving verdiensten voor t0t divisle-generaal;doc'
h
heteerste onderrigtin demuziek in zjneva- Napoleon,doorBertl
tierteqen Jominiingenoderatad, doch bezocht op l6larigen leeftjd men,ontnam hem alleuitzlgtop bevordering.
hetConservatoriodiSan-onofrio,daarnadatvan Hierdoor gebelgd,verlietJomin'
% de Fransche
Della Piétâ de'Turchinite Napels,waarDu- diensten begaf zich naar de VerbondeneM 0rJSJe, Leo en Feo zjne leermeesterswaren. gendheden. Keizer Aleœander benoemde hem

Zjne eerste compositiën waren balletten en totluitenqnt-generaalen adjudant.Intusschen
cantaten, en op z3jarigen ouderdom leverde nam Jom%nigeen deelaan den00rl0g tegen
hj de opera:pL'
errorelm0r0sQ''.Dezewer; Frav rjk;zelf: bewaarde hj een dlep Btil-

JOMINI- JONCKBLOET.

zwjgen over de hem bekendeoperatieplannen.
In 1815 volgde hj AleœandernaarParjsen
verkreeg van Lodewj;k XVIII deLodewjksorde.In 1818 bevond hj zich ophetCongrès
te Akenjin 1823 op dat te Verona.Voorts
vergezelde hj den Keizer in 1828 op zjn
veldtogt tegen de Turken enbeweesbjVarna
belangrjke diensten. 00k werktr hj mede
t0tde stichting der militaire academi
' e te Petersburg.Hj verwierfeen beroemden naam
doorzjn geschrift:gllistoire critiqueetmilitaire des campagnes de la révolution (1806,
5 d1n;34edruk 1819- 1824,15dln)'',Voorts
schreefhj:rvie politique etmilitairedeNapoléon,racontée parlul-même au tribunal de
César,d'Alexandre et de Frédéric (1827,4
dln)',- alsvervolghierop:rprécispolitique
etmilitaire dela campagne de1815 (1839):',
en sprécis de l'art de la guerre (1830;
2dedruk 1855)'1.Later vestigde hj zich te
Lausanne,in 1855 te Brusselen kort daarna
op eene villa te Passy bj Parjs,alwaarhj
den 24sten Maart 1869 overleed.
Jonas.Onderdezen naam vermelden wj:
Jonas,een Hebreeuwsch profeeteneenzoon
van Amittltai.Hj wasafkomstig uitdestad
Gath-llachefer op hetstamgebied van Zebu10n en leefde in den aanvang der regéring
van Jerôbeam I1. Volgens de Hebreeuwsche
sage vertrok de profeet.op last van Jahmek,
als boetprediker naar Ninivé, doeh werd 0n-
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Dalûd,den uitstekenden veldheer en l n me-

dedingerzjnsvaders.Hj wordtin deboeken
des Ouden Testaments voorgestel; alg een

edel mensch en sneuveldemetzjn vMeren
zjne broeders in een slag tegen de Philist:nen bj Gilboa.
JonatltanHyzAld,een der Makkabeërs.Hj
was een zoon van M attatMas en een dapper
held.Na den dood van zjn broeder Jwdas
Accccùcdl.
v (158 vôör Chr.) werd hj opperbevelhebber der Israëlieten.
Jonathan ot'eigenljk WoederAllf/zll,den
naam van hetAmerikaanschevolk,geljk die
van Jol
tn.
/111aanhetEngelsche,vanJanfcgd
aan het Hollandsche en van neefM ol
œlaan
het Duitsehegegeven wordt.Volgens sommigen is die naam afkomstig van J-lfAx
Trumbull,gouverneur van Connectieutin den

tjd deromwenteling,daaxmen dezen in het
leger z00 heette.Hetschjnt echter,dathj

het eerst gebezigd is door de Engelschey,
vermoedeljk omdat die Bjbelsche naam ln
hetpuriteinsche Nieuw-Engelandz00dikwgls

voorkwam. Broeder JàllfAll is eene sluwe,

jverige,opgeruimdeen bluferigepersoonljk-

heid, wie het noch aan humor, noch aan
eene zekere mate van welwillendheid ontbreekt. Even als Jokn B.llonderscheidthj
zich door vrjheidsmin,vastheid van karakter

en ferheid op zjne afkomst, maar terwjl
eerstgenoemde stilen in zich zelfgekeerd is,

derweg wegens zjne wederspannigheid door weet broeder Jonathan niet alleen druk 1

een storm overvallen, door de zeelieden Over syreken,maar zi
ch 00k zeer goed nMr Ge
boord geworpen en door een visch opgeslokt, elgenaardigheden van anderen te voegen;b0-

die hem 3 dagen en 3 nachten in zjneingtl- venalechter stelthj leepheid (smartness)en
wanden deed huisvesten en daarna uitwierp voortvarendheid op hoogen prjs.
op het land.Ten tweeden male naar Ninivé

gezonden, verkondigde hj aan deze stad

Jonatkan,zie onderH asebroek.

Jonckbloet (W illem JozefAndrieslreen
invloedrjk 1id der Tweede Kamer,geborente

haren Ondergang,indien de inwonerszichniet
bekeerden.Laatstgenoem den echterdedenboete
en bleven behouden.- Volgens deuitspraak
der critiek behoort het boek,dat den naam

uitstekend Nederlandsch letterkundige en

Hervorming.Hj werd geboren teNordhausen
den 5denJunj 1493, zag zich in 1521 benoemd t0t hoogleeraar in de godgeleerdheid
teMTittenberg,vergezelde L'
uthernaarW orms,
ondersteunde dezen bj het vertalen van het
Oude Testamenten bj de kerkvisitatie,nam

z0u wjden. Hetmeestheldehj overt0tde
Vaderlandsche geschiedenis en letlrkunde.
Gedurende zjne weifeling of hj degeneeo
kunde,dan wel de regtsgeleerdheid durme4e
z0u verbinden,nam hj,op raad vanprofessor Geel, het besluit om zich geheelen al
aan onze taal- en letterkunde te wjden,ofschoon hj daarbj verstoken bleef van het
voorrert om een doctoralen graadteverwere
ven.Nlettemin schreefhj een:pspedmen ex
literis Belgicis,exhibensLudovicideVelthem
chronici,qqqd inscribitur Speculum historiale,

'sHageden GdenJulj 1817!z0uzjneopleiding
ontvangen aan de KoninkljkeMilitaireAcadçvan slona''draagt,t0teen veellateren tjd, mieteBreda,dochzag ditvoornemenverjdeld
en heeftzjn inhoud de strekking om aan te doordienhetonderwjsaldaarwegensdeBelgitoonen,dat de orakeltaal der andereprofeten, scheonl
ustenwerdqeschorst.Hjbezochttoen
ds vernietiging der Heidenen behelzende,van hetgymnasium in zkne geboorteplMl en,wer;
allen grond oniblootis.
in1835 te LeidenalsstudentingeschreveqzonJ'
tœtws Jbzzcd, een jverig voorstander der der begaald te weten,aan welk vak hj zich

deel aan het twistgesprek te Marburg, aan
het opstellen der Torgauer Artikelen, en

was aanwezig op den Rjksdag te Augsburg.
00k leverde hj oorspronkeljke geschriften
en vertalingon, en vertolkte onderscheidene
werken van Luther, alsm ede de pApologie

der Augsbtlrgsche geloofsbeljdenis'' van Me- librum 111.77 Het werd onderhet voorzitterIcsclfos in hetDuitsch.In 1541werd hj su- schap van den hoogleeraar Megen>ek dpor
perintendent te Halle,en in 1546 te Coburg. hem verdedigd, waarna hem weldra eersHj overleed teEisfeldden 9denoctober1555. halve het diploma van dodor in de letteren

Jonathan. onder dezen naam vermelden doorden Senaatgeschonken werd.Bj herha-

wj:

Jonathan,een zoon van den Israëlietischen
koning Bawl en tevens den boezemvriend van

ling deed hjnuwetenschappeljkereizennnlr
Duitschland en Frankrjkj wMr hj vriendschappeljke betrekkingen oonlrnaapl met&
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beroemdste letterkundigen. Achtervolgens le- het handhaven der nationale eerin hetbuitenland. Hj was lid 4er commissie t0thet
bouwen van den toren te Dillenburg,en is

verdehj:pMr.H.van W jn,aanteekeningen
op deRjmkronykvanJanvanHelu(1840)'',nDe sproke van Beatrys,13deeeuw ,metaanhangsel (2 stukken, 1840)''!- pDe dietsce
Dodrinale,leerdiehtvandenlare1345(1842),,,
uyswerck, door Constantjn Huygens
rcl
(1842)'',- rlbman van KareldeGrooteen
zjne XIl palrs(1844)''
,- pDieDietsce Catoen,kritisch uitgegeven (1842)'',- en rR0manvan Lancelot(1844- 1849,2dln)''.Geen
wonderalzoo,dathtjin 1847 benoemd werd

thans(November 1875)op reisnaarAmerika,
om er, als 1id der Nederlandsehe cnmmissie
voor de W ereldtentoonstelling tePhiladelphia,
de belangen der Nederlandsche inzenders te
bevorderen. Behalve reeds vermelde geschriften, die eene omwenteling veroorzaakten in

de beschouwingswjze dermidden-Nederlandsche yedichten, schreefhj een aantalmerkwaardlge opstellen in tjdschriften. Hj is
t0t hoogleeraar in de Nederlandsche taal en 1id van deKoninkljke NederlandscheAcadégeschiedenis aan het Athenaeum te Deventer. mie en van onderscheidene geleerde genootHj aanvaardde die betrekking den 16denFe- schappen in het binnen- en buitenland,bruarj 1848 met eene redevoering: poverde voorts ridder der orde van den Nederlandwe
tents
eljdkuerend
beo
ening der Nederland- schen Leeuw ,vandeLeopolds-ordevanBelgië
sche
ac
ahla
'y
.pGe
eef
zjn verbljt'teDeven- en van verschillende andere orden.
Joncourt. Onder dezen naam vermelden
ter schreef hj: ,overmiddennederlandschen
versbouw (1849),'.- rNalezing op het4de wj**
deel van den Spieghel Historiael van MaerPkrre deJrolcplrf,eerstpredikantte Clerlant (1849)'', - rlues Romans de la Char- montin Beauvoisis,vanwaarhj uitweeknaar
rette d'
après Ganthur Map et Chrestien de Nederland.Hierzag hj zichin1677beroepen
Troyes(1850)'',- prheokratieen grûndwet, t0t predikant bj de W aalsche gemeentete
eene reeks van historisch-politischevoorlezin- Middelburg, - voorts in 1699 te '
sHage,
gen (1851)'', - pGeschiedenis der midden- waar hj t0taan zjn dood in 1725 werkzaam
nederlandschedichtkunst(1851-1855,3d1n)'', bleef.Hj waseen uitstekend kanselredçnaar;
en rGuillaume d'Oranje,chansonsdegeste 00k schreefhj:rEntretienssurlesdiF'
erentes
des X1 en XII siècles(1854,2 d1n)''.Voorts methodes d'expliquer l'Ecriture etde prêcher,
tot hoogleeraar in de Vaderlandsche geschie- de ceux qu'on appele Coccéiens et Voetiens
nis,% l-enletterkundeteGroningenbenoemd dans 1eB Provinees Unies (1107)'',een beek
Mnvaarddehj erdie betrekkingopden30sterl dathem vele onaangenaamheden,tegenschrifMaart 1854 met eene redevoering:rover de tenenzelfstjdeljkeschorsingbezorgde.Voorts
beoefening van degeschiedenisdesvaderlands schreefhj:rLettre auxégllsesW allonnesdes
in wezen en strekking'
'. Hj gaf er voorts Pays-Bas (1708)'' - pBrief waarin hj vereen belangrjk eollegie over aesthetica,en slag doet van 't gepasseerde in 't Synode te
schreef:pvan deu 5TosReinaerde (1856)''.- Utrechtenz.(1708)'',- ppenséesutilesaux
Beatrys en Carelende Elegast (1859)'',- Chrétiens de tous1esétats (1710)'',- gluetDEtude sur le roman de Renart (1863)':,- tres sur les jeux de hasard (171342de druk
alsmede voor een groot gedeelte het: pGe- 1714)'', - rNouvelle lettre sur 1es Jeux de
denkboek der Hoogeschool te Groningen,ter hasard (1713; 2de druk 1714)':,- rLettres
gelegenheid van het vjfde halve eeuwfeest eritiques su< diverssuletsimportans del'Eeri(1864)''.Toen hj echter in 1864 doorhet ture Sainte (1715)'', pconsiderations sur
nieuwe kiesdistrid W inschoten t0t volksver- l'origine de J0b etc.(1720)''1 en rEntretitegenwoordiger gekozen werd,legde hj zjn ens sur l'état présent de la religionenFrante
hoogleeraarsambt neder en vestigde zich te (1725)''
.
E lias de Joncourt, een Nederlandsch wis'sHage.In de Tweede Kamerwashjweldra
door zjneongemeenetalenten,doorzjnevrj- kundige.Hj waseenzoonvan den voorgaande
zinnige beginselen een van devlagvoerdersder en werd geboren te 'sHage omstreeks het
liberalepartj,terwjlhjoverbelangrjkevraag- jaar 1700.Nadathj den graad van doctor in
stukkenvan den dag,zooalsoveronderwjsen de wjsbegeerte en meester in devrjekunkoloniale politiek in broehures zjne gevoe- sten verworven had, zag hj zich eerstbelens bekend maakte. Schoon metgemak en roepen tot Fransch predikantte 'sHertogenjuistheid voor de vuistsprekende,maakthj bosch en in 1730 t0t hoogleeraar in de wisslechtszelden gebruik vandie benjdenswaar- kunde aan deillustre schoolaldaar.Hj aandijegave.Getrouw aan zjnebeginselenzoekt vaardde diebetrekkiny meteene:roratio in
hj steedshetalgemeen belang te behartigen, laudem matheseos unlversae et singularum
zonder zich daarvan te laten aftrekken door ejus partium.''M avtlneten Palier behoorden
dewenschen zjnerkiezers.Tegeljkertjdheet
'
t t0tzjne leerlingen.In 1748werdhjemeritus
hj zjne geliefkoosdeBtudiën metjvervoort- en vestigdezich te 'sHage,waar hjin 1770
gezet. Daarvan getuigt inzûnderheid zjne overleed. Van zjne geschriften noemen wj:
voortreFeljke: rGeschledenis derNederland- rVerhandeling over de voorzienigheids Gods,
scheletterkunde(1863,2dln)'',waarvanin 1874 uit het Engelsch van Sherlock (1721),'' eenetweede,metveelzorg om gewerkteuitgave Behoedm iddel tegen het Pausdom , uit het
verscheen.Datwerk isdoorBerg(ZizllSeknei- Engelsch van Sherlock (1721)'' - een paar
&r) in het Hoogduitsch vertaald.Buiten de bundelsrsermonen'',desgeljksuithetEngelsch,
Tweede Kamer bemoeit dr. Jonckbloet zaich - pAnciphron ofde kleinewjsgeer,uithet
voom l m et de bevordering van kunst en met Engelsch (1734, 2 dln)''
, - sElemens de
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physiqueetc.(1746)2dln)''j- pElemensde
philosophieNewtonlenne(1755)'',- pElemens
de philosophie morale (1755)'',- pElemens
d'algébre de Saunderson (1756, 2 dlnl'' Keurdichten , vermeerderd met de stad G0des? in 3 zangen (176Q)''!- pAard en gebrulk der eenvoudigste drlehoekige getallen
(1762)''
,- en!Oeuvresdiverses(1764,2d1n)''.
O0k werkte hg medeaan tjdschriften enz.
Jonctys (Danièl),een Nederlandych dich-
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op het kantoor van een koopmanjdie veel

handeldreet'metAmerika,enreisdeeenjM r
later,op lastvan zjn patroonjnaardeAmerikaanschekoloniën.Hj nam voortsdeelaan
den slavenhandel, doch daar ditbedrjfzjn
weerzin wekte, volbragt hj onderscheidene
reizen naarde West-lndischewateren.Bjhet
uitbarsten van den Amerikaanschen onafhan-

keljkheidsoorlog trad hj in 1775 in dienst

van het Congrès,verkreeg den rang van lui-

t
er, yeboren te Dordrecht in 1600,oetbnde tenant aan boord van de brik ?'Altked'', en
zich ln de geneeskunde, vestigde zich aan- was weldra kapitein op de pprovldence,,.Met
vankeljk in zjne geboorteplaats en vertrok
in 1543 naar Rotterdam ,waar hj in 1654
overleed. A1s zielkundig geneesheer schreef
hj: pover de tooverziekten'' alsmede:,De
pjnbank wedersproken'', doch Onderscheldde
zich bovenal a1s sierljk minnedichter. W j
kennen van hem : pRoseljnsooghiesontleed
(1620 en laterbj herhalingl'',alsmede;rHe-

eene kleine v100t van ongeveer 6 schepen

waagdehj nu den hagcheljken strjd metde
Britschezeemagten w0n dM rbjonvergankeljke lauweren en een rjken buit. In 1777
werd hj naarFrankrjk gezonden,om erhet
bevel over een talrjker eskaderop zich te
nemen.Daar Frankrjk echteraarzelde,den
oorlog te verklaren aan Engeland, volbragt

dendaagsche Venus en Minerva,tw istgesprek

hj den loden April 1778 uit Brest meteene
(1642)''.O0k vermeldenwjvanhem :pMinne- kleine brik van 18 stukken een vermetelen
dichten, gepast op de bevalligheden van de kruistogtnaardenoordeljkekustenvan Britschoone Roselyn (1660)'' - en rr
fooneelder tanje, landde te W hitehavenjstak er onderJalouzjen,waaropvertoontwerden veletreu- scheidene schepen in brand, vernagelde de
rige gevallen enz. (1666, 2 d1n)''.Schoon kanonnen,en veroverde hetkasteelvan den
zjneminnedichten overladen zjn metbeelden graaf ran z
glkïrk, waar zjn vadertuinman
uit de oudelabelleer,onderscheiden zj zich was.De gravin moest hare kostbaarheden atl
doorongemeenezoetvloejendheid.
geven, doch hj zond ze met een beleetden
Jones.Onder dezen naam vermelden wj: brief terug. Deze expeditie eindigde met het
InigoJo/led,een Engelschbouwkundige.Hj wegnemen der Britsche sloep pDmke''. ln
werd geboren te Londen in 1572 en open-

bMrdein zjnejeugd z0o grooten aanleg voor
schilder- en bouw kunst, dat de graaf ran
Pemkoke hem daarin onderwjs deed geven
en hem voortsmetzichnam naarFrankrjk,
Vlaanderen?D uitschland en Italië.Jones vertoefde gerulmen tjd te Venetië,bestudeerde
te Vicenza de meesterstukken van Palladio
en verwiert'w eldra een goeden naam ,zoodat
Cltristiaan IT* koning van D enem arken,hem
t0t Hotlarchitect te Kopenhagen benoemde,

1779 werd Jones bevelhebber op een schip
van 40 stukken en commodore eenerFransch-

Amerikaansche vloot.Zjn aansll op Liverpo0lmislukte? doch hj maakte zlch meester

van het schlp rserapis'' en keerde met

rjken buit en 800 krjgsgevangenen naar
Brestterug. Zoowelte Versaillesa1s in 1781

te Philadelphia werd hjmetdegrootste onderscheiding bejegend.Na hetsluiten vanden
vredeondernam hj - zondergoedgevolgmetJoltn .& #'
# een pelshandeltusschen de
.jlr

hem tt
wens aanbevelende aan zjn zwager noordwestkust van Amerika en China,doch

Jaeob f, koning van Engeland,die hem de trad weldra op aanzoek van keizerin Catkabetrekking opdroeg van opzigter van de Ko- '
rizzt
z als sehout-btj-nacht in Russische dienst,

ninkljke gebolzwen. Zjne gehechtheid aan
Karel I bragt hem in degevangenisen hj
moest het herkrjgen zjner vrjheid met een
grootgedeelte van zjn vermogen betalen.Hj
overleed den zlsten Julj 1651, nadathj den
bjnaam verworven had van pEngelschen Vitruvius''. Hj ontwierp de plannen voor de

waarna hj in 1788 niet weinig bjdroeg tot
de zegepraalopdeTurkschevloot.Denajver
van prins Potemkin en van den prins nan
.N'
ld,
st
z'
?
4 was echteroorzaak,dathj reedsin
het volgende jaar Rusland verliet.Nadat hj
vruehteloos aan Oostenrjk zjne diensten
had aangeboden, begat hj zich naar Parjs

leestzaalin W hitehall,den gevelvan som er- en overleed er als een vergeten burger den

set-house naar de zjde der rivierjde kapél 18den Julj 1792. De pAlémoires'', die zjn
van Lincolns-lnn, het kasteelvan den graaf naam dragen,zjn vermoedeljk onecht.
ran T - lrtll'e in W iltshira en hetpaleis Am William Jbz
led,een verdiensteljk beoefenaar
bresbury aldaar.Hj is een navolger van Pal- de< Oostersche talen. Hj werd geboren den
Ic#ïojdochzonderhierbjzjneoorspl*onkeljk- 28sten 8eptember 1746 te Londen, bezocht de
heid in te boeten. Eene verzameling zjner school te Harrow en de universiteit te OxteekeningenisdoorKent(1727;2dedrnk1'
kT0) tbrd,waarhj zich aan destudie derOosterin hetlichtverschenen,en Jones zelfschreef sche - vooralPerzischeen Arabische- talen
op last van Jaeob I een:pEssay on Stone- wjdde, terwjl hj zich tevens bezig hield
met het ltaliaansch,Spaanschen Portugeesch.
henge (1655 en laterl''.
Jokn TJII Jones, een Amerikaansch zee- Op lg-jarigen ouderdom werd hj belastmet
held en den grondlegger van de marine in de de opleiding van den jongen graaf Speneer en

Vereenigde Btaten. Hj werd geboren den 2 jaar laterleerde hj hetUhineesch.Sedert
6den Julj 1747 te Arbigland inSchotland,zag 1TT0 legde hj zich jverig t0e op deregts.z
ich op zjn lodejaargeplaatstteW hitehaven geleerdheid,terwjlhj zjne geliefkoosde stuIX .
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diën jverig voortzette.Zjn wensch,om als
regtsgeleerde in Indië te worden geplu tst,
vond aanvankeljk bj de regéring geen gehoor wegens de vrjzinnigegevoelens,diein
zjne 0depAan de vrjheid(1780)',doorstraalden.Eerstonder hetministérie-sklllrwewerd
hj regter in het Hooggeregtshofte Calcutta
en in den ridderstand opgenomen. In Indië
hield jjP* zich bezig met wetenschappeljke
nasporingen en stichtte iu 1784 te Calcutta
het Aziatisch Genootschap, terwjl hj zich
jverig toelegdeop hetSanskriet.Zjngeheele
leven was doordrongen van het denkbeeld,
om het Oosten en het W esten op het gebied
van kennis en beschaving t0t elkander te
brengen. H P
** overleed den 27sten April1794.

Van zjne geschriften vermelden wj:pGrammarofthe PerBian Language(1771;9dedruk
1809)'',ppoeseosAsiatiacaecommentarii(17749
Qdedruk 1777)''
,- VertalingenvandepM0a1-

lakjt (1783)'',-.van de psakoentala''van
Kal%dasa, - uit de sW etten van Manoe
(1749)'',enveleopstellen in de pAsiatic Miscellany (1785- 1788)''en in de sAsiaticResearches(1788)''.Eeneverzamelingzjnerwerken verscheen in 1799 in 6 deelen.
Owen .
Tole.
ç,een Enyelsch kunstenur.Hj
wer; geboren in Wallls omstreeks hetJaar
1809, legde zich t0e op de architectuur en

vedoefde geruimen tj4 in het zuiden van

Europa en in Egypte, - inzonderheid te
Granada,'
t geen Mnleiding gaft0t deuitgave

hj voorts de weekbladen:pThe Labourer''
,
Notes ofthe People''en rpeople'
sPaper''in

het licht gaf. In 1847 dong hj tevergeefs

n=r een zetelin het Parlement,en in 1848

nam hj met jverdeelaan debeweging der
werklieden.Htjwerddientengevolget0teene
gevangenisstraf van 2 jaren veroordeeld.Na
het herkrjgen zjner vrjheid practiseerde hj
als advocaat en had weldra veelwerk.Tevens
bleefhj een jverigaanvoerderderChartisten
en dwong zelfszjnetegenstanders,zjnetrouw
aan de door hem beledene beginselen te erkennen,daarhj eeneaanzienljkeerfenisafwees, omdat aan hetaanvaarden daarvan de
voorwaarde verbonden was,dathj zich niet
langermetstaatkundigeaangelegenheden zou
bemoejen.Bj herhallng stelde hj zich candidaatvoor hetParlement,dochtelkenstevergeefs.Metbetergevolg trad hj op alsncvel11st en dichter. Reeds in 1841 had hj den
roman: p'
rhe wood spirit''in hetlichtgeqeven.Daarna verschenen: p'rhe maid ofW arsaw and the tyrant Czar a tale ofthe last
insurrection (1855
1)'5
Po
ltil
se
h da
s
b
at
y (1
se
8r
5i5
e)
s'',oftales (
j185
-5),/DW- omen'
The
Wrongs, a
The Emperor's vigil

(1855)'' - rThe song of the lowerclasses
(1856)''
,- PSOl
4g ot.democracy (1857)',,en r'rhe revolt Of Hindostan or the New
W orld (1857)''. Zjne verzen ondersckeiden
zich door gespierde taal, ongemeenen gloed
en een humoristisch idealismus.Hj vestigde
z
ichver
vd
ee
rd
vi
ogld
geni
snt
he
erta1
en
1e86Ma
7 onpce
nlsjtk
es advocaat

van zjn prachtwerk:pplan:,elevationsand
Edinburgh
sectionsofthe Alhambra(1842)''.Voortsverschenen zjne:pDesignsf0rmosaicandtesse- de democratie tegen den hoogleeraar Blaekie.
lated pavements'', alsmede de: pviews on In hetzelfde Jaar trad hj op alsverdediger
the Nile from Caïro to the second cataract der Fenians, en zelden wist een radicaal

(1843)''.In 1850washj belastmetdeinwendige versiering van hettentoonstellingsgebouw
en hj kweet zich z0o uitmuntend van zjne
taak,dat hem in 1852 bjhetbouwenvanhet
Kristallen paleisteSydenham cene dergeljke
werdtoevertrouwd.Hjstichtteerdevermaarde
zalen,welkehj tevensin zjne:pllandbooks

partjhoofd zoozeer de algemeene achting te

smaakvol decorateur. Omtrent de afdeeling

orde te 'sHertogenbosch en vervolgens te

verwerven als hj.In 1868 betreurde men het
zeer, dat eene geringe minderheid hem den

weg afslootnaarhetParlement.Hj overleed
den 26sten Januarj 1869.
Jong (De). Onder dezen naam vermelden wj:
of the Grecian,the Alhambra and the EgypBondet
vi;ndeJO.
g:ofBaldwùt%œJ'
- ïl.
s,een
tian Courts ofthe Crystal Palace''beschreef. Nederlandsch godgeleerde. Hj werd geboren
t
e
Do
rdr
e
cht
i
n
de
2de
he
l
f
t
de
r
16d
e
e
euw ,
Reeds vroeger ha4 hj een:pAttempttodestudeerde te Leuven in de godgeleerdheid en
f
e
n
d
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
,
wh
i
c
h
s
h
o
u
l
d
r
e
g
u
l
a
t
e
t
h
y
employmentofcoloursindecorativeart(1851) was een vriend van J'
ustusZTdïfz.
:.W eldra
in het lichtgezonden.De prachtigeSt.James- trad hj in de orde derMinderbroeders,was
Hall in Piccadilly verhoogde zjn roem als eerst prediker en werd later guardiaan dier
Kunst''derW ereldtentoonstelling gafhj in- Leuven. Hj overleed te Brussel den 12den
llchtingen in zjn:plntroduction tothecata- April1643.Vanzjnetalrjkegeschrittennoelogue of the depadment of practical art men wj slechts:pDemonstrationesFidei0r(1852)''
.Zjn belangrjkstwerk is:mGrammar thodoxae ex Roberti Bellarmini controvtrsiis
ofornament(1856)'9met100 doorhem zelven (1611)'', - pHet huis der wjsheid en het
geteekende platen.Eindeljk gaf hj in 1866 paradjs der gelukzaligheid(1613)''
,- rMaExamples OfChinese ornament''in hetlicht. nuale theologicum (1614)'', - pchronicon
Evktnt Jbwe.v,een Engelsch dichter en rede- morale (1619)''
,- en mluibri tres de Romano
naar.Hj werd geboren den 25sten Januarj Pontiice''.onderscheidenewe/ken gafhj uit
as Tdre-t/rïzz'
lf,
s,
1819,ontvingzjneopleidingophetgymnasium onder den naam van Constanti'
te Lùneburg
'
en aan de universiteit te Göttin- en n0g andere zonder naam .
gen, begaf zich vervolgens naar Engeland,
I44dolfot.Lieven deJbzw,een verdiensteltjk
waar hj zich in 1844 a1s advocaa'
tvestigde Nederlandsch schilder. Hj ontving onderwjs
en w a8 eerlang een van de hootdleiders der van Cornelis xvc/fldz
/
lezl, Anthonie Palamedesz
s te Delft en Jan .pg/lerf te U trecht,
Chartistische beweging. Zjn talenta1srede- zg/erew,

nsn.
r bleek in devolksvergM eringen,terwjl vertoefde 7 Jaren in Frankrjk en vestigde.

JONG-JONGE.

zich daarna teRotterdam.Hj schilderdeportretten! schutterssttlkken, tkaaje kabinetstukjes met jagten, gevechten?weiden met
vee enz.Hj was er majoorderstad,werd
in 1664 schout van Hillegersberg,en overleed
aldaar in 1697. 0p het Trippenhuis te Amsterdam vindt men van hem : mportret van
den vice-admiraalJan van Nes'',alsmede van
diens echtgentmte rAletta Ravensburg.''
Corstiaan de Jong, eenNederlandschbeoefe-

naar der nattlurkunde.Hj werd geboren te
Njmegen den 19denFebruarj 1832?woonde
meestal zonfler betrekking te Utrecht, en

overleed aldaarden14denDecember18G8.Hj

schreefonderanderen:pllandw oordenboekder

natuurkundige wetenschappen (1859- 1861)',
rOnze tjdgenooten, levensschetsen van

voorname mannen en VrouMsen uitalle landen
der aarde (gedeelteljk m et & L. Terwen,
nder de
1859-1861)'' - rDe m artelaars oArmand
,
natuuronderzoekers (1860)'' Rolph Norwood (1860,3d1n)'',- MTittwer,
de aarde en hare wonderen (1859 1860,
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werd vermeld vonnis vernietigd en de Jow#
benoemd t0t schout-bj-nachten t0tridderder

ordevan den NederlandgchenLeeuw.Hjtrad
echter nietweder in werkeljke dienst,maar
ging NFollen te 'sHage,wMrhj den llden
Februarj 1838overleed.Van zjnegeschriften
D00m 0n wj:rRei
zen naarde Kaap deGoede
H00p,lerland en Noorwegen,ill1796--1797
(1863,3 dlnl''- pReizenaardeMiddellandsche zee,in 1777,1778 en 1779(1806)'',DVerantwoording en verdediging al8 kapitein
ter Zee (1806,3 stukkenl''
,- pReizenaar
de Caraïbische eilanden, in 1780 en 1781
(1807)'',- pReize in en doorhetKanaal,in
1785 en 1786 (1808)''
,- Tweedereizenaar
de M iddellandsehe Zee in 1783,1784 en 1785
(1808)'1
,- en pDerdereize naar de Middellandsche Zee in 1786, 1787 en 1788 (1812,
2 dln)''. Zjnegeschriften onderscheiden zich
door een lossen,vloejenden stjlen belangrjken inhoud.
Corneliws A cri'
lf: de e/bzw van Aptsel&fr.ç,
een zoon van den voorgaande.Hjwerdge-

3 dlnl''- pMiperalogie(1859)''- mL.Biich- boren te Vugt in Noord-Brabant den 15den
ner,de vrot
lw en hare bestemming (1857):' April 1816, trad in dienst en zag zich in
-

dart, gezondheidsleer voor bedroefden
pBi

1871 gepensioneerd metden rang van kolonel.

Joh,a'n Jan Frcwclcl.
s de Jong ran Beek en

Italië (1859)'',- en pschetsen en tooneelen

(1857)'' - mAnderssen,verzamelde sproken Als luitenant volbragt hj een togtnaarAlen vertellinyen (1856;2de druk 1859)'' - gerië, streed ertegen deKabjlen en wjdde
'De Frankllnsexpeditie enz.(1861)''
,- en zich eenigen tjd aan de leeuwenjagt.Hj
schreef: mschetsen en tooneelen uit Tyrolen
een grootaantal0pstellen in tjdschrit
-ten.
Donk, een verdiensteljk Nederl
andsch regts- uitden Atlasen den Aoërès (1869)''.
geleerde. llj werd geboren te Stratum in
Jonge (De).Onder dezen n> m vermelNoord-Brabantden 6denJulj 1834,studeerde den wj:
te U trecht, prom oveerde aldaar in 1857 en

M arinqu Y ï!&- deJongerc,
lCampensni- -

was achtervolgens substituut-griëer bj de ltxw#,een Nederlandsch staatsman en regtsgeregtbank te 'sH ertogenbosch,substituut-oë- leerde. Hj werd geboren te Zierikzee den
ciexvanjustitiebjdearrondissementsregtbank zgsten Maart 1786, studeerde te Leiden en
te Alkmaar,officiervanJustitieteBrielleen pronaoveerde er op eene dissertatie:XDe tesadvocaat-generaalbjhetprovinciaalgeregtshof tamento nullo et rupto PX JureRomanoet
van overjssel.Hj schreef:rBjdragen t0tde Hollandico'',waarna hj zieh te '
sHagevesgeschiedenis van den raad en leenhove van tigde en zich weldra verbljden mogtln eene
rukke practjk.In 1833 werd hj erraadsBrabanten landevan Overmaze(1591 1759) d
(1857)'', rDe valderJulj-monarchie,s0- heer in het Hooggeregtshof en was achterciaal-politische schets (1874)'' en eenige bro- volgens president der assises in Friesland,
chures.
Gelderland en Zeeland.In 1838werdhjviceCornelius de Jonq van Ao#ezzl'!fr.gA,een ver- president van hetProvinciaal Geregtshof van

diensteljk Nederlandsch zee-offlcier.HtJwerd Holland.Inmiddels washj 0ok werkzaam op
geboren te Oudewatex den Tden Junj 1762, staatkundig gebied,nameljksedert1829alslid
deed in 1777 ztln eersten zeetoifta1sadelborst der Tweede Kamer,waar htj1838- 1839 het
op de pThetis''naar de M iddellandsche Zee voorzitterschap waarnam.Na 1839 zaghj zich
en vergezelde#in 1780 en 1i81 den stàhollt. benoemd tot lid van den Raad van State en
bj-nacht Celll naar de Caraïbische eilamdpn. was als zoodanig in 1841 tegenwoordig bj de
llj werd er a1s krtjgsgevangene naar St. abdicatie vah koning W illem 1.In 1844werd
Eustatius gevoerd, doch keerde weldra naar hj eersttjdeljk,toen defnitiefminister van
het Vaderlaud terug, w erd er in 1783 t0t Justitie en bekleedde die betrekking t0tin

luitenant lste klasse benpemd, en deed bj 1848. Na zjn eervol ontslag betrok hj als
herhaling togten naar de M iddella,ndsche Zee. ambteloos burger zjn buitengoed Rozenrust
In 1799 behoordehjt0thetsmaldeelvanden bj den Leidschen Dam ,en overleedaldaar
schout-btj-nacht Sloryt hetwelk door dezt
m den llden Septem ber 1858.Behalve ppleitzonder slag ot'stootaan de Engelschcn w erd redenen (1820)'5over hetPaviljoenteHaarlem
Overgegeven.Uit de krjgsgt
?vangenstà
,
hap te- heel
t,hj nif'tsuitgegeven.Niettemin had deze
ruggekeerd, zag ltj ziah dool-het vonnis uitstekende regtsgeleerde een grooten invloed
van den krjgsraad verbannen. Ntl vestigde op de zam enstelling van ons nationaalregt,
hii. zich eerst te Uleef en daarna te Vugt daarhj gedurende 12Jaren lid wasdercombj 'sllertogenbosch, waar lzg zjn ttjd aan missie vpin redactieen herzieningdernationale
't opstellen van Onderscheidene geschriltcn wetgeving.Hj waslid derMaatschappj van
besteedde. Na de Omw enteling van 1813

Nederlandsche letterkunde te Leiden.
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Joltanne8 Cornelis de Jbwpe, een Neder- (1838):' - alsmede eenige opstellen in het
landsch geschied- en oudheidkundige en een tjdschrlft van het Koninkljk Nederlandsch

broeder van den voorgaande. Hj werd gebo- lnstituut.Hj waslid van een aantalbinnenren te Zierikzee den 9denMei1793,studeerde

te Leiden,waarhj zich verheugenmogtin
devriendschap vanden grjzen van *# ,en
werd op aanbeveling van dezen in 1814 benoem d t0t subsistuut-archivaris des Rjks.
Hj droeg dewapenen in dengrootenworstelstrjdtegen Frankrjk,hervatte bjzjn t'
erugkeer zjne studiën, promoveerde in 1816 in
de regten,en werdbelastm ethetopzigtophet
Koninkljk kabinetvan penningenengesneden
steenen.Nadathj dezeverzamelinggeordend
had,leverde hj daarvan eene beschrjving in
de Fransche taal.ln 1831werdhj benoemd
t0t archivaris des rjksen beweesin die betrekking belangrjkediensten.Voortswashj

en buitenlandsche geleerde genootschappen en
ridderderordevandenNederlandschellLeeuw ,

terwjl de Keizer van Ruslandhem versierd
had met de orde van St.Anna.
Joltan Karel Jakob deJonge,een z00n van

den voorgaande.i1jwerdgeboren te'sHage
den l7den Junj 1828! studeerde te Leiden in

de regten en zag zlch te 'sHage geplaatst

bj hetRjks-archlef,alwaarhj thansde betrekking bekleedt van adjunct-archivaris,
directeur van het Koninkljk Kabinet van
Schilderten en commies-griëervan de Eerste
Kamerder Staten-Generul.Hj schreef:,,Geschiedenisderdiplomatiegedurendedenoosten-

rjkschen Successie-oorlog enhetCrongrèsvan

in 1826 gekozen t0t 1id van den gem eente- Aken (1855)'',- rDeOpkomstvanhetNederraad te 's Hage en in 1827 belast metde landsch gezag in oostlndië (1852- 1870,5

hootdleiding van het stedeljk dagblad. In
1844 werd hj wethouder,- voortswashj
van 1840 t0t 1851 1id der Provinciale Staten
en sedert1835 curator derLatjnsche school.
Hj overleed Op zjn buitenverbljfZuidhoorn
bj Rjswjk den 12denJunj 1853.Van zjne
geschritten vermelden wj:rDiplomata quae-

dlnl''1- en pDe oorsprong van Nederlands
bezittingen op dekustvanGuineaenz.tl870)''.

Jongem a is de naam van een 0udFriesch
geslacht.Van de merkwaardige leden noemen

wj:

H essel d e#ed Jongema,die in het laatstdel.

lodeeeuw te Bozum woonde.Uitvtiandschap

dam H ollandica etZelandica,partim inedita, werd hj door HaitseFpckeell en diensneef

partim emendata etillustrata(1816)5'- pver- Solcke beschuldigd, dat hj op zicltgenomen
handeling over den oorsprong der H oeksche

had, Friesland in handen te leveren van den

en Kabel
jaauwsche twisten (1817)'',- plue- graaf van Holland. V0or de regtbank bleek

vensschets van Floris, voogd van Holland

echterdeonschuld vanJonyema,endezedaagde

(181:)'' - pLevensbesehrjving van Johanen zjne beschuldigersuitom tezamentegenhem
Cornelis Evertsen, luitenant-admiralen van alleen testrjden.DemoedigeJonyemakloofde

Zeeland (18Q0)''
, rBeschrjvingvan Neder- H aitse het,hootd en bragt kbhlckezulkezware

landsche Historiepenningen, ten vervolge op wonden t0e, datdeze kortdaarna overleed.
het werk van mr. Gerard van L0on, uitgeJàw Jongema ot'J%w Jkttlïzwl vanBolsward.
geven door de tweede klasse van het K.N. Deze had in buitenlandsche oorlogen schitte-

Instltuut (18:1- 1848,5 d1n)'',- pNoticesur
de cabinet des m édailles et des pierres gravées de 8. M.le l4oldesPays-Bas (1823, in
1824 vermeerderd m et een Premier supplementl''.- pYerhandeling overdenOorsprong,

rende bljken van dapperheid gegevenenwerd

door de Friezen tot ellden potestaatgekozen,

toen Zlbrecl
ttvan Wet/rezzin 1396 een aanval
op Friesland waagde.llj wistdeSchieringers

en Vetkoopers te bevredlgen en ook de :telden voortgang en de hoedanigheid van den lingwervers onder ztne bevelen te bl'
engen.
invloed des derden stands in de staatsverga- D e Friezcn wilden echter nletluisteren naar

deringen gedurende hetgrafeljkenhertogeltk zjn goeden raad, om zlch ln de steden te
bewlnd in Brabant, Vlaanderen,H olland en verschausen en den vjand afte matten;zj
Zeeland (1824)'',met goud bekroond door de trokken hem in 't openveldtegemoet,waarna
Leidsche Alaatschappp, - 5De Unie van bj Schoterzjleen slag voorvlel,waarin JonBrussel des JIG VS lbrt''
d(1825)''
)- DVerhan- gema sneuvelde.
delingen en Onuitgegeven stukken betrefende

Tjaard Jpzwepll,heervar Bolsward eneen

degeschiedenisderAederlanden(1825en 1827,
2 d1n)''
,- rBesluiten van deStaten.Generaal
der Nederlanden?van het jaar 1576 en de
maanden Januarj-lunj 1577(1823-1831,2
dlnl'' - pverklaring van Nederlandsche gedenkpenningelz (metJeronimodeT'Tied,18291837, 2 d1n)'',- ronderzoek naar den oorsprong der Nederlandsche vlag (1831)'', XHendrik van M'jn,a1s geleerdeenstaatsman
geschetst (1832)'', - rGeschiedenis van het
Nederlandschezeewezen(1833- 1848,6dln;2de
druk,bewerktdoorzjn zoon,1858- 1864)'',-

kleinzoon van den voorgaandh.llj behoorde
t0tde partj derSehieringersen hadzich in

d'empreintes du cabinet des pierres gravées

hem echterde stad te verlaten,w aarna Gos-

XNejerland enVenetlë(1852)'', pcatalogue

1410 van den Vetkooper Gosliek lhddema
meester gem aakt en hem op Jongema-huis te
Bolsward gevangen gezet.De burgers stelden
hem in vrpheid,waarna Jongema een aanslag
waagde op de state van lltddema te Nieuw -

land.llj zag eehter zjn plan verjdeld en
overleed den 19den Julj 14i9.

Gosliek Jbzed-tz, een zoon van den voorgaande. M et hulp van Ioeko van A tvzzka'zz?tz,

heersehap van :neek,werd hj in 1491 nleester van Bolsward. Ju'
tv Jbewdpzo noodzaakte

de S.M.le RoidesPays-Bas (1837)'')- plue- lgek zich om bjstand vervoegde bj hertog

vensschetsvan Philip vanAlm onde,luitenant- Albert '
pcl Baksen.Toen dezehem niet wilde
admiraal van Holland en MTest-Friesland helpen, keerde hj naar Friesland terug en

JONGEMA- JONGESTALL.

voegde zich bj de vreemde krjgsknechten
onder bevel van Nittard Fp2 en Daam 1.1
Tiel.Met deze ondernam hj onderscheidene
aanslaren tegen zjnvjand enwastegenwoordig bt)
-de belangri
jke overwinning op deZevenwoudersden 13denJanuarj 1406.Toende
vreemde soldaten geeaesoldj ontvingen,bedreigden ziJhunne bevelhebbers,doch Goslick
ontkwam éoorlistaanhunnehandenenwendde
zich nogm aals tot hertog A lbert,door wiens
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sta; Sloten, waar hj bevelvoerdeover de
Geldersche bezetting,doch moest haar naeen
kortbeleg overgeven.Zjneverderelotgeval1en zjnonbekend.
Laas Jpl.@-c,eigenljk Walta.Dezeleefde
in het midden der 16deeeuw ,nam deelaan
het Verbond der Edelen,moest zich dientengevolge buiten's lands begeven,en behoorde

t0t de jverige tegenstanders van dengraaf
van .
& sxdp&T#,terwjl hj het sluiten der

hulp hj Bolsward veroverde.HoewelJ'
uw 600 Unie van Utrecht bevorderde. In 1585 begoudguldens voor lpsgeld gegeven had,werd hoorde hj totdegezanten,diede opperheerhj door Gosliek eigenhandig gedood. Door sehappj over de Nederlanden zochten op te
den invloed van laatstgenoemde w erd nu her- dragen aan Elizabetk,koningin vanEngeland.
tog Albert t0t beschermheer van Friesland Voorts was hj lidvan Gedeputeerde Staten
gekozen: en W onseradeel, waar Gosliek in

van Friesland en bekleedde er in 1620 de be-

1504 grletman werd,wasdeeerstegrietenj, trekking van ontvanger-generaal.
Dwoo Jpp-qe-c,eenzoonvan denvoorgaande.
wpar men dezonen van den Hertog openljk
huldigde. Toen Bolsward in 1513 door de Hj werd geboren in 1580 enwasachtervol-

Gelderschen inzenomen was,voerde Goslok genBgrietman van FranekeradeelenHennaarzich bj den Zwarten H00p,dieln 1514de deradeel.Hjwoonde0ydestateGeynsteW 0mstad veroverde, plunderde en in brand stak. mels.Bi
J de begrafenls van graaf Willem ZpHj wastoen evenwelnietbj magte om ziln dewj;k nan NJ::Jl droeg hi
jden standaard,
eiqen huistebeveiligen.Nadatvoortsin1515 was in 1622 en later volmagt ten landsdage,
Frlesland door de Saksers aan de Boumon- en overleed den Qssten December 1638.

diërs werd overgedragen, huldigde hj deze
Jonseneél(Jac0b),een Nederlandsch leten zac zich bevestigd in ztln ambtvanraads- terkundlge,geboren te Rotterdam den zlsten
Fe
bruartl 1831,bekleedde van 1860 t0t 1868
heer in het Hof.In 1516 werd hiJmet anderen gemagtigd om in dedorpen 6i
lsward de betrekking van predikantte Hurwenen en
.J Bo
den eed van trouw aan den Keizerafte ne- werd daarna hpogleeraar aan het athenaeum

men.V00r zjne trouwe diensten ontvinghj teDeventer.Hj schreefonderanderen:pDe
een aanzienljk jaargeld,enoverleeddenzosten vogel,natuurstudiën naarMichelet(1859)'',April 1538.
DMary Seacole (uithetEngelsch,(1860)''.J%w J'
plg- g?een neefvandenvoorgaande, De opbouw der geschiedkunde naar den

doch t0tde partj derVetkoopersbehoorende. eisch onzer dagen (1868)''- rproeven van
Toen Tjaard overleden en Gosliek n0g min- oorspronkelijkestrophenbouw indeverhalende
dexiarig was,kozen de ingezetenen van B01s- boeken des Bi,jbels (1870)'1,- pcornelisVerward hem t0t vopgd, waarover de moeder muyden.Eenecultuurhistorischeschets(1871)'',
van Gosliek zeer ontevreden was. H0e hj
rDriehonderdjarig Jubelfeest (1872)'',- en
doorlaatstgenoemdewerdhedood,hebbenwj rDe grondwetvan 18k8,feestrede (1873)''.
reedsvermeld.
Jongestall (Allart Pieter), 00n NederEdo of Aede .
JT:.
:#:J.
: Johqema. Deze, een

landsch staatsman,geboren te Stavoren den

bezadigd man,poogde departjen inzjn va- 12den Augustus 1612, bezochtde Lati,lnsche
derland zooveelmogeljk teverzoenen. Hj school te Leeuwarden, benevens de hoogetrok in 1482 ten strtjde tegen Wybe J'
crïc/
z.
s seholen te Franeker en te Leiden, en begaf
Jelkama om de door dezen veroverde H eslin- zich toen naar Frankrjk,waar hi
.jdengraad
ga-stins te hernemen.Moedig jverde htitegen van doctor verwierf.In 1635 keerde hiqjterug
en
ves
t
i
gde
zi
ch
a1
s
advoc
aat
t
e
Lee
uwarden.
de Saksische heerschappj, en toen hertog
Geoçqe '
pt- Raksen in 1504 het leenstelselin waarzjn oom GellinsJonyestallhem alszoon
Friesland wildeinvoeren,maaktehj daaraan aannam. Hj werd opvolger van dezen als
een einde dnor de betuiging: .W y Friesen raadsheer in hetH ofvan Friesland en erfgewitte fen nin lien sp sizzen''.Hj beschreef naam van diens aanzienlijk vermogen.W eldra
.sean.
pdrerzl,
ç/
zen
degebeurtenissen van zjn tjdinhetFriesch, zag h$Jzich metm ërtinym'
en overleed in 1536.
Will- Nl'
e oprfafgevaardigd naarCromwell,
Keimpe Johqema, een aanhanger derGel- doch a1s een voorstander van het Huis van

derschen. Tjdens de Saksischeheerschappj Orahie nam hj geen deelaan de Acte van
vertoefde hj in Brabant,en in 1500 trok hj Uitsluiting. Mreldra vroeg hi
.jz
jn ontslag en
met een aantalkrjgsknechten naar Drenthe? keerdein 1654inhetVaderlandterug.Tjdens
waar de Groningers hem in dienstnamen,om zijn verbljf in Engeland werd hj door den

Appingadam aan de handen van Edzard, I
ioning van Frankrjk tot ridder benoemd,
graafvan Oost-Friesland,te ontrukken.Deze waarna hj in 1667deelnam aan den vredeonderneming mislukte.Tn 1516 weigerdehj handel te Breda.Hj waseehuwdmetMamgehoor te geven aan den raad om de Gelder- Uqaretha, eene zustervan W illem ran H aren,
sche zi
lde te verlaten.doch in 1522?terwtjl woonde op Ondersma-state onder Hallum .en

hj grietman wasvan Wymbritseradeel,brarten de tegenstanders der Gelderschen hem ln
deengte,zoodathj dewi
jk moestnemen in
de kerk te Sneek.In 1528 verdedigdehj de

overleed den 9den November 1676. - Zt
jn

zoon Gellius r ïlrgltfl.
s trok reeds vroegmet

zjn oom W illem 'Tan A'
crel naarAken,werd

in 1673 grietman van Helumer Oldephaert,
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in. 1680 1id van Gedeputeerde Staten van
Friesland, en overleed te Hallum den 23sten
Maart 1688. - Eene zuster van laatstgenoemde, Sibilla geheeten,genooteene uitne-

mendeoyvoeding,onderscheiddezichdoorbedrevenheld in llgehaamsoefeningen,vooralin
het paardrjden en heefteenigegedichten nagelaten.Zj wasin 1659 gehuwdmetArnolt
rx Vierssen,grietman van Haskerland.
Jonghe (De).Onder deuen naam vermelden wj:
Joannes z'
rx cltw de Joz
w/ze, met zjn
kloosternaam pater Werzllerf genaamd, een
verdiensteljk Zuid-Nederlandsch geschiedkundlge. Hj werd geboren te Gent den 14den
Februarj 1674, werd prior in het Predikheerenklooster te Lier, en overleed in zjne
geboorteplaats den 24sten October 1749.Hj

die metden naam van trowbadoursoftr-rères

werden bestemqeld. Deze laatsten hadden
veelaljongleursln dienst,om htmneliederen

te zingen en op een instrumentte begeleiden.
O0k als de troubadours zelven hunneliederen

aanhieven,rekenden zj hetongepast,daarbj
te spelen.Vorstel
z hadden jongleursaan hunne

hoven, en waren deze daarenboven dichters,
dan heette men hen mlnêstrels (in Engeland

minstrels).O0k warenerzwervendejongleurs,
die zich op kermissen en in herbergen lieten
hooren. Velen van hen traden tevens op als
koorddansers en goocholaars,en warenverge-

zeldvanbehendigevronwenUongleresses)enafgerigtedieren.Zj voerdenallerleivoorstellingen uit(jongleries,riotes),en warenvoorgeld
t0t velerhande diensten tebew egen.H ierdoor
en doorhunne losbandige levenswjskwamen
schreef onderanderen:pGendtsche geschiede- zj gedurig in verwikkeling metgeesteljkeen
nissenbjformevanmaendtregisterenz.(1746; wereldljke autoriteiten,terwjlzjindeopen2de druk 1752; 3de druk 1781)'',- pllet bare meening zoozeer daalden,dat de naam
leven van Philippus den Stouten,hertoch van vanrjonglet
lr'weldrahetzelfdebeteekendea1s
Borgoniën, ende van Marganta van Male, grappenmaker,leugenaar,bedrieger en oplig-

gravinne van Vlaenderen enz. (1751)'',-

ter.Niettemin bestonden aan de vorsteljke

enz.(1752)'',- en pW aerschuwingeaan de
inschrjversvan dcChronjck van Vlaendert
m,
beschreven door N. D. en F.R.(1736)''.
O0k zjn teGentn0g handschritlen van hem

meester(roides,ménéstrels)en in de steden

DHet leven van Joannes den Onbevreesden, hoven nog geruimen tjd troepen jongleurs
hertoch van Borgoniën,graefvan Vlaenderen onder het opzigt van een directeur ofkapél-

M nw ezig.

vormden zj een jild (corporation desménétriers).In onzen tpd geeftmen den naam van

jongleur aan iemand,diebedreven isin alle
gymnastisehe ligchaamsbewegingen. Bj de

Jan zwfpezz de A z
wFzd,een verdiensteljk Romeinen kende men hen reeds onder den
Vlaamsch letterkundige.Hj werd geboren te naam vxnpraesti
yiatores(wonderdoenersl.DaarLokeren den 6den October 1797 en overleed t0e behooren demessenwerpers(ventilatores)
te Brugge den zden September 1861.Aan- en debal
sgelers (pilarii).Degrootstemeesters
vankeljk was hj in debanketbakkerj van op ditgebled leverde van otlds Indië.Devern
t
l
f
t
i
g
e
Hi
ndoe weet in China,aan de kust
zjn vaderwerkzaam ,studeerdeteLeuvenen
werd leeraar in dedichtkundeen welsprekend- van Coromandel en op de beide Aziatiszhe
heid te Diest.Later zag hj zich benoemd Schiereilanden de algemeeneverbazingtewektot hoogleeraar in hetGrieksch en Latt
jn aan ken door zjne behendigheid alsjongleur.
de geneeskundige school te Brugge,in 1851
Jongste dag oflaatsteoordeei,zieOordeel.
aan de normaalschool te Luik, en in 1853
Jongstra (Anne Franciscus),een uitstetot diredeur van de middelbare school te kend Nederlandsch regtsgeleerde,geboren te
Lier.In 1858 nam hj zjn ontslag en ves- Bakhuizen den lsten April1808,Ontvingzjne
tigde zich te Brugge.Van zjnetalrjkege- opleiding in de Oude talen van den R.Kathoschritïen nqemen wj: rDe toonkunst,lier- lieken geesteljke '
ean .
N JA in 'tMeer bjHeezang(1821)M,- pEenwoordoverhetVlaamsch, renveen, vormde zich wjders door eigen
vergelekenmethetDpitsch,Zweedsch,Deensch oefening, en w erd den 25sten Augustus 1828
en Engelsch (1831)'',- XIets over volksbe- ingeschrevenalsstudentinderegtenteUtrecht,
schaving en een Avoord 0Vel*de Vlaemsche alwaarhj den 2denOctober1833promoveerde
tael (1835)'', - pDe leeuw van W aterloo op eene dissertade,behelzende:spraeeigtla
(1841)'' - pcronycke van de landen ende arrumenta quibus varias defundamentoclviraefscepe van Vlaenderen door J. Nicolaes tatls et im perii dvilis nententias defenderunt
Despors,met aentekeningen (1840- 1842,3 autimpugnaruntscriptores.''Hjvestigdezich
dlnl'',- pHugo van Somerghem (1845)''- vervolgens als advocaatte Heerenveen,waar
rLiederick de Buck, eerste forestier van zjnegrondi
yeregtsktr
nnisen zjneongemeene
Vlaenderen,historisch drama(1846)'',- y
?Be- schrauderheld hem eerlang eene drukke prackno
ptebeschrjving van Gentenz.(1847)''
,- tjk bezoryden,welkezichlangzamerhandOver
Handboek voor Nederduitsche taalen letter- geheelFrlesland tlitstrekte.Zjneeonstitutiokunde (1847)'', pzalma,hetafscheid enz. néle beginselen plaatsten hem in 1848 mede
(1851)',,- en pDetwee schilders,ofdebe- aan hethoofd van hen,die de herzieningder
driegerbedrogen,tooneelspel(1860)''.
Grondwettoejtlichten en dezuiveretoepassing
Jongleurs, van het middeneeuwsch-La- van hare bepaling verlangdelz.Metmr.Janrlzz
tjnschejoclator,inhetProvensaalschlb.
/c#or der Yeen en W inkler Tz'ïzl.snam hjderedadie
en in het oud-Fransch jongle
're ofjonglêor, op zich der Provineiale Friesche Courant,en
noemde men weleerin hetnoorden vanFrank- w erd in 1850 gekozen t0tlid van deTweede
rjk de speellieden van beroep, om hen te Kamer der Staten Generaal.Ilier streed hj
on4erscheiden van de geleerden en dichters, metgrooten jvertegendetonservatievepartj,
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aan wier hoofd zich de latere minister van
S'
lIl bevond.Toen in 1853 de beruchte Bisschopskwestiehetwantrot
lwen desvolkstegen
de R.Katholieken had gaande gemaakt,wer;
Jongstra, als t0t het kerkgenootschap van
laatstgenoemderbehoorendeynietherkozen.00k
latere pogingen, om dezen bekwam en en
vaderlandlievenden man weder met het mandaatvan volksvertegenwoordigertebekleeden,
m islukten.Inm iddelszetteJongstranietalleen

zjne practjk, maar 0ok zjne regtsgeleerde
studiën voort. Hiervan getuigt zjne ljvige
verhandeling:pover wetteljkebewjsregelen

(1868)'',een antwoord op eeneyrjsvraag van

het Utrechtsch Genootsehap, dle daaraan de

zilveren medailletoekende,welkeechter(uit
beginsel) doorden sehrjverwerd afgewezen.
Voortsleverde hj eene pNota betrekkeljkde
zamenstellinr derregterljkemagten hetbeleid vanjustltie(1851)'',waarin hj op deafschaëng derProvinciale Iloven en op de in-

voering der jury aandrony', terwjlvoor
ts
de
zjne rRedevoeringen, ultgesproken in

Tweede Kamer der Staten-Generaal' in 1854
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zjn van dik katoen ofmatten vervaardigd,
en het tuig is zeer eenvoudig. De vaart
dezer Jonken strekt zich uitt0taan de M0lukken, en men ziet ze in de havens van

Java en van de Philippjnscheeilanden.Men

heeft er niet alleen voor den handel,m=r
ook voorden oorlog.
Jonker was aanvankeljk de titel der

jongereprinsenvan eenregérend vorstenhuis.
Tegenwoordig geeft men dien naam aan de
zonenvan adelljkeheeren.In 0nsVaderland
is voorts bj den adel het praedicut van
jonklteer in gebruik, om de laagste klasse
van den adel aan te duiden.Dityraedicaat
is doorgaanserfeljk.- Aan (
le arlstocraten
in Pruissen, die zich op hunne afkomst en

titelsveellatenvoorstaan,envanmeeningzjn
datzjaanspraakhebbenopvoorregtenboven
het volk,qeeft men den naam van jonkryrf'
t
/.Zj ls vooralbj de oëcieren van het
legeren bjdehoogeambtenarenn0gBterkvertegenwoordigd en vormde er met hare ultraconscxvatieve gevoelens een hateljken dam
tegen devrjzinnirebeginselenvan onzentjd.
Jönköping-lkn ls een arrondissement
van de Zweedsche yrovi
ncie Smëland.Zjne
hoofdstad is Jönköp%ng, dat omstreeks 7000
inwoners telt en aan het zuideljk uiteinde
van hetW etternmeeropeenelandtonghoopst
bekoorljk gelegen is.Zj is eene levendlge

verzameld werden uitgeyeven. MTjders vermelden wj: pstaatkundlge bedenkingen en
wenschentl864l''- rWatlspetitoir(1863)''nOver possessoir, petitoir en eigenrichtung
(1863)''-rDeOude-Bildts-omslagen(1863)'9alsmede onderscheidene pleitredenen. Tevens
verrjktehj deregtsgeleerdetjdschriftenmet koopstad met een Bchouwburg en omgeven
pe villa's.
merkwaardige bjdragen, welke de bljken doorvruchtbare tuinen en fraadragen van groote belezenheid,een trouw geJonson (Benjamin),gewoonljkBen-lonson
heugen en een naauwgezet verwerken der genaamd,een Engelsch tooneeldichter en een
stof.In zjne kostbare bibliotheek waren de vriend van M akspere,werd geboren te W estregtsgeleerde, staat- en staathuishoudkundige minster den llden Junj 1574 (0f1573),beenwjsgeerigewetenschappenruimschootsver- zocht de lagere schoolen moest zich vervoltegenwoordigd, terwjl ook het bestejwat gens bj het metselaarsbedrjf bepalen. Dit

oude en nieuwe lettexkunde heeftopgeleverd, evenwel stond hem spoedig tegen de borBt,
er niet vruchteloos werd gezocht. Na een zoodat hj in krjgsdienst trad en deelnam
werkzaam leven overleed hj teHeerenveen aan denveldtogtin Vlaanderen.Nadathj op
den 4den Augustus 1871 diep betreurd door zo-jarigen leeftjd in Engeland wa8teruggegjne vrielïden, wier achting hj doorzjne keerd, bezocht hj de universiteit te Camdegeljkebeginselenenzuiverebedoelingen,- bridge,doch geldgebrek bragthem weldra op
wier toegenegenheid hj door zjne opregte het tooneel, en wegens een tweegevecht,

vriendschypin dehoogstemateverworvenhad. waarin hj zjn tegenstander doodde, werd
Jonidlum Vent.is de naam van eenplan- hj in de gevangenisgeworpen.Nadathj op
tengeslacht uit de familie der Violae,eën.H et vrjlt voeten was gesteld,schreefhj de twee
onderscheidt zich door 5 langsde bloemsteel geestigebljspelen:pEvery maninhishumour
afdalende kelkbladen, evenzooveel bloem - (1596)'' en rEvery man out ofhis humour
bladen, van welke de onderste grooter dan (1599)''. Omstreeks dien tjd had M akmre
de overige en ljnvormig is,van boven ver- reeds eenige zjnerfraaiste stukken geleverd.
eenigde meeldxaden en eeneveerkrachtigopenspringende, veelzadige zaaddoos. Het om vat
kruiden en halfheestersin W est-lndië,ZuidAmerika,Oost-lndië en Nieuw -llolland,wier
w ortels een brakingw ekkend verm ogen bezit-

Ben-lonson volgde hem echternietna,maar

schilderdedezeden eneigenaardighedenzjner
landgenooten met levendig: kleuren en w erd
uitbundig toegeluicht.O0k koningin Elizabetk
was zeer m et hem ingenom enq voor haar

ten.Van desoorten noemenwj:J.Irell
ïclxl: schreefhj: rcynthia's revels''? waarop zjn
uYart. in Brazi
lië, - & ealceolaria Vent.in DPoetaster (1601).,,volgde.Htl
behoorde0n-

Guyana,Columbia en de Antillen,en vooral dertusschen met M akspere en anderen t0t de
J. Jy:cccllzdFlc Vept. in Brazilië.Van deze Mermaid-club,en na detroonsbeklimmingvan
laatste komt de witte braakwortel (Radix Ipe- Jaeob It die hem eerstwegens hettooneelcacuanhae albae).O0k van& PPIJ St.SV. spel pEastward H0e'',door hem met Chapgebruikt men de wortels om braklng te ver- man en M arston vervaardigd, in 4en kerker
oorzaken.
lietopsluiten,werden zjnedichterljkegaven
Jonk is de naam van een plomp, van veelal te hulp geroepen, om aan de feesten
voren naarachterensterk oploopendChineesch van het H0f luister bj te zetten.Z00 ontliemastschip van 2- t0t 300 ton.De zeilen stûnden nnderscheidene gelegenheidsstukken.
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Behalvedetreurspelen*Selanus''enDCatiline''1

Jordaan,in hetHebreeuwschJarden,bj
schreef hj sedert 1605 eenige zjner beste de Ouden Jordanes en door detegenwoordige
bljspelen,zooalg mvolpone'',- pEpicene,- bewonersvan PalaestinaHeriat-el-Kebir,doch
en rThe Alchymist''.Jacob I benoemde hem 00k wel Arden of Erden genaamd, is de
in 1619 t0t hofdichter meteen Jaargeld,dat voornaamste rivier van hetvoorm alige Jood-

door KarelI t0t 100 pond sterling werd ver- sche Land. Deze rivier is een binnenwater,
hoogd.Zjnelaatstedagen waren zeertreurig. hetwelk zich uitstort in de diepste kloofder
Door ziekte geteisterd, werkte hj n0g aan aardkorst;voortslooptzi
j,evenwjdigaande
hetpnvoltooideherdersspel:rThesadshepherd'', kust, langs de Syrisch-Kanaxnietische bt
lrgdoch overleed den 16den Augustus 1637 en keten.Hare bronnen li
ggen aan dezuideljke
werd in de W estminster-abdtl
-bjgezet.Zjne helling van den Anti-lulbanon.Daarontspringt

gezamenljke werken ztjn bj herhaling uitge- Op flen Grooten Hermon(Dqiebl-el-s.iech),ter
hoogte van ruim 500 Ned.el,bi
j Hasbeia de
Jonston (Johannes), een verdiensteljk Nahr Hasbani,haar bel
angrjksieader.Meer
natuurkundige, geboren in 1603 te Sambter zuidFaarts, ter hoogte van 350 Ned.elbj
in Posen,studeerde te Beuthen in Silezië?te Pan'
eas(Caesarea-phili
ppi)vindtmendeNahrThorn in Pruissisch Polen en te St.Andrew Banias,eçn anderen tak.Verderwestwaarts,
in Schotland.Daarnawerdhjhuisonderwjzer bj Tellkade (het Dan desBjbels),ontstaat
in zjn vaderland,bezochtverschillendehooge- de Nahr-Leddan, door Josfphm de Kleine
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scholen in Duitschland,Holland en Engeland, Jordaan geheeten.De vereenlgde wateren der
legde zich vooralt0e op de natuur-engenees- laatstgenoemde 2 storten zich uit in eerstverkunde,deed metJongelieden,aan zjnezorg melden hoofd-arm in eene moerassige vlakte,
toevertrouw d,groote reizen,en toefde o0k te die zuidwaarts in hetsljlkerige rietmeerBahr-

Leiden, waar hj den graad van doctorver- el-lloeleh (het meer Merom)overgaat.Van
wierf(1632).Curatorendezerhoogeschoolver- hier af daalt de bodem aanmerkeljk.Nadat
langden,dat hj aldaarhethoogleeraarsambt zj laatstgenoemd meer verlaten heeft,is de
in de geneeskunde z0u aanvaarden,doch Jon- rivier troebel en traag,doch Q1/4geogr.mjl
dfoz
l wees dit aanbod van de hand en kocht verderbereiktzjhetfraajeMeervanTiberias
een landgoed bj Liegnitz in Silezië,waarhj of Gennesareth, bjna 200 Ned.el beneden
zjnedagenaan destudiewjdde.Hj overleed den waterspiegelderzee gelegen.Zj verlaat
den 8sten Junj 1675.Van zjne geschriften dit meer aan hetzuideljkeuiteinde en loopt
veY elden wj: rThaumatographia naturalis met eene breedte van 30 en eene diepte van
in decem classesdivisaetc.(1632)'/$- rllis- 1 t0t Q Ned. elin kronkelingen en meteen
toire naturelle desanimeax (4dln),,- pxn. sterk verval van water en 27 stroomversneltitia regnivegetabilis setl plantartlm a vete- lingen door het Ghor,eene dalvlakte,met

ribus observatarum etc.(1661)''1- enpDen- kale heuvels, welig begroeide gedeelten en
drograyhiasive historia naturalisdearboribus onvruchtbare zoutwoestjnen bedekt. Op een
etfrutlcibusetc.(1662;2dedruk 1768)9'.
regtlt
jnigen afstand van 141/cgeogr.mjlvan
Jopenbier,zie Bier.
het Meer van Tiberias stortzj met2 armen
met
eene
breedte van 180 Ned.e1,doch m et
Joram .Onder dezen naam vermeldenwi9:
Joram, koning van Israël (896- 884 vöör geringe diepte zich uit in de Doode Zee.OnChr.
),tweeden zoon van Aehaben opvolger derscheidene beken,die slechtstjdeljk van
van zjn broederAhasia.Hj verwierp deaf- water voorzien zjn,vereenigen zich metde
goderj, herstelde de dienst van Jakra en Jordaan.MTegens hare yeringe diepte iszj
versloeg de Moabieten.Tjdens zjn bewind voor de scheepvaartweinlg geschikt.Behalve
belegerdendeSyriërsvanDamascuszjnehoofd- de Jacobsbrug boven het Meer van Tiberias
stad Samaria,maar moesten onverrigter zake en op den grooten Aveg naar llasaascus,heeft
aftrekken. Gedurende een anderen veldtogt de Jordaan thans geene bruggen,hoe&velhet

tegen de Syriërs, die n0galtjd destad Ra- uit de overbljfselen bljkt, dat er vroeger
moth in bezlthadden,werdhtgzwaargewond meerzjn geweest.llaarentegen heeftraen er
en vervolgens dooreen zjner legerhoofden, een groot aantal ondiepten, waar m en 00k
Jehu genaamd, die heimeljk doorElisa t0t bj hoogen waterstand door de rivier kan

koning was gezalfd, te Jisreelvermoord.
w aden.
J-am , koning van Juda en opvolgervan
Jordaens (Jacob)ofJorduns,eenNederJosaphat(889-883vöörChr.).Hj werd door landsch schilder, geboren te Antwerpen in
zjnegemalinAthalia,eenedochtervankoning 1594, was een leerling van Adam 'pcl Oort.

Aeâab,t0t afgoderj vervoerd.Zjneregéring Hj hield het uit bj dezen ongemakkeljken
was ver van voorspoedig;de Edomieten her- Iûeester uit liefde Jegens zjne dochter, en
kregen hunne onafhankeljkheid en hj ver- om harentwille beteuqelde hj zjn verlangen
loor de heerschappj over de priesterstad om naar Italië te relzen. Hj copiëerde te
Libna.

Antwelpen vooral stukken van Italiaansche

Jorat(Jurten)isdenaam eenerbergketenin meesters en had weldra overvloed van werk.
het Zwitsersche
cantonW aadt.Zjverheftzich O0k schilderdehj in dienstvan Rwbens.Onaan den noordeljken oever van hetmeervan der anderen vervaardigde hj de eartonsvoor
Genève, bestaat uit zandsteen, met graniet- de behangsels,die deKoning van Spanlebj
klompen bedekt,enverheftzich terhoogtevan laatstgenoemde besteld had.Zjne stukken in
900 Ned.el.De weg van LausannenaarBern
loopt er overheen.

olieverfwerden gezochtdoqrallevorstenvan
Europa.Zj onderscheidenzlchdoorgemakke-
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en zag zich door deBejersche regéring geplaatstbjhetlandgeregtteRosenheim.W eldra
echter nam hj zjn ontslag en begaf zich
weder naar Landshut,waar hj in 1817 de
vermogen en overleed in 1678.Van hem is doctorale waardigheid verkreeg en als pleitde grootsche compositie in de oranjezaalin bezorgeroptrad.Aehtervolgenswoonde hj in

ljkheid van bewerking.veeluitdrukking en
een levendig coloriet. Behalve tafereelen uit
degewjde geschiedenis,schilderdehj yaarne
grootegastmalen.Hjverwierfeen aanzlenljk

het Huis in 't Bosch te 'sHage,w aar prins die betrekking te M iinchen en te Frankfort,
Frederik A'
ex/'ik op een triomphwagen,door en vestigde zich in 1821 als privaatdocent te

4 witte gaarden getrokken, omgeven door Heidelberg.Kortdaarnawerdhjbuitengewoon
vele histonscheen allegorischefgurenisv00rgesteld. Van dien Vorsten zjneechtgenoote
heeftJordaens voorts portretten geleverd,die
zich in de verzameling van Devonshire-llouse

en een ,
laar later gewoon hoogleeraar in de
regten te Marburg. In 1830 zag hj zich gekozen t0t afgevaardigde van den senaatnaar
de Standenvergadering van Keur-llessen,waar

bevinden.In de muséa te 'sHajeen teAm- hj grooten invloed had ophetontwerpen der
sterdam heeft men wjdersvan hem :rvenus grondwet van 1831.Hierdoorhaaldehjzich
met eenige Bacchanten en Saters'' nEen het misnoegen derregéring op den hals.Deze
gastmaal op den olympus'',- en rpan met zocht hem te weren,en toenhj bj besluit
eene kudde geiten''. O0k heeft men van hem
nDe Bezetene''in hetmuséum te Brussel,XDe aanbidding der Herders'', - ,De graflegging'',- nHetlaatste avondmaal''te Antwerpen, - alsmede onderscheidene stukken

der Standen toch toegelaten werd, ontbond

zj de vergadering.Daarmede eindigdezjne
parlementaire loopbaan.Deste grooteropzien
baarde '
het,toen hj plotseljk in staat van

beschuldiging gesteld, geschorsten in de ge-

van zjne hand te Dresden,Berljn,W eenen vangenis geworpen w erd,daar m en m eende,
en Parjs.Naaronderscheideneschilderjenvan dathj in zamenzweringen tegen debestaande
Jrdoenszjn gravuren vervaardigd,enhjzelf orde van zaken was betrokken geweest.De
heeft00k eenige etsen geleverd.
lange duur van het procès en zjne veroorJordan.Onderdezen naam vermeldenwj: deeling ter eersteinstantiet0tvjflarige vesRudo;f t/bres,een verdiensteljk Duitsch tingstraf maakten vooral daarom een diepen
genreschilder. Hj werd geboren te Berljn in indruk , omdat men algemeen overtuigd was
1810,4afreedsvroeg bljkenvan aanlegvoor van zjne onschuld.Eindeljk werd hj inMei
de schllderkunst en oefende zich onder de 1845 tegen borgtogt op vrje voeten gesteld
leiding van Waeh.Daar degeschiedkundig- en in hetzelfde jaar ter hoogste instantie
godsdlenstigeriyting vanzjnmeesterhem niet vrjgesproken.Onder deelneming van geheel
beviel,begafhj zic: in 1830naarheteiland Duitsehland eindigde na IQ Jaar het schanRiigen,àlwaar hj naarde natuurschilderde. deljk procès van den man,wiens rug geboReeds zjn eerste stuk: rlletinwendigeder gen was doorde langdurigegevangenhouding.
woning van een loods''
,thansin hetbezitvan Bj de volksbew eging van 1848 vermaande
keizer Willt6lm ,gaf getuigenisvan zjn bui- hj t0t gematigdheid, nam in dien geest zittengewoon talent.In 1833 zettehj teDiis- ting in bet Vöör-parlementen w erd m et den
seldorf bj Sekado'
tv zjne oefeningen voort; titelvan geheim-legatieraad a1sgevolmagtigde
zjne neiging lokte hem echterweldra weder van Keur-Hessen naar den Bondsdag gezonnaar de Zee. Hj vert
rok naar Helgoland, den.00k behoordehj t0tdeleden derDuitbleefer geruimen tjd en schilderde er de sche Nationale Vergadering.Na den terugkeer
DHuweljksaanvrageopHelgoland''1een stuk, van Hassenp-yg (1850) nam htlniet langer
dat hem grootçn roem bezorgde. Ook zgn deel aan de openbare aangelegenheden.Hj
rLoods-exam en''iskeurig geschilderd.Yooral woonde eerst te Frankfort en vervolgenste
ln Normandië verzamelde hj merkwaardige Cassel, en overleed aldaar den 15den April

schetsen,en hjschilderdeerhetgrootedoek:
rAl
lebooten keerden terug op één na.en zj
bleven wachten t0t aan den avond (thans in
het bezit van lord Ellesmere te Londenl''.
O0k toefdehjgeruimen tjdin0nsVaderland,
en onderscheidenevan zjne stukken zjn aan
het volksleven op heteiland M arkenontleend.
Daarenboven leverde hj teekeningen in waterverf en etsen.lenjamin Fc/
lfïer en Albert
Xil#ler behooren totzjne leerlingen.

1861. Hj schreef, behalve eene pselbstvertheidigung in der wider ihn gefûhrten Crimi-

naluntersuchung (1844)'':rversuche iiber a11gemeinesStrafrecht(1818)'',en nLehrbuchdes
allgemeinen und deutschen Strafrechts(1831)''.
O0k leverde hj een aantalopstellen in tjdschriften, en in het Staatslexicon het merkwaardig artikel:nDie Jesuiten und derJesuitismus''.
W ilhelm Jordan, een Duitsch dichter en

Sylvester J'
or#*l,een Duitsch regtsgeleerde schrjver.Hjjwerdgeborenden8stenFebruarj
en staatsman. Hj werd geboren den 3osten 1819 te Insterburg in Oost-pruissen,studeerde
December 1792 te Omes bj Innsbriick,was en promoveerde teKönigsberg en tradin1844
de zoon van een arm en schoenmakerenkwam teLeipzig alsschrjve:0p.Reedszjneeerste
doortusschenkomstvan denpastoorvanAxams werken,zooals rlrdischePhantasien (1842)''
op het gymnasium te Innsbriick en later op en rschaum (1846)'',gevengetuigenisvanzjne
dat te Munchen.In 1813 begafhj zich naar vrjzinnigegevoelensen van zjne neiging t0t
de universiteit te Landshut,waar hj in de denieuwereHegeliaanschewjsbegeerte.Meer
jkheid vindt men in zjne aGeschichte
regten studeerde.Nadat hj in debeidev01- degeli
gendeJaren te Weenen alsonderwjzerwas derInselHaïti(1846- 1849,2dln)''.In zjn
werkzaam geweest, ging hj n=r Salzburg maandwerk:pDiebegriFeneWelt(1844-1845)''
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behandelde hj de natuurkunde in populairen gin van het volgend Jaar gafhj aanleiding
trant.In 1846 werd hj wegens een atheïsti- tot het besluit, dateene Nationale Vergadeschen toast uit Leipzig en Saksen verbannen. ringz0ubjeengeroepenworden.Ook vandeze
HjvertroknaarBremen,vervolgensnaarPa- werd htilid en voorzitter,doch in den naeht
rjs,toen naar Berljn,en werd in 1848 lid van den zlsten op den zzsten Januarj 1798
van de Nationale Vergadering.Hier behoorde bragten soldaten hem met 5 ambtgenooten

hj eerst t0t de linkerzjde en voegde zich
vervolgens bj de partj van von Gt
werzl.Hj
was er secretaris van de commigsie voor de
vloot,enindenherfstvan datjaarbenoemde
Duckîritz hem t0t raad van Marine bj het
Rjksministérie,terwjltevensprinsAdalbevt
k
)> Prnosen hem uitnoodigde om deelte nemtm aan de werkzaamheden der technische
comm issie voor Marine. Hj bepaaldezie'
h bj
eerstgemelde betrekking totdat de Duitsche

vloot oggeheven werd.Na dien tjd ontving

hj pensloen van de Bondsvergaderingenvesti
gde zich te Frankfort.Zjnbelangrjkstgedlcht is:pDemiurgos. Ein Mysterium (18521854,3 dln)''.T0tzjne dramatischestukken
behooren:hettreurspelrDie W ittwe desâgis

naar het huis Hûndsholl
*edjk.Eerstin Julj
daaxaanvolgendeherkreeg hj zjnevrjheiden
w erd toen 1id der commissie t0tdeFinanciën
van Overjssel en in 1801lid van hetNationaalGeregtshofte '
sHage.Htjoverleed den
6denFebruarj 1803.Hjjwaseenverdiensteljk
Latjnse'
h dichter en schreef:rGellia, lusus
poeticus. Accedunt eclogae e't epigrammata
(
1b
7r
6a
3t
)us
'''(
-179
e5
n),7Josephus carmine heroicocele
.
Jörg.Onderdezen naam vermelden wj:
Johunn ClW.
sïïtzzl Gottjkied J'
lr.
g,een verdiensteltjk verloskundige. Hj werd geboren
den Q4stenDecember1799tePredelbjZeitz,
studeerde en promoveerdeteLeigzig en vestigde zich aldaar in 1805 als prlvaatdocenl.
Aanvankeljk bewoog l1jzichoporthopaedisch
gebiedenschreef:pueberdieKlumpfiisze(1806)''

(1858)'',- de bljspelen rDie Liebesleugner
(1855)''- rTëuschen tâuscht(1856)'5 - .en
11Durcha Ohr(1865)'',- alsmede de tooneel- en pueber die Verkriimmungen desmenschspelen pDerfalscheFiirst(1856)'',- enrGraf lichen Körpers(zdedruk 181G)''.Vooralheeft
Dronte (1856)''.Hj heeft voorts treurspelen hjzich echtera1sverloskundiqeverdiensteljk
van k
qpkodesen gedichten van Shakmeeever- gemaakt door aan de werklng der natuur
tmqld en het groote epos:rsigfridsage''ver- regt te laten wedervaren. ln 1810werdhj
vaardigd,wmarvanhjonlangs(November1875) hoogleeraar en dired eur der verloskundige
gedeelten heeft voorgedragen in het Odéon te school te Leipzig. Hj overleed aldaar den
Am sterdam .

zosten September 1856.Van zjnegeschriften
noemen wj:rLehrbuch der Hebammenkunst
wj eenige leden Van een aaltzienlp
--k Over- (5dedruk 1855)'' - mHandbtleh derGeburtshiilfe (3de druk 1833):', - XHandbuch der
jsselsch geslacht,te weteng
Georgiu Jt)
r&w,
:, een Nederlandsch regts- Krankheiten derW eibes(3dedruk 1831)'',geleerde. Hj werd geboren te Deventer in XHandbuch derspeciellen Thèrapie furAerzte
den aanvang der 18de eeuw , studeerde te (1835)''
, - pllandbuch zum Erkennen und
Deventer en te Utrecht,promoveerde op het HeilenderKinderkrankheiten(Qdedruk1836)'',
tweede gedeelte ztjner verhandeling rDe le- - en pD ie Zurechnungsf:higheitder Schw angitimatione'',vestigde zich te Deventer,zag gern und Gebërenden (1837)::.Vooruitgebreier zich t0t gemeensman gekozenten w erd er derkring leverdehj:pDerMenschaufseinen
hooyleeraar in de regten,welkebetrekking körperlichen,gemiithlichen und geistigen Enthj ln 1746 aanvaarddemeteene:roratio de wickelungsstufen (1845)''
,- en pDieEheaus
intim a legum dvilium obligatione,etiam prin- dem Gesichtspunl
tte derNatur,der Moralund
cipem qua dvem tenente''.Driemaal was hj der Kirche (met Tzschirnert1819).Eindeljk
rector magnifcus en zjne redevoeringen,bj heeft men n0g van hem : pzehn Gebote der
het nederleggen van dat ambt gehouden,zjn Diëtetik (1847;2de druk 1858)'',- rGesunddoor den dxuk openbaargem aakt.Vrlzchteloos heitskatechismus (1850)''- en rDieErziehung
beriep men hem te Groningen,en hjoverleed des Menschen zur Selbstbeherschung (4de
den 16den Februartj 1776. Hj schreef met druk 1853)'.
8..r.ten .&,1k.. rconsideratiën overgegeven
Joneph .
>l#-vz3d Jörg, een jverig voorstanaan de ridderschap en steden der Staten van derderUltramontaanschebeginselen in BejeOverjssel(1751)''.
ren.Hj werd geboren den 23stenDecember
Jordens. onder dezen naam vermelden

Gerrit.1)J,d#Jordens,eenNederlandschstaats- 1819 te Immenstadt in de Algautstudeerde

man.Hj werd geboren teDeventerden19den
Februarj 1734,zag zich in 1750 in zjnegeboorteplaatsa1sstudentingeschreven,zettete
Leiden zjne studiën voort en promoveerde
aldaar in 1756 op eene dissertatie:pAdlegem
unicam codicis de Nili aggeribus n0n rum-

pendis''
.Hj vestigde zich teDeventera1sadvocaat,wasertevensin verschillendeeervolle
eommissiën werkzaam en werd bj herhaling
afgevaardigd naar de Staten-Generaal.In 1787

te Miinchen,en legde onder de leidiny van
Döllinger zich toe op de kennisderarcht.
zven.
Hj schreef eene: mGeschichte des grcu
lzen
Bauernkriegs(1850)'7
,- eenepGeschichteder
Protestantismus in seiner neuesten Entwittkelung (1857,2 dln)'',- en eene rGeschichte
der sodal-politischen Parteien in Deutschland
(1867)''.In 1852 nam hj de redactie op zich
der pllistorisch-pûlitische Blëtter'', sedert
1865 is hj lid der Tweede Kamerin Beje-

eehter werd hj van zjne bedieningen ontzet ren, en in 1861 werd hj afgevaardigd naar
en bleef ambteloos tot 1795. Toen werd hj hetTol-parlement.OpdeLandsdagenvan 1870
voûrzitter 4er Staten.Generaal en in het be- en 1871 was hj werkzMm a1s eerste kamer-
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secretarisen referent van de meerderheid der

XPatriotten''.Hj is Koninkljk archivaris op
hetkajteelTrausnitz bj Landshut.
Jorlssen (ThomasTheodorusHenderikus),
een verdiensteljk Nederlandsch geschiedkundige,geboren teUtrechtdenz3stenFebruarj
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beulshandenverbrand.ZjnpWonderboek(15424
2dedruk 1551)''bevatvele dwaze stellingen.
Hjnoemtzichdaarineengeesteljken Christu,
en zjnedweepziekezedeleerwaszeergeschikt
om de zedeloosheid te bevorderen.Eene pllistoria vitae,doctrinae et rertlm gestarum Da-

1833,studeerde en prom oveerde aldaar in de
letteren,werd in 1860 leeraar aan llet gymnasium te Gouda, in 1864 aan de hoogere
burgerschool te Haarlem , en in 1865 hoogleeraaraan hetAthenaeum te Amsterdam.Van

vidisGeorgiiheresiarchae''isdoorzjnschoonzoon Meinertz'
/
lcl Beeswj;k uitgegeven.
Jornandes oîlordanes,eengeschiedschrj-

zjnegeschrlften vermelden wj: pAbelard en
Heloïse (1862)', - rcharlotte de Corday
(1864)'' - roverhetbegrip van algemeene
geschiedenis(1865)'',- pschetsderalgemeene
geschiedenis (18654 2de druk 1873)t- pDe
omwentelingvan1813(1865- 1868,2dln)'',))Herinneringen aan M.C.vanHall(1867)''
,G.K. van Hogendorp en L. van Lim burg
Stirum (1869)'',- pllet'einde van den strjd
(1869)'',- pDeondergang vanhetkoningrjk
Holland (1871)'', - pconstantjn Huygens
(1871)'7- pHistorisch leven (1872)''- pAan
het Vaderland (1872)'',- 7De Patriotten te
Amsterdam in 1794 (1874),. en een aantal
opstellsn in verst
shillende tjdschriften.
Jorlsz (David),een godsdienstig dweeper,
geborenin1501oflsozyvermoedeljkteBrugge,
heette eipenljk Jan,doch ontving den naam
van Damd,Omdat hj bj de uitvoering der
zinnespelen,waarbj hj zjn vader,een rederjker,ter zjdestond,doorgaansderolvan
dien Israëlietischen Koningvervulde.Hjvoorzag in zjn onderhouddoorop glasteschrjven en vestigde
zich in 1524 te Delft alwaar
hj metDirkl.e '
XW e-.Min hethuwelj2k trad.
Schoon in ie R.Katholieke leeropgevoed9
trok hj partj voordeHervorming en jverde
tegen de misbruiken der heerschende Kerk.
Nu werd hj voor den tjd van 6 Jarenuit
Holland gebannen,en trok vermoedeljk naar
Friesland, daar hj omstreeksdezen tjdmet
de W ederdoopersin aanraking kwam.In 1533
liethi
j zich doopen,zoehtde verschillende
partjen metelkander te verzoenen en keerde
naar Holland terug,waar hj optrad als profeet.Velen wisthj te overtuigen,dathjmet
eene goddeljke zending verwaardigd wasen
bovennatuurljke krachten bezat.W eldra was
hjaan heftigevervolgingenblootgesteld,doch
ontsnapteaan zjnevjanden.Hj zondbrieven
aan het Hofvan Holland en aan Phâl/ '
plzl

nik en (naar men meent) bisschop van Rm,
-

ver der 6de eeuw , tot den stam der Gothen
beùoorende,wasachtervolgensnotarius,mon-

venna. In het boek: pDe Getarum sive G0thorum origine et rebus gestis'', 00k wel

Historia Gothorum''genaamd,geeft hj in-

lichtingen omtrent hetoude Skandinavië,be-

schrjft den tort der Gothen vandaar naar
Spanle en Italiè,en eindigtmetdenterugkeer

van Belisariws uit het door hem veroverde
Ravenna.Zjn tweede gesehritt:pDeregnorum
a0 temporum successione sivedeoriginemundi
et actibus Rom anorum eeterarum que gentium

(in 541 voltooidl'' qeeft een overzigt der

algemeene gesehiedenls,waarin hj de lotgevallen der Romeinen behandelt volgensFlo-

r.,
:, terwjlhet slot een vergolg bevatvan

de geschiedenis der Gothen! t0taan de ver-

nieuwdeopkomstvandeGothlscheheerschappj
onder Tôtilas.Beide werken zjn hooqstbelangrjke bronnen voor de geschiedenls der
Gothenjhoewelzjveleoniuisthedenbevatten.

De beste uitgaven zjn die van Muratoriin
de rscriptores rerum Italicarum'', die van
Geuter in de pllistoriae Augustae scriptores

Latiniminores (1611)''
,
(1861).

en dievan Closz

Joruba, zie Yornba.
Jorullo is de naam van een vuurspuw en-

den berg in hetX exieaanschegewestM echoacan.Hj is 1300 Ned. elhoog,verhett zich
op eene vruchtbare vlakte,;00 Ned.elboven
den spiegel der zee gelegen, en is den 14den

September1759plotseljk ontstaan.
Josaphat, koning van Juda (914-889
vôör Chr.),wasde zoonen ogvolgervanA8a.
Volgens de oudste overleverlng vorbande hj
de afgodendienaars uit het land,bevorderde
de scheepvaart naar Ophir en voerde met
Aeltab, koning van Israël, oorlog tegen de
Syriërs, alsmede m et Joram . koning van
Israël, tegen de Moabieten. D e latere over-

levering voegt er bj,dathj voor het gods-

H essen en zocht betrekkingen aan te knoopen dienstig onderwjs en voor eene goede regtsmet Joltannes a Lasco,A'Henno s'ïelpzl.sen an- pleging zorgde, de steden versterltte en k0-

deren. Eerst toefde hj heimeljk te Deltt, renschuren bouwde.Ook vermeldtzjnog,dat
doeh spoedig achtte hj hetbeterde wjk te gedurende zjne regéring de Moabieten en

nemen.Hj giny eerst naar Oost-Friesland, Amm onieten een inval deden in het zuiden
m aar vestigde zlch in 1544 te Basel, waar van Juda.

hj Onder den naam van Jat
tvan .
#r'
l
w.
çeeen
kasteelbetrok,en voortsonbekend,algem een

Jose (San)isde hoofdstad van Costarica,
een derStaten van CentraalAmerika.Zjligt

geachten in vrede leefde.Hjoverleederden ongeveûr in het m idden tusschen de beide
25sten Augustus 1556 en w erd er m et veel
plegtigheid ter aarde besteld.Eerst na zjn
dood w erd zjne vr
oegere levensgeschiedenis
hi
j
bekend, en daar voorspeld had,dat hj

Oceanen,ter hoogte van 1500 Ned.elboven
de oppervlakte der zee,werd eersttegen het
einde der voorgaande eeuw gesticht en telt

ongeveer 16000 inwoners.Zj is het middelbinnen driejaren z0u opstaan,werd zjn ljk puntvan den aanzienljken handeldierRepuop last der regéring opgegraven en tegeljk bliek.
md zjne heeldtenls en zjne boeken door Josef.Onderdezen naam vermeldenwj:
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Josf,den zoon van den aartsvaderJaeob
en van Ranhel.Hj genoot volgens de Hebreeuwsche sage in groote mate de toegenegenheid van zjn vaderen werdom diereden
benjd door zjne broeders,diehem aan slavenhandelaars verkochten. Zoodoende kwam
hj in Egypte in hethuisvan Potlfàr,waar
eendeugdzaam afwjzenvanverzoekingenhem
in de gevangenisbragt.Hj verklaarde vervolgens een zonderlingen droom van koning
Farao. Deze verhief hem dientengevolge tot
dehoogstewaardigheidengafhem Asnatlt,dochter van den opperpriester te Heliöpolis,teu

en Lodewqk XIV zoodanigindeengtetebrengen, dat hi
j om vrede moestsmeeken.Om
gedurende éen 00rl0g zich vrjerte kunnen
bewegen,sloothj, door tusschenkomstvan

Engeland,eene overeenkomstmetKarelXf.f,

koning van Zwedell,diein 1706op zjntogt
van Polen naar Saksen door Sileziëgetrokken
was,en schonk in 1707godsdienstvrjheid aan
de Protestanten in Silezië,waarbj hj hun
120 kerken deed teruggeven,die deJezuïeten
zich hadden toegeëigend. Tevens noodzaakte

hj den Paus,zjn broederKarela1skoning
van Spanle te erkennen.Hj deed voorts de
huweljk,diehem 2zonenschonk.Toendeed Keurvorsten van Bejeren en Keulen (1706),
hj zjn grjzen vaderen zjne elfbroedersuit alsmededenHertogvan Mantua(1708)in den
Kanaën naar Egypte overkomen en schonk ban, maakte zich zelfs van het keurvorstenhun het vruchtbare land Gosen t0twoonplaats. d0m Bejeren meester en begon het land te
'roen Jacoboverleed,verleendehjaandebeide verdeelen.W jdersdemptehtJ
'een opstandin
Zonen van Jone
f een geljk erfregtals aan Hongarje,bevestigdeden RjksdagteRegenszjneeigene zonen. In hoever dit uitmuntend burg,bevorderde de werkzaamheid van het
tafereelin Overeenstemming ismet degeschie- Rjkskamergerigt en gafaan de stadDonaudenis,kan men moejeljk bepalen.Hetisin wörth hare voormalige regten terug. O0k
onzetaalop eeneboejende wjzenageschetst stichtte hj eenestaatsbank eneeneAkadémie
voor de Jeugd door Willem ran.Opdfdrvnfà van Schoone Kunsten te sveenen, deed het
kasteel Schönbrunn verrjzen en verligtte de
A'
MI#AC
Josef, den echtgenoot van Maria en den lasten van hetljfeigenschap.Hjwaseenbevader van Jezus.Htiwastimmerman te Na- gaafd en welm eenend vorst1gehechtaanzjn
zareth en volgens de oudste geslachtsregisters kerkgenootschap, saaar verdraagzaasa Jegens

van Jezus een afstammeling van Darid.Aan- andersdenkenden, een vriend van pracht en
vankeljk werd Jezus als zjn zoon uit een weelde, m aar teven: weldadig 0n mild.
* een hartstogteljk bewettig huweljk beschouwd. maar toen de Inzonderheid WaS hj

sage van M aria's maagdeljken staatingang
vond,beschouwde menJosefalsdenverloofde
van M ariaendenpleegvadervanJezns.Daaruit
is weder de bewering voortgevloeid,dathj
eersta1s8ojariggrjsaard Mariatenhuweljk
genomen heeft, terwjlhj reeds vader was

minnaarvandeJagt.Hj stierfaan depokken

Zonderlinge sagen omtrent Josef vindt men
in een apocryf boek, getiteld:pHistoria Josephifàbrilignarii''.Hetisoorspronkeljk in
hetArabisch opqesteld,
Josef van ArImathea ofvan Ramathaim op
het stamgebied van Benlamin.Hj was v0l-

uitstekende opvoeding, doch legde btlgroote
gaven tevens veeloverjling en halsstarrigheid
aan dendag.AlsJongeling wenschte hj deelte

Joodschen Ib ad te Jerusalem en in 'tgeheim

m et prinses M aria Ztlzfltx van TJ'-J, die

den l7den April1711.

Josf TJ,Roomsch-Duitschkeizer,eenzoon
van FransI en Maria T#drddfl.Hjwerdgeboren te W eenen den 13den M aart 1741,ontving onder de leiding van prins Battltyanyi

van 6 kinderen,hem door Salomegeschonken. en denvrjheer Cltristopltrt
lw Bartensteineene

nemenaan denievenlarigen O0rl0g,enMarza

Tlzre.
sït
xgafdaartoeverlof,hetwelk zj echter
gens de evangelische verhalen 1id van den wasgebragt Tn 1760 tradhj ln hethuweljk

introk,toenallesvoordenveldtoqtingereedheid

een vriend van Jezus. Hj deed hetljk van echter reeds in 1763 overleed.Ookzjntweede
Jezus,na ontvangen verlofvan P ilatlutafne- huweljkmetprinsesM ariaJosepharanBel
jeren
men van hetkruis en in een nieuw grafbj- werd weldra door den dood ontbonden, en
zetten. Volgens de latere overlevering heeft zjneeenigedochteroverleedin 1770op8cjarihj t0tde70 doorJezwsuitgezondenejongeren gen leeftjd.Na den Vrede van Hubertsburg
behoord en in Engeland het eerst hetEvan- werd hj t0tRoomsch Koning gekozen en na
gelie verkondigd.
den dood zjnsvadersbeklom hj denkeizerJosf J, Roomsch-Duitsch keizer (1705- ljken troon (18 Augustus1765).Tevensbe1711).Hj wasdeoudstezoon vanLeopold I, noemde Maria TAdre.:ïc hem t0t mederegent
werdgeboren teW eenenden26stenJulj1678, der Oostenrjksche Monarchie.Niettemin beon ontving reeds in 1689 de Hongaarsche,in hield zj de teugels van hetbewind en ver1690 de Roomsche koningskroon.Nadathj gunde aan haren zoon slechts het grootmeesvan den prins ron Salm eene vrjzinnige op- terschap der ridderorden en het bevel over
voeding ontvangen had, verwjderde hj bj het leger.Hj verbeterde ditlaatste aanmerhet aanvaarden f
ler regéring de Jezuïeten van keljk en deed voorts, door edelegevoelens
zjn Hofen verleendeaan deProtestantellin geleid, 22 m illioen gulden in staatspapieren
H ongarje en Bohemen eene vrtjheid,welke verbranden,welke hj uitdenalatenschap zjns
hun vroeger onthouden w as.Metkracht zette vadersontvangen had,terwtjlhj o0k de door
hjtegen Frankrjk den Suctsessie-oorlogvoort zjn vader in eigendom verkregene staatsdoen door de overw inningen van Engenius en meinen teruggaf.Hj beperkte deweeldezi
jner
M arlborow-qk gelukte het hem,00k uit Italië hofhouding en ging, om zjne kennis uitte
en de Nederlanddn de Franschen te verlagen breiden, onder den naam van graafron Ftzl-
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kenntein op reis naar Hongarje, Bohemen,
Moravië,ltalië,Spanje,Frankrjk en deNederlanden, en bragt in 1769 een bezoek aan
I'
rederik deGrppfe.Hj verwierfdealgemeene
toegenegenheid door zjne weldadigheid,vooralin deNederlanden en teParjs.Gedurende eell hongersnood in Bohemen en M0ravië (17:0)deed hj koren uitdeoorlogsmagazjnen derwaarts brengen en zorgde datde
armen voorbroodgebrek bewaard bleven.Hj
voegde er eengeschenk bj van 60000gulden,
en M aria F/zdre.
sic zond eenedergeljke som.
Doorzjn invloedverkreeg oostenrjk,bj de
eerste verdeeling van Polen, degewesten Galiciëen Lodomirië(1772),enkortdaarnazag
TurkjezichgenoodzaaktdeBoekowienatl77T)
at te staan.Hetplan Om zich van Bejeren
m eester te m aken,mislukte door detusschenkomstvan Ikedemk11,en bj den Vredevan
Teschen moest Oostenrjk zich met een gedeelte verghenoegen.V0
oe
rr'
toevdee
rr
igwe
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k0
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ven, legde eena nieuwe haven aan te Carlo-

pago in Dalmatië en bezorgdeaan zjne0nderdanen de vrje vaartop de Donau t0tin
zee.Evenzeerbevorderdehj kunsten en wetenschappen, stichtte bibliotheken, observatoria,eene menigte lagere scholen,eene universiteit te Lemberg en eene militaire genees-

kundigeschoolte W eenen.Hj gafmeervrjheid aan de drukpersdoor de censuur aan de

geestelkkheid te ontnemen en zocht vooral
hervormingen in te voeren op kerkeljk gebied. Aan de Oostenrjksche geesteljkheid
werd alleregtstreeksche betrekking metRome

verboden; alle kerkeljke stukken moesten

vöör de atkondiging aan het pplacetregium''

worden onderworpen,terwjlhj bevaldatde

bullen vUnlgenitus''en pcoena Domini''uit

de kerkeljke ritualen moesten verwjderd
worden. O0k hief hj van 1782 t0t 1790

niet minder dan 700 kloosters 0lt en ver-

minderde het aantal ordensgeesteljken van
63000 t0t 27000,terwjl hj een uitgebreid
kerkeljk gezag toekende aan de bisschopNa hetoverljdert van Maria F/zdre,
sic (29 pen. Tevens deed hj den 13den october
November 1T80)werd hj alleenheerscherder 1781 het vermaarde tolerantie-edict afkondiOostenrjkscheMonarchie,enhad alzooruim- gen, hetwelk aan de Protestanten en nietschoots gelegenheid onlzjnezuchtnaarher- geiiniëerde Grieken vrjheid van godsdienst
vorm ingen en dappere daden te bevredigen. toekende.00k verbeterdehj den toestandder
gedurende et leven
stand brengen.

M et betrekking t0t de buitenlandsche staat- Israëlieten.Paus Pi'
us T'Q was van meening,

kundewashj sedertden Vredevan Teschen dathj door eenmondgesprekmetden Keizer
op Pruissen verstoord,zoodathj hetbondge- die hervormingen zou kunnen vernietigen en
nootschap zocht van Rusland. In den zomer begaf zich in 1782 naar W eenen. Hj werd
van 1780 bragthj aan Catl
tarizla 11 een be- m et de m eeste achting bejegend,doch k0n
zoek te M ohilew en tePetersburg,en w eldra

geeu anderen troostm edenemen dan de over-

begon hj te handelen tegen deRepubliek der tuiging, dat het volk n0g op verre na niet
Vereenigde Provinciën,doordien hj het Bar- rtjp was veor de weldaden van Josf Trourière-tractaatopzegde,zoodatdeNederlandsche w ens deze vonden weldra een hardnekkigen
bezetting de grensvestingen in deoostenrjk- tegenstand) die door den R.Katholieken clesche Nederlanden (Be1gIè) moest ontruimen. rus metkrachtwerd aangewakkerd.In Tyrol
O0k eischte hj, in strpd met het verdrag, kwam het volk daartegen openljk in verzet.
vrje scheepvaart op de Schelde,en toen de Nog erger was het in de gewestenjwelke
Republiek zulks weigerde, dreigde hj met niet t0t Duitsehland behoorden.Hier trad de
oorlog. Intusschen kwam dool' bemlddellng

Keizermet geweld a1s hervormer op jzonder

van Frankrpk te Versallles(8sovember1785) rekening te houden met de bestaande wetten
een verdrag tot stand,waarbj de Mcheldetol en de nationale wenschen.Hj nam nieteens
gehandhaald werd,maar Oostenrjk eenescha- de moeite om zich in Hongarje t0tkoning
deloosstelllng van 10 m lllloen gulden ontvlng.
Nieuwe plannen,olu zltshvanBeperen meester
te m aken, leden schlpbreuk op den duurzam en tegenstand van leredertk Jf.Later w llde
hj zjn gebied naar de zjde van het Oosten
ultbreiden en verklaarde aan de Turken den

te laten kroonen,m aar gaf bevel,de kroon
van den heiligen k%tepltanus naar W eenen te

brengen. Hetland werd a1s een winqewest
behandeld en hj wilde er het gebrulk der

Duitsche taal invoeren.De bezwaren der in-

gezetenen werden nlet geteld,zoodat erbj
herhaling onlusten uitbarstten.In Siebenbiirgen ontstond in 1784 een vreeseljke opstand
der W alachjsche boeren onderHorjal
ttegen
den Magyaarschen adel, waarvan een groot
verlicht despotlsm us. A1s bewonderaar van gedeeltevermoord werd.In deOostenrjkschc
In
rederik de Groote en van de wjsbegeerte sederlanden kwam de Keizer weldra in botzjnereeuw ,wlldehj zjnvolktOtdenhoogst sing met de geesteljkheid, zoowel wegens
mogelkken trap van Ontwikkeling brengen. hervormingen op kerkeljk gebied,a1swegens
Om zjneregérlngsbeginselenalgemeentekun- de stichting van het seminarium te Leuven
nen toepassen, vereenigde hj alzjne landen (1786).Daarna wilde hj de regtspleging en
oorlog,waarvan llj heteillde nietbeleetde.
Veel belangrjker intussts
hen wasztjnewerkzaamheid binnen de grenzen van zjn rjk.
Hier trad hj Op a1sde voorstanderval
zeen

t0t één geheelen verdeelde ditin 13 gewes- het bestuur veranderen, en daar de Mtanden
tell.Hj verbeterde hetbelastingstelselen de zich hiertegen verzetten en erzells volksberegtspleging en droeg zorg vool' handel en weglngen Ontstonden,hiefhj de Oudegrond-

nlverheid. Hiertoe deed hj nieuwe tabrieken wet (joyeuse entrée) 0p. Nu barstte er een
verrjzen,verleende voorschotten,hietmono- algemeene opstand uit onder de leiding der
poliën op, verklaardeFiumetoteenevrjha- advoo ten van der N oot en rx d- Troweày
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en t0t aan heteinde van 1185 waren alleBel- nen bevorderde. Na den 18den Brumairebegische gewestenonafhankeljk;alleen Luxem- trok zj hetLuxembourg en in 1800 de Tuiburg bleef in de magt des Keizers.O0k in lerieën.ZelfsdeKoningsgezinden wistzj aan
Hongarje was de Ontevredenheid zoo groot, hare kleine hofhouding te boejen, waarzj
dat er ieder Oogenblik een oproer k0n uit- met keurigen smaak eene groote w eelde ten
barsten. Om dit gevaar te verhoeden, ver- toon spreidde. Het voornem en van Napoleon,

nietigde de Keizer in Januarj 1790 alleâldaaruitgevaardigde verordeningen behalvehet
tolerantie-edict en de afschaëng van het ljfeigenschap.In dien tjd begon Josef tekwjnen,en huiseljkerampen,gevoegdbjdebewustheid, dat men zjne weldadige bedoelingen m iskende, w ierpen hem Op het ziekbed.

Hj overleed te W eenen den QostenFebruarj
1790.Zjne laatstewoorden behelsden detreurige betuiging,dathj ongelukkig genoeg geweestwasom alzjne ontwerpen verjdeldte
zien.Op zjn metalen standbeeld,door den

beeldhouwer Zawner Odtworpen en in 1807 te
sveenen geplaatst, leest m en de woorden:
Joseyho secundo, qui salutipublicae V1*Xl*t
n0n dlu,sed totustaan JosefIh diev00r het
heil dey volks nietlang ,maar met hart en

om zich met de keizerljke waardigheid te

bekleeden, vervulde haar met angst. M et

FpvcAl wendde zj allepogingen aan om het

volvoeren daarvan althans teverschuiven.Den
zden December 1804 zetteechterNapoleon zelf
de kroon op haar hoofd. Hare bezorgdheid
was evenw elnietzonder grond;zj had N apoleongeenekinderenyeschonken,enalsstichter
eener nieuw e dynastle verlangde hj een erfgenaam en opvolger.Napoleon begon zich te
beklagen overhare verkwisting,deedhaar in
1807 den voorslag om eene echtscheiding te

vragen,dochvondbjhaarqeengehoor,waarna

hj haardenoodzakeljkhelddaarvanonderhet
00g bragt.Eindeljk na hoogst onaangename
tooneelen gaf zj toe.De echtscheidinghad
plaatsden 16den December 1809,en o0k Na-

paleon zelf bragt daardpor een groot oFer.
zielgeleefd heeftl''.
Joséphine (Marie Rose), keizerin der Jos@hinevestigdezichnu metdenkeizerljken
Franschen,eerste gemalin van Napoleon,werd titel en in groote weelde te Navarre in de
geboren den 23sten Junj 1763 op heteiland nabjheid vanEvreux,en zag erzich weldra
Martinique,alwaarhaar vader,Josepk Tlyc/zer doorharevoormaligehovelingen omgeven.Zj
deIt:Paqerie,havenmeester was.H arefàmilie koesterde steeds eene harteljke liefde Jegens
wasuitFrankrjk afkomstig en haremoederj Napoleon, hield briefTvisseling saet heva en
die elke onderscheiding van de hand wees, ontving raeertaalen een bezoek van den K eioverleedeerstin 1807.Hoewelaan Josqphine's zer. O0k zag zj nu en dan denJeuydigen
opvoeding nietveelzorg besteedwerd,muntte koning van ltome,en Napoleon roemdeln het

zj uitdoorvoortreFeljkegaven vangeesten bjzjn van Maréa.
zpf
zlc gedurigde uitmunhart.Opls-jarigenleeftjd kwam zjinFrank- tendeeigenschappen van zjneeerstegemalin.
rp
**k en huwde er den 13den Ilecenaber 1779
metharen landgenootden vicomteAleœandrede
x /zcm lïq
s. De telgen van dezen niet zeer
./e
gelukkigen echt waren E'wgène, later hertog
van .Le?zc/zfezdH r.g, en H ortense, de gemalin

Grootwasdeverslagenheid van Jos@hinebj

den va1vanheteersteKeizerrjk.UitBrienne

schreef Napoleon aan haar: gIk heb in den
strjd den dood gezocht als een weldoener;
toch zou ik vooraf gaarne u nog eenmaal
van koning Lodewl
jk .
ftmcytdrfeen demoeder hebben w edergezien.''Devreem deV orsten,die
van Napoleon 111. Haar echtgenoot werd tj- als overwinnaars in Frankrjk binnenrukten,
dens het Schrikbewind in de gevangenisge- bew ezen haar ongemeene achting,dochgaven
'iorpen en gedood,en de stappen,welke zj haar geen verlof om den gevallen monarch
r terugkeer
deed, Om aan hem de vrjheid te bezorgen , naar Elba te vergezellen.Na haa'
bragten ook haar in den kerker. Reeds na- Van St.Leu,lvaar hare dochter Ifortense ter
derde de dag, N7aarop zj voorderegtbank eere dier Vorsten een grootgastm aalhadaan-

verschjnen zOu,toen de 9deThermidoraan- gerigt,gevoelde zj zich ziek en overleed den
brak. In de gevangenis had zj kennis aan- 29sten Mei 1814 aan eene keelontsteking.Zj

geknoopt methaar,die later.de gemalin van is in de kerk te Rllel,nietver van MalmaiTallien en vervolgensprinsesvan C/zi-cywerd. s0n, ter aarde besteld.In 1822 hebben hare
Op aandrang van deze bevrjdde Tallien ool
k kinderen aldaar een gedenkteeken ter llarer
haar den anderen daguitdegevangenis,zorgde ee1' doen verrl'zen.

dat zj een gedeelte van hare verbeurd ver-

Josephus (Flavit
ls),eellTsraëlietisch ge-

klaarde goederen terugkreeg en bragthaarin schiedschrjver,geboren te Jerusalem in het
aanraking met Barras, die haar vervolgens Jaa'
r 37 na Chr.,behoorde t0t de secte der
in bescherming nam .Barras bevorderde ook Farizeeën en was eenigen tjd stadhoudervan

haar huweljk met generaalNapoleon .
fop.- Galilaea.Laterverduurdehj a1slsraëlietisch

parte, hetw elk den 9den M aart 1796 voltrok- veldheer in de vesting Jotapata eene beliageken w erd. 'Twaalf dagen daarna begaf zich ring van 7 weken Onder Ve&paséan'as('n Titns.
N apoleon a1s opperbevelhebber van het leger Toen de sterkte door verraad bezweek,uam

naar Italië, en J'
unot geleidde 00k zjne ge- hj de wjk naar eene grot,doch werd ontmalin derwaarts.Ztjwas nu getuige van ztjne dekt en aan den Romeinschep veldheer overoverw inningen, liet zieh m et m oeite overre- geleverd.D eze wilde hem naar N ero zenden ,
den om hem niet naar Egypte te volgen,en doch zjne voorspelling,dat Tespasianlts eenvestigde zich op Malmaison, terwjl zj na maal keizer zou w orden, bezorgde hem de
den terugkeer van haren echtgenoot zich Op vrjheid.Dit bewoog hem zjnen landgenooten
hetinnigstmetdezen verbond en zjneplam den rnnzi 1 geven om zich u n Tit- te on-
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derwerpen. Na den val van Jerusalem toog benbiirgen zjn tjd verdeelde tusschen den
hj metlaatstgenoemdenaarRomeenschreef landbouw en de studie.Hj waslid van den

erzjne:rGeschiedenisvandenIsraëlietischen Landday van 1834,maar wegens degevoe00rl0g''in ; boeken,eerst in 'tHebreeuwsch lens, d1e hj er verdedigde. werd hj niet
en daarna in 'tGrieksch.Ditbelangrjk werk herkozen.Voorts nam hj in 1835 t0t1840
had destrekking om ztine landgenooten z00. deelaan de Btaatkupdige bewegingen in H0nvealmogeljk bj de Romeinen aan te beve- garje.Inmiddels was hj 00k a1s schrjver
re
len.Voortsschreefhj:mloodsche Oudheden'' opget
jne eerste proeven &verden
met b
jden
val, en zi
in 20 boeken?- eene roudheidvan hetTsraëontvangen.Nadat hj zich eenige
lictische volk''in 2 boeken ,- en eene merk- iaren op de VaderlandschegeschiedenisenbuiwaardigerGeschiedenisvan zjn eigenleven''. tenlandsche letterkunde had toegelegd,deed

T0t de beste uitgaven van zjnewerken be. hj een aantalromansin hetlichtverschjnen,
hooren die van Havereamp (Amsterdam ,1726, in 1848 reeds 60 deelen tellende.Tn laatstge2dln)endievanRolbter(1825-7
-1827t6dln). noemd jaar bevordexde hj de beweging in
Het getuigenis in de rlbodsche Otldheden'' Hongarje, werd na de onafhankeljkheidsom trent J'
ezod w ordtvoor een tusschenvoegsel verklaring (14 April 1849) lid van deregt-

bank te Pesth, dqch begaf zich na de cavan
Jos
lalle
xen tjd gehouden.
' naar het buitenland.
as.Onder dezen naam vermelden W#I
@
J
@: tastrophe van Vilagos
#

In 1850 vestigdehj zich teBrussel,waarhj
zich geheel en al aan letterkundige werkzaamheden wjdde,en in 1864 te Dresden,
alwaarhj den 27stenFebruarj1865overleed.
Sommige van zjneromansschreefhj in het
Duitsch,zooals:rEineungarischeFamiliewshzwaar gewond en overleed kort daarna te rend der Revolution (1851,4 dln)'',- en
Jerusalera.
Die Familie Mailly (1852, 2 dln)''.Met
I'
riedriclt J. Josias, prins van Saksen- naauwkeurigheid en frischheid schilderdehj
Josias, koning van Juda (642- 611 VOOr
Chr.).Hj wasdezoonenopvolgervan Amon
en maakte zich verdiensteljk door het uitroejen der afgoderj en het herstellen der
dienst van Jahmeh. In den slag bj Megiddo
tegen ATeeho, koning van Egypte, werd hj

Coburgj geboren den 26sten December 1737. in de manier van W alter tvcpff,maar minder

ransJbdl.
v,trad breedsprakig denstaatkundigen enmaatschapHj wasde derde zoon van I'
in 1756 a1sritmeesterinOostenrtjkschedienst, peljken toestand der Hongaren. Van zjne
nam deelaan den Zeveqjarigen Oorlog,klom XGedenkschriften''waren bj zjn overljden
op t0t den rang van luitenant-veldmaarschalk slechts 4 deelen verschenen.
en werd in 1786 militaire bevelhebber in GaJosquin D esprez of de Tré.
:(Jodocus
licië. In den 00r10g tegen de Turken (1788) Pratensis), vermoedeljk de grootste contravoerde hj,onderLamdon,bevelover een ar. puntist in de dagen vôör Palestrina,geboren
'aeekorps en bezdte Moldavië. Na de ver- te Condé in Henegouwen omstreeks llet midovering van Choczim en de zegepraal bj den der 15de eeuw ,ontving reeds vroeg van
Foksjani versloeg hj de r
lh
urken bj Marti- Ockenkeim onderwjsin demuziek,werdmunestie, werd veldmaarschalk en trok binnen ziekmeesterin de hoofdkerk teCambrai,begaf
de muren van Boekarest.Na het sluiten van zich ten tjde van Sotns F naarRome,werd
den vrede washj veleJaxen kommandantin erzangerin de Sixtjnschekapélen verwierf
Hongarje en zag zich in 1792 benoemdtot er grooten roem alscomponist.Na den dood
opperbevelhebbervanhetOostenrjkscheleger, van dien Paus trok hj naar het Hofvan
bestemd om te strjden tegen deFranschen. Herolglee I #'.& J: te Ferrara,en vervolgens
Hj behaalde in 1793 de overwinning bj Al- naar Partls, waar hj in dienst kwam van
denhoven en Neerw inden en bezette België. Lodewj;k XII en eindeljk eene proosdj verIntusschen verlam de denoodlottigestaatkunde kreeg te St.Quentin.Hj verruildedezemet
van TAfZ.g'
ZJ zjn l
trjgsbeleid, zoodatde be- eene anderein zjne geboortestad en overleed
haalde voordeelen geenszins de gewenschte aldaarden 25stenAugustus1521.Hj hadeen
gevolgen hadden.Tn 1794veroverdehjCondé, grootaantalleerlingen en heeftonderscheidene
Valenciennes, Quesnoy en Landrecies,wierp werken,m otetten psalmen enz.gecom poneerd.
de Franschen tot viermaal toe terug overde
Josset(Joseph Olivier),eenverdiensteljk
Sam bre, doch leed vervolgens de nederlaag Nederlandsch geleerde,w erdgeboren te'sHage
bj Fleurusen moestBelgië ontruimen.Onte- den Iden October 1792. Zjne ouders,t0t de
vreden over den gang der zaken,nam hjztln R. Katholieke Kerk behoorende, bestem den
ontslag en vestigde zich te Coburg,waarhj hem t0t den geesteljken stand.Hj genoot
den 28sten Februarj 1815 Overleed.
eerst onderwjste 'sHage,voortsteAmsterJ6sika (Nicolaus,baron),een uitstekend dam , bezocht het gymnasitlm te Utrecht en
Hongaarsch romanschrjver,geborenteTorda daarna hetseminarium teW arm2nd en legde
in Siebenbtirgen den 28sten Septenlber 1794, zitshmetongemeenenjvertoeopdewetenschap,
ontving eene zorgvuldige opvoeding en had Zjn vurigewensch,om eene hoogeschpolte
reedsop l6larigen leeftjd zjneregtsgeleerde bezoeken,zaghjtoennietvervuld,daarhjwelstudiën volbragt.Tn 1811trâd hj in dienst dra w erdaangesteldindienstderKerk,eerstals
bj i
zetlegeren werd weldra kapitein en ka- kapelaanteNoordwjk,laterteLeidententoen
merheer des Konings. ln 1818 nam hj zjn a1s pastormissionariuste In 'tVeld.Dooraanontslag en keerde terug naarHongarje,waar houdende studie werd zjn blik ruimex,enhj
hj InetElisabetltKâllay,eenerjkeerfdochter, vond in zjne betrekking veel,waaraan hj
in het huweljk traden in Hongarjeen Sie- zjnegoedkeuringnietkonhechtem Du rvooo
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zjne gezondheid in een ongunstigen toestand
verkeerde,vroeg en verkreeg hj een eervol
ontslag en woonde van 1825 t0t1829 te Emmerik, waar hj 1es gaf in de talen.ln de
Jaren 1830 t0t1833 toetde hj aan deuniversiteiten teBonn enteGieszen,wjddeerzich
aan natuur-jw is-en werktuigkunde,oudeen
nieuwe talen en wjsbegeerte, en verkreeg
den graad van doctor in de philosophie.
Nt
l vestigde hj zich te Arnhem,later te Amsterdam ,gevoelde,bj bljvendebelangstelling
in zjn vaderljk kerkgenootschap,zks
h meer
en meer Protestant, en trad in 1840 in het
huweljk. Zonder eene vaste betrekking te
bekleeden,washj a18schrjveren onderwjzer met den meesten jver werkzaam jverwierf dool
' zjne uitgebreide kennis en zjn

grondgebied onder de 12 stammen verdeelde.

Men vermeldt,dat hj 25jaren geregeerd en
den otlderdom van 110 jaran bereikt heeft.
Het boek, dat zjn naam draagt,isvolgens
deuitspraken der critiek eerstin dentjdder
Koningen opgesteldenbehoordeoorspronkeljk

tot de 5 boeken van M ozes.De Samaritanen
bezitten een boek :J0sua'', in het Arabisch

en Latjn in 1848doorden hoogleeraarJnynbollte Leiden uitgegeven, dat slechts gedeelteljk met het boek van dien n=m uithet
Oude restament overeenkomt.

Jotham ,koningvanJuda,(758- 741vöör
Chr.), WZS de Z00X 0R 0PV0lg0'Va11W ZiJ.
Hj zorgdevoordeveiligheiddesrjks,stichtte
onderscheidene vestingen enmu ktede Ammo-

nieten Bchatpligtig. Dit gafechter aanleiding

edel karakter de algemeene achting en toe. t0t een oorl
og met de bj
'>riërs,dievermoegenegenheid, en overleed den 4den April deljk eerstna zjn doodultbarstte.

1855.Vanzjnereschriftenvermeldenwj:pGe- Jottrand (Lucien Leopold Joseph), een
wjde Overweglngen voor vereerders van verdiensteljk Belgisch regtsgeleerde en letrede en Gpenbariny (1839)'',- pGedachten teTkundige, werd geboren te Genappe den
over onsterfeljkheld en wederzien in beter 3ostenJanuarj 1804,studeerdeenpromoveerde
leven. Naar het Hoogduitsch van dr. Hei- in de regten aan de hoogeschoolte Luik en
nichen (1843)'', - aAlamontade,de galei- werd in 1825 advocaat te Brussel. In 1830

slu t'
, naar Zschokke (1845)'', - pDe
R.K. Kerk in Oud-Nederland,geljk zj is,
zjn k0nen zjn moest(1833)'',- rDeR.K.
Kerk,zooalszj isen zooals zj nietis,enz.
(1835)1', - sDe Mirakuleuze Medaille,enz.
(1135)''- sBriefvan hetmirakuleuze beeld

washj er1id van hetNationaalCongrès,in

1856 voorzitter van deVlu msche Commissie,
van 1855 t0t 1861 lid van den gem eenteraad
van St.Josse ten oode, doch is thans enkel

advocaatte Brussel.Hj heetteen grootM ntal

werken opgesteldovergeschiedenis,taalkunde,
van Kevelaar aan den Ed.Achtb.Heer J.J. regtsgeleerdheid enz.,meerendeelsin deFranvan der Brugghen, enz. (1843)'', - rllet sche taal, onderanderen:,La question FlaProtestantseh Katholicismus, de eenige ware mande(1865)''.Van zjneVlaamschegeschrif-

Kerk Gods, enz.(1843)'',- rlletChristen- ten vermelden wj: pvlaemsche commissie,
dom, zjn geest en aard,zjne verbastering enz.(1859)'',- pBeschrjving van de betoen uitzigten op herstel,enz.(1852)'',- be- ging en het banketvan den 25stenApril1859
nevens een aantalvertalingen en vele uitste- tereere derVlaemschetaelcommissie(1859)''
,
kendeopstellenindenrEvangelischeK erkbode''.
en pNederduitsche gewrochten vandenNeJost (Isaëk Markus), een verdiensteljk derlandscben waalL.Jottrand (1872)''Voorts
Israëlietiseh geleerde, geboren te Bernburg leverde hj eene menigte opstellen intjdschritden zzsten Februarj 1783,bezocht het gym- ten en dagbladen,en was van 1832 tot 1837
nasium te 'W oltbnbiittel en de hoogescholen

elgenaar en hoofdredacteur van den rcourrier

te Göttingen en te Berljn, waar hj zich Belge''.Jottrandiseindeljk eeu belangstellel
ad
wjdde aan de studie derletteren.In laatst- bezoekervan vergaderingen van letterkundige
genoot
s
chappen
en
congr
ès
s
en.
genoemde stad zag hj zich reeds in 1816 aan
het hoofd eener school geplaatst en bleefin
Joubert (Barthélemy Catherine),generaal
die betrekkingt0t1835.Toen werdhjbenoenld der Fransehe Republiek, geboren den 14den
t0t eersten leeraar-directeur eener school te April1i69tePont-de-vauxtdepartementAin),
Franktbrt aan de Main, en was hierw erk- trad Op lsjarigen leeltjd heimeljk in dienst
zaam t0tM n zjn dood op den 25stenNovem- bj de artillerie,doch werd op verzoek van
ber1860.Van zjnegeschriftenvermeldenwj: zjn vader ontslagen.Ilj z0u nu te Djon i11
XGeschichte der lsraeliten (1820- 1829? 9 de regten studéren, doch na het ontstaan
d1n)''? - sNeue Geschichte der Israellten derGrûoteOmwentelillg,schaardchjzichin
von 1815- 1845 (1846- 1847,3 dln).,,- en 1:91 bj de vrtjwilligers,nam i1
z 1ï92 deel
DGeschichte desJudenthumsundseinerSekten aan den veldtogt van hetRjnleger en werd
(1851- 1859, 3 dl
n)'',- voorts n0g:pAllge- t0t luitenant bevorderd. ln het volgende jaar
meine Geschichtedesjidischen Volks(1831- WaShj kapitein,streed in hetAlpenlegeren
1842, 2 dln
''$ - eene vertaling van de geraaktekrjgsgevangenbjdeSardiniërs.W elql
nMischna''? - en gelegenheidsschrit,ten en draeehterbevondhjzichwederopvrjevoeten,
opstellen ln maandwerken.Hj redigeerde de ontving in 1794 eene aanstelling alsadjudantDIsraelitische Annalen''en met Creizenaa het generaal,in 1795 op aanbeveling van Keller-

mann eene a1s kolonelen brigadier,en werd
Hebreeuwsch tjdschrift osion.,,
J'
osua, in het Hebreeuwsch J'
en
jnal
z, dat kortdaarna benoemd tot brigade-generaal.In
gewoonljk vertaald wordt docr Jezus, was 1796verwierfhjhetvertrouwenvanBonaparte

volgens de IsraëlietiscKe overlevering de op- en werd bevorderd tot divisie-generaal,nadat

volgervan M ozes,die zjnestamgenooten uit hj eenigen tjd rust had genomen om zich
de W oe8tjn in Kanaën bragten aldaarhet van zjne wonden en vermoejenissen te hem
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stellen.Dayperverdedigdehjin1797destelling Kamer van oedeputeerden.Hj Overleed den
van Rivoh tegen de aanvallen van Allûnegy, lsten Maart 1832.Vnn zjnegeschriften noetotdat Bonaparteverscheen en er de overwin- men wj: sEsquisses de philosophie morale
ning behaalde.Joubert belastte zich met de (182643dedruk 1841)''naarDugald-Steward,-

vervolging vandenvjandenveroverdeTrente.
In weerwil van een hevigen tegenstand trok
ht
j door onderscheidene Alpendalen en vereenigde zich bj Villach metBonaparte.Deze
zond hem met de verworven vaandels naar
Parjs.DaarnavoerdeJonbertkorten tjdbevel

de goeuvres''van Reid (1836,6 dlnl'' zjnerMélangesphilosophiques(183342dedruk
1838)M,- en nCoursde droitnaturel(1834,

18J
35,! dln)''.

ow ou is de naam van een speeltuig,

bestaandeuit2houten schjven,die dooreen
in Holland, voorts in Mainz, en kwam in cylinder verbonden zjn. Aan dezen is een

1798 aan het hoofd van het legerin Italië. snoer vastgeraaakt,waarvan naen het andere
Bj de naderende uitbarsting van den oorlog uiteinde met een o0g aan den vinger bevesmetOostenrjk bezettehj Piémontenbewoog tigt.Is het snoer opgewonden,dan laat men
den Koning om afstand te doenvandentroon. het aioopen door het speeltuig l0s te laten,
Dergeljke maatregelen wildehj nemen met doch door eene geschikte beweging maakt
betrekking t0t Toscane, doch het Directoire men dat het zich, vöördat het geheelafgeverzette zich tegen dezeeigenmaytigekrjgs- loopen is, weder 01n den cylinder rolt. In
mansstaatkunde. Gebelgd begaf zlch Jowbert dat aqoopen en oprollen bestaathet spel,en

naar Parjs en voegdezich bj deyartj van
Sieyès,diemetbjstandvandenpopulalrengeneraalhet bewind omver wilde werpen.Al dadeljk verleendemen hem hetbevelin Opper-

men wasin 1790t0t1794 eerstin Frankrjk,
later 00k in Duitschland en in 0ns Vaderland
zoozeer daarop verzot, dat zelfs de aanzien-

ljkste personen zich op hunnewandelingen

Italië,a1s opvolger van M oreaq,die ermeer- meteenJot
ljou vermaakten.
m alen door de Verbondene Mogendheden geJourdan (Jean Baptiste, graaf), maar-

slagen was.Nadat Joubertte Pari
js in het schalk en pairvan Frankrjk,geboren teLihuweljk getreden was, reisde hj in Julj moges den 29stenApril1762,trad opJeugdi1:99 derwM rts methetbevel,om zo0spoedig gen leeftjd in dienst bj een regiment, dat
mogeljk aan Soetvarof een beslissenden slag naar Amerika vertrok.V0lgeestlrift voor de
t0e tebrengen.Hiertoevereenigdehj alzjne vrjheid,begroette hj met geluich deFranstrjdkracbten bj Novi.Daarhetvjandeljke sche Omwenteling en werd achtervolgens in
leger na den val van Mantua versterkt was 1790 kapitein bj de nationale garde te Limethet Oostenrjksche korpsvanKray,wilde moges,in 1791batal
jonschef,in1793brigadeJoubertaanvankeljkden slagontwjken,doch en een halfJaarlater divisie-generaal.Nadat
zag zich den 15den Augustusonverwachtaan- Houeltard wasafgezet,verkreeghjhetoppergetast.Om dewanorde zt
jnertroepen teher- bevel over het noorderleger en behaalde den
stellen,storttehj zich bj 'tbegin van '
tge- 16denOctober 1793 de overwinning bj W atvecht midden onderzjnetirailleursen werd tignies.omdathtjeenwinterveldtogtmeteen
aanstondsdoor een schot in de borst gedood. gebrekkig uitgerust leger afried, plaatste de
Zgn gebeente werd bjgezet in een fbrt bj Conventie hem op nonactiviteit, doch reeds

Toulon,hetwelk thanszjn naam draagt.
JouFroy (Théodore Simon),een Fransch
schrjver en wjsgeer,geboren te Pontetsin
het Jura-departement den 7den Julj 1796,
wjdde zich te Parps, onder de leiding van
Cousin aan destudie der wjsbegeerteenwerd
reeds in 1817 maître de conférences aan de
normaalschool en suppléant der hpogleeraren

in de wjsbegeerte aan het collége-Bourbon
aldaar. Zjne zwakke gezondheid noodzaakte
hem in 1827 laatstgem elde betrekking neder

in het voorjaar van 1794 kwam hj aan het
hoofd van hetM oezelleger en vervolgens van
alle troepen aan de Sambre. Na onderschei-

dene twjtblachtige gevechten sloeg hj den
vjand bj Fleurusy nam Brusselin bezit en
noodzaakte zjnetegenstanders t0taandeRoer
terug te trekken. Hier bestormde lzj hunne
verschansingen,zoodat zj zich overdeRtln
moesten begeven. Zelftrok hj den Gden September 1795 onder het vuurvan den vjand
bj Diisseldorf over die rivier, maar werd,

te leggen, en toen in het volgende jaar de daar Pielteyru hem niet ondersteunde, donr
Ecole normaleopgeheven werd,hield hj eene den Oostenrtjkschen generaal Clefayt den
reeks van druk bezochte voorlezingen. In llden October bj Höchst geslagen.Bj het
1824 stichtte hj metPaulFrt
- çoi.
sDuboisen Ogenen van den veldtogtin 1796trok hj op
Damlron hettjdschrift:rLeG10be''.In 1829 nleuw over de rivier,m aar werd door aartswerd hj wedersuppléanten na de Julj-om- hertog Karel naar den linkeroever tertlggewentelingadjunctvan Royer-Collardenleeraar drongen.Toen hj hetnogmaalswaagde,was
in dewjsbegeerte aan deEcole normale.In hj aauvankeljk gelukkiger,daar de Aal'ts-

u w erd bezig gehouden.
1832 zag hj zich benoemd t0topvolgyrvan hertog dool' M orea'
Thnrotaan hetcollége deFrance,enln1833 Jowrdan rukte voorwaarts t0t in de ()llper-

t0t lid der Académle des sciences morales Plàlz,doch aartshertog Karelsneldederwaarts
et.politiques.Uitzw akheidvanligchaam moest en bragt hem bj Amberg (24 Augustus) en

hjin 1837zjnhoogleeraarsambtnederleggen. btj Aviirzbtlrg (3 September) eene nederlaag
Toen Consin belast werd met de portefeuille toe. Ztjn leger vlugtte in verwarring t0t aan
van Onderwjs,benoemdehilJonykoy t0t1id Diisseltlort'
. Dientengevolge besloot hj het
van den Universiteitsraad.Ook was laatstge- kommando noder te leggen,waarna hj lid
noemde sedert 1831 afgevaardigde naar de werd van den Raad van Vflfhonderd en meIX.

9

130

JOURDAN- JOURNAAL.

Gewerkte t0tinvoering der conscriptiewet.In verpligt dagboek te houden,wM rin van dag

hetvoorlaar van 1799belastte hetDirectoil'
e
hem methd opperbeveloverdeDûnau-armée.
Hj trok os-er de Rjn bj Baseljmaarwerd
door aartshertog Kaeelden QzstenMaartbj
Ostrach en den Qssten bj Stockach volkomen
geslagen. De Mei-verkiezingen brahten hem
weder in den Raad van Vjfhonderd,doch
schoon hjwegenszjn verzettegendenstaatsgreep van 18 Brumairezjnebetrekking verl00r, belastte de Eerste Consul hem in 1800
methetbestuurvanPiémont.waarbj hjmet
eenezeldzame belanglooshcid hetwelzjn des
lands behartigde. In 1803 werd hj lid
Van den Senaat en in 1804, yl
*J
* de stichting van het Keizerrjk, verkreeg hj den

t0tdag,naarvolgorde destjds,zonderwitte
vakken)tusschenregelsofkantteekeningenmoeten worden aangeteekend zjne schuldenen
inschulden de ondernemingen in zjnen handel, de trekkingen, acceptatiën of endossementen van wisselsenanderehandelspapieren,

zjne verbindtenissen, en, in hetalgemeen,
alleswathj ontvangten uitgeeft,vanwelken
aardhetook zj,allesonverminderdzoodanige
andere boeken,a1sin den koophandelgebrui-

keljk zjn, doch waarvan hethouden door
de wetnietgeboden wordt.''Vorm eninhoud

van hetboek zjn hier vrj volledig omschreven,zonder dathetevenweldebedoelingvan

den wetgeveris,om degrenzenzjnerde:nitie

maarschalksstafen zitting in den staatsraad. zoo naauw te trekken,dat de koopman niet
Hoewel Napoleon hem geen zelfstandig kom- metvruchtgebruik ltan maken van diewjze
mando toevertrouwde, plaatste hj hem in van boekhouden, die door de theorie en de
dienstvan koningJoseph,,en alszoodanigwas praetjk als V00r zjn bedrjf de m eestpashj werkzaam teNapelsen vooralin Spanje. sende wordt aangegeven. Onder het artikel
A1smajoor-generaalvanlaatstgenoemdenVorst DBoekhouden''is het onderscheid M ngewezen
was hj medepligtig aan de nederlaag der tusschen het zûogenaamde enkel-en dubbel-of
Franschen bj Vittoria den 24stenJunj 1813. Italiaanseh boekhouden, en is de beteeltenis
Na Napoleon'sterugkeervan Elba bleet'Jour- vanhetjournaalinbeidemanierenvoldoenduit-

dcw,hoewelhj zjnedienstenaanbood,buiten
betrekking.Lodeunjk XVIIInam hem Op in
den gravenstand.Toen hj echter geroepen
werd t0thetvoorzitterschap van den krjgs-

eengezet.- Afzonderljkevermeldingverdient
hetselteepqiournaal,datdoorden schippm-aan
boord van 't Bc.
hip gehouden wordt.De verpligting daartoe wordt den schipper eveneens

raad,dieoordeelen moestoverNey,verklaarde
hj zich onbevoegd en vieldaardoorin Ongenade.In 1816Ontvi
nqhjechterhetkommando
Over eene m ilitaire dlvisie en zag zichin1819

opgelegd doordewet,die tevensdeuiterljke
eninnerljkevereiBchte,
n van datboekopgeeft.
Dat dagregister ofjûurnaal behelst: 10 de
dageljksche gesteldheid van weêr en windq
benoemd t0tpair.Daarhjsteedsrepublikein- 20de dageljkschevorderingenofvertragingen
sche gevoelenskoesterde,washj metgeest- van het schip430de lengte enbreedte,waar
driftbezieldvoordeJulj-omwentelingybelastte hetsehi? dageljksis440alle rampen,welke

zich eenige dagen metde portefeuille vanBtli- aan schlp en lading overkomen,en de oortenlandsche Zaken, doch werd den llden zaken daarvan; 50 de gesteldheid, zooveel
Augustus 1830 gouverneur van hetHôteldes mogeljk, van hetgeen door rampen of kapInvalides.Hj leefdesteedsin betrekkeljkzeer pen, snjden en kerven is verloren gegaan4
bekrom pene om standigheden en overleed den 60dekoersen,di
edeschipgergehoudenheetï,

Q3stan November 18:3.Hj schreef:ropérati- met de redenen van afwjklng daarvan,hetzj
ons de l'armée dtl Danube sous lesordres du deze vrjwillig, ofuit noodzakeljkheid gegénéral Jourdan (1799)''en pMémoirespour schiedt; 70 alle besluiten, welke in den
servir à l'histoire de la campagne de 1796 scheepsraad genomen worden;80hetafdanken
derscheepsoëderen enanderescheepsgezellen,
(1819)''.
Journaal (Een) ofeen dagboek,iseen en de redenen daarvan: 90 de ontvangst en
boek,wMrin zj, die aan het h0ofd eener uitgaaf betrekkeljk het schip en de lading,
onderneming staan, eene zaak, een bedrjf en,in hetalgemeen,alleswatsehipenlading
betreft,en tot het doen van rekenlng enverantwoording, ot'tot het staven of afweren
zjn.Hetontleentzjnennaam pdagboek,jour- van eenige vordering aanleiding z0u kunnen
nM l''aan deomstandigheid,dathetdageljks geven. D e laatste algemeene zinsnede geeft
bjgehouden wordt, de voorvallen vermeldt de reden van de geheelebepaling aandehand

uitoefenen,de feiten opteekenen,die voor de
kennis der zaak in de toekomstvan belang

naar tjdsorde,zooals zj op elkander ge- en bewjst,datalhetvoargaande slechtsals
volgd zjn. Voor het houden van eenjeur- voorbeelden van de m eest gewigtige,telken
naalbestaan,a1svoor het boekhouden in het dage terugkeerende voorvallen moetopgenoalgemeen, dKe hoofdredenen: het dient t0t men worden. Hetjournaalmoet,zooveelde
ondersteuning van het geheugen;hetleertaan gelegenheid zulks toelaat, dageljks M ngede belanghebbenden den stand derzakenkennen,den vôör- ofachteruitgang van hetvermogen en de oorzaken daarvan4het strekt
tot beveiliging van de regten van hen,die
m et den ondernemer in betrekking kom en te
staan.Volgensde wetten derbeschaafdehan-

houden worden!de schipper en de stuurman
moeten het telkensteekenen.De sehipper is
verantwoordeljk voor den inhoud er 5'an;

de stuurman schrjft gewoonljk den inhoud.
Bovendien moet het journaalin elke haven,
die de schipper binnenloopt,aan den consul
deldrjvende natiën is e1k koopman verpligt ofzjnplaatsvervangeren,waardezenietis,
een dagboek te houden. Z0o zegt 00k ons aan de plaatseljkeoverheidvertoondworden,
wetboek van koophandel:rElk koopm an is die,ten bljkedu rvan,zjn rexhibitum''daar
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opzet, datis,verklaart,dat hethem vertoond L'
HermitedeGuiane(1816,3dln)'',- rL'Heris,endieverklaringdagteekentenonderteekent. mite en province (1818-1827,14 dlnl''HetJournaaliseen authentlekstuk;hetlevert Les Hermites en prison (1823 2 dln),)en

volledig bewjs op van hetgeen daarin vermeld staat,behoudenstegenbewjs,datdoor
alle belanghebbenden m ag geleverd worden.
Pcriodiek verschdnende tjdschriften noemt
men 00k we1journalen:zoo spreektmenvan
modelournalen. Een reislournaal behelst de

DLesHermitesen liberté (1824, t
2dln),,,verwierven de gunst van het publiek.Daarin

daar mellhem ter dood veroordeelde,nam hj
de vlugt naarZw itserland. E erst na den val
van hetSchrikbewind keerde hj terug.W e1dra echterwerdhjinhechtenisgenomen,doch
wederop vrje voeten gestelden alsvestingsltommandant naarRjsselgezonden.Naauwe-

Gijon verbannen, doch in 1801 bragt men

w erden vlugtlge schetsen geleverd van deom standigheden, zeden en gewoonten van dien

tjd.In 1815werdhj lid derAcadémie.Zjn
treurspelrsylla (1822)''werdvelemalenverdoor een reiziger te boek gestelde voorvallen toond. Tevens verdedigde hj metkrachtde
zaak dervrjheid en werdmetBêranqeri11de
en indrukkcn van zjnereizen.
Jouvenet(JeanlyeenverdiensteljkFransch gevangenis geworpen.In 1830benoemdeLouis
hiytorieschilder,geboren te Rouen den zlsten Tâïl
èy: hem t0tbibliothearisvan hetLouAugustus 1647, ontving heteersteonderwjs vre.Hj overleed teSt.Germain-en-luaye den
in de kunst van zjn vader en oefendezich 4denSeptember1846,en zjne poeuvrescomdurna te Parjs.op 29jarigen leeftjd schil- plètes (1823-1828)''zagen het licht in 28
derde hj rDe genezing van den kreupele'' deelen.
voor de kerk van Nôtre-Dame.In 1675 werd
Jovellanos(GasparMelchorde),cigenljk
hj lid der Académie en leverde bj zjne Jove-Llanos,eenSpaansch staatsmanenschrjintrede aldaar pEsther voor Ahasvcros''.Kort ver,geboren den 5denJanuarj 1744 teGijon
daarna zag hj erzich gekozen t0tprofessor in Asturië, koos den geesteljken stand en
en vasten directeur. Hj overleed den 5den werd professor te Alcala.In 1767 ging hj
April 1717. T0t zjne voornaamste stukken echter over t0teenewereldljkeloopbaan en
behooren die in de kerk van St.Martin aux Z3g zich benoemd t0t assessor der crinainéle
Champs,pDe twaalfApostelen''in dekerkvan regtbank en in 1774 t0t auditeur bj den
het Hotel deB Invalides en de pAfnemingvan Acuerdo van Sevilla.Nu schreefhtjhetbljhet
hetKruis''in diederCapucjnen.De fraaiste spel: rEl delincuente, honrado''j
bevinden zich echter thans iu het Louvre. treurspel: ppelayo''? - en een bundel lierToeneeneberoertehem inzjn69steJaarvan dichten onderden tltel:podosjuveniles,,.ggn
778 werd hj assessorvau hetcrimineelh0f
het qebruik derregterhand beroofde,oefende 1
hj zlch metdelinkeren schilderdedaarmede te Madrid, kwam er in betrekking md de
zelfs een pMagi
lificat''in hetkoorvan Nâtre- aanzienljkste porsonen,en zag zich gekozen
Dame.Zjne teekening isdoorgaanscorred, t0t1id der 3Académiën,waar1ljbelangrjke
zjn colorietfraai,enhjwistveeluitdrukking redevoeringen uitsprak.Op eeno reisdoor het
te gevtln aan zjne Eguren.
land verzameldehjdebouwstoFenvoorzjne
Jouy (VictorJoseyhEtienne,genaamdde), meesterljke beoordeeling derontworpenlandeen Fransch tooneeldlchteren prozaschrjver, bouwwet en gafze uitonder den titel: rlngeboren tcJouy bjVersailles in 1764,streed forme sobre la1eyagraria''.Nadathjin1790
a1s oëcier in Fransche diensteerstinGuyana) als een vriend van Cabarrlu uitMadrid ververvolgens in Oost-lndië,keerde bj den aan- bannen was,benoemde de llertog vanH lcfxtlïtz
vang der Revolutie in zjn vaderland terug, hem in 1797 t0t minister van Justitie. De
e11 nam O0k toen wederdeel aan den oorlog. aanvankeljkequnstvandenhertogveranderde
Zjne ltrjgsbedrjven beveiligden hem echter echter weldra lnverregaandenhaat.Jovellanosj
niet tegen de beschuldiging van verraad,en van zjn ambtOntzet,werdin 1798eerstnaar
hem naar lzet Karthuizer klooster Valdemuza
op M allcrca en in 1802 naar de staatsgevan-

genis te Bellver.Hiersehreefhj:rsobrela
vida retirada''en rsobre l0s vanosdeseos y
estudios de l0s hombres''.Ten gevolge van

ljkswashjdâtir,toenmen hem ,alsbeschul- den opstand van Aranjtléz en hetbinnenrukdigd van zamenspanning metEngeland,we- ken derFranschen herkreeg hj in 1808zjne
derom in den kerker wierp, doch door tus- vrjheid e11 keerde naar zjne geboortestad
schenkomst zjner vrienden herkreeg hj de terug.D e aanbiedingen van Joseph B onaparte
vrjheid.In 1797nam hj zjnontslayenaan- weeshj van de hand en werdeenjverig 1id
vaardde eene adm inistratieve betrekklng, die

van de Centrale Junta, die zich tegen de

hjechterweldra lietvaren,om zich tlitslui- vreeuade overheersching verzette. Toen dat
oveltend aan de letterkunde te wjden.In 1798 ligchaam zich in 1810 ontbond,leidde J'
maakte hj zich bekend dooreenige novellen lanos het daarheen, dat een regentschap been goede vaudevilles en schrcef vervolgens noemd en de vertegenw oordiging zamengeroeoperateksten.Nadatzjne rvestaalsche maagd pen werd.lntusschen zaghjzjneOpoFeringell
(1807)'' grooten bjvalverworven had,ver m et Ondankbaarheid! vervolging en arm oede

schenen:pFerdinand Cortez(1809)5',- plues
Bayadères(1810)''- pluesAmazones(1812)''
pl
ues Abencerrages (1813)'',- en r'
lqippo
Saïb''1In 1812 schreefllj:rlu'
llermitede la

beloond.Nt
lbegafhj zich naarMuros,waar
hj zjn vermaard:rGedenkschriftaanmjne
geestverwauten (1811, 2 d1n)'' in het liclït

gaf. Toen de Franschen Astnrië ontruilndcll,
Chaussêed'
Antin''in de rGazette deFrance''
1 keerde hj il 1811 naarGjollterug,alwaar

en zoowelditwerk (1812- 1814,5 dln),a1s hj in zegepraalOntvangenwerd.Zoodradevj9*
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and terugkeerde, moest hj echter de wjk koopman zich overhem ontfermde.J%arez 0nnemen.Hj overleedden27stenNovember1811, derscheidde zich door aanleg en jver, stuen zjneverzameldewerkenzjnin1830- 1832 deerde in de rcgten en vestigde er zich
in 7, en in 1839 in 8 deelen in hetlicht als advocaat.Reeds vroeg bemoeide hj zich
met staatkundige aangelegenheden, w erd lid
Jovinianus, een Romeinsch monnik) vanhetW etgevend Liqchaam ,toensecretaris,
kwam omstreelts hetjaar388 metkrachtin vervolgens regter en elndeljk advoe,
aat-geneverzet tegen eene overdrevene waardéringder raal bj hethooggeregtshof.ln 1846nam hj
goede werken. W j z;3n uit een brief van zitting in hetMexlcaansch Congrès,dochlegde
Ambeosius en vooraluitonderscheidenetegen- het volgende jaar zjn mandaat neder,daar
verschenen.

schriften van H iër6nymu ,dathj deverdien- hj gekozen wast0tgouverneurvan den staat
steljkheid bestreed yan hetvasten,van het Oaxaca.In diebetrel
tking,welkehj t0t1852
m onnikendom ,van het coelibaatderpriesters beltleedde,ontwikkeldehjgrooteadministraen in het algemeen van alle asl
ytische llan- tieve talenten,bevorderde het onderwjs en
delingen,die niet verbondenwarenmethqilige den aanleg van wegen en zocht vooral de
gezindheden. Intusschen Opperde 0ok hp 0n- mjnontginning optebeuren.Juistwashj t0t
gerjmde stellingen, zooals dat zj,die door het ambteloosleven teruggelteerd,toen Rantaden doop w edergebtlren w aren, niet weder Anna, die ten tweeden male het hoogste geonder de m agtvan den Baoze konden kom en. zag verkregen had,hetvonnisderballingschap
Hj zag zich doorden Romeinschen bisschop over hem uitsprak. Juarez vertoefde eenigen
Mrici'us en kort daarna o0k door Ambresins tjd te Havana en in Nieuw-orleans, doch
veroordeeld,zoodat zjnepogingen t0tverbe- keerde in 1855 naar Mexico terug,toen de
tering der Kerk vruchteloos bleven.
IndiaanschegeneraalAlrarezzjntegenstander

Joyeuse entrée ofBlyde ïacpzzldf: is de had dûen vallen.Hj verbond zich met Alranaam van een hoogstbelangrjltcharter,het- rez, die als voorloopig prttsident helllt0t miwelk sedert W eneesla'
ae (1355) de hertogen nister van Buitenlandsohe Zaken,Eeredienst
van Brabant en Lim burg bezweren moesten

en Justitie benoem de.Als zoodanig m aakte

vôôrdat zj de rtlsidentie binnentrokken.Het Juaq'ez in de vermaarde,naar hem genoemde
bestond uit 59 artikels,en één van deze be- wetten een eindeaan allekerkeljkeen milihelsde,dat geen onderdaan langert0tgehoor- taire voorregten.Toen voorts Alvarez in Dezaamheid verpligt was, zoodra de Hertog in cember 1855 het qresi
dentschap nederlegde,
strjd metde daarin vervattebepalingen han- nam o0k J'uamez zpn ontslag en werd weder
delde.Aan die bepalingen werden nog andere gouverneurvan Oaxaca.In 1855 werd hj1id
toegevoegd doûrP hilips de GoedeenK arelK van hetCongrésen werktea1szoodanig mede
De laatste,die ditcharter bezw oer,waskei- t0t de vaststelling der nieuw e grondw etvan

zerI'
rans11 (31Julj.1792).

1857.Bj de eerstvolgende presidentskeuzebeJuan Fernandez is de naam van eene haalde Comonfortdeoverwinning,terwjlJnaeilandengroep,die op de breedte van Valpa- rez t0t president van hethooggeregtshof en
raiso ongeveer 7 lengtegraden ten westen van als zoodanig totvice-president gekozen w erd.
Chili gelegen is en tot laatstgenoem de Repu- Toen Comonfort in Januarj 1858 de vlugt

bliek gerekend wordt. Zj vormt een afzon- nam ,volgde Jwarez hem op.Hj kwam daarderljk departement der provincie Valparaiso doorin een hagchaljkentoestand,maaronderen telt 2 groote eilanden, nameljk Mas a scheidde zich doorgrootegeestkracht,moed
Tiërra en M as a Fuëra.H eteerstehcefteene en staatsmanswjsheld.De verbondenepriesoppervlaktevan 3 E)geogr.mjl;hettweede ter-en soldatenpartj stond tegen hem op en

is wat kleiner. Van de overige eilanden is

w asm eester van de hoofdstad en van andere

SK Clara (Goat-lsland)hetgrootst.Eerstge- aanzienljke steden des lands.Juarezmoest
noemde twee eilanden zjn bergachtig, en de wjk nemen van deeeneplaatsnaar de
sommige toppen verrjzen er ter hoogte van andere,totdathj eindeljk in 1859 den zetel

1300 Ned. el. H et klim aat is er aangenaam der regéring verlegde naar Veracruz, waar
en gezond.M as a Tiërra bezit aan de noord- hj wel
dra door de verteyenwoordigers van
oostkust eene goede haven en telt 239 inwo- alle Staten a1s de regtmatlge presidentwerd
ners.In de 16de en 17de eeuw was diteiland gehuldigd. Vanhier deed hj nu de hervor-

veelaleene wjkplaatsderBoekaniers,terwjl mingswetten afkondiyen:volgens welke de
tegenwoordig vele scheyen er aanleggen om uitgestrekte kerkeljke goederen nationaal
zich van w ater te voorzlen.Aleœander Selkirk
liet zich in 1704 op hettoenmaalsonbewoonde
Juan Ikrnandez aan walzetten en woondeer
t0t in 1709.Men meent,dat de geschiedenis
van dezen man,welke in 1729 te Edinburgh

in hetlichtverscheen,aan Dejbedestotheett
geleverdvoorzjn rRobinson''.
Juarez (Benito), een Alexicaansch staatsman, w erd geboren in 1809 in den Staat
Oaxaca.Hj was de zoon van behoefïige Indiaansche ouders,deed t0tzjn lzdejaardienst
als herdersjongen en liep toen heimelpk weg
naar de stad Oaxaca) waar een welgezeten

eigendom verklaard en tot verkoop aangewe-

zen werden,terwjlhj tevensgodsdienstvrjheid en hetbtlrgerljk huweljk invoorde.Nu
volgde een strjd Op leven en dood,dieden

zzsten December 1860 door de nederlaag van
M éramon ten gun:te van Juarez w erd beslist.

Weldra deed hj zjn intogtin dehoofdstad,
kend, en zag zich den llden Junj 1861 met
eeneindrukwekkendemeerderheidt0tpresident
gekozen. Eindeljk scheen eene schoone toewerd door de Europésche mogendheden er-

komstvoor Mexico aan te breken,die eehter
bedreigd werd,toen NapoleonfT.f,ondervoor-
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wendseldat hem schadeloosstelling toekwam , de St.Pieterskerk bezoeken.Hieropstroomde
ter kwader uur Fransche troepen derwaarts eene ontzettende .volkslrx
lnigte naar Rome.
zond en Maœimiliaan TGn Op.
:fdA
v#,
'
k over- Laterbepaalde Clemens VI in 1343:datieder
haalde het keizersohap tr aanvaarden.J%arez 50stej Urbaults Trf in 1389,datleder33ste,
bood een hardnekkigen tegenstand aan de
en eindeljk Paldns11 in 1470,datieder

buitenlandsche heerschappj,en om hierin te 25stejaareenjubeljaarz0u wezen.Bon%
Lfaei'
us
volharden,weigerdehj,bj heteindigen van IX zond aEaatverkoopers uit,die tegen onthet tjdperk van zjn bestuur (1865),ztin ge- vangst der s0m , welke eene reisnaar Rom e
zag in handen te stellen van den vicepresi- zou yekosthebben,den aiaatui
tdeelden.De
dent Orteya. Bj de algemeene geestdrift bepallng van Paulns 11 is in de Kerk geom den vjand te veljagen, liet men hem handhaafd. Om te gemoet te ltomen aan de
ongemoeid, doch toen Maœmiliaan den 191en ontevredenheidflerwereldljkevorsten,stelde
Junj 1867 te Queretaro doodgeschoten en de Paus vast, dat de aflaat0ok in verschildaardoor aan de Fransche interventie een lende lauden in de voornaam ste kerken k0n
einde gem aakt was, ontstond er oppositie verkregen worden,ondervoorwaarde,dathet
tegen Jltarez. De kiezers w erden Opgeroe- meerendeelderdaarvoorontvangen geldenaan
pen en men stelde generaal Porjlrio Oitzz deApostolische Kamerwerilbezorgd.Ditwerd
als candidaat tegenover hem. Niettemin be- besteed aan dtzn oorlog-tegen de Ttlrken,aan
haalde Juarez de Overwinning; hj werd het bouw en der St. Pieterskerk en aan anpresident t0t in 1871, maar had gedurende dere ui
tyaven van hetPal'
t
seljl
t Hof. Na de
dien tjd met herhaalde oproeren te worste- Hervormlug verlninderdell de inkomsten vall
In
noeh
D'
i
az
len. 1871 verkreeg noch hj
hetjubetjaaraanmerkeltjk.Datvan1750,door
de volstrekte meerderheid,m aa'
rhj erlangde Benedict'as X IV uitgttschreven, lokte hopfddie vervolgensin hetCongrès,zoodathj o()k zakeljk landloopers en betlolaars naar Rpme.
toen weder voor den tjd van 4jaarmatde Dat van 1800 ging w egeus de staatkundige

waardigheid van presidentbekleedwerd.llj omstandigheden des ttjtls nagenoeg OnopgeOverleed echterden 18den Julj 1872.
merktvporbj,en datvan1825,doorLeoX1I
Juba, koning van Numidië,een zoo14van atkekondigd, werd te Rnme mlt geestdrift
Hiëmpsal 11 en een achterkleinzoon van Ma- gevierd,terwjlmtt
n in hetbtlittlnlallt
lerzit!h
voegde zich bj den strjd tusschen weinig om bekreundeqtlatvan 1850iswegens
Caesar en Pompe
jus aan dezjdevan laatst- tjdsomstandigheden ongevierd gebleven, en
genoemde.Met Attius T'
rcr'
l,
s, een legerhoofd dat van 18:5 door den Paus afgekondigd,
van Pompqj'
us,vernietigdel1j in49 %'o'ôrChr. maarzcnflerveelophofvoorbjgegaan.
twee legloenen, door Quintns Cf4rio,den le- Jubilate, zi0 Zondag.
gaatvan Caesar,naar Afrika Overgebragt.Na
J'
nchtleder,eigenljk J'
Kftleder,is eene
den slag bj Pltarsall
tsverzamelden zifrh bj soort van waterdigt leder, hetwellt ook tot
hem de aanhangersvan Pompej'
asonderQ'
tbin- het inbinden van boellen,het beltleeden van
f'
M.
q M etell'
as Scipio. Met dezen bezweek hj reiskoFers enz.gebt'zigd e1tvnnralin Rusland
voordemagtvan Caesarbj Thapsus(46)en vervaardigd wordt. Dit naam ltnm t van het
bragt daarna zich zelven om het leven.woord jIft'
ihe:0?paar,omdatde vellen,met
Zjn zoon Jnba 11 werd te Romeopgevoed. bastzamengenaaid,paarsgewjsbereid en in
A'
uynstu schonk hem dejeugdige Cleokatra den handelgebragtworden.Hetjuchtlederis
eene dochter van den drieman Antonivsen

niet alleen waterdigt,maar ondersclleidt zich

door zaehtheid en lenigheid. Het heeft
van deEgyptische Cleokatra,ten ht
lweljken 00k
eene witte,zwarte of roode klellr.Menneem t
begiftigde hem in 25 vöör Chr.met een ge-

deelte van hetvaderljk gebicd.Hj heeftvoorts
roem verworven dooraardrjks-en gest
lhiedkundigeschriften,welkeverlorenzjngegaan.
Jubeljaar. Z0o noemde men btj de Israëlieten in Kanaën een tbesteljk jaar, dat
telkens na 7 maal r
zjaren aanbrak,- alzoo
steeds het vjftigsteJaar. Het werd door bazuingeklank (Jobel) aangekondigd en ontleende hieraan zjn naam.Dan stolldalleveld-

daartoe vellen van 3-.i
-ige rllndertln en looit
,al

prjs t0t de oorspronkeljke eigenaars terug.
terwjl o0k de slaven hunne vrjhcl
id herkregen. HetJubeljaar is echterin den laatsten
tjd van hetIsraëlictischevolksbestaan in 0n-

vader Jatob en Lea.Hetgrondgebied van zjn

ze op de gewone wjze.Vervolgenswortten
ztJaan den vleeschkal
:t,t
lool
'middelvan w0l-

le'tlappen m et berkenteer ingewreven?w aar-

door ztj een eigenaardigen l
-ll
tlk verkrt
igen,

die de insecten van do met zulk leer ingebondene boeken weert.Om zetekleuren,legt
men ze in aluinwateren droarnain eenafkookselvan fernambukhoutm eteenweilligpotastlh.
arbeid stil,en alle landen keerden zonderlosJuda was de vierde zoon van dcn aarts-

brtlik geraakt.
O0k in de R. Katholieke Kerk heeftmen

stam lag in hetzuiden van Kanaiin tusschen
tlc Middellandsche Zeeen deD oodeZee.Daar-

aan Ottleende het landschap Jhdaea (zie onderPalaestina)zjn naam.
efudae (Le0), een Zwitserstth hervormer,

een jubeljaar, dat vergezeld gaatvanaEaat. geboren in 1482 to Rapperstshwyl? word in
llet is het eerstingesteld doorpausBonifa- 1522 pastoor in de St.Picterskerk te Ziirich
ci'
yy V11I in hetjaar1300;hjverleendetoel
z en heeft in die betreklkingtlellervormingniet
een volkomen aiaataan allell,dieboetvaardig weinig bevorderd. Daartoe diendi
m ook zjne
een pelgrimstogt naar Rome volbragten en el- Bjbelvertaling en zjn (lrooteen Klcine Cagaven achterlieten.Daartoe moesten de Italia- techismus. fIj overleed to Zi
irich d0n 19den
nen 30 en de buitenlanders 15 dagen aaneen Junj 1542.
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Judaea, zie PaIaestina.
Judas-oor(ExcidiaAuriculaI'riea,Peziza
Judas.Onder d3zen naam vermelden wj: Auricula L.)isdenaam eenerzwamsoortvan

Judas Afaceabaeus,e0n Z00n van den Israë- de afdeeling der Kiemvlieszwammen (Hymelietischen hoogepriester M attatkias Hj stond nomycetes).Zj groeit in Midden-Europa en
na den dood zjnsvaders aan hethoofd der Noord.Amerika vooralop oude vlierstammon.
vrjheidlievendeIsraëlieten,die00rl0gvoerdep Voorheen werd deze zwamsoortweleensuittegen den Syrischen koning Antlochus& 1
,- wendig gebruikttegen keel-en oogontsteking.

Judica, zie Zondaa.
Judith is de heldin van een Hebreet
lwsck
sche veldheeren Gœ'
gias,A/,
vic.
çen Nieanor verhaal,onder de Apocryphe boeken opgeno-

phanes en zjne opvolgers.Tebeginnen met
het Jaar 166 vôôrChr.versloeg hj deSyri-

en stond op het puntom een verbond teslui- men.Zjwerdzulltsvolgensdatverhaalindagen
ten met de Romeinen, toen een grootleger van diepe ellende des volks. De stad harer
der Syriërs hem noodzaakte tot een nieuwen inwoning nameljk,Bethulia in hetnoorden
veldslag,waarinhjsneuvelde(160vôörChr.). van Palaestina,werd belegerd door HolopherWj vinden zjne krjgsbedrjven vermeld in nes, den veldheer van N eA eadnezar, koning
de boeken der M accabeeën.
van Assyrië.Toen de oversten desvolksrade-

Judas Tq
vkcdpïA,alzoo genaamdnaar zjne l00s waren,begafzj zich naarhetvjande-

geboorteplaats Kari0th op hetstamgebied van 1jk leger,wist den veldheerteboejen door
Juda. Volgens de evangelische verhalen be- hare schoonheid en hieuw hemytoen hj des

hoorde hj t0tdeJongerenvan Jezus en ver- nachtsbedwelmd op zjn legernederlag,met

ried dezen aan den Joodschen Raad vooz
*der- zjn ei
ren zwaard het hoofd af.Debelegertig zilverlingen,ongeveer 36gulden van onze den, hlervan onderrigt, deden een uitvalj

munt, waarna hj zich uitwanhoop om het zoodat de vjanden, door schrik bevangen,
leven bragt.M attltaeusvermeldt,dathj zich hun heilzochten indevlugt.Volgensbevoegde
verworgde, en in de Handelingen der Apos- beoordeelaarsheeftditverhaalgeenhistorischen
telen stzat opgeteekend,dat kj zich neder- grondslag.

stortte in een afgrond, zoodat hj barstte
De oorzaak vanzjneverfoejeljkedaadschjnt
hebzuchtte zjn geweest.O0k heeftmenwel
eens gemeend,dat hj langsdien weg Jezns
wilde dwingen om hetverwachteMessiasrgk
te stichten.W jzjn echterteweinigomtrent
den parsoon van Judas ingelicht, om over
hem enoverzjnebeweegredeneneengegrond

JuFertjesin 'tGroen (NigellaDamas-

cena L.4 iseen Zuid-Europeesch plantlemet
fjn-ingesneden bladeren,onbehaarden stengel
en witte ofblaauwe bloemen. Het komtveel
ill onze tuinen voor,iséénjarig,bloeitvan
Junjt0tSeptemberen behoortt0t de familie
der Ranunctllaceae.

Juggernauth, zie Jaggernavth.

oordeeluitte spreken.
Juglandeae is de naam eener plantenJndas Jccp/ of Jltdas,den zoon van Jaeo- familie,t0t deMonochlamideae(planten met

5$f:.Dezekomtbt9Tmeasvoor Op deljstder enkelvoudig bloemdek)behoorende.Zjiséén12 Apostelen.BjMattltaelu en Mar-svinden hulzig en draagtmanneljkebloemen in katwjin zjneplaats Tkaddae'
us(Lebbaeus)ver- jesmeteen 2-t0t6-deelig bloemdek,talrjke
m eld, dien m en reeds in de dagen der oud- meeldraden op hetbloemdek,eneindstandige,
heid m et Judas vereenzelvigde en een zoon van 1t0t3 bjeengeplaatste vrouweljkebloevan Alpkaeusen eenbroedervandenjongeren m en m eteen bovenstandigen, 3- of meertanJaeobws noemde. De verwisseling van dezen
Jndas m et den evenzoo genoem den broeder
van Jezlu gafvoorts aanleiding ,om aan hem

digen kelk,een bovenstandig,4-deeligbloemdek , een éénhokkig vmlchtbeginsel en eene
steenvrucht zonder kiemwit.- Van hetge-

tlen in hetNieuweTestamentopgenomenbrief zlccFzf Juylanshebben de manneljke bloemen
t0e te kennen, wiens vervaardlger zich een

een 5- of 6-slippig,onregelm atig bloemdek,

broedervan Jaeobusnoemt,nameljk van Ja- dat aan de onderzjde meteen schutblad vercoàl.s de .& .çfrlcri-gd, den broeder van Jegus groeid is,en ongeveer 14 m eeldraden,- en
en geruimen tjd het hodfd dergemeente te de vrouweljke een 8-slippigj bovenstandig
Jerusalem. A1s brief van een apostel kwam bloemdek, een onderstandigen ejerstok en Q
deze yBrief van Judas'' eerst sedert de 4de bladachtige stempels,terwjldevruchtuiteen
eeuw lnden canon.Hetvalt moejeljkde0m- vleezigen bolster bestaat met een houtigen
standigheden, waaronder deze brief gesthre- d0p, en het daarin besloten zaad uit eene
ven is,met naauwkeurighei; tebepalen;men vliezige zaadhuid en 2 zeer groote,vleezige,
vindt daarin evenwel een en ander,hetwelk gevoorde en gelobde zaadlobben.Van desoor-

schjnt aan te duiden dathj na hetAposto- J:snoemen wj Jgglans reçig L.,onzeokkerofwalnoot,een statigen boom met onevengelischetjdperk werd opgesteld.
Judasboom (Cercis Siliquastrum L.) is vinde, specerj-achtige bladeren en eetbare
de n= m van een kleinen boom uit het zaadlobben.
geslacht Cercis en uit f
le familie der VlinJugurtha,koning van Numidië,waseen
zoon van M astanabal, den onwettigen zoon
d
e
r
b
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n.
Hj
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n
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i
d
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Klein.Azie, wordt 6 Ned.el hoog, draagt van M asinissa.Hj ontving aan hetH0fvan

afwisselend geplaatste, bjna niervormige,
gaafrandige,onbehaardebladerenmetvliezige,
gepaarde, vroeg afvallende steunblaadles!en
fraaje, rozenroode t0t trossen vereenlgde

bloem en.

zjn oom Mici
psa, den opvolger van M asiw1:J,tegeljk rriet zjne neven Adherbalen
Hiëmpsalj eene zorgvuldige opvoeding ,bezat
een schoon en sterk ligchaam en vorm de zich

reeds vroeg t0t krjgsman. Vöôr Numantia,

JUGURTHA- JULIA.
werwaarts Miel
psa, die voor hem begon te
Vl'eezen j hem in 134 vdör Chr.tothulp der
Romeinen gezonden had, verwierf hj dogr
van
tgezjn beleid en moed dedac
ieht
ving
an hu
nl
vaa
elt
dshe
er
noemden, inzonderheid

1:5

Nadat M etellws op aandrang van M arlv teruggeroepen was,voerdelaatstgenoemdeoorlog

tegen J'
tqnrtl
ta en Bocau.Deze werd bj
Clrta (107)en eenJaarlaternogmaalsgeslagen,waarnahjJwyurtltaaan8%lla,denQk
uaes-

Sei
pio. Na zjn terugkeerzochtMoipsa hem
door welwillendheid aan zich te verbinden,
bepaaldeljk doorhem alskind aan te nemen
en aan hem hetzclfde regt op de kroon te
schenkellalsaan zjnebeidezonen.J'
ugl
grtâa's

t0r van Mariws,uitleverde.Bj den trlumf,
dien M arins den lstenJanuarj 104 teRome

hj Riëmpsal ombrengen. Adlterbal nam de
wjk naarRome?doch dederwaartsdoorJu/zg afgevaardlgde gezant wistdooromk0o.glrf
perj de meerderheid van den Senaatvoorzjn

nusZizyphus Z.):een Oostersche boom,die

vierde,behoorde Jù-qurtlta t0t de gevangenen.

Hj werd voortsin den kerkergeworpen om

er den hongerdood te sterven.
heerschzucht bleek al ras na den dood van
Jujubes zjn dezoete,eetbare,eivormige
zjn weldoener. Ileeds in 116 v8tsl*Chr.liet vruchten van Zizyphus rxl-çtzrl Lam.(Rham-

m eester te w innen. H et Romeinsche gezantschap,dat,metLuei'tbsOpizzlï'..
saan hethoofd,
naarNumidië vertrok om zich van den staat
van zaken te vergew issen,verontschuldigde,
door J'aywrtha overgehaald, den m oord van

allengs in het zulden van Europa inheemsch
geworden is en t0t de familie der Rhamneën
behoort. M en gebruikt ze wegens hare ver-

zachtende eigenschaqpenbjligteborstziekten.
W at echter onder dlen naam doorde suikerbakkers verkocht wordt,isgewoonljk niets
anderjdan een mengselvan g0m en suikez.

Juluy is de naam eenerprovincie derAr-

Hiëmpsaïen gafbj de verdeelingvan Numi- gentjnsche Reptlbliek. Zijgrenstaan Bolivia
dië onderAdâerbalen Jltywrtlta aan dezen het enteltOp 1577 (D geogr.mjlruim 40000inbeste gedeelte. Na het vdrtxek der gezanten woners(1869).Hetwesteljkgedeeltedeslands
deed J'
u-qurtha een inval in het gebied van behoort tût het Cordillera-gebergte en bezit
Adlterbal, veroverde, in strjd metden her- vele fraaje,vrtlchtbaredalen,terwjlergotldj
haalden raad der Romeinen,in 112 de stad zilver) koper, zwavel, aluin enz.gewonnen
Cirta,waar Adherbalzich bevond,en doodde wordt.Het Oosteljk gedeeltegrenstaan den
zooweldezen als een aantalaldaargevestigde
Romeinen. Toen dreef de tribuun M ummius
te Rome doox, dat aan Jltgnrth,a de oorlog
zou worden verklaard.Dit geschiedde,en de

Gran Chaeo,is vlak,zeer warm en met een

legaatde oudconstllMarcus H6v/iïli'lf: Rcanrus

moes, paulvruclwten, katoen? stliker, indigo

weliyen plantengroeibedekt.Hetvoornaamste
da1 Is e1.datderRi0Grande.Erzjn groote

bosschen entzitgestrekteweidenm etveelezels,

consul 1'
44c*,
9 Oclwlrpl.
çPiso &.
:/it4en zjn lama's en schapen. Men verbollw ter tarw e,
voerden dien met goed gevolg,totdat zj bei- enz. De hoofdstad van dit gewest heet ook
den door Jlggurtha werden omgekocht.Intus- Jtl
juy,ligt aan deevenzoogenoemderivier

schen werd de vrede te Rome nietbekrach- en teltongeveer8000 inwoners.
tenrtlta, op voorstelvan M '
HmJuk (Een)noemtmen eenhorizontaalover
tiyd, maar J'
m w s, naar Rome ter verantw oording opge- de schouders gelegd,nekomsluitend hout,aan

roepen.Hj verscheenjmaar toen hj rekenschap z0u geven van zjn gedrag,legdede
tribuun Cajus .
PJ:JI.
:, dien hj omgekocht
had!hem hetstilzwjgen op,zoodatergeene
besllssing volgde.
'De overmoed van Ju-qurtlta
was zoogroot,dat hj ltfassiva,een onwetti-

welks tliteinden lasten (bjv. mclkemmers)
worden gedragen. Voorts dienen Jukken
t0t steun onder houtenbruggen.Zj àestaan

beschermd door hettof
agezegd vrjgeleide,ongedeerd uitRome vertrok,zag IIj,naarmen
verhaalt,m eermalen om ,zeggende:pDiestad
is veil en zaleerlang ondergaan,zoodra zj

6 zulkepalenin eenerj,en hetaantalrjen
is afhankeljk van de lengto der brug.- In
den tjd derRomeinen deed men de soldaten

uit één Of meer l
-ijen in de rigting van den

stroom in den grond geheidepalen,vanwelke
de middelste loodregten deoverigetersteeks,

gen zoon van Gldussa,een broeder van M i- dat is met eene kleine helling w orden geplaatst, w aarna men de toppen meteen boc@:g,in wien hj een mededingermeendete vel
lsloof Of hoofdbalk verbindt.M en stelt5of
zien, liet vermoorden. Toen hj vervolgens,

een kooper vindt-''De ooflog tegen Jlgglzrtha

(meesterljk door Sallustinsbeschreven)werd
in 110 door den consul k%p'
tbvilts Z'tISJCZ-I:
voortgezet zonder de gewenschte

gevolgen op te leveren, - ja, toen hj

vertrok, gelukte het Jugwnth,a in 109 diens
broedex Aul'
a.
% To,sflpls'
lf,
g met het leger te

van een overw onnen legeronder AefJ'lk doorgaan. D it laatste bestond uit 2 regbstandige
speeren,op veelm inder dan manshoogtedoor
een horizontalen speer verbonden. W ie er
onde: door gingen! m oesten zich buigen eene diepe vernederlng.

JuliaN de eenige dochtervan keizer A%-

g/
?
:.
SJ'
..
:en van zjnetweede (van hem gescheiomsingelen en onderhetjuktedoendoorgaan. dene)gemalin Seribonia,geboren in 39 vöör
Q'
tint'
as OldcsRl,
x Metellus, die zich nu als Chr., onderscheidde zich door schoonheid,
consul naar Numidië begaf, bleefechter 0n- geesten beschaving,en huwde in hetjaar25
:#izI.: M arcellns,den zusterstoegankeljk vogr alle aanbiedingen der0m- met M areur Oltz'?
tt-qltstns. Na den dood van haren
kooperj.Jugltrtlta lced tegen hem deneder- zoou van A '
laag aan de rivier Muthul,en zag in 108 na gemaal hertrouwde zj in het Jaar 22 met
lts Hçd.p.
een tweeden veldslag en na de veroveringvan xvlrcl: Vipsani'
pc)wien zj 2 zonen
.

Thala zich genoodzaaktj de vlugtte nemen en 2 dochtersschonk.HarestiefmoederIzinia
naar den Mauritaanschen koning WoccAld. die haar een kwaad harttoedroeg,wist d.-

136

JULIA- JULIEN.

q'
a.
nt%s na hetoverljden van Agr%pa te be- Rjn. O0k schonk hj aan Gallië eene betere

x

wegen, om zjnedochterin hetJaar11 met regtsbedeeling en een minder drukkend beharen zoon Tiberius te doen huwen,om aan lastingstelsel. ln Maart360 riepen zjnes0ldezen hoop tegevenopdenKeizerljkentroon. daten hem uit t0t Aug%stu .Toen Constantins
Dit huweljk hield stand, hoewel debeide zich hierover gebelgd toonde,rukte JnlianMs
echtgenooten van elkander afkeerig waren, met zjn leger uit Gallië voorwaarts t0tbj
t0tin hetJaar2vöörChr.Toenverkondigde Naïsstls in Moesië, waar hj berigtontving
Au-qustus,dat zjne dochternietgeschroomd van den dood van Constantins. Hj onderhad hetForum t0t hettooneelhareruitspat- scheidde zich door matigheid en regtvaardigheid, schafte als Keizer vele misbrtliken af
en verm inderde de lasten des volks.Daal*en-

tingen temaken,weshalve hjhaarnaarhet
eilandPandataria(thansVentotiéne)bjNapels
verbannen had.Veleaanzienljkemallnenwerden, als m edepligtig aan hare losbandigheidj
in ballingschap gezonden ofterdood kebragt.
HetschgntdatLivéa,uithaatdooroverdre-

tegen keerdehj van hetOhristendom t0thet
Heidendom terug en onthield aan de Christenen vroegerreedsverleendevoorregten.In362

maakte hj te Antiochië groote toertlstingen

vene voorstellingen van hetgedrag vanJilia, t0t een oorlog tegen de Perzen en rukte er
alsm ede rloor hetverm oeden te w ekken van voorwaartst0taan deoverzjdevandeTigris.
zamenspanning tegen de heerschappj en het Gebrek aan leventmiddelen noodzaaltte hem
leven van A%tggt.nt'
n ,den Keizer,in weerwil echtertotdenteruqtogt;gedurendedezenwerd

van zjne groote toegenegenheid Jegenszjne hj door zjne vjanden vervolgd en Ontving
dochter, t0t zulke harde maatregelen wist eenewonde,waaraan hj den26stenJunj363
over te halen. Van Pandataria, werwaatts overleed.Jovianws,door de troepen t0tzjn
hare moeder Seribonia haar vergezeld had, opvolger gekozen, redde het leger door een
werd zj naarRhegium (Reggio)gebragt;hier vernederenden vrede en hiefde verordeningen
liet Tiberiu haar aan armoede en ellende op,door J'
tlLanustegen het Christendom uitter prooi en zj overleed aldaarinhetJaar gevaardi
g
d
.
Zjn afkeervan hetChristendom
14 na Chr-, kort nadat Tiberivs haren zoon l
s,zooals wj reedsopmerkten,uitzjne0pAgrqppa had laten Ombrengen. Hare beide voeding verklaarbaar.Hj trad zelfsa1sschrjandere zonen w aren toen reeds lang gestor- verop tegen de ChristeljkeKerk enbestreed
ven, en harebeide dochters,Julia en Zgggp- haar met groote scherpzinnigheid. Vele van
plt
z,qverleden in ballinqschaq.
zjne geschriften zjn verloren gegaan,zooals
Juhaanscheperiodeentljdrekening, zjne gedichten, de geschiedenis van zjne
zie Tnkekening.
veldtoqten tegen deGermanen,alsmede zjne
Julianehaab is de naa:a eener Deensche geschrlften tegen het Christendom , met uitvolkplanting in Groenland.Zj ligt in het zondering van eenige fragmenten, die in de
evenzoo genoemde district, dat hetzuidwes- wederl
egging van %yrill'
as Opgenomrn zjn.
teljkstgedeeltederwestkustuitmaakten op W atwj van hem bezitten,Onderscheldtzich
40 bewoonde plaatsen ruim 2500.inwoners maeerdooreen schitterenden stjlendoorgeestelt. De volkplanting heeft er slechts 200 en tigheid dan door degeljkheid van inhoud.
verheft zich Op een schiereiland tusschen 2 Daartoe behoûren sophistischeopstellen,brieven, van welke één aan de Atheners over
fjorden.
Juhanus(Flavius),eenRomeinschkeizer zjneafvalligheldvan Constantinshoogstmerk(361-363 na Chr.),door deChristenen Apô- waardig is,en tlit 2 hekeldichten:mcaesares''
stata (deAfvallige)bjgenaamd,werdgeboren en pAntiochicus (Misopogonl''getiteld.Zjne
den 16den November 331.Hj wasde zoon geschriften werden bj herhaling uitgegeven,
van Jnlilts Cppdft-fl.
ç,een broeder van Con- en Strausz schreef:pDerRom antikeraufdem
stantj;n de Groca
.e. Toen na den dood van Throne der Cëesaren,oderJklian derAbtriinlaatstgenoemde zjne zonen hunne ooms en nig
Je (1.
847)''.
ulianus
neven uit den wcg ruimden,bleven J'
ullen (Stanislas Aignan),een uitstekend
:gespaard.Zj ontvingen beoefbnaar der Oostersche talen,geboren te
en zjn broeder GJJIX.
op een kasteelin Cappadocië eene gestreng- Orleans den 19den September 1799, wjdde
kerkeljke opvoeding,waardoor Gallns ver- zich te Parjs aan de studie der Grieksche
sufte,terwjlJulianns een afkeerkreeg van taal en wasreeds in 1821plaatsvervangcrvan
het Christendom en zich des te sterker ge- Gail aan het Collége de Frauce.In 1824 leboeid gevoelde door de Grieksche dichtkunst verdehj eene uitgave van de ,,R00fvan Heen wjsbegeerte.Aan dewelvvillendheid van lena'' van Kolltthos met een geleerden comEwsebia,de gemalin van zjn 00m Constan- mentaar.Omstreeks dien tjd legde hj zich
Jfx.
sI1,Washj hetverpligt,dathtjzjnestu- metjvert0e op hetChineesch,werdin1832
diën te Constantinopel,Nicomedia en Athene opvolger van Abel.
AJ-'
II:JJaan hetCollégede
onder de leiding van beroemde leermeesters France en in 1833 1id van de Académie des
k0n voortzetten en dathjnadeteregtstelling Inscriptions,- voortsin 1839conservatorvan
van Gallus door Constantins in 355 te Milaan de Oost-Azi
atische afdeeliny derKoninkljke
t0t Caesar benoesad en naar Gallië gezonden Bibliotheek en in 1854 admlnistrateurvanhet
werd,om datland tegen de invallenderGer- Collége Impérial de France.Hj overleed te

manen te beveiligen. Hj versloeg de Ale- Parjs den 14de)lFebrnarj1873.Iljbezorgde
mannen bj Argentoratum (Straatsburg),dwong eene Latjnsche vertaling der werken van den
de Franken tot den vrede en trok,om den Chinéschen wjsgeer M eny-n e (1824- 1826,
vjand schrik aan te Jagen,driemaalover de 2 d1n), alsmede van een grootaantalChiné-
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schedrama's,romansen novellen Belangrjk
zjn voorts van zjne hand de vertalingen:
D
e desrécompensesetdespeines(1835)',';
eLi
n vrl
ivre de la voieetdela vertu (1841)
ru
van Laotse,- voorts:rllistoire de la viede
Hiuven-Tsang etdesesvoypges(1856- 1858,
dl 1 en 2)*'1- mAfémoires sur 1es contrées
occidentales (1857)''
, v0n Hiouen-7'
dc'?
.
g, en
Méthode pour déchilrerettranscrire 1esmots
sanscrits quisetrouventdansleslivreschinois

(1861)'71

eindeljk:pResumédesprincipaux

traités chinois sur la culture des mûriers et

k37

Nikolan AàldcA J%ll%.
n,diezieh a1sschrjver over gevangeniszaken verdiensteljk gemaaktbeett.Hj werd geboren te Altonaden
3den Odober 1783, studeerde te Heidelberg

en te Wiirzburg in demedicjnen en vestigde
zich in 1809 te Hamburg als geneesheer.In
1813- 1815 nam hj a1s vrjwilligerdeelaan
den oorlog tegen Frankrjk en hervatte vervolgens zjn beroep.Eene reisnaar Engeland
in 1825 deed hem de aandachtvestigen op de
gevangenissenenhjbeslootzichaandeverbetering vandezegeheelenaltewjden.In1827
vertrok hjnaarBerljn,om aldaarvoorlezingen

l'
éducationdesversàsoie(1837)'',- enprraité
surl'artdefabriquerla porcellaine(1856)''. te houden over dat onderwerp, volbragt in

Julij9thansde 7demaand vanhetjaaren 1834-1836een togtnaardeVereeniydeStaten
31 dagen tellende, was bj deoudakomei- van Noord-Amerika,doorkruiste Dultschlandj
nen, die het Jaar met Maartbegonnen,de
vjfde en droeg om dieredenden naam van
Q%iniilis,totdathjtereerevanJ'
ulinsCaesar,
die in deze maand geboren werd,dien van
J'
tdi%s ontving.In hetNederlandsch heethj
Hooémaand.
Julius.Onderdezen naam vermelden wj:
Paw.
nen,nameljk:J'
ttliwsI(335-352),
die op de Synode te Sardica (343)hetregt
van appélverkreeg.- Jkliws11(1503- 1513),
eigenljk Jnlianu della AorereuitAlbizuola,

Polen, België en Frankrjk,en keerde in
1849 naar Hamburg terug, om er uitsluitend voor de wetenschap televen.Hj stierf
aldaar den zosten Augustus 1862.Van zjne
reschriften noemen wj: gNordamerikassittllcheZustënde(1839,2 dln)'',- plahrbiicher
der Straf- und Besserungsanstalten u. s.w.

(1828- 1848,10 dln)''
,- rvbrlesungen iiber
Gefëngniszkunde (1828)'',(1
-844)
q? pBeitr:ge

zur brit. Irrenheilkunde
. O0k vertaalde hj de:pGeschichte derschönen Liteden kleinzoon van paus Siafl: IV.Dezever- ratur in Spanien (1852,2 d1n,met een suphief hem t0t bisschop en cardinaaljwaarna pl
ementvan Wolj'
,1866)''van Toknor.

lfyft
z'
p Jnliu.
g, een Duitsch dagbladschrjhj eindeljk den Pauseljken zetel beklom. G'
Hj washoofdzakeljk eenkrjgs-enstaatsman ver.Hj werd geboren te Berljn omstreeks
en voerde steeds oorlog voor de onafhanke- hetjaar 1815, studeerde in detheologieen
ljkheid en deuitbreiding vandenKerkeljken begaf zich vervolgens met eene toelage der
Staat. Tevens begunstigde hj ltunsten we- Ac
adémie teBerljn naarItaliëtenbehoeve
tenschap en alle werken desvredes.Hj ver- van de geschiedenlsderkunst.Bj zjn terugJoeg Caesave .
ppro
/c, veroverde Bologna en keer belastte hj zich met de redactie der
andere steden,deed den Hertog van Fdrrlrl
in den ban, dempt6 een oproer te Florence
enslootverbindtenissenmetkeizeràKaœimiliaan

en koning LodewUk X1I.Meteerstgenoemde
streed hj tegen Venetië, doch naauweljks
had deze Republiek hem door denafstandvan
eenige steden tevreden gesteld,toen hj zich
met haar en andere Staten tegen Franl
trjk
verbond.Toen Lodewi;k XII en M aœlmiliaan
in 1511 een Concilie te Pisa belegden om de
Pauseljkeheerschappj te hervormen,riephj

LeipzigerallgemeineZeitung'',doch hjleyde

haarneder,toen devexspreidingvandattjdschriftin Pruissen verboden werd.Zjne nGeschichte der Jesuiten''verscheen in 1844,en
in 1846 schonk de Pruissische regéring hem

hetprivilégieom teBerljneengrootdagblad
en een leesmuséum te stichten.Geenvanbeide
maakte grooten opgang,hoewelzj d001*den
Staat werden ondersteund. Toen echter in
Maart 1848 de om wenteling uitbarstte,w erd

zjnepzeitungshalle''hetorgaan derbeweging.

in 1512 eene algemeenekerkvergaderinginhet Zj ging echter te niet, toen Juli'
as de vaan

Lateraan bjeen. Hj overleed den zlsten Fe- van het Socialismus verhief.Aan eeneteyen
bruarj 1513.- JlglztçsIII(1550-1555),eigen- hem ingestelde vervolging onttrok hj zlch
ljk G'
Lqnmaria#eiMediâ,zich later00kwe1 door de vlugt naar Londen, waar hj voor
delM ontenoemend,vanwaarzjngeslachtaf- verschillende Duitsche dagbladen werkte en
komstig was.Hj gafdoorzjnelevenswjze in 1851 overleed.
grooteergernis.Nadathj onderPaulv ffTtot Juncaceön Ofm ezen is de naam van een:

cardinaalwasverkozen (1536),werdhjafge- plantenfamilie uit de afdeeling der éénzaadvaardigdnaarhetConcilieteTrente,waarhj lobbiqen.Zj onderscheidtzich dooreenondermetjverdebelanyen vandenPausbehartigde. standlg, G-ltafbladig bloemdek,6 meeldraden
Toen hj op 66-JarlgenleeftjdPauawasgewor- (zelden 3),een stjlmet3 draadvormige,beden,benoemdehjzjngunsteling,een#oormali- haarde stempels, eene 3-kleppige, veel- of
genapenbewaarder,totcal'dinaal.ln1551opende 3-zadige zaaddoos en vleezig kiemwit.Zj
ttncnsL.(B10emhjwederhetCondlieteTrente,hdwelkreeds bevat 2geslachten,nameljkJ'
in hetdaarop volgendeJaaruiteen ging.Een bies) met eene 3-hokkige,veelzadige doosverbondmetden Keize''tegenFrankrjk werd vrucht en min Ofmeer rolronde,onbehaarde
weldra verbroken.MetVenetië geraakte hj bladeren,- en Iuuzgtla Dee.(Veldbies)met
in verwikkeling wegensde Inquisitie,en hj eene étbnhokkige, eenzadige doosvrllcht en
onderlzandelde over eene vereeniging metde platte,doorgaans behaardebladeren.Voorheen
werden de biezen t0t de Cyperaceae gereNestorianen.Hj overleed in 1555.
Voorts n0g:

kend,- zie onder lies.

188

JUNG- JPNGER.

Jtm 6.Onderdezen yaam vermelden wj: schichte desHerrn v0nMorgenthau(1770)''
,Jbach%m t
/kpç ofJnnpus,een vandeschran-

o
XGeschichteFlorentin'svonFahlendorn(1781)
derstegeleerdenvanzjntjd.Hj werdgeboren 3 d1n)'',- en rErzëhlungen (1814- 1815
te Liibeck den zzsten Odobex 1587,wjdde 3dl
n)''.ZjnerSëmmtlicheSehriften''zjnbtl
zich aanvankeljk aan de wiskundeen aan- herhaling uitgegeven.

vaardde in 1609 debetrekkingvanhoogleeraar
J@kobFrietsrïc/zAleœanderJk3w ,een Duitsch
in die wetenschap te Gieszen.In 1614 echter schrjver. Hj werdgeboren teRastenburg in
legde hj zjn ambt nederjstudeerde in de oost-pruissen den 28sten Maart1799,ontving

medecjnen enprombveerdein 1618tePadua. zjne opleiding aan een R.Katholiek gymnaIn 1623 werdhi
jwederprofessor in de wis- sium te Braunsbergystudeerdete Berljn en
kunde te Rostock.In 1625 zag hj zich be- te Königsberg in de godgeleerdheid en wjsnoemd t0t hoogleeraar in de geneeskl
lnde te begeerte,wasgeruimen tjda1sleeraarwerkHelmgtëdt, doch de woelingen van den Der- zaam,promoveerdeindeyhil
osophieenschreef
tiglarigen 00rl0g verhinderden hem zich der- in onderscheidenetjdschrlftcn.Met8osenkranz
waarts te begeven.Daarna woonde hj te deedhj voortseenereisnaarDresden,Praag,
BrunswjkjvervolgenswederteRostock,tot- W eenen, Salzburg en Miinchen en vertoefde
dat hj in 1629 rectoraan hetJohanneum t3 geruimen tjd teBerljn.MetveleletterkundiHamburg werd,waarhjden23sten8eptember gen knooptehj vriendschaypel
jke betrekkin1657 overleed. In de kruidkunde heeft hj gen aan, die hj door brlefwisseling ondermetjuistheidhetonderseheid aangcwezentus- hield. Van zjne geschriften vermelden wj:
schen geslacht en soort, en de grondslagen nBriefei
iberdieneueste Literatur(1837)'',gelegd voor eene goede terminologie,zooals XVorlesungen iiber die modirne Literatur
bljktuitzjne plsagogeyhytoscopica(1678)'', derDeutschen (1842)'',- pvorlesungen iiber
eerstna zjn dood in 'tllchtgegeven.
socialesLebenundhöhereGeselligkeit(1844)'',
Johann A'
eïpric/z Jun.q, genaamd Stilllny - rKönigsberg und dieKönigsberger(1846)'',
een merkwaardig Duitsch schrjver.Hj werd - rFrauen tmd Mënner ou
ler iiber Vergangeboren te Im-Grund in Nassau den 12den ge heit, Gegenwart und Zukunft der belden
September 1740. A1s zoon van arme Ouders Geschlechter (1847)'',- rcharaktere,Chawilde hj eerst kolenbrander worden,maar racteristiken und vermischte Schriften (1848,
bepaaldezich vervolyensbj hetkleermakers- 2 dln)'',- rFriedrich Hölderlin und seine
bedrjf,doch hield zlch tevensbezig metbe- W erke (1848)'', - pGoethe's Wanderjahre
langrjker zaken en zocht eene betrekking und die wichtigsten Fragen des 19 Jahrh.
bj hetonderwjs.Daarhjdezenietbekwam , (1854)''1- en pueber Franz v0n Baader's
keerde hj t0tzjnhandwerk terug,doch aan- Dogmatik als Reform der Societâts-wissenvaardde weldra de betrekking van huisonder- s
chaf
(1
868t)''.
und
Vandz
ei
r
jnegesellschaftlichen Zustënde
belletristische werken noewjzer. Nadathj eenig geld bespaard had,
studeerdehjteStraatsburgindegeneeskunde? men wj n0g: rDer Bettlerv0n James Park
waar hj Gnthe leerde kennen,vestigdezich (1850)1'- en pRosmarins oder dieSchuledes
vervolgens te Elberfeld en onderscheidde zich Lebens(1862,5 d1n)''.
bjzonder alsoog-operateur.In 1778aanvaardde
Jttnçer (Johann Friedrich), een Duitsch
hj eenebetrekkingaandeschoolteLautern, bljspeldlchter, geboren te Leipzig den 15den
eneet
en
be
rgla
vn
ed
rbo
legu
dwku
wend
rd,
brua'
rj 1759, wjdde zich eerst aan den
bl
foh
j azlj
shn
aar Heideil
n
de
e Fe
oogleeraar
handel, studeerde vervolgens in de regten en
aan haarverbonden.In 1787 ging hj alspro- bepaalde zich eindeljk geheelen al bj de
fessor in destaathuishoudkunde naarM arburg, fraaje letteren.Nadat hj korten tjd onderdoch keerde in 1804 a1s gewoon hoogleeraar wjzer van 2 prinsen wasgeweest,ging hj
ixl de staatsw etenschappen naar H eidelberg naar W eimar en in 1787 naar W eenen,waar
terug en woondeeindeljk ambtelooste Carls- hj in 1789eene aanstelling alstooneeldichter
ruhe, waar hj den QdenApril 1817 alsBa- van hetH0f,doch in 1794 zjn ontslag ontdensch geheimraad overleed. Hj schreefde ving.Sedert dien tjd leefde hj inXommerveelgelezene wcrken: rHeinrich Stilling's Ju- l
ke
zjjn
erope
ms
tandigheden van deschraleopbrenyst
n,trok zich terug uitdezamenlevlng
gend, Jiinglingsjahre W anderschaft (17771778,3 dlnl''- en rHeinrich Stilling'shsus- en verviel t0t eene aan w aanzin grenzende
liches Leben (1789)'',later omgewerkt t0t: zwaarmoedigheid,hoewelhjJuistin dientjd
5Heinrich Stilling's Leben, eine wahre Ge- zjnevroljkste bljspelen leverde.Hjoverleed
schichte (1806, 5 dln.
)''.Zjn kleinzoon W . den 25sten Febrtlarj 1797.Hj schreefna zjn
Schwarz voegde er bj: pHeinrich Stilling's eersten roman, getiteld: Huldreich W urmsaAlter (1817)''.Hj schreef voortsverdienste- men v0n Wurmfeld(1781- 1787,3dlnl'',eene
ljkewetenschappeljke werken,maarmaakte reeks van andere rom ans eindigende m etden
vooralopgang doorzjnemystiekegeschriften, veelgelezenen rlaritz (1796- 1797, 4 dln)'.
zooals: rrrheobald der Schwërmer (1797j 2 Den meestenbjvalvonden:pDel*kleineCaesar
dln;3dedruk 1828)''- pDasHeimweh''- ein komischer Roman nach der Euglischen
XDer Volkslehrer''
, - plàer christliche Men- (1781- 1787)3d1n)''enrvettenJakob'sLaunen
schenfreund'', - s:Der graue Mann (1795- (1786- 1792, 6 dln)''.Verdiensteljker even1816)''- nDasSchatzkastlein'',- n'
rheorie welmaakte hj zich alstooneeldichter.Zjne
der Geisterkunde (1808)''
, - 5,Apo
l
o
gie der bljspelen zjn in het licht verschenen in 3
TheoriederGeisterkunde(1809),- nstsyjen verzamelingen,nameljk:pLustspiele (1785ausdem Geisterreiche(1803)'',- voorts:pGe- 1790,5dln)'',- pKomischesTheater(1792-

JPNGER-JUNGMANNN.
1795, 3 dlnl'' en rTheatralischer Nachlasz
(1803- 1804,2 dln)''.Zjne pGedichte''werden in 1821 uitgepeven doorEek.
Jungermannla isdenaam vaneentalrjk
geslachtderlbevertnossen (ziealdaar).
Jungfrau (De), een hooge berg der

Berner Alpen in Zw itserland, verheft zich
ten zuid-zuidoosten van Interlaken,ten zlzidzuidwesten van Grindelwald en ten westen
van den Finsteraarhorn.Deze bergreuzin van
graniet en gneis,door gletschers ommanteld,
heeft eene hoogte van omstreeks 4000 Ned.
elen ontleent haar naam aan haar sneetlwwit

1d0

1842 onderzocht hj wederom verschillende

gewesten van Java, doch werd in 1846 door
de regéring belast met een geologisch onder-

zoek van het reheele eiland.T0t in Junj
1848 hield hj zlch bezig methetvolbrengen
van deze taak.Bjna allevuurspt
lwende bergen van diteiland werden door hem beklom-

men.T0therstelzjnergezondheidvertrokhj

in den aanvangvan 1849metverlofn= rEuropa
en gaf er het hoogstmerkwurdige werk:

2ylava, zjne gedaante, zjn plantentooi en
lnwendige bouw (1852- 1854, 3 dln),,ju
hetlicht,alsmedezjneplavaanschelandschapgewaad. Zj rtjst ten noorden zeersteil0m- pen (1853,11bladenl''en zjne uitmuntende
hoog uit het Triimletendal,vanwaar het wa- rKaartvan heteiland Java(1855,4bladenl''
ter naar de W itte Li
itschine vloeit. W ie zich De door hem verzamelde planten werden d00r
::,Bentham ,M olkenboer,Han0P den W engernalp, aan de overzjde van Y gwel,deFrïeq
genoemd dal,bevindt,heeftgedtlrig gelegen- karl enz. beschreven onder den titel van:
heid om waar te nemen! h0e de sneeuwval- nplantae Junghunianae (1851 enz.
), - de
len van de Jungfrau er ln de diepte storten. door hem opgespoorde fossiele dieren door

De berg bestaat uit eene reeks van pyrami- H'
erklots en de door hem geleverde fossiele
daa1 boven elkander geplaatste kammen,die planten dool, Göppert. In 1855 keerde .Tlp#-

door diepe kloven geseheiden zjn.Naarhet hultn naar Javaterug,waarhj van 1858 t0t

noordwestcn verheFen zich vôör de Jungfrau 1860 belast was met de leiding der kinacul2 weinig minder hooge bergtoppen, de Sil- tum-.Hj overleed den 24sten April1864 te

berhorn en deSchneehorn.Rndolfen m è'
r6- Lembang bj Bandong in dePreanger-Regentzly-v.
ç Mmy? uitAarau,twee broeders,zjn schappen.Behalvevele opstellen in tjdschrifde eersten geweest,die den t0p van deJung- ten schreefhj n0g:r=
-opographischeund nafrau bereikten. Dit geschiedde op den 3den turwissenschaftlicheReisen(1845)'',uitgegeven
Augustus1811.Na dien tjd ishun voorbeeld door Nees non .rtçdxkckô - r'rerugreis van
meermalen nagevolgdj en wél aan de zuid- JavanaarEur
opa(1851),,- en (
u veeyelenosteljke zjde,van hethotelplungfrau''aan zene maartevensdoorvelengewraaktepLlchtden Aegischhorn over den Aletschgletscher en schaduwbeelden uit de binnenlanden van
heen.Degids Walter ron ZJ2 heeftbj zjne Java (4dedrtlk 1866)''.
beklimming van 20Julj 1862 een anderen
Jungius (Johannes Henricus), een veront
dede
ktn
, wa
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ng
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ljk- diensteljkregtsgeleerde,geborenteOsnabdick
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e
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in 1715, studeerde eerst te Jena, daarna te
den kan.
Leiden en eindeljk te Göttingen en werd
Junghuhn (Franz W ilhelm), een uitste- hier in 1746 secretaris der hoogeschoolen rekend beoefenaar der natuurljkehistorie.Hj dacteur derpGelehrteZeitung''.Nadathjhet
werd geboren te Mansfeld,den 26sten October volgende jaarbelastwasgeweestmetde0pçte Londen,
1812,studeerde te Halleen teBerljn in de voeding van den prins nan Frclli.
geneeskunde, voortsin de kruid-en delfstof- keerde hj in 1750 naar Nederland terug en
kunde en werd oëciervan gezondheid in het zag zich geplaatstaan de Latjnsche school
Pruissische leger.Ten gevolge vaneentw eege- te Rotterdam , terwpl hg Gee- d M erman
vecht met pistolen w erd l1kC
, vcroordeeld tot behulpzaam wasin hetrangschikkenvanzjne
zolarige hechtenis op Ehrenbreitstein. Hj uitgebreide boekerj.TwaalfJaar later werd
ontvlugtte echter reeds na 20 maanden en hj bibliothecaris te Hannover enhistoriograaf
begafzich doorFrankrjk naar Algies,waar van het Brunswjk-Liineburgsche Huis, en
hj wederoëdervan gezondheidwerd bjhet overleed den 14den âpril1799.Van zjnegeVreemdelingenlegioen. Nadat de Koning van schriften noemen wj:pTabulaacademica!exPruissen hem van de vroeger vermelde straf hibens urbes academiarum suarum celebrltate
ontheven had,ginghj naarCoblenz en ver- etnomine inclytae (1736)',- rDe conditione
volgens naar Nederland, nam er dienst als medicorum apud veteresRomanos(1739)'',oëcier van gezondheid in de Oost en kwam
De Jure Salinarum tum veteritum hodierno
in Odober 1835 te Batavia. Intusschen was llbersingularis(1743):'
,- J.0.W estenbergii
hj alleen het eersteJaarbelastmetgenees- opera Juridica (1746- 1747,2dln)'',enz.
kundige dienst te Batavia en Djokjokarta, Jungm ann (JosephJakob),eenuitstekend
daar hj er in slaagde,om ten behoeve van beoefenaar der Slawischetalen,werdgeboren
natuurkundige nasporingen zich later steeds te Hudlitz in Bohemen den lsden Julj 1773,
de gelegenheid te verschafen t0t reizen in bezochth6tgymnasium teBeraunentePraag
verschillende deelen van Java. In 1840 zag en studeerdeIn laatstgenoemde stadindewjahj zich verplaatstnaar Padang op Sumatra begeerte en regten, waarnahj eerstleeraar
en verzamelde hier merkwaardige bjzonder- werd aan het gymnasium te Leitm eritz en
heden omtrent den bodem en de bevolking

daarna aan datte Praag, waarmen hem in

der Batta-landen, zooals bljktuit zjn ge- 1834 t0t prefect benoemde.Voo1.ts bekleedde
schrift:,De Batta-landen op Sumatra (1847, hj bj deuniversiteitin 1838 en 1839 debe2 4ln)''.Na zjn terugkeerteBatavia inJunj trekking van deken der philosophische facul-
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teit, en was in 1840 rector.In 1845 ontving

hj het emeritaat en overleed te Praag den
14den November 1847.Hj vertaalde pAttala''
van Cltateanbriandin het Boheemseh (1805h
alsmede M ilton'
: pParadise lost (18114 2de
druk 1842)''.In zjne pGezamenljke werken
(1841)''bevinden zich vertalingen vangedichten van Bûrger en 8Ailler in hetBoheemsch.
Voorts leverde hj eene Boheemschechrestomathie,getiteld:pslowesnost(1820;2dedruk
1845)'',- eene pGeschichte der b'
öhmischen
S
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legde hj hetrectort
latneder,om zich aande
zamenstelling van zjn rBatavia''te wjden.
W eldra werd deplaatszjnerinwoning belegerd,en gedurende dien ttld gelt
zkte hethem
door de belegeraars heen te dringen, daar
prins W illem I hem naar Delft geroepen had

om bjstand teverleenen in zjneelmstige ongesteldheid.Hj wasn0g te Delfttoen Haarlem bezweek,en bj deplunderinggingzjne
boekerj verloren.ln 1574 zag hj zich benoemd tOt stads-geneesheer te Middelburg en

hj kwam in aanmerking vooreen professo-

en een uitmuntend Boheemsch-Duitsch raatte Leiden.Hj Overleed echterden 16den
woordenboek , getiteld: pslownik Cesko-Ne- Junj 1575.Zjn zooizstichttehem eengedenk-

mecky (1835- 1839,5 dln)''.

teeken in de kerk te Middelburg,waarhj

Junij,thansde 6demaand van hetJaar, begraven was,en daarditdoor den tjdvertelt 30 dagen en was volgens den 0ud-R0- dwenen was?heefthetZeeuwsch Genootschap
meinschen calender de4de,daarhetjaarin aldaarin 1842 een nieuw doen verrjzen.Hj
dezen met Maart begon.Hj heeftzjn naam heeft een groot aantalLatjnsche geschriften

ontvangen van Jnno weshalve Oridiu hem bew erkten uitgegeven,en zelfseen pLexic,on
XMensis Junonius''noemt, of van den eersten Graeco-Latinum (1548)''in hetlichtgezonden.
consul Julius JkIiI: Brutu . In het Neder- Voortsnoemen wj van hem : DCommentarius
landsch draagthj den naam vanZomermaand. de coma (1556 en laterl''1- rcommentarius
Juniperus,zie Jenererstr%dk.
de anno etm ensibus (1556)1'
,- pAdagiorllm
Junius.Onderdezennaam vermeldenwj: ab Erasm o omissorum centuriae 0d 0 cllm

HadrianusJkai'
M:,een verdiensteljkNederlandsch geschiedkundige.Hj werd geborente
Hoorn, den lstenJulj 1511,bezochtdeLatjnsche schoolteHaarlem ,studeerdeteLeuven in de geneeskunde enwljsbegeerte,reisde

dimidia (1558)'',- nEmblemataadArnoldum
Cobelium (1565 en later bj herhalingl'',-

XNomenclator omnium rerum propria nomina

variis linguis explicata indicans(1577 en la-

ter'', - pLugduni Batavorum ab obsidione
in Iluitschland en Itzlië,verwierf te Boiogna liberatio (1575'',- en vooralzjn rBatavia,
ill 1540 den rang ran doctor in bovenge- in Qkua praeter gentiset insulae antiquitatem ,
noemdevakken,studeerdedaarnaeenigentjd origlnem ,decora,mores,aliaque ad eam his-

te Parjs en wez'
d in 1542 ljfàrts van den
hertog van N/r/OJ: in Engeland,alsmedeopvoedervan dienszoon.ZesJaren laterkeerde
hj naarNedarlandterug,waarhjvruchteloos
eenebetrekkingzocht,zoadathjnogmaalsnaar
Londen vertrok om aldaar a1sljfartswerkzaam te wezen. In 1551 wash: weder te
Haarlem , doch kort daarna vestigde hj zich
a1s geneesheer te Hoorn. Daar hj hier met
weinlg voorkomendheid ontvangen werd,vertrok hjvoordederdemaalnaarLonden,maar
vestigde zich eenigen tjd later te Haarlem ,
waar hj eerst in het huweljk trad metde
bemiddelde M aria F/ïlFzdl-izlc Keizers en na
hetoverljden van dezemetHadrianaAt
'
z:,
:e-

laer, eene zuster der vermaarde Kenan.Ntl
bood men hem de betrekking aan van geneesheer te Delft, doch Hadrianus JsfzI: had
rerds besloten om zich te Amsterdam als arts
neer te zetten,toen de D eensche gezanthem
uit naam van FrederLk 11 verzocht,zich met
het onderwjs van den Kroonprins te belasten. Hoewel hem door den gezant van Zw eden nog voordeeliger'aanbod gedaan w erd,

toriam pertinentia.j declaratur, quae fuerit
vetus Batavla, quae Plinio, Taclto, Ptolemaeo cognita quae etiam genuina inclytae

Francorum nationis fuerit sedes (1588; 2de
druk,1652)'',gedeelteljkvertaalddoorG.Boot
onder den titelvan:rEen seercortedoch clare

besehrjvinge van de voornaamste ghemuyrde

en onghemuyrde steden en vlecken van H0l-

land en W est-vriesland (1609)''. Eindeljk
vermelden wj zjn opoematum liberprimus
(1598)'' en zjne oEpistolae, quibus aceedit
vita etc.(1652)'.
I'
raneiseu.
s Jl>6'
l
f:, een jveraar voor de
Hervorming en volgens getuigenis van Brandt

eenvierdubbeledelman,nameljk doorafkomstj
verstand, wetenschap en deugd. Hj heette
eigenljk FranLois #.
1
f Jon, werd geboren te
Bourgies den lsten M ei 1545,legde zich eerst
t0e op de studie der regten,dot)h begaf zich
later naar Genève om in de theologie te stu-

déren.In 1566aanvaarddehj de betrekking
van predikerbjdeHervormden teAntwerpen
011 rei
sdedoorde ZuideljkeNederlanden om

de leer der Hervorming uit te breiden.M et

vertrok hj in 1662 naar Kopenhagen,doch het grootste gevaar,terwjl er een prjsop
deonvriendeljkebejegeningaldaardeed hem zjn hoofd was gesteld, bleefhj werkzaam
reeds in 1663 naarhetVaderland terugkeeren, en bezocht Brussel, Brugge, Gent, Breda

waarhj teHaarlem t0tstadsgeneesheerenrect0r der Latjnsche schonlbenoemdwerd.De
roem zjner geleerdheid was z0o groot, dat
de hoogeschoolte Rostock hem tothoogleeraar
en de koningen van Polen en Hongarje hem
tot ljfarts begeerden. Hj bleef echter te
Haarlem ,doch toen de Staten van Holland
hem in 1564 t0tgeschiedschrjverbenoemden,

enz.De beeldstorming zochthj zooveelm0geljk tebeletten;niettemin moesthjeerlang
veiligheidshalve dewjk nemen naarDuitschland. Hier werd hj te Heidelberg doorI'
retfero 11, keurvorst van de Pfalz,met bljdschap ontvangen en t0t predikantte Schönau

bevond hj zich alsveldaanjesteld.In 1568lege
r Van den prins TG%
predlker bj het

JUNIUS.

141

Oranje en trok daarmede overdeMaas.W el- 1640,toen hj zich verbond aan hetgrafeljk
drakeerde hj overMetznaarSchönauterug, huis van Fw e, belast met het besturen der
maar w erd in 1573 door den Ketlrvorst naar letterkundigeoefeningen van denJongengraaf
Heidelberg ontboden.om m et Trenlellénsaan AlberieMs.Metdezen vertoefde hj van 1642
de vertaling van hct Oude Testamentte wer- t0t 1646 gedurig eenigen tjd te '8Hage,en
ken. ln 1578 werd hj hoogleeraar te Neu- keerde vervolgensnM r Nederland terug,waar
stadt, vtôrtrok vool'ts naar Otterburg om hj zich vestigde te Amstcrdam. Een paar
aldaaret,ne gemeente te vllstigen,aanvaardde jaren woondehj in Friesland.om erzichop
toen een professoraat to Heidelberg: on gaf
vervolgensgehooraan eenetlitnoodigingnamens

Friesche taalen oudheidkunde t0e te leggen.

fn 1655 vestigde hj zichte'sHage?waarhj
HendrikJT'om zich naarFrankrjk te bege- op 8s-.jarigen leoftjd dooreenehevlgeziekte
ven.Hier werd hj dool'den Koning lnetet
lne werd aallgetast. Na zjne herstelling ontdiplomatieke zending belast,en toen hj Op waakte b!j hem een vurig verlangen naar
deterugreis door Nederland trok,aanvaarddt. Oxtbrd.Eindeljk besloothj erheen te trekhjaldaar,mettoestemming.vandenKeurvorstt ken.Hj werd er met de grootste achting
in 1592 de betrekking vau professorprimarius bejegend,doeh toenenlendeverzwakkingnoodte Leident onderwees er alle deelen der g()d- zaaktL hom , zich naar MTindsorte spoeden,
geleerde wetenschap,f)n overleed aan dt,pest waar hj ztjn intrek nam bj zjnneet'Zsllc
den 23sten October 1602.Hj wordtgeroemd Vossilts en dtln 19den November 1677 overa1s een m an van uitgebrëide kennis en vrede- leed. Zjne '
l
zandschriften had hj vermaakt
lievende gezindheden. Van zjne talrjke ge- aan de Bodleyaanslrht)Bibliotheek te Oxtbrd,

schriften noemen wj:g,Bibliorum paxsI,id waarzj thallsn0gaanwezig zjn;deuniverest quinque libri Moschls latiile reeensex11e- siteit stichtte llem uit dankbaarheid aldaar
braeo facti etc. (met Tremelliw%, 1575;pars een marmeren gïtdenkteeken.Van zjne ge11, 15769 pars 111?IV en deLibriapocry- schriften veri
nelden wi
j:pDe picturavetertlm
phi 1579)''. Jl
tn%ns bflzorgde daarvan cen libri 1I1 etc. (1t$3; ()n laterl'',ook in het
zden drult te Londen, die in 20 jaar even Engelsch en Nltderlandstsh vertaald, yobzoovele uitgaven beleefdet rActa Aposto- servationes in M'illeram i abbatis Franclcum
lurtlm et epistolae duae 1aauli ad Corillthios Paraphrasis Cantici Canticortlm (1655)''
ex Arabica translatione latine reddita (1578 DCaedmonis Paraphrasis poetfca Geneseosetc.

en laterl''
,- rsacrorètm parallelort
lm libri111
(1588 en laterl''
pGrammatica lingnae
Hebreae (1790)'',- rApoealypsismethodica
analysiillustrata(1591enlaterl''- .
â'
3s()f'
vvxo.
v
sive de pace ecclesiae catholicac inter Christianos (1593)'' - rpentateuchiexplicationes
analyticae (1594,5 d1n)'',- rDeSanctorum
invocatione (1597):' - pDe statu animae
post mortem (1598)'', pDe ecclesia liber
singularis (1600)''
De sacramentis in
qenere (1601)''
, - rDe aeterna Deipraedestlnatione (1602)'',- 7DeJustiicationehominis coram De0(1602),,- en poperatheologica (1601,2 dln)''.
francisc'
us J'
Mpifz,v, een zoon van den voorgaande. Hj werd geboren te Heidelberg in
1589of1591,ontving onderwjsvan Gerardus
Jblx pe.s Vossi'tts, rector te D ordrecht, studeerde te Leiden, waar hj zich vooraltoelegde op de Hebreeuwsche taal en de w iskunde,en wjddezich vervolgensaan degodgeleerdheid. In 1617 ontving hj een beroep

(1655)''
,

pouatuor D. N. Jesu Christi

Euangeliorllm versiones perantiquae duae,

Gothica scilicet et Anglosaxonica etc. (1665
en latol
-l''? en pEtymalogicum Anglicanum
etc.(1743)''.Zjne handschriflen zjn getiteld:
rLeges Frisiortlm '' met het gedicht: plloe
dae Friesen Roem w ounen'',medegedeeld in

de pvrje Fries (dl 1)'',

ptziber legum et

consuetudintlm tkisicarum etc.'', pluegesFrisiOrum untiqtlae editae par Sibrand Siccamam
etc-''
, en JyDictionaritzm Frisico-Latinum''
met eenige pLarmina 1prisicary.
Inranciscus Jfxlï'
lf,
s,een broederszoonvanden

voorgaande. Hj werd geboren te Emden den
zlsten september 1624. Studeerde in de regten te Groningen, U treeht en Leidenjver-

toefde geruimen tjd in het buitenland en

w erd in 1651 buitengewoon en in 1654 geW 00n hoogleeraar te Groningen, voorts in

1666 lid van den stedeltjken raad,waarna hj
hethoogleeraarsambtnederlegde.Hj overleed
den 29sten Julj 1678.
a1s predikant te Hillegersberg,doch daar hlJ
Junius (Brieven van) is de naam eener
Rem onstrantsche gevoelens openbaarde,w erd
het door de Synode te D ordrecht onwettig

reeks van brieven, die, onderteekend door

verklaardjwaarna hj ontslagen wasvan zjne
kerkeljke bedieningen.Toen hj ondervond
h0e de Rem onstm nten in Nederland w erden
bejegend,begafht
jzich eerstnaarFrankrjk

1771 in den ppublic Advertiser''verscheen.

Junius,van 21 Januarj 1769t0t21 Januarj

Zj handelden over staatkundiyeaangelegenheden, en devoornaamsteregeringsjersonen
w erden erzondereenigeverschooninglnaangeen toen naar Engeland?waar de Bodleyaan- vallen en ten toongesteld,terwjleruitbleek,

sche bibliotheek te Oxtord hem ruimschoots dat de schrjver 0en m an WaS Van kennis
gelegenheid aanbood voor wetenschappeljk en talent. Een procês, tegen den uitgever
onderzoek. W eldra wer.
l hj er opziener en %roodfallingesteld,leiddet0tniets.Debrieven
'
verzorger van de uitgebreide boekerj van werden t0t een bundelvereenigd in 1772,en
TltomasA '
t)'
?t)cr#,graafvan 21.r'lIzl#:Ien Svrrey, in 1812, ja, zelfs n0g in 1855 verscheen

hertog '
van Norfolk,lord-maarschalkvanEnge- daarvan eene nieuweuitgave.Talrjkepersoland en gunsteling van Jaeob1.Hj bleefer nen - de voornaam sto staat- en letterkunzeer naar zjn gtmoegen werkzaam t0t aan digen - werden gedoodverwd met hetauteur-
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schap,en nogaltjdverkeertmendaaromtrent
in het onzekere, hoenzel tllans het gevoelen
vrj algemeen is, dat zj door sir Pltilip
Frcpci.
v(1740- 1818)zjn opgesteld.Destrjd
du roverbljftechtern0g altjdaanllouden.

regelen en poogde de Portugézen met de
Franschen te verzoenen.Toch bleefde afkeer

van de Fransche heerschappj erzeergroot,
zoodat zich weldra in alle oorden des lands
guérillas vertoonden. D00r een aflattenden

Juno is de naam eener oud-Romeinsche

strjd met deze hadden detroepen van Junot
zooveel geleden) dat zj in 1808 moesten
Here.Zj isdegemalin van Jupiter(Zeus)en terugtrekken voor de Engelschen, die bj
godin, welkc overeenkomt met de Grieksche

zelve eene godin des hemels en der aarde. Vimeiro gelaud waren;o0k de capitulatie van
Fraaiis in de pllias''van Homlr'as de v00r- Cintra wasdaarvan hetgevolg.In1809,inden

stelling,h0e zj, Op den t0p van den berg ool
'log met Oostenrjk,werdJknotden lzden
Ida gezeten, haren echtgenoot, die aan de Junj bj Berneck door Kienmaqer geslagen
Trojanen de overwinning wi1bezorgen,z00- Daarna washjgouverneurderIllyrischePr0danig weet te boejen,dat hj den geheelen vinciën,en bj den togtnaarRusland voerde
strjd vergect. De Grieksche sage verhaalt hj bevelOver het8stearmeekorps.Daarhj
voorts in bjzonderheden,h0e zj alde min- weinig geestkracht aan den dag legde,zond
naressen van Zeus vervolgde.D e Romeinsche
Jùno vertoont zich,zooals reeds uitden naam

de Keizer hem w eder naar Illyrië. W eldra

verviel hj t0t krankzinnigheid en vestigde
bljkt, wantJuno ishetzelfdealsJorlno,het zich in hetstadje Montbardinhetdepartement
vrouweljke van J'
olûn, als de vrouweljke Côte d'Or. Hier viel hj van een muur en
wederhelft vanJupiter.Eigenljk waszj eene kwam daardoor Om het leven op den 29sten
godinne des lichts en w erd op den eersten Junj 1813.- Zjne gemalin,Laurette,herdag der maand gehuldigd.Voortswaszj dc togin d'Abrantes,naarm en meenteen telgvan
godin dergeboorten en derhuweljksverbind- het Griellsche Keizershuis der Comnenen en
tenissen (JunoZvciptzen Pronubajenkoningin tevens eene verre bloedverwante vanNapoleov

desHemels(JunoAe.
t
#xl).Daarenbovendroeg f, was geboren te Montpellier in 178b*.Na
zj n0g eenige andere namen.De beeldende haarhnweljk (1805)werd zj hofdamebj de

kunststelt haar voor a1seen ideaalvan vrou- moedervanNapoleonenmaaktemetharenechtweljke schoonheid met vollevormen en een genootzich schuldig aan eeneverregaandevereerbiedwekkend voorkomen,geheel gedostin kwisting.Nahetoverljdenvan dezen leverde

jfeuilletons,mémoiresenromans,enoverleed
een opper- en onderyleed, slechtshals en z
in behoeftige omstandigheden in hetnonnenarmen ontbloot,meteen slujerofeenekroon

versierd, en met een schepterin de eene en
vaak een granaatappel in de andere hand.
Naast haar ziet men veelal een paauw geplaatst. In de dagen der Grieksche Oudheid
was het grootsche beeld van Here in het
Heraion bj Argos beroemd; het was doo1
'
P olycldn van goud en ivoor vervaardigd.
Onder de overgeblevenen bekleedt de Jkz/oder
Villa LudovisiteRomedeneerstenrang.- Zie
o0k onder Asteroiden.

klooster Abbaye aux Bois te Parjsin Junj
1838. Zj schreef: pMémoires ou souvenirs
historiyues sur Napoléon, la revolution, le
directolre, le consulat,l'em pire et la restauration (1831- 1835), 18 d1n)'', - rscènes
de la vie espagngle (1837)''! en pllistoire
des salons de Paris (1837),. - Haar zoon
Napoleon d'
Abrantes is de schrjvervan den
romall:pDeux coeurs de femme (1833)'.
Junta (Vergadering, Comité) noemtmen
Junot (Andoche), hertog van zl
zrcz
iïd.
s, in Spanje elke staatl
tundige velveniging.Te
een Fransch divisie-generaal, geboren den voren gaf men dezen naam M n de vertegen23sten October 1771 te Bussy les Forges, woordiging, Felke men thans metdien van
studeerde in 1792 in de regten, maar trad Cortes bestempelt. K arel 11 benoem de eene
reedshetvolgendejaarin militairediensten Groote Jko?fl van staatsdienaren t0t bepaling
trok bj Toulon de opmerkzaamheid van .Bo- van de regtsmagt der Inquisitie.Bekend isde

Jlte crf: t0. zich, toen deze hem te midden J'
unta,welke in 1808doorN apoleonteBayonne
van het geschutvuur der Engelschen een brief zamengeroepen w erd, alslnede de Centraaldicteerde.Zoodra deze geëindigd w as vieleen J'
lsfl der Spaansche opstandelingen met hare
?zwfl':.
b0m bj hen neder,die beiden metstofbe- P rovinoiale J'
dekte. rW elnu'', zeide Jknot, rdat bespaart
Jupiter, zamengesteld uit Jbvis zlfdr,is
mj de moeite om zand op den brief te de Romeinsche naam van den g0d deshemels
stroojen''.W eldra washjadiudantvanNapo- en des lichts, die door alle Indo-germaanleonen vergezeldehem naarktaliëen Egypte. sche volkeren gehuldigd en bj de Griekcn
Den 18den Brumaire benoemde Bonaparte hem Zeus geheeten werd.Tn de vroegsfe tjden
t0t kommandant, veivolgens t0t gouverneur aanbaden laatstgenoem denhem alseenenatuur-

van Parjsen eindeljk t0tgeneraalen groot- godheid,nameljk alsdeOorzaakvan het0n-

kruis van het Legioen van eer.NadatJknot w eder, van den vruchtbaarmakenden regen
in 1805 korten tjd als gt,
zant te Lissabon en van den koelen w ind.D ie aanbidding gevertoefd had,onderscheidde hj zich in den schiedde in heilige wouden ,zooalsteDodona
slag bj Austerlitz en trok dcn lodenNovem- in Epirus,waar m en in het ruischen derblaber 1807 aan de spits van een leger in de deren van een zwaren eikenboom zjne openhoofdstad van Portugal, waar hj zich ver- baringen m eende te hoorcn, alsm ede op de
volgens in naam van Napoleon,gouverneur des hoogste bergtopyen.Men meende,dati
nzonlands verklaarde. Hj verwierf den titelvan derheid de ltrum van den hoogen Olympus
hertog ran H &'tzpfe.s,nam vele heilzam emaat- aan de noordeljke grenzen van Thessalië de
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zetelwas van Zeus;hj werd ergedienda1s ljkste bljkt uit de verschillende bjnamen
Zeus OJt
yZAXtI#,terwjl men te Olympia in van Zeus.
O0k de Romeinsche Jupiter werd reeds
Elis ter zjner eer groote nationale spelen
vierde. Volgens de sage was Zeus de zoon

vroeg een opperste g0d des volks, die van

lf.: op den Capitovan Kronos(Sattlrnus,eenzoonva'
n Uranus)en Ouds als Jupiter Clzifolizl'
van R hea.eenedochtervan Gaea,- voortseen ljnschen heuvelgediend werd.Hj waserin
broeder van Poseidon (Neptunns) en Hades de eerste plaats een g0d derveldslagen,die
(P1ut0)vanHestia(Vesta),Here(Juno)enbe- overwinning en buit bezorgde, - voorts de
meter (Ce1*es). Zj vernleldt, dat hj op het bescherm er van trouw en regt,- en eindeeiland Creta geboren werd in eene grot van ltjk alsJupiler ppfîzzlv.
: maœimus de vertegen.

den berg Ida,w erwaarts R ltea gevlugtw as, wOordiger van alle m agten goedertierenheid.
om het ltind te verbergen voor hh'onos,die Zjn priester,devoornaamsteonderzjneambtzjn eigen ltroostverslond,- alsmededathj genooten en een voorbeeld van eerbiedwekvoedsel ontving van de geitAmalthea en van kende waardigheid, droeg den naam van .1lade bjen van hetgebel
-gte,terBjldeKureten w;d4 diatis.
zvzït/fc.
< heeft een beroemd standbeeld van
door hunne oorlogsdansen het schrëjen van
het kind onhoorbaar maaltten.Intusschenver- Ze'
as geleverd.Het was verbazend groot,van
slond Kronos,doorR ltea Om den tuza geleid, goud en ivoor vervaardigd (!n in den tempel
in plaats van den zuigeling een in windselen te Oiympia geplaatst.Voortszjn onderscheigewikkelden steen. Zoodra Zeus den m anne- denestandbeelden,zoowelzittendealsstaande,
ljken leettijd boreikthad,noodzaaktehj,met van Zeus behouden gebleven,van welke het
hulp van M etis (de verpersoonljkte schran- vermaardste zich in hetVaticaan teRomebe-

derheid) den ouden Kronos om de voorlleen vindt.Hj wordt voorgesteld a1seen krachtig

verslondene kinderen uittespuw enen voerde, man meteen rustig gelaat,door een grooten
ondersteund door deze, dor)r de Cyclopen, rjkdom van lp
lkkell omgeven. Doorgaans is

dt, Hecatoncheiren (honderd-armige reuzen),
Tltemis, Trozz
lefFze'
,,
: en Oclanus? een strjd
metzjn vader,waarin hj overwlnnaarbleet'
.
Kt-onos met de Titans,zjne bondgenooten,
werden in den Tartarus gcw orpen,en er ontstond eennieuw wereldbestut
lr,deheerscllappj
derGoden van den Olympus,aan wier lloûfd

zjne borstontblootenhetbenedenstegedeelte

des ligchaams met een eenvoudig gew aad be-

dekt.Op zjneregterhand draagtl1j degodin
deroverwinning (N'
ike)ot
'hj voertdaarmede
den schepter,en in zjne linkerland den bliksem , terwjl naast heln een adelaar is geplaatst.

zich Zeus en zjne gemalin Heee bevonden. Jupiter is voorts de naam der grootHj werd voorts de vader deï Goden,daar ste planeet, van 0ns zonnestelsel. In omvele Godinnen,alsmede aardschevrouwenheln vang en massa Overtreft zj alle overigeplakinderen schonken1 die tot den kring der neten te zam en.Haargemiddelde afstand van

Olympische goden behoorden;Here nameljk
schonk hem Ares(Mars)enHepltaestus(Vultsa
nus),Rebeen Eileitltyia, Dtoneschonk hem
Apltrôdite(Venus),- Leto(Latona),Apolloen
Artemis(Diana),enM aiaA'
dr-d.
:(Mercurius)
terwjl uithene (Alinerva) uit zjn hûofd te
voorschjn kwam.WjdersscllonkDemeterhem
Persqlnone,- Sémelé.
llipzed'
l
x, (Bacchus),Tltemis de H oren en de M oieen (Parc,
en),
Xfxryl/vle de Cl
tariten (Gratiën),-- a'Vnemosyne de M uzen, en Leda de Dioscuren.Eindeljk had hj van onderscheidene aardsche
vrouwen,welkehj metzjnegunstbedeelde,
zonen, die als heroën (helden) eene plaats
bekleedden tusschen de goden endemenschen.
Tothen behoordeninzonderheidHéraelh (Hereules), alsmede Perseus (van Danaè'
),M inos,
Rltadamantl
tys en RarpedontvanEuropaj,Epa'AZI
,
: (van Io4, Aeacus (van Aeyina),Arcas
(van Callisto),Amphion en Zethlu (van An-

fi&:)enz.Bjnaalle Griekschevorstenhuizen

ontleenden hun oorsprong aan Zeus,en in de
gedichten van Homerlts worden de koningen
in het algemeen rAfstammelingen van Zeus''
genoem d.
Uit al die mythen en sagen, in verband
met de dichtkunst,ontstond allengs de voorBtelling van Zeus als den oppersten,almagtigen en alzienden bestuurder der dingen,
den beschermer van het regt en van de

de z0n is bjna 51/2maalzo0 groota1s die
der aarde tot deze en bedraagt1071/c millioen geogr.mjl.De excentriciteitharerloop-

baan isgeljk aan liastevan dengemiddelden

afstand,zoodat zj ln haar aphelium 113 en
in haar perihelium 102 millioen geogr.mj1
van de z0nverwjderdis.Dehellingder100pbaan op het vlak van de ecliptica bedraagt
10,18/,7 e11delengte van den klim mendenknoop
98o48',5.Haarkleinste af'
stand van deaardeis

811/4 en haa'
r grootste 1333/4 millioen geogr.
mjl;- hare middelljn heefteene lengte van
ruiln y0000 gcogr.mjl,zoodat zj ruim 12
maal zo0 groot is als die der aarde,terwjl
de schjnbare middelljn 31//t0t 41/ beloopt.
Hare massa is338-maa1zo0 grootals die der
aarde, doch hare digtheid bedraagt slechts

1/4devan die deraarde.Haarsynodische0mloopstjd bedraagtbjna 12 Jaren en haar omwentelingstjd (0m hare as) slechts 9 uren
551/: mlnut
lt,waardoor eene aanmerkeljke
afplatting (0,073)isontstaan.Doorden telescoop beschouwd, vertoont Jkpiterveranderljke donkerebanden,dieevenwjdig zjn mqn
den evenaar,en h0og3twaarschjnljk in verband staan met haardampkring.Jupiteris01nstuw d door 4 m anen,satellieten genaamdjdie

men reeds doorzwakkekjkerskan waarnemen;zjwerdennagenoeggeljkttjdigdoork
%imon
A crïzl,
: te Ansbach (1609)en door Gallllite
orde in het huiseljk en maatschappeljk Pisa (1610) ontdekt.Hare loopbanenllebben
leven, - eeue voorstelling , die ten duide- slechts eene geringe helling op die van de
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hoofdplaneet, zoodat zj zich bjna in eene (mettweetunnels),alsmede doorhetTraversregteltjn vertoonen.Haremiddelljnen bedra- dal naar Verrières en Pontarlier, terwjlde

gen 545,450,734 en 585 qeogr.mjl,zoydat centraalspoorweg van BaselnaarLucern loopt

de tweede in om vang weinlg verschiltvan de dool' den Hauenstein-tunnel, - voorts over
maan onzer aarde.Hare afstanden vanJupiter de Aar naarBern en anderesteden van Zwitbedragen lh92
/s,151/4deen 27 stralen der serland.

Planeet, en halv omloopstjdtln 1S/4de,3i/'
:de HetDlitselteJfzrc-gekrgf:,tusschendeRjn
yl/cde,en 16S/adedagen.De tlrie,welke zich en de Main gelegen, is60 geogr.mj1lang,
hetdigtst bj Jupiter bevinden, worden bj geljktmeerop eenebergvlakte,bezitonderelken omloop verduisterd,en de vierdeinden

regelook.Dezeeclipsen zjn doorRömergebezigd t0t bepaling dersnellleid van hetlicht;
o0k verschaFen zj 0ns het middel o1n de
aardrjkskuudige lengte eenerplaatstebepalen.

scheidene dwarsdalen, w ordt noordwaarts
lager en heefteene steile helling aandenoord-

oosteljke zjde.Men splitst het in 3 afdeelingen, nameljk het Sawarzwald-lkragebergte
tusschen de Rjn en de Donau,- hetZ'
tva-

Jura is de naam eenerkalksteenketen,die NdcAe Jurazqebergte tusschen de Donauen de
zich ten westen van de Alpen (tusschen de Altmiihl, - en het I'
rankiselz J'
xrc?J:
.ç4e.t
Rhône en de Ain) in eene noordoosteljke tusschen de Altmiihl en de Main. Dit laatste
rigting t0t aan den bovenloop van de M ain heeft verscheidene merkwaardige druipsteennabj het Fichtelgebergte uitstrekt. De Rjn en beenderenholen.
tusschen Schalhausen en Basel verdeelt haar
HetIkansehe#vt?,r&vlezlfJura,een gedeelte
in het Zwitsersche en Dqitseh'eJfzrtl-.t/dkr.t7/d. van Francha Comté, telde iu 1872 op 901/c

Het eerste, 00k het Fransche of'ei
yenlqke
Jlrc-gdkrp/e,bj de oudenJ'
urassqsgenaamd,
vormteerstde grenzen tusschenFrankxjk en
Zw itserland 0na verder OP den Zwitserschen
bodem voort te schrjden.Het is 40geogr.
mjl lang en 4 t0t 7 breed en bestaat
uit lange parallel-ketens, die van de Rhöne
t0t aan het Meervan Genève zich terhoogte
van 1600 Ned.el verheFen, vanhier allengs
lager en breeder wol-den en ten noorden van
hetMeer van Neufchâtelin bergvlaktenover-

E) geogr.mjlruim 287000 inwoners. Meer
streek,door de westeljke ketensen de ult-

dan z/sde van den bodem vormt eene bergloopers van het Jtlra-gebergte gevormd,hetwelk zich hier verheft t0t eene gemiddelde
hoogte van 1200 sed..el en onderscheidene

r
ivieren doetontstaan,die t0tlletstroomgebied van de Rhône behooren,zooals de A1n,
de Seille, de Doubs met de Loue enz.O0k
vindt men er een gedeelte van het Rhône-

Rjn-kanaalen onderscheidenemeren.Dehoog-

gaan.De hoogsteketen isdezuidoosteljke, ste deelen van hetgebergte en vele hellingen

die zich het dlgtst bj de Alpen bevindt.Het zjn Onvruchtbaar, doch vele dalen leveren
geheele gebergteisv0lkloven,grotten,meren goeden wjn en een overvloedvangraan.Men

en rivieren,welke laatste hier en daar inhct heelt er groote dennenwouden en uitgestrekte
gesteenteverdwjnen om elderswedertevoor- w eiden, die voedsel opleveren voor paarden

schjn tetreden.De wateron vloejen eraan en randvee, zoodatde boter-en kaasmakerj
de eene zjde naar de Rjn en aan de andere er aanzienljke voordeelen afwerpen.Ook isde
n= r de Rhône,znodat de Jura-keten de w a bjenteelt er van belang,alsmedehet winnen
terscheiding vormttusschen deM iddellandsche vanjzer,marmer,albasten'
z.DeinwonersvorZee en de Noort
lzce.Zj draagtop hare zui- men eenenjverebevolking,dievelerleinuttige
voo
rwer
pe
u
ver
vaar
di
gt
e
n in den handel
deljkehelling wjngaarc
len,en op harenoordeljke wouden,weiden en botlwlanden.Over brengt. Vele mannen trekken vandââr naar
het geheel is zj weinig bevolkt.Tot hare het binnenland van Frankrjk,om erzich als
hoogste toppen behooren de Mont-credoz tbj w erklieden te verhuren,en keeren tegen den
Fort de l'
Ecluse), de Col de Neige, haar oogsttjd terug.Herdepartementlleeft4arronhoogste punt,- de Reculet,- de Pré de dissementen en zjne hoofdstad is Lons 18

Marmiers,- de Grand ColombierdeGex,- Saulnier.
de Dôle, - de Schwerzerberg en de Monturnavo
mi
nku
gn
,cijî
'n
agr(-okl
en
peOwa
fotöelr
iv
et
eromi
rmi
ng
Tendre, die alle ongeveer 1600 Ned.elhoog noJ
eme
dera
ard
lge
o
ng,
zjn,- voorts tusschen'hetMeervan Neuf- welke men in het Juragebergte het eerst
châtelen de Doubs:de SuchetmetdeAiguille erkend heeft als eene afzonderljke vorming,

deBeaulmesen deChasseron(beidevan dergeljke hoogte),- alsmedede Mont.r
fourne,
de Chaumont en de Chasseral,- eneindeljk
ill het Noordeljk gedeelte de Hasenmatte
(tegenoverSolothurn) deW eiszenstein,de Lëgern,en de Mont-Terrible (deze laatste
nlim 900 Ned. el h00g). Daar tlit gebergte

tusschen de trias-en krjtgroep gelegen.Zj
bestaatuit3 afdeelingen,nameljk '
tvitte./çfrc

met lichtgelcleurde, digte kalkglasteenten,
waartoe ook de lithographischekalksteen van
Solenhofen behoort,- bruineJ'
fzrt
z,bestaande
uit bruin- en geelachtige leemaarde, mergel

en zandstt'en met jzerhoudend kuitsteen,-

uit onderscheidene parallelketens bestaat e11 en zIvarteJ'
z
l
frl, o0k leos (lias) genaamd en
geene doorloojende dwarsdalen heeft,levert bestaande uit bitumineuse mergellei (?14kalk-

het voor reizlgers groote moegeljkheden op. steen, waaruit men aardpik verkrjgen kan,
On1 daaraan te gem oet te komentheeftm en en uit zandsteen.A1 deze afdeelingen bevater onderscheidene kunstwegen en in denlaat- ten talrjkebewerktuigde Overbljfselen,vooral
sten tjd ook spoorwegen aangelegd. Deze koxalen, zeesten*en, zeeëgels, éên-en tweelaatste loopen van BiellangshetBieler M eer, schalige weekdieren, belem nieten,am monievertakken zich naar Chaux-de-FondsenLocle ten, kreeften,visschen en hagedissen.- De
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Juravorming omgeeft a1s een breede gordel
hetRjngebied.Eenaanvang nemendbj Basel
aan de Duitsche zjde,looptzj doordeZwabische Alpen, over Nordlingen en Regensburg t0t digt bj Coburg.Voorts vindtmen
haar in W estfalen,in hetTeutoburgerW oud,
de Weserketen en den Harz,terwjlzj opk
in opper-silézië nietontbreekt.In de Alpen
heeftzj eeneaanzienljkedikte en iaermet
ouderelagenverbonden.- O0kzoektmenhaar
niet te vergeefs in Iàlië,Frankrjk,Engeland en Rusland,en in Virginia(Noord-Amerika) omsluit zj dikke steenkolenbeddingen.
Jûrgens (Kar1 Heinrich), een Duitsch
geschied- en dagbladschrjver, geboren te
Brunswjk den 3den Mei1801,studeerde tc
Göttingen in de theologie en werd achtervolgenspredikantte Amelunxborn enStadtolden-

dorf.Hj beoefende voortsdefraajeletteren
en dronq aan op staatkundigehervormingen
in vrjzlnnigen geest. Daartoe schreef hj:
DLuther v0n seiner Geburt bis zum Ablaszstreite (1846-1847,3 d1n)''
,en pueber die
Umtriebe einer Adelspartei im Herzoythum
Braunschweig'' geplaatst in de rlfonstltutionelle Jahrbicher' van W eil.Bj herhaling
zag hj zich t0t 1id der Standen gekozen,
doch de regéring wikkelde hem in een procès, waaraan evenwelde gebeurtenissen van

1848 een einde maakten.Toch was hj als
missie van Vjftig en van(le Nationale Ver1id van het Vöör-parlement, van de C0m-

gadering een van hen,die allengs eene Con-

servatieve partj zochten te vormen. Met

BernltardL redigeerde hi
J- in die riyting de
Flugbl:tter aus der deutschen Natlonalversammlung''.Eerst behoorde hj t0t departj
van ron GJ.> rl, later t0t die der Groot-
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zjn sTraité des vertus des plantes (1771):'

in betlichtverscheen.
lernhard de J>##ï:l, een broeder van den

voorgaande.Hj werd geboren te Lyon den
l7den Augustus 1699,overleed teParjsden
Gden November 1776, en waseen tjdgenoot
van Linnaeus.Hj sttldeerde eerat in de geneeskt
lnde en verkreeg te Montpellier den
doctorsrang, doch bepaalde zich vervolgens

bj de kruidkunde en werd in 1722 leeraar
onder zjn broeder.In 1758 werd hj directeur van den tuin te Trianon?alwaarhj de
gewassennaarnatuurljkefamillënrangschikte.
Zö(
5 kwam hj t0t hetnaar hem genoemde
stelsel, waardoor hj grooteverdiensten verwierf. Hj heeft niet veelmeer geschreven
dan eenigeuitmuntendeverhandelingen,welke
eu
ïtg
ebr
eidre
ni
sf
cdheene
ker
nn
V
tan zjnma
ar
hj
we
d hbeotta
ho
o
si
cs
hag
oe
l,
uigen,
diezich bjvoortduring tlitbreidde.
Joseph de J'assielb, een broeder van den

voorgaande.Hj werd geboren te Lyon den
3den September 1704 en overleed te Parjs
den llden April1779.O0k hj studeerdeaanvankeljk in de medicjnen, bepaalde zich
daarnabj de wiskunde,dochnam vervolgens
als kruidkundige deelaan deexpeditie,welke
zich in 1735oplastvanMawrepannaarQuito
begaf,om er eene graadmeting te doen onder
den evenaar.Hj bleeferachterom planten
teverzam elen,bezochtde Cordilleras t0tP0tosi,doch werd,toen hj zich te Lima wilde
inschepen naar Europa,m et geweld door de
Spanjaarden teruggehouden:om er dienstte
doen als inyenieur.Hierdoor verviel hj t0t
eene krankzlnnigheid,waarvan hj n0g niet
genezen was,toen hj in 1771,naeeneafwezigheid van 36Jaren,in zjnvaderlandterugkeerde.Zjnekruidkundigeverzameling echter
bragthj teParjsin veiligheid.

Duitschers.In 1849 keerde hj naarStadtoldendorfterug,doch legde in 1851hetleeraarskz.
vte f4,eenneefvan den
ambt neder,waarna hj zich naarHannover AntoineZlzlrelfdeJ'
begaf,alwaarhjzich belasttemetderedactie voorgaande.Hj werdyeborenteLyonin1748
van de pllannoverische Zeitung''. 00k deze en overleed teParjsln 1836.Dezehad zich
liet hj,na de Optreding van hetministérie aanvankeijk desgeljksop degeneeskundetoeBa eelej in 1852 varen, vestigde zieh achter- gelegd, doch werd in 1770 hoogleeraar aan
volgens op verschillende plaatsen als privaat- den Jardin des Plantes te Parjs,welke bedocent, en overleed te W iesbaden den zden trekking hj echter in 1,
785 nederlegde.Hj

December 1860. Ook schreef hj n0g: rzur was sedert 1773 1id der Académie, sedert
Geschichte des deutschen Vert
àssungwerks 1777 diredeur van den Jardin des Plantes,
(1850- 1856,2 dln)''.
en zag zich in 1808 doorNapoleon totraadsJurisdictie, zie Regtwebied.
heer-tltulair der Keizerljke Universiteit beJurist en Juristendag, zie Re-qtsge- noemd.Ten tjde van Lodewi;k X VII1was
leerde.
hj a1shoogleeraarindeartsenjmengkundeen
Jury, zie Regtspraak.
kruidkundew erkzaam.LaatstgenoemdewetenJus, zie Reyt.
schapishem veelverschttldigd;immershjheeft
Jussieu (De)isde naam van een Fransch het door Bernhard deJl.syïe'
llbedachte stelsel
geslacht van beroemde klmidkundigen. Van

deze noemen wj:

bekend gemaakten uitgebreid,en deregels)

in zjn pGeneraplantarl
zm secundum ordlnem
naturalem deposita (1789)*'gegeven,worden
6den Julj 1686 en overleden te Parjs den n0g steeds als wetten geëerbiedigd.Hj vol22stenApril1758.Nadathj in 1716vaneene bragtvele en grondigenasppringen en werkte
botanische reis in Spanje wasteruggekeerd, t0t aan zjn dood aan de verbetering van
werd hj, als leerling en opvolgervan Tonr- genoemd stelsel.
Adrien de Jkft
sàdff,een zoon van den vool'v2eforf,hoogleeraarin dekruidkundeaan den
Jardin des Plantes te Parjs.Behalveonder- gaande, geboren te Parjsden 23qten Dectllnscheidene verhandelingen leverde hj eene ber 1797, sedert 1826 hoogleeraar aan den
Antoine de Jkfyyïel, geboren te Lyon den

nieuwe uitgave der plnstitutiones botanicae

Jardin des Plantes en 1id derAcadêmie,en

(1719)''van Tournefort,terwjlna zjn dood overleden den 29stenJunj 1853.Hjwaseen
IX.

10
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#
W*I
J
: Nationalgesânge der Hebrëer (18031
81
8
,5 d1n)''1 - eene nieuwe uitqavevan
den pGeist der hebrëischen Poesle'' van
Herder (1829,2 d1n)'',- ssionitische Harfenklënge (1829)'', CHessische Denkwiirdigkeiten (1799- 1805) , - ns. vorzeit
(1820- 1830)'' - voorts zjne geschritten
over de landgravin Amalia zllïzcle/A (1812)
en over de Heil'i
e Alizclef/z(zdedruk 1835).
.q
W jdersleverdehj een vervolgOp depllessischeGelehrtengeschichte''vanStrieder(1831).
Eindeltjk gat'hj verscheidenebundelsgedichten in het lichty die zich door gevoel en
zaeen bekend.
dooreenevloejendeversiicatieonderscheiden.
Jussieua L.is de naam van een planten- - Zjn eenige zoon Wilkelm JldJi was de

waardig lid V3n zjn beroemd geslacht en
heeft een M ntal monographieën van belangrjkeplantengeslachtengeleverd,alsmedeeene
XBotanique(1844)''.
Lanrent Tlrre de J'
lq
:.def:, een neef van
Anténe Zc/
rezlf.Hj werd geboren teLyon
den 7den Februarj 1792 en heeft zich in
Frankrjk verdiensteljk gemaakt door de
invoering van het wederkeeriq onderwjs te
bevorderen.Vanzjnezedekundlgegeschriften,
welke gedeelteljk doordeAcadémiezjn bekroond, is vooral hetvolksboek:psimon de
Nantua,ou lemarchand tbrain (1818)''algegeslacht uit de familie der Onagreen. Het
nnderscheidtzich dooreen buisvormigen,prismatischen of cylindervormigen kelk met een
4- 10t 6-deeligen rand,eene 4-t0t6-bladige
bloemkroon, dubbelzooveelmeeldraden,een
draadvormigen, korten stamper, een van 4
t0t 6 groeven voorzienen stempelen eene 4t0t G-hokkige, langw erpige, vaak geribde,
met den kelk gekroonde zaaddoos met vele
naakte zaden. Het omvat heesters en kruidachtige moerasplanten in w arme gewesten,
m et afwisselende bladeren en enkelvoudige,
hoekstandige bloemen. Van de soorten noe-

vader van Karl en Ikrdinand J'
I:Ji, die in
de geleerde wereld een goeden naam hebben
verworvén. Karl, geboren te Marburg den
zden Augustus 1832, studeerde in de godge-

leerdheid en wjsbegeerteen vestigde zicha1s
privaatdocent in zjne geboorteplaats methet
werk: rDie ësthetischen Elemente in der

platonischen Philosophie (1860)'',waarna hj

zit,h bezig hield met hetvervaardigen eener

uitvoerigelevensbeschrjvingvanW inekelmann,
-

en I'erdinand, geboren te M arburg den

zden Junj 1837, bepaalde zich bj destudie
der Oostersche letterenj vestigde zich in 1861

men wj:J.Aer'
?
zriczlg L.,in Peru,- & r:- desgeljks te Marburg en werd er in 1865
pen.
%Z.,inZuid-Azië(0pJava),- enJ.S'
tvart- buitengewoon hoogleeraarin de vergeljkende
zïcsl Dee., in W est-lndië groejende. Zj taalkunde.Zjn belangrjkst geschriftis een
worden t0t het week maken van gezwellen ))Handbuch derZendsprache (1864)''.
gebruikt.
Justicia L.isde n=m van eenjlantenJuste m ilieu (Le) of het.l'
ni.
nte midden geslacht uit de familie der Acanthacèen.Het

noemtmen den wey, die evenvervan twee ondergcheidt zich door een 4-t0t G-deeligen
uitersten verwjderd 1s.lnvelezaken isvoor- kelk, z-hokkige helmknoppen en eene ovale
zeker hetkiezen van den gulden middenweg

z-hokkige zaaddoos.Hetomvatkruiden,hees-

zeer aan te bcvelen, - bepaaldeljk waar ters en boomen met breede bladeren en in
deze den weg der deugd vormt tusschen 2 eindelingschearen gerangschiktebloemen.Zj
uitersten, w elke evenzoovele tegenoverge- groepen in alle warme landen en vele soorten
stelde ondeugden zjn. Op zedeljk gebied worden als sierplanten gekw eekt. Som mige
echterstnxn waarheid enlogen,regtenonregt, met geneeskrachtige eigenschappen zjn later
goed en kwaad tegen elkander over,en het bj hetgeslacht Gedarnssa Neesgevoegd.Van
zou eene dwaasheid zjn,hierdenmiddenweg de soorten noemen wj: 1..
rcioll- L.,in
te willen betreden.
Arabië,op Ceylon en in Malabar groejende,
Hetjvte vïlidzlnoemde men na deJulj- wier wortels men tegen de jicht en wier
om wenteling van 1830 de staatkunde van

bladeren m en tegen het hoesten gebruikt.

Lodewj;ki'R/
zïlïz.
s,welkedenmiddenweg koos

en J.q
szecioq
:l Roœb.,eenefraajesierplant.
tusschen de uiterste partjen,de Legitlmisten Oy St. Eustatius groejen J. q
sc.
sq
sïlï.
s,een
en de Republikeinen. H et bleek echter al hellzaam borstmiddel,en J..r'
yq
xfcc/zïlzltz,welspoedig,datm en metzulk een basculesysteem ken m en er a1s sierplantkw eekt.

Justinianus I, keizer van het Byzan(schommelstelsel) niet ver k0n komen. De
staatkunde van het justemilieu iskarakter- tjnsche rjk (527-565),geboren in Thracië
100s en kan zich om die reden op den duur
nietstaande houden.

in 483, was een telg van Slawischen stam

en droegaanvankeljk den naam vanUprauda.

Justi(Kar1W ilhelm),een Duitsch godge- kei
Zjn 00m J'
Hstin'
usA dievan landbouwertot
zer was opgeklomm en, belastte zich m et

leerde, geboren den 14den Januarj 1767 te

Marburg, studeerde aldaar en te Jena,was zjne opvoeding en benoemde hem t0tmedeustinus werd Ju eenige jaren te MTetzlara1s huisonderwjzer regent. Na den dood van J'
w erkzaam en aanvaardde in 1:90 de betrek- fizll ily.
v keizer, doeh grootendeels enkel in
king van predikantte M arburg.In 1793werd naam ,daar hj geheelen alafhankeljk was

hj ergewoonhoogleeraarindewjsbegeerte, van zjne gemalin Tlteodora,eenevoormalige

in 1801 archidiaconus,kortdaarnasuperinten- tooneelkunstenares, die zich door schoonheid
dent en consistoriaalraad,in 1814 eerste pre- tal
enten en een hartstogteljk karakteronderdikant, en in 1822 professor in de theologie. seheidde. Zj was het, d1e hem aanspoorde
t
0t
de vruchtelooze pogingen om deMonophy.
Hj hield zich hoofdzakeljk bezig met de
schriftverklaring, en overleed den Tden Au- sieten metde Orthodoxe Kerk te vereenigen.

gustus 1846. Van zjne geschriften noemen Daarenboven veroorzaakte zj hevige partj-
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schappen, die den troon van haren gemaal de Perzen wasoorzaak dathjt0tstompzindeden waggelen en door Beloar*s op eene nigheid verviel, waarna Tiblrius door hem

bloedige wjze beteugeld werden.Laatstge- a1s zoon aangenomen en t0t caesarbenoemd
noemde echter, gesteund door een anderen werd.Hj stlerfin afzondering den 5den0cveldheer,genaamd,Narse.
nbreiddehetrjkvan tober 578.
J%stinianus aanmerkeljk uit. W é1 moest in
Voortsnoemen wj:
Jltstin'
us Martyr, den kerkvader en den
het Oosten de vrede met den koning Van
Perzië worden gekocht, doch in het westen verdediger van het Christendom. Hj was
werden Afrika,SardiniëjCorsica, Sicilië en afkomstig uit Sichem (Flavia Neapolis) in
Iàlië veroverd.O0k aan Spanjewerd in 550 Samaria,onderzochtgedurendeeenereeksvan
een gedeelte der kustlanden aan de Gothen jaren de wjsgeerigestelselsvan zjn tjd en
ontrukt.JustinLanw.
nheeftvooralgrootenroem omhelsdeeerstopgevorderdenleetjdhetUhrisbehaald door het naar hem genoemde wet- tendom.Hj zocht dan o0k tebewjzen,dat
boek,hetwelk,in dejaren 528 t0t533door het Christendom de volmaaktstewjsbegeerte
Tribonianus en anderen opqesteld,onderden is, waarin de stralen der oneindige rede,in
n= m van pcorpusjuriscivllis''deInstituten, het Heidendom verstrooid, zich in hetzelfde
Pandeden enz.bevatte.Het stichten van vele brandpunt vereenigen.Op deze wjze poogde
gebouwen deed trouwensonderzjnbestuurde hj den wjsgeerigen keizerx'
Varew,
qXI.-eJI,
:en
belastingen klimmen. T0t die gebouwen be- zjn broederO ciff,
:Verltst0thetChristendom
hoorden niet alleen 25 nieuwe kerken teCon- over te halen en ditlaatsta tegen de aanvalstantinopel, waaronder 00k de prachtige S0- len der Israëlietische schriftgeleerden te ver-

phia-kerk,waaraan gedurende5jaa'
en 10000 dedigen.Zjne geschriften zjn voor de gewerklieden bezig waren,maar 00k vele ves- schiedenisvan de ontwikkelingdcrkerkeljke
tiilgwerken langs de grenzen. Hj overleed geloofbleer in het m idden der 2de eeuw jinden 14denNovember565.Zjnkarakterwnrdt zonderheid met betrekking t0t de leer van
zeer verschillend beoordeeld, geljk het00k Plato op die van Cltristns,van groot belang.
door Proeopius in de openbare en in de ge- Iloogstwaarschjnljk heeft hj Omstreekshet
heime geschiedenisvan zjn bewindzeerver- Jaar 160te Romeden marteldood ondergaan.
schillend is voorgesteld.W erkzaam heid,zucht Zjn geschrift tegen de Gnostieken,waarvan
t0t orde en belangstelling in beschaving kan Irenaensen Hèpol
yt'
ttsgebruik gemaakthebm en hem niet ontzeggen,maar het ontbrak

ben,is verloren gegaan;daarentegen bezitten

hem aan volharding.O0k was hj jdelen wj van hem eene in 147doorhem opgestelde
hebzuchtig, en de bjnaam de Grppf:ishj Apologia''meteen aanhangsel,en een rDianiet zoozeer verschuldigd aan zich zelven als logus cum Tryphone Judaeo.'' Eene uitm unaan de daden dergenen,die hem dienden.
tende uitgave zjnergezamenljkegeschritten
Justinus.Onderdezennaam vermeldenwj: is die van Otto (1843-1846,3 dln;2dedruk

TweeWyzllfï/ldcFzdKeoers.nameljk
1847- 1850).
Man us JI.
SJQït-I.
C Jùstinus, 0ok M arous
JwstinnsI (519- 527),geborenteBederiana
tts genaamd, een Romeinsch
op de grenzen van lllyrië en Thradë.Hj JIdJII,: Frontin'
was eerst landbouwer,daarna soldaatteC0n- geschiedschrjver,diewaarschjnljk in de3de
stantinopel en werd onder keizer Anantasi'as of4deeeuw onzerjaartelling teRomeleefde,
ter dood veroordeeld,m aarontving genadeen

hoewelanderen hem in de 2deeeuw plu tsen.

zag zich, als bevelhebber der ljfwacht,na
het overljden van laatstgenoemde t0tkeizer
uitgeroepen.Hj wist op eene behendigewjze
zjne mededingers uit den weg te ruimen,al
was hj z0o ongeletterd,dathj niet lezen of
schrjven kon.Trouwens hj liethetbewind
grootendeels in handen van zekeren Proelns
en van Jwstiniamus,den zoon zjnerzuster,

Hj is devervaardigervan een uittrekseluit
hetniet meeraanwezige,grootegeschiedwerk
van Trogws Wozzeç/fz.
s, een Galliër uit den

tjd van Any%çstus,dic in 44 boeken eene
algemeene geschiedenis leverde, maar in de
boeken 7 t0t41meerin 'tbjzonderdieder
Macedonische heerschappj behandelde, weshalve zjn geschriftden naam van rllistoriae

en overleed den lsten Augustus 527.
Philippicae''ontvinq.Hetuittrekselvan J'
wsA
Jttstinus 11j den zoon van BLglenoa of flf:,ç w erd in de mlddeneeuwen veelgelezen

Vigilanto (eene zuster van Jw.
%tiniangt.
g) en en o0k laterop de scholengebruikt.Van de
van Dulcissimu. Door zjne gemalin Sopltia, uitgaven vermelden wj dle van Graevius
de dochter eener zuster van Theodora,was (Leiden,4dedruk 1701),Gronoviws (Leiden,
hj desgeljks met het Keizerljk Huisver- 1719en 1760,2 dln)en z
vc/zzpr z(1834- 1836,
maagschapt, zoodat hj de opvolger werd 6 dln).
van zjn oom.Aanstondswerdeenealgemeene
Jute is de naam van eene spinbare stof,
amnestie door hem uitgevaardigd, doch hj welke verkregen wordt uitde bastvezels van
oFerde tevens de handlangers der afpersingen
van Justinianns aan de woede des volks op,
stelde de zoodanigen te vreden, met wie
Jutinianns met geweld leeningen gesloten
had, voerde het consulaat weder in en herstelde den vrede der kerk doorhetaannemen

eenige Corchorus soorten, tot de l
àmilie der
Tiliaceën behoorende. In Oost-lndië zuivert
m en die vezels, waarna men ze droogt en
m et traan insmeert.Deinboerlingengebruiken
zevan Oudst0thetvervaardigenvan ltleedingstukken,zakken,vloerkleeden enz.Reeds40

derorthodoxegeloofsbeljdenis.W eldra bleek jaargeledenwerdjute uityevoejduitdehaven
het echter, dat hj a1s keizer ver beneden van Bengalen naar de splnnerpen te D undee
zjn o0m stond.Deveroveringvan Darasdoor in Schotland.Men heeftverschillende soorten
10*
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van Jutenaar gelang dergewassen,waarvan ken en metdatvan Sleeswjk overeen,ende
(
le vezels afkomstig zjn.Daartoe behooren natuur met hare voortbrengselen desgeljks1
.
Ccaorns plifprùf: en C. c snlris alsmede AandeOostzjdeverschaftdeuitvoervangraan,
C.fdzfïlï.ç,w elke in Algéxië te huis behoort. rundvee en paarden veel welvaart.Ook vindt
De Oost-lndische juteplanten ztjn éênlarige men er veel turt', terwjl de visscherj er
kruiden, die in April ûf Mei gezaaid en in bloeit. Met uitzondering van eenige Duitsche
den herfst geoogst worden. Men snjdt de kolonisten en van een aantal rondzwervende
stengels bj den wortel af en legt ze in Zigeuners, die zich Tartaren noemen en een
.

water te weeken, waarna men de bastvezels
er in de lengte afhaalt zonder deze of00k

ellendig leven leiden, behoort de bevolking
tot den Deenschen.stam.Het land isverdeeld
den stengel te breken. Zj worden in het ill 4 stiften) die de namen dragen van Aa1water afgespoeld en daarna çedroogd.De borg,Viborg,Aarhuus en Ripen.

kleur der vezels is aanvankeljk wit,doch
Men meent dat in ouden tjd deCimbren
wordtlatergeel.Zj zjn buisvormig,evenals ill Jutland hebben gewoond,Van wie het
die van w 0l,katoen en vlas,maar niet z00 schiereiland zjn naam ontvangen heeft. In
taai.Zj worden gebraakt,gehekeld en ge- den aanvang der middeneeuwen hadden de
sponnen. Men weeft het garen op dezeltde Juten (bd de Angelsaksen Geot@'
8) er zich
wjze als dat van vlas,en hetdoek wordt gevestigd,dieeen Angelsaksischpnstam vorm-

00k zoû geapprêteerd.In 0ns land issedert den,welkedooreigen Koningen geregeerdwerd.

1838 veeljutegebraikt vooralin Twente Zj gingengedeelteljk naarEngelanden voerom doek teweven voorkoëjbalen.Inhet den, als bondgenooten der Saksers? oorlog

-

algeraeen vervaardigt raen daarvan zakken tegen Karel de Groote. Tegen het elnde der
voor steenkolen, Nv0l, katoen,suiker,rjst, 9de en het begin der lodeeeuw maakten de
graan,meelenz-,alsmede vloerkleeden,zeil- Denen, Onder aanvoering van koning Gorm,
doek en derreltlke voorwerpen.Men bezigt zich van Jutland meesterj en dit bleefver-

hetJutegaren lnzonderheid alsschering in de volgens een deel van het koningrjk Denetapjtweverj,terwjldeafval in papierfàbrie- marken. De Saksische bevolking is er in de
ken kan gebruikt worden.In Engeland vermengt men het met w01 en katoen,omdat
men de hieruit geweven stofen alsdan ved
goedkooper kan leveren. In Engelsch Indië

Ileensehe opgegaan,zoodat de hedendaagsehe
Juten ofJutten een tongvalvan het Deensch
spreken,hoeweldaarin vele Saksische eigen-

aardigheden zjn bewaardgebleven.
wordtdejuteingrootehoeveelheidverbouwd
Juvenalis (Decimus Junius),een uitsteenverwerkt,endejute-indtlstrieisindelaatste kend Romeinsch hekeldichter uit de 2de helft
Jaren, voornameljk in Engeland en Frank- der eerste eeu:v na Chr.,geboren te Aquinum
xjk verbazend toegenomen,vooralnuhetge- op het grondgebied der Volscers,legde zsch
bleken is, dat de eigenaardige reuk harer aanyankeljk t0e op de welsprekendheid en
vezels zich nietmededeeltaan de stolen,die daarna Op dedichtkunst.TeRûme,waarhj
in jutezakken verzondenkworden.
zjn verbljfhield,zag hj zich doordedwinJutland,in het Deensch Jylland,is eene gelandj van Domitianws belemmerd in het
Deenscheprovincie,diehetnoordeljkgedeelte openbaar maken van zjne gedichten.HetvervormtvanhetCimbrischeschiereiland.zjgrenst haal,dathj wegenseenehateljketoespeling

in hetw esten aan de Nogrdzee,inhetnoorden op P aris, een gevierd acteurvan die dagen,
M n het Skaqerrak, m het oost
en aan het alsgrjsaarddoordienKeizer,onderdenBchjn
K attegat en ln het zuiden aan Sleeswjk,en van huldebetoon, t0t praefectus cohortis betelde met hare eilanden in 1872 op 457 En noemd en naar Egypte gezonden w erd,zoo-

geogr. mjl 826000 inwoners.In hetmidden dathj eerstten tjdevan TrajanusnaarRome
draagt zj eene haar overlangs bedekkende terugkeerde,is nietboven alle bedenkingverheuvelreeks, die zich in den Hemelsberg ter heven.Hj 05erleed teRomein denouderdom
hoogte van Ongeveer170 Ned.elverheft.O0k van 82 jaren.W j bezitten van hem 16 heaan de oostzjde ishetland heuvelachtig en keldichten,waarin hj dedwaasheid en verde kust steil, doch aan de westzjde vlak dorvenheid van zjn tjd aan de kaak stelt.
en langshet strand doorlageduinenomzoomd. Deskundigen verzekeren echter, dat de lode
De grond,rustende op eene bedding vangips en de laatste 5 nietvan hem afkom stig,en

en krjt, die zich aan de oostzjdetot aan de eerste9 en delldeaanmerkeljk qewjzigd
fraaje bosschen van 100fhoutbedekt,terwjl minderflln dan die van Horatius,doch zjne
in het midden veenen en heidevelden de 0p- satiren zjn 00k niet z00 somber en ernstig
dervlakte vormen,en zichdaartusschenwélbe- als die van P ersius. T0t de beste uitgaven
bouwde gedeelten bevinden.Dewest-ennoord- behooren dievan 0.Jahn (1851),X.F.H#zjden zjn minder vrt
lchtbaar en voor een -J9;zz(1854)en Ribbeek(1859).
groot deelm etstuifzand bedekt.HetnoordeJuveneus (CajusVettiusAquilinus),een
ljkste en minstvruchtbaregedeelte derpro- Latjnsch dichter, was presbyter in Spanje
vincie is door de doorbraak der landengte en overleed in 331.Hj leverde eenedichtertusschen de Liimf
jord en de Noordzee een ljke omschrjving van XGenesis''in hexâmeeiland geworden.Er zjnonderscheidenekleine ters, alsmede eene XHistoria evangelica''*
rivieren, waarxan de Guden de voornaam ste meest nMr a
Katthaeus.Zjne werken werden
is,en eenige fraaje meren.Hetklimaatkomt in 1827 door Gebser in 2 deelen in het licht
met dat der overige provinciën van Denemar- gegeven. Andere gedichten van hem zjn
de zee uitsrekt,isaldaar vrtlchtbaar en met zjn.Zjne taalisminderkeurig,zjn humor
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opgenomen in het pspecilegium Solesmense en die der onderste geledingen @ goudgele
franjes.Van dehuishouding dezerlnseden is
(1852)'':
Juvla-noten noemtmen deeetbare,drie- n0g weinig bekend.

hoekige,op de rugzjdebolle,beenharde,ge-

rimpelde zaden van lertholletia Skaù. en
Bonpl., een zeer hooge boom? die in ZuidAmerika aan de Orinoco, ln Brazilië en
Guyana groeit en tOt de familie der Myrta-

Juynboll (Theodortls W illem Johannes),
eenzeerverdiensteljkbeoefenaarderoostersche

taal en letterkunde, geboren te Rotterdam
den zden April 1802tstude6zde te Leiden in
de godgeleerdheid,maarlegde zich vooralt0e
ceënbehoort.Hjdraagtafwisselendgeplaatste, op de Oostersche talen. Toen reeds vielhet
groote,langwerpige,gaafrandige,lederachtige accessithem ten deelvoorzjnantwoord op
bladeren, witachtig gele bloemtrossen en deLeuvensoheprjsvraag:rDecaussiaquibus
houtige,inwendigvleezige,eenhokkige zaad- eFectum est ut regnum Judae diutiuspersisdoozen met 16 tot 20 zaden.De Juvla-noten, teret quam regnum lsraël''.op zjnepDispu00k we1 Braziliaansche kastanjes genaamd, tatio de A1noso''verkreeg hj in 1828 den
hebben den smaak van am andelen en worden doctoralen graad,werd predikantteVoorhout
in 0ns Vaderland onder den naam van pkoke- en aanvaardde vervolgens in 1830 het hoogleko's''verkocht.
leeraarsambt te Franeker met eene redevoeJuweelen noemde men aanvaukeljk als ring:,,De hodierna studiilinguarum orientabrilliant geslepene diamanten, later edelge- litlm conditione''.In eene redorale rede hansteentenin hetalgemeen.Dejwwel'
lershouden delde hlJ over HaKtaker en gaf,behalverluet-

zich bezig methetsljpen en zetten vanedel- terkundigebjdragen(1838--1840)'',metRoord@
gesteenten.Eerstin hetmidden der 15deeeuw en W eyevs de morientalia'' in het licht.In
werd de kunsttlitgevonden om edelgesteenten 1841 werd Jzj hgogleeraarte Groningen,almetfacetten t0trosetten en brillanten teslj- waar hj optrad met eene redevoering:pDe
pen,waardoor hun gloed ongemeen verhoogd gente Samaritana''.Hj gaferonderwjsinde
wordt. Vooral aan het Fransche H0fin den Hebreeuwsehe, Arabists
hetSyrische en Chaltjd van Lodemj;k X1II en XIV werdenvele deeuwsche talen, en werd in 1845 benoemd
en kostbarejuweelen gedragen.Veelaiishet t0t opvolger vao den hoogleeraar Weyerste

bedrjfvan goudsmidenjuweliervereenigd.
s,beJuweeltor (De),Entimnsi-.pedcli,
hoortt0tdefamilie derCurculioniden(Snuittorren)en behoorttehuisin Brazilië.Zj 0nderscheidtzich door een rjkdom derglansrjkstekleuren en isdeschitterendstgetooide
onder hare zusters.De schenkels en verdere
geledingen harer pooten zjn metfjneharen

Leiden.Hier was hti tevensinterpreslegati
W arnel.
ianienaanvaarddezjnambtmeteene

redevoering:,,De praecipuisprogressibus quos
literae Semiticae h0c ipso deeennio fecerunt''.

Ondanks zjne zwakke gezondheid was hj
steeds met grooten jver werkzaam.Hj 1everde: rconmentarii in historiam gentis Samaritanae(1846)''enpchroniconSamaritanum'',
bezet, - aan den snuit staan 2 sprieten,en terwjlhj sedert 1850 metjverwerkteaan
onder de dekschilden liggen de vleugels op- een ptzexicon geographicum e duabus codd.
gevouwen. Hare grondkleur is zwart, doch MSS.arabice editum''
.Voortsondernam hjde
over haar ljf loopen overlangs goudgroene uitgave van de groote Arabische Kroniek :
strepen,die over dedekschilden naardenhals rAbu'
l Mahâsin''1van welke de eerste 2 deein kleine stippen eindigen.Elke afzonderljke len in het licht verschenen.In eene redorale
goudgroene vlek op den rug ofde dekschil- oratie:rDe codicum Orientalium ,quiin Acaden,eigenljk uitBchubben van verschillende demia Lugdtmo-Batava servantux,bibliotheea
kleuren bestaande, vertoont zieh onder het
vergrootglas als een verheven knop in een
zwarten rand,en men verbeeldtzich de kostbaarste edelgesteenten te zien,zooalssmarag-

den,saferen,robjnen,hyacinthen enz.Langs
de zjden van hetinsed ontwaartmen dergeljke edelgesteenten,doch van minderen glanB.
De haren der gchenkelsgeljkenopzilverdraad

(1854)''gafhj den wensch te kennen,datde
Oostersche handschriften, door W illmet aan

hetKoninkljkNederlandschlnstituutvermaakt,
van Amsterdam naarLeidenmogtenverplaatst
w orden, - hetgeen later geschiedde.D eze

geleerde man,00k wegens zjn karakteralgemeen geacht,overleed teScheveningen den
16den September 1861.
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(XB. WoordenjnietonderK vermeld,zoeke men onderC.)
K is de elfde letter van0nsalphabeth.De verschillendegrootte,die op eeneruwewjze
Semietischetalenbezittentweeklanken,welke zjn zamengevoegd en heeft bj eenelengte
op dien onzer K geljken.De één komter van 18 en eene breedte van 14 schreden eene
nagenoeg volkomen mede overeen,doch de hoogte van omstreeks 12 Ned.el.Men vindt
andere kan aangeduid worden door hetW es- erslechtsééne deuraandenoordzjde,2Ned.
tersche schriftteeken Q.De eerste draagt in el boven den beganen grond, bekleed met
het Hebreeuwsch den naam van kaph (holle zil
ver en metyouden sieraden getooid;deze
hand), in het Slrisch dien van koph en in deuris echternletgeplaatstinhetmiddenvan
het Arabisch dlen van ke
ph, terwjl de denwand,maardigtbjéénderhoeken.Volgens
tweede in het Hebreeuwsch qof (koph,ach- de overlevering werd de eerste Kaaba naar
terhoofd),in hetSyrisch go6 en inhetAra- het voorbeeld der troonzaal van Allah door
bisch qaJ wordtgeheeten.Beide lettersvindt de engelen en detweededoorAllaltgebouwd
men bj alle volkeren van het Oosten,die en met laatstgenoemde overgebragtnaar den

tegeljk met den Islam het Arabisch alphabeth aannamen, zooals de Perzen,Osmanen,
Tartaren,Afghanen,Hindoe'
s,Malejers,Berbers enz-, ofschoon men in hunne talen den
Q-klank derSemieten vruchtelooszoekt.Desgeljksvonden uithetoud-semietisch ofPhoenicisch alphabeth beideschriftteekensden weg
naar het Griekseh alphabeth,alwaar zj de

hemel!waarzj zich loodregtbovendetegenwoordlye bevindt,Daarna vervaardigde Reth
eene nleuwe Kaaba van steen en klei;zj
werd door den zondvloed verwoest,en A*aFlcz?ldeed eindeljk devierdeverrjzen,opdat
de geloovigen aldaarden éénigenG0d zouden
aanbidden.Men zieter thans n0g den indruk
van den voetstap des Aartsvaders.Intusschen

namen kcppa en koppa ontvingen.Daar men werd zj later meermalen - het laatst in
echter geen onderscheid hoorde in beider 1630 door sultan Moedapha - vernieuwd,
klank,isde koppa weldra afgeschaft enalleen zoodat van de voormalige Kaaba niets meer
op oude munten en alsgetalteeken (90)over- over is dan een stuk van den muur,hetwelk
gebleven.InhetRomeinschealphabeth,hetwelk alszeerheilig wordtbeschouwd.Indennoord-

desgeljks beide letters opnam,isK door0, oosteljkenhoek.derKaaba isdezwarte,met
die 00k vpör f en 6 den klank der K bezat, zilverbeslagen steen (Hadslar-el-Aswad)vastvervangen,en slechts in enkelegevallen,z00- gemetseld, die volgens de Mohammedaansche
als in hetwoord Kalenda,bediende men zich overlevering door den engel Gabriëlbj het

van de K.De q,steedsmet'
?
xverbonden(gl), bouwen der Kaaba aan Abraham ferd ter
had in hetLatjn denzelfdenklank a1sde K. hand gesteld;zj wasaanvankeljk w1t,maar
Hetzelfde kan men zeggen van hetGothisch, is zw art gew orden door de vele tranenjdie
waarin de klankverbinding k'
tdooréénschrift- de Aartsvader over de zonden dermenschen
teeken - de Q - wordtaangeduid,en van vergoot.Naar het voorschrift van M ohammed
de nieuwere Germaansche talen,waarin men moeten de geloovigen gedureide het gebed
vôôrden(l)Q schrjftinplaatsvank.- Dek derwaartshetaangezigtwenden en zich daar-

(de Latjnschec)isdehardstekeelletter.Vo1- heen terbcdevaartbeqeven?om dien tekus-

gens de wet der klankverFchuiving komt de sen.DeKaaba wordtJaarljks driemaalgeoGothische k overeen met de Grieksche (La- pend,- eenmaalvoormannen,eenmaalvoor
tjnsche)yen deoud-HoogduitschecA;bjvoor- vrouwen, en eenmaal om haar te reinigen.

beeld het Grieksche yJ1?
oç, in het Latjn Van buiten wordt zj telken Jare met een

genust heet in het Gothisch k'
uni en in het nieuw zwal-t-zjdenkleedversierd,waaropmet
o
q
d
Ho
o
yd
u
i
t
s
c
h
c
l
t
n
n
n
i
,
hr
t Grieksche goudflraad spreuken tlitden Koran geborduurd
/
*iyaç luldt in hetGothisch mikIls,en in het zjn.NabjdeKaabavindtmendeZemzembron,
oud-Hoogduitsch miehjl- De letterK betee- waaruitde doorAbraltam weggezondeneHagar
kentin hetLatjnXalendae,- enX.frordt haren zoon Ismaël drenkte en waarin de
in oostenrjk gebruiktom keizerll
jk-konInkll
jk pelgrims zich baden, en onderscheidene ruim aan te duiden.
ten, waarin zj hunne gewjde plegtigheden
Kaaba is de naam van een langwerpig volbrengen. H et geheel is om geven door een
vierkantgebouw in deheiligeMoskeeteMekka. grooten,vierkanten,bedektengang,MedslidZj is opgetrokken van groote steenen van el-Haram of de Heilige Moskee genaamd.De
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Kaaba heeft aanzlenljke bezittingen, die hangt.Deze holte wordtaan de bovenzjde
aanmerkeli
jke inkomsten opleveren.Zj werd door deoogkasplaat,aan debuitenzjdedoor
reeds vôör den tjd van Mokammed a1s een de wangplaat en aan debinnenzjde doorde

heiligdom door de heidensche Arabieren ver- netlsplaat omsloten; de basis dezer holte ig
eerd en haar bezit ;af aanleiding t0t bloe- detandkasrai
zd.Van hetopyerkaakbeen gaan
dige oorlogen.Toen M ohammed zichderwaarts 4 uitsteeksels naar verschlllende rigtingen,
begaf, vernielde hj er de 365 afgodsbeelden,
voortsvindtmen eronderscheideneopeninwelke gewjd warenaan de dagen desjaars. gen voor vaten en ZenuW on.

K aab-ben-zobeir, een Arabisch dichHet onderkaakbeen (0s maxillare inferius)
ter en tevens een Tsraëliet,wekte door zi
lne is enkelvoudig.Het bekleedthet onderste ge-

hekeldichten op Mokammed aanvankeljk èen deelte van het aangezigt en strekt zich hoef-

toorn van dezen,zoodathj bj deverovering jzervormig t0taan de slapen uit.Hetmidvan Mekka ter dood veroordeeld werd.Hj delste ot-Onderste gedeelte drMçtden naam
ontving echter genade, werd de gunsteling van kin,en van llier verhefen zlch de beide
van genoemden vorst en was hem zelfsbe- zjtakken.De achtersteoppervlakteisrRw en
hulpzaam bj het opstellen van den Koran. dient t0t aanhechting der tongspieren. De
Hj overleed in 622.Zjn pcarmen panegyri- bovenste oftandkasrand heeft 16 tandkassen.
cum in laudem Muhammedis''is in het Ara- De takken dienen vooraltotaanhechting van
bisch en Latjn door Lette(Leiden 1748)en spieren, Nvaardoor de mensch de onderkaak
door I'eeyta.q (1822), alsmede te Calcutta og en neêr en nagenoeg i
n een kwart-cirkel
uitgegeven en behoort t0t de rzeven M0a1- zpwaarts, alsmede naar voren en naarachtelakat-''
ren bewegen kan,zoodatzj,inverband met

K aad kaat of kât is de naam derJonge de onbewegeljke bovenkaak, uitstekend ge-

toppen en bladeren van (klastr'
tœ dtf'
?
xD,
:,die schikt is t0t het vermalen van spjzen.in Arabiëalgemeen gekaauwd wordt.Ditheeft Eene ongesteldheid, die wel eens voorkomt,

geenerlei nadeelige qevolgen, maar werkt, iskaakkramp ofklem (trismus),nameljk eene
vooralna vermoejenls,verkwikkend en op- aanhoudende kramp in de spieren van de
wekkend. Te voren dronk men een water- onderkaak,zoodat deze onbewegel
jk wordt.
achtig aftreksel van kaad, doch deze ge- Voorts heeft men kaakontwrokt%ng,wanneer

woonte is door het gebruik van koffi
j ver- één der takken uit de Jukbeenholte is ge-

dwenen.
drongen.
K aak (De)iseeneonteerendestraf,of00k
K aai noemt men een muur,langs havens
en kolken van sluizenopgetrokken.Zjwordt wel het instrument, dat tot uitvoering der
van harde klinkers in sterken trasmortelge- strafdient.'
In onze taalheetzj gewoonljk
m etseld en van hardsteenen dekstukken voor- ,9te pronkstelling'', in 't Fransch ole carcan''.
zien of o0k w el van basalt vervaardigd.In- In het oud-llollandsche regtwaszj nietontusschen heeftmenook welkaajenvanrjzen bekend; de Fransche Code Pénal, in 1810
hiertelandeingevoerdtbehieldhaarenplaatste
pakwerk ofvan eikenhouten beschoejing.
K aaim an ,zie Erokodil.
haar onder de eriminéle, pblooteljk onteeK aak noemt men dat gedeelte van het r0nde''strafen,die zoowelals hoofd-a1s a1s

hoofd,hetwelk t0t afsnjdiny en verkleining bjkomendestrafwerd toegepast.Alwieverder spjzen dient.Bj alle dleren vindtmen
meer dan ééne kaak.Bj deGelede dieren
(Articulata) zjn de verschillende kaken zô4
geplaatst, dat zj zich in horizontale rigting
bewegen. Bj de Gewervelde dieren - 00k
bj den mensch - heeft men 2 kaken, en

Oordeeld was t0t criminôle gevangenisklcht-

uit 2 op het naauwst metelkaâ
'rverbonden

af, en bepaalt verder in art. 5, dat,w aar

huisstraf zal, alvorens zjne straf te 0ndergaan, openljk raan de kaak'' gesteld
worden, en daar een uur laag ten toon
staan meteen bord boven zjnhoofd,waarop
met groote leesbare letterszjne namen,bedeze bew egen zich in perpendiculaire rigtillg. roep, woonplaats, zgne misdaad en zjne
Zj vormen bj den mensch hetonderstege- straf vermeld staan.Art. 4 van de wetvan
deelte van het gelaat.De bovenkaak bestaat 29 Junj 1854 Stbl.N0 102 schafte die straf
beenderen (ossa maxillaria superiora). Het de straf van de kaak als op zich zelfstu nde
opperkaakbeen is een veelhoekig ligchaam , straf is bedreigd, zj vervangen w ordt tloor
dat den grond en den rand der Oogholte eene corxectionéle gevangenisstraf van 3- 5
vormt. Het uitwendig gedeelte,methetJtlk- Jaren en ontzetting van sommigeburgerljkebeen verbonden, steekt vooruit en heet het en burgerschapsregten voorvjftottienJaren.
wanguitsteeksel(processus zygomaticus).Het De geldboete,naast de straf van de kaak beheeft eene diepe sleuf, waarin de opening
uitkomteener buis, die den Qden tak derdriedeelige zenuw bevat. De uitwendige oppervlakte gaat met eene ronding in de achtervlakte over, welke m et het vleugelvormig
gedeelte van het gehemeltebeen verbonden is
en daarmede eene breede spleet vormt. De
binnenste of neus-oppervlakte vormt Det het
neusuitsteekselde binnenvlakte van den neus
en heefteene groote oppervlakte,die metden
opperkMkboezem 'o (antrum Higmori) zamen-

dreigd, wordt met de daarvoor in de plaat:

get
Kreden straFentoegeMast.

aakebeen (Dan1ël Matthjs),een verdiensteljk Nederlandsch godgeleerde,geboren
te Haarlem dim llden Maart 1788,studeerde

teUtrecht,werd op zl-larigen leef
tjd proponent en zag zich achtervolgens beroepen te

Zeist(1809),'sHertogenbosch (1815),Middelbmg (1818) en Amsterdam en gaf daaraan
gehoor,terwjl hj aanbiedingen uitRjswjk

enillaarlemjvan de hand wees.Te Amster-
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dam werd hj in 1834opdenpredikstoeldoor belangrjkste voprtbrengselen behoort er de
eene hevige bloedspuwing overvallen en over- Kaapsche of Constantia-wjn en de Pontak;
leed op zjne buitenplaatsAmerikabjW eesp de gewone wjnen van deKaapvinden weden 3osten November 1835.Van zjne ge- gens hun eigenaardigen aardsmaak in onverschriften vermelden wj:pchrigteljk dagboek sneden toestand geen aftrek in Europa.
Men telt er ongeveer 65000 inwoners,die
(1828)'',- rLessen derwjsheid,getrokken
en zamengevoegd uitde Spreuken van Salomo gedeelteljk van Europésche afkomstzjn.In(1835)'',- rNagelaten leerredenen enz.(1836, zonderheid heeft men er vele Nederlanders en
2 dln)'', - en nGodsdienstige mengelingen Enqelschen.Immers de Nederl
andershebben
(1837)'/.00k leverde hj onderscheidene bj- er ln 1651 de eerste kolonië gesticht, nadat
va,
n Alkek in 1648 de Oost-lndische Comdragen in tjdsqhriften.
K aalhoofdlgheid (alopexia, calvities) pagnie op debelangrjkheid van datpunthad

ontstaatdoorongesteldheid derhoofdhuid.Zj opmerkzaam gemaakt.In 1652 verrees er de

kan
ljk algemeen en plaatseljk wezen.GewoonNvordt zj veroorzaakt door ouderdom ,
omdatalsdan de haarwortel sterftwegensgebrek aan voedende kracht der huid,- door

Kaapstad.Deze koloniëwerd in 1795 doorde

Engelsehen genomen,in 1802 bj den vrede
van Amiens teruggegeven, in 1806 opnieuw

overweldigd en in 1814 bj den Vrede van
hevigekoortsziekten,waarbj echter dehaar- Parjsdoorhenin eigendom verworven.
wortel bljft leven, zoodat de haren terug- H et land is in 2 provinciën verdeeld,nakeeren, - door eene verzwakkende levens- meljk de west-provincie of eigenljke Kaap
wjs,- doorklierachtigeongesteldheden?die en de oost-provincie ofUytenhage.De eerste

uitslag op het hoofd doen ontstaan,- door omvatde districten Kaap,Pearl,Malmesbury,
algemeene syphilis, - door overmatig ge- Caledon, Stellenbosch, Swellendam ,George,
bruik Van kwikzilver, - door 100d-en rat- W orcester(Tulbagh),Clan-W illiam en W esttenkruidvergiftiging, - en door erfeljken Beaufort,- en delaatstededistriden Uytenaanleg.Vroegtjdige kaalhoofdigheid gaatbj hage, Graaf-Reynet,Colesberg,Cradock ,S0m annen veelal gepaard m et een w eelderigen merset, Albany, Vidoria, Port-Elisabeth,
groeivan den baard.
Albert,Fort Beaufort en Britsch Kafraria.
Plaatseljke kaalhoofdigheid is doorgaans Het Kaap-dotrid ishetkleinste,maar te-

het gevolg van uitslag, waarbj zich groote
hoeveelheden schimmelplanten ontwikkelen.
Daar kaalhoofdigheid uit velerleioorzaken

kan ontstaan,ishetduideljk,datdaartegen

vens

hetbelangrjkste en volkrjkstedistrid.

Het is in een groot aantal arrondissenaenten
verdeeld en bevat:
De Kaapstad (CapeT0wn), de hoofdstad

geen algemeen geneesmiddelgevonden wordt. van hetKaapland.Zjligt3urengaanstennoorElkedieroorzakenmoetopelgenaardigewjze den van deKaap,aan den noordeljken voet
worden bestreden.
van den Tafelberg (1100 Ned.elh00g)! in
K aap (Eene)noemtmen eenvooruitsprin- eene doorbergen omgevene vlakte,tenzmden
gend gedeelte der kust,- dikwjlshetuit- qan de ruime Tafelbaai,die nietaltjd vocr
einde eener bergketen. Om laatstgenoemde schepen eene veilige wjkplaatsaanbiedt.De
reden hebben vele kapen eene aanmerkeljke stad is van vestingw erken voorzien en de

hoogte en zjn uitnemend geschiktt0tverde- huizen zjn ergedeelteljk inNederlandschen,
digingswerken.- 0ok houten stellingen,die, gedeelteljk in Engelschen trant opgetrokken,

op hetstrandgeqlaatst,den zeeman t0tver- m et platte daken voorzien en m et tropische
kenningsteekens dlenen en hem een bepaalden gewassen versierd.Voortsiszj omgevendoor
koers aanwtzen, bestempelt men met den fraajetuinen en landhuizen.Hetvoornaamste

plein,hetParadeplein Fenaamd,l
irtnabjde
K aap de G oede H oop. Zôö noemde zee; dââr verhelen zl
ch het palels van den

naam van kapen.

Vaseo de Gama in 1492 het westeljk zuid- gouverneuren een grootaantal handelsm agapunt van Afrika, hoewel dit reeds van zjnen.In de Kaapstad,door een gpoorweg

zjn eersten ontdekker, Bartolomeo Dicz overStellenbosch en Pearlmethetbloejende
(1487),den naam :an Stormkaap ontvangen dorp W ellington verbonden, heeft men het
had. Het ligt op 34?35'Z.B.en 18O28'0.L.
van Greenwich. Het daarmede verbondene
Kaapland dat zich over 10 lengte- en evenzoovele breedtegraden uitstrekt, grenst ten
noorden aan het Namaqua-land,alsmede aan
de gew esten der K oranna's, Hottentotten en

bestuur der kolonie,een Engelschen enR.Katholieken bisschop en een 15-11kerken,onder
welke zich de hoofdkerk, aan ,
%. Gdprgdge-

wjd, de Nederlandsch-llervormde en eene
Luthersche kerk,alsmede 4 synagogen bevinden.Voorts heeft men er eeneboekerj met

Bosjesmannen, en ten oosten aan het land 36000 deelen, een fraai stadhuis en ruime

der Kafers en aan de Indische Zee,welke kazernen, een collége, een astronomisch en
zich ten zuiden van de Kaap vereenigt met magnetisch observatorium ,eeneNederlandsche
den Atlantischen Oceaan. Het heefteene 0p- normaalschool, een musêum , een prR htigen
pervlakte van 9000 L geogr.mjl,beziteen botanischen tuin en onderscheidene genootbergachtigen bodem en wordt besproeid door schappen.Het aantalinwoners bedraagtruim
onderscheidenerivieren,van welkedeKei-,de 30000,rn dehandeli
servan grootbelang,
Breede-,deVaal-en de Groote Vischrivier de daar erJaarljks500 t0t600 schepenbinnenval
l
en.
voornaamste zjn.Hetklimaat is ergezond.
Behalve steenkolen vindt men er goud en
NadatdeKaap deGordeHoop inhetbezit
vooralin den laatsten tjd diamanten.T0tde van Engeland gekomen ls,hebben vele plat-
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K aap-verdische Eilanden ,zie O oewe

telandsbewoners van Nederlandsche afkomst,

in deoosteljke distriden wonende,zich verzet tegen het Britsch gezag.In verbond met
de Hottentotten dedel zj invallen in delal
zden derEngelschen en maakten heter dezen
zeol'lastig.Methen,nameljk metde Nederlanders, Boers genaam d,kwam in 1554 een
verdrag t0tstand,waarbj Engeland hetgebied aan de Oranje-ririer als een vrjstaat
erkende.Een anderevrjstaat,werwaartsde
Boers zich in 1848 hebben teruggetrokken,
is de Transvaalselte Jle
wg
fllfek (zieonderdie
beidenamen).
K aapstander (De) is een werktuigjbestemd om in horizontale rigting eene groote
kracht aan te wenden. Hj is in bjgaande
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T'rptlr-t
pler-gfe.

Kaardebol(De)ofkaardedistel(DipsacuB
ftlllonum Mill.
),behoortt0tdefamiliederDipsatt
eae, waarvan het geslacht Dipsacu: de
type is. Deze plant heeft een dikken,spil-

vormigen wortel en bladeren, die bj den

g
rorld over dezen zjn uitgeqreid.Zj zjn
langrond, getand en op de mlddennerf met
stekels yewapend. De stengelbladeren zjn
langwerplg-ljnvormig,gaafofgrof-getand.De
omwindselbladen der bloemen zjn zeerstjf,
aan de punt haakvormig omgebogen en iets
ko
rter dan de bloem. De kelk is 4-spletir.
Men verbouwt ditgewas op een zwaren klelgrond;hetwordtvool'
alaan deRjnjin het

fguur voorgesteld en bestaat uit 2 voetstuk- midden vanFrankrjkeninoostenrjkveelvulken? die doorde beide buitenrigchels en den diggekweekt.Degedroogt
lebloemhoofdlesbezigt men t0t het
rolngchel met elkaarden of gladkander verbonden
zjn. In de voetstrjkenderwolvan
f
laken. De wortel
stukken staan de
!
J
werd te voren a1s
schoren, en het
l
1
dekstukligterovereen zweetdrjvend
middel voorgeheen. De spil einN
l
''N
digt beneden in
schreven. W j ge1
I I(##
een tap, in eene
en hierbj deaf' I
k
Nt'
> vbe
elding van den
opening van den
N
stengel met een
rolrigchelyassende,
wodelblad, alsen de spll zelf of
l
>
de cylinder reikt
mede van een 0mI
windselblad en van
t0t aan het dekeene bloem op de
stuk.De hals,een
cylinder van gexaapstander.
helftdernatuurljke
grootte. De weringer dikte, eindigt boven het dekstukin eenvierkantenk0p ,
$N

waarin gaten gebooxdzjnvoordewindboomen
ofspaken.De1jn ofkabel,waarundelastis

'
t
w

Y,$
j4

/'

A'

vastgemaaktj loopt om de spil met 2 of3

slagen,terwjlmen het vrje uiteindeeraf-

a .

haalt. Komt men alzoo aan het benedeneinde
van de spilen Nvordtdeze naarboven allengs
dunner,z00kan men,d00rhetvrtleuiteinde
iets l0s te laten, de slagen naar boven verschuiven. De krachtverraeerdering wordt bepaald door de dikte van den eylinder en de
lengte der windboomen. W anneer één m an
werkende aan een windboom van 3 ellengte
eene krachtvan 30N ed.pondaanwendt,terwjl
de middelljn der spil3 palm bedraagt, dan

J'
Jwj

,

t$ x

?v )

%

A'

-FN

.

kan hj eentegenstandvan300Ned.pondover-.
winnen, want de krachtstaat t0t den tegenstand als de middelljn van de spilt0tde

NV

geval:30 pond :tegenstand (last)= 0,3 el:
3 e1. Hier is de tegenstand dqs geljk aan

h

.

.

!

N<

N<'-

lengte van den w indboom , ofin hetgegeven

3X30
0 Ir 300 pond.
,3
Alen gebruikt den kaapshnder 00k we1t0t
het opheFen van zware lasten. Men plaatst
dan een takel boven den last en legt het
touw er doorheen en du rna om de spil.Z00

-

. .>
v
<

,

.
y
r
y.

a.

$

h
1

$

wordt hj gebezigd tothetopenen van sluisdeuren. De windas, onder den naam van
gangspil aan boord van Bchepen in zwang,
komt volkomen overeen met den kaapstan-

De kaarde.Dsylccu:Jnllonum.
schilt door den horizontalen stand vandespil. verakaarde wordt in nnBland gekweekt,doch

der,terwjl de braadspildaarvan alleen ver-
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Dipsa-s#IP#I.
vL.metgesteeldebladeren,r0l- staan oferbepaaldezelfstandighedenbjvoegt.
ronde hoofdles en wittebloemen,- alsmede In dezen toestand vormtde caseïne eene vlokDipsa-s .
s
t
yleedfri.
: L. met ongesteelde sten- kige massa,wel
ke na verloop van eeniyen
gelbladeren,eironde hoofdjes en rozenroode tjd zich geheelenalafscheidtvandeoverlge

bloemen behooren t0t de Vaderlandsche plan- bestanddeelen der melk.De zelfstandigheden,
ten,
K maarzjn nietqeschiktt0thetkaarden. welke men aanwendt. om de melk te doen

aarsen (De) zljn doorhetgebruik van stremmen, zjn onderscheidene zuren, bjv.
zoutzuur,ofleb,nameljk een stuk van de

ga8 en petroleum in den laatsten tijd bjna
geheelen alop denachtergrondgeraakt.Eene
halve eeuw geleden bezigde naen ze t0tverlichting van openbare gebouN7en en Nvoonhuizen.Nog heeft men waskaarsen noodig voor

4de maag van een zuigend kalf. Zulk eeno
maag w ordt daartoe zorgvuldig schoon ge.
maakt, gezouten, gerookt, in reepen gesneden en bew aard.Zoetemelkskaas bereidtm en

de R.Katholiekekerken,- n0g worden bj door eene reep leb bj verschemelk tevoeenkele qelegenheden delustresvan paraëne- gen, - zuremelkskaas verkrjgt men van
en steannekM rsen voorzien,maar devetkaars
is in onzen tjd bjna nerçensanderste vinden dan in eene dwergachtlge gestalte in een
ouderwetschen stallantaren.
De kaarsen worden vervaardigd uit vette
zelfstandigheden. Men geeft aan deze den
vorm van een cylinder,welke in hetmidden
voorzien is van een pit. Deze,gewoonljk
van katoen, wordt aangestoken. Door de

melk, die van zelf of door toevoeging van

een zuur gestremdis.De ûjneresoorten van

kaas worden uitsluitend van zoete melk be-

reid; zj zjn aangenamervan smaak en min-

d
eraan bedef onderheviy dan dezuremelkskaas. Voorts onderscheldt men vette 0n

Q;ag0r0 kaas,naar gelang Maen onafgeroornde
of afgeroomde melk heeft gebezigd. In het
eerste geval komto0k de boter,welke in de
warmte smelt het vet en rjstdoorde buis- melk aanwezig is,in de kaas.T0thetmaken
vormige vezelsomhoog,om ervoedseltever- van half-vette kaas neemt men gedeelteljk
schaFen aan de vlam. Hierdoor ontstaathet onafgeroomdeengedeelteljkafgeroomdemelk,
gloejen van ënverdeelde koolstof, en deze en wanneer men zeer vette kaas bereiden

bezitin dien toestand een aanmerkeljklicht- wil, voegt men bj de onafgeroomde melk
gevend Vermogen.
T0tde grondstoFen,T7aarvan kaarsen Vervaardigd worden,behoorthetvetvan allerlei
zoogdieren; voorts was, palmitine- en stearinezuur en vooral paraëne, welke uit teer
gewonnen wordt. Men giet de vette stof in
metalen of glazen cylinders,in wier midden
zaen katoengespannen heeft,- ofmen dom-

n0g r00m .
Zoetem elkskaas w ordt in hetalgemeen op

devolgendewjzebereid.Men brengtbj een
strernrning.Bj hoogen warmtegraad erlangt

bepaalden warmtegraad door leb de melk t0t
decaseïne meerdigtheid en levertvastekaas,
-

bj layen warmtegraad isdecaseïneweek,

scheidt zlch niet behoorljk af van demelk

pelt depitbj herhaling in eenegesmoltene, en verschaft geene deugdzame kaas. Intusslechts even vloeibare vetmassa. Vetkaarsen schen mag de warmtegraad niethoogerzjn
moeten gesnoten worden, maar de pitvan

dan 30 t0t 3;OC.Gebruiktmen de melk ter-

was- en stearinekaarsen is veel dunner, zoo- stond na hetmelken,danis eene afzonderljke
dat zj allengs verbrandt.Daar echter vet- verw arming onnoodig;doch w ilm en ze eerst

ku rsen nagenoeg niet meergebruiktw orden, afroomen, dan wordt zj later in zuivere
beqinnen snuiters en snuiterbakles tot de koperen vaten zeer voorzigtig verwarmd en
antlquiteiten te behooren.
van leb voorzien.D aarna moet de kaasstof
K aarta is de naam van een gewestin het gescheiden w orden van de melk.Hiertoe bebinnenland van Senegambië.Het is ten noor- dient m en zich veelal van lange houten mesden van de Senegal en ten noordwesten van sen.H eeitzich het bezinkselvan de vloeistof
Bambara gelegen en vormt hetnoordoosteltjk gescheiden, dan schept men deze af, doorgedeelte der Senegambische bergstreek. De werkt de kaasmassa, pakt ze in doeken,

bevolking: 300000 zirlen tellende en hoofd- brengt ze in den kaasvorm en jerster de

zakeljk u1tMandingo'sbestaande,bewoonter overgebleven wei zooveel mogelpk uit. Dit
eene oppervlakte van 1100 L qeogr.mjl. geschiedt veelal door gewigten, die langzaZj drjfteen aanzienljken handelln goud en merhand verzwaard worden. Hetbedrag der
ivoor, doch heeft van de strooptogten der

drukking is van grooten invloed op den toe-

hoofdstad ls Nioro.

langer tjd noodig om bruikbaar te worden,

krjgshaftiye Bambaren veel te ljden. De stand der kaas.Sterk geperste kazen hebben

K aarten ,zie Landkak tenen Speelkaarten. maar zjn o0k duurzamer.De kaas wordt
K aas is e0n voedingsmiddel, dat, van daarna uitden vorm genomen,in dekaaska-

melk bereid, grootendeels uit kaasstof (ca- m er op eene plank gezet en van buiten geseïne)bestaat.Men heeftOnderscheidenesoor- durig met zeer fjn zontingewreven.O0k de
ten van kaas, en het verschilis van het za- temperatuur der kaaskamer is van groot ge-

menstelen van debereidinyswjzeafhankeljk. wigt:is zj te hoog dan wordtde kaaste
W j kunnen daarbj nietstllstaan,maarmoe- hard, is zj te laag dan bljft de kaas te

ten ons bepalen bj de kaasbereiding in het week. Bj het bereiden van magere ofgrove
kaas volgt m en d% zelfden weg.
algem een.
Kaasstofisin deversche m elk inoygelosten
Gedurende het verbljf in de kaaskamer
toestand M nwezig, maar zj scheldt zich ondergaat de kaasstof zoodanige veranderin-

daarvan afj wanneer men de melk lang laat gen)dat zj inz
lsmakeljkekaaswordtomge-

KAAS.

zet.De brokkelige massa wordt allengs vaster. Genoemde veranderingen hebben vooral
plaats door den invloed van ammoniak ,die
zich uitde caseïne ontwikkelt.Uit de onderzoekingen van Trommer is trouwens geble-
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heeftafgescheiden.Deweiwordtverwjderdj
en de kaasstofuitgeperst,daarna metde handen fjn gemaakt en in demetweigevulde

kaasvormen geworpen. Nadat men de massa
er vast ingedrukt heeft, neemt men ze er
keh,dat men den tjd,dien de kaasin de op nieuw uit:maaktzeklein,brengtzeweder
kaaskamer moet bljven, aanmerkeljk ver- in de kaaskulp,yietdeweierafen dnetze
korten kan,wanneermen erbj de bereiding daarna nogmaals ln devormen,totdatdezege-

Mnstonds ammoniak bjvoegt. om volgens heel gevuld zjn.Na hetpersen waschtmen
deze methode magere kaas te maken,wordt onder qestadi
g wrjven de oppervlakte met

de melk verwarmd en van 1eb voorzien ofde wei, wlkkelt de kaas in linnen, doet haar
afgescheidene kaasstof met warm water t0t weder in den vorm en brengthaar nogmaals
digtheid gebragt en van melk ontdaan,sterk onder de pers. Hierdoor wordt de omvang
geperst,met zout,komjnzaad,krllidnagelen der kaas kleiner,zoodatmen haar daarna in
enz.vermengd en'doorgewerkt, waarna men een kleineren vorm brengt en wederom perst.

er zooveel ammoniak bjvoegt,dathetin de Daarnawordtzjgezouten,gewasschen,afgekaas aanwezige melkzuurvolkom en geneutra- droogd en in de kaaskam er geplaatst,w= r
liseerd ig. Men onderzoekt dit door middel men ze dageljksomkeert.Naverloop van 2
van rood en blaauw lakmoespaqier.Daarna t0t5 weken iszj voorhetgebruik geschikt.
komt de kaas in den vorm en ls aanstonds
Limburgerkaas.Demelk isnietzeerwarm ,
geschikt voor het gebruik. W il men op die wanneermen deleb erbjvoegt,en dekaaswjze vette of half-vette kaas maken, dan stof wordt nietsterk geperst.De leb bereidt
roomt men eerstdemelk af,om den room men op de volgende wjze:Eene versche
of 00k de boter- vervolgens weder bj de kalfsmaag wordt ontdaan van haar inhoud
kaasstofte voegen.
(melk),gezuiverdensterkgezouten.Gemelden
omtrent de bereiding van eenige soorten inhoud vermengtmen desgeljksmetzouten
doetdien na verloop van eenigeuren wederin
van kaasvermelden wj n0g hetvolgende:
Zuid-Hollandsehektwd.Deze is eene vette
zoetemelkskaas. Om de melk te doen stremm en gebruikt m en de 1eb of de in reepen
gesneden m aag van een nuchter kalf. Is de

gestremde massa zooveelmogeljk van melk

de maag. Deze w ordtdan iaauw gerookten
op eene drooge plek opgehangen.Daarna laat
men een hand v0l zout in eene halve Ned.
kan kokend w ater oplossen, vult du rmede
de maag en legt haar in een zuivervat.Na

ontdaan, dan kneedt en doorwerktmen haar eenigen tjd looptde vloeistoferuit,endeze
sterk in een houten nap met doorboorden wordt verzameld en bewaard. Kenige drop-

bodem ,zoodatdeweikanwegvloejen.Daarna pels daarvan zjn voldoende om eene halve
doet men de massa in houten vormen, di0
met een houten deksel@*en van onder met
eenigegaatlesvoorzien ZPn en men bezwaart
het deksel met gewigten of brengt den geheelen vorm onderdepers.Dedrukkingwordt
allengs verhoogd,om de massa zooveelmoge-

Ned.kan melk t0tstremming te brengen.De
gestremde melk wordt daarna met houten
messen doorgesneden en vervolgens in vierkante vormen gebragt, bestaande uit door-

Daarna haalt men haar nogmaals uit den
vorm ,wikkeltze in linnen,legtze weder in

luehtige plaats gebragt, om den anderen dag

boorde plankjes,waardoor deweikan wegvloejen.Die vormen keertmen gedurig 0m,
ljk van weite ontdoen.Nu en dan neemt ten einde een regelmatig wegvloejen tebezaen de kaas uitden vorm en keerthaar om , vorderen.Ts de kaas hard genoeg,dan neemt
totdat Zj voldoende vastheid verkregen heeft. men ze uit den vorm ,waarna zj op eene
sterk met zout ingewreven en bj herhaling

den vorm en plaatstdezen yedurendeeen uur met bier afgewasschen w ordt. De Lim burgof acht onder sterke drukklng der pers.Dan

sche kaas is vet ofhalf-vet,w eek en tevens

wordt zj uit het linnen genomen,metniet scherp van smaak.
sterke pekelingewreven en in andere vormen
Zwitsersa e 7Jx d. D eze komt in groote,
gebragt, wier bodems doorboord ztjn. De ronde kazen in den handel.D e m elk,voor

vochtige kaas bestrooit men van boven met ééne kaas bestemd! wordt in een grooten
eene laag zout,dat zich allengs oplosten in koperen ketelt0t37=C.verwaxmd,en du rna
de kaas trektj terwjleen gedeelte van de van 'tvuur genomen en m et leb vermengd.

pekel langs de zjwanden vloeiten aldaarin Na verloop van een halfuuriszj gestremd,
de kaas opgenomen wordt. Ilet vocht, dat
den bodem bereikt, vloeit weg door eene
opening. Men keert de kaas gedurig om en
herhaalt deze bewerking totdat er zout ge-

w aarna m en haar met een houten m es d00r-

snjdt en verdoelt.Dan hangtmen den ketel
w eder over het vuur en doet de warm te

klimmen t0t 50OC., terwjl men de massa

terk omroert. Daarna wordt zj met een
noeg in doorgedrongen is.Dan wordtzj n0g s
eenlgen tjd in Qaauwe pekel gelegd, met gazen schepnet van de vloeistof gescheiden

en in cen vorm gebragt,w elke uiteen bovenen benedendeksel en een buigzamen houten
rand bestaat.In dien vorm is gaas gelegd.
genaamd.Dezeisdesgeljkseenevettezoete- De persing geschiedt door steenen op het
melkskaas.De melk,doortoevoeging van 1eb bovendeksel te leggen.De vorm w ordtgedugestremd, wordt sterk omgeroerd en bljft rig naauwer zamengesnoerd, totdat de kaas
Btaan,l
totdat de kaasstof zich geheel en al de vereischte vastheid verkregen heeft.Men
m elk afgewasschen, gewreven en op eene
koele plaats bewaard.
Noord-R olland8ehe 7:J/.:,00k Edammer ktKcd
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zout ze door er gedurende 12 weken dage- wordt veel kaas gemaakt, - in den regel
ljks en daarna AiekeljkB een handv0lzout grove kaas van zure melk.
K aas- en Broodsvolk is de naam der
op te stroojen.Zwitserland levert jaarljks
ongeveer 600000 tolcentenaarskaas; de beste oproerige Kennemerlanders, meestal boeren,
komt uitUrienUnterwalden.- Voortsmaakt die eene groene kaas en een gerstenbrood in
men er degroene kll,vof saapenkaas,welke hun vaandel voerden. In 1491 verzamelden

men verkrjgtdoor de kaasstofmetdemelk zj zich te Alkmaar,plunderden de woning

x zl Boslt'
uizen, algemeen rentte laten gisten, die massa te zouten en er van Nieolaas '
eene groote hoeveelheidafgekookte,gedroogde m eester van Holland, bedreven er vele buien t0t poeder gewrevene steanklaver bj te tensporigheden, trokken naar Hoorn en vervoegen.- In hetoosten van Zwitserland be- nielden alle oude kasteelen.H un aantalnam
reidt men vooral halfvette en magere kaas; t0e en in 1492 begaven zj zich naar Haardie van Appenzell is zeer scherp. De beste lem ,waarhetgemeon,in strjdmetdebeveZwitsersche kaas komt uit het canton Frei- len der overheid,hen door de Kruispoortbinbqrg, en de vette kaas van Neufchâtel is nenliet.Het Kaas-en Broodsvollkmaaktezich
vermaard. De meest-beroemde soorten van aanstond meester van het raadhuis, doodde
tl1. R'airen,diensbroeder
Zwitsersche kaas komen uit hetEmmendal, den schoutNoolaas ,
hetSimmendal en SMnenland;zj zjn niet en 2 schepenen, plunderde de huizen der
zeer vet, maar ongemeen duurzaam. Veelal aanzienljken en verbrandde de rekenboeken
vereenigen zich de Zwitsersche veehouders der achterstallige belastingen. Voorts ver-

t0t eene gemeenschappçljke kaasbereiding. woestten de opstandelingen vele adelljke

Het bestuur wordtaan e'én kaasmaker opge- sloten, trokken naar Leiden en Rotterdam ,
dragen;men bepaalthetbedrag en de waarde en Bloopten de huizen Kralingen en Spangen.
van de melk , door ieder geleverd, en met Dithield aan totdat hertog Albreektrl> Sakheteinde'van hetJaar ontvangt ieder zjn :el door keizer M aœimiliaan naar de Nederdeel.
landen gezonden werd. Deze bevelhebber
Cltesterkaas.De melk van 18koejenwordt versloeg het Kaas-en Broodsvolk en dempte
verzameld en bj eene temperatllur van 0m - hetoproer.
streeks 30OC.met 1eb vermengd.Om dekaas
Kaauwen (masticatio) is het ënmaken
te kleuren, doet men er tevens wat kleursel derspjzendoormiddelderkaauwwerktuigen.
bj.Het stremsel wordt vervolgens ;Jn ge- Hiertoe behooren de verschillende deelen van
maakt met een roostervormig werktuig. Na den mond,de tanden en de kaauwspieren,te
verloop van 20 minuten verwjdert men de zamen de kaauwtoestel genaamd. Door de
wei, waarna men de kaasmassa, op den snjtanden worden despjzenin stukken verbodem van hetvat Mnwezig,met eene half- deeld, door de hoektanden de harde deelen
ronde plank bedekt en met een gewigt van verbrjzeld en door de maaltanden ilngewre15Ned.pond bezwurt.Indieplankzjnvele ven, hetwelk geschiedtdoor hetverschuiven
gaten, zoodat de wei kan wegvloejen.Zöô der onderkaak in verban; met de beweging
ontstaat eene rondeschjf1 die vervolgens in van de tong, die de voedingsmiddelen tusstukken gesneden,gedekt en m et het dubbele schen de boven- en onderkaak duwt. Vergewiyt belast wordt. Men herhaaltdeze be- schillende spieren bevorderen deze Nverkzaanl-

werkmg en breekteindeljk deschjfin tai- heid.Een gebrekkigkaauwen çeeftaanleiding
rjkestukken,enwerptdezeineeneperskuip, totvelerleiongesteldheden.W 11men despjswaar de achtergebleven wei er door eene vertering bevorderen en de gezondheid bewasehroefpers uitgewrongen wordt.O0k ditver- ren, dan bejvere men zich9de spjzen bebrokkelenen uitpersengeschiedtbjherhaling. hoorljk te kaauwen.Hiertoe kan men zich,
Toch loopen al die bewerkingen in den tjd bj het verlies van tanden,van kunsttanden
van 6 uren af.Daarna gaat men overtot het voorzien.
Kabarda ofKabardUeiseene bergstreek
zouten:men snjdt de kaas in stukken,om
ze met zout te bestroojen en sterk te kne- aan de noordeljke helling van den Caucasus.
den, vvaarna raen ze in een persvat Averpt Zj strekt zich noordwaarts uit t0t aan de
waarin een doek is uitgespreid,dien m en,na
vulling van hetvat, van boven zamenvouwt.
De pers wordtnu allengsvasteraangeschroefd
en men laat een en ander een uur staan.
Vewolgens keed zaen de kaas 0:a en brengt
haar Aveder onder de pers. Dit herhaalt raen
dagen lang, en ten laatste moetde drukking

ri<eren Malka en Terek en wordt t
b or den
bovenloop van laatstgenoemde in Groot- en
Klein-n barda verdeeld.Groot-Kabarda bevat

hetwesteljk gedeeltetusschen den bovenloop
van de Terek) de Malka en de Koeban en

teltop 206 L geogr.mjlomtreeks50000inwoners,- en Kleln-Kabarda,ten oostenvan

der pers zeersterk zjn.Daarnalegtmen op de Terek,heeft erop 30 D geogr.mjlon-

geveer 30000.Hetland ismild besyroeid en
men,bj gestadig omkeeren,1 t0t3weken met graziqe weiden bedekt;00k vlndt men
voortzet.Eindeljk worët de kaas afgewas- er vele mlnerale bronnen.De bevolking beschen en op eene luchtige plek gedroogd.
staat uit Tslerkessen en Kabardjnen, die
In 0nsVaderland is van de zuremelkskaas zich vooral met landbouw en veeteeltbezig
de Leidsche,en van 4ezoetemelkskaasinzon- houden.Hetgeheele land isafhankeljk van
derheid de Stolksche en de Edammer ver- Rusl>nd.
murd.Belangrjke kaasmarkten zjn vooral Ka
-bbala of ontvangene leer is bj de Iste Alkmaar en te Hoorn. O0k in Frieslan; raëlieten oorspronkeljk de leer, getrokken
de oppervlakte eene dikke laag zout,hetgeen
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uitgewjdeboeken,welkeniet t0tde Thora metsjzingsaan vasten legthaarmet3 slaofvjfboeken van Mozesbehooren,en uitde gen om de spil.Vo0rjzeren ankerkettinjen
mondeljke overlevering.Sedertde 12deeeuw gebruikt men veelaleenejzeren kabellarlng.
eehter geeft men dien naam aan eene geheim- Omtrentden t6legraafkabelraadplegemen T:zinnige wjsbegeerte, wier beyinselen men legraaf
reeds in het Perzisch-Macedonlsche tjdperk
Kabeljaluw (GadusMorrhua)isden=m
aantreft,terwjl zj de Oostersche emanatie- van een visch, behoorende t0t de orde der
leer tot grondslag heeft. Bj Philo, in den W eekvinnigen (Malacopterigii) en t0t de fa,1Talmud'' en in de pMidraslim'' vindt men milie der Schelvischachtigen (Gadoides).Hj
wjsgeerig-godsdienstige begrippen, die door w ordt weleens 12 Ned.palm lang en 15Ned.
latere schrjvers zjn overgenomen;maar het pond zwaar en behoort t0t de bew onersvan
eerstecosmogonischewerk ishetboekclezirah'' den noordeljken Atlantischen oeeaan,van de
uit de 7de eeuw , hetwelk aan Akgba werd kust van Amerika t0taan die derOostzee en
toegeschreven.Eerst veel later evenwel,na- van de grenzen der poolstreek t0t aan de
meljk in de2dehelftder12deeeuw ,bemoeide Duitsche,Nederlandsche en Fransche kusten.
zich deze eheimzinnige leer, di0 zich aan- Hj behoortt0t de belangrjkstehandelsarti-

vankeljk bj G0d en de schepping bepaald kelen. Zjn rt
lg is bruinachtig geelgewolkt,
had,metuitlegkunde,zedeleerenwjsbegeerte zjne zjden zjn lichtervan kleur,zjn buik
en trad op alseen mystiek-godsdienstiq leer- isgeelachtig wit, en zjnevinnen zjn bruin.
stelsel. De geschriften, die daarover ln de Aan de Onderkaak heeft htj een baarddraad
volgende 3 eeuwen in het lichtverschenen, en op den rug 3 rugvinnen,- voorts een
handelden Over de gehoime beteekenis der paar borst- en een paar buikvinnen,2 aarsgewjde schrift,over hare uitlegging,over vinnen en eene ronde staartvin. De kleine

den eigenljken zin der wetten en overhet buikvinnen bevinden zich bj de keelonder
doen van w onderen door hetnitspreken van den betrekkeljk grooten k0p, en zjn wjde
den naam van G0d of door het gebruik van bek is van scherpe tanden voorzien. l1j is
heilige spreuken.O0k vervaardigden de Kab- een vraatzuchtige roofvisch, die m et grooten

balisten boeken,diezj in de plaatsstelden jverde scholen haringen ensardjnenvervolgt
van gezaghebbende schriften, zooals het in
de 13de eeuw in het Arameesch geschreven
en a3n SLmeon-ben-loekai e0n leerling Van
Akiba, toegekend boek rSohar'', den bjbel

en zich 0ok voedtm et inktvisschen,schaaldieren, holothuriën,zeesterren enz. W egens

zjne vraatzucht laat hj zich gemakkeljk
door iedere soort van aas verschalken, -

van de jongere aanhangers derKâbbala.Zj
ha4den de wjsgeeren en voor een gedeelte
00k de Talmudisten t0t tegenstanders. Op
nieuw bloeide deKabbalistischewjsheidtegen

door een blinkend stukje metaal,door een
rood lapje enz.Hj zwemtnieuwsgierig derwaarts en bj het ophalen van hetaashapt
hjt0e en wordtaan boord geheschen.
het einde der 16de eeuw in Palaestina eh
De kabel
jaatlw iseen gezellige visch,die
Italië.T0tde grondigste ltenners derKâbbala

in onzen tjd behoortJellinek (ziealdaar).

K abel was vroeger uitsluitend de naam
van zwaar touwwerk,hetwelk aan boordvan
schepen gebezigd wordt.De draden ot'kabelgarens spint men van hennep. E en zeker
aantal t0t een bundel vereenigde en ineengedraaide garens vorm teene streng.Driestrengen,tot een tros ineengeslagen, leveren het
wantslag,- vier het kardeelslag, - en 3
of 4 zulke trossen het kabelslag.Hettouw-

in ontzettend groote scholen zich indeNoord.
zee en den Atlantischen oceaan ophoudten

in den rjtjd zich kustwaartsbegeeft,w/ar
hj bj voorkeur banken opzoekt,welke vrj
diep onder den waterspiegelliggen. De bank
van Newtbtlndland en de kusten der Loloden

wemelen trouwensin den vischtjd van vaartuigen, die ter kabelaauwvangst zjn uitgezeild.Men bezigt daarbj ljnen met10 tot20

angelhaken,waaraan aas bevestigd is. Intusschen gebruikt men in Noorwegen en op onze
werk, op die wtlze vervaardigd, kan zeex kust 0ok w el netten.
verschillend van dikte zjn,daar de kabelga- Na de vangst wordt de visch op de v01-

rensongeljk vandikte,destrengennieteven gende wjze behandeld.Men snjdthem het

zwaar en het aantaltrossen verschillend kan hoofd af en den buik open,ontdoet hem van
w ezen. Behalve de zware of ankertouwen, het ingewand en werpt de lever in een af-

Jaagtrossen enz.,zjn ool
t de kabeltouwen van
kabelslag vervaardigd;zj hebben de halve
dikte der zware touwen en dienen bj het
verhalen der schepen, bj het vastleggen van

zonderljk vat,waar door de drukking en de
warmte de vloeibare olie (levertraan)eruitloopt. Gewoonljk voeden zich de visschers
gedurende dien tjd met een gedeelte der

dezejw orden op w erpankersgestoken enz.versch gekookte koppen. H et overig gedeelte
De lengte van een kabeltouw - eene kabel- dient met de ingew anden en verderen afval
lengte - bedraagt bgna 204 Ned. el, doch t0t het bereiden van uitm untenden guano.
wordtin de zeetactiek gereltend Op 225 Ned. Gemelde levertraan wordt als geneesmiddel
el.Sedert geruimen tjd worden echter vele gebruikt en de door uitpersing verkregene,
kabels vervaardigd van metaaldraad,en wél welke veeldonkerdervan kleur is,doet derdooreengestrengeld als touw ofin aaneenge- geljke dienst a1s de walvischtru n. Van de
schakelde schalm en.- EabellarLng noemtmen kleinere visschen w ordt in hetnoorden alleen
een touw ,dat bj het ligten van hetanker de buik Opengesneden, wM rna m en deze
gebruikt wordt.Als het ankertouw te dik is droogten onder den naam van rondvisch vers'oor de spil,dan maaktmen erdekabellaring koopt.De grootere visschenherscheptmen in
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stokvisch door er den ruggegraat uit te ne- over die godheden een voldoend lichtte verm en en ze daarna te droogen.W anneerm en spreiden.

kabel
jaauw ,evenalsharing,in vaten inzout, Kaboel,bj de Ouden bekend onderden
komt hj alslabberdaan ot'zoutevisch in den naam van OrtospanaofKaboera en doorA lexanhandel. Men kent hem onder den naam van der de Groote in 327 N icaea genaam djis de
klipvisch, w anneer m en hem eerst eenige hoofdstad van Atkhanistan?oflievervan het
dagen in 'tzoutlegt,daarna afwaschten des belangrjkstgedeelte van dltgebied,nameljk
inhetnoordengrenst
daags op steenen in de z0n droogt,terwjl van Kaboelistan,hetwelk'
& #'

DeKabeljaauw.(GadusMerrhuaj.
men hem des avonds in lagen opstapelten aan den Hi
ndoe-KoehenMnl
Kafristan,inhet
met steenen bezwaart,waarna hj eindeljk w esten aan de w oeste bergstreek van den
in vaten gepakt wordt.D e stokvisch komt Paropam isusen aanHezareh,inhetzuidenaan
niet in vatenj maar wordt in het ruim der Candaharen in hetoosten aan Pesjawarenandere Britsche distriden.De Kaboelrivier schepen opgestapeld.
Men vangt op de bank van Newfoundland de Cophen der Ouden -- vloeiter doorheen;

Jaarljks 4- t0t 500 millioen kabel
jaauwen.
Meer dan 20000 personen houden zich daarmedebezig.Devangstbj de LoFodenwordt
gescbatop 16millioen stuksin hetjaar.De

zj isdeaanzienljkstezjriviervandeIndus,
waarin zj zich tegenoverAttok uitstort.De
stad ligt 2000 Ned.elboven de oppervlakte
der zee in eene driehoekige kloot'aan de

stokvisch van Newtbundland is verreweg de Kaboelrivier,aan 3 zjden door bergen ingesloten, die slechts een naauwen toegang t0t
beste.
Kabekaauwschetwisten,zieHoeksehe den grooten weg van Ghasna Openlaten.Het

dal der Kaboelrivier ligt desgeljks tusschen
K abinet, in het Middeneeuwsch Latjn hooge bergen beklemd,is wegens den Khei-

en XJJ/'
JJ.'
?
z)
:CA:twisten.

calyinettw jhetverkleinw oord van earum,beteekent een klein vertrek,dataan een grooter verbonden is, zooals het kleine werkvertrek van een Vorstnaastdereceptiezaal.Daar

berpas vermaard en vormtden voornaam sten

weg vool'handelskaravan6n en krjgsbenden
van Iran (Perzië) naar Indië.Hooge,naakte
rotsen verheffen zich rondom de stad a1seene

hj hierzjne staatsdienaren ontvangt,om over natuurljke vesting en zjn metmuren en t0de belangen des lands te raadplegen, heett rens versterkt, terwjl ook nog een hooge
men aan het woord kabinet eenr dergeljke aarden wal de huizenm assa omgeeft. Ten
beteekenis gegeven a1s aan minister
-ie.Voorts zuidoosten van de stad verrjst op eene rots
heeftm en in ons Vaderland het Kabinet des hettbrtBala-ilissar en aan de helling vandat
Konings, waarbj bepaalde personen dienst berggevaarte bevindtzich hetKoninkljk pa-

dûen.O0k aan een vertrek metkeurigekunst- leis,doortuineltomringd,benevenseenegroote
gewrochten o1' met kostbare zeldzaamheden bazar.Boven de lbrten verheftzicb decitadél,
geettmen diennaam.Eindeljkiseen pkabinet'' waarin een broeder van Dost-M okammed een
mede een ouderwetsch m eubelstuk,waarvan paleis gebouwd heeft?hetwelk hj met den
het bovenste gedeelte isingerigtt0teene kast naam van Koelahi-Ferlngi(Européschen hoed)
met 2 deuren, terwjlhet onderste gedeelte bestempelde. Sedert 1842, toen Kaboel door
uiteen M ntalschuiiaden bestaat.
de Engelschen veroverd en gedeelteljk verK abiren zjngeheimzinnigegodheden,die w oest w erd, ligt dat alles grootendeels in
in Egypte,Phoenidë,Klein-Azië enGrieken- puin, - voorts ook de groote bazar in het
landgehuldigd werden.ln laatstgenoemd rjk midden der stad,eeneruim estraatvormende,
geschiedde zulks vooralte Samothrace,Lem- voorzien van huizen metééne verdieping en
n0s, lmbros en Theben.Daarmede w aren - overdekt door een algemeen dak,hetwelk te
vooraltg Samothrace- velerleigeheimenissen voren verguld en beschildcrd was.Dezestraat
en gewjde plegtigheden verbonden.In Klein- is in 4 bazars verdeeld, en de grootste van
Azië bloeide de dienstdier gedheden vooral deze,200 Ned.ellang,werd steeds v00reen
he bouwkunst gehoute Pergamus, in Phoenicië te Berytus,en in pronkstuk van Aziatisc,
Egypte te Memphis. Daaromtrent zjn zeer den. Voor 't overige heetï de stad naauwe,
onvoldoende berigtenachtergebleven,weshalve onregelmatige,m orsige straten en hooge huier velerlei geleerde nasporlngen over de K a- zen met platte daken.Er wonen 60000 m en-

biren zjn ingesteld. Hieruitis evenwelwei- schen,en zj iseenebelangrjkestapelylaats
nig meer gebleken dan de onmogeljkheid om van den karavanenhandeltusschen Perzlë en

KABOEL- KADASTER.
Indië.Hare vruchtbare omstrekenleveren eene
groote hoeveelheid graallen andere voedingsm iddelen,terwjlhetoveriggedeeltevanKaboelistan zeer woest en ollvruchtbaar is.Een
half uurten zuiden van de stad verrjsthet
praalgraf van keizer Baboer, die Kaboelt0t

**
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er onbekend;zj zjn

voorstanders van eene volkomene geljkheid
voor de wet - o0k behoorteene onbeperkte
gastvrjheid t0t hunne deugden. Het bestuur
ruster op een democratischengrondslag.Ieder

dorp (dsjera)vormteen kleinen Staat,welke
door de vergadering (dslemna) van alle meerKaboesjan, ook Cltaboes
jan en Kotsjoen derjarigemannengeregeerdwordt,enhetmaakt
genaamd, is eene stad en vesting in de Per- wedereen deeluitvan den stam jterwjlonzische provincieKhorassan.Zj ligtineendal derscheidene stammen een bondgenootschap
ten noorden van Mesjhed,1200Ned.elboven vormen,hetwelk alleen in tjd van 0orlog
de oppervlakte der zee,en telt 15-t0t 20000 teekensvan leven geett.lsdeoorlogvoorbjj
inwoners, meest Koerden,die handeldrjven dan sltlimert hetbondgenootschap en er ontzetel koos.

in w0l, talk, schapen, pelsen, paarden en
Wapen8.

staan vaak verdeeldheden tusschen de stam-

men onderling,ja,we1eenstusschen 2 parK abylen ,eigenljk K'bail(Verbondenen), tjen in hetzelfde dorp.Het merkwaardigste

is in Algérië de algemeene naam der Berbers bondgenootschap der Kabylen w as ofis dat

en in hetbjzonder diederbewonersvanhet
kustgebergte,terwjl hunne stamgenooten in
hetbinnenlandsche gebergte dien van k
bjaoe
ja
(Lerders),- diederzuideljkeoasen dienvan
Beni-M ezab(Mezabietfmll- diederSaharadien
van Toearegs, - en d1e van M arokko dien

derk
bhealtwoeakaan denoordeljkehelling der
Dsjoerdsjoeraketen,tusschenDellysenBougie.
Het telde 100000 zielen en was in 3 afdeelingen geplitst. T0t 1857 vormde het een
magtig ligchaam , en toen de Franschen in
Algérië troepen van inboorlingen organiseer-

van Amazirghen:k
bjilloa en Rjfpiratendragen. den,gaven zj daaraan den naam van Soealt-

'ppetzl,,waaruitdie van Zoeaven is ontstaan.
Den naam van Kabyliëgeet'
tmenbepaaldeljk l
aanhetoosteljkgedeeltevanhetkustgewest, Kadans.ln de muziek verstaatmenonder
van de MTadi-lsser, die 8 geogr. mjl ten kadans eene w illekeurig aangebragte iglzur
oosten van Algiers zich uitstort, tOtaan den in eenlo0p (gamme),in een trillerOfin een
mond der W adi-el-lfebir.Men verdeelt voorts thema.Zj teitnietmedeindemaatenwordt
ditland ill Groot-Kabyliè' hetwelk bjna ge- gewoonljk metijnernotenschriftgeschreven.
heel t0t de provincie Algiers behoort, en Goed aangebragt kan zj het ehect van de
Klein-Kabyliè' of het oosteljk gedeelte der muziek zeer verhoogen; noch de componist,

provincie Constantine. H et eerste, tusschen
de rivieren Isser en Sahel gelegen, is eene
veelwaterjeen welrachtige bergstreekenmet
00ne digte bevolking.
llgen plantengroei
Hetheefteene oppervlakte van 1T0 D geogr.
mjl en w ordt door de hoofdketen van den

noeh de executant mag er een te veelvuldig
gebruik van maken.In de harmonie noemt
men eene kadans zoodanige opvolging van
harmonieën, dat op eene vierklankharmonie
een drieklank volgt in dezelfde toonsoort:
deze is eene hootd- of sluitingskadans, die

de Carthagers,Romeinen,Vandalen,Grieken,
Arabieren en Turken gehandhaattl had. In
1842 werden door de Franschen Onder het
opperbevelvan den maarschalk Bugea'
ud aanstalten gemaakt om dat land te veroveren,
en in 1857 onder generaal Randon bereikte
men ditd08l.- De Kabylen behooren t0t het

gaat de eerste vierklank over in eene andere
vexbinding t0tvoorbereiding van eene andere
toonsoort, dan noemt men die kadans eene
Xonrolkomene of ralscheb'

Dsjoerdsloera in 2deelengeplitst.- Omstreeks gewoonljk aan heteindevan een muziekstuk
35 jaren geleden bezat Kabylië n0g zjne of van eene periode daarin voorkomt.Volgt
aloudeonafhankeljkheid,diehetreedstegen de verwachtedrieklank tOtsluitingniet,m aar

K aderisafkomstigvanhetFranschewoord
cadre, dat ljst beteekent. Men gebruikt het
vooralop krjgskundig gebied.Een leger na-

Caucasische ras; zj zjn middelmatig van meljk van eene zekere yroottevereischteen

lengte,mager)krachtig en zonderveelbaard,
en hebben eene bruine huidkleur en donkere
haren en oogen.Hun hoofd is rond en kom t,
evenals hun gelaat,m eer met dat der Europeanen dan metdatder Oosterlingen overeen.
Hun voorkomen maakt doorgaans den indruk

bepaald aantal hoottlofficleren, Oëcieren en
onderoëcieren.Deze vormen het kader ofde

ljst, waarin de manschappen worden gevat.
Is dat aantal hoofdoëcieren enz.aanwezig,

dan zegtmen,dat de kaders voltallig zjn.
K adaster (Het) is eene staatsinstelling,

van woestheid.Zj hebben vastdwoonplaatsen die de strekking heeft om den eigendom van
en hotlden zich vooral bezig met land- en

den grond te bescherm en,en om deopbrengst

ooftbouw. Hunne njverheid bestaat voorts in van de grondbelasting te verzekeren. M en

hetvervaardigen vanlandbouwgereedschappen, verstaat er onderzoow eldengeheelen takvan
wapens, buskruidt kleedingstoFen, tapjten, staatsbestuur, die de noodige kadasterplans
leder, nlrttten en ht
mten voorwerpen.Bjna en registers in orde houdt) als deze instrualle stam men hebben watermolens en olieper- menten zelve. H et kadastreren valteen land

sen. Zj onderscheiden zich dooreen wakke- is eene hoogst moejeljke en kostbarezaak.

ren handelsgeest en door de zucht om geld

lletbestaatin hetnaauwkeurig inkaartbren-

te verdienen,terwjlzj met minachting op gen van alle gronden met de daarop staande
anderevolkennederzien.Zjhuldigendebloed- gebouwen:natuurljk moetdeschaal,waarop
wraak, en deze kan niet m et geld worden datgeschiedt,zoogrootzjn,datde grenzen
afgekocht.Ligchaams-endoodstrafenslavernj van elk perceel naauwkeurig kunnen M nge-
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geven w orden.Een perceeliseen stuk grond , staat;de sectie en de nummers der perceelen;

dat door nvergang van den eenen eiqenaar hun inhoud;hunne plaatseljkebenaming en

op den anderen bj koop,rt
liling,schelding, de belastbare opbrengst van iederperceelafofop anderewjze,als'
tware een afzonder- zonderljk.Natuurljk zjn deperceelen op de
ljk bestaanheettgekregen.Iederperceelkrjgt ltaarten evenzoo genummerd a1sin de leggers.
een eigen naam . Elke gemeente wordt ver- Naauwkeurigheidin hetbjhouden vandeverdeeld in sectiën; de sectie is Onderverdeeld
in nummers. Een perceel vast goed wordt
daarom in alle stukken aangehaald door vermelding van de sectie en het nummer van
de gemeente, waarin hetgelegen en waaronder hetdââr bekend is.Diekaarten ofplans,
waarvan ieder eene geheele sectie ofeen deel
daarvan van elke gemeente inhoudt,worden

anderingen in de perceelen en van de eigendomsovergangen is hoofdzaak voor hqt ka
daster. Het kan op verschillende manieren

worden aangelegd en bjgehouden;maaro0k
dekrachtaan deteboekstellingen bj hetkadastertoegekend kan verschillendzjn.Onder
onzetegenwoordigewetqevingbewjsthetkadaster den eigendom nlet:hj, die bj het

opgemaaktenbjgehoudendoordelandmeters. kadaster als eigenaar bekend staat, is het
Nevensdekaarten zjnleggers,registers,aan- daarom en daardoor n0g niet. D e eigendom
gelegd,waarin op duideljke wjzede namen van vaste goederen en van zakeltjkeregten
der eigenaren van de verschillende perceelen wordt alleen verkregen op eeneder wjzen,
worden geboekt, terwjl alle veranderingen doordew et a1szoodanigerkendjen deteboekvan eigenaar daarin even trouw worden op- stelling bj het kadaster wordt alszoodanig
geteekend.De kaarten ofplansen deleggers

niet genoemd.W elbestaatdelevering vanden

ofregistersvonnenzamenheteigenljkekadas- eigendom dervastegoederenenvan zakeljke
ter.Metdebewaringeninstandhoudingvanhet regten in de in-ot'overschrjving van den
kadasterzjnbelastdebewaardersvanhetka- eigendoms-ofoverganystitel,maartochmaakt
daster,wier kantoren gevestig; zjn in de het teboekstaan als elgenaariemand niett0t
hoofdplaats van ieder arrondissement.Aan dezelfde kantoren vindtmen deregisters,waarin
alle eigendomsovergangen van vaste goederen
moeten worden ingeschreven;en in zooverre
maken deze register8 met de kadastrale leggers één geheeluit,dat deze uitgene moeten

eigenaar,omdatalleen deteboekstellingkrachtens eenen regtsgeldigen titeldatgevolgmedebrengt.
Men kan te boek staan als regthebbende
ten gevolge van eenen nietregtsgeldigentitel4

00k bljven abuizen in de boekingen altjd
mogeljk - dikwjlszelfs komen zevooren som mige eigendom sovergangen kunnen
plaatshebbenJaren lang vôôrdatdekadastrale
boeking in overeenstemm ing is metden werad e,w ordtopgemaakt,die,na geregistreerd keljken regtstoestand.Bj eigendomsverkrjte z'
tn,in die openbareregisters van eigen- ging door verjaring b.v.komtergeen titel
domsovergangen wordt ingeschreven. De in- van overdragtte pas;evenals in degevallen,
of overschrjving is de lerering van het goed dat een verkeerde persoon door eene fout in
of hetzakeljk regt,waardoor denieuwe ver- de boeking als regthebbende te naam staat,
krjgereèenaarvan datgoedofdatregtwordt. wordto0k nu de ware eiqenaar door eene
In de titels ofacten wordthet goed,dathet van hem uitgaande éénztidlge verklaring bj
onderwerp der levering is? of waarop een het kadastera1s zoodanig bekend gemaakt.zakeljk regt wordt gevestlgd,steedsaange- W e zeiden reeds, dat het kadaster 00k de
wordenaangevnld en bjgewerkt.Geen eigendomsovergangvan vastgoedofvanzakeljke,
op den grond klevende regten is mogeljk,
zonderdatdaarvan een schrifteljketitel,eene

haald door het noemen van de sectie en het belastbare opbrengstvan elkperceelvermeldt,
num m er waaronder het t0t dusverre bekend en dat het dient om de opbrengst van de
staat.Bj scheiding ofsplitsing vanperceelen, grondbelasting te vexzekeren.V00rde heë ng
w aardoor dan nieuw e ontstaan,w orden deze dier belasting is het van onschatbare dienst.
op nieuw opremeten,in kaart gebragt en In 1832 is het kadaster voor 0ns land volalle meteen n%eum nummervoorzlen,terwjl tooid.De Staat heeft toen alle perceelen in
het oude nummer komt te vervallen.In het zekere klassen doen verdeelen endeOpbrengst
gemeentehuis van iedere gemeente vindt men van elk in hetbjzonderlaten schatten,welke
eene copie zoowel van de kadastrale plans Opbrengstt0tgrondslag enmu tstafz0udienen
als van de leggers,dieopkostendergemeente van het bedrag, waarin het in de grondbewordt onderhouden en jaarljks bjgewerkt. lasting zou deelen.Die schatting trofzoowel

De stukken van het kadaster zjn publiek; de gebouwde als de ongebouwde eigendomeen ieder heeïï de bevoegdheid,Om ,zonder men.Opgezettetjden z0udieschattlngwordatllj eenig belangbehoefttebewjzen,zich den herzien; maar wegens de gl'pote kosten,
ten zjnenkosteuittrekksels- extracten - of aan zoodanige herschatting verbonden,enweafechriften daarvan te doen afgeven,of er gensden bjzonderen aard dergrondbelasting
blooteljk inzagevan tenemen.
zelve- volgenssommigen iszj ztietanders
Het extract uit de plans stelt de ligging

dan eene vaste rente, zie Grondbelastiny -

vanelkperceelaanschouweljkvoor;zjnegren- is het er bj gebleven,en pasin 1874 heeft
zen w orden er op aangewezen, zoom ede de
gebouw en,die er op voorkomen. Het extrad
uit de registers bevat: den naam !den v00rnaam en het beroep van hem ,d1e a1s eige-

eene herziening van de huurwaarde der gebouw deeigendomm enplaatsgehad,teneindede

wetteljk-belastbare opbrengstmeerin overeenstemmingtebrengenmetdewerkeljke,terwjl

naarvan deperceelen bjhetkadasterteboek eeneherschatting ennieuwe classifcatievande
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ongebouwdeeigendommen,waaraan n0g groo- Hetligt nietvervandekustvan Alasjka,en
terebezwarenverbonden zjn,zichn0gsteeds is van deze gescheiden door de straat van

laatwachten.Schoon hetkadaster,althansbj Sjelikof.De bewoners,omstreeks1800in geons,geen eigendom geeftenzelt'
snietaltjdden tal,zjn Konjagenenbehoorenvolgenshunne
eigendom vanden wareneiqenaarconstateert, taal t0t den stam der Esltimo's.Aan de oostis hettoch vool'de zekerheld van den eigen- kust heeft men er de haven St.Paul.
dom van vaste goederen en van de daarop
K adloebek ('
W incenty), de eersteP001klevendozakeljkeregtenvan hethoogstege- schegesc,
hiedschrjver,geboreninde12deeeuw
wigt.Vooreerststaatdaardoor deidentiteitvan te Karmow,nietver van Stobnika,studeerde

hetperceel,zjnebegrenzing,zjn omvangen in Frankrjk in de qodgeleerdheid en in de
zjnaard zooveelmogeljk vast.over'tgeheel regten en werd nazjn terugkeerproostvan
geeft het tevens een vrj vertrouwbaar ant- Sandomierz en in 1206 bisschop van Krakau.
woord Op de vragen: wie is eigenaar van In 1218 begaf hj zich alsmonnik naarhet
zekerperceel?staan er- enzo0Jatwelke- Cisterciënser ltlooster te Jedrzqjow,overleed
perceelen ten name van zekeren persoon? -

aldaar in 1223 en werd door Clemens XI1I

O0k dejarisprudentiein 0nslandneemtaan, heilig verklaard.Zjne rltroniek van P0len''
dat het te naam staan bj hetkadaster een bevat4 bneken,lo0gt t0t1203 en isin het
vermoeden van regt Oplevert ten voordeele Latjn geschreven.Dlt werk isdegrondslag
van hem ,die a1s regthebbende geboektstaat. van alle latere gesclziedkundige w erken over
H et kadaster doet de Op den grond rustende Polen. Ilet is in 1617 door Fellœ A'
crlzfr/in
zakeljke regten o0k kennen,hoewelze niet het lichtgegeven.
verm eld worden in de extracten uit de kaKadoe, eene residentie 0!! Java!grenst
dastrale leggers. D ie regten worden,evenals in hetnoorden aan deresidentien Samar
'angen
de acten van eigetldomsovergang, gevestigd Banjopmaas,in hetoosten aan deresidentiën

door inschrjving of overschrjving der titels Samârang,Soerakarta en Dlokjokarta,in het
van constitutie ot'van transport in dezelfde zuiden aan de laatstgenoemde 2 metBagelen
Openbare registers,w aarin de eigendom sover- en Banjoemaasen inhetwestenaan delaatstgangen te vinden zjn.Deze registers berus- genocmde3.Zjisdeeenigeresidentie,welke
ten,cvenals de hypotheekregisters,Ook onder
den bewaarder van het ltadaster. Een ieder
ltan zich ook van die registers inzage,uittreksels en afschriften laten geven. De bewaarder geeft ook verklaringen omtrentden
bezwaarden ofonbezw aarden toestand van de
Perceelen af.
De registers van het ltadaster kunnen ook
het karakter hebben van die soortvanGrondboeken, die den eigendom ot'het regt van

niet door de zee bespoeld wordt en teltOp

datltarakter niet.Alléén tegenover den Staat
is de te boek staande persoon als eigenaar

gen,Magelang enTem anggong.D ehoofdplaats,

3
9(
EJ geogr.mjlruim l/2millioen inwoners.
W egens hare hooge ligging ishet klimaat er
zeer gezond.Sommige bergtoppen bereiken er

eeneaanzienljkehoogte;deSoembingverrjst
er tot 3000 Ned.el en op hare oosteljkc
grenzenbevindtzichdevuurspuwendeMeraji,
die in 1837 en 1851 deomstreken metzjne
uitbarstingen teisterde.Debodem iseronqemeen vruchtbaaren levertvooralrjst,kofhj,
den teboekstaanden persoononherroepeljk be- tabak en olie;wildedieren zjn er weinig.
wjzen; bj 0ns, zooals gezegd is, heefthet
Deze residentie is verdeeld in 2 afdeelintevenshetverbljfvan den residentisMagede aansprakeljke persoon vogrde opbrengst lang aan de Progo en nietvervan den Soemdergrondbelasting,waarvoor bj wanbetaling, bing. In deze residrntie ligt hetvlek Meno-

o0k het perceel zelf geëxe,ecuteerd kan w or- reh, w aar Dipo-N e.qo'ro zich den 28sten M aart
den.A1is de inrigting van hetkadasterbj 1830 overgaf aan den luitenant-gouverneurons ook n0g verrevanvolmaakt,wj verheu- generaal de K oek. In hetlandschap M enoreh
gen onstoclz zeer in hetbezitvan die instel- bevinden zich voorts de vermaarde overbljfling, die, behalve de genoem de voordeelen, selen van den Javaanschen temyelvan BoroOok m edew erkttotdevestiging enuitbreiding Boedo,waarschjnljk gebouwdlnde8steeeuw
van eellgezond en ruim grondcrediet.De En- onzer Jaartellipg.
K afblaadles, zie Grassen.
gelsche economisten en staatsliedelzbenjden

onsdie instelling,welke,evenalsderegistra- KaFers,afkomstipvanhetArabischwoord
tie, in Groot-Blrttannië totheden ontbreekt. Ka
Jr(ongeloovige),lseennaam :welkedoor
ln de laatsteJaren isonze regéring ermede de M ohammedanen inzonderheid aan 2 stam biazig, om heteiland Java tekadastréren,- men gegeven werd,namel
jk aan deKa
lrs
eene onderneming,die wegensdegrootemoei- (ziealdaar)in MiddenAziëenaandeKafers
Jeljkheden en zware kosten slechtszeer lang- in Zllid-Afkika.Laatstgenoemden bewonen het
gewest,hetwelk zich uitstrektvan hetKaapzaam vqoruitgaat.
K adl is een Arabisch woord, dat reyter land totaan doDelagoa-baai,terwjldegrenbeteekent. De kadi bekleedt bj de Mo- zen naar de zjde van het binnenland niet
hammedaneneenelagereregterljkebetrekking. naauwkeurig bepaald zjn.DeKaffersvormen
Hj vonnist naar elgen gevoelen volgens de een afzonderljken stam ;zj zjngroot,sterk
uitspraken van den Koran, doch men kan en evenredig van ligchaamsbouw. De kleur
appelléren aan den moefti. In grooto steden der huid is bj dezuideljkeafdeelingen van
den stam licht-bruin,m aar wordtnoordwaarts
heeftiederewjk haren ltadi.
Kadjak is de naam van een eiland,t0t allengs donkerder en bj de Delagoa-baaigehet voormalig Russisch Amerika behoorend. heel zwart. De KaFers hebben donker, geIX.
11
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kroesd hMr en eigenaardige gelaatstrekken.
Hun voorhoofd en neuszjn a1s dievan den
Europeun,- hunne uitstekendejukbeenderen a1s die vanden Hottentot,- hunnegroote
lippen a1s die van den Neger.Metligchaamskrachtverbinden zj behendigheid en moed,
en zj onderseheiden zich in alle omstandigheden door eene zekerewaardigheid.00k zjn

zj seherpzinnig en schrander,opgertlimd en
standvastig en gehard tegen ligehaamspjnen.
Voortshebben ztjeenewelluidende,buiqzame
taal,een tak van den grooten Zuid-Afrlkaansehentaalstam.ZjgeloovenineenlloogsteW ezen,m aar o0k in een boozengeest,en schoon
zj geene afkodsbeelden ot'priesters bezitten,
zjn zj zeer bjgeloovig en houden veelvan
bezwering,regenmakerj enderqeljketoovcr-

King W illiamstown met ongeveer3000 inwoners.- Britsch Cafraria werd reedsin1835in

deKaapkolonieingeljfd,doch een Jaarlater

aan de Kafersafgestaan.In 1847nam Engeland het nogmaals in bezit, dûtsh in 1860
werdhett0teenezelfstandigekolonieverheven.

Kz
:'
Srs (ongeloovipen)isdeArabischenaam

van een m erkw aardlg volk, aan de grenzen
van oost-en W est-lloog-Azië gevestigd.Deze

bergstreek, naar hen Xl/li.
sfcA;genoemd,is
een gedeelte van den Hindoe-lfoeh metzjne
uitloopers, en grenstin hetnoordenaanKoen-

doesen Badachsjan?in hetoostenaanTsjitra'
lj
Kattaw a'
r en Pandslkora,en in hetzuiden en
w esten aan Kaboelistan.Ilet bestaatuit eene
reeks van breede en enge dalen,door hooge,
veelal met sneeuw bedekte bergruggen gescheidell,en bevateen grootaantalkldven en

kunsten. Christen zendelingen zlen er weinig
vrueht van hun arbeid, omdathet Christen- aïkronden.llezedalen Tvorden besproeid door
d0m de veelwjverj verbiedt.
rivieren,dievelebergstroomenoynemen,veelal
Men verdeeltde KaFers in 4 stammen,na- goudzand voeren en zich in de Kaboeluit-

meljk de Amakora's,dieaan degrenzen van storten.Klimaaten plantengroeizjner,naar

het Kaapland wonen en in 1847 cen gedttelte gel
anq der hoogte, zeerversvhillend.Op de
van hun gebied aan Engeland moesten af- gtlnstlgst gelegene plaatsen heeft men over-

gtaan,- deAmatemba's(Tamboeki's),diever- vloed vandruiven,waaruiteenkosteljkewjn
der noordwaarts drooge,grazige hoogvlakten
bewonen,wMreenegematigdeltlchtgesteldheid

bereid wordt,benevens veeltarwe,- elders
vindt men grazige weiden,en de berghellin-

heerscht,- deAmaponda's(Mamboeki's),die gen zjn metoorspronkeijkewouden bedekt.
vruehtbare kustterrassen bewonen en zich Vogels en visschen heeftmen er in menigte.
GoorgastvrjheM ,eerljkheid,zindeljkheiden De Kâflrs,Ook Si
japosjgenaamd,hebbeneen
werkzaamheid onderscheiden,- endeZoelah's

Européschen gelaatsvorm en een schrander

(Z0el0e'sOfAmazoelah's),eenkleinestam,die
zjne heerschappj t0t aan de Delagoa-baai
uitstrekt en berucht is wegens Ongem eene
JigchMmskracht,sluwheid en moed.In 1840
k0n deze stam 40000 krjgsknechten in het

voorkomcn; nlen vindt bj hen gedeelteljk
blaauwe,gedeelteljk bruineOogen,eenGriek-

veld brengen,doch door de stiehting van den

schen neus,een breed,hoog voorhoofd,bruin
haar en eene hooge,bevallige gestalte.Zelven

hebben zj geen gemeenschappeljken naam ,
m aar noem en zich naar hunne 18 stammen,

Oranje-vrjstaaten deTransvaalseheRepubliek die evenw el dezelfde - eene Indo-Germaanis zjne magt aanmerkeljk verminderd.Deze sche - taal spreken.M et bd rekking tOt de
gtammen zjn weder in afdeelingen gesplitst, godsdienstzjn zj weinigontwikkeld;zjkendie hare eigene opperhoofden bezitten. De

nen slechtseenige Heidensche plegtigheden en

Kalerszjnten halve n0g zwervendevolken, brengen OFeranden aan hunne goden %'oehoewel zj enkel uit nood van woonplaats rt
I6
J'.,Lamanien Pandoe.In iederdory vindt
veranderen; hunne voornaamste voedingsmid- men een tempel!waari
n de beelden dler40delen zjn melk en doerrah (Moorengierst). den aanwezig zjn. De priesterljke waardlgSlechts zelden gebruiken zj vleesch en zj heid isbj hen erfeljk,doph van weinig bezjn tevensafkeerigvan visch.Bj de KaFers teekenis, daar de stamhoofden een onbeperkt
zorgen de m annen voor het vee en gaan op gezag bezitten. Het vuur komt te pas bj al
de Jagt,terwjldevrouwen de werkzaamhe- hunne plegtigheden.Hunne steden en dorpen
den op het land ofin den tuin volbrengen.
verrjzen meestal aan de steile hellingen der
Een gedeelte van het land der KaFersis bergen,en hunnehuizenzjn vansteenopge-

thans onderworpen aan de Britsche regéring, trokken, m et platte daken voorzien cn met

nameljk Natalen Britsch CaFraria,hetwelk fraai snjwerk versierd.Ilzer en hout,goud
op 235 D geogr. mjl ruim 81000 inwoners en zilverweten zj goedtebewerken,terwjl
telt,waaronder zich omstreeks4000Europea- zj wapens,buskruid,l00d,katoenenz.tegen
nen bevinden.Dit land, tevoren een gedeelte voortbrengselen van hun eigen land inruilen.
van het Amakora-en Amatemba land,bestaat M et de fanatieke M ohammedanen in Afgha-

in het noorden uithoogvlakten (Karr0's)en nistan bevinden zj zich steeds in 001'l0gj
z
ich hetAmatola-geberjte,eenebasaltketen, en Tsjitralin vredeleven.Zj zjnzeerdapper
door onderscheidenerivleren besproeid enzeer en sedertgeruimen tjdvan schietgeweervoor-

in hetzuiden uiteene bergstreek.Dâârverheft terwjl zj met de inwoners van Badachsjan
vruehtbaar. Het land is in 8 graafschappen
verdeeld,doch,m etuitzonderingvan dehaven
East-London aan den m ond der Bufalo,niet
m et de Kaapkolonie vereenigd. Inlandsche

zien.Zj bezitten geene schriftteekensen ook

geene geschiedenis.Hun oorsprong ligtin het
onzekere, doch hetis bekend,dat ditm erk-

waardig bergvolk dot
l1*alle eeuwen heen zjne
hoofden voeren er heersehappj onder bet op- onafhankeljkheid bewaard heeft zondcr zelf
ver
over
i
nge
n
t
e
x
a
ake
n.
pertoezigt van den gouverneur.generaal der
Kaapkolonie. De belangrjkste plaats is er K aftan is de naarz van een 'Jurksch op-
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perkleed:00k bj andere Oosterschevolkeren tember 1683) de godsdienstoefening bjwoonin gebrmk.Doorgaansis hetvervaardigd van den.- Een andere KaMenber.q,900 Ned.el
katoen ot'zjde en dik gevoerd.Tevorenont- hoog, verheft zich in het Saksische Ertsgevillgen de vertegenwoordigers van buitenland- bergte, - en een derde in den Boven-Harz
sche mogent
lheden aan het Turksche H0feen tusschen Zellerfeld en Clausthal.

K ahnis (Karl Friedrich August), een
kaftan ten geschenke, om daarmede bj den
Duitsch-protestantsch godgeleerde,geboren te
Sultan ten gehooreteverschjnen.
Kagchel (Een) noemt men in hetalge- Greiz den 22sten December 1814, studeerde
meen eene inrigting, waarin men door ver- te Halle, vestigde zich in 1842 a1s privaatbranding warmte ontwikllelt,telleinde deze docentteBerljn,en gingin1844 alsbuitengeaan bepaalde voorwerpen ot'aan d0n dampkring van een vertrek mede te deelen.Een
kagchelmoetvan onder eene openinghebben,
opdat de luchtstroom t0t de brandstof kan
doordringen,en hoogerop e'lne in den schoor-

woon hoogleeraar naar Breslau en in 1850
als gewoon hoogleeraar naar Leipzig,alwaar

hj vervolgens tevens t0t domheer van het
hoogstift Meiszen benoemd werd. T0t 1861

behoordehjt0tderegtzinnig-Lutherschepartj
steen ot'in de opene lucht uitkomende pjp en schreef:pDr.Ruge und Hebel(1838)9'en
t0tafvoervan degassen,door de verbranding
Die moderne W issenschaft des Dr.Strausz
onfstaan.Door het verrtlimen ofvernaauwen und der Glaube unserarKirche (1842)''lverdier Openingen w ordt de verbranding - het dedigde in zjne:rlaehrev0m Heiligen Gejste
trekken - geregeld.Is de Iucht in de kag- (1847)''de persoonljkheid van den Heiligen
chelpijp door dewarmte jlergeworden,dan Geest,alsmedein zjne:rlzehre v0m Abendsneltde koudere lucht uit de kam er langs de mahle (1851)'1 de juistheid der Luthersche
brandstofheen derwaarts. Deze vermindering avondmaalsleer, en nam levendig deel aan
van lucht moet door ventilatie worden aan- den strjd derLutherscben tegen deEvangégevuld ot'door hetverltoken van water,daar lische Unie! zooals bljktuit:pDiemoderne
(le waterdamp zuurstof bevat,Om in hetver- Unionsdoctrln (1853)5'en hetrsendschreiben
lies van deze te voorzien.
an Nitzsch (1854)''.O0k de eerste uitgave

Kagchels dienen t0t verschillende oogmer- van zjn geschrift: pDer innere Gang des
ken.Alen gebruiktkookkagchelst0thetkoken deutschen Protestantismus seitM itte desvori-

van water en het bereiden van spjzen: zj gen Jahrhunderts (1854)'5vond rfog algemeoworden m etttlrf,lzollt,cokesOf'steenkolen en nen bjval bj deorthodox-tz
utherschepartj,
0ok welmotgasverwarmd.Indekamersheeft doch de tweede uitgave (1860) behelsde de
men Opene kagchels, Ook we1 haarden ge- verrassende verklaring, dat vele leerstukken
noemd,en digtekagchels.Doorgaanszjn zj dringende behoefte hadden aan eene herzievan jzer, - o0k welvan porselein. Digte ning, terwjl hj onderscheidene orthodoxe
kagohels zgn gewoonlgk enkelvotldige ofbe- stellingen verw ierp.Vooral zjne critiek over
kleede kolomkagchels, en van deze laatsten den oorsprong van de geschriften desBjbels
is de bekleeding meestal vierkant.D e beste wekten ergernis bj velen.H enystenberg en
kagchels zt
jn zoodanige, die met de minste Dieokltof traden tegen hem in hetstrjdperk,
brandstof de meeste w armte geven en tevens en zjn geschrift:rzeugniszder Grundwahrde luchtverversching onderhouden.Hetspreekt heiten desProtestantismusgegenHengstenberg
van zelf? dat de kagcllels naar gelaug der (1862)'' maakte de klogf n0g grooter. Hj
brandstot, die men wensoht te gebruiken, houdt te Leipzig voorlezingen Over stelselverschlllend zjn ingerigt,en dathare grootte matige godgrloerdheid en hare geschiedenis.
afhankeljk is van het warmtcbedrag, hetKaimakqn (plaatsvervanger) is in Turwelk zj moeten verschaFen.In het ztliden kje de titelvan den ambtenaar,die aan het
van 0ns werelddcel zjn kagchels nagenoeg hoofd staat Van e0n der arrondissementen
onbekend,doch in hetnoorden vormen zjer (liwa'
s)!waaruit ecne provincie (ejaleet) is
een onmisbaarwapen tegen de koude van den zamengesteld.Ook plaatsvervangersvanhooge
langdurigen w inter. In Rusland w ordt dotl1*- ambtenaren dragen w eldien naam .
gaans m et ééne kagchel hetgeheele huis geK axn wasvolgens het Bjbelsch verhaalde

oudste zoon van Adam en Era.Hj legde zich
ljkmatig verwarmd.
Kahlenberg of Kalenberg is de naam t0e op den landbouw , doodde uit njd ztjn
van een t0t aan de Donau vOortschrjdenden bxoeder A bel en nam de vlllgt naar het land
uitlooper van het Norische Gebergte in Bene- Nôd.De Rabbjnsche overlevering vermeldt
den-oostenrjk.Hj is o0k bekend onderden zoowel.dat hj door zjn kleinzoon Iameel
t
naam van het W ienerwald en het Cetische op dejagtgedood werd,alsdathj een h00gebergte (Mons Cetius).Hj vormt,ttlsschell gen ouderdom bereikteen t0taan den ZondNveenen en Klosterneubllrg, aan (le Dûnatl vloed leefde. - Xaar hem droegen de leden
bekoorljltc, boschrjl
te landschappen en ver- eener Gnostische secte in de 2deeeuw onze
hefter zich in den Josefsberg (Kalenberg)en e
i
J
'aartelling dennaam van Kainieten.Zj vorm-

Leopoldsberg.Deze laatste rjst,ter hoogte den een talt der Ophieten en beschouwden

van 450 Ned.elllitde wateren van de Doiaau Kait en andere misdadigers des Ot
lden Tesoml1oog en draagt op do puinhoopen van ecn tamentsals edelom annen,diedooTdenBondsouden burgt eene kerk,waar Joltqn ,% IîJ.s/J, g0d der Israëlieten waren vervolgd en zich

Lodewî
jk rt
xl Baden,Karelran ZpfF
zqdpt
/t?
s, aan $18 dwingelandj van datMrezen lladden
enandereaanvoerdersderVerbondeneM ogend- onttrokken, zoodat zj veeleer hulde dan
heden vöör den ylag tegen de Turken (3 Sep- schande verdienden.
11*
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Kiîniet is de naam eener delfstoi' welk stelling in de sterrekunde in te boezemen.
in de zoutlagen te Staszftlrten te Kalucz in Hj deed dit in krachtige en sierljke taal,
Galicië in groote hoeveelheid gevonden en t0t zoodat hetaantalhoorders weldra aanmerke-

hetverkrjgen van kaligebezigdwordt,daar 1jk toenam.Tevenswasgeenemoeitehem te
zj uit 36,30/0 zwavelzure kall,25,30/0zwa- groot,waarhj voot-destudenten nuttig kon
velzuremagnesia,18,90/0chloormagnesium en wezen,en zjn huiseljke kring bleefsteeds
19,50/0raterbestaat.
voo1*hen ontsloten.lntusschen moesthj zich
Kaïrls (Theophilus), een verdiensteljk gedurende eenereeksvanJaren metdeellenGrieksch geesteljke,OmstreekshetJaar 1788 digste hulpmiddelen behelgen.O0k metdeze

op het eiland Androsgeboren,ontving zjne volbragt hj,volgens getulgenis van Bessel.
opleiding op het gymnasium te Cydonia in kleine w onderen,maar het duurde lang vöörKlein-Azië en op het lycéum te Chios, stu- datzjnewerkzaamheden naarwaardewerden
deerde aan de Italiaansche universiteiten, geschat. Een nieuw en goed-ingerjgtobserva-

alsaede te Parjsin degeschiedenis,natuur- torium ,waarvoor hj hetplan in gereedheid
kunde en wj8begeerteenwerddaarnaleeraar bragt, was eene dringende behoette,en toen

aan de evangélische sehool te Smyrna,ver- de regéring zich niet genegen betoonde Om
volgens aan hetgymnasium te Cydonia.Nadat die te bevredigen, verzam elden de vrienden
hj deelgenomen had aan den Griekschen van Kaiser m et belangstellenden in de sterreonafhankeljkheidsoorlog,trad hj, a1sverte- kunde en in de eer van devaderlandsche wegenwoordiger van het eiland Andros, in de tenschap eene aanzienljke s0m ,waaraan de
Nationale Vergadering op als een vurig ver- regéring eindeljk in 1857 het ontbrekende
dedigervan vrjheid en regt.Laterstichttehj toevoegde, zoodat t0tden bouw van een obmet daartoe verzamelde gelden een weeshuis servatorium k0n w orden ovcrgegaan, alwaar
op het eiland Andros, en herschiep hetver- hj in 1860zjn zetelvestigde.Hierbejverde
volgens in een opvoedingsgesticht. In 1839 hj zich, waarnemlngen metde meestmoge-

werd hj volgens een vonnisvan de Synode ljke naauwkeurigheid te verrigten en ze aan

te Athene wegens atheïstische gevoelens op herhaalde proeven te onderwerpen,ten einde
genoemd eiland in een klooster Opgesloten. vertrouwde tlitkomsten te leveren.Die waam

Nu kwam hjin zjnegeschriften openljk in nemingen zjn Opgenomen in een paarljvige
verzet tegen hetChristendom en werdwegens deelen, pAnnalen der Sternwarte'' genaamd.
het verspreiden van gevaarljke dwalingen Bj de algemeen erkende voortreFeljkheid
doorderegtbank teSyra t0teenetweejarige zjnermethodebleet'dewetenschappeljkeman
gevangenisstrafveroordeeld,doch hj overleed n0g altjd Onvoldaan over zjn eigen werk en
reeds in Februarj 1853.Erbestaatvan hem uitte daarover klagten, die aan m enigeen
eene plnleiding t0t de wjsbegoerte (1851)'' overdreven voorkwamen. Die onvoldaanheid
in zuiver otld-Grieksch.- ZjnezusterEvan- was hem echter een prikkelOm gestadig naar
fMl heeft zich door vertalingen en oorspron- die hoogere volkomenheid te streven, waar-

keljke werkeninhetNieuw-Griekschbekend door hj zich eene onvergankeljke eerzuil
gemaakt.

K aisariéh ,zie Caesarla.

heeft gesticht.

O0k andere werkzaamheden werden hem

K aiser.Onderdezen naam vermeldenwj: opgedragen. Reeds vroeg w as hj er op beFriedria Xcïder, een uitstekend Neder- dacht gew eest de sterrekunde dienstbaar te
m aken aan de zeevaart.In 1849 raadpleegde
hem de m inister van K oloniën en M arine om-

landsch sterrekundige.Hj werd geboren te
Amsterdam den lodenJunj 1808 en ontving
zjne eerste wetenschappeljke opleiding van
zjn oom J.I'. Keyser,die zict in den aanvang dezer eeuw verdiensteljk maakte door
sterrekundigewaarnemingen.Oplsjarigenleeftjd verloor hj dezen beschermer door den
d00d,maargateenigejaren daarna zelfzulke
bewjzenvanbuitengewonebekwaamheid,dat
hj,op voordragtvan denUtrechtschen hoogleeraarM oll,alsl8lal
'igjongelingt0tobservator aan de sterrew acht te Leiden benoemd
w erd. Hj koesterde toen de hoop, dathj
zieh in diebetrekking opdepractischeastronomie z0u kunnen toeleggen,doch zag zichdoor
verschillende Omstandigheien daarin te leur

trentjulstereplaatsbepalingen in Indië,en op
zjn aandringen werden eerstde zeeoëcieren

de -lll-ge, twee broeders, van welke echter

de oudste overleed,waarnadejongstezjnontslag vroeg,en daarna één zjner leerlingen,de

hoogleeraar O'tbdemans, derwaarts gezonden.

00k zag hj zich in 1851belastmetde zorg

voor de instrumenten en verdere wetenschap-

peljke aangelegenheden bj de Nederlandsche
Alarine en bragt door zjne uitstekenderapportenveelgoedst0tstand.Aletbuitenlandsche

sterrekundigen Onderhield hj eene drultke
briefwisseling, en eene reis,diehj in 1848
volbragt,schonk hem gelegenheidt0tpersoongesteld. Zöô ging een tientalJaren voorbj, ljke kennismaking.Deze werd verlevendigd.
waarin hj zichmetgrooten jveraandestudie toen hj zich in 1867 als atkevaardigde voor
der sterrelkundewjdde.Zjnebekendeonder- Nederland naar Berljn begat'ter vergadering
zoekingen omtrent de plfomeet van Halley'' van gemagtigden voorde graadm eting in ons
dagteekenen uit dattjperk.In 1837 werd hj werelddeel.Dâârwerden zjneverdiensten get0t lector in de sterrekunde,in 1840 t0t bui- huldigd doordien men hem t0t ondervoorzitter
tengewoon en kort daarna t9t gewoon hoog- der vergadering en t0t voorzitter der sterre-

leeraar benoemd. Nu was hj in de gt'
zagen- kundige afdeeling a.
-erkoos. Hj werd lid van
heid om zjn vurigstverlangen tebevredigen, hethootdbestuurdergraadmeting,alsmedevan
nameljk om aan onzejongelingschap belang- de Berljnsche Academie.Reeds veel vroeger
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washj vereerd methet lidmaatschap van de
RoyalAstronomicalSociety te Londen en van
00n groot aantal wetenschappel
jke genootschappen,alsmede met de ridderorde van den
Nederlandschen Leeuw.Hjoverleedte Leiden
den 28stenJulj1872.- Zjnmerkwaardigstgeschrift is voorzeker: pDe sterrenhemel (1844
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den eersten minister von Weldfaan den Kei-

zer voorgedraqen a1svoorzittervan hetHuis
van Afgevaardlgden,dochhjweestoendiebetrekking van de hand.A1s welsprekend rede-

naarhad hj grooten invloed en werd lidvan
onderscheidenebelangrjkecommissiën.Nade

benoeming van heteersto parlemantaire minien 1845,2 dln;lste deel3dedruk 1860,2de sférie (1867) werd K i.
:e/'
eI# gekozen t0t
deel 2de druk 18531 en 00k buiten 'slands voorzitter van het Huis van Afgevu rdigden.
yertaald uitgegeven),,- voorts sc,
hlvefhj: Gedurende de zitting van 1869 t0t1870 beDDe geschiedenis del* ontdekkingen van pla. kleedde jjP
** wederom deze betrekking, en
neten, a1s een tafereel van den toestand en toen een gedeelte van het ministérie aftrad,
het wezen der sterrekunde in de taalvan het werd hem ,doc'h te vgrgeefs,eene portefeuille
dagaljkschleven voorgedragen(1851)''.Sedert aangeboden.Na de ontbinding van den Land-

1846gafhtj een rpopulairsterrekundigJaar- dag van Stiermarken werdhj erlandshoofd-

boek enz.''in het licht, en leverde onder- man,terwjlhj eene benoeming t0tlid van

scheidene belangrjke brochures en opstellen den Rjksraadvan dehand wees.Hjbehoort
t0t de degeljkste en meest-geachte staatsliein ttjdschriften.
FriedricltXtziq
sdr,een verdiensteljk Dtlitsch den v!n zjn vaderland.
tooneelschrjver. Hj werd geboren te Bibe- Kalserslautern , eenestad in de Bejerrach in W iirtemberg den 32ex1 April 1814, scheRjnpfalz,aan dewesteljkehelling van
stlldeerde aan verschillende hoogescholen in

het Haardtgebergte, aan de W aldlauter en

dewjsbegeerteen letteren en trad a1sstaats- aan den Ludwigspoorweg,teltongeveer15000
a
mbtenaar in dienst.Daarbjvervaardiyde hj inwoners.M en vindt er eene fraajekerk in
kleine tooneelstukken, die in verschlllende spitsboogstjltlitde13deeeuw ,eeneLatjnsche
schouwburgen met bjval werden opgevoerd. school, eene kweekschoolvooronderwjzers,
Nu wjddehj zich geheelenalaandeletter- eene landbouw-en eenenjverheidsschool.De
kunde.In 1848 was hj te W eenen kapitein fabrieknjverheid ontwikkelt er zich meer en
bj het académisch legioen en streed den meer;00k is er eene aanzienljkevruchten6den Octobexbj deTabnrbrug.Laterhad hj markt en veelhouthandel.- M en meent,dat

als dramaturg van het Carl-Theater met vele zich te Kaiserslatltern reeds in de dagen van
wederwaardigheden te w orstelen. Tegen een Pe
pj
î
,ozde A'bzte en KareldeGrooteeen keigering m aandgeld en een klein honorarium zerljke btlrgt bevond. Frederik w/t
pràtvoq
s.
:t
z

was hj gehouden jaarljks 6 stukken voor deed er in 1152 een paleis verrjzen,hetwelk
denschouwburgtevervaardigen,terwjlhjaan in 1557- 1583 doordcn pfalzgraafJoltan Cageen andel' tooneel iets mogt leveren. Toen

àvlïr vernieuwd,doch in 1703 in den Spaan-

hj zichaan dieverbindteniswildeOnttrekken, schen Suecessie-oorlog verwoestis.Opdezelfde
deed Carl hem een procès aan, 0n llaiser plek staat ntl eene Fevangenis.Van 28 t
ot
werd veroordeeld t0t betaling van 54000 gul- 30 November 1793 vlelin denabjheid dezer
s
t
ad
e
en
vel
ds
l
ag
voor
,
waa
ri
n
de
her
t
o
g
k
un
den. Terwjl Carl hem van debetaling vel'schoonde,zag derampspoedige schrjverzich Brltnswj;k deFranschen onderHoch,
eaan het
toch genoodzaakt eene nieuwe overeenkom st wjken bragt.0O1
t
ha
d
e
r
e
e
n
g
e
v
e
c
htqlaats
met desen man te sluiten. Hj overleed te den 23sten Mei1794, waarin de Pruisslsche
W eenen den 7den November 1874.T0tzjne generaal-veldmaarschalk Möllendogf de Franbeste stukken behooren:rMönch und Soldat'', schen Onder Ambert versloeg, waarna den
zostenseptember van datjaar delinkervleugel
enKrs
tadtund Land''.
alserfeld (MoritzEdlervon),eenvoor- der Fransche Rjn-armee onder M ennier er
treleljk Oostenxjksch staatsman.
tgeboren te het onderspit dolfvoor den prins ran AbAel-

Pettau in Stiermarken den 24sen Januarj
1811,
de
rj
egt
wjddez
st
ic
uh
ded
er
ad
ae
rna
teaaGr
në
he
tztb
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e
1he
erz
neen
r en
goederen.In 1848 werd hj lid van den v00rl00-

lolte-bt
gelpnpen.In Mei1849wasKaiserslautern hetmlddelpunt van den opstand.- H et
districtvan dien naam teltop 11,78 D geogr.

mjl ongeveer 55000 inwoners.Daarin ligthet

pigen Landdag van Stiermarken en in Jant
l- stadje Landstuhlmetde bouwvallen van den
arj 1849 zag hj zich door de stad Grëtz evenzoo genoem den burgt van het geslacht
afkevaardigd naar de Nationale Vergadering der Mekingen. Dââr werd I'ranz non thckïagel
te Frankfort. Omdat de belangrjkste vraag- door de K eurvorsten van de Pfalz en van
stukken erop dattjdstipreedsbeslistwaren, Trier belegerd en door een nedervallenden
nam hj geen deel aan de openbare beraad- balk gewond,zoodathj een daglater- den
slagingen.Na zjn terugkeerbehogrdehj t0t iden Mei1523 - overleed.
ïLaiserstuhl is de naam van 40 t0t 50
het voorloopig bewind van Stiermarken,z00lang de veldwinnende reactiezulksgedoogde, basalt- en dolerietgevaarten in het Badensche
en openbaarde vervolgens, a1s ambteloos districtFreiburg.Zj zjn doorhetTreibsamburger,zjne gevoelens door middel van de dal van het Schwarzwald gescheiden en be-

drukpers.Hj bestreed de staatkttndevan het vatten op 2 EJ geogr.mjlongeveer 30 dor-

ministérie Beleredi. Toen dit laatste na de pen.Men vindt er eene aangename verscheinederlaagbj Königgrëtz ontslagen,eenHon- (lenheid van bergen, dalen,tuinen,w eiden,

gaarsch ministérie benoemd en de Rjksdag bouwlanden,wjn-en ooftgaardenenV sschen.
zamengeroepen was, werd Kaiserfeld dool' De hoogsteberg,de eigenljkeKaiserstuhlof
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de Toitenkopf 550 Nei.elboven de opper- K akatoe noemt men een geslacht van
vlakte derzee,heefteene plattekruin,ponder vogels, dat t0t de afdeeling de Klimvogels
de negen linden''genaamd.Hier toefde keizer (Scansores)en t0tdefamiliederPapegaaiach-

Rudolf'
ppzlHabsb%r.
qmetzjn H0f,- welligt tigen(Psittacini)behoort.Linnaeusvoegdehen
00k0P erregttesprekenoverzjneonderdanen. bj hetgeslachtPsittacus,dochlrissottschonk
K alell is de n= m van een regentschap hun denafzonderijkengeslachtsnaam Cacatua?
o
p
de oostkust van hetI
eiland Boero.Het ontleend aan hun esgenaardiggeschreeuw.ZtJ
bevat vele
zjn bjna
vruchtbare
allen w itvan
kleur enfraai
vlaktrn en
teltrulm 2000
inwoners. In
de evenzoo
genoemde
hoofdplaats

hebben wj

het fort Defensio m et
eene kleine
bezetting.
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beelding),

wclke zlch
onderscheidt
door een

licht-wjnroodc kleur en
eene driekleurige kuif

(rood,geel
en wit), -

voorts door
lange ltuifvederen,doorde

donker-wjn-

kleurige 0n-

derzjde der
vleugels en

doordegrjze

ltleur van
bek en p00ten.
K akkerlakken

Kakatoe.
(De),behooren t0t een
verbljf der oKcieren.Ten behxvevan een insedengeslacht (Blatta)van de afdeeling der
hooggeplaatsten reizigertimmertmeno0k wel Regtvleugeligen (Orthoptera).Hetonderscheidt
op het aehterdek eene bovenkaluit.In beurt- ziehdooreeneplatte,breedeligchaamsgedaante,
schepen,stoombooten en trekschuiten onder- door de neo
ergebogen houding van het hoofd,

scheidtmen de kajuit (roef) en hetruim of hetwelk meteen gedeelte van het borstechild
o0k welde lsteen2dekaluitvoorpassagiers. gedekt is,en d00r 5 geleiingen aan detarsen.
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Het geslacht Blatta van D nnaewn is dopr buiten ruw ;haar vleesch is dik en lichtgeel,
latere entomolûgen in vm3chillendegeslachten en de wand der middenholte isbedektmet

verdeeld.Alle kakkerlakken zjnlichtschuwe rtmde zaden.Het schjnt,datdezeboom afen vraatzuchtige dieren.Van de soorten noemen wj:Blattazplericlzllydie rosbruin van
?
.
kleur is, een fraaigevlektborstschild heeftj
/
A ''bx, , 7 .
in Zuid-Amerikatehuisbehoort,maarbjmil.N
r'.- ?.
%k -/P
'kJ1,
-. %@ l
,
A
N'>h
lioenenindehuizellenschepenvanverschillende
natiël gehuisvestis,- Blatta florlcïcl,roodbruin gekletlrd, met 15 t0t 18 donkerbruine

vlekjes op het borstsehild en van Java afkomstig,- Blatta orïenfc/ï#,Oorspronkeljk
in het Oosten te hqisbehoorende,dûch thans
over geheelgematigd Europaverspreid,vooral
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op korenzoldersen in bakkergen,zwartbruin

van kleur en raet een Onaangenamen reuk,-en Blatta.llwtlzlïcl1in hetnogrdenvan Europa

te vinden,vooralin Lapland eene vreeseljke
plaag,en bruinachtig lichtgrjsvan kleur.
K akodyl,zie Alkarslne.
K alabas (Cucurbita L.4isde naam van

een plantengeslachtuit de familie der Cucurbitaceën.Hetomvatkrtlidachtigeplantf
?n met
een klimmenden stengel en gesteelde,aan de
basis hartvormige, veelal handvormig verdeelde bladeren. De gesteelde, eenhl
lizige
bloemen staan in de oksels der bladeren.De
kelk is klokvormig en s-deelig,en O0k de
bloamkroon is klokvormig.De 5 meeldraden

$
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1
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(

zjn 3-broederig,de 3 stempelsz.l0bbig,de
vrt
lcht is vleezig meteene dikke schaal,en

de talrtjke zaden zjn omgekeerd-eirond en

zamengedrakt.Van de soorten noemen wi
l'de

(().Pepo Dee.4meteen grootaantal

szerscheldenheden, 00k watkleur bdreft,-
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dereuzenpompoen(C.maximaDaelt.),diewel
eens30 Ned.pond zwaarwordtendesgeljks
in verscheidenheden voorkomt, - de TurkFig 1.DeKalebasboom (Carica Papaya.)
dcl: mwts (O.Melopepo L.4 metstomp-hartvormige,3-lobbige bladeren en geribdevruch- komstig isuit Zuid-Amerika,doch men vindt
ten, die op een tt
llband geljken, en de hem thans Op deMasearenen,aau dewestkust
eigenljkekalabas(C.laganaria.
5.),wierhou- vanAfrika,inChina,CochinchinaenArabiëyla
tige schalen in de keerkringslanden t0t keu- ingeheelAzië.Menvermeldt,dathjopJamaï
'ca
kengereedschap dienen. Het kweeken Van en St.Domingo in hetwildgroeit.Hj iseen
l van snellen wasdom ,daar men na
kalabasplanten vereischt e0n vetten grond, voorbeelf
veel koesterenden zonneschijn en veelwater. 3jaren uite0n korreleen volwassen vruchtK alabas-ofpom poenboom (CaricaL.
4 dragenden boom verkrjgt.ITetvruchtvleesch
isdenaam van een boom ,diedentypusvormt Tiordt geconët. O0k dienen de vruchten t0t
nesten van zw/nen enhoenders.'
W j gederCaricaceënofPapay> eën.Zjnkleinekelk hetl'
is s.tandig en demanneljkebloemkroontrech- V0n hierbj Op eeno zeerkleineschaaleene
tervormig met een s-spletigen zoom.Devroll- afbeelding van den papayaboom (qg.1),weljke bloemkl'
ûon iss-deelig en diep inge- voorty (qg.2)in c een gedeeltevan een tak
spleten.Degewonepompoenboom (C.PapayaL.
j met manneltjke blûemen op de dubbele
iseen opgaande boom zonder veeltakken cn grootte, in b het bovenste gedeelte van de
wel wat op den palmboom geltikende.Hj bloemkroon op vilrvoudige grootte, - in e
lraad,- in d een helmknop,beide
groeit in de keerkringslanden? is enlkelaan een meelf
den t0p van bladeren voorzien en wordtom- achtmaalvergrûot,- in eeenevrouweljke
streeks61/cNed.elhoog.Deschorsisbleek- bloem op s-voudigegrootte(allesinveyhol-

lk vanden
çrjs cn srj glad,doeh draagthier()1
4daar ding t0t fg. 1),- inJ een stt
lldteekensvanafgevallenbladcren.Dazelaatste stam met2 vruchten,in uq eene vrucht dporhebben eene lengte van 3 Ned.palm en eene gesneden, beide 0p l/aste der natuurljke
hartvormige,vindeelige gedaante.Debloemen

staan in debladokselsqdomanncljkeztjn t0t
zamengestelde aren vereenigd,- devrûuweljke bevinden zich in enkelvoudigetrossen
op andere boomen.Hetvruchtbeginselis 0mgekeerdeivormig,enbjhetrjpwordengeljkt
devruchtop eenepompoen.Zj isechtervan

grootte,
0n in # el
1 ieen dûorgesneden
zaad op de dubbele grootte.- Omtrent den

eigenljken Kalabasboom der Kxnidkundigen
raadplege men Cresoenfo.

K alam ata,dchoofdstadvandeevenzoogenoemde eparchieen van de geheele nomarehie

Messénië in het kûningrjk Griekenland,ligt
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ill den Peloponnesus, aan de rivier Nedon,

Charlotte '
ppl Kalb, geboren ron O.
:JJJZZT,
bekend door hare vriendsehappeljke betrekking met k ltiller en door eenige geschriften.

niet ver van haren mond,tusschen oranje-,
vjgen-en wjngaarden op de plek van het
voormalige Pherae.Zj telt rllim 3000 inwoners, die zich vooral met het kweeken van
zuidvruchten en tabak,voortsmetzjdeteelt
en scheepvaart bezig houden.In de13deeeuw
was zj eene sterke vesting en kwam bj de
verovetinq van den Peloponnesus door t
!e
Franken ln het bezit van Villeltardowin en
zgne nakomelingen, - daarna in dat der

Zj wet
'd geborente Waltershatlsen den25sten
Julj 1761,verloorop gevorderdenleeftjdhet
gezigt:en overleed den lzden Mei1843.
K alckreuth (Friedrich Adolf,graafvon),
een Pruissisch veldmaarschallt,werd geboren
te Sottershausen btiSangerhausen den 22sten
Februarj 1737,ontving zjne opleiding Op
eene kostschool te Berljn,trad in 1752 in

Venetianen, en viel in het begin der 18de dienst, was spoedig oKcier en zag zich in
eeuw in handen *d
1758 benoem d
der Turken.
t
0tadjudantvan
=
Reeds in 1770 'd
prins Heinrielt.
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Fig.2.De Kalebasboom.çcaricaPapaya:
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de eerste Grieksehe Nationale
Vergadering onder den naam
van Senaat van
Messénië geopend. Tn 1825
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1821 was zj

Successie-oorlog;

alsgeneraaltrok

hj ln 1787 naar

Nederland en
werd in 1790
luitenant-gene-

raal, lladat hj
2 Jaar te voren

in den gravenstand was opgenomen. In den

strjd tegen
Frankrjkonder-

ningrjk Griekenland begon zi
j weldra te scheidde hj zich doormoedenbekwaamheid,
belegerde Mai
herleven en te bloejen.
nzen dwony dezevestingt0tde
K alavryta,de hoofdstad van de evenzoo overgave.Ook droeghjnletweinigbj t0tde
genoemde eparchie in de nomarchie Achala overwinningen btl Kaiserslautern (zie aldaar),
en Elis in Griekenland,verheft zich in het verjoegdeFranschen uitZweibrickenenrukte
mildbesproeide dal der Erasinos,omtrent 700 voorwaarts tot Saarlouis.Toen de OostenrjNed. el boven de oppervlakte der zee op de kers het verliesvan Trzeraan dePruissentoeplek van hetoude Cynaetha.Zj isdebaker- schreven,toondehjaan,datdievestingniett0t
mat der Grieksche onafhankeljkheid, want de Pruissische defensieliniebehoorde,dathj
aldaar verhiefden Q3sten Maart1821 deaarts- niet te min ter htllp was gesneld,maargeene
bisschop Germanos van Patras de vaan van redding had kunnen aanbrengen, omdat de
den opstand.W atverdernoordwaartsverrjst Oostenrjkers te spoedig waren afgetrokken.
op een hoogrotsgevaartehetberoem deklooster Na den Vredevan Basel(1795)werd hj beMegaspilaeon.
last methetoyperbevelin Pommeren,en in
K alb. Onder dezen naam vermelden wj: Mei1806 ontvlng hj debenoeming t0tgouJohann, Jl,ros von Kalb,een verdiensteljk verneur van Thorn en Dantzig ent0tgeneraal
krjgsman.Hj werd geboren in 1732 nietver derkavallerie.In hetnajaarvoerdehj bevel
van Niirnberg, trad in Fransche dienst en over 2 divisiën, die echter bj den slag van
werd in 1764 door dep minister Clioise'
ulnaar Auerst:dtin reserve bleven;toen hjnameljk
Amerika gezonden, ten einde den toestand gereed stond om aan te vallen,werd bevel
der Engelsche bezittingen in oogenschouw te gegeven t0t den aftogt. In 1807 verdedigde
nemen.Na zjn terugkeervielhjinongenade
en bewoonde eenigen tjd een klein buitenverbljf bj Versailles. In 1777 trad hj als
generaal-majoor in Amerikaansche dienst,
voerde in 1780 bevelover deachterhoedevan
generaal Gates, tOen deze zieh met Caswell

vereenigde, en sneuvelde bj CaRden den
17den Augustus van laatsgenoemd Jaar. Op
last van het Congrès verrees te Annapolis

een gedenkteeken terzjnereer.

hj Dantzig op eeneloFeljkewjze,bedong

eene eervolle capitulatie en werd benoemdt0t

veldmaarschalk waarna hj 'den Vrede Van
Tilsithielp sluiten.In 1810 werd hjg01IV0rneur van Berljn en begaf zich op lastdes
Konings naar Parjs,om Napoleon ter gelegenheid van zjn huwelgk geluk tewensehen.
Later washj gouverneurvanBreslau,daarna
weder van Berljn, en overleed aldaar den
lodenJunj 1814.Hj bezatgrootegaven,was
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zeer geestig enlietbelangrjkegedenkschrif- werp zoo vaak vermenigvuldigd a1s de helten achter, die echter uitsluitend voorzjne lingshoek in 3600 begrepen is.
nabestaanden yedrukt zjn.- Een zjnerz0- De kaleidoscoop bestaat doorgaans uit 2
nen, graaf Frbedrich von fclclrelf/z,schreef spiegels met een hoek van 60O en levert dus

DDramatiseheDichtunren (1825)'',en eenneef
van dezen,graafkStan%slaus von .vtllc/a'dfffl is

een verdiensteljk landschapsehilderen directeurvan de schilderacadémie te Aveimar.

Kckleidoscoop (De)iseen optisch werk-

tuig,in den aanvangkonzereeuw uitgevonden.

Pig.1.Kaleidoscoop.

Het berust op de wetten der terugkaatsing
van het licht.Immers wanneer men eenv00r-

we
rp tegenover een syiegelpiaatst,ontwaart
men daarvan sleehts eén beeld,doch plaatst
men hettusschen twee spiegels,dieevenwjdig of ondereen bepaaldehoek gesteld zjn,

zesvoudige beelden.De 2spiegelszjn langwerpige regthoeken, met de langste zjden

zamengevoegd en in eene van binnen zwartgemaakte buis geplaatst. Deze laatste is aan
het benedeneinde voorzien van twee ronde
glazen, nietvervan elkander loodregtop (
le
as der buis geplaatst. Tusschen die glazen,
van welke de onderste matgeslepen isbrengt
men eenige kleine,glinsterende voorwerpen.
Het boveneinde der buis is vnn een deksel
voorzien, en in het midden hiervan bevindt

dan levert ieder spiegel een beeld, en dat
beeld wordt weder een voorwerp voor den zich een rond gaatje.Plaatst men het 00g
volgendenenz.Z00verkrjgtmenOneindigveel vôôr de horizontaal gehoudene buis en draait
beelden,waarvan echter de laatsten door 0n- men deze om ,zoodatbovengenoemdeglinste-

rendevoorwerpen van glaatsveranderen,dan

aanschouwt men allerlelfraaje,regelmatige,
stervormige fguren.

/

Fig.Q.

I

duideljkheid onziytbaarworden.Bj hellende
syiegelsgesehiedtletsdergeldks,maarterwjl
bj evenwjdigespiegelsaldebeeldenineene
regte ljn gelegen zjn,zietmen bj een hellenden stand derspiegelsdevoorwerpenregelmatig'rondom de snjljn der beidespiegels
gerangschikt. Is de hellingshoek een evenmatig deel van 3600dan sthjnthetaantal
beelden beperkt.In flg.1zjn AB en CB de
spiegels,dle onder een hoek van 90Oelkander
snjden.Hetvoorwerp bj 1vertoontzich als
beeld in 2 en 3, welke beelden door hunne
afspiegelinr zich te zamen vereenigen in 4.
Hierdoor ls het voorwerp verviervoudigd.
Hebben de beide spiegels een hoek van 60O
(:g.2), dan ziet m en hetvoorY/erp verzesvoudigd, en in het algemeen Y7ordthet v00r-

....

-
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Men voorziet zulk eenkaleidoscoop o0kwel
van 3 spiegels,die alzoo een 3-vlakkig prisma vormen. Men aanschouwtdaarin een uitgebreid veld met eene menigte vakkenjdie
zitsh in hetoneindige uitstrekken.Plaatstmen
de spiegels met hoeken van 60O,zoodat de

doorsnede van het prisma een geljkzjdigen

(lriehoek vormt, dan vertoont zich hetge-

zïgtsveldals in geljkzjdige driehoeken verdeeld (fig. 3).Is de doorsnede daarentegen
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een geljkbeenige regthoekige driehoek (;g.
4),dan aanschouwtmen enkelqlladraten,en plaatst men despiegdszöö,datzj zich
onder hoeken van 90,G0 en 306veretlnigen,
dat ontwaart men fraaje zeshoekigesterren
(fg.5).Andere zamtmstellingen leveren wederom andere fguren.

van het volk,zondathtlin 1815 de betrekking van adjtldant nederlegde. Kort daarna
nam hj zjn Ontslag en ging eerstnaarCorfu
en vervolgens naarLonden,waarhj betrekkingen aanknooptemetprinsLodewi;k Napoleon.Tegen het einde vall1846 vertrok hi
j
Onverwachtm eteen Engelschoprlogschipnaar

Zante, om vandââr den l00p der zaken Jn
Griekenland gade te slaan.Toen hj in 1848

den valvan hetministérie Tzavellasvernam,

wilde hj zichnaarArgosbegeven,maarwerd

V

op last der regêring te Patras gevangen genomen en naarAthenegevoerd,waarmenhem

eehterweldrawederOpvrjevoetenstelde.Na
dientjd leefdehg gedurende 5Jaren rtlstigte

Argos,Hydraen Nauplia;dûchioenin1854de
W esterscheMogendhedena1sbondgenooten van

Turkje OverdegrenzenvanGriekenlandtrok-

ken,beiastte zich Kalergis,tnt grot
lte ergernis van het Ilof, in het ministérie M qurokor#lfp.
s met de portefeuille van O0i
'l0g en

in 1861 werd hj ambassadeur teParjs.Na
het vertrek van koning Otto in October 1862
verhiefhg Openljk en krachtig zjne stem

De kaleidoscoop is nietslechts een verma- tegen Onderscheidene personen, die als can-

keltlk Bpeeltuig voor de jeugd,maarkomt didaten t0t den Griekschen trûon werdenaanvopral0ok te pa8 voor hen,die patronentce- bevolen, maar hj had weinig invloed.Hj
l
tenenvoortapjten,katpenen stoFenenz.Om keerde vervolgens naar Griekenland terug en
flatwerktuig hiervoornoggeschiktertemaken overleed tç Athene den Q4sten April1867.
heeft de hoogleeraar Emsmann teStettindaarKalevala ofphet land van Kavela (Finaan eene eenigzins andere inrigting gegeven
en hetin eene tweede buis,die uit de eerste
gehaald wordt,voorzien van een vcelvlakkig

landl'' is de naam van hctnationaalhelden-

d0m in het voormalig koningrjk llannover.
HetligtindelanddrostenjHannoverengrenst
aan Luneburg,Brunswtjk,Lippeen Sehaumburg,teltop bgna48% 1 geogr.mjl230000

paaldeltbk in Carelië- bewaard,zjnheteerst
verzameld en uitgegeven doorLönnrot(1835).

dicht der Finnen.Het omvat een grûotaantalzangt
tn (runen),dieuit200,500 t0t 700
glas,waarna hj aan dezen gewjzigden ka- achtlettergrepige, door 2 of 3 alliteratiën
leidoscoop den naam van typoJcoop schûnk. verbondene Verzon bestaan. Deze zangen,
K alenberg is de naam van een vorsten- eeuw en lang in den m ond des volks -- beEen tweede uitgave,de helft grooter dan de
eerste,verscheen in 1819 en bevat50 zangen

inwoners en is,w athetkasteelenhd domein mat 22800 verzen.Zj zjn in het Zweedsch,
betreft, in het bezit gebleven van den ont- Franseh en Daitsch vertaald. Dit groote ge-

troonden Koning. Het ztlideljk gedeelte is diclkt behandelt hoofdzakeljk de veete tuslleuvelaclltig,maar in het noorden en westen schen de Kalevâla'sen de Pohlola'
s (de Finheeftm en alleen zand-cn veengronden.Land- nen en de Lappen).De belangrkkstegedeelten
bouw en veeteeltzjn e1
*devoornaamstebron- behelzen de worsteling van 3 Finlandsche
nen van bestaan.

helden,die aanzoek doen om de hand vande

dochter der Vorstin van Lapland,- en van
Kalender,zieTljdrekening.
zegenbrengenden schat psampo'',die door
Kalergis (Demetrius),eenGriekschkr/gs- den
mantgeboren omstreekshetJaar1803ophet de Finnen heroverd wordt, en daarna weg-

eiland Candia, werd te Petersburg opgevoed zknkt in zee.
en studeerde te W eenen in de geneeskunde.
K alf,zie Rnndvee.

Toendeonafhankeljksoorloguitbarstte,snelde
hj naar Griekenland en strecddapperonder
het bevel van Karalskakls. In een gevecht
bj Athene verbrjzelde een kogel hem het
beenjzoodath$jin handen derTurken viel,
die zjn ééneo0rafsneden.Laterwashj a(
1Judahtvan generaalI'abvier,vervolgensvan
denpresident Capodistrias.Hjwerdsteedsb()-

K alf.Onderdezen naam vermelden M-t1:
Philip AWl
f ofKalfjeen weinig bekenden

schilder,die doorsommigen beschouwdwordt
als devervaardigerva:deberoemdeschilderj:
DDas Kölner Dombild''in dtl
zD0m teKeulen.
Zj stelt in het middenvak de Madonna voor
metde 3 K oningen, links de M Ursula met

hare maagden en regts Geî-eon met zjne

schouwd als cen handlangervan Rusland.Als ridders.
bevelhebbereenerdivisiekavallerieteAthene,
IIGJJ- Kalh een Nederlandsch schilder.
bevorderdehjaldaardevreedzameomwenteling Hj werd geboren te Amsterdam Omstreeks
van 15 September 1843,doch dllzelladgeheel h:tjaar 1630 en wase0n leerlingvanHendlgk

ldt
le zich aan het btilleven en
anderegevolgcn dandeRussischeparttjbeoëgde. Pot. Hti wt
Kaleryis werd daarna bevordel'
d t0tgeneraal slaagde daarin op eene bewonderenswaardige
en zelfstOt adjudant desKonings,maarhj wjze. Hj onderscbeidt zich doornatuurljkgennd evenmin de gunstvan het H0falsflie heid,donreenefraajepenseelsbehandelingen
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door een krachtig coloriet. Met meesterhand

(1859).MinderbalangrilkiszjngedichtrRitoesohilderde hj bloemenenvruchten,envool
-al sanhara'' Of ,De Jaargetpden'' met de vergot
ltien en zilveren vaatwel'
l
t. Sommige van t
aling doar .Boltlen ter perse gelegd (1840).
zjne stt
lkken zjn doorgravurttsalgemeen be- Voprts wordt aan hem de bawerklng toegekendgemaal
tt,Hj overleod in 1Gt
)3.
sc,
hrevell der sage A'an Nalasen Damajantij
Walfaten (11et)ofbreeuwën vatltlonschip welkp den titel draagt van rNalodaya'' en
islletaaavullen der naden ttlssel
hen dotle'alttn doorBenavf (1830)e11Yates(1844)isin het
mct w erk, dat er meteen breetlwi
.j
zcr vast licllt gezonden. O0k andere gedichten heeft
ingeslagen wordt, en daarna het digtmaken men in lateren tjd metzjn naam versierd.
met gesmolten pik.BtjhorizolltalenadenwOrdt K aliseh OfKalisz,voorheen de hoofdstad,
hetpikermeteenlepelingegoten,btdeoverige tllans eene arrondissementshoofdstad van het
met pikkwasten ingostrcken.De ljfnaden en golvernemt
lntvan dien naam en 321/2geogr.
die van de baitenhuid w orden voortsgekla- mjl van W arschau, aan 3 armen van de
maaid, dat is,het werk w ordt m etbehulp Prosna en aan de Pruissische grenzen in een
van een klamaai-jzer en molter A'
astaango- bekoorltll: dal gelegen, is eene der fraaiste
slagcn.HetkalfàtenmoetOm do2 of3Jaren steden van Russisch Polen,de zctelvan een
herhaald worden, om inwatering en rotting
te voorl-omen.

R. lfatholieken bisschop en telt ûngeveer
13000 ilzwoners, waaronder zich 2000 IsraëKalgoejew ofKal
goehr,een eilandin de lieten bevinden. Men heeft er een kasteel,
Noordoljke llszee, ten noordoosten van de 5 R. Katholieke kerken, eene Russische en
Tsjeskajabaaigelegen ent0thetgouvernement eene Evangelisc.he kork,eer gymnasium ,0nArchangelbehoorend,is15t0t20geogr.mjl derscheidene andere seholen,een schouwburg
breed,in hetbinnenlandbergachtigofmoeras- ()nvelelakenweverjen enl00tJe1.t
J0n.- Deze
sig cn m etlll0sbegroeid,strekttOtw oonplaats stad is zeer Oud;zj is volgenssommigen h0t
aan een klein aantalSamqleden enwordtnu Calisia van Ptoïomaens. De Poolsche koning
en dan door visschers en robbanslagers be- M ieezy.
qlaw III (# 1202)iserin deSt.Pat
llszocht.
lterk begraven.In den slag bj Kalisch werd
K aliber noemt men btjgeschut demid- den 29sten October 1706 de Zweedsche gene-

delljn van de ziel Of inwendigt! rnimte. raalMqrdfeld doorAlt
gustlts11,koning van
Daarom onderscheidtmen de soorten van ge- Pol
en,en den RussischengeneraalMents
jikf
schut naarhet kaliber.Om dit laatste te we- geslagen en gevangen genomen,en in een geten, werd in 1540 (1oor Geory .fftzrfvllz?zlte vecht, aldaar Op den 13t
1en Februarj 1813
Niirnberg de kaliberstafuitgevondell.

tnsschen de Franschell Onder Regnier en de

K âlidâsa, de meest-beroemde Indische Russen voorgevallen,moestde Saksische bridichter, leefde, naarm en meldt,in de eeuw gade Klehqelzich overgeven.O0k werd erin
vôpr den aanvang onzer jaartelling aan het laatstgenoomd Jaar op delz 28sten Februarj

H0fvan koning Vikrâmadik
ja.Zjnvermaardst een verbond gesloten tusscherk Prtlissen en
gedichtishettooneelspolpsakoentala'',datin

hetEngelsch door Jones (1789)en daarnaar
in het Duitsch lloor G. I'
orster (1790) en
Herder (1803),- voortsin hetOorspronkeljke (Sanskriet)moteene Franszhe vertaling
van OAJZy (1830),envervolgensinhetDt
litsch
door Hwzel in zjn eigenanrdigen vorm
(1833)uitgegeven werd.O0k Böhtlini
qk(1812),
M eî
jer (1851) en Lobedanz (zde drult 1861)
hebben daarvan D uitschevertalingengcleverd,
terwjlin onsVaderland dehoogleeraarKern

Rusland, waarna de zngnarchen dier beide
Staton 0r Op den zden Aprildaaraanvolgellde
eene bjeenkomsthielden.Den llden en 13den
September 1831 hadden f)1
. gevechten plaats
ttlsschtln de Russon en dc Polell,en er werd
in 1835 een ktomp Opgeslagen van Russische
en Prtlissischt) troapen; t0t gedachtenishiervan is in 1841 op last van keizer Nicolaas I
een gedenltteeken verrezen.

Kaliseh (Da,
vid),een humoristisch schrjvcr en dbchter,geboren te Brtlslau den 23sten

datstuk in OnzetaalOverzetteenL lmbur.q./rtlff- Februarj 1830, vertoefde gedurende zjne
'tverdaaroveropstellenschreefin pD eGids.''Be- Jeugd iu zgne geboorteplaats en ltwam ver-

halve dit meesterstuk bezitten wj van dlz
n- volgens tePargs,waarhj alscorrespondent

zelfden dichter hettooneelstuk lroervasi'',il1 voor D tlitsche dagbladen werkzaa'
m was en
hetLatjn vertaald doorLenz(1833)eninhet betrekkingen aanltnoopte m et H elneen Prou-

Duitsch door Höj'
er (1837)t.
Mb*zel(1838)en
Lobedanz (1861),alsmede hetblgspelmA1âlakivâ
',en Agnimitra''
,uitregeven door Tttllbery
(1840).Minderschoon vlndtmen zjnehelden-

dlton.Na zijn terlgkeerinDt
litschland(1846)
was ht
j aanvallkeltjlt to Leipzig mcdewerker

aau de rcharivari''van Oettinger,doch ver-

trok in 1847llaarBerljn,waarhjdeplfladde-

dic,hten rRaghoe-vansa'',de mytlliscllegescllie- radatsch''stichtte. De eersteJaargang van dit
denis bevattend der aloude behoerschers van blad isnagt
m oeg tiitsluitend doorhem gescllrejP** to werktm voor het
Ayodhya,uitgegçven doorStenzler(1832),en V0l'1. Ttlvens begon j.
3)Koemâra-sambhA
ava''pfde geboorte van ('cn tponoel.Zjne eerste twee stukl
ken:pllunderdKrjgsgodtdesgeljksdoûrRtenzlerinhetlicht tausend Thaler'' en rlserlin beiNacht''wergezonden (1838).Onderzjnelyrischegediph- d0n in Prtlissens hoofdstad honderde malen
ten Ondersoheidtzich vooralrAfegha-duta''Of Opgevoerd (,11ook elders metgrooten bjval
De W olkenbode'',de klagt van een verban- Ontvallgen.Voortsleverdehj:speschke'',
nen minnaar,uitgegeven door Vv
rilson (1813) Der gebildete Hausknecht'', rDerAktienen door Gildemeister (1841)en in hetDuitscll blldiker'' pBerlin wiecsweintundlacht''
gevolgd door M. M'
iller (1847) en Sehûtz Der Ooldonkel'' enz.) en al deze stukken

172

KALISCN KALIUM.

verschaften hem nieuwen roem.Zj onder- smelt bj 55O C. en wordtbj eene zwakke
scheiden zich daor eene gepaste compositie, l'oodgloeihitte vlugtig,in schopnegroenedamscherpe karakterteekening en ongem eenegees- pen opsttjgend.Zjn soorteljk gewigt isbj
tigheid. Men vindtdaarvan eene verzameling 15OC.0,865,zjn verbindingsgewigt 39,12,en

in den:rBerlinerLeierkasten (1857 en later,
vervolgd in 1863)''. Bj voortduring beBteeddehjzjnekrachtai
tndepKladderadatsch'',
gr-fvoortsrLustigeWerken(1870)''inhet
licht,en overleedte Berljn denzostenAugustus 1872.

zjnesoorteljkewarmteis5,4-maa1zoogroot
als die van lo0d,terwijlhet de electriciteit

en de warmte zeer goeb geleidt.Geenezelfs
tandigheid bezitz0oqrgoteneiging om zich
met zuurstof te verblnden; de oppervlakte
eener versche snede ziet men aanstondsbe-

Kalium (potassium),metK a1sscheikun- dekt m et eene laag oxyde,en allengs wordt
dig teeken, een metaal,dat in potasch,sal- de geheele massa geoxydeerd.Daarom bewaart
peteren in hetalgemeen in allekaliumzouten men kalium in zuurstofvrjepetroleum ,doch
aanwezig is, verkrjgt men door een zeer daar ook dit langzamerhand zutlrstof tot

doorWerkt mengselvan 1 verbindingsgewigt zich neemt, kan men de oxydatie van het
koolzuurkaliummet3verbindingsgewigtenk00l kalium nietgeheelenalverhinderen.Verwarmt
(verkregen door het gloejen van wjnsteen, men het in de opene lucht,dan verbrandthet
wiens koolstofgehalte men vooraf beyaald met eene paarse vlam. W erpt men het op
heeft) in een jzeren retortt0twitgloelhitte het water,dan wordtditlaatste er door ontte brengen.Hierbj ontstaan 3verbindingsge- leed, en het kalium brengt zulk eene aanw igten kooloxydeen2verbindingsgewigtenka- zienljke Mtte te weeg,datdevrjgemaakte
lium.Dit laatste wordtin een dooreenekorte waterstofweder t0t water verbrandt.Hetkabuis met de retort verbonden en goed afge- lium rolt met eene paarse vlam over het

koeldenontvangert0tdigtheidgebragttwaarbj waterinhetrond,totdathetgeheelgeoxïdeerd
men dientte zorgen,dat de dampen met den is.Er bljftslechtseen gloejend bolletlevan
meest mogeljken spoed van dewitgloeihitte kaliumoxyde ae,hter, hetwelk over het water
t0t de luchttemperatutlr overgaan, daar bj zweeft zonder hetaan te ralten (een Leidenalle tusschenliggendewarmtegradenhetkalium frostsche droppel) en eindeljk,wanneerhd
werkt op het kooloxyde.Dan ontstaater ka- voldoende is afgekoeld, door het water bel
iumoxïde; er wordt k00lafrescheiden en vochtigd wordt en in rondspattende stukken
bovendlen ontstaan er verbindlngen, welke ui
teenspringt.00k aan nagenoey alle andere
lfstandigheden ontroofthetkallum de zuuraanleiding geven t0tgeweldiye ontploëngen, ze
wanneer zj latermetvochtlge luchtin aan- stot', zoodat het als een uitstekend redudieraking komen.Viergewigtsdeelen wjnsteen- middel gebezigd wordt.Hetontbrandtinchloor
k00l leveren 1 gew igtsdeel ruw kalium ,en bromium en schittert met eene heldere

maar dikwjls 00k op verrenanietzooveel, vlam ,terwjlhetmetkwik amalgamavormt.
w anneer dereeds vermelde ontleding,diemen

Omtrent de oxydatietrappen van kplium

nooitgeheelvermjden kan,op groote schaal melden wj het volgende. Bj dropge lucht
plaats heofl.Hetruwe kalitlm wordt Overge- ontstaat een tetrozyde,hetwelk 4verbindingshaald en komt in een ontvanger onder petro- gewigten zuurstofbevat,de kleurvanehroom-

leum. In de retort bljt: voortseene aanzien zuur lood bezit, bj verwarming eene donljkehoeveelheidachtervaneenezwartemassa, kere oranjekleur erlangt, bj 2800 C.tot
die, behalve kaliumoxyde en kool, vooral eene zwartevloeistofsmelt,bj afkoeling t0t
kooloxydekalium bevat.Ze bljft in drooye kristallen verstjft en wedergeelwordt,bj
lucht onveranderd,maar slorptdevochtigheld

gretig op, waarna zj warm wordten ontploft. W ordt die massa langzamerhand met
vochtigheid verzadigd,dan ontvangt zj eerst
eene roode, daarna eene gele kleur.Hierbj
wordt in elk geval zuurstof opgenomen,en

wanneermen haarin luchtvrj waterbrengt,

dan wordt dit ontleed en ontwikkelt zlch
waterstot',en de oplossing erlangteenebleeke
roodachtig-gele tint.Uitdeze zeerontleedbare

hoogertemperatuur zuurstofafstaat en desgeli
jks in vochtige lucht onderopneming van
water zuurstof ontwikkelt en dioœydeachterlaat. M et w ater begoten,bruisthct levendig
0p. Kooloxyde en koolzuur ontwikkelen met
het tetroxyde zuurstof en Vorm en koolzuur
kalium.Hetkaliumdioxydebevat2verbindings-

gewigten zuurstof; zjne oplossing in water

wordt dool'overmangaanzuuronderontwikke-

ling van zuurstot
'ontleed,en erbljftkaliummassa verkrjgt men wjders ouderscheidene hydroxyde achter.
zuren,zooals carboxylzuur,krokonzuur,1*hoKalinmozyde(kali),dat1verbindingsgewigt
dizinezuur enz.
zuurstof bevat, verkrjg'
t men hetgemakkcMen volgtt0thetverkrjgen vankalit
lm ge- ljkst door het verhittellvan geljke verbin-

woonlt
lkdenbovenaangewezenwer.Intusschen dingsgewigten kaliumhydroxyde en lralium ,
bereidt men het o0k door ontledlng van ka- waarbj dit laatste doormiddelder zuurstof
liumhydroxyde (bjtende potasch) door jzer van het hydraat verbrandt.Hetis wit,smelt
bj wltgloeihitte,alsmedellitkaliumhydroxyde bj rogdgloeihitte, verdamyt bj een hoogen
ofliever n0g uitcyankalium doormiddeleener warmtegraad en verbinfltzlch metwateronder
galvanische batterj, aa'
n wiernegatieve p001 vllurversehjnselen tot een hydraat,hetwelk
1:)iL
- verwarming het waternletw eder loslaat
.J
maar onveranderd verdam pt.
llaliuïnsubfraajen metaalglans. Men kan het bj den oœydeontstaat,w anneermenkalitlm verwarmt
gewonen warmtegraad kneden als was;het in eene hoeveelheid lucht,welke niettoerei-

zich kaliumballetjes afscheiden.

Kalium is een zilverwit metaal met een
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kend is om hetin kali om te.zetten,ofwan- wordtgeleid:bj hetbezigen van zwavelzuur
neer men kalium metkali smelt.Hetvormt kalit
lm ontwikkeltzich koolzuur,enerontstu t

eene grjze,broozemasaa,die,bj afsluiting rierrowd'
i
y zwavelkalium.- Vnfvondigzf
- tWvan de lucht verhit, kali en kallum levert, kalium bljf steedsachter,wanneermen een
Jn de luchtreedsbl
'
j2OC.t0toxydeen een lagen zwavelingstrag met zwavel zamensuperoxyde verbrandt, en m et water zon- smelt en den overtolllgen zwaveldoor destil-

der vuurverschjnselen waterstof ontwikkelt,
terwjlerkaliumhydroxydeontstaat.Indrooge
ammoniak vormtkalitlm eene witte, bj verwarming eene oljfgroene gesmoltene massa,
amédekali'
tm geheeten.Hierbjworden200volll-

latie verwjdert.Dezetlde verbinding kan ook

langs natten weg door het digeréren eener
oplossing van zwavelkalium m et zwavel of
door hetkoken van koolzuurkalium m etzwavel,- voorts doorhetsmeltenvangenoem de

minaam moniak opgeslorpt,en w ordtevenzoo- zeltstandigheden verkregen worden (zie Zwa-

or verbindtzich metkaveelwaterstofa1stlithetwaterverplnatst.Bj vellever).- Pltosph'
verwarming Ontwikkelt zich uit het am ide- lium onder verschillende omstandigheden,en
kalium amm oniak, daarna w aterstofen stik- deze verbindingen verbranden bj verhitting
Btof, en er bljt'
t stikstofkalium achter,dat in de Opene luchtt0tphosphorzuurkalium.in de opene lucht van zelf ontvlalnt en t0t Hoogstmerl
kwaardigzjn deverbindingenvan
kali en stikstof verbrandt;metwaterlevert kalium met de halogenen. H8t cltloorkaliwm
het onder sterk opbruisen kalihydraat en am- bevindt zich in zeewater,in de m eeste zoute
moniak.- Kalium en zwavelverbinden zich, bronnen, in de asch van onderscheiden plan-

wanneerzj verwarmdwordeu,bj gloeihitte. ten (potasch,kelp),alsmede in het karnalliet
Men verkrjgt ;verbindingen,dieachtervol- bjStaszft
lrth(zieonderKaliumzonten).Menver-

gens op 2 verbindingsgewigten kalium 1 t0t 5 krjrt hetzouta1sbjproductbj dezuuxstof
verbindingsgewigten zwavel,en op 4 verbin- bereldinguitchloorzutlrkalium bjdebereiding
dingsgewigten kalium 7 en 9 verbindingsge- en zuivering van salpeter,bj hetvervaardigen
wigten zwavelbevatten.Al deze zelthtandig- van zeep uit houtasch ofpotasch en bj de
heden lossen gemakkeljk op inwaterendeze, bewerking der m oederloog van zeewater enz.

welke veel zwavel bevatten,ook in wjn- Zuiveren regtstreekswintInenhetbjhetneu-

geest.De oplossing van enkelvoudig zwavel- traliséren van zuiverkoolzuurkalium metzoutkalium is kleurloos, - en die der overige zuur.Chloorkalium kristalliseertin kleurlooze
verbindingen geelt0tgeelachtig bruin.Voeqt teerlingen,is bestand tegen de lucht,smaakt
men erzuren bj,danontwikkeltzichdaartllt a1s keukenzout,smelt in roodgloeihitte en is
zwavelwaterstof,terwjler zich daarenboven eenigzins vlugtig.H onderd deelen w aterkunzooveleverbindingsgewigtenzwaveluitafschei- nen 12OC.32 deelen,bj1000C.bj54,4deelen
den als er meer dan één verbindingsgewigtin oplossen.W erptm en hetpoeder in eene4-v0uaanwezig zjn.Indeluchtlevertdubbelzwavel- dige gewigtshoeveelheid water, dan veroorkalium onderzwaveligzuurkaliumyenenkelvou- zaakthetbj zjneopl
ossingeenetemperatuur-

dig zwavelkalium tevensvrje kali,en uitde verlaging vanl1,4OC.,terwjlkeukenzoutonder
hoogerezwaveltrappenscheidtzich aldezwavel
af,die er boven de 2 verbindingsgewigten in

dezelfde omstandigheden den warmtegru d
slechts 1,90C.doetdalen.Chloorkalium w ordt

voorkomt. Nooit ontstaat hierbj regtstreeks t0thetverkrjgenvan aluin,van kalisalpeter
het zout van een ander zuurstofzuur van het

uit Chilisalpeteren van chloorzuur kalium in

zwavel.- Enkelroudig zf
m relkt
fïfzvlverkrjgt groote hoeveelheden gebruikt. Het komt in
mendoorhetgloejenvan zwavelzuurkalium in aanzienljke massa voor bj Staszfurth, en
w aterstof of m et koolin een gesloten kroes.
Leidt men zwavelwaterstof in kaliloog,dan
ontstaat er eene verbinding van enkelvoudig
zwavelltalium m et zwavelwater8tofo1'kalinmAy#rodllwAi#d,' doet men ervoorts nogmaals
zooveel kaliloog bj, dan ontstaater enkelvoudig zwavelkalium. Dit laatste is vermillioenrood en de oploksing kletzrloos,die evenw el in de lucht geelw ordt doordien er dub-

men bezigt het ook w e1t0t het maken van
koudmakende mengsels.Hetabsorbeertvoorts

watervrjzwavelzuur.Dezeverbindinggeeftmet
water terstond chloorwaterstof; wordtzj in
droogen toestand verwarmt, dan ontwjken
chloor en zwavelig zuur,terwjlzwavelzuur
kalium achterbljft.- I'
lworkali, ontstaatbj

het neutraliséren van Quorwaterstofzuur met
koolzuurkalium ;hetvorm tkristallen,heefteen
belzwavelkalium en vrje kali ontstaan.Het scherp-zouten sm aak en reageertalkalisch.De
kaliamhydrosulphide moet m en beschouwen oplossing tasthetglasaan.- Kéezeljlworkalinm
a1s een kaliumhydroxyde,waarin de zuurstof vertoontzich alseendoorschjnende,irisérende
d00r zwavelvervangen is.W ordt deoplossing neêrslag, wanneer men kiezelEuorwaterstotl
in een w aterstofstroom verdam pt, dan ont- zuurmeteeneoplossingvaneenkalium zoutver-

staan er groote, klet
lrlooze kristallen; zj mengt.Het is in kot
ld watermoejeljk 0plosbaar, doch gemakkeljker in warm water,

neamt zwavel op onder ontwikkeling van
zwavelwaterstof.A1s men eene oplossing van
kaliumhydrosulphide in alkohol aan den invloed der lucht blootstelt,w ordtde waterstof
geoxydeerd en erOntstaat d'
ubbelzwarelkaliwm ,

waaruit het zich afscheidt in kleine, water-

vrje kristallen.Hetsmaaktzuurachtigbitter,
kleurt lakm oespapier rood,smelt zoodra het

begint te yloejen, levert kiezeliuorgas en
hetwelk, bj verdampinq in eeneluchtladige laatiuorkallum achter.Andere kalium verbinrt
limte, eene oranjekleurlge massa zchterlaat. dingen worden bj het behandelen van het
Drievowd%
kq z'
l
ccrelkclilpz Ontstaat, wanneer 4arbindingsligchaam beschreven.
zwavelkoolstofovergloejendkoolzuurkalium
Kalium hydroxyde of bl
jtende 'ofldc:

174

KALIIJM.

is eene scheikundige verbinding van geljke dikte van eene penneschacht dienst doet als

verbindingsgewigtenkalium ,zuurstofenw ater- laplsccfxyfïcf
z.sehirltrgorwm.
stof. H et ontstaat w anneer ltalium op k00lDaar kalk en koolzuurkalium slcchts met
zuurvrj B'ater verbrandtot'wanneerkalium- moeite zuiverkunnen verkregen worden,wint
oxyde i11 zoodanig w ater geworpen w ordt. men volkomen zuiver kaliumhydroryde geTerbereiding van kalium hydroxyde lost mell makkeljker langsdezen weg;men legtlaag
1 gewigtsdeelkoolzutlrkalium Op in 10t0t12 nm laag zuiversalpeterzuur kalium en dubbel
gew igtsdeelen water, w arm gemaakt in een t0tdri
emaalzooveel(in gewigt)snipyersdun
blanken,gegoten jzeren ketelt0tkoolthitte bladkoper in een koperen kroes, dlen men
en vot'
gt erallengs3/4t0t 1gewigtsdeelge- sltlit en daarna een halfuur aan eene matige
branden kalk bj,nadatdezevoorafgeblt
lscht roodgloeihitte blootstelt. Na de afkoeling be-

ist0teen zaehten brj.Hetkoolzuurvanhet handeltmen demassa metwateren verkrjgt
kaliumzoutwordthierbjrnetdenkalkverbon- alzoo eene oplossing van kaliumhydrqxyde,
den,' en' wanneer eene gefiltreerde proefder terwjlkoperoxyde ofkoperoxydule neerslaat
vloelstotm et ovez'tollig zuur niet meerbruist, (het koperoxyde kan met waterstofgeredudan is de ontleding volbragt.M eer geconcentreerde oplossingen m ag m en niet bezigen,
omdat eene stklrke oplossing van kalium hydroxyde hetkoolzuurcalcium ontleedt,zoodat
er wederom koolzuurkalium ontstaat.D eltetel
late m en,goed m et een deksclgesloten,3 Ot'
4 uur staan en brengt de klare loog alsdan
met een hevel op flesschen,- waarna men
den kalk m et w ater kan wasschell. E ene
aldus verkregene oplossing van kaliumhy-

ceerd en dan wederyebruiktworden).Kalium-

droxyde (bjtendeloogofbjtendepotascllloog)
bevatin den Jereleenweinigopgelostenkalk,
en men kan dlen er uitwegnemen doorer
droppelsgewjswatkoolzuurkalium bjtevoegen. Om de loog te concentréren,lkal men
ze in een blanken gegoten jzeren ketelboven
een goed vuur t0teen soorteljk gewigtvan
1,16 laten verdam penq daarna evenwelm oet
men een zilveren bak geqruiken,omdatde
loog bj verdere concentratie het jzer doet
oxydéren.Dezeoplossingvankaliumhydroxïde

ln drooge lucht wordt kaliumhydroxyde bedektm eteene witte laagvan koolzuurkalium .

w ordtin de apotheken en in de scheikundlge
laboratoria veel gebruikt. Men bewaart het
in glazen qesschen en sluitdeze m eteen paral'ne-stop, omdat kurk en ingeslepen glasstoppen sterk aangetast w orden. NOg beter
kan m en de flesch sllliten, na zorgvuldige
reiniging van den hals,met een dubbeldool'boorden kurk, waarna men hierin eene tot
den bodem derCesch reikande en hier eenigzins omgebogene hevelbuisbevestigt,alsmede
eene m et een mengsel van glauberzattt en

hydroxydeiseenewltte,vezelige,kristalljne
massa,aan dekantendoorschjnend,vloeibaar
wordendinvochtigelucht,terwjlertevenskoolzuur kalium ontstaat,en zich reedsoplossentl

in water ten bedragevan zjn halvegewigt.
Hierbj wordt warmte ontwikkeld en bj een
lagen warmtegraad verkrjgt men kristallen
met4verbindingsgewigtenkristalwater,w elke

in wateroplossen,terwjlzj warmtebinden.
In verschentoestand ishetvrj van laatstgenoemd zout!daarditzich bj hetsmelten afscheidt.Kallumhïdroxydebezitin dehoogste
mate basische elgenschappen, - het kleurt
rood lakm oespapler blaauw en neutraliseert

de sterkste zuren,terwjldenormalezouten

dcr zwakkere zuren alkalfsch reagérerl
.Kalk,
magnesia,deaardcn en m etaaloxyden w orden
dool'kaliumhydroxyde uit hunne oplossingen

alkescheiden. Drooge bjtende kaliwordtgebezigdom koolzuuruitgassenteverwjderen.
De heelkundigen gebmliken heta1sbjtmiddel,
want het vernietigt het dierljk weefsel;de

huid, het haar, w 0l en leder lossen Op in
kaliumhydroxyde, - hout en kurlt worden
er door ontlecd en in donkergekletlrde zelfstandigheden om gezet.Bleekersgebruiken eene
zwakke kaliloog om de geweven ytoffen te
reinigen, daar stikstofhoudende en kleurende
stoffen er veeleer door opgelostw orden dan
bjtenden kalk gevuldewjdebuis.Ditlaatste plautenvezels. M et vetten vormt kaliumhymengselbevrjdt de lucbt,die erbj hetweg- droxyde ztwepen, zoodat hetin de zeepziede-

vloejen der 100g in dringt, voll
tomen van rjeft wordt aangewend.Eene Oplossing van
koolzuur, en door in deze buis te blazen, kaliuulhydroxyde in alkohol(tindnrakalina)
kan men den heveldoen vloejen.Bestondde vindthare toepassing in de geneeskunde.Het

kalilooguitscheikundigzlliverkoolztlllrkalitllll, kalium hydroxyde,hetw elk in den handelvoor-

dan is00k zjscheikundiqzuivel';daarentegen komt,bevat gewoonljk zwavelzuurkalium ,
gaan alle zouten,in onzulverkoolztlurkalium
aanw ezig,in haar over,en l'nen kan ze niet

verwjderen.Verdampt men de bjtende l0og
in een zilveren vat n0g meer,dan verstjft
zj btjhet afkoelen en vormtdrooyeJ?
JJezl#:
kali (kali causticum). Verhit men ze totdatdevloeistofbjeenetemperatuur,nagenoeg
aan gloeihitte geljk, Olieachtig wordt,dan
verkrjgt men zuiver kaliumhydroxyde,hetwelk geen watcr meer atstaat,maar bj sterker hitte verdampt zonder zich te ontbinden.
Deze isdegesmolteneàï/ï/
?zltfekali(kalicausticum fusum), die in zilveren cylinders ter

chloorkalium , kiezelzuur en aluinaarde. De
Franschen zuiveren hetdoor het op telossen
in alkohol, doch hierdoor w orden het kiezel-

zllllr en de aluinaarde niet verwjderd.Tot
technische doeleinden bereidt men bjtende

potasch uithoutasch doorze te bevochtigen,

me
t 10% gebranden kalk te vermengen en
in een vat m et wgter te laten uittrekken.
Men kan ook potasch bj de houtasch voegen
en verkrjgt dan aanstonds ecne sterkere loog.
Asch van turf,bruin-ensteenkolen bevat geen
koolzuurkalium en kan dus ook niett0t het

bereiden van bjtende 100g gebruiktworden.
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Kalium zouten (kalizouten)zjnscheikun- water en levert 10 Ned.pond chloorkalium.
Dekaliumzoutenvanhetzeewaterzjnafkomstofdoorkalium isvervangen.Demeestezjn stig van den aardbodem , vooral van veroplosbaar in w ater en m eerendeels vatbaar w eerde gesteenten.Hierinvindtm enkalium als
voor kristallisatie. Men verltrjgt ze door silicaat,bjvoorbeeld in veldspaat,glimmer,
dige verbindingen van zuren,waarindewater-

kaliloog ot' koolzuur kalium te vermengen augiet,letlcietenz.In den verweerden bodem
met de Overeenkomstige zuren; vele kalium- ondergaan dekaliumzouten velerleiveranderinzouten bevinden zich in de natuuren worflen gen. Door verrotting van bewerktuigde zelfals kaliumverbindingen gewonnen.Kalium is standi
gheden ontstaat salyeterzuur, en waar

een algemeen verspreid ligchaam,maarzjne de omstandigheden gunstlg zjn, bedekken
zouten vindtmengewoonljkinkleinehoeveel- kristallen van salpeterzuur kalium den grond.
heden,zoodatmenzem0ejeljkz0ukunnenb0- Maar 0ok uit het vaste gesteente kan men
komen,indien deplanten geenekaliumzouten kaliumzoutenverkrjgen,enditisvanhetgrootverzamelden en in hare asch opleverden.Men ste belang. W anneer men graniet,gneis en
verkrjgt bj hetuitloogen van houtasch ecn dergeljkerotssoortent0tpoederwrjft,slempt
mengselvan koolzuur,zwavelzuur en kiezelzuur kalium en chloorkalium ,w aarin eerstgenoemde de overhand heelt.Deze zoutm assa
kom t als 'tIWO potasch in den handel.Van

en m et geconcentreerd zwavelzuur omroert,
danhaaltm endaaruitdoorm iddelvan watereen
dubbelzout van zwavelzuurkalium enzwavel-

zuur aluminium , nameljk aluin.Smeltmen
waterplanten, vooraluitLaminaria lùï/tz/ts, veldspaatzamen m etzwavelzuurkalium ,dan
eenedrjvende wiersoort,diein de Noort
lzee vcrkrijgt lmen door middelvan water eene0pop de kust geworpen wordt,verkrjgt men lossing van kiezelzuurkalium )die bjeene;leene asch,w elke veelkoolzuuren zwavelzuur tratie over bjtenden kalk bjtende kali en
Lalium en chloorkalium en ook natrinmzotlten kiezelzuur calcium oplevert, en er bljtt een
bevat(zieIodinm).Bj de bereidingvanbeet- silicaat achter, hetwelk door zwavelzuur in

wortelsuiker vereenigen zich deoplosbarez0ll- aluin en kiezelaarde ontleed wordt. Gloeit
ten in de melasseqdeze laatste laat men gis- m en veldspaat met kalk en laat m en het
ten en verwjdertdealkoholdooroverhaling, overbljfselondereon druk van 7t0t8 atmo-

waarna het overbljvende metkalk yeneutra- sphéren in hetwateruittrekken,danverkrjgt
liseerd en na afscheiding van hetrlpsinge- men het grootste gedeelte der alkaliën van
dampt en in een vlamoven gegloeld wordt. het mineraal, ca we1 in een zeer zuiveren
Dezoutmassabevat200/0natriumzoutenen50 vorm. Zeer gunstige gevolgen hadden vooral

t0t600/0kaliumzouten,waaruitmendoorkristallisatiezwavelzuurkalium enchloorkalium en
eindeljk een zout verkrjgt, hetwelk meer
dan900/0koolzuurkalium bevat.- Deschapen
scheiden bj het zweeten eene groote hoeveelheid kalium zouten af,enindebrandpuntender
Franschewol-industrie damjtmenhetwaschwaterdezerdierenuit,gloelthetoverbljvende
in retorten, (waarbj zich lichtgasen ammoniakontwikkelen)enwintalzoozwavelzuurka-

de proeven van W ard; hj heeft uit veldspaat(albiet),kalk en vloeispaat een mengsel
gevorm d, waarin op elk verbindingsgewigt
aluinaarde en Op elkverbindingsgewigtkiezelztlur 3 verbindingsgew igten aardachtige basis
en in ieder 100 gewigtsdeelen 7 t0t8gewigts-

deelenflt
lorcalcium aanwezig zjn.Ditmengsel

wordt fljngewreven en dan in wateruitpel0ogd, waarna men uit de oplossing het klezelzuur door middel van koolzuur'doet neêr-

liam,chloorkalium en koolzuur kalium jhet- slaan en haaruitdampt,waarbjmen eenzeer
w elk geen natrium bevat.Eene vacht van 4 zuivar zoutverkrjgt.Voortsvermelden wjde
Ned.pond,levert6 N ed.onsw olzweet,waar- aanw ezigheid van zwavelzuur kalium enaluin
uit 198 Ned.wigtjeszuiverkoolzuurltalium en van chloorkalium in vulcanischesublimaten.
gewonnen worden.Belangrjker bronnen van De kalium zouten zjn n0g alkostbaar,zoodat
kaliumzouten zjnechterdezeegewassenend: men ze op industrieel gebied zooveelmoge-

overbljfselen van visschen en zeevogels,- ljk door andere zouten vervangt.ln de zeepalsmede de guano (vogelmest).Men zoektze ziederjen bjv.bezigt men natron,en in de
ook regtstreeks uit zeewater te verkrjgen. verwerjen in plaats van kali-aluin doorgaans

Hiertoe koelt men de m oederloog der zoutpannen van Q8OB., welke zw avelzure magnesium , chloorm agnesium , ehloornatrium en
chloorkalium bevat,metden toestelvan Carrê

amm oniakalium .Inm iddelsgebruiktmen kalium zouten t0tvervaardiging van buskruid,van
Boheemsch kristal, van chloorzuur kalium ,
van ferrocyankalium ,en totbem esting.In de
(zie1Js)aftot- 150C.,waarbj zwavelzuur gegevene omstandigheid was de ontdekking
natrium kristalliseert,hetwelk alsdan doormid- van eene aanzienljke laag kaliumzouten in
deleenercentrifugaalmachineverwjderdwordt. D uitschland van groot belang! en in korten
Daarna kooktmen de 100g in t0t36OB.,ver- tjt
l heeftbj Staszfurtde berelding van kaliwjderthetafgescheiden keukenzouten koelt praeparaten uit de zoutenjwelke aldaar uitdevloeistofaf.Hierbj kristalliseerteen dub- gestrekte steenzoutbeddingen bedekken,eene
belzout van chloormagnesium met chloorka- hooge vlugt genomen. Boven eene zuivere
lium ,wa>raan water al hetchloormagnesium steenzoutbedding vindt men er eene laag kaen l/4devanhetchloorkalium ontneemt.Deze liumzout ter dikte van 60 Ned. el, welke
lo0g wOrdt in de ziedpannen gebragten ver- metmagnesia verontreinigd is en daarenboven
derverwerkt,terwjlhetchloorkalium inden eene laag van 30 Ned. el oplosbare zou-

handel komt.Eén teerling-el(Ned.)lo0g van (
e9
n,die grootendeels bestaay uitkarnalliet
200B. komt overeen met 25 teerlingen zee- tQ

750/0 chloorkaliumj 34,50pochloormagne-

,
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sium en 38,750/0 water),vermengd meteen temperatuurniethoogerzjn dan 70 of800C.
weinig steenzout en kieseriet (zwavelzupr Eene bj dezen warmtegraad verzadigde0pmagnesium) en een gehalte van 16 t0t180/0 lossing levert bj de afkoeling eene groote

chloorkalium. Reeds in 1863 hebben er 13 hoeveelheid kristallen, en w anneer het zout
fabrieken uit 850000 tolcentenaars dezer zotl- n0g nietgeheelzuiver is, kan men het nogten 100000tolcentenaarschloorkalium gehaald, maals kristalliséren. Dat zoutkan voortsbj

terwjlmen daarvan tevoren slechtssalpeter de bereiding van azjnzuur kalium alsbjprobereidde.

Koolzl
-r kt
zlï'
?
z- kan men nietgemakkeljk
uitplantenasch inztliverentoestandverkrjgen
(zie Potasclè.Zuiverkoolzuurkalium bereidt
men door hd gloejen van zuiverwjnsteen-

dud worden gewonnen;immerswanneermen
eene oplossing van enkel koolzuur kalium

naauwkeurigt0thethalvebedragmetazjnneutraliseerten daarbjhetontwjkenvankoolzuur
belet,dan verkrjgtmen bjvoldoendeconcen-

zuurkalium ,datmeneerst,dooreenebehande- tratiekristallenvandubbelkoolzutlrkalium .D it

ling met zoutzuur, van kalk en andere bj- zout bevat één verbindingsgewigtwater,dat
m engsels gereinigd hecft, of o0k door het het met de helft van zqn koolzuurbj een
gloejenvanoxaalzuurkalium,datbjhcrhaling hoogen warmtegraad verllest. Hetis bestand
wordt gekristalliseerd. Hetgloejen maet in tegen de lucbt, smaakt zacht alkalisch en
zilvercn kroezen of een metstjfselbepleis- lost op in 5 gewigtsdeelen w ater.
terden en goed gedroogden Hessischen kroes
Zwarelzl
-rkcDvvlverkrjgtmenalsbjprodllct
geschieden.Hetkoolvormig overbljfselwordt bi
j de zuivering van potasch,alsmedebj de
met water uitgeloogd en de l0og verdampt. bereiding Van salpeterzuur en van koolzuur
Vermengtmen 2gewigtsdeelen zuiverenwjn- m agnesium . Het 1t1W0 zout,hetwelk in den
steen metéén deelsalpeter,dangaatdemassa, haidelvoorkomt, wordtdoor herhaalde kris-

in aanraking gebragt met eene gloejende tallisatie gereinigd en vormtharde?watervrje
k00l,zelveaan hetgloejen,en er bljt'
teen kristallen, die door de lucht nlet w orden
zwart m engsel van k001en koolzuur kalium aangetast,meteen soorteljk gewigtvan2,66;
achter. Bj het bezigen van geljke gewigts- zj barsten bjverwarming ensmeltenbjxo0ddeelen salpeter en wjnsteen is het achter- gloeihitte. Honderd deelen water lossen bj
bljfselwit,maarbevat alsdan salpeterigzuur 12OC.10 deelen,en bj 1000C.26deelenvan
kalium.Eindeljk verkrjgtmen ook een zeer dit zout op, hetw elk in alkoholen in eene
zuiv6rkoolzuurkalium doorhetverhittenvan kaliloog met een soortgeljk gewigtvan 1,32
goede kristallen van zuur koolztlur kalium . onogl
osbaar is; de oplossing heetteen zoutHetkoolzuur kalium ,uitgezuiverdewjnsteen achtlg-bitteren sm aak.
gew onnen, is bekend onder de namen van
Z'
aurz'
l
nlrelzyvrkalLo ontstaatbjhetgezacarbonas ktrlielf.çp'ar'
us en sal ftvftvien hare menljk smeltenvan 1verbindingsgewigtnoroplossing onder dien van liîuor H Ji cambonici. maalzwavelzuurkal
ium enlverbindinysgewigt
Het koolzuur kalium ,door hetverdampender zwavelzuur.H0tvormteenewitte,krlstalljne
oplossing verkregen, is een wit, watervrj massa, bevat 1 verbindingsgewigt water,
poeder, dat in de lucht vochtigheid opslorpt smelt bj 1970C., lostin watergemakkeljk
en vloeibaar wordt (oleum tartari per deli- op,en uitde verdunde oplossingkristalliseert
quium).Bj 00C.lossen 100 gewigtsdeelen hetnormale zolzt.Bj hooge temperatuur ontwater daarvan83gewigtsdeelen,en bj 1350C., wjkt 1 verbindingsgewigt zwavelzt
m r,hethet kookpunt der verzadigde oplossing,105
gewigtsdeelelz.Hetis onoplosbaar in alkohol,
doch w ordtdaarin vloeiEaar doordien hetaan
den alkohol het w ater ontneem t, en vormt
eene waterachtige laag. Uit eene oplossing

welk voor 't ozerige Op m etalen, bases en

zouten veelal Op dergelgke wjze werkta1s
vrj zwavelzuur. Alkohol neemtuit het zout

het zwavelzuur weg en laatnormaalzwavelzuur kalium achter.U it eene oplossing van 1
met een soorteltjk gewigt van 1,63 kristalli- verbindingsgewigt zwavelzuur kalitlm en niet

seert bj afkoeling een zout met 2 verbin- minder dan 11/c verbindingsgewigt zwaveldingsgewigten water. De oplossing van k00l- zuur kristalliseert watervrj zuur zwavel-

zuur kalium reageert sterk alkalisch heefteen

zuur kalium , hetwelk met rood chroom-

loogachtigen smaak .maar is niet bjtend. Bj zuurkalium overeenkom t,m aarnietzoostandroodgloeihitte smelthet zoat en hetverdampt

bj eene zeer hooge temperatuur. Koolzuur
kalium bestaat uit twee verbindingsgewigten
kalium, één verbindingsgewigt koolstof en
drie verbindingsgewigten zuurstof; het kan
water en n0g zooveel koolzuur opnemenjals

vastig is.
Z'
tvareligzu'ar FJtzlï'
l?- ontstaat,wanneer men
zwaveligzuur in eene verdunde oplossingvan
koolzuur kalium leidttotdatalhetkoolzuurer
uitgedreven is. De kristallen bevatten 2 verbindingsgewigten water, worden eenigzins

er uit verkregen kan worden, waarbj het vloeibaar in delucht,lossen gemakkeljk op
dqbbelkoolznur7rcl1- vormt.Men verkrjgtdit in water,maar niet in alkohol,reagéren zeer
het best door in wjnsteenkool koolzuurte alkalisch en hebben een bitteren smaak.
leiden,totdat eene oplossing van eenzoutvan
kwikzilveroxyde geen roodachtig-gelen neêrslag vormt, maar het vocht enkel witachtig
troebelmaakt.V oor technischedoeleinden ge-

K ookt m en eene geconcentreerde oplossing
van dat zout m et bloem van zwavel,dan

verkrjgtmenonderzwareli
gzuurJ'
JJI-.Oversalpeterzuur kalium spreken wj onder Sal
peter.

bruikt men in plaats van wjnsteenkooleen Verwarmt men salpeterzuur kalium ,dan bew eldoorw erktm engselvan koolzuurkalium en komt men sal
peterigznnr ktzlïvp).Ditzoutverkool. Bj het oplossen van hetzoutmag de krjgt men het best, wanneer men 2 ver-
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bindingwewigten ën verdeeldmetallisch k0- treerde oplossing van hetzoutmetazjnzuur
per,dxrverhitting vanazjnzyurkoperver- slechts gedeelteljk,dan scheidterzich cyakregen, met 1 verbindingsçem gtsalpeterin nuurzuur kalium af.
eene gecancentreerde oplosslng in water yerYan gewoon plémhcz%wr vormt kalium
mengt,dooruitdamping droogt en t0t2000C. 3 zouten, wM rin alle 3 verbindingsgewig-

verwarmt.Na hetgloejen 1Mtmen hetzout
er uittrekken met water en verwjdert dit
lM tgte door verdamping.
Onderckl-qqzw- Hlil-(chloorkali)kentmen
niet in vasten vnrm , daar de oplossing bj

het verdampen nnder het vormen van chlonrzuur kalium grootendeelsontleed wordt.Leidt
men aanhoudY d chloordoor eene geconcentreerde oplossing van kaliumhydroxyde, dan

ten waterstofjof1 of2 doorkalium zjnvervangen;zie voortsQnder Pl
tonphorzuur.
Smelt men boorzuur en koolzuur kalium in

geljke verbindingsgewigten te zamen, dan
verkrjgtmen boorz- rkclïvz
l,hetwelkuitden

dampkring koolzuur opneemt,totdat er een
mengselvankoolzuurendubbelboorzuurkalium
isontstmnn.W ordteene warme oplossing van
koolzuurkalium metboorzuurgeneutraliseerd,

wordthetM nvankeljkgevormdeonderchlorig- dan ontstaaterzesvowdQ lpprzxffrkalium,hetzure kalium ontleed,en er ontstaan 5 verbin- welk in koud waterweinig,maarin kokend
dingsgewigtenchlnorkalium en 1verbindingsge- watergemakkeljk oplostenvolkomenneutraal
wigt chloorkali. 0m ze in groote massa te is of zwak alkalisch reageert.

verkrjgeu,gebruiktmen eenmengselvan bjtenden kalk en chloorkalium ,hetwelk menna
zjneverzadiging raetchloorver:iaruaten ;ltreert;men bekomtdanchloorzuurkalium ,terwjlchlporcalcium in deoplossingachterbljft.
Chleorkalk die dooreen lang tjdsverlnopzjn

Kiezelzuurktxlï'
ypiontstaatbjeenezamensmeltingvan koolzuurkalium metkiezelzuurofbj

hetkoken van kaliloog Detamorph ot-kunstmatig bereid kiezelzuur.Drieof viergewigtsdeelen gezuiverde potasch en 1 deelwitzandj

zamengesmolten rn metwaterbehandeld,1e-

bleeken; vermogen verloren heeft,kan men verendekiezelvloeuto?(liquorsilicum ,zie00k
met Aiater aannlengen, daarna uitV mpen, ondermaterglas).
Menherkentdekaliumzouteninnietaltezeer
vnor/ ill NFater laten uittrekken en na bjvneging van chloorkalium doen kristalliséren. verdunde en niet ztlur reagérende oplossingen
Chloorzuqrkalium krisàlliseertinplaat
les,die Mn hetverschjnsel,dat platinachloride een
in de vloeistof,waarin zjontslanjeenprach- gelen neêrslag van kalium platinachloride,tig kleurenspelvertonnen.Honderd deelep wa- wjnsteenzuur een witten, krisàllynen neêrter lossen bj 150C. 6 dlelenjbj 1040C., slag van zuurwjnsteenztlurkalium,-#'0verhet kookpunt der verzadlgde oplossing, 60 chloorzuur een witten neêrslagvan overchloordeelen van dit zout op; de oplossing heeft zuur kalium - picrinezuur een gelen neêrslag
een onM ngenaam verkoelenden, Olpeterach- van picrinezuurkalium ,- en kiezel:uorwater-

tigen gmu k. Het zout smelt bj gloeihitte, stofzuur een M nvankeljk naauweljks zigtter&ijlhet zuurstofafstMt;behalve chloor- baren neêrslag van kiezeliuorkalium oplevert5
kalium ontstnm.
tdan oeercAb/rzlxr kalium,dat worden zj aan een platinadraad in deblaasechter ten laatste :0k ontleed wordt en buisvlam verhit,dan geven zj aan dezeeene

chlaorkalinm achterlu t-chloorzuurkalium ont- paarse kleur,- 'tgeen echter geene plaats
plûft met geweld, wanneer men het met heeft bj een zeergering gehaltevan natronbrandbare stoâbn Wnwrjft;een mengselvan znuten.
auiker en chloorzuurkalium kan men meteen
K alk isonderdealkalischeMrdendebelangdroppelzwavelzuur in brand steken.Men be- rjksteenbestnatuitzuurstofeneenmetaal,cal-

zigtchloorzuurkalium als een kraohtigoxyda- ci- (zie aldaar) genaamd. Men vindt deze
tiemiddel,alsmedetûthetverkrjgenvanzuivere M rde in groote hoeveelheid in den bodem ,
zuurstof; hiertoe verhit men de oxydérende m aar nergens in zuiveren toestand;steeds is
zelfsàndigheden metzoutzuur ofsalpeterzuur zj verbonden metzuren,en we1metkiezelen voegt er.allengs kleine hoeveelheden van aarde in zeerzamengesteldedelfstoFen,- met
4atzoutbj.De koppen van veleiacitbrsbe- zwavelzuur in gips enalbast,- m etphosphorvatten chloorzuur kalium.Een mengselvan 2 zuur in apatiet, phosphorocalciet en beengewigtadeelen chloorzuur kalium ,2 gewigts- deren, - en met koolzuur in krjt,kalkdeelen suikeren 1 gewigtsdeelgekristalliseerd spu t,kalksteen,marm er)schalenvanschelpbloedloogzoutisuitmuntendbuskruid.Ook bj diei'en en kalkachtige bestanddeelen vanplanhet maken van vuurwerken komtchloorzuur ten. In aldeze omstandigheden gaat de kalk
kalium tepas.- Broomzuur en iodzuuràuliv- steeds vergezeld van ongeljke hoeveelheden
verkrjgt men als bjproductbj de bereiding magnesia,en de magnesiahoudende kalksteen
om-en iodkalium.
*van bro
dryagt 00k den naam van dolomiet.Men beCyangunr ktzli- ontsàat,wanneermenvoor- reldt den kalk dûorgaans uitkoolzure verbin-

zigt'
lg menie bj gesmolten eyankalium voegt, dingen;ditgesehiedtin dekalkbranderjdoûr
de verkregenemassa metwjngeestuitkookt, uitdrjven van hetkoolzuur,hetwelkertenbeen vervolgens t0t de kristallisatie overgaat. dxagevan 440/
0inaanwezigis.Tothetbranden
De waterachtige oplossing van hetzoutont- van kalk bezigtmen 00k we1mjten,evenals
bindtzich onder ontwikkeling vanammoniak, t0t het verkrjgen van houtskool,doeh dooren weldrakristalliseerterdubbelkoolzuurkali- gaans kalkovens,ronde gebouw en van vuurum.Nabjvoegingvaneensterkerzuurontwik- vasten steen? van binnen h01,vanboven open
keltzich koolzuur,en in de vloeiBtofbevindt en beneden m den muur van trekgaten voorzich ammeniak. ontleedt men de geconcen- zien. Daarin worden kalksteen en brandsto
IX.
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gebragt, en deze laatste aangestoken, opdat uitstekend pianospeler en componist, geboren
zj door verhitting het koolzuur verwjdere. te Casselin 1784,was een zoonvan Chrotian
O0k zjn er kalkovens,waarin dekalksteen Kalkbrenner, kapelmeester van de Koningin
ga
niet in aanrakingkom tm etdebrandstof,m aar van Pruissen en vervolgensvanprinsHeinr'
alleen verwarmd wordt door de vlam.S0m- van Pruissen en bekend doorzjne prheorie

migeovenswerken aanhoudend,anderetjde- der Tonsetzkunst''en d00rzjnepGeschichte
riedrielt Wilhelm ontving zjne
ljk.Hetbranden van eene massa kalk duurt der Musik''.I'
Ongeveer 2 etmalen. In plaats van kalksteen opleiding van zjn vader,bezochtin 1799het
gebrtliktmen in 0ns land veelalschelpen.Het Conservatoire te Parjs,vormdezich in 1803
gaarbranden van den kalk vereischteenwarmtegraad van 7500 C.en dus eene groote hoeveelheid brandstof.
W anneergebrande kalk metwatek'begoten
w ordt, nemen 100 deelen kalk ongeveer 32
deelen water op, en de kalk Tvordtdaqrbj
verwarmd t0t eene tem peratuur van 1500Cu
waarna hj t0t een witpoedervervalt,hetwelk een volumen inneemty 3-maal z00 groot
als dat van den kalk vô0'1.de bevochtiging.
Men geeft daaraan den naam van.blussclten.
Nadat kalk met eene 3-voudige hoeveelheid
water gebluscht is, verdunt men dien met

te W eenen onder de leiding van Clementi en

zypelen. M en volgt 00k w e1de m ethode van
drooy blussehen;hiertoeoverdektm enveelalden
gebranden kalk m et-zand, hetwelk m en bevochtigt, tevens zorgende, dat de kalk nergens m et de lucht in aanraking komt.Geblusckte kalk behoudt het water met z00

heeft vele bevallige muziekstukken gecomponeerd,van welke de rondo'
s:rGaged'
amitié''
en pLes charmes de Berlin''algemeen bekend

toefde vervolgens weder tot 1814 teParjs,
waar hj zich bezighield methetgevenvan
muziekonderwjs.Voorts schreefhj compositiën, liet zich hooren op concerten en ging
toen naar Londen.Tegen het einde van 1823
volbragt hj metden uitstekenden harpspeler
Dizi eene kunstreis door Duitschland en vestigde zich ill 1824 nogmaalsteParjs,waar
hj deelgenoot werd in de piano-fabriek van

Pleyel.In 1833 gafhj concerten in Duitschland, in 1836 in Nederland,en overleed te
Enghien bj Parjs aan de chölera op den
eene dergeljke hoeveelheid water,en brengt lldenJunj 1849.Zjn spelonderscheiddezich
hem alzoo in een kalkput, waar het over- doörzeldzamevlugheid ensierljkheidjzonder
tollige w ater door de poreuse w anden kan evenwel van diep gevoel te getuigen. Hj

zjn.O01theefthjeeneuitmuntende klavier-

sch
Koolinhe!lichtgegeven.
alk ghm m erlel of blaanwsteengeljkt
grootehardnekkigheid!datmenbj250- 3000C zeer sterk 0f glimmerlei en gneis, doch is
n0g geen gewigtsverlles bespeurt. Dit kalk- kenbaar aan het opbruisen, wanneer dit gehydraat, fl
J
'n in water verdeeld)vormt den steente in M nraking komt met zuren.Het
kalkbrj;,dien men doorvermengingmetzand bestaat uit een mengsel van korreligen kalk
t0tmortel(ziealdaar)ofmetselspeciebereidt. en eenig kwarts,waarin glimmerblaadjesverVerdunt men den kalkbrj met water, dan spreid zjn.Het is meestalblaauw of lichtverkrjgt men kalkmelk en deze levertdoor grjs van kleur en in de Zwitsersche Alpen
iltratie kalkwater, eene verzadigde oplossing enz.te vinden.
K alkgroen, eene groene verfstof,wordt
van kalk in water,welke op 500 tot700deelen water één deelkalkhydraat bevat.In de verkregen, wanneer men bj eene verdunde
lucht neemt gebluschte kalk allengs koolzuur oplossing van 4 gewigtsdeelen kopervitriool
eene heldere oplossing van zuur arsenigzuur
op,w eshalve m en dien in kuilen bew aart.
Kalk wordttotvelerleidoeleindengebruikt. calcium voegt, dat men bereid heeft door
In de eerste plaats,zooalswj reedsgezegd 1 gew igtsdeel kalkhydraat in poeder m et 2
deelen arsenigzuur en 30 gewigtsdeelen water
hebben, tot het vervaardigen van mortel,edlzrende 2 uren te koken endenneêrslagjna
voorts bj het winnen van bjtende kalien g
natron uitkoolzure alkaliën envanamm oniak dien te hebben afgewasschen,metwatgom uitsalmiak, wjderst0thetverkjgen van waterte droogen.M en gebruikthetkalkgroen
chloorkalk,- t0thetneêrslaan van magnesia t0t waterverf,m= r hetis zeervergiftig.
K alkm ergel is eene verscheidenheid van
uit de moerloogen der salinen,- t0thetzuiveren van lichtgas, - t0thet inkalken van mergel (ziealdur), waarin het gehalte van

granenvöörhetuitzaajen,- bjhetraënéren koolzuurcalcium klimt t0t 750/0.Men heeft
van suiker en terafscheidinq van suikeruit digten kclàple.çel,scltilfrkqen kclk-droçel,m.beetwortelsap, - ter ontledlng van zwavel- .ç:118 (met zeer dunne blaadjes ofschiltbrslj
natrium in de sodafabrikatie,- terontharing aardael
ttken v,
:4.ç:1,mrgeltu!en saelpenmervan huidenj- tot hetloogen van katoenen gel.Men gebruikt lossen kalkmergelt0tmeststolen,- t0thetbereiden van indigokuipen, stofop kalkbehoevendelanden;alsmedevoorts
als toevoegsel in de glasblazerj, - ter steenmergelt0thet bereiden van cement.
afscheiding van vetzuren uit ruwe vetten,Kalkoen (Meleagris gallopavo L.
4 is de
t0thetvormen (metkaasstof,eiwitofbloed) naam van een vogel,die t0tdeafdecling der
van kit,- a1s poljstmiddel,- a1s slakken- Hoenderachtigen en t0t de familie der Fai-

vormenden toeslag bj het afscheiden van me- zanten behoort. Hj is bjna zoo groota1s de
talen, alsm ede ter verbetering van zwavel- paauw,oorspronkeljk zwartmeteen purperen phosphorhoudend jzer,en tothetvormen en koperglans, doch komt bj ons voor in
vaneen sterk lichtop vuurtorens,ten behoeve verschillende kleuren.Zjn staartisdoorgaans
van den microscoop enz.

bruin met een breeden zwarten en daarna

K alkbrenner (Friedrich W ilhelm), een smallen witten rand.De haanisveelfru jer
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dan de heh; hj pronktvoorhaaren prjkt sinter of kalkalbast t0t ornamenten, - en

met zeer lange,bloedroode ofhelderblaauwe korreligen kalksteenofmarmert0tbeeldhouwknobbels en lellen aan k0p en hals.Menheeft werk.De ouden gebruikten datvan Paros(?11
1
an4 gemeend: datdezevogeluitTurkjë of Pentelicon)- de nieuweren datvan Carram.
Indlë afkomstlg was) doch het is gebleken, Voortsbezi
qtmen t0tvelerleidoeleinden (
ltt
lz
dathj in Amerika in hetwild voorkomt.De digten,fkaal-gekleurden kalksteen of het gehen maakt een nestvan dorre bladeren,legt woon marm er,- vool-alvool,tafelbladen en
t0t30ejeren in pén jaarenbroeit27 dagen. haardbedekkingen.Gewone digte kalksteel is
De kiekens eten wormen,insecten en allerlei een voortreffeljke steen vool-gebouwen,alsgroen, vooral brandnetels, k001 en knollen. mede de travertino en zelfs de tufsteen.VerZj zjn op hun tweede Jaar volwassen en schillendesoortenvankalkspaatleverengrond-

kunnen 16jaaroud worden.Hetvleesch van
kall
toenen is ongemeell smakcltjk.Er bestaat
eenekleine soort(M.Ocellata Cuv.)inMexico
bj deHondurasbaai;deze isglansrjk saëerblaauw en smaragdgroen.
K alkspaat (calciet,rhomboëdrische kalkhaloïde) is de naam eelzer delfstof,welke in

stofvoorkalkbranderjen, endedikkekalkleiplaten van Solenhofen zjna1slitllograpllischesteenen ingebruik,terwjlmendeminder
kostbare soortau t0tbevloering bezigt.
K alkzouten (calciumzouten) zjn scheikundige verbindingen van zuren, w aarin dc

waterstofdoorcalcium isvervangentzjzjnin

zeer vele versclleidenheden gptreedt en,vol- de natuur algemeen verspreid en vormenvaak

gens Naumann,t0t de orde der watervrje diltkelagenofzelfsaanzienljkegebergten.Men
haloïden en t0tde familie derrhomboëdrische verkrjgtkoolzlturctzlcïsfAzl,wanneermeneen0pkoolzurezouten behoort.Hetisinkristalljnen losllaal*kalkzout,bjv.chloorcalcium,met1t00ltoestand zeer spljtbaarvolgensde 3 vlakken zuren ammoniak doetneêrslaauend0nneêrslag
van een stompen rhomboëder van 10508') goed uitw ascht.Dan heeftmeneen witpoeder,
heefteene zeldenzigtbare schelpachtigebreuk, hetwelk eerst oplost in 10600 gewigtsdeelen
en is digt en aardachtig.ln vasten toestand koud en 8800 gew igtsdeëlen kokend water en

is zjne hardheid = 3,- zjn soorteljk 4e- nog veel moejeljker in ammoniakhoudend

w igt = 2,6.Hetisdoorzigtig t0tondoorzlg- water.Daarentegen lost hetOp bj 10OC.in
tig, en heeft in het eevste geval eene merk- 113G gewigtsdeelen met koolzuur verzadigd

ium vornlt.
wa
ardigedubbelestraalbreking'(dubbelspaat), water,terwjlhetdubbelkoolzuurcaler
voorts is het glasglanzig t0t m at, parel- W anneer men deze oplossing lang laatstaan,
moerglanzig op de bladerige breuk, waterhel- Ontwjkt daarbj het koolzuur, en llormaal
der,wit,somtjds geel,rood,bruin,zwarty ltoolzuurcalcium scheidt er zich uitaf.Ditgezelden groen of blaauw. Hetis enkelvoudig schiedt n0g sneller bj hetkoken (zieOnder
koolzuur calcium ; in zuiveren toestand be- Ketelsteen),en wanneermen deOplossingvan

vat het 440/0 koolzuur en 560/0 kalkaarde;

nietteminzjnvan dezelaatsteweleenseenige
deelen vervangen door magnesia, jzer- en
mangaanoxydule en in enkele gevallen door
zinkoxyde.Dikwjls is het doordrongen van
bitt
lmen (stinkspaat),somtjds vermengd met
k0ol (anthrakoniet), en dikwjls met leem
(mergelkalk) ofkiezelaard:(kiezelkalk).Het
is in zout- en salpeterzuur oplosbaar onder
sterk opbruisen,- zelfs in azjnzuur,zoodat
erbj zuiveren toestandnietsonopgelostoverbljfte In zuiver water is het onoplosbaar,

dubbelkoolzuur calcium meteene kallthydraat-

Oplossing (kalkwater)vermengt,Ontstaatvan
weêrszjden een neêrslag van normaal lt001zuur caldum.Verwarmtmenkoolzuurcalcitlm
in de lucht, dan Ontstaat er koolzutlr en er

bljftcaleiumoxyde (gebrandekalk,pzie Kallc)
achter. Wordt het Ontwjken van koolzuur
belet, dan smelt en verstjfthet in korreligkristalljnen vorm a1s eenemassa,welke veel

overeenkom st heeft m et het gewone m armer.
In smeltendkoolzuurnatrium lostltoolzuurcal-

cium gemakkeljk en zondergas-ontwikkeling

maarhetlostopinkoolzuurhoudendwaterofals op. Het vocht is dunvloeibaar, stolt btide
dubbelkoolzuur calcium .Voor de blaasbuisis afkoeling t0t een ondoorzigtig ltristalljn

hetkiezelvrj kalkspaatOnsmeltbaarqhetgeeft ligchaam , vcrliest bij witgloeihitte ltoolzuur
bj gloejing een helder licht, wordt bjtend en w ordt dikvloeibaar. U it eene Oplossing
en kleurt 1*00: lakm oespapier blaauw . D e van bjtende kalk in suiker)welke uitden
verscheidenheden brengen wj totdevolgende dampkring allengs keolzuur opneemt,kristalgroepen: kristalljn en gekristalliseerd kalk- liseertkoolzuurcalcium m et,sverbindingsgewigspaat, digt kalkspaat, aardachtig kalkspaat
en met vreemde zelfstandigheden vermengd
kalkspaat.
T0t die kalkspaatsoorten behoort hetsalinische marmer, dat vooralin gneis en glim-

ten water.- Afetkoolzuurnatrium e116 verbindingsgewigtenwatervormtkoolztlurcalttitlm

hetGtty-lnsniet,eene delfstot',diebj verwal'
-

m ing haar w ater verliest (t11 daarna in l1al'(>
bestanddeelen uiteen valt.- W vytodeief is

merleiserpentjnvormt)en metdezengemengd een watervrj dubbelzoutvan koolzutlrtlalciull)

het oyhicalciet doet ontstaan, waarin zich en koolzuur baryum , endolomiet?z??tz,gg/e.<ïlvelerleldelfstoffen,inzonderheid silicaten)be- spaat, maynesiakalksleen en mayneslalcalk zjn
vinden. N0g mcer verspreid is de kalksteen verbindingcn enniengselsvankoolzlltlrcaleium
in de fossielenbevattende bezinkingcn van den met koolzuur magnesium .
Hetkoolzuurcalcium vervnlti1zdenatuureene
voortjd.
W aterhelder kalkspaat of dubbelspaat gc- belangrjke1*01.Planten en dierenllebbenkalk
bruikt m en t0t het verrigten van optische noodig voor hunne voeding. Geltristalliseerd
proeven,- doorschjnend wit-geelachtigkalk- koolzuurcalcium kpmtwelcensvoorinplanten12*
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cellen,en bjdegewerveldedierenvindtmen zwavelig zuur en kan uit deze oplossing
koolzt
lur calcium in kleine hoeveelheid naast gekristalliseerd worden.Dit zoutbevat2 verphosphorzuur calcium in de beenderen,en in bindingsgewigten water!verliest ze bj ver-

groote hoeveelheid in de vaste deelen der warm iug,en valt dan ulteen t0t een m engsel
ongewervelde dieren.00k in vele vloeistofïbn van zwavelcalcium en zwavelzuurcalcium.H et
van het dierljk lichaam vindt men zuur zwaveligzurecalc,ium iszeergeschiktvoortechkûelzuurcalcium.In kristalljnen toestand is nische doeleinden)en wè1op dergeljke wjze
hetsteedsaanw ezigaan den buiten-enboven- als de chloorkalk)dusals drager van zwavewand in den voorhofvan hetgehoor-orgaan. litl Zullr. Men kan het00k langs denzelfden
Dergeljke kristallen heeft men bj de kik- weg (alschloorkalk)bereiden.Gewoon kalkvorsehachtige dieren op het hersenvlies.hydraat(met1verbindingsgewigtwater)neemt
Yoorts komt heta1sdubbelkoolzuurcaleium in slechtszooveelzwavelig zum'op,datop2veropgelosten toestand il1aanraking metm ossen bindingsgewigten kalk nietmeer dan 1verbinen wieren, die hetkoolzuur ter voeding 0p- dingsgewigtzuur lkûmt,omdat het zout voor
nemen)zoodaterenkelvoudigkoolztlurcaleium zjn bestaan 2 verbindingsgewigten waterbein vasten 5-orm wordt afgeschelden.Koolzuur hoeft. om die reden moet hetkalkhydraat,
calcium wordtvaak t0t bouwsteen onder het hetwelk men met zwavelig zuur verzadigen
groene m0sweggehaald en vele waterplanten wil,eene behoorl
jkevochtirheidbezitten.Het
Op den bodem vanrivieren enmerenverdwj- gevormde zwaveligzuur calclum is volkomen
nen onder de kalkmassa,dool'haarzelven atl droogen bleekgeelvankleur,enmenverkrjgt
gescheiden.D edieren,die in hetwaterleven, daarvan 275 pond uit 100 pond versch gebrangebruiken t0t voedselzwavelzuurcalcium )die den kalk.Om zwaveligzuurcalcium tegebruidoor de stotwisseling in koolzuur calcium 0m- ken, verdeelt men het in w ater en voegt er

gezet e11 in dien vasten vorm iu het dierljk verdund zwavelzuur bj,waarna dekalk als
weeibel a1s een stjf Omkleedsel woggelegd gips werdtatkescheiden en eene oplossingvan
w ordt. De heorns e11 schelpen vormen op de

zwavelig zuur ontstaat.Kan een gehalte van

bestaan uit schalen ellschelpen,die,doorde
wieren metkoolzuur calcium aaneengehecht,
een vast gesteente vormen. 00k de koraaleilanden bestaan uitltoolzuurcalcium ,maarop
n0g veelgrooter sehaal den de wortelpootige
weekdieren door hunne microscopisch kleine
schalen)uitkoolzuur calcium bestaande,ver-

ontleding ook zoutzuuraanw enden.- Onder-

noemde dieren inkoolzuurcalcitlm worden0mgezet. De verrotting van gestorvene planten
en diereu brengt zwavelwaterstofvoort,wier
zwavel zich met metalen verbindt. Untstaat
er vervolgenseene oxydatie,dan vormen zich
zpavelzure zouten, die hunne zuren tegen
koolzuur en w ater van aarden en alka-

Cltloorzuurcllcz- bevat2verbindingsgewigten kristalwat6r,wordtin de lucht vlueibaarj

kusten aanzienljkelagen,engeheelegebergten chloorcalcium geen kwaad,z00 kan men ter

z'
l
tvpelèzxvr calci'
um ontstaat, wanneer men
kalkmelk metzwavelkookt)daarnaEltreerten
bj deze oplossing van zwavelcaldum en 0nderzwaveligzuurealcium zoolangzwaveligzuur
calcium voegt,totdatzjkleurloosen neutraal
is. Bj het verdampen op 60OC.verkrjgt
m 6 gewigtsdeelen
bazende kalkrotsen verrjzen. Deze diert
jes men grooto kristallen,die '
vindt men vooralin vollezeeen zj worden water gemakkeljk oplossen. Boven 50O C.
er op den bodem t0t Ontzettend dikke bed- valt het zout uiteen t0t zwavel en gips.
dingen Opgestapeld. Volgens Eltrenberg zgn Sal
peterzuurcalcïx- (muursalpeter)vindt men
verreweg'de m eeste kalklagen der aarde door steeds in kalkhoudende gronden, w aar de
w ortblpootige w eekdieren ontstaan,en het is voorwaarden tot zjne vorming gunstig zjn,
boven allen twjfel verheven, dat nagenoeg alsmede aan de muren van stallen enz.
alle koolzuur calcium doorlevende wezenst0t In de ruwe loog van salpeter is heti$lgroote
vastheid werd gebragt Alle oorspronkeljke hoeveelheid voorhanden. Men verkrjgt dit
l'Otssoûrten bestaan uit koolzuurcalcium .In- zout door het neutraiiséren van salpderzuur
tusschen worden zj doorde stofwisseling op metkoolztlur calcium.Hetlostinw atereno0k
het gebied der gesteenten veraudcrd, en in- in alkoholgemakkeljk op kristalliseertm oeidien er geene kraellten bestonden,welke het Jeljk en bevat 4 ot'6 verbi
ndingsgewiqten
gewoneverloop wjzigden en omkeerden,zgtl kristalwater.Koûktm en salpeterzuur calclum
et kalkhydraat? dan ontstaat basisch zout.
eindeljk hetgipsdergeheeleaarde doorge- m
-

liën uitwisselen.Daarenboven herscheptoprjzende zwavelwaterstof, a1s zj met ztlurstof

lostgemakkeljk opin alkoholengeeftaande
alkoholvlam eenefraajeroodekleur.Hetkristalwaterontwjktbj1000C.,enhetnietgeheel
Watervrjezoutverliestbjsterkereverwarming
zuurstofen chloor? zoodat er basisch chloorcalcium achterbljtt.Datzoutontstaat,wanneer men chloor in heeten kalkbrt leidt of
chloorkalk metwaterkookt.- omtrentpl
tosp/
zprzxxr calcium vermeldenwjhetvolgende:

en koolzutlrcalcium in aanraking lkomt, dit
laatste in gips. Tussehen dezen beide vorm ingen ligt die van silicaten, w elke steeds Het3basisch phosphorzuur vormt metcalcium
als stof,waariu zj ontstaan)koolzuurcalcium 3 znuten, wanneer alle waterstof vau het
noodig hebben.
phosphorzuur door calcium isvervangen (norOmtrentzwarelzuurctzlcflo
zlraadplegemenhet maal,gewoonljk basisch zoutgenoemd);of

artlkelGi
ps.- Z'
ttaveloz'
u'
urct
écil-slaatneêr twee derde van diewaterstofzjn doorcalcia1s een moejelijk Oplosbaarpueder,wanneer um vervangen (zoogenaamd neutraalzout) of
men oplnssingen van zwaveligzuurnatrium en één derdevan diewaterstot'isaldusvervangen
thloorcaldum vermengt; het is oplosbaar in (zuurzoutl.Menverkrjgthetneutralezoutdoor
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chloorcalcilm metphosphorzuurnatrium tedoen
neêrslaan,- enwelinhydratischentoestanden

gemakkeljkinazjnzuuroplosbaar,wanneerer
overtollig chloorcalcium voorhanden is,doch
kristalljn,enmoejeljkinazjnzutlroplossend,
wanneerhetphosjhorzuurnatrium ermeerdan
genoeg aanwezig1s.Uitdeoylossingvanlaatstgenoemd phosphorzlur calclum en azjnzuur
verkrjgtmen kristallen met4 verbindingsgewigtenkristalwater.Zoutzuurbrengtyhosphorzuurcalcium gemakkeljk t0toplosslng,doch
water in het geheelniet ofslechts zeer weinig. Bj,het koken met water wordt zuur
phosphorzuur calcium opgelost,en hetbasisch
zout bljft achter.Koolzuur en velezouten)

vooralsalmiak,hebben eene Oplossende werking op neutraalphosphorzuurcalcium eu dit
is van groot belang,omdat hetphosphorzuur
ot
tt
en derplanten alsneltraalkalkbj heo
tvver
erbrl
jf
zout
en ten goetle komt voor een
nieuwen plantengroei.Bj verwarming verliest
hetneutraal?hosphorzuurcalcium zjnkristalN7ater,en bjhoogeretemperatuurO0kzjnbasischwater,zoodaterpyrophosphorztlul.calcium
achterbliift.Men vindtneutraalphosphorztlur

181

phorzuurtalcium bevatten.Voortsgebruiktmen
basischphosphorzt
lurcale,
ium indepapierfabrieken. Men lost het op in zwavelig zuur,
vermengt de oplossing met de grondstofen
voegter zooveelkalkmelk ofkoolzuurnatrium
bti: dat men den ltalk als basisch ztm t doet
neerslaan. Papier, dat met yhosphorzuur
calcium behandeld is,ondcxscheldt zich dof)r
ongemeene gladheid en door de witheid van

ivoor,terwjldetaaiheid ernietdoorljdt.Z'
aur Fl'pq
s
w/lorz/
l
f'
l
tr calel'
um verkrjgt men in

kleine kristallen, w anneer m en de Oplossing
van h6t basisch ofneutraalzoltin cen zuur
verdampt,Hetwordtin de luchtvochtig,taai

en kleverig, smaakt zut
lr, verliest b'
!
J het
smelten zjn water en geefteenhalfdoorzigtig,inwaterOnoplosbaarmetaphosphorzuurcal-

cium.Gloeitmenhetmetk0ol,danverdwjnt
een deelvan denphosphorusenerbljftpyrophosphorzuurcalcitlm achter.DaardeOplosbaarheid van basisch phnsphorzuurcalcium ,zooals

wj reedszeiden,0oltafhankeljk is van zjn

zamenhang en daar de planten haar voedsel enkel in Opgelosten vorm opnemen,z()o
verandert men het basiscllphosphorzuur calcalcium ,in steenaehtigenvorm en door1/:0/0 cium vau bovongenoemde ztllfstandigheden
organischestofontreinigd,indenzoogenaamden in zuur zout en brengt di
t yraeparaat op
niersteen.- Basiseltphomhorzuur cclci'lfzzlont- den altker. Met den kalk, ln den grond
staatdoordewerking vanammoniak Ophetnetl- aanw ezig, vormt zich dan een neutraal of
trale zout,- derhalve0ok wanneermen eene oolt wel een basisch zout,maar ditis zoo
chloorcalcium-oplossing meteeneammoniakale flln vcrdeeld, dat het (1001- kûolzuur en de
oplossing van phosphorzuur natrium doetneêr- zouten gomakkeljk wordt opgelost.In den
slaan. Uit elke vloeistof,die overtollig phos- haltdelzjndezepraeparatenbekerjda1ssuperphorzuur en kalk bevat,kan men doormiddel i?Ape
syJ,C/ezlen zuven y/zo.
sziprzffrezlkalk.om ze
van veelammoniak basisch phosphorzuurcalci- te bereiden,bezigtm011beenderen,Leenflerenum doen neêrslaan.Deze neêrslag isgeleiach- meel?beenderenkool?apatiet,phosphoriet,lc0tig,doorschjnendenbevatwater,hetwelkzelfs prolietenz.,cnbehandftltdezostofenmetgecon-

bj 2000C.n0g nietvolkomen verdwjnt.Dit centreerd zwavelzutlr,waaraan dikwjlszoutzout wordt d00r zuren opgelost,doch de 0p- zuur wordt toagevoogd, Om de Ontleding te
losbaarheid isin grootemateafhankelgk van bevorderen. ook doet men er stikstofhoude concentratie der zuren en van de cohaesie
van het zout. De oplossingen bevatten zuur
phosphorzuurcalcitlm.00k zouten,zooalssalmiak, keukenzout enz., hebben eene oplossende w erking, hetgeen voor de voeding der
planten hoogst gewigtig is.De beenderen bestaan grootendeelsuitbasischphosphorzuurcalcium ,en wanneermen ze oplost in zoutzuur
en daarna met ammoniak doet neêrslaan,ver-

dende zelfstandigheden1 zooals hoornspaanders,w0l,vetleren en salpetcrztlurbevattende,

afvalenz.
,bi
j, wellte voorafin zwavelzuur
wordell opgelost. D eze praeparaten dragen
den naam van nltrophosphaten. De waarde

van zulke meststolen is afhankeljk van llaar
gehalte aan oplosbaar phosphorzuur,hetwelk
m en alleen door eene naauwkeurige analyse
ontdekken kan.Datgehalte bedraagttusschen

krjgtmen hetzoutalseen fJnverdeeld poe- 3 en 300/a,en bg 10 tOt150/0ishetpraepader.W anneer vleeschetende dieren beenderen raat n0g goed(zie OnderPlto&phorzuur).D0Orverslinden,wordt het phosphorzuur calcium , dringt m en kalkachtige gesteentell m et ztlur
voorz0overhetvoorhetligchaam onnoodigis, phoshorztlurcaleium ,danwordenzjzoghecht)
tt
lnnen bieden aan de
met de uitwerpselen verwjderd; de wltte, dat zj weêrstand l
aardachtige excrementen der honden bevatten vorst en aan sterke schokken, terwjl zj
hoofdzakeljk basischyhosphorzuurcalcium.In tevensOndoordringbaarzjnvoo1.water.Voorts
het rjk der delfstohe
'n vindt men het met m erken wiJ' n0g 0p, dat koude oplossingen
chloor-offtlorcalcium a1sapatiet.Digtapatiet
noemt men phosphoriet, en dat is hier en
daar in zeer dikke lagen voorhanden.Uit de
oudste vûrmingen ishetphosphorzuurcalcium
door verwering,geholpe
n doorwaterenwaark

van koolzut
lr kalium ofnatrium geen invloed

hebben op basiseh en neutraaljhosphorzuur
calcium ,maardat warmeOplosslngendaaraan
eengedeeltevanhetphosphorzutlrontnemen.-

Boorzuurcllci'
l
fzzlslaatneêralseen moejeltjk
schjnljk 00k doorklezelzuur,in deJongere oplosbaar zotlt,wanneermen gettoncentreerde
vormingen,bepaaldeljk in den bûuwgrond, oplossingen van een kalkzoutm eteeneboraxopgenomen.W aar het ontbreekt,wachtmen opl
ossing vermengt.De neêrslaq lostgemakte vergeefs op een goeden oogst, en m en keljker Op in water,datsalmlak ofchloordient er den grond te bemesten metbeende- calcium bevaten smeltbjverhittingt0tglas.
lm vint
ltmen in dilnatuur als
renmeel)koprnlieten en delfstosen,die phos- Boorzuur calcit
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boronatrocalciet in versehillende werelddeelen
en men bezigt het als grondstofvoor de bereidingvanborax.Metkiezelztlurcalcium vormt
boorzuur calcium datoliet, dat in Italië,den
Harz, Noorwegen, enz. gevonden wordt.Kiezelzuur ccltvllzzz slaat neêr, wanneer men

kalkwater Of kjlkzoutoplossingen met eene
Oplossing van kiezelzuur ofkiezelzurealkaliën
vermengt;hetontstaat0ok bjhetbehandelen
van marmer,krjt,gipsen phosphorztltlrcal-

gekend. De merkwaardigste bepalingen dier

Unie waren deze,dat de Koninr gekozen
z0u worden,- dathj bj afwissellng in e1k
der3 rjken z0u wonen,- en datiederrjk
zjn eigen senaat,wetten en vrjhcdenbehou-

den zou. W eldra schond de Koningin zelve
Onderscheidene bepalingen Van de 0V0re0nkom st, zoodat het den Zw eden berouwde,

datzj diegesloten hadden.Zj werddanook
spoedig vernietigd.W élltwam zj in 1438 en

cium m etkiezelzuuralkali.Ineenovenm eteen 1443 op nietlw t0t stand,doch w erdden lsten
blaastoestel smelten marmerenkw artszam en. September1524vool
'altjd afgesehaft.

Tafelspaatiskiezelztlurcalcium ,enapophylliet Kalm ukken (De) Of, zooals zj zelven
ztluralkali.Dezeolietenzjnwaterhoudendever- vier Bondgenooten),O0k welmetden naam

iswaterhoudend kiezelzuurcalcium metklezel- zich noemen,Derben-EretofDörbön-oirat(De
bindingen van kiezelztlul,calcium enkiezelzuur van Oeloet Of Eleoeten,en door de Tartarelz
aluminium ,en eenelangereeksvandelfstoFen, met dien van Khalimik (Afvalligen)bestemzooalschabaeiet,glimmer,granaatenz.,bestaat pol(
l,vormen detalrjksteAlongoolsche natie
en hebben zich in de laatstee0tlW0l10Ve<e0n
hoofdzakeljk uitdezelfdebestanddeelen.
g1.oot gedcelte Van Rusland verspreid. De
Kalligraphie,zie Sehoonschri
jven.

K alliw oda (Johann 5vellzel
),eenbekend eerstevan deze 4 hoofdstammenzjn deCltosC'
pfdA) (kriiaslieden),die thansnog doornakoden zlsten Februarj 1801, bezocht op zijn melingen van Dsâèngis-Khanwordengeregeerd.
10t
le jaar hetconservatoiredâârterstedeen Zj bevinden zich grootendeelsin Chinainde
zag zich 6Jal-en latergeplaatsta1svioolspeler omstreken van het Kh0k0-N00r (Blaauwe
in het orkestvan den schot
lwburg.Op eene Meer).Men vermeldt, dat een gedeeltevan
kunstreisin 1832 kwam hjin kennismetden dezen stam zich l'eeds vroeg met den 2den
componist en vioolvirttloos,geboren te Praag

kranltzinnigen prins ron Fïsr.sfdzzldr,g,die hem

t0t zjn Hofkapélmeester te Donaueschingen
benoemde.Hj bleefin diebetrekkingt0t1853,
deed onderwjl onderscheidene kunstreizenj
ontving daarna pensioen en vestigde zich te
Karlsrt
llle,waarhj den BdenDecember 1866
Overleed.Zjn vioolspel wasveeleerrOeren;

hpofdstam ,dien der Dsongaren,vereenigden

met dezen tegen China gestreden heeft.Bj

toenemende overbevolking trok een gedeelte
van deze horde naarRtlsland en is er sedert
1759
volgens anderen sedert 1675 -- aan

d
e oevers der Wolga in het qouvernement
Astrakan gevestigd.Het onderwlerp zich aan

dan schitterend,en ditgeld ook van dedoor de heerschappj van Rusland en vond ereen
hem uitgegeven muziekstukken voor viool. nieuw vaderland.Deze Kalmukkenonderscheihreel hooger staat hj als orkest-componist: den zich door Opregtheid, prikkelbaarheid,
en wraakhj heeft nameljk symphonieën geleverd, nietlwsgierigheid, diefachtigheid
.
welke t0tdebeste van den Jongsten tjd be- zucht,doch tevens door eene grootematevan
hooren.
welwillendheid;zjleideneenzwervendleven,
K alm ar, eene Zweedsche handelsplaats verplaatsen gedurig hunne vilten w oningen,
en de hoofdstad van lfalmarl:nofOstsmaland, bedw elmen zich gaarne m et koemis,tlit gehetwcllt op 206,3 (E) geogr.mjlruim 237000 giste paardenmelk bereid, en w eten uitm uninwoners telt, is van heteiland Oland door tend om tegaanmetspeer,boogenpjl.- T0t
(1e Kalmarsund gescheiden en zelve gelegen den tweedenhoofdstam behoorendeDsongaren,

Op Quarn-Holm ,hetwelk dooreene brug in tevoren de rjksteen magtigstehorda,heerverband staatmet den vasten wal.Zj is schappj voerûnd over de overige stammen,
de zetel van een provincialen gouvernetlr doch doo1*de Chinézen onderworpen en bjna
en van een bisschop. Men vindt er eene geheel en al uitgeroeid.O0k zjtrokken in
goede haven, een gymnasium met eene boe- 1758 in grooten getale naar Rusland, maar
kerj,een natuurkundig kabineten omstreeks keerden in 1770 meerendeels tcrug naar hun
10000 inwoners,- voorts scheepstimmerwer- vaderlayd, omdat zj l
iever deverdrukking
ven, suiker- en tabaksfabrieken en een aan- der Chlno
'zen op den geboortegrond dan die
zienljken houthandel. Dewélgebouwde stad derRussen in hetvreemde land wildenverdubezit eene prachtige hoofdkerk, op last van ren.- De derde hoofdstam isdiederDerbeten,
Karel XI verrezen en een der fraaiste bouw- welke,nu eens metdeDsongaren,dan weder
kundige gewrochten van het Noorden.Vöôr met den vierden hoofdstam vereenigd,reeds
den brand van 1647 lag de stad aan den vas- vroegnaarRusland togen,waarzj tegenhet
ten wal.Van hare voormalige vestingwerken einde dex 18de eeuw aan de W olga en de
is weinig overgebleven en zelfs van het oude Oeral woonden, maar later naar de Don en
kasteel,te voren de sleutelvan hetGothische de Ilitrokken.- De vierdehoofdstam is die

l'
tlk en dikwjls deverbljfplaatsderZweed- der Torgoten (Toerga-oeten),welke aanvansche koningen, is niet veel meer dan een keljk met de Dsongaren verbonden waren,
bouwval overig.- Bekend is voorts de Unie maar later tot zelfstandigheid ltwamen.Men
ran Kalmar,w elke aldaar den 12den ofzosten noemt hen o0k wel W olgasche Kalmukken,

Julj 1397 gesloten werd.Daarbj werd aan omdatzj reedsvroeghunvaderlandverlieten,
M avgaretha,koninginvanDenemarkenenN00r- om zich aan de boorden van de W olga te
wegen,ook deheerschappj overZwedentoe- vestigen.Doch 00k deze keerden wegensden
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drlk 4er Russische heerschappj naarChina
terug.Sedert1771zjnslechtsweinigTorgoten
in Ruslan; te vinden;enkeleen tak van hun
sKm bleefachter,nameljk diederZoookor,en
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waterplantmet een krt
lipenden,specerjach-

tiyen wortelstok, lange,smalle,zwaardvormlge, parallelnervige bladeren, wier randen

aanvankeljk gplfsgewjsgeplooid zjn en eene

onierwierpzich geheelenalaandeRussen.llun zjdelings geplaatste bloeikolf.Degekneusde
opperhoofd,een achterkleinzoon van denmag- bladeren hebben een aromatieken reuk.Deze
t
igen khan Aheka?omhelsde deChristeljke plant groeitin geheelEuropa,ook in 0nsVagodsdienst en ontvlng den naam van Doen- derland,in vjver:enslooten.Dewortelstokis
doekow;dezeging na zjn overljden over,op onderden naam van Radix calamiaromaticiin

bevel van Aleœander T,op zjn schoonzoon de geneeskuntlein gebruik.W j geven hierbj
Korsqkow, welke zich na dien ttld prins in a deafbeeldingvan dekalmusplautOp l
/sde
Doendoekow-Korsakow noemde.De 4 Kalmuk- dernatuurljkegrootte,in beeneuitgespreide
kenstammen tellen,voorzoovexzj inRusland bloem ,inceenvruchtbeginselterzjde,beide
hun verbljfhouden?50-of60000zielen.Voegt Op de dubbele grootte,en in d de doorsnede
mendaarbj de ChrlsteljkeKalmukkeninhet van ketvruchtbeginselOp s-voudige grootte.
K aloega,een gouvernementinEuropeesch

gouvernementSimbirsk aanderivierenSamara,

Sok en T0k (15000 zielen),

voorts de Rusland,teltOp 560 L geogr.mjlnagenoeg
Mohammedu nsche Kalmukken aan de oost- een millioen inwoners,grenstaan de gouverzjde van het Oeralgebexgte en eindeljk de nementen Moskotl, Smolensk, Toela en Orel
verBtrooide Kalmukken in verschillende gou- en geniet door njverheid en handel eene

vernementen, dan kan men hun aantal op grootem atevanw elvaart.M en vindterglasblaongeveer 120000 schatten.Hunrjkdom bestaat zert
jen?jzersrnelterjen,zjde-,w0l-,enkatoenhoofdzakeljk in vee.Rusland heeft jverige weverjen en grootebrandewjnstokerjen.Het
pogingen aangewend, om kennis en bescha- i
s een van de vruchtbaarsteqouvernementen
ving onder hen te verspreiden.Reeds in 1829 des rjks. De voornaamste rlvier is er de
is eene schoolgestichtt0tvormingvanambtc- Oka!en deze bevateen Overvloed van visch,
naren en tolken ten behoeve der Kalmukken. terwtl de bosschen er veel wild opleveren.

Dwaxenbnven heeft men de heerschappj dex Denaehtegalen van Kaloegazjnvermaarden
Boeddha-priesters onderhen zooveelmogeljk worden duur betaald,en de vee- en bjenbeperkt. De letterkunde der Kalmukken be- teeltiservanbelang.- Dehoèfdstad.
E'
clpdptx,
staatgrootendeels uitvertalingen vanIndisch- aan de 0ka en den mond derJatslenka,24
Boeddhaïstische
geogr.mjl ten
*
.
geschriften. Daart0e behoort mSiddhi-kur''eene verzameling van
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Eene spraakkunst
van het Ka1muksch, dat veel
overeenkomst
heeft met het
Mongoolsch, is
doorZ'
aâck in 1852
in het licht gege-

zuidwesten van
M oskou gelegen,
telt om streeks
40000 inwonersj
die zich met olieslaanjl
opjerj,het
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stengel geplaatst
oegewonekalmus(Acovascalamus).
Voldartillerie. Kais.De bloeikolfis
loega isin Grootgeheelbezetmetz-slachtige bloemen,die uit Ruslanddestad,welkein1480wasblootgesteld

een G-deelig blnemdek,6 aan de dekslippen aan den laatsten aanvalderTartaren.Zjwas
tegenûvergestelde meeldraden metljnvormige dezetelvan den zdenvalschen Demetrius,die
helmdraden en één stamperbestaanqdevrucht erin 1610vermoordwerd.Bj Kaloegavielin

is droog,nietnpenspringend en 1-t0t3-zadig. 1812 de bloedige veldslag voor,dieaan Napo-

De gewone Kalmus (A. CalamusL.4iseene leonI bj den aanvang van zjn tertlgtogtuit
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#

Rusland zjn toekomBtig l0t gevoelen deed.
Meermalen 00k waszjdeverbljfpfutsvangevangen vorsten,- onderanderenvan l'
amyl
(1854).
K âlom él is eene verbinding van kwikzilver met chloor, welke als geneesmiddel
voorgeschreven wordt. Men meldt, dathet
ka
'lomél in 1550 door Turgnet4: M ayerne is

ontdekt en alzoo genoemd.Men verkrjgthet

Joemâs en t0tdeafdeeling Tlilatlap.Erzjn
2 havens.Debodem 1svruchtbMrjboachrjk
en zeer geschikt voor den rjstbouw Men
vindterfrujedrnipsteengrottenenmerkwMrdige planten.T0tdevoortbrengselendesrjks
behooren was van wilde bjen en eetbare
vogelnestles;00k heeftmen ermetgoe; gevoK
lgambl
kofïsu
inenMngelegd.
ng (P0el0e.)ofhetGdten-eilandligt

gewoonljk doorkwik en sublimaatonderern t8e0n15/noorden van Timor tegenover Dilly op
Z.B. en 125040'0.L. van Greenwich.
te wrjven en doordrooge sublimatievan dle
beide beshnddeelen, - voorts 00k a1s neêr- Het besfnxt uit een berg ter hoogte van 80
slag langs den natten weg.Hetvertoontzich Ned.el,op wienskruin zich eensljkvulkaan

a1seenewittg,kristlljnemassa,dieinwater bevindt, die gedurendehetgeheeleJaareene

en alkoholnlet oplost,maarbj wrjving een vrj grootehoeveelheid modderuitworpt. Het
geelachtig wit poeder vormt. Het werktop eilandheeftéén geogr.mjlinomtrekenwordt
'
smenschen ligchaam oplossend en laxérend, bewoond door ten woestvolk,ingeitenvellen

heeft een opmerkeljken invloed op de sljm- gekleed. Het is onderworpen aan den regent
vliezen, en komt in onderscheidene ziekten van Nera op Timor en alzo: Mn Portugal,
te PaS.
dewjl Nederland in 1859 van diteiland afKalong (PteropusedulisGe@4,eenesoort stand gedaan heeft.

van vliegenden hond, is de naam van een
Kameel(Het),teregthet.
vcF
lè dr on-f#a
zoogdier, hetwelk tot de ordeder Handvleu- genoemd en door de Arabieren met een groot
geligen (Chiroptera)behoort.Dekalnngiseen aantal andere bjnamen bestempeld, is een
nachtdier en voorzien van eene vlieghuid, hoogstmerkwaardig en nuttig zoogdier,maar
welke tusschen de voorste en achterste lede- onderscheidt zich tevens door zjn l
eeljken
maten is uitgespannen.Hj heefteen grooten ligchaamsbouw. Het kameel heefteen langen
muil, klaauwen aan de duimen en wjsvin- snuit metdikke,van boven gespletenelijpen,
gers:in deonder-en bovenkaak 4snjtanden kleine,leeljke oogen,een mageren,stpfgeen klezen mct stompe knobbels.Voorts heeft bogen hal
s,een korten romy metharigevethj een vosachtigenk0p,voedtzichmetvruch- btllten,lange beenen met dlkke eeltknoegten
ten en men ziethem op Java desavondslangs aan de knieën en afzigteljk lompe voeten.
de waringieboomen zweven.
Men heeft in Onzen tjd geene kameelen in

K am a (De),00kdeKleén6< 0/
,
gJgenaamd,
is de grootlte zjrivier der W olga.Zj ontlpdngtops8/N.B.inhetgouvernementW laetka
aan dewesteljkehellingvanhetOeralgebergte
op eene onbewoonde, moerassige hoogte,is

hetwild.Erzjn 2 soorten,qameljkhd éônbultigekameel,o0k dromedaru (CamelusDr0medarius)genaamd,meteenzeerkortenromp

en zeer lange beenen,een huisdier,dat den
Arabier overal vergezeld heeft,tg
n het twee-

na eene l00p van 6 geogr.mjlreedsbevaar- blfè: kameel (Camelus Bactrianus)meteen
baar, strooit eerst over een afstand van
langeren romp,kortere beenen en 2 dooreene
geogr.mj1noordwaarts, spoedt zich daarna zadelvormige diepte gescheiden bulten.Hetis
oostwM rts naar %et gouvernement Perm , een huisdier der Mongoolsche rassen in Azië.
l00pt hier zuidwaarts naar de stad Perm , In de levenswjzevan diebeidesoorten nntdaarna metvelekronkelingen zuidwestwaarts, wu rt men geenerlei verschil. Men gebruikt
gedeelteljk langs de grenzen tusschen Perm hetkameelom erop terjden en tntvervoer
en W laetka,en vervolgenslangsdietusschen van goederen; zjn melk wordt gedronken,
W jaetka en Oefa.Daarna bereikt de rivier zjn vleesch gegeten,zjn haart0tgrofdoek
hj Mamadysj het gouvernement Kqsan en verwerkt,zjnehuid t0tlederbereid,enzelfs
stortna een 100p van 244geogr.mjltusschen zjn mest als brandstofoft0thetverkrjgen
Kasan en de bouwvall6n van Bolgary zich uit van salmiak aangewend.Hetistaaiin zjne
in de Wolgajwelke zj in lengte,breedteen vclharding,met weinig te vreden,gedwee en
watermassa overtreft. Haar benedenloop, 5 get
rouw, vgrduurt dagen Mneen hoqger ep
t0t 15 Ned. el diep, is voor de scheep- dorsten is ln het voortgaan onvermoeld.W 1l
vaart uitnemend geschikt.Langs hare oevers men hetbeklimmen ofmetgoederen beladen,
zgn velescheepstimmerwerven,enhethandels- dan buigt het zich neder op de kniee-n;het
verkeer op hare wateren is aanzienljk.Zj loopt met 250 t0t 400 Ned. pond z00 snel
bespoelt vele welvarende steden en dorpen, als een qinke voetganger omstreeks8,op het
hesproeit eene vruchtbare landstreek en is meest10 uren op een dag.De Arabieren on-

een van de belangrjkstewaterwegen in Rus- derschei4en een grcntaantalrassen,enderjland.
kameelen uit de stallen van den Onderkoning
Kamb>ngan (N0esa-), Podoe-lesar of van Egypte bekleeden de eerste plaats;men
Noesa-Gedl, een eilan; in de Indische Zee, verhaalt, dat zg een etmaal aehtereen hun
aan de zuidkustvan Java en dooreenegmalle togtvoortzet
ten metdesnelheid van21/:uur
stpat gescheiden v>n de residentie Baëoe- gaans in het uur.In het algemeen ishet kamA
as, 111 op 7045'8'Z.B.en 109025'30,0.L. meelhoogstmak en geduldig.Ishetbeladen,
van Greenwich en telt op Q1
/: D geogr.mjl dan weegt het bj het opstmqn den last;is
ruim 1500inwoners,dieover30 dorpen zjn dezetezwaar(lan bljfthetdierliggen.Het
verdeeld. Het behoort t0t de residentle Ban- is zeergevoelig voor beleedigingen enwreekt

185

KAMEEL- KAMELEON.
zich (bor bjten en schoppen.In den bronsttld zjn demanneljkedieren ongemeenwoest
en gevaarljk v00r den mensch.Dekemelin
brengt na verloop van 12maanden een Jong
ter wereld,dat een Jaargezoogd wordt,op
zjn 7de jaar volwassen is en 40 Jaar oud
wordt. Doornachtige gewassen, mimosen en
tamarisken,enschralekruidenzjnvoorhetkameeltotvoedingvoldoende.W aardewoestjn

het gymnasium te Stettin, trad in 1834 in
dienst,klom eerstlangzaam op,maarstudeerde

jverig en werd in 1850 a1skapitein bj den

gener
alen staf geplaatst. ln 1855 werd hj
@
maJ00
r,ill 1857 maakte hj deeluitvan het

Pruissisch pezantscha? tesveenen,en in1858

kwam htjlnbetrekklngbjhetministérievan
Oorlog.W eldra was hj generaal-majoor en
chofvan den generalen stafbjhet2dearmée-

geene gewassen oplevert, geeft men hem korys.In hetgevolr van den Kroonpri
nsvan
gerstkoeken, gekneusde boonen en dadelker- Prulssen bezocht hj in 1867 de wereldten-

nen. Het kan den dorst gert
limen tjd ver- toonstellingteParjs,werdin 1868luitenant-

duren, maar neemt dan 00k eene verbazende generaal en in 1871 chefvan hetkorps ingehoeveelheid water t0t zich.Dit dierheefteen ni
eurs en pionniers en insyecteur-generaal
;Jn reukorgaan, zoodat het in de woestjn der vestingen.ln den Pruisslsch-oostenrjkO or het opsporen van bronnen menige kara- schen 00rl0g (1866)verwi
erf hj door zjne
vaan van den d00d heeft gered.Na het edele diensten,bjKëniggrëtzbewezen,l'ûrdrepour
rjpaard vervult het kameelin depoëzie der le mérite,en in den Duitsch-Franschen O0r-

Arabieren een belangrjke r01. Eeneafbeel- l0g (18T0) nam htj deel aan de verovering
ding van het tweebultige kameelgaathier- der hoogten van Spicheren,streed bj Metz
nevens. - Het haar van het kameelkomt en Gravelotte en deed onderseheidene vestinonder den naam van kemelshaar indenhandel. gen bezwtjken.In December van dat Jaar
Het wordt vooraluitPerziëen hetzuideljk werd hj naarVersaillesgeroepen,om debegedeelte van Siberië naar Europa gezonden, legering van Parjs tebesturen!waarop den
op dergeljke wjzealsjw0lgesponnen en t0t 29stenJanuarj 1871 decapitulatlevolgde,en
het weven
'
hj voerdein
van doek ge'h
/
Frankrjks
@
bezigd. Men
geeft den
naam

van

kemelshMr
echter 00k
aan hethaar
der angorageit, die in
Klein-Azië te
huis behoort.
Dit haar is
zuiver witj
zeer lang en

hoofdstad het
beveloverdat
gedeelte,hetwelk door de
Duitschers
werd bezet.
Na den vrede
vertegen-
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vandaar in
noemt m en
groote hoeveelheid naar Marseille verscheept, een gesl
achtvan kruipende dieren (Reptilia),

daar men het in Frankrjk tot halfzjden van welke wj rçeds eene soortbeschreven
stofen en totinslag voorqjne slaalsbezigt. vinden bj AristJf& #. Thans kent men 15

O0k het kamelotvervaardigde men aanvanke- soorten, die in de warme gewesten van het

1jk van zulk kemelsgaren,thansechter van
wol ofvan wolmetzjde,voortsvan zjde
en katcen.Dientengevolge heeft men in den
handel verschillende soorten van kamelot,genoem; naar de stûfen,waaruitzj geweven
zjn.
Kameke (Arnold Karl Georg von),een

oosteljk halfrond leven - vooralin Afrika.

Zj vormen eene kleine jroep onderdeHagedisachtige dieren (Sauri1).Demond van den

kâmeleon is metkleinejscherpe,driehoekige
tanden gewapend, welke op den rand der

kaken geplaatstzjn en daaraan vastgroejen4
hj heeft geene tanden aan het gehemelte.
Pruissisch luitenant-generaal, chef van het Zjne oogen zjn zeer groot,maar hebben
korps ingenieurs en pionniers en inspecteum slechts eene kleine opening, daar zj door
generaal der vestingen, is de telg van een de oogleden bjkans geheelbedekt worden.
0ud geslacht uit Pommeren en werd goboren Ieder00gkan zi
ch zelfstandig bewegen.Eene
tePasewalk 4en 14denJunj 1817.Hjbezocht uitwendige oor-opening is nlet aanwezig.De
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tqn: 1: i'
olrpnd eà kan metsnelheid worden door de Ttlrken, en deze sloten er in 1653

kitgettoken;ztlls van boven meteen drie- vrede met de Polen.NikolaL Potocky gafhaar

hoekig aanhangsel voorzien en met kleverig in 1672overaan M ohammed fF,en zj bleef
:peekselbedekt,alzoo bjzondergeschiktom t0t 1699 in het bezit der Tqrken,ofschoon
insectentevangen.Hetligchaam iszjdelings tle Polen haarmeermalen belegerden.In 1766
voorzag koning
platgedl
Mkt en de
Rtanidans Hf
:#.drug gekromd. De
N?#
tus haar van
hooge,dunneppou
nieuwe vestingte: :1
Jh vân 5
werken, doch a1s
vingers vooxzien,
bezitting derRus-x
waarvan de eerste
a1s duim kan diesen heeftzjsedert
1793 haar militair
nen,en de staart
gewigtverloren.
isgesehiktnm zith
è
#
Kam enskii
rondem boomtak/

keil te kronkelen.
Eindeljk is het

geheele ligchaam
bedektmetkleine,
knobbelachtige
gchubben. De
kletlr van deze
dieren is zeervex-
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ten tygen de Turken ln 1769,1770
en 1774.In laatat-

genoemdlaarbragt
hj den Seraakier
bjKosloe&lieene
beslissende nederlaagtoeenhjMeld
den Grnot-visier
indestadSjoemla

zoodanig ingeslodols'
k,dehoofdstad
.*
ten, dat alle gevan het Russische
Dekimeleon
meenschap met
gouvernem ent
.
Adrianopel afgePodolië? teltruim
20000 lnwoners en wordt verdeeld in de snedenwas,zoodathj dedoorraaflomanf
Boven- en Benedenstad.De eerBteisop eene voorgeschreven voorwaardenbj denVredevan
steile kalkrots schilt
lerathtig gelegen enbezit Kainardsjimnestaannemen.0ck nam hjdeel
0en 0ud kasteel, tot de vooxmalige ves- aan den oorlog tegen de Turken in 1788,en
tingwerken behoorende, terwjl de laatste keizer Pauïverhiefhem in 1797totveldmaarzich nitstrekt langs de beide oevers derSmo- schalk.Toenhjin1806opperbevelhebberwerd
van hetlegerin Polen,toondehjziehnietbet
rylja
lk
eniz
hAlilneenhadreebnea
eid
me
tvd
Dn
est,
rwe
ver
ee
gi
tc
.,
nb
ej
dh
ens
tad
be
ae
t stand tegen de taktiek van Napoleon en legde

eenigewélgebouwdestraten metfraajehuizen, hetkommandoneder.Hjwaseenmanvanhardterwjldiederbovenstaënaauw enkronkelend vochtigen inborsten werd den24sten Augustus
zjn.BehalveaanhangersderRussische Kerk op zjn landgoed Saboerowo dooreen zjner
vindt men er vele R.Kathûlieken en Armé- ljf
'eigenen vermoord.- Zjn ûudste zoon,
niërs,eenige Protestanten en een grootaantal
Israëlieten;deze vormen erdehelt'
tderbevolking. Kamenez is de verbljfplaats van den
gollvernellr, Van den Gxieksch-Katholieken
aartsbisschop van Pôt
lolië en Bratzlaw en van
een R. Katholieken bisschûp. Men heeft er
een gymnasium ,een klooster,een seminarium
en Onderscheidene andere scholen, benevena

geboren den 14den Junj 1772jtraddesgeljks
m dienst, veroverde in 1810 stormenderhaqd

Basardsik, werd generaal en overleed in

1834.- DeJongste zoon vap dgn veldmaam
sehalk? graafNikolai AïcF
llllpznlfjj:geboren
den 7den Janqarj 1777, onderBcheldde zich
in 1807 in den veldtogt in Pruissen en in
1808 als luitenant-generaalin Finland,waar

17 kerken en kapèllen.De fabrieknjverhei; hj meerdan ééneoverwinningop deZweien
is er van veelbelang en de handelbjna ge- behaalde. Daarna werd hj opperbevelhebber
heel in de handen der lsraëlieten. W eleer in Turkje, zegepraalde den 7denSeptember
Was zi
l eene ëerbelangrjkstevestingen van 1810 in den bloedigen slag van Batyn,verPolen en men vindt haar in 1218 reetls ver- overde Silistria, Reestsloek en Gioergewoj
melG.Vrlwhtelons wer; zj in 1621bdeger; (10th overleed ;en 16dep Mei 1811.
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K am er noemt men in het algemeen eene ht
lnlel en industrie metaltlive*Wânt: taike;

beslotene ruimte, bestemd om dell m ensch Va1
3 bestaan boseften denoodzakeljkheid 0111
tegen den nadeeligenof onaangenameniuvloed op die wjze voor de handhaving van devoûr
van het klim aat te bevtliligtln.Eene vtlreeni- hen z0o noodige vrjheid in de bres te springing,dieertgdeljk zittinghoudt,wordtoolt gfln,teneindo voortdurend een waakzaam 00g
w e1m etdien naam bestempelt,zûûals Eerste ti,kunnenhoudennpalles,watmetdebelangen
en Tweede Kamor, Kamer vau Rhetoryckt?? Van hunne br
onne
van
die
bendoe
lingbwe
esta
rd
ae
nnin
bjJe
(1
r8babned.
Kamervan Koophandelenz.- Eent:kamer is stond. A1(4

vûortseene vernaauwinr in de zielvan som- schaafde,handeldrjvendenatiënnaastdegilm ige vuurmonden.Zi
entOm debuskruidla. den corporatiën ofvereenigingen in hetleven
.jdl
ding te ontvangen.Te voren gafm en daaraan rerot'
pen, teneinde zich metdiezorg tebeallerlei gedaantenq thans echter is zulk eene tasten.Terwjlzj eersteen geheelpâètictllie:
kam er cylinder- pt' kegelvorm ig.
Aan- karakter hadden,werden zj langzamerhand
zienljkepersonen,aandedienstvaneenvorst door de regéringf?n erkend en bevestigd t0t
verbonden, zoodat zj zich steeds in zjne meer of min oliciéle instellingen,wier taak
Omgeving bevinden, voeren dan titelvan ka- het was,derregéring voorte liehten omtrent
merheer.Zj dragen als onderscheidingsteeken alle onderwerpen, die njverheid en handel
een sleutel.
betreffen,terwjl haartevensvaak 00k regtK am erm uziek noemtmen zt
llkemuziek, sprektm de magt werd toegekend.Alleng8nâwelke bj voorkeur in de kamer ofin een men die instellingen geheel de plaats 2e:
klein salon gemaaktwordt?Omdatzjminder vroegere gilden in.Hetdeeldertaak,datth
geschikt is, om in kerken of zalen van raadyerei
ken toezkqthouden omtrenten op de
grooten omvang voorgedragen tew orden.M en belangen van handelen njverheid bestaat,
brengt tot die rubriek zoowel vocaleen instrum entale solovoordragten als ensem blestukken. Solo-zang behoort zoowelin de kamer,
als in de kerk of in de concel4zaalte huis;
van den zanger, die slechts over zwakke
stemmiddelen te beschikken heeft,zegt men,

dathjeenekamerstem heeft.Hetkleinekoor-

w erd sinds lang toevertrouwd aan de kamers
rJ4 koophandel in '
tDuitsch vRàndelskammern''
)in 'tfransch1DCltambres de Op--ercd''1
-

terwjlde regtspraakinhandelszakenover-

gelaten werd,op aandringen vaak van de kamersvan koophandel- aanregtbankenk?lz/koophandel,zamengesteld uitmannen van hetvak,

em engd,Ot'm annen- ot'vm uw enkoor- ,be- aan wietegeljk somsdebeslechtlng van geperkt t0t enkel of desnoods dubbel quartet, schillen tussehen werkbazen en arbeiderswerd
kan in eene kavaer geduld worden.De meest opgedragen.Z00 vestigde de W etvan 12Apz'il
gezochte solo-instrum enten voor kam ermuziek 1803 in Frankrjk in sommigedepartementen
zjn: het klavier,de viool,de violoncel,(
1e 1)Conseils de Prtld'hommes'')voor wie de geiuit,hethuisorgel-orgtle-Alexandre,seraphine, schillen tusschen ondernemers van fabrieken
de harmonica;minder zjn dâârgewoon:de en hetwerkvolk terbeslissingwerdengebragt,
clarinet,de cornet-à-pistons en enkele andere terwjl zj tevens toezigt hielden op deorde
blaas-instrumenten.Als accompagnement was en tuchtin defabriel
ten:en zj hetregthadvroegerin dekamerzeergebruikeljk degui- den om overtredingen dlsciplinair te stralen.
tarre:nog zeldzamerkomtdaardeharp voor. Eene wet van 24 December 1802 droeg in
Zeer schoone kamermuziek leveren dtlo'sj Frankrjk aan dekamersvan koophandelhet
trio's en quartetten van zangersmetbegelei- toezigt Op over de publieke werkzaamheden,
ding van een instrument,Ofgeheelop instru- di@ betrekking hadden op den handel: de
menten gegeven;vooralstrjltquartetten voor riviervaarten hetin orde houden derhavens.

twee violen, violoncel en alt-vloolhebben bj In Engeland bestaat soortgeljke staatsinstel-

de m uziekliefhebbers een zet,r goeden naam. li
ng,a1sadvisérendllyehaam omtrentdehanH oorninstrum enten detlgen niet voor kam er- delsbelangenj reeds slnds 1695. In Pruissen

muziek;zj behooren in hetorkestofdienen werd dit onderwerp geregeld bj de wetten
tot beqeleiding van het orgel. De nieuwere van 17 Januarj 1845 en 11Februarj 1848.
componlsten hebben veel voor kamermuziek Bj ons worden de kamors van koophandel
geschreven.VooralM endelssohn gafeeileruime geregeerd, haar werkkring en hare zam enoogst daarvan. M et hem m ogen Beethoven, stelling het'
laatstgeregeld bj hetKoninkljk
Sehmbert, s'clzfzalzjzlen vele anderen genoemd Besluit van 9 November 1851,Staatsblad N0
Nvorden.
142, gedeelteljk herzien en aangevuld door
K am er van koophandel. Sinds lang,
vooral in de midrleneeuwen,deed zich de behûefte gevoelen onder hen, die een zeker
beroep uitoefenden Ofzich aan denzelfden tak

de Besluiten van 11 Augustus 1859 Stbl.N0
80 en van 12 Juli1873 Stbl.N0 1û8.In alle
gem eenten,W aar çle uitgebreidheidvanhandel
en fabrieken het,volgens het Oordeelder ge-

van njverheid wjdden,om zich onderling te meentebesturen,wenscheljk maakt,worden,
vereenigen, tenoinde door Onderlinge zamen- out
ter gOedketlring van den Koninq,kamers
werking metgemeenschappeljkokrachtenzich van kooyhandelt
m fabrieken gevestlgd.Hare
te verdedigen tegen aanvallen van andere
standen of categorieën van pexsonen,en Om

bestem mlng is: aan het algemeen bestuur en
aan de provinciale on gemeentebesturen,bin-

de belanqen van hun vak zooveel mojeltjk nen welker gebied zj gevestigd zjn,hetzj
tebehartlgen en voortestaanbj deregering op haardaartne tekennengeyevenverlangen,
en tegenover particulieren. Aan dat streven
hetzj uit zich zelveninlichtlngentegeven,

dankten de gilden hun ontstaan. Vooral adviezen uittebrengen of voorstellen te doen
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over onderwerp6n den handel ofhetfabriek- Jes. De kamer kiest uit haar midden een
wezen betrefende; en verder aan de hande- Voorzitter en zjn plaatsvervanger; den Selaren en aan de fabrikanten derplaats,waar cretarisbenoemtztjuitot
'buiten hare leden;

in qeen geval ishj 1id derkamer;hj heeft

ztj gevestigd zjn, zoodanige mededeelingen
te doen, a1s de besturen zullen verlangen of
als zj in hetbelangvan handelen fabriek-

daarln slechts eene advisérende stem. De
kûsten derkamer worden door het gemeentewezen nuttigzullen achten.Men ziethethierte besttlqr gedralen. Particuliere vereenigingen
lande heeft de in8telling zuiver hetkarakter zjn Op Onderscheidene plaatsen o0k van 0ns
land in den laatsten tjdverrezen onderden
bewaardvanadvizlrendliychaam ;geeneregeer- na
am van pHandelsvereenigingen''
, die zich
magt,geene regtspraak llgtbinnen den kring
len om de belangen van
van hare werkzaamheid.Natuurljk kunnen eveneens ten doelstel
zj zich,waar het te doen is om nadere in- handel, njverheid en aanverwante vakken
lichtingen of mededeelingen, vereenigen met V00r te staan en tebehartigen,hetzjin het
anderekamers ûfandere personen gfcollégiën, algem een, hetzj in een ofanderspeciaal0pteneinde z00 ruim en gnedalsmngeljk hare zigt.Zj hebben t0t den bloeien de ontwikomvattende taak te volbrengen.Vereischten keling van den handelop meer 4aneeneplaats

t0t benoembaarheidals1jdeenerkamerzjn: reedsaanmerkeltjk bjgedragen.
datmen ten minste 30 Jaren otld is)datmen Kamgras (CynosurusL.4i:denaam van
woont ter plaatse, waar eene kamer geves- een plantongeslacht, hetwelk t0t de familie
tig; is, en dââr ten minste gedurende vjf der Grassen (Gramineae) en t0t deafdeeling
er Beemdgrassen (Poaceae) behoort. Het
Jaren bestuurdereenerondernemingvan han- d
de1 of van fabriekwezen, of in eenige met onderscheidt zich door eene aarvormige en
die takken van njverheid in verband staandc naaréénezjde gekeerdepluim,terwjlieder
betrekking zj geweest.Het getalleden van aartjeaan den voetvoûrzienisvan eengroot,
elke kamer wordt door den Koning bepaald. kamvormig schutblad. De eenlge soort, het

4,groeit
Zj worden gel
tozen doorkiesgeregtigdehan- gewonekamyrau(CynosuruscristatusL.
delaren en fabrikanten der plaats,waar de algemcen op onze weilanden en verschafteen

kamer is gevestigd.Kiezers zjn:Nederlan- goed voederv00r hetvee.De slanke halmen
ezhtwerk.
ders, die meerderjarig zjnyingezetenen der worden 00k we1gebezigdt0tfjnvl
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De gewonekamille.(Matricaria fWtzpztlplïllcl.
gel: en aan de
m eentebestuur
ingebragt en
binnenzjdemet
beslisty met appèl àp de Gedeputeerde Sta- 5ribbenvoorzien.Destraalbloemenzjnwit)de
ten. In eene vergaderx
'ng van kiesgereg- schjfbloemengeel.00k in 0nsVaderland,op
tigûen worden de npengevallen plaatsen aan- bouwland en langs wegen groeit de yewone
gevuldj door stemming met geslnten brief- kamille(M. Chamomilla L.
4, eene eenjarige

KAMILLE- KAMPEN.
plant met dubbel-vindeelige bladeren,draadvormige bladslippen en naar beneden omgeslagen straalbloemen.Alen vindt ze voortsin
gebeelMidden-Europa,enharebloemen,inde
apotheek als FloresChamomillaevulgaris bekend, bevatten geringe hoeveelheden van de
kostbare blaauwe kamillen-olie,alsmede bitterstof, g0m , hars en zouten. De bloemen
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Grieken en Romeinen waszj onbekend;zj
is het eerst in Europa gebragt door de Arabieren. ln de geneesktlnde bezigt men eene

oplossing van ltamfer in wjngeest (kamferspiritus), uit-en inwendig als een prikkelend
middel.Hetheefttegeljkertjdeenpjnstillend
vermogen. - Men vervaardigt 00k kunstkamtbr! nameljk eenenaarkamferriekende
t(
j0()y(jewem
worden bj krampen als pjnstillend en bj verbindlng,welkemen verkrjg.
verkoudheid a1s zweetdrjvend middelOp de king Van chloorwaterstofzuur op terpentjnwjze van thee gebruikt, alsmede uitwendig Olie en eenige andere vlugtige oliën. Iets
v00r w arm e omsl
agen, in baden enz. W j geheelanders is de kampltine, welke t0tvergeven hierbj in a deafbeelding van eenein lichtil
zg gebezigdwordt;zj bestaatenkeluit
2 'deelen verdeelde plant op 2/5de der natuum overgehaalde terpentjnolie.Men verkrjgtze
ljkegrootte,in beeneschjfbloem,in ceene door destillatie van een mengsel,bqstaande
straalbloem )in d een vruchtbeginselmet een uit 1 deelgebranden kalk,50deelcn wateren
stampervan eeneschjfbloem ,allen op5-v0u- 50 deelen terpentjnolie,of uit eene heldere
dige grootte, in e een bloembodem m et oiu- oplossing van 1 deel chloorkalk 50 deelen
windsel,in/een derbovenstebladel'en)beide wateren 80 deelen terpentjnolie.Inhetlaatt het mengsel gedurende het
in natuurljkegrootte,in g eenevruchten in ste geval bljl'
Fz deze doorgesneden, beide 5-maa1vergroot. etmaalOnmiddelljk vöör de overhaling rustig
In de apotheek vindtmen Ook de Room- staan.Men verkrjgtuit 100 pondruweterdcAe kamille (Anthemis nûbilis L.), die in pentjnolie 90 t0t 95pond kamphine,welke
Frankrjk,Spanjeen Italiëin hetwildgroeit. daarna met gips wordtomgeschud en vervolZj onderseheidt zich vooral door grootere gens eene naar citroenen riekende, heldere
bloemen meteen platten bloembodem,terwjl vloeistof vormt. De kamphine vereischtwehier de strooschubben nict ontbreken.Zj gens lla:e ontbraudbaarheid eene groote mate
wordtin de Omstreken van Brusselgekweekt, van Omzigtigheid;zj wordtin voorhaarinen bezit desgeljks een prikkelend, zweet- gerigte lampen gebrand en geett een helder
lic,ht.
drjvend vqmogen.
Kameruk (Cambray),eeneversterktestad, Kam p (Een)noemtmen eene vereeniging
tevens een bisschopszetel, in hetFransche van troepen ot' o0k de plaatsj w aar zulk
departem ent du Nord, ligt aan de Schelde, eene vereeniging geschiedt. Zulk een kamp
w elke hiernOg eene beek is,en aan het ka- dient in tjd van oorlog om eenegrootetroenmassa van verschillende wapens op één
naalvan St.Quentin,7geogr.mjlten zuiden pe
van Rjsselen teltruim 23000inwoners.àlen punt te verzam elen, ten einde m etvereende
heel'
t er eene citadél, eene hoofdkerk met magt een vjandeljkenaanvalafteslaan,of
hetpraalgrat'van I'
lnélon)aldaar in 1705 a1s zelfeeno beslissendeoperatietegendenvjand

aartsbisschop overleden,en eeneboekerjmet
34000 bo6kdeelen.De belangrjkste handelsartikelen zjn er linnen en batist,- voorts
zjn er onderscheidene fabrieken.ln 1508

tewagen.lletwordtin vredestjd betrokken

olu de soldaten aan het leven in het open
veld te gewennen en tevenskrjgsbewegingen
op groote schaal uit te voeren. Doorgaans
werd er door Lodewl
jk XII van Frankrjk, wordt zoodanig kamp opgeslagen ill 0en
Inerdinand de AvtzfAolïdke, M aœimiliaan I en gunstig saizoen, zoodat de manschappen van
paus Juliiôs 11 de Ligue de Cam bm y gesloten hetverbljtin tenten zoo min mcgeljknadeel
met het doel Om de Venetiaansche Republiek ondervinden,- en dan op eene uitgebreide,
te kortwieken, - en ill 1529 kw am er de onbebouwde vlakte, w aar het terrein geene
vrede tot stand tusschen KarelF en Ikans1. belemmeringen Voorde manoeuvres oplevert.

K am fer is eene eigenaardige zelfstandig- Vermaard is in Frankrjk het kamp van
Chalons. In ons Vaderland is de heide bj
olie z0u kunnen vergeljken. Men verkrtjgt Gorssel, bj Zeist, bj Rjen enz.meermalen
haar uit het hout en de bladerell van den als kamp gebezigd.- Menheeft00k bljvende
kamferboom (zie Campltora). De lkamfer Van kam pen op plaatsen,die voor de verdediging
heid, welke m en met eene vaste aethérische

Bavos w ordt voor de beste gehouden,doeh

van groot belang zjn;zj worden metveldzj bereiktEuropa niet,omdatdeyldaaraan- werken versterkt en dragen dön naam van
wezigekamtbrboom (DryobaianopsCamphora geretrancheerdekampen.Zj wordeninzonderQoleb).haar slechts in geringe hoeveelheid0p- heid aangelegd in de nabjheid van vestillgen
levert en de Chinézen er goed voor betalen. om ert0ttjdeljkeOpneming van observatieDe Chinésche en Japansche kamfer wordt en dekltingstroepen te dienen.
in Europa door eene herhaalde sublimatie
gezuiverd. Zj is wi
t, glanziy, doorschjnend en kristalljn,heetteen elgenaardigen,
doordringenden reuk en smaak, is zeer ontvlambaar, zelfs op hetwater,wordtvlugtig

K am pen, eene welvarende stad in de
Nederlandsche provincieOverjssel,isbevallig
gelegen aan de rivier de Ilssel, waarover

eene tkaaje brug werd gelegd,en teltûngeveer 16000 inw oners. De stad is,vooraldoor

in de opene luc,
ht,vooralbj warmte,smelt het bezit van hetvruchtbare Kamper-eiland,
rjk,dater geenegemeenteljkebelastinbj 1750C.,kûokt bj 2040C.enlostweinig zo().
op in water, doch des te beter in alkohol, gen behoeven geheven te worden. Men heett
aether en vette en aethérische oliën.Bj de er een groot aantal fabrieken,een instrudio
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batallon voortoekomstigeonderofficieren,een
godgeleerd seminarium met eenige hoogleeraren ten behoeve der Christeljk-Gereform eerden, een gymnasium ,(-ene hoogere burgerschoolmetvjfjarigen ctlrsusen een fraai,

talrjkegeschriften noemen wj:XZedekundige
schoonheden der ouden enz (1807-1810,4
211.
)'' - rBeknopt geschiedkundig overzigt

den adm iraal de Fzofdr bewaard.De wallen

8 dlnl'' - Mnemos/neetc.(metTydeman,

der groote gebeurtenissen in Europa van den
Vrede van Amians t0top de verovering van

antiek stadhuis.In deSt.NicolaasKerk aldaar, Parjs (1814,2 st.)'' - pGeschiedenis der
welke in 1396 verrees; wordt het hart van Fransche heerschappjin Europa(1815- 1823,

rondom Kampen zjn in sierljl
tewandelpar- 1815- 1821,10 dlnl',- rverkortegeschieken herschapen. Men houdt deze stad voor denis der Nederlanden (1819- 1820,2 dln;
de geboorteplaats van Tltomasc Kempis.Zj 3de druk 1838- 1839)'', - rDe aarde bewerd in 1286 gesticht,waseenevrjerjks- schot
lwd in haren natut
lrljken toestandenz.
en hanse-stad en bezathetmuntregt.In 1578 (3de druk 1841)/',- rHandboelt derH00gwerd zj door de Nederlandersaan de Span- duitscheletterkunde.enz.(1825- 8820,4st.
)'',
Jaarden Ontrukt, doch in 1672 door de Alun- - rBeknopte geschiedenis der letteren en
stersche en Fransche troepen ingenomen. In wetenschappenin deNederlandenenz.(1821November 1813,bj denaderingvanhetkorps 1826:3 dlnl'' - pproeve eenergeschiedenis
onder von Wïvpzn,maaltten deingezetelzenzich der Kruistogten (1826,4 d1n)'',- rvadermeestervan de brug en bevorderdendaardoor landsche karakterkunde enz.(1826- 1828,2
deafschudding van hetFranschejuk.
dlnl'' - rGeschiedenis van Griekenland
K am pen (Nicolaas Godfried van),een (1827- 1835,7 d1n)'',- pAfrika en deszelfs
verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,ge- bewonersenz.(1822,3 dlnl'', rGeschiedeboren te Haarlem den 15den Mei 1776,had nis der Nederlanders buiten Europa (1831gedurendezjn leven metvelewederwaardig- 1833,3 dlal'' - rMagazjn voorwetenschapheden te worstelen,doch onderscheidde zich pen,kunsten en letteren (1831,10 dlnl'',vooraldoorzjne onvermoeidewerkzaamheid. XGeschiedenisvan den vjftienjarigen vredein
Nadat hj scholen te llaarlem, Crefeld en Europa van 1815- 1830 (1832)'',- rGedenkMiihlheim aan de Rtjn bezocht had,keerde boek van Hollands moed en trouw gesurende
hj in 1792naarHaarlem terug enlegdezieh den Belgischenofstand(1834)''- Handboek
t0e op het vaderljk bedrjf, debloemisterj. van de geschiedenis der letterkunde bj de
In 1795 echter vertrok hj naarIaeiden,Om voornaam ste Europésche volken in nieuwe
aldaar bj de gebroeders M'
array voor den tjden (1835- 1837, 4 dlnl'',- rDeLevant
boekhandelte worden opgeleid.Hj eefende OfMohammedaansch Aziëenz.(1836,3dlnl''
zich inmiddels met dengrootsten jverin de - pGezigten in Holland en België enz.(met
kennis der oude en nieuw e talen,en verbond platen van Bartleit,1838,21afl.)'',- rGriezich in 1801 aan de redactie der Leidsche kenland en Europisch Tnrkjeenz..(1838)'',Cot
lrant.Het volgende Jaar werd hj tevens Europisch Rusland en deszelfsbewonersenz.
deelgenoot in bovenvermelden boekhandel, (1838):', rDevallejen derW aldenzen enz.
doch deze ging achteruit en bedreigde hem (
1838-1841,vervolgddoork
bjbrandij18afI.)'',
met het verlies van zjn geheele vermogen, - en rGeschiedenis der Chrlsteljke Kerk in
zoodat hj zich daaraan Onttrok (1805). 11j de vroegste eeuwen t0top den tjd derKruisbegon nu 1es te geven in nieuw e talen en togten (1839)''
. Van zjne pverhandelingen''
aanvaardde in 1810 de redactie van een staat- zjn 2 metgoud en ééne met zilver bekroond
kundig nieuwsblad te Alphen. D e verwach- door Teyler's Genootschapj - 4 met gpud
tingen,die hj van deze werkzaamheid koes- door de Hollandsche Maatschappjvan W etenterde,werden echter eerlangverjdeld;in1811 schappen te Haarlem , - eene met zilver
keerde htj naar Leiden terug,hervattezjne door het Utrechtsch Genootschap, - eene
betrekking alsredad eur der LeidscheCourant

met goud door de Mjatschappj t0t Nutvan

en als onderwjzer in de Hoogduitsche en 't Algemeen,- en éene met goud door de
Engelsche talen, werd bibliothecaris vallde Maatschappj van NederlandscheLetterkunde
Bibliotheca Thysiana en zag zich in 1815 be- te Leiden.Daarenboven heefthj een groot
noemtlt0tlector in de Hoogduitschetaalaan

aantalvertalingen geleverd,'voo1'alvan aard-

deacadémie.Tevensgafhj Onderwjsaan de rjks-en geschiedkundigewerken en romans,
schoolvan de AJJ#tte Noordhey?doch werd alsmede een g1
*oot aantalopstellen in tjdin 1829 beroepen t0thoogleeraarln deNeder- schriften.Ook bewerkte hj de letterW van
landsche letterkunde en geschiedenisaan het het ruitlegkundig woordenboek op dewerken

athenaeum te Amsterdam ,welk ambthjaan- van P. C.Hooft''.Te bqjammeren bljfthet
vaardde op den 3ootenNovembervandatjaar steeds,datmen,wegensoverjlingin redactie
met eene redevoering sover den geest der ofcorrectie,nietaltjd op zjnegegevensA'erNederlandsche letterkunde.O0k dâârverwierf trouw en kan.
hj talrjke vrienden1 die hem, in weerwil Kam perfoelietLonicerapericlyl
uenumL.)
van zjne afgetrokkenheid en van zjne on- is de naam eener plant,w ellte t0t de fam ilie
der
Capri
f
ol
i
ac
eae
e
n
t
0t
het
ge
s
l
a
cht Lonihandigheid in het dageljksch verkeer,innig
vereerden wegens zjne uitmuntende gaven cera behoort. D it laatste onderscheidt zich
van verstand en hart.Hj overleed teAmster- door c8n kelkzoom m et 5 korte lobben,door
dam den 15den Maart1839,en de hoogleeraar eene naar onder buis-, naar boven trechter8.A 1III:r gaf van hem eene voortreFeljka vorm ige bloemkroon meteene4-lobbigebovennLevens-enkaraktersehets(1840)''.Van zjne en eene gave onderlip, door 5 m eeldraden,
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door een onderstandigen 3-hokkigenejerstok
maet een draadvorsaigen stjleneen 3-lobbigen
stempel, en door eene besvrucht naet 2 t0t
4 zaden.onze inlandsche kamperfoelie iseen
heester met een slingerenden stam ,onderling

kunde en bezochtreedsopJeugdigen leeftjd

baren champignon of paddestoel (Agaricus
Campestris L.), die 00k in 0ns Vaderland
dikwjls voorkomt.Zj behoortt0tde familie
derZwammen(Fungi).Dezezwam isin hare
Jeugd bjna bolrond en witen heeftlatereen

trok in 1690 over Siam naar Japan.Hier be-

ring voorzien is.Zjgroeitin tuinen en weiden, wordt 00k in bakken gekweekt en is
zeer smakeljk.T0thetzelfdegeslaeht(Agaricus)behoort 00k de Keizerling (A.caesareusL.),van oudsgeroemd alsdevoornaamsteonderdezwammen.Zjvertoontzicheerst

onzen

hetnoorden van Duitschland,Pruissen,Polen

en Zweden en qing alsgezantschapssecretaris
in Zweedsche dlenstnaarRusland en Perzië.
Hj toefde2jaren teIspahan en verzamelde
tegenoverstaande,gaafrandige,vrjebladeren, er bouwstofen voor zjne beschrjving van
en gesteelde hoofdjesvan gelebloemen.Men Perzië.Vervolgens trad hj als heelmeester
vindt ze tusschen kreupelhout,vooral in zan- in dienstvan de Nederlandsche Oost-lndische
derige streken,en zj bewjstbj den aanleg Compagnie en bezocht Ceilon, Coromandel
van priëelen goede diensten.
en Bengalen.In 1689keerdehjnaarBatavia
Kampernoeke is denaam van een eet- terug,maakte zich bekend met Java en verzocht hj t0ttweemaal t0e de hoofdstad Jedo

en kwam in 1692 wederteBatavia.Nu keerde

hj terug naarEllropa,werdinzjnegeboorteplaats ljfarts van den graafvan der Al
.ppe

uitgebreiden hoed m etrozenroode,laterbruin- en overleed aldaar den zden November 1716.
achtige lamellen, terwjl de steel van een Gebruik makende van bouwstoFen,hem door

landgenoot Johannes CJ-FAIy: (zie
aldaar) verschaft, leverde hj eene merkwaardige beschrjving van Japan, die naar
het Hoogduitscllhandschriftin het Enyelsch

werd vertaald onder den titel: n'
rhe hlstory
ot'Japan, with an account Of'th0 ancientand
in de gedaante van een hoenderei.W anneer present state ot'government Ofthat empire
men dit opent, ontwaart men daarin reeds etc. (1727), 2 dln t'
oliol''1welk boek later in
den donker-oranlekleurigen hoed en hetgoud- het Fransch en Nederlandsch vertaaldeneerst
gele vleesch.Later barst heteivormig hulsel in 1777 in het Hoogduitsch uitgegeven is.
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De keizerling.

in onderscheidene lobben vanéén, en dan Ook schreef hj: yAmoenitatum exoticarum
kom t de eerstb0l-du rnaschermvormigehoed politico-physico-m edlcarum , quibus continente voorschjn.Deze is donker-roodachtig geel tur variae relationes etc. rerum Persicarum
met kleine verhevene ljnen aan den rand. et ulterioris Asiae fàsdeuliV (171Q)'',- 0R

Onder de lamellen,die bleekgeelzjn,bevindt nIcones sel
ectae plantarum,quasin Jayonia

zich een bedekkend vlies.De steelisrolrond, collegitetdelineavitE.Këmpfer(1791)'.
geelen aan de basi
K àm pferia L.is de naam van een plansknolvormiy.Dezezwam
heeft in verschen toestand w einlg reuk ,maar tengeslacht uit de familie der Scitamineën.
riekt te sterker a1s zj gekookt wordt.Men Het onderscheidt zich door een buisvormigen
vindt ze meestal in kleine groepen op heide- kelk, eene bloemkroon met dubbelen rand,
velden, weilanden en in bosschen,- vooral bloembladvorm ige m eeldraden,een knodsvoronder eiken- en kastanjeboomen op een gra- migen stempel en eene 3-hokkige,veelzadige
zigen leem-of zandgrond. Zj groeit in het zaaddoos.Hetisalzoogenoemd naar den ver-

zuiden van Duitschland,in Hongarje,Polen)
Frankrjk en Italië.Alleen jonge zwammen
zjn eetbaar.W j geven hierbj de afbeelding
van dezezwam in3tjdperkenharerontwikke-

linK
gop l/sdet0t1/4deharernatuurljkegrootte.
km pfer (Engelbert), een vermaard rei-

ziger, geboren den 16den September 1651 te
L emgo in het graaf
schap Lipqe,zochtzich
voor te bereiden voor de studle der genees-

maarden reizigerEngelbeetKömpferen omvat
overbljvende bolgewassen, die in de keerkringsgewesten groetjen en waaronder zich
onderscheidene geneeskrachtige en sierplanten
bevinden.Van de soorten noemen wj K.GaItxl.gl L.,in Oost-lndië te vinden,metwitte,
welriekende bloemen en specertiachtigewortels, - K.ztzatflrtzftxRoœb-,die Op Sumatra
te huis behoort,- K.roflpt
lt
z L.ydesgeljks

KAMPFERIA- KAMTSJATKA.
met wittej welriekende bloemen, - voorts Strelitz in shatsdienst1werd in 1792 kanse-

K.elwls: Wall.,K.latifolia D> .en K.p'
t
w- larjrud en geheim referenvris,en in 1799
llfolia .
A::c.,welke,uitOost-lndiëafkomstig, assessorvan hetH0f-en landqerigt.In 1804
als sierplanten worden gekweekt.
benoemde de koning van Prmssen hem t0t
K am pioen , in het Fransth cl
tamglion en assessorbjhd RjkskamergexigtteW etzlar,
in het Gothisch kiamp'
hr,is de naam van eea en bj de opheëng van het DuitscheKeizerl
strjder in een tweegevecht.ln Engeland be- rjk werd hj vice-presidentvan hetgeregtsstaat n0g altjd debetrekking van kampioen hof te Stuttgart, waarna hj in Pruissische
desKonlngs.Zj iserfeljk in een bepaaldge- dienstonderscheideneregterljkewaardigheden
slacht. Deze kampioen is verpligt om na de bekleedde en in 1824bevorderdwerdt0teerste
llroûning van den Vorstvan toy t0tteen ge- diredeur der atdeeling Onderwjs bj het
wa
jend en te paard in W estmmsterhallden ministérie van Eeredienst. In 1830 belastte
strpdhandschoen ter aarde te werpen en ieder hj zich metdeportefeuillevanJustitie,doch
ten tweekamp op te roepen,die weigert de legde haar in 1842 neder.Hj nverlee;den
regten des Konings te erkennen. Reeds ten 3den November 1849. Deze stu tsman ondertjde van Rinltaçd 1II (1377)vindtmen dien seheidde zich door grooten jver,zoodathj
kampioen vermeld.
zich Jegens de Pruissische wetgeving zeer
Kam pschulte (W ilhelm), een verdien- verdiensteljk heeft gemaakt. Daarentesen
steljk Duitseh geschiedkundige, geboren te werdhj hard gevallen over de gestrengheld,
W ickede in W estfalen,studeerde te Miinster waarmede hj dehandelingen X r volksleiders
en te Paderborn en verkreeg vervolgens van naspoorde.Van zjne àlrjkegeschriften verhetministérie van Eeredienstin Pruissen eene melden wj:rBeitrkezum mecklenburgischey
toelage, zoodat hj zich onverdeeld aan de Staats-undPrivatrechte(1795- 1805,541n)'',
geschiedenis k0n wjden. In 1855 ging hj - pMecklenburgische Reehtssprtiche (1800naar Bonn en verwierferhetvolgendejaar 1804,2 d1n)'',- pcivilrechtderHerzogthiden doctorsrang.Hj vestigde erzich a1spri- mer Meeklenburg (1805- 1824, Q dln)''
,vaatdocent, werd er in 1858 buitengewoon nHandbuch der mecklenburgischen Civilproen in 1861 gewoon hoogleeraar,en Overleed cessen (1810; 2de druk 1822)''
, - scodex
den 3den December 1872.Hj schreef: nDe der Gendarmerie (1815)'' die bj hetfeestop
GeorgioW icelio (1856)'',- pDieUniverslt:t den W artburg verbrand werd. - pBeitrëge
Ert
krt in ihrem Verhëltnissezur Ret
brmation zum Staats- und Völ
kerrechte (1815)'',(1858- 1860, 2 d1n)'',- pDeJoanneCroto 7Die Provinzial- un4 Btatutarischen Rechten
Rubiano(1862)'',- en plohannCalvin,seine m der preuszisehen Monarchie (1826- 1828,
Kirche und sein Staat in Genf'1 een onvol- 3 â1n)''
, - pActenmâszige Darstellung 4er
tooid werk, op 3 deelen berekend, doch preuszischen Gesetzgebung (1843)'', - en
waarvan in 1869 enkel het eerste deel is Zusammenstellung der drei Entwirfe des
verschenen.Dit boek ,door een R.Katholiek preuszischenStraf
gesetzbuch (1844-1845,aQ.
geschreven, is zeer gunstig beoordeeld. Het 1- 3).
getuigt van waarheidslieide en van eenejve- Kamtsjatka,een valcanischymethooge
rige bronnenstudie.
bergketens bedekt schiereilan; in hetnoordK am ptulikon noemt men eene Btof,be- oosten van Azië,wer; in 1697doordeKozakreid uit kaoetsjoek en afvalvan kurk en ge- ken verGverd en schatpligtig gemaaktaan de
schikt om tot vloerbekleeding te dienen.Men Russische kroon. Het heeft eene oppervlakte

brengt,om diestot'teverkrjgen,dekaoetsjoek van ongeveer 9000 D geogr.mjl,bezitbj

onder een kneedmachine,vormtze t0tplaten, eene lengte van 180 eene breedte van 30 t0t
bestrûoit ze m et kurkpoeder en laat ze tus- 60 geogr.mj1en grenst in het oosten aande
Bchen verwarmde cylinders doorgaan.Hierbj Zee van Kamtsjatka en in hetwesten aan de
wordtzj op nieuw metkurkpoederbestrooid Zee van Ochotsk.De vulcanische berggevaaren men herhaaltde bewerking met de cylin- ten worden goortgezet op de Koerilen,welke
ders, totdat de kaoetsjoek degrûotstmoge- wederom aansluiten aan Japan. De oostkust
ljke massa kurk heeit opgenûmen. Om er is nmgeven door eene dubbele keten vanvuur-

behoorljke platen van te maken,legtmen spuwende bergen, die bj kaap Lopatka (510
ze op eene jzeren plaat en brengt ze met N.B.) een aanvang neemt en zich uitstrekt
deze tusschen zeer sterk drukkendecylinders. t0t 57O N.B.Van de 38 vulcanische kegels,
Durna worden de kamptulikonplaten in een di
e haar krûûnen, zjn 12 nog altjd werkkoel vertrek nedergelegd, zoodatzj allengs zaam. De Awatsja verheft zlch ter hoogte
weder veerkrachtig worden. W il men daar- van2700,deKamtsjatkaja-sopkaterhoogtevan
mede den vloer van een vertrek bekleeden) 5000 Ned.e1)en Onderseheidene anderevuurdan worden de randen met eene oplossing spuwende bergen bereiken eene hoogte van

van kaoetsjoek en benzineaan elkandergeljmd.Zulk eenebekleeding kan men gemakkeljk reinigen,is warm en muktdevoetstappen onhoorbaar.Zj wordtvooralinEngeland veel gebruikt.
K am ptz (Kar1AlbertChristoph Heinrich
von)j een Pruissisch staatsm an geboren te

2- tot3000Ned.e1.Sleehtsweinigen bljven

beneden de sneeuwgrens, die men er ter
hoogte van 1600 t0t 1700 Ned.elboven de
oppervlakte derzee M ntreft.Overhetmidden
van het schiereiland loopt eene der4e keten

evenwjdig aan de genoemden; zj besfM t

grootendeels uit voo= alige vulcanen. De
Schwerin den 16denSeptember1199,studeerde westzjde van het Bchiereiland isvlakkeren
te Göttingen, trad in 1790 in Mecklenburg- met lage heuvelreeksen be4ekt.Men vindt er
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zwavelppelen, zwavellagen en warme bron- reizen van den nieuwen tjd (1871)'',- een
nen,en hevige Mrdbevingenzjn ernietzeld- XAtlas(metPodl
-mus,1874)'',- en leverde
zaam.Onder de talrjke wateren isdeRivier onderscheidenebjdragen in verschillendett
jivan Kamtsjatka de voornaamste; zj is 70 schriften.
K anaal noemt men op het gebied der
geogr. mjl'lang. over 33 geogr. mjl van
haren mond af bevaarbaar,en stortzich uit oceanographie eene zeeengte, sond ofstraat,
aan de oostkust. Aan hare oevers strekken een gedeelte der zee, hetwelk, aan weêrsvruchtbare landen zich uit,alwaarmenhaver, zjden doorlandbegrensd,2grootezeeënmet
gerst, rogge, aardappels en groenten ver- elkander verbindt. Bj uitnemendheid geeft
bouwt.Het klimu tiser zeerruw :de winter men den n= m van ltetK anaal aan de zee-

voert er gedurende 9 maanden heerschappj,
en in e1k Jaargetjde vriesthet.De berghellingen zjn begroeid metberken-,lorken-en
dennenboomen ofmetgrazigeweiden,terwjl
in het noordoosteljk gedeelte degrond met
rendierenmos is bedekt.De meren en rivieren
bevatten er een overv:et
lvan visch!vooral
van zalm jen in deaangrenzendezeeèn vindt
men walvisschen,robben,kabel
jaauw enharing, gevolgd door eene ontelbare menigte
watervogels. op hetland leven er reusachtig
groote beeren, wolven, rendieren, vossen,
eene soort van wilde hoenders enz. Het
schiereiland is zeer schraalbevolkt.Deinboor-

engte,die, tusschen Engeland en Frankrjk

gelegen, de Noordzee met den Atlantischen
Oceaan vereenigt. Het beslut eene opper-

vlakte van 1400 D geogr.mjl,bezittusschen

het Fransche eiland Ouessant en de Britsche
kaap Landsend een mond ter breedte van 27

geogr.mjl, waarna hetzich tusschen Dover
en Calais t0t cp eene breedte van slechts 5

geogr. mjl vernaauwt.Zjne lengtebedraagt
voorts 75, zjne aanzienljkste breedte 35
geogr.mjl.Dezelaatstebevindtzichtusschen
den mond der Exe in Engeland en de reede
van Cancale in Frankrjk. Aan deFransche
zjde vormt het kanaal3 merkwaardige inhammen ofboezems,nameljk tusschen kaap

lingen ofKamtsjadalen,diezich zelven Itelmen noemenjzjn (
100rbloedigeoorlogen met Grisnez en kaap Aniifer aan den mond del'
de Russen,d00rkinderpokken en misbruik van Somme, - tusschen laatstgenoemde kaap en
bedwelmende dranken t0teenaantalvan 20000 den Ras de Gatteville aan den mond der
versmolten,de bewoners derKoerilen medege- Seine, en de Baai van St.Malo,waarin
rekend.De Sjamanendienstisdebjhenheer- de Normandische eilanden,welke aan Engeschende Godsvereering. De gunstige ligging land toebehooren, gelegen zjn.O0k aan de

van Kamtslatka tusschen de Rassischebezit- Engelsche zjde vormt zj onderscheidene
tingen in Azië en de voormalige in Amerika, baajen.De kust is op de oevers der beide
alsmede de nabjheid derJapanscheeilanden, rjken zeer verschillend.Op hetvasteland is
is oorzuk ,dater zich onderscheidene Russi- de kust van Bretagneaanvankeljk steil- en
sche volkplantingen gevestigd hebben.Onder rotsachtig,maarmeteen zandgrondomzoomd.
deze is die te Peterpaulshaven aan de oost- Verder oostwM rts t0t aan de reede van Cankust de belangrjkste.Te voren vormdedit cale heeft men groote zandvlakten en vruchtschiereiland een afzont
lerljk district,doch de bare groenlanden. Vanhier afbegint de kust
ukase van 12 November 185G heeft het met te rjzen,isgedeelteljk metduinen bezetof

Ochotsk en de kust van hetAyyerland bj heeft er steile wanden (falaises) ter hoogte

het kustgewest van Oost-sibérle gevoegd; van 50 Ned.el van kiezel-,kalk-en mergeldu rvan mu kt het een arrondissement uit, banken. Langs de baai tler Seine verheFen
Peterpaulshaven genaamd, waartoe ook de zieh de Calvados,eene reeks van rotsgevaareilauden Karaga, Behring en Gamon, bene- ten, die zich over een afstand van eenige
vens de Russische Koerilen behooren.
geogr. mjlen uitstrekken. Ten oosten van
K an. Onder dezen naam vermelden wj: Dieppe loopt de kust noordw aarts naar de
Johannen ./dpddfcfl.:Kan,een Nederlandsch zjde van Calais,waarzich, evenalsin En-

letterkundige.Hj werd geboren teGroningen geland, krjtbergen verhefen, die de kapen
den 3lsten Augustus 1831,wasachtervolgens Grisnez en Blancnez vormen. De geheele
rector te Doesburg en te Njmegen,en be- Fransche kust heeft echter geene enkele

kleedt thans die betrekking aan het Erasmi- goede,door de natuurgevorm dehaven.Daar-

aansch gymnasium te Rotterdam.Hj schreef
l
tt
ische en Juridische dissertatiën,1 vio
oerr
ta
sr:
pons hoo
ger onderwjs (1866), XGeschiedenis der apostolische schoolteNj-

entegenheeftmen aan de Engelschezjdeeen
steil,rotsachtig strandmettalrjkeinsnjdin-

in hetpTjdschriftvoorGymnasiën'
',- roud
maar niet verouderd enz.(1869)''- en een
Historisch-Geographischen atlas(1861).''
corneliusA lrildKan,desgeljl
tseenNedem
landsch letterkundige.Hj werd geboren te

teljkestormen.HetKanaalheeftdegeringste
dieptetusschen Calaisen Dover,waarzj op
de diepste plaats slechts 26 vadem bedraagt.
Merkwaardig ishet,datdevloed ertogeljk
van beide zjden binnendrinqt)zoodathj er
eeno aanzienljke hoogte berelkt,nameljk bj
Calaisnagenoeg 6 Ned.el.Bj St.Malo verheftzich hetwater bj springvloed zelfst0t
eenehoogte van bjna 16 Ned.e1.Descheepvaartop hetKanaalisongemeen drukjenbj

gen enriviermonden,welkeuitstekendehavens
aanbieden, die door landtongen en kapen be-

megen''en pstudieover Horatius I 28''1beide veiligd zjn tegen destroomen en noordwes-

Groningen den 18den Maart1837,was achtervolgens conrector te W inschoten en te Mid-

delburg, en is thans leeraarvooraardrjkskunde en geschiedenisaan de hoogere burger-

schoolte Utrecht.Hj schyyef:pNederland en
dekustvan Guinea(1871)'1,- pontdekkings- het toenemend verkeer tusschen Engeland en
IX.
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Frankrgk heeft men in den laatsten tjd het bindt het Keizerskanaal Saragossa met Tuplan gevormd Om die beide landen, onder
het Kanaal heen, door een tunnel te verbinden.
In het binnenland is een kanaaleen gegraven vaarwater, meestal dienende t0t bevordering derscheepvaart.Hetverbindtdoorgaans
rivieren, steden en dorpen.W aar zich veengronden bevinden, graaft m en kanalen t0t
aqeiding van het water en t0t afvoer van

dela;- in Zweden heeftmen hetTrolhâttakanaal, in Egypte het hongstmerkwaardige
kanaal van Suez, hetwelk gelegenheid geeft
om uit de Middellandsche zee de Roode zee
te bereiken.HetbelangrjkstekanaalinFrankrjk is het Canal du Midiof Canalde Langtledoc,hetwelk een waterweg vormtvande
Middellandsche Zee naar den Atlantischen
Oceaan4 het is in 1666- 1681 gegraven,45

turf, terwjl zj later wederom dienen Om

Fransche mjlen lang,20 Ned.elbreed en Q

meststoFen naar de afgegraven landen te
brengen,landbouwproduden vandaar naar de
marktplaatsen teveeren en hethandelsverkeer
te bevorderen.llonderd paarden kunnen per
as niet zooveel voorttrekken als éélz paard
per trekschuit of praam, en sehoon de aanleg van spoorwegen de behoefte aan kanalen

Ned. el diep. In Engeland vindt men het
Bridgewaterkanaal en het hoogstmerkwaar-

dige Caledoniscbekanaal,terwjlmen 00k in

de Nieuwe W ereld de groote rivieren door
middel van kanalen in Onderlinge gemeenschap zoekt te brengen.
K analn ,zie Palaestina.
K anagaw a, eene havenstad 0P het Jaminder doet gevoelen,bljft deze waterweg
pansche eiland Nipon, ligt tegenover Y0k0n0g altjddegoedkoopste.
De breedte en diepte van een kanaal dient hama.Zie onder Jàpan.

evenredig te zjn aanhetcharterdersehepen, Kanaris (Konstantjn),eendervermaardste
die er gebruilt van m oeten maken.Is voorts, zee-envxjheidsheldenvanNieuw-Griekenland,
geljk doorgaans, het terrein Ongeljk van werd geboren in 1790 op heteiland lpsara.
hoogte, dan voorziet men het kanaal van Vöôr hetuitbarsten van den opstandwaBhj
schutsltlizen, waarachter het water t0t eene gezagvoerder op een kleinkoopvaardjschip,
bepaalde hoogte wordtOpyehouden.Hetbou- zoodathj volkomen gelegenheidhad,om zich
w en van kanalen metdehlermedeverbondene met de zee bekent
lte maken.In 1822 deed
sluizen, brnggen enz. vormt een hoogstbe- hj in den nachtvan den 18denop den 19den

langrjk gedeelte derwaterbouwkunst.Waar Junj in hetkanaalvan ChioshetTurksche

een kanaal in verband staat met de zee,
wordt het van zeesluizen met vloeddeuren
voorzien, - waar het Op hooge gronden
gebrek heeftaan water,zorgtmen door een

kunstmatigen wateraanvoer (d00r een stoomgemaal)5'
oorgenoegzamediepte.
ln Ouden tjd werden de kanalen bepaaldellk gegraven t0t besproetling derlanden.
Langs kanalen bragtm eninEgyptehetvruchtbaarmakend Nglwaternaardorrestreken.Hetzelfde doelbeoogt men o0k nu n0g metsom mige kanalen in Lombardje.In China heeft
men erreedssedertoverotlden tjd.InEuropa

admiraalschip in de luchtvliegen,ten einde
zich te wrekcn over de gruwelen,d00r de
Turken op het eiland Chios gepleegd. In dat

zelfdeJaarOpden22stenNovemberverbrandde
hj wederom hetTurkscheadmiraalschipinde
haven van Tenedos.Desgeljksnam hj den
llden Augustus 1824 wraak over de mishandelingenydoordeinwonersvanzjngeboorte-

el
'land Ipsara ondervonden, door bj Samos
een groot Turksch fregat en onderscheidene
transportschepen aan de vlammen prjs te
geven.Hierdoorbespaardehj Samoseendergeljk 10t a1s Chiosen Ipsara hadden Onderbestonden in Italië sedertde lldeeeuw kana- vonden.In 1825vattehjhetstoutevoornemen

len ter bevordering van den handelt- in
Duitschland sedertde 14de eeuw.In 0ns Vaderland,waar de grond zeer geschiktisvoor
den aanleg van kanalen, bestaan er sedert
eene reeks van eetlwen en 0ok in de tegenwoordige zjn er n0g belangrjkegegravell,
zooals het Noord-llollandsehe kanaal, de
Noord-W illemsvaart, de Zuid-W illemvaart,
het Zederikskanaal, de Dedemsvaart, het

op om de Egyptische vloûtin de haven van

Alexandrië,vanwaar zj detroepenvan MeAez?ld#-zlinaar den Peloponnesusz0ubrengen,

in brand te steken.Hj zag echterdien aanslag m islukken daar een ongunstige wind
de afgezondene branders deed terugkeeren.In

1826 voerde ht
jbevelop hetfregatpllellas''

en
I
in 1827verteyenwoordigdehjheteiland
psara in de Natlonale Vergaderlng.De pre-

Oranje-kanaal enz.- In Holstein heeftmen sident Capodistrias benoemde hem t0tbeveleen verbindingskanaaltusschen de Noord-en hebbervan Monembasi
a (1828)enschonkhem
Oostzee ter lengte van 43/4geogr.mjl;het vervolgens het kommando over een eskader
isin 1777- 1784 gegraven,30Ned.elbreed,
3 Ned. el diep cn van 6 sluizen voorzien
Pruissen bezit een stelselvan kanalen,waardoor de W eichsel en de Elbe metde Oder

oorlogschepen. Na het vermoorden van den

President(1831)begafKanariszich naarhet
eilandSyra,dochdiendelaterwedera1sscheepskapitein eerste klasse.ln 1848en1849washj

en dePregelmetdeAlemelverbondenzjn.Het minister van Marine en voorzitter van het
belangrgkste kanaal van Duitse,
hland isechter Kabinet.De regéring,het belang inziendeom
het Iutldwigskanaal. OOk Rusland bezit 0nderscheidene kanalen, zooals het Beresina-,
Oginski- en Koningskanaal, die de Oostzee
in verband brengen m et de Zw arte Zee,voorts andere, die eerstgenoemde zee ver-

dezen m an aan hare oogmerken te verbinden,

wildehem een aanzienljkJaargeldtoekennen

en daaraan den rang van admiraalverbinden,
doch Kanaris wees een en andervandehand.
Toen in Mei 1854 de W estersche Mogendeenigen metdeCaspische zee.In Spanlever- heden zich met de zaken van Griekenland
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bemoeiden,belasttehj zich in hetministérie mâtra endePhilippjnscheEilanden,waarhj
M aneoeordatos metde portefeuille van Marine
en behield die t0t in Mei1855.In1862droeg
de Koning, d00r de omstandigheden in het
nu uw gebragt, hem de taak opj om een

in den krater van den vuurspuwenden berg
Taeb afdaalde,en keerdein 1845overEgypte

vriendeù legden nu den Vorsteen gestrengconstitutioneelprogra:araa v00r,hetwelk echter d00rhetllofnietw erdaangenomen.D eze
afwjzing gafaanleiding t0thetoproerteNauplia. Na het vertrek van koning Otto in Oc-

Af
kika en trok in het binnenland t0taan Dahomey toe. Gedurende den 00r10g tegen Me-

en Europanaarzjnvaderland terug.In 1846
stevende hj met hetfregat sunite; States''
nieuw kabinet te vormen. Kanarisen zjne naar de noordeljkeen westeljkekusten van
xico (1847)schaarde hj zich alsvrjwilliger

in de gelederen der Amerikaansche armee en
onderscheidde zich doormoed enberadenheid.

tober 1862 was Kanaris korten tjd lid van Nadat hj voortsdeelgenomenhadaan opmehet Voorloopig Bewind en daarna - t0tin tingen in de Golfvan Mexico,vergezelde hj
Februarj1863- vanhetDriemanschap.Onder in 1850- 1852 als genees- en natuurkundige
koning Georgetrad hj den 18den Maart1864 de mannen der noordpoolexpeditie,door den
op als minister van Marineentevensalshoofd
van het Kabinet, hetwelk reeds den 28sten

koopman Grinnellte New-York ter opsporing
van I'ranklin uitgerust. Betere uitkomsten
April bezweek.Nogmaals belastte hj zich leverde echter eene tweede noordpoolreis,
met de portefeuille van Marine in Augustus waartoe hj zelf de geldenhad bjeengebragt
van laatstgenoemd Jaar,doch moestin Maart door voorlezingen te houden in de voornaamste steden. Als bevelhebber van het uitmun1865metzjne ambtgenooten aftreden.
K andahar,een khanaatvan Afghanistan, tend uitgerusteschip rAdvance''verliethjden
grenstin hetzuiden aan Beloedsjistan,in het 3osten Mei1853 New-York,drong in hetv01-

westen aan de woestjn van Iran,enin het gendeJaardoort0t820:0',enkwam in1855na
noorden enoostenaan Kaboelistan,enisalleen een gevaarljken togtte New-Ybrk terug,De
vruchtbaar illde besproeide dalen der ooste- uitkomsten zjner onderzoekingen deelde hj
ljkebergstreek.In dezandigevlaktenvanhet mede in zjne:mArcticexplorations(1856,2
westen verdroogen erdevoornaam sterivieren dln)''
,doch degeweldigevermoejenissen,aan
des lands,zopals de Hilmend methare zj- zulkereizen verbonden,haflden zjnegezondrivieren.Behalve deoorspronkeljkebewoners, heid ondermjnd, zoodat hj den 16den FedeTadsjiksjen deverpveraars,deAfghanen, bruartj1857teHavanaoverleed.
vindtmen er00k Beloedsjen en Kissilbasjen. Kaneel,eene algemeen bekendespecerj,
Hetvormtn0galtgd een zelfstandig rjk,het- is de gedroogde bast van den kaneelboom
welk, doordeEngelschen ontruimd,zichonder (Cinnamomum Zeylanicum .
Bl.,LaurusCinde heerschappj Van inlandsche vorsten be- namonum L.4, die op Ceylon groeiten 00k
vindt.- Deevenzoo genoemdeltoofdstad,60 met goed gevolg op Java wordt gekweekt.

F
eogr.mj1ten zuidwesten van Kaboel,ligt De eigenaardige geur en smaak worden verln eene vruchtbare,bebouwde vlaktetusschen
oorzaakt door de daarin aanwezige kaneelde Argandab en de Tarnak en telt ongeveer olie. De boom behoort t0t de familie der
50000 inwoners (volgensanderen slechtshalf Laurineae.Zie voorts onder Cassia.

z0û veel). Zj is zeer 0ud en werd in den

Kanyean ofKeanyilanisdenaam vaneene

100p dereeuwen meermalen veroverd en ver- groep ellanden aan denoûrdkustvan heteiland
woest, m> r telkens weder opgebot
lwd.Ilit Bali,ten oosten van Madoera.Zjbestaatuit
geschiedde de laatste m aalin 1753 door ulch- één groot eiland en vele kleine eilanden en
med-sjach naar een regelmatig plan en in de banken:die erhet vaarwateronveilig m aken.

nabjheid derplaatsvan hetvoormalige Kan- Het groote eiland,bj uitnemendheidKangean

dahar. Gedurende den bloeivan hetvorsten- genaamd,is 7uurgaanslangen 21
/cbreed,
htlis der Doerani was deze stad de zetelder en bezit aan dewestzjde25vademen goeden
anker
gr
ond.
Het
t
el
t
ee
ne
bevol
ki
ng
vanruim
dynastie en de hoofdstad van geheelAfghanlstan.Zj isin Oosterschen trant gebouwd, 6000 zielen, welke bestuurd w ordtdoor een
bevat huizen van gebakken steen,en is door Radja.Deze eilanden behooren t0t de resieen aarden wa1,eenegrachten eenevervallene dentie Madoera.

vesting versterkt.Debelangrjkstegebouwen
K angoeroe (De)behoortt0tdezoogdieren
zjn er de bazar in hetmidden derstad en en we1t0tde ordederBuideldieren (Marsuhet praalgraf van Aeltmed-sjaelt.Zj ligtaan pialia).Hj onderscheidtzich door zeerkorte

den grooten handelsweg tusschen Iran en In- voorpooten en zeer lange achterpooten met4
dië, en hare mild besproeide omstreken zjn vingers,waarvan de binnenste 2 zeer dun en
zeer vrtlchtbaar.
t0taan dekleinenagelsaaneengegroeid zjn.

Kane tElisha Kent),een vermaard Ameri3den Februarj 1820! was bestemd voor de
betrekking vandviel-lngenieur,dochstudeerde
later in de medicjnen en zag zich in 1840
geplaatstM n een hospitaalin zjnegeboorteplaats.W egens ongesteldheid ondernam hjin

kaansch reiziger,geboren te Philadelphia den

Zjn staartissterk gespierd,digtbjdenromp

zeerdik envoortszeerlang.M envindtdenkangoeroe alleen inN ieuw-Holland,van Diemens-

landjNieuw-Guinéa,deAroe-eilandeneneeniqe
naburige eilanden. O0k heeft men alleen ln

hetvjfde werelddeelfossieleoverbljfselenvan

kangoeroe's gevonden.HetgeslachtKangoeroe
1843 a1s geneeskundige aan boord van het telt omstreeks 40 soorten.
fregat pBrandywine''eene reisnaar China en
Het eerst vindt men van dit dier gewag
de Stille Zuidzee,bezochtIndië,Bolméo)Su- gemaaktdoor Valentl
jn endeWrzl
izlinhunne
13*
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reisbeschrjvingen.Jamen Cook echterwas de
eerste,die in 1710bj hetbezoeken derkust
van Nieuw -zuid-W allis de grootste soort,den
renzen-kangoeroe(Macropusgiganteus)ontdekte.
ThansWndtm endezedierenalleenin hetztlideljk enwesteljk gedecltevan Nieuw-llolland,
waarzjbjvoorketlrgrazigevlaktenenhetlvelstreken bewonen.Doorgaanslevenzjinkleine
familiënbjeen.
De oude mannetjes zjn ongeveer 11/c
Ned. elkhoog

veel mogeljk met het mes te verwjderen,
en we1z0o,dat men opereertin hetgezonde
vleesch.

Kanne (Johan Arnold),een geleerdezon-

derling, geboren in het land van Detm old in
1773, studeerde te Göttingen in de theologie

en schreefom in zjnebehoeften tevoorzien,
terwjlJean.
rc'
.lhem meermalenonderBteunde.
Hjtrad voorts
in Pruissische

krjgsdienst,

maarwerddoor
de Oostenrjkers gevangen

en 21/tNed.el

lang, maarde
wjlles bljven
.:
veel kleiner.
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gemaakt.Zjne
vrienden Jean
P aulen F.A )
ç Jacob'
,
%kochten
(f@hem los. Hj
7 werd vervolgens eeraar n
degeschiedenis
e aau jjqj yym.
nasium te
Niirnberg en

u lyjy jjnng.
Oostersche letleerM r in de

terkunde teEr-

langen, en 0-

insluiting in een kring of 00k d00r middel verleed aldu r den l7denDecember 1824.Van

van windhonden worden gevangen.Hun voor- zjne talrjke geschriften noemen wj:rFlp-

komen en de wjze,waarop zjzichbewegen,
heefthun tevensden naam van springhazen
bezorgd.Wj goven hierbj deafbeelding van
eenekangoeroefamilie.
K anker is een woekervormselop een of

rilegium epigrampatqm Graecorum (1800)''j
- sErste Urkunden der Geschichse (1808,
2dln)''
,- pchriatusim altenTestament(1818,
Qdln)'':- nBiblische Untersuchungen (1819,
2 dln)'',- en pLeben erweckter Christen

a
nderligbcehlsa,ams
deel,zich voedendtenkoste (1816,2d1#.''
der weel
waarin htj ontstaat.Hg vernie- K annegleszer (KarlFriedrieh Ludwig),

tigt er de oûrsyronkeljkeweefselsen vormt
aanwezig zjn.Men heeftgoedaardige soorten
van gezwellen ofwoekeringen,die doorbranden ofuitsnjdenvoorgoedverwjderdkunnen
worden, maar ook kwaadaardige,die na de
verwjdering op dezelfdeplaatsofeldersterugkeeren.Tot deze laatste behocrtdekanker.
De kankergezwellen onderscheiden zich door
hunne pjnljkheid (althans gewoonljk) en
door hunne neiging zoowelom bj voorkeur
klieren aan tetastenalsom t0tverettcringover
tegaan.Intusschen isbjkansgeen enkelligchaamsdeeltegen kanker beveiligd.
Toen deziektekundigeontleedkundegebruik
begon te maken van den microscoop,meende
zj weldradekenmerken van kankertekunnen aanwjzen.Hetisechterlatergebleken,
datmen dergeljkekenmerken o0k bj andere
gezwellen aantreft.In den laatsten tjdhoudt
men de aanwezigheid van kankersap, een
melkachtig 4k
ncht, voor het hootzkenmerk.
Echte l.anker is '
tot nu t0e ongeneesljk en
kpmt, geljk wj reeds zeiden,steeds terug.

een Duitsch schrjver,geborenteW endemark
te Halle,was achtereenvolgens prlvaatdocent
te W eimar en te Lauchstëdt,leeraar aan een
weeshuis te Berljn, proredoren rectoraan
hetgymnasium tePrenzlau eneindeljk(1822)
hoogleeraar aan het Friedrichsgymnasium te
Breslau, waar hj hetvolgendeJ= r tevens
a1s privaatdocent optrad.Laterging hj naar
Berljn,en overleed aldu rden 14denMeptember 1861. Hj heef
ï zich vooral bekend gemaakt door voortreFeljke vertalingen van
klassieke werkcn uit oudeen nieuwe talen,
alsmcde doorschoolboeken en geschriften voor
de Jeugd.Van zjne vertaling der pDivina
commedia'' van Dante verscheen in 1843 een
vierdedryk.
Kannlbalen,zie M ensekenders.
Kano is de naam van een landschap in
Afrika,en wélin Midden-soedan.Hetvormt
thanseeneprovincie van hetrjk van Sokoto
en behoort er t0t de vruchtburste en meest
bevolkte deelen.Hetaantalinwonersbedraagt
er 200000 vrjen en evenzoovele slaven.De

andere, w elke ln hetgezonde ligchaam niet in de Altmark den 9den M ei 1781?studeerde

De geneeskundige behandelingdientalzooeene evenzoo genoemde hoofdstad bestaat uitvierverzachtende te wezen.Daar echter niet alle hoekige leemen huizen met platte daken en
kliergezwellen, die een kankerachtig voorko- uit ronde hutten met koepelvormige daken.

men hebben, waarljk kanker zjn, is het In den omtrek heeftmen tuinen en bouwsteeds van belang het aangetaste deel z00- landen.Zj telt 30000 inwoners en is eene
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de tapborsten (L).De taqpen dienen om
belang/ke handelsplaats, waar tevenseene aen
grootematevan njverheidheerscht.Menver- an het stuk eene vaste ligglng op de aFuit
vaardigt er blaauw-katoenen stoFen, fraaje te geven.Zjzjm zôôgeplaatst,dathetkanon
schoenen en sandalen, lederen tasschen,wa- van achteren meteen gedeelte van zjn ge-

pens enz.Demarktiservoortsruim voorzien
van slaven,stofgoud,ivoor,katoen,lederen
indigo.- Men geeft den naam van kanoo0k
aan een zeer eenvoudig vaartuig, van een
hollen boom of van boomschors vervaardigd
en bj onbeschaafdevolksstammen in gebruik.
K anon. Na '
t geen wj onder Artillerie

wigt- de broekzwaarte - op de stelschroef
rust.
K anonneerboot noemt men eene soort
van Oorlogsvaartuig,bestem d voor de verde-

diging van Of op rivieren.Zj zjn platge-

bouwd en voeren slechts één mast.Men onderscheidt ze in groot en klein modél.Van
en Gesehwtvermeldhebbent kunnen wj hier de eerste soortheeftmen 2 klassen.De eerste
volstaan met de afbeelding van zulkeenvuur- klasse is gewapend met 2 zware granaatkamnnd. In ;g.1 ziet men een lang bronzen nonnen en 2 mortieren van versehillend kaliber,- de tweede met2 lange36-p0ndersen
2 mortieren van verschillende grootte. De
klein-modél-kanonneerbooten hebben 2 lange
kanonnen, 2 karonnades en 2 mortieren,De
bemanning is geëvenredigd aan de bewapening en bedraagt voor de grootste soort 36

man.Dekanonneerbooten zjnveelalzeilvaartuigen,docllmen heeft ook stoomkanonneer-

booten.De Engelschekanonneerl
paoten (gunboats) onderscheiden zich nietweinigvan de
Nederlandsche;hetzjn scherpgebouwde schepen,die verre togten kllnncn ondernem en.

K ansas, ek
ln der Vereenigde Staten van

Noord-Amerika,ggeri
tinhetnoordenaanNebraska,ten oosten aan Missouri,in hetzuiden
aan hetIndianen-gebied en in hetwesten aan
Coloradot ligt tussehen 37O en 40ON.B.en
94040'en 1020'
W .L.van Greenwich,en telt

op 4000 D geogr.mjlbj de 400000 inwoners.Het oosteljk gedeelte van dezen Staat
isvruchtbaar,golvend prairieland,behoorljk
van watervoorzien,- hetwesteljk gedeelte
daarentegen vlak, zandig, d0r en droog.In
het noordoosten stroomt er de Missouri, in
het noorden de Kansas-rivier, en in het zuiden de Arkansas. De lmdem bevat er eene
groote hoeveelheid delfstoffen, vcaral steen-

kolen.Debelangrjkste plaatsenzjner:Lea-

venworth,Kansas-city,Atchisûn,Lawrence,
Ossawatomie en fort Atkinson.De grondwet
dagteekent er van 9 Julj 1859 en is op de
leest van andere,niet-slavenhoudende Staten
gesehoeid.De W etgevende Vergadering,die

op den eersten maandag van elk Jaar in de
hoofdstad Leavenworth bjeenkomt,bestaat
uit 21, en het Huisvan Afgevaardigden uit

X

42leden.Deeersten zjn voortweeJ
'aar,-

de anderen voor éénJaarben:emd.beStaat

X

wordt te W ashington vertegenw oordigd door
2 senatoren en 3 afgevaardigden.- Kansas

wasoorspronkeljk eenredeeltevanLouisiana
en werd den Bosten Mel1854 t0t territorium
verheven,doch reedsden29stenJanuarj 1861
kanon - een 24-p0nder - cp 1/
f40ste der na- in een vrjln Staathel'
schapen.
tuurljke grnotte,- in fg.2eenljzerenkanon
K anseher (cancellarius)noemde men in
van hetzelfde kaliber,- en in fg.3 dedoor- de middeneeuw en een ambtenaarvan hetIlof,
snede. De hoofddeelen van het kanon zjn: belast met bet uitvaarcligen van openbare
Deinwendigeholte ofziel(A E),- hetuit- stukken.
; dientengevolge was hj zegelbeeinde der zielofde stootbodem (E),- het waarderdesrjks.Hj behoordet0tde5 aanzundgat, waardoor de in E liggende lading zienljkste waardigheidsbekleeders der Gerontstoken wordt(H),- de k0p (A),- het maanschehoven en had door zjn ambtgroolangeveld (B),- hettappenstuk (C),- het ten invloed.Het werd bj de Duitsche Keibodemstuk (D),- dekulas(F),- dedruif zers veelalbekleed door een dervoornaamste
(G),- de ooren (1),- de tappen (K),- geesteljken, totdatd:aartsbisschop en keurHetkanon.
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vorstvan M alnn, als het hoofd der Duitsche regt
sgevolgen vast. Sprl en weddingschap,

geestelgkheid,het
, met den titelvan aarts- hoewel onderling verschlllend,zjn toch van
kanseliervoorgoedmetzjnebetrekking ver- geljksoortigen aard.Spelis eene op overeeneenigde.Intusschen voerden%0k de aartsbis- komst gegronde handeling van twee ofmeer
schoppen van Keulen en Trier dien titel.Met personen, waardoor degene, v00r wien haar

het ambt van aartskanselier,geljk hetdoor
den aartsbisschop van Mainz waargenomen
werd,waren belangrjkewerkzaamhedenverbonden,nameljk hetbestuurvan den Rjksdag,van allerjkszaken en van de rjkskanselarjen.De aartskanselier liet zich echter
vertegenwoordigen door een vice-kanselier,
die aan het H0fvan den Keizervertoefde en
als ministerdienstdeed.Evenzeeralsde Kei-

a
ioop gunstip zal zjn, ten koste van den
ander zal wlnnen, die hem het gewonnene
za1uitkeeren,oftoelaten,dathjhetdaartoe
voorafbjeengebragtet0tzichneemt.W eddingschap iseene overeenkomst,waarbjpartjen,
uitgaande van eene verschillende meening of
verwachtinq omtrenteenigezaak,bepalen,dat
diegene, d1e bevonden wordt geljk te hebben,ten koste der andere een zekervoordeel
zal genieten.Door beide scheppen partjen
zich over en wedereeneandersnletbestaande
kans Van winst en verlies1diezj doordie

zer,had 00k de Keizertn een aartskanselier,
nameljk den abtvanFylda.- Dekanselier
van Frankrjk wasaldaardeeersteambtenaar
van den Staaten zjnebenoeming gold voor der andere opgewogen achten. Ten aanzien
levenslang. Om hem van het bewind der za- der regtsgevolgen staan beide geljk.De wet
ken te verwjderen,plaatste men naasthem staat geene l'egtsvordering t0e ter zake eener
eenzegelbewaarder.Eigenljk washjminister schuld,uit spelofweddingschap voortgespro-

van Justitie.Behalveden rjkskanselier(chancelier de France)had men erkanseliersder
Koningin,derleden van hetKoninkljkHuis,
der ridderorden, der universiteiten enz.- In
Engeland isdelord-kanselier(lordhigh chancellor) de eerste ambtenaar van den Staat,
voorzitter van het Hoogarhuis en chef van

ten; een eisch t0t betaling van zulk eene
schuld kan niet worden toegewezen,alsprak

de tegenpartj haar op dien grond 0ûk niet
tegen.Eene schuld,voortgesproten uitspelen,
waarbj eenige ligchaamsoefening wordt beoogd, kan door den regter worden ontzegdj
maar 00k toegewezen, 00k tot een vermin-

destaats-kanselargen van hethooggeregtshof derd bedrag,z00 deoorspronkeljk geëischte
(court ofchancery).Daarenboven heeft men s0m hem bovenmatig hoog vqorkomt.Maar
er een kanselier van het hertogdom Lan- hj,diehqtdoorspelofweddl
ngschap verlocaster,en eenkanseliervoorFinanciën(chan- rene vrjwllligheeftbetaaldjkandatbetaalde
celloroftheexehequer),terwjlo0kIerlandeen niet als onverschuldigd terugvorderen,tenzj
afzonderljkenkanselierbezit.- IndeDuitsche hj door bedrog,list ofopligting t0tdiebelanden werden omstreekshetmidden der 15de
eeuw kanseliers aangesteld metverschillende
titelsen werkzaamheden.I'rederik TT,koning
van Pruissen, benoemde in 1746 een grootkanselier, doch deze betrekking werd later

taling is overgehaald. Een andere grond van
temlgvordering,b.v.onbekwaamheid om zich

opgeheven.In Oostenrjk voert de eerste mimister den titel van staatskanselier,en eene
dergeljke betrekking in hetDuitscheKeizerrjk wordt thansdoor ron .
riq
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spronkeljke stukken op boekenplanken (cancelli)bewaartjbestempeltmen metdennaam
vankansel-j;.- Men geeftvoortsden naam
van kanselarljstl
jlaan eenzoodanigen,diezich
door de gejkte,stjvevormen onderscheidt,
welke men aantreft in stukken,van de kanselarj afko/jtig.
) Kanselarugelden,zie Legesgelden.
Kansovereenkom st(Eene)iseeneover-

geldig worden teruggevraard,omdatde over-

te verbinden, omdat men minderjarig was,
woi
'dtdoordiebepaling niet uitgesloten.Compensatie van eene speelschuld meteeneandere

andere, uit regtsgeldige oorzaak voortspruitende, z0u overgaan,kan haar evenm in een
Het gebouw ofhet vertrek,waar de kan- geldig bestaan verschafen. W at geleend is,
kelierzpnewerkzaamheden verrigten deoor- om het door spel verlorene te betalen,kan
eenkomst van bruikleen hler de oorzaak der
verbindtenis is.De vorm en de naam,diepar-

tjenaan hunnehandelingen gelieventegeven,

veranderen het wezen der handelingen niet.
Ter beoordeeling van den aard dier handelingen strektni
eta
da
tgene
!watqart
ma
rwa
tzj
jengezegd
ofgeschreven,
gewlld en bedoeld
hebben. Hoogst moejeljk kan de taak van
denJuristworden,wanneerhjgeroepenwordt,

eenkomst, die aangegaan wordt methet o0g
op de daaruit voor beide of voor ééne der om in een gegeven geval,b.v.bj een verpartjen voortvloejen4e kansop eenevoor-of koop onder voorwaarde vanleveringoptjd,
nadeelige uitkomst, afhankeljk van eene te beslissen,ofereenegeoorloofdeofverbodene
meer of minder onzekere gebeurtenis. Onze kansovereenkomstbestaat.Sommigekansoverwet noemt er eenige op:verzekering,bode- eenkûmsten zjn bj de strafwetstrafbMr ge-

merj, de overeenkomst t0t vestiging eener steld.Hethoudenvan syeelhuizenisverboden.
ljfrente,spelen weddingschap.omtrentdeze Hazardspelen worden m het openbaar niet
onderwerpen behelstzj meerofminderuit- toegelaten.Loterjen mogen zondermagtiging
gebreide bepalingen. Eene kansovereenkomst van den Koning,of,bj geringerbedrag,van
is over 't algemeen even geldig, als iedere
andere overeenkomst, en even goed de blon
van verbindtenissen.Alleenaan dehandelingen

den burgemeester,nietaangeboden en gehouden worden. W eddingschappen ten aanzien

van het rjzen en dalen van openbarefond-

V3n spel en weddingsthap knoopt zj geene sen of eFeden zjn eveneens strafbMr.Zie

KANSOVEREENKOMST- KANT.

199

omtrent wlndl
tandel het slot van het artikel schichteundTheoriedesHimmels(1755)'',Handel.
rDie falsche SpitzfndijkeitderviersylloyisK ant noemt men eene kunstige, uit de tischen Figuren (1762):,- aDereinzir möghand gewerkte,vanfjnedradenvervaardigde liga Bewelsgrund zu einer Demonstratlon des
stof, die vooralt0thet versieren van dames- Daseins Gottes (1763)''
,- pBeobachtungen
kleeding gebezigd wordt.De :jnste kanten iiber das Gefiihldes Schönen und Erhabenen
worden onderscheiden in gekloste en genaaide. (1764)''
en XTrëume eines Geistersehers,
D e uitvinding van deze laatste is zeer otld; erlliutertdurch Tr:umede<Aletaphysik(1766)''.

zj daqteekent van de eerste eeuwen onzer
Jaartelllng en werd vool.
alin Italië n0g Iang
toegepastop gewaden van kerkbeelden.Inde
Nederlanden - bepaald in de zuideljke -

Dereeksvan zjnewjsgeerige se'
hriften neemt

echtereen aanvang metdo redevoering,waalu
saede hj het hoogleeraarsambt in 1770 aanvaardde;deze handelde rDe mundisensibilis
et intelligibilis forma et principiis''en is als
het ware het programma van de rlfritik der

maakte men later meerwerk van de gekloste
kant.Hetbewerken van deze werd,naarmen
meent, in het midden der 16de eeuw uitge- reinenVernunft'',diehj elfjalenlaterschreef.
vonden in Duitschland door zekere a?arbara, Daarna leverde hj: rprolegomena zu einer
de echtgenoote Van OAd.
sfvA Ultmann te L
i
F
edenkiinftigenMetaqhysik(1783)1',- pGrundSt.Annaberg.
legung derMetaphyslk der Sitten (1785)'',Kant wordt nietgeweven, doch hare ver- ,Aletaphysischen Anfangsgrl
m de derNatlrwis-

vaardiging geljktmeerophetbrejenofknoo- senschaft (1786)'' - rltritik der praktischen
pen, met dit onderscheidt echter, dat men Vernunft(1788)'',- pKritikderUrtheilskraft
hierbj metéén draad werkt,terwjlde kant (1790)5', rReligign innerhalb derGrenzen
uit zoovele draden wordt gevlochten a1s het der bloszen Verntlnft (1793)'91- pMetaphysipatroon en de breedtevereischen.Om kantte schen Anfangsgriinde(lerTt
lgendlehre(1797)''
klossen, maakt men het op parkement ge- - en pDie Rechtslehre (1791),,,waarna 44t:
)
teekend patroon opeenspeldewerkkussenvast, zjneso-jarigewerkzaamheidalsschrjversloot
en nu wordthet garen,Op een aantalklossen meteene pAnthropologieinpxagmatischerHingewonden,doordekantwerksterzoodanig Over sicht(1798)''.Naastdezegrootewerkenvindt
en door elkander geslingerd rondom de lange men voorts een groot aantal kleinere. Als
spelden,welke in de gaten van hetpatroon hoogleeraar hadhj grooten toeloop,daarhj
zjngestoken,datereenaantaloogenof@e- zjnehoordersinzjnovoorlezingen overrcdenlngen ontstaan,die de geschetste teekenlng
Vorm en.

neerkunde, bovennatuurkunde, natuurregt,
zedeleer, menschkunde enz.nietzoozeereen

Reeds in 1605 werd een patroonboek voor af
reronf
lwjsgeerig stelselalseenrjkdgm van
felten en opmerltingen zochtte bezorgen.H0e-

kantwerken uitgegeven en na dien tjd ishet
aantal voorbeelden aanmerkeljk vermeerderd. Onder andexen gaf men in het laatst
dervoorgaande eeuw eenebeschrjving inhet
licht van kantwerken, waarmede zich toen
27000 menschen in hetSaksischeErtsgebergte

bezighielden.IntusschenzjndeBelgischekan-

wel Kant ongehuwd bleef,onttrok hj zich
geenszins aan het gezellig verkeer en zjn
Omgang werd zecrop pï.
jsgestelcl.Niet verder dan eenigeurengaansverwjderdehj zich
voortsOoitvan zjnegeboorteplaats.Hj overleed den 12den Febl.
uarj 1804. Zjne voornaamste geschriften werden bj herhaling ge-

ten,vooraldievan Brussel,Mechelen,Genten
Antwerpen, de fraaiste en 00k verreweg de drukt, en Rosenkranz en Skltubertbezorgden

beste,daar zj bj hetwasschennietverschuiven.00k die van Valenciennes,Alençon enz.
zjn vermaard. V oor fraaje kanten w erden
steeds en worden 00k nu n0g verbazendhooge
prjzen besteed.
K ant(Immanuël),eenuitstekendwjsgeer,
werd geboren te Königsberg den 22steh April
1724 en was de zoon van een zadelmaker.

Nadathj in zjne geboortestadhetColleqium

Fredericianum bezocht had, studeerde hljer

in 1838-1844 eene t
litgave van zi
jnegezamenljkewerken in 12 deelen.
De onderzoekingen van Kant,die in zjn
tjd a1s hervormer der wjsbegeel'
te optrad,
bepalen zieh niet zoozeer t0t enkele deelen
van deze, als w el t0t hare grondslagen en
grenzen in het alyemeen.Zj bewegen zich
vooral om do stelllng?datmen,vöôrdatiets
omtrent de voorwerpcm derkenniskan beslist
worden, eerst het kenvermogen zelf en de
bronnen der kennis aan eene oordeelkundige
nasporing m oet onderwerpen.Daarom maakte

aan de universiteit in de godgeleerdheid,en
legde zich tevenst0e op denatuurktlnde,wiskunde en wjsbegeerte. Na het voleindigen hj onderscheid tusschen de critischeen dogzjnerstudiën bekleeddehjgedurende9Jaren matische methode, welke laatste zich, zonbj verschillende familiën de betrekking van der voorafgaande critiek der kennis, m et

huisonderwjzer en gafinmiddelszjne:nGe- de voorwerpen derkennisbezig houdt.Zjne
danken v0n der wahren Sch:tzung der leben- critiek heeft een tweeledig doel: vooreerst

digen Kr:fte(1747)''in hetlicht.In 1155ves- om het nûodzalreljke en algemeen yeldende
tigde hj zich te Königsbergalsprivaatdocent in onze kennis van hetprûetbndervlndeljke

en hield voorlezingen over redeneerkunde, volkomen en naauwkeurig afte scheiden,en
bovennatuurkunde,natuurkundeen wiskunde. daarna Om de grenzen van 0ns weten te beIn 1762 zag hj zich benoemdt0thoogleeraar palen. Met betrekking t0t eerstgenoemd doel
in de diehtkunst en in 1770 in de redeneer- werden door Kantaan de zinneljkegewaarkunde en bovennatuurkunde.Tevens versche- wording,aan het verstand,hetoordeelen de
nen van zjne hantl:pAllgemeine Naturge- rede zekere vormen, bogrippen en vermogens

200

KANT- KANTAKOUZENOS.

toegekend, die,als voorwaarden van de m0- destelling:beperkuwevrjheidindiervoege,

geljkheid eener wMrneming van het alge- dat de vrjhei; van anderen ongeschonden
meene,door hunne sublectievenoodzakeljk- bljft.
heid tevens eene sublectieve algemeenhel; De leer van Kant had grooten invloe; op
bezitten. Met betrekking t0t het tweede doel de ontwikkeling van zjn tjd,zoowelomdat
wordtdoorKantaangetoond,datalle a priori
in 'smenschen geestaanwezige vormen en begrippen alleen t0tkenniskunnen leiden onder
de voorwaarde, dat de voorwerpen, welke
daardoor gekend worden,vruchten der waar-

deze,wathetontwikkelingsstandpuntbetreft,
daarop voorbereid en daarvoor vatbaar was,
als vooral omdat die leer zich onderscheidde

theoretisch negatieveuitkomstvond Kanteene
vergoeding in de gevolgtrekkingen,die men

dige nasporingen opschoot,die ten doelhadden,doordeontdektewurhedennieuwewerktuigen ter bebouwing te leveren M n ieder
veld van Nietenschap, daaro? den glansvan
nieuwe, proefhoudende beglnselen te V0>
spreiden en het alzoo in gereedheid te brengen door een overvloedigen oogst.Dezestrekking, welke met M ckte een aanvang nam ,
heeftden boom der nieuwe bespiegeling O en

dooreenhoogengraadvanoorspronkeljkheid,
terwjlzj tevensqetuigenisgafvan onbevoorneming zjn,terwjlzj terbepaling van dat- oordeelde waarheldsliefde, zedeljke reinheid
gene,wat buiten de grenzen der waarneming en warme belangstellinginhetheildermenschgelegen is,niets anders zjn dan jdelevor- heid. Hare tegenstanders, die haar bestreden
men,waardoor iets wel gedacht m= r niet met de wapen: der oude schoolgeleerdheid,
gekend kan worden.Doen wj echterpogin- zooals Ebchard, Fdpr,Platner enz.,ofdie
gen om dezegrenzen teoverschrjden en den om andere oorzaken nietmet haaringenomen
verstandeljken grondslag van hetgebied der waren, konden hare werking op dewjsbeverschjnselen doordevormenderzintuigeljke geerte en godgeleerdheid van die dagen niet
waarneming en doordecategorieëntebepalen, smoren, en gedurende eenereeksvanJaren
dan geraakt de rede in een strjd,waarbj vond zj een grootaantaljverigeverdedigers
geene oblectieve, maar enkel eene oordeel- en volgelinqen.Toch wasdewerkingvan de
kundigebeslissingmogeljkis.Deonderwerpen eerste Kantlaanscheschool0y dewetenschap
van dezen strjd,raaroverhj hoofdzakeljk en het leven niet de krachtlgste.Deze verhandelt in zjn sKrltik derreinen Vernunft'' toonde zich hetduideljkst,toen hetzaad der
zjn de ziel,de wereld en God.Voordeze bespiegelingen van Kantt0tnieuwe,zelfshnuithet onvoorwaardeljk gezag derzedewet

kan opmaken. Deze laatste, a1s een in de
ede zich op*e*nbarend
practisch-wetrevende rgebi
edende WIJS.
feit,verkondlgt in de
*Handel zoodanig,dat het beginselvan uw willen
a1s eene algemeene wetkan gelden.De toepassing van ditgebod op 'smenschen begeervermogen leidt t0t de regts-en zedeleer.Te- opwassen, dieop Kantiaanschen wortelzjne
vens ligt in de aanwjzing dervoorwaarden, takken naarallezjdenuitbreidt.Hoeverdeze
onderwelke men naar den eisch derzedewet takken zich 00k van elkander verwjderen,
kan handelen, de grondslag voor de postu- zj bljven,alsdoordenzelfdenwortelgevoed,
latenderzuiverepradischerede,- zöönoemde op hetnaauwst'verbonden,zoodat men Kant
hj de theoretisch onbewjsbarestellingen,die beschouwen kan als den grondlegger van de

evenwel om zedelgk-practische redenen moes- wj
Ksbegeerteonzereeur.
antakouzenos ls de naam van een betenaangenomenworden(primaatderpradische
rede). Deze postulaten zjn die der vrjheid roemd Grieksch geslacht,hetwelk in deggen deronsterfeljkheid,als voorwaarden voor schiedenisvan hetByzantjnscherjk reedsln
eene t0t in het oneindige zich uitstrekkende
nadering t0t eene volkomene vervulling der
zedewet, en dat van het bestaan van G0d,
als de voorwaarde voor zoodanige inrigting
Van het heelal,datde wetten der natuur in

de 14de eeuw voorkomt. Daartoe behoort Jo-

F
zllxe: Kantakouzenos, die ziqh ten tjdeder
Byzantjnsche keizers Ankon%cu 11 en 1II
als veldheer en staatsman zeerverdiensteljk
maakte.Laatstgemelde Keizer wildedentroon

overeenstemming zjn metdebedoelingen der met hem deelen, doch lcantakowzenos vergezedeleer, dat is: als de voorwaarde voor de noegdezich methetvertrouwenvanzjnVorst.
zegepraal van hetgoede en de zamensmelting Na den dooddesKeizers(1341)werdhjvoogd
van zedeljkheid en gelukzaligheid.Ilj ver- van diens zqon,den negenjarigen keizerJowierp alzoo de oudere bewjzen voorhetbe- Mlz
,e:Palaep
'Ip#>#Ientevensregentdesrjksj
staan van G0d en grondde hetgeloofaan het hetwelk hj op eene voortrefeljkewjzebeOpperwezen in eene zedeljk.practische be- stuurde.Methetdnelom hetrjk,bjdeaanhoefte.Godsdiensten pligtbesefstaan dus bj slagen (ler moedervan den Jeugdigen Keihem in het naauwste verband metde zede- zer,di
e vervolqens metzjne dochterKllena
leer,ja,zjn daaropgebouwd.Dezezedekun- huwde,tebevelligentegen devjandeljkheden
dige opvatting der godsdienst leidde hem derBoelgaren en Turken,beklom hjin 1341
tûteene critiek der positieve godsdienst uit zelf den troon.Doch om een burgeroorlog te
het oogpunt der zedeleer en alzoo t0tratio- verhoeden?deed hj in 1355afstand vanzjne
nalismus.Ten opzigte van de regtsleer hield waardigheldj begaf zich in een klooster en
hj zich aan de meening,datde grondslag overleed, naar men meent, in 1380.In het
van onzen regtstoestand gelegen is in aange- kloosterschreefhjonderden naam vanChris-

boreneen oorspronkeljkeregten,ey datdeze fo#x lp:eenegeschiedenisvanzjntjd(1320laatstebegrensdzjn doorhetgebrmk dervrj- 1357),- een boek,datin 1828- 1832door
heid.Het beginselvan zjneregtsleerligtin Bchopen in 3 ieelenisuitgegeven.DMrenboven
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leverde hj een commentaarop dezedekunde
van Arotôteles, alsmede geschriften tegen de
Israëlieten en den Koran.ZjnzoonM atthias,
diena dentroonsafstand van zjn vaderzjne
vermeende opvolgingsregten met de wapens
wilde handhaven,legde deze in 1357op zjn
aandringen neder.- Ten tjde van de heerschappj der Turken behoorde het geslacht
Kantak-zenost0tdeaanzienljksteFanarioten-

verbljfLandwjk bj Zwolleenoverleedaldaar
den Tden Juntj 1821. Van zjne gesckriften
noemen wj:pDeinvloedderwareverlichting
op hetlotdervrouwenenhethuweljksgeluk
(1793)'',- rBjdragetotbevorderingderschoone
kunsten en wetenschappen(metFeifA,17931796, 3 dlnl'' - oluofrede op H.A.Schultens (1794)'',- nEuterpe (met Megenbeek,
1810,2 stukkenl''
,- nverhandeling overhet
familiën te Constantinopel en schonk onder- herdersdicht (1813)''
,metgoud bekroond,scheidene hospodars aan Moldavië en W ala- en onderschçidene opstellen in tjdschriften.
K antem lr(Demetrius),hospodarvanMolchje.Latervestigdehetzich in Rusland,en
bj hetuitbarsten van denonafhankeljkheids- davië, behoorde t0teen aldaar gevestigd geoorlog onderscheidden zich de gebroeders slacht.Hj wasgeboren in 1673 engenootin
Aleœander en Geor.q ft
xlfts/rolzez
lp.
sin Russische dienst.Geor.q volgdeprinsYpsilantisnaar
Moldavië,terwjlAleœander zich op last van
laatstgenoemde naar den Peloponnesus begaf,

hooge mate hetvertrouwen derPorte,zoodat
deze hem in 1710 met de schatting van M0ldavië begiftigde, en hem ook het ambt van

den
Kv
rjheidsoorloglnhetlichtgegeven.
antbeschlkklng,zie Apostil.

evenwelde oorlog tusschen de Porte en Ruslandvoorlaatstgenoemden Staatnietgelukkig
uitviel,zag Kantemir zich genoodzaakt,naar

hospodar in W alachje beloofde.Toen echter
waarhj eenigeJaren deelnam aandenstrjd, deze belox
te onvervuld bleef,trad hj in 0nmaar dien vervolgens verliet wegens ontevre- derhandeling met Peter de Grpp/ejdie hem,
denheid over den 100p der zaken.Beide broe- onderbeschermheerschappj van Rusland,het
ders hebben belangrjkegedenkschriften over souverein erfbezitvan Moldaviëtoezeide.Daar

Kantelaar (Jacobus),een verdiensteljk

Nederlandsch letterkundige, geboren te Amsterdam den zzsterzAugustus 1759)studeerde
te Amsterdam en te Leiden in de letteren en
godgeleerdheid en werd in 1789 proponentna
het verdedigen van een pspecimen observatio-

dieningen wilde opdragen,wees hj ze alle

Rusland dewjk tenemen.Hierwerd hj in
den vorstenstand opgenomen en t0t geheimraad benoemd.Daarenboven verkreeghj aanzienljke goederenin deUkrainemethetregt
van souvereiniteit.Hj bevorderde voorts de
stichting van eene académie te Petersburg en
vergezelde Peter de Ggop/e in 1720 op zjn
togttegen dePerzen,doch werd weldra ziek,
zoodathj eerlangnaarzjnegoederen terugkeerde en aldaaroverleed in 1723.Hj schreef
illdeLatjnsche taaleen boek,getiteld:popkom sten vervalvan hetTurkscherjk(13001711)''. Zjn zoon ConstantLnus Demetriqs
Kantemir,geboren te Constantinopelin 1709,
werd reeds Vroeg luitenant bj de Russische
garde, hielp het geslachtDol
goroekiiten val
brengen en zag zieh op z3-jarlgenleeftjdbenoemd t0t Russisch gezant aan het H0f te
Londen.Hj was een uitstekend bevorderaar
van kunsten wetenschap en gingin 1736naar
Parjs,waarhj zich op de algebra en natuurkunde toelegde.Zjne rHekeldichten''
,in de
Russische taal gesehreven, bezorgden hem
grooten roem.Hj overleed in Italie
- in 1744.
K antenboom (Lagetta Lintearia J'
ttss.,
DaphneLagetta S'
t
vartè oflintboom isdenaam
van een boom , die tot de fam ilie der Thymeleae behoort.Hj heeftzjn naam ontvangen
van de eigenschap,datmen zyn bastinstrooken kan verdeelen, die op kanten oflinten
geljken en op deW est-lndischeeilanden als
zoodanig gebezigd worden.
Kanter (De)is c
leraam van eenaanzienljk Zeeuwsch geslaeht. Van de leden vermelden wj:
Joltan deAt
zzk/dr,een verdiensteljk beoefenaar der geschiedeni
s. Hj werd geboren te

tert
lg.om in de behoeftevan zjn huisgezin
te voorzien,vestigde hj te'sHageeen bankierskantoor,hetwelk hj na verloop van 12
Jaren wegens een aanvalvan beroerte moest
sluiten. Daarna vertrûk hj naar zjn buiten-

Jt
llj 1762 en zag zieh in 1784 benoemd t0t
notaris te Zierikzee.In 1799 werd hj ledor
in de natuurkunde aan het muséum te Middelburg,en drieJarenlaterscheepsmeterentevens onderwjzerbj hetinstituutvoordjken

num criticarum adquaedam VeterisTestamenti
l0ca.'' Nadat hj ln zjne geboorteplaatseen
deroudstepredikanten eenigen tjdhadbjgestaan, werd hj in 1782 beroepen te W estwoud en in 1783 te Almelo.Hj omhelsde in

1786 met geestdrift de zaak der Patriotten,

zoodat hj bj de Prinsgezinden in ongenade
viel en het volgendeJaar,bj detusschenkomst der Pruissen, zich genoodzaakt zag
zjn ambt neder te leggen,waarna hj zich
te Amsterdam uitsluitend wjddeaan de beoefening derfraajeletteren.Latervertrok hj
naar Kampen.Hier washj weldra lid van
het stedeljk bestuur en zag zich na de0mwenteling van 1795 vanwege de provincie
Overjssel afgevaardigd naar de eerste NatlonaleYergadering.Hj-wasereenigentjflvoorzitter en wist eene standvastige verdediging
der beginselen van regtvaardigheid metgema-

tigdheid teverbinden.Ztln roem alswelsprekend,jverig en bekwaam volksvertegenwoordiger was zoo groot,dat niet minder dan 14
kiesgenootschappen hem naar de tw eede Nationale Vergadering afvaardigden.De geschie-

denis leert,dathj zich op eene uitstekende
wjzekweetvan zjnetaak.Ondankwasechter 00k zjn 100n.Bj de omwentelingvan22
Januarj 1798 werd h1Jin hechtenis genomen.
Toen men hem voortsden 12den Junj daaraanvolgende op vrje voeten stelde en hem
onderscheidene eervolle en voordeelige bevan de hand en keerdet0thetambteloosleven

W issekerke op Noord-Beveland 4en zlsten
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en waterweringen in Zeeland.Tjdensdeinljving van 0ns Vaderland in Frankrjk bekleeddehj debetrekkingvancommies-griëer
bj het Tribtlnal de première instance te
Middelburg,en na hetafwerpenvan hetFransche Juk werd hj commies ter provinciale
griëe van Zeeland. Hj overleed den 23sten
September1841.Van zjnetalrjkegeschriften
noemen wj:,chronykvanZierikzee(1794)''.
pDe Fr
anschen in svalcheren (1814)'',voeringbj de ontblootingvan hetpraalnRede
graf der luit.-admiralen Jan en CornelisEvertsen (1818)'',- pLofredeop jhr.Jacob Hendrik Schorer (1822)'',- pDe prûvincieZeeland (1824)''- en poorspronkeljkestukken
betreffende de uitvinding der verrekjkers
(1835)''.
lartltolomeusPl
tilipp'
l
u de Kanter,een verdiensteljk dichter.Hj werd geboren teAardendurg den loden Februarj 1805,zag zich
op l7-jarigen leeftjd geplaatstophetkantoor

verheid.Het kaoetsoek bevindt zich in de
gedaante van microscppische bolletlesin het

den 4denApril1865.Schoonvoorzjnevrienden een harteljk vriend,wasllem uitzjne
sombere Jeugd een zekere schuwheid bjgebleven,Jiezich 00k in zjnegedichten openbaart. Het liefst liet hj ztjnerjmeloozevem
zen vloejen langs het spoor der klassieke
voetmaat. Van zpne voortbrengselen noemen
wj:nGedichten (1838)'',- rEvangeline,naar
Lo
ngfellow (met 8.J.randen.&r#A,1856)'',
-

wjlCondaminein 1757daaromtrentdeeerste
ophelderingen gaf. Met het verzamelen van
dezesoortvan kaoetsjoek hielden zichin1865
omstreeks10-of11000Indianenbezig.- V00rts
heeftmen:hetoost-lndischkaoetsloekjdatvoor
deeerstemaalin 1828teLonden0?demarkt
kwam ,engedeelteljkvanFic'
ll:elastkea,gedeelteljk van Ureeoladlct
sfcclverkregenwordt.Het
beste Indische kaoetsjoek komt van Java;

melksajderplanten.Descheikundigegesteldheid dler bolletjes is n0g nietmetJuistheid

bekend, - althans men weet n0g nietmet

zekerhLid of de verschillende melkhoudende

plantenfamiliën geljkeof verschillendekaoetsjoekligchaampjesopleveren.Inhetalgemeen
schjnenallekaoetssoeksoortenkoolwaterstoffen
te wezen,dieinhaarzamenstelmetaetherische
oliën en in onderscheidene andere Opzigten
metde harsen overeenkom en. In de melksaphoudende planten in Midden-Europa, in den

maankop,de cichoreiplanten,de klokjes,de
wolfsmelksoortenenz.,zjndieligchaampjesin
betreklteljk geringe hoeveelheid voorhanden,
terwjlzj in de melkhoudendegewassen der
keerkringslanden een z00 aanzienljkbestanddeel uitmaken, dat het ingedroogde melksap
reeds de eigenschappen heeftvan scheikundig

ztliverkaoetsloek.In den handelonderscheidt

van registratie en domeinen te Ooqtburg en men: het Para-kagetsloek,vooralafltomstig
in 1829 op het bureat
l van hethoofdbestuur van k
%iphonia eJtZ.
îJCCt
I,e0n hoogen boom uit
te'sGravenhage.Daarnawashj35Jarenwerk- de famllie der Euphorbiaceën, in Zuid-Amezaam aanhetministérievanFinancièn,eerstals rika groejende.TletTverd reeds in den aanklerk1daarnaalscommies,en overleedaldaar vang der18deeeuw naarEuropa gebragt,ter-

Liefde en leed, Hölty's liefste liederen

daarop volgen de soorten van Singapore, Pe-

nagezongen (1864)'',- benevensvelegedich- nang,Mauritius,Siam ,Bornéo en Assam,en
ten in Jaarboekjes:in dewerken van yoefening kweekt kennls'',enz.Hj was 11d der
Leidsche Maatschappj.
K anton en kantongeregt,zie Regterll
jkeor.
gczli.
scfïd.
K anzler (Hermann), generaal in dienst
van den Paus, werd geboren te Baden in
1822, bezocht aldaar de militail'e school en

het wordt erJaarljks ten bedrage van mil-

lioenen Ned.ponden verzameld en verscheept.
HetAfrikaansch kaoetsjoek,afkomstigvan
Fïcl.vBrasiienin1856voorheteerstindenhandelgebragt.Men winthet teLagos,Gaboen,
Corisca, enz. - HetCentraal-Amerikaansch

kaoetsjoek,datover CartagenaenGtlatemala

in den handel komt en uit Calamus dltufïcc:,

trad in 1845inPauseljkedienst.Hjwasin eene grassoort,verkregen w ordt.- Eene an1848 reeds luitenant, onderscheidde zich bj dere Amerikaansche kaoetsloeksoort, die uit
debelôgering van Vicenza,spoedde zich naar het m elksap van Aeorvs airfxel.ss,sgewonnen
Gaëta,zag zich bevorderderd totkapitein van wordt.DeAmerikaansche soorten zjn volkoden generalen staf en nam in 1849 deel aan

men veerkrachtiq,- deTndiaansche soortis
den stl
sd bj Bologna.In 1859 washj reeds hetslechtin gerlnge mate.- Hetkaoetsjoek
opgeklommen t0tdenrang van kolonelen deed wordtopverschillendewjzenverzameld.D00rv0'o'r en nadienstalsadjudant van degene- gaans echter maakt men insnjdingen in de

raals Kalbermatten en LatoMr.Zta /gïcïère be- boomen,waarna hetmelksap overaardenvorvorderde hem t0tgeneraalterbelooning voor men loopt en inmiddelsverdiktjof men laat
zjn stouten togtvan PesaronaarAncona.Na- het verzamelde sap boven een houtvuur uitdathj voortsbrigade-generaalgewordenwas, dampen,Ofmen doethet00k welin ondiepe
zag hj zich in 1865benoemd t0topperbevel- greppels loopen, waarin hett0t min ofmeer

hebber van het Pauseljk leger,alsmede t0t
proministervanO0rl0g.Dezebetrekkingenzjn
echterin 1870vervallen tegeljkmet'
sPatlsen
wereldljk gezag.
K aoetsloek (gummielasticum)noemtmen
eene plantaardige zelfstandigheid,uitBrazilië
en andere keerkringslanden van Amerika,uit
sommige deelen van W est-Afrika en uitIndië
naarEuropa overgebragt,Om er t0tgrondstof

te dienen voor een belangrjken tak vanl
lnj-

dikkemassa'
sverstjft.
De natuur- en scheiktlndige eigenschappen
van het kaoetsjoek zjn voo1al onderzocht
d001.I'
araday en Payen. Van groot belang
zjn vooralde elasticiteiten deoplosbaarheid
van deze zelfstandigheid. Bj gemiddelden
warmtegraad is hare veerklachtzeer groot,
doch zj verliest dezebj 00C.zonderhard
ofbrokkelig te worden.Degewoneoplossingsmiddelen hebben geen invloed opkaoetsjoek.
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In warm water wordthetweek,doch keert het gevulcaniseerd kaoetsloek door een veel
bj hetdroogen t0tden voormaligen toestand grooter zwavelgehalte.Zj draagt den naam
terug.Hctisvooralkoholonaantastbaar.Daar- van eboniet en heeft bj hare zwarte kleur
entegen veroorzaken watervrjeaether,aethe- zulk eene hardheid, dat men zemet zagen
rische oliën, zwavelkoolstof? steenkolenteer- en vijlen bewerken kan. Van die stofverolie,benzine en vooralde vlugtigedestillatie- vaariigtmen kammen,rotti
ngknoppen,mes-

producten van het kaoetsloek zelf eenege- heften enz.,- Ja zelfskunsttandenenpennen.
deelteljke oplossing. In dezen staat is de Oplossingen van kaoetsjoek bezigtmenvooral
massa zeer week en kneedbaar.Voo1'
tswordt t0tvervaardiging van waterdigte stofen,alshet ontleed door geconcentreerd zwavel-en mede van ljm en vernis.Eenedergeljkezelf-

salpeterzuur.Bj verhooging van temperatuur standigheid alskaoetsjoek isgetalt-perhja(zie
veranderen zjne eigenschappen. Bj 50O C. aldaar).
wordt het eenigzins week,- bij 100- 1200 K aolien is de naam eener delfstof,welke
C.beginthettekleven,enbj2300verandert t0t de uitgebreide familie der aluin-aarden
het in eene donkerbruine massa?welke nade behoort. Het kaolien kan men ;Jn wrjven;
afkoeling niet t0t den voormaligen toestand
terugkeert. Verhit men het n0g Kaeer, dan
verbrandt het in de opene lucht zaet eene
heldere, sterk-walmende vlam. Eene dv
rooge

het is wit of nagenoeg wit van kleur, 0nsmeltbaar en vormtmet water een kneedbaar
deeg.Hetis een voortbrengselder verwering
van

veldspaaten bestaatuit40-500/0kiezel-

destillatie van kaoetsloek leverteenegroote aarde,26-450/0aluinaardeen8- 180/0Water,
hoeveelheid kleurlooze, sterk-riekende aethe- alsmede uit een w einig kalk, m agnesia en
rische olie, die in onderscheidene koolwater- kali. Men vindt het in Saksen, Bohemen,
stoFen van verschillend kookpuntkanworden Beiieren, Hongarije, Frankrjk, Engeland,
l'
na enz. Het i
taolien is de voornaamste
ontleed,nameljk in kaoetfeen,datbj14OC., Ch:
kaoetsjlyedatbj 1710C.,en heneen,dateerst grondstofvoor devervaardiging van porselein.

Kap (De)van een gebollw isgemaaktvan
bj 215*C.kookt.
Aanvankeljk diende het kaoetsjoek t0t timmerwerk en bestaat uit dakstoelen, g0<het uitwisschen van potloodstrepen en t0t
het vervaardigen van kaatsballen. In 1790
gebruikte men het t0t hetmaken van veerkrachtige banden, en eenJaarlaterbezigde
men het in Engeland om leder enanderestoffen waterdigtte maken.In 1820vervaardigde
Nadler elastieke geweven stofen van kaoe-

dingen, n0k, spanribben en panlatten. De
dakstoel is zamengesteld uit 2 bindstjlen,
die een horizontalen bindbalk dragen,waarin

trooivoor de waterdigte stof,waarvandenaar

ofhet bovenste gedeelte van het dak.Hierop

zj met pin en gat bevestiqd zjn.Op dien
bindbalk plaatstmen 2 sprulten, die den0k
bevatten.De dakstoelen of gebindten worden

op geljke afstandenevenwjdigaanelkander
tsloekdraden,en in 1823vroegMaekintosh0c- gesteld en dragen de gordlngen en de n0k
hem genoemde regenlassen werden gemaakt. en rustende op de m tlurplaatw orden de spanEindeljk gebruikte khomasA'
llcpcàin 1830 ribben en eindelijk dwars daaroverheen de

hetkaoetsloek t0thetvervaardigen vanoverschoenen. Vooral echter nam dekaoetsjoekindustrie eene hooge vlugt,toenin1836Chaff:d in Noord-Amerika en Niekels in Engeland
een werktuigvertoonden,waarmedezj,alleen
d00rhetkaoetsloek bj matigewarmtetekneden,deze stofin eennagenoegonveerkrachtig
ligchaam wisten te veranderen,waaraan zj
zondermoeite een willekeurigen vorm konden
geven.Niet lang daarna volgde de uitvinding

panlatten bevestigd,waaraan men de pannen

oflejen ophangt.
K apél,afgeleid van het middeneeuwschLatjnsch woord eapella, noemt m0n in R.
Katholieke landen eene kleine, voor godsdienstige handelingen bestemde rtlimte,som-

tjds afzonderljk geplaatst, somtjds in een

gxooter gebouw aanwezig of daarmede verbonden. In eene kapélvindtmen een altaar,

Knaar geen doopfont;zj heef
tgeen afzondervan hetvulcaniséren van kaoetsloek.Zj was ljken geesteljke, geene bepaalde gemeente.
reeds in 1832 door Luder te Berljn ge- D oorgaans is ziJ aan dezen ofgenenHeilige
maakt, doch werd eerst in 1839 door den gewjd en metreliquieën voorzien.terwjlzj
Amerikaan Goodyaer en in 1843 door reeds tevens t0t begraafplaats dient. Men heeft
genoemdçn Haneock in practjk gebragt.Het eolleyiale kapellen,die aan godsdienstige c01-

vulcaniser
'en berustop demerkwaardigeeigen- legien toebehooren, - hm skapellen, w elke

schap van hetkaoetsloek,dathetmetzwavel door vorsten en aanzienljken tothun gerief
zich verbindt t0teenemassa,welke 00k bj veelal in htlnne paleizen werden gesticht,-

leen warmtegraad veerkrachtig bljft, docil en vrj;e kapellen, aan het yezag van den

bisschop ontheven endoordestlchtersofhunne
nakomelingen beheerd.In Duitschland heeft
m0n '
j)I
*J
* somm ige kerken afzonderljke vertrekken voorbepaalde familiën;zulkevertrekdigte stofen, overschoenen enz., - voorts ken dragen 00k den naam van kapellen.
vele geneeskundiyeinstrumentenentoestellen, Daar weleer in zoodanige kapellen geesteluchtkussens, bulzen, rollen voor boek- en ljke muziekstukken werden uitgevoerd,heeft

bj hoogere temperatuurminderweek wordt
dan zuiver kaoetsjoek.
Men maakt van kaoetsloek veerkrachtige
banden en drjfriemen,onderscheidenewater-

katoendrukkers bilartbanden enz. In 1852 men 00k degezamenljkeledenvanhetdaartoe
werd d00r Goodyear hetharden ofverhoornen

bestemde muziekkorps met den nM m van

van kaoetsloek uitgevonden.Dedoorhem ver- kapllbestempeld.De zwakste kapéltelt,be-

vaardigde hoornmassa)onderscheidt zich van halve de zangersj 4 eerste en 4 tweede vio-
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len,twee altviolen,viervioloncellen en twee grooten halldelsweg van Damascus naar de
contrabassen,benevens tweevooriederblaas- Middellandsche Zee gelegen was.Ztlwasde
instrument.De zangerstreden gedeelteljk op geboorteplaatsderapostelendlA/cden Petrus,

alssolozangersenvormengedeelteljkhetkoor. enmeermalen deverbljfplaatsvanJemtstegen
Aan het hoofd van zulk eene kapélb'
evindt heteindevanzt
jnleven.VolgenshetBjbelsch
zich dekapllmeester(maeytrodicapella),die verhaalgenas hj erden knechtvan eenHeieene uitgebreide kennis der harmonie dient

denschen hoqfdman, die in dienst was van

te bezitten,zûodat hj elkefoutopmerkten
doet verbeteren.Btlde uitvoering heeft hj
de partituur voor zich, waarin de partjen
van al de i
nstrumenten staan oyqeteekend,
en hj is gewapend met den dlrlgeerstok,
waarmede hj hettempoaanwjst,terwjlhj

HerodesAnt1'pcz.

teven: door gebaren de geheele uitvoering
leidt.- Kapllwordt 00k gebezigdvoorrlinder

(ziealdaar).Zievoortsonderknpel.

K apitaal.De beantwoording van devraag
Dwatiskapitaal?''verdienteene zeer naauwkeurigeoverweginz.Hetspraakgebruik in het

dageljksch leven lost haar vaak in anderen

zin Op,dan demannen derstaathuishoudkundige wetenschap. Aan Adam tM-if/z, die nu

ongeveer Juist vöör eene eeuw zi
ln beroemd

boek schreef: ronderzoek naar éen aard en

K apellaan ,afkomsti
gvaneapa,eenkleed, den ooxsprong van den rjkdom dervolken''
hetwelk over de reliquieen van eenbescherm- komtdeeert0e, dathj o0k overditonierheilige werd uitgespreid, noemde men in de werp een licht heeftverspreid,waarvooralle
OosterscheKerkoorspronkeljkdengeesteljke, duistere begripsverwarring langzamerhand is
die het leger vergezelde en genoemde reli- geweken. Alle vermeerdering van rjkt
bm ,

quieëndroeg.W eldrawerdhjtevensbelastmet voortbrenging,gaatuitvan den mensch;zjn
de besturingvan de godsdienstoefeningen der arbeid za1vruchtbaarderzjn,naarmatezjne
soldaten,terwjlhj 0ok welgeroepen werd vermogens grooter zjn, zjn wi1 krachtiger
om ingrootekerkendengeesteljkegedurende is.Maaruiten op zich zelfvermag die arbeid
de dienst bj te staan.Somtjdshad men bj n0gweinig ofniets;hj behoeftden steunen

dezeltie kerk onderscheidene kapellanen met demedewerki
ng van debeideanderenfactoren
een archi-kapellaan aan het hoofd.O0k de ter voortbrenglng: kapitaal en natuur (zie
geesteljken derKeizerljke kapéldroegenden Arbeid).
naam van pkapellaan''
,terwjldegeesteljke, De natuurlevertde stof,die bewerkt kan
welke in de kapél van een hoogqeplaatst worden,endekrachten,welkebjdiebewerking
persoon de dienst verrigtte, met dlen van behulpzaam zjn.Maar wat is nu kapitaal?
huiskapellaan''bestempeld werd.In ons land en waar komtdat van daan? Productieve argeeftmen den naay vanXkapellaan''aanjeug- beid levert een overschot op,dat is:brengt
digegeesteljken,dle na hetvolbrengen hun- meer voort, dan t0t het onderhoud van den
ner studiën en na het ontvangen derwjding arbeidergedurendeden arbeid noodzakeljk is.
bj de pastoorsen priesters worden geplaatst W are dat z00niet,- verteerdedemenschvan
om deze behulpzaam te zjn.
den beginneaf,voortdurend,evenveela1shj
K apen,zie Kaap.
produceerde, er z0u van een overschot,van
K aper (Een) noemt men een vaartuig, kapitaal en kapitaalvorming, geene spm ke

hetwelk in tjd van oorlog doorparticulieren kunnen zjn. Er ontstaat alzoo een overwordt uitgerust, om den vjand afbreuk te schot, dat, hoewel het bestemd is, om op
doen.D e daartoe vereischtebevoegdheidwordt de eene ofanderewjzedienstte doen,niet
in een kaperbrief verleend doordeadmirali- onmiddelljk totverteringvoorbeschiktis;het
teit van het land,w aartoe de kaper behoort. vormteen roorraadvan goederen,dqebespaard,
Zonder zulk een kaperbrief beschouwt m en nietonmiddelljk na de vooxtbrenging tot volhetkapen alszeerooverj,zoodatkapitein en doening in eene behoefte dienstbaar gem aakt
matrozen als zeeroovers gestraftworden.0p zullen worden.Maar hetzalook nietbewaard
hetCongrèster regeling van het oorlogsregt, en w eggelegd worden,om in eeuwige,doode

in 1856 te Parjs gehouden,wilde men de rustvan geen nuthoegenaamd tezjn:in on-

barbaarschegewoonteom kaperbrieven tever- derscheiden vorm , als voedselin voorraad tot
leenen voor goed afschaien.Daarmede echter levensonderhoud der arbeidersgedurende latekonden de Vereenigde Staten van Noord- ren arbeid!a1swerktuigen,als nieuwegrondAmerika zich niet vereenigen hoofdzakeljk stof, zal het geheel, of althans ten deele,
omdat de vertegenwoordigers der overige m0- zelf wederom worden aangewend t0t voortgendheden niet wilden treden in het voorstel brenging van nieuwen rjkdom ; en daarom
der Unie, om in het algemeen alle privaat- noemen we heteigenljk gezegde kapitaalin
eigendom van vjanden op zeeonschendbaar engeren zin:datgedeelte van den bespaarden
te verklaren, zoodat het 0ok niet door oor- rjkdom, dat bj den arbeid gebruiktwordt,
logschepen z0umogenverûverdworden.- Men b.v. als grondstof Of werktuig, ten einde

geeft den naam van kaper desgeljke aan een daarmede nieuwen,meerderen rjkdom voort

hoofddekselvan vrouwen,datbpavondterver- te brengen. Dat kapitaal maakt terstond de
warming of o0k in zivaren rou:v gedragen voortbrenging gemakkeltiker,ruimer.Methet
wordt.
eerstewerktuiq,h0e onvolkomen o0k,neemt
K apérnaum of Kapharnaum is de naam de productivitelt van den arbeid toe. M eer
van eene welvaxende stad in Galilaea,welke, voortbrenginggeeftvanzelfmeerderenrjkdom ;

na den tjd der Babylonische ballingschap ge- meer rjkdom kan en zal meestalwederom
sticht,aan hetmeer Gennesareth en aan 4en

lei4en t0t vorming van grooterkapitM l.Z00
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is het in den beginne,z00 bljft hetaltjd de eigenaren uitwinstbelag;de huren strekd00r. Mraarom komt een Qink,ondernemend ken hun t0tinkomen.En toch is een woonindustriëel,die nietdebeste werktuigenheeft, huis gecn kapitaal,in den eigenljken zindes
wiens magazjnen en werkplaatsen in uitge- Nvoords;welhet huis,voorzoover hetdienstbreidheid te wenschen overlaten,dieniethalf baar gemaakt wordt t0t uitoefening van een
zooveelarbeidersin zjnedienstheeft,a1shj bedrjf.Hetkenmerk rt0twinstbejag dienen''
noodig z0u hebben, om het werk goed te is dus op zi
ch zelfnietgenoegjhetvermoregelen,niet zo0 goed vooruit, als hj we1 gensdeelmoetdienen t0t productle;hetmoet
zelt'kan best de

eene produdieve behandeling ondergaan.Pr0-

voudig deze:hem ontbreektkapitaal.W aarom
trekteen landbouwer nietmeerproductenvan

uitgebreiden zin;het is:alles,wateen voorwerp meer geschikt maalttvoor het gebruik

z0u kunnen en willen?

oplossing van het raadselgevenqzj iseen- ducéren heeft in de skqathuishoudkunde een

zjnen grond en van zjnen vqestapel?Omdat van hen,diohetnoodig hebben,ofwatzjne

de bemesting onvoldoende is, de wateraiei- nut
tige eigenschappen meeronderhetbereik
ding in onvoldoenden toestand;de schurente van een leder doet vallen.De graanverboukleln en ondoelmatig ingerigt; de veestapel we<, de handelaar, de reeder. de schipper,
te slecht van kwaliteiten te gering in aantal. de molenaar,de bakker - allen producer
'en
W aarom veranderthjditallesniettengoede? in dezen ziu: hunne werkzaamheden mogea
Omdat hem het kapitaal er t0e ontbreekt. technisch zeer verschillend zjn, econnmisc,
h

W aarom kooyt menig handelaar op 3 of6 hebben zj dezelfde strekking.Zj zjn produmaanden credletgoederen van importeurs,ter- centen.Zoolang het voorwerp in handen is
wj1 hj ze zich veel beter en goedkooper van zjne yroducenten, rangschiktmen het
à contantk0n aanschafen ter plaatse van de onder rkapltaal'',zooalsalleswatt0tdie proprodudie?Omdathjgebrekheeftaankapitaal. du
tie bjdraagt onderdie benaming begrepen
* c
Hettotaalvan den bespaardenrjkdom ,dat 1S. Het onatkewerkte woonhuis is kapitaal;
bj elken individutevindenis,vormttezamen het voltooide, dat betrokken is a1s woning,
het maatsehappelj;k àlyifccl.Hetwordt ge- kan t0thetmaatschappeljk kapitaalnietmeer
vormdif,afgezonderdr@nhetmaatschappeljk gerekend worden.N0g is 0ns begrip te ruim.
inkomen, dewjl ieder individu op zich zelf D aaraan m oet nogonttrokkenw orden negrond
zich kapitaalmoet en alléén kan vormen uit en alles,wat de natuur daarop en daarinvan

zjn inkomen.Hetinkomen isietsperiodieks, zelflaatgroejen, Omdathiervannietgezegd
dat verteerd kan worden zonder te verarmen; kan worden,dathetzelt'doormenschenarbeid

het kapitaal,qevormd door de bezittingen, is'
tloorfpeùrtwf.W aarinbestaatnuhetkayitaal
ons verm ogen,ls een stam goed dat,eens te van een volk? W j brengen daartoe ln de
C onde gegaan,slechtsmetgrooiemoeitever- eerste plaats zonder schroom de werktuigen
nleuwd en hersteld kan worden.Toch is alle en gereedschapyen;kapi
taalbjuitnemendheid
vermogen geen kapitaal.Het saldo der credit- kunnen we dle noemen. Verder behooren
d
aar
t
oe
al
l
e
aanwezi
ge
prodtlden, die t0t
zjdevsnde kapitaalrekeningza1hetkapitaal
van den koopman aanwjzen:daartoebehoort voortbrenging dienen grondstolenenvoltooide
niet datdeelvan zjnvermogen,hetwelkinrj- producten,die n0g door hunne vx rtbrengers
tuigen,yaarden,schilderjën,woonhuisenz.be- ter markt moeten Yiorden gebragt. Daarop
stut5hlermededoethjgeenezaken;datvormt volgen de schuren, pakhuizen1 fabriek- en
geen deel van hetfbnds,hetwelk hj in zjn
handelproductiefbesteedt.Kapitaalisdatdeel
van zgn vermogen,'twelk hjvoorwinstbelag,
nietvoorgenot,besteedt.Degrensljntusschen

winkelgebouwen, de dieren,waaruit een inkomen wordt getrokken, de transportmidde-

zjn betreklteljk dezeltde; de voorraad van
waren, die de kruidenier in zjne provisiekamer tot eigen gebruik ,en die hj in zjnen
winkelten verkoopaananderenbewaart,zjn
uiterljk nietonderscheiden,maardebestem-

maar altjd voor zooverre zj passen in de

1en,- de grond-en hulpstolen,de gewassen
te velde, de voorraden in fabriek,schuur en
kapitaal en andere vorm en van hetverm ogen w inkel, de verbeteringen,aan den grond in
isnietaltjd even gemakkeljktetrekken.De allerlei vormen aangebragt,een deelvan den
diensten van het werk- en van hetrjpaard voorraad aan geld en eFectenenanderezaken,

ming van die zaken beslistjof ze aldan niet
t0t het kapitaal behooren. Daartoe behooren
welhetwerkpaard en dewinkelvoorraad;niet

grenzen van hetbegrip,zooalsdatbovendoor
onsisvastgesteld.Deelecten-a schuldbekentenis8en van Staten, provindën, gemeenten of

particuliore maatschappjën - waarom behooren ze slechtstendeelet0thd kapitaal?Gewis

vormen ze een aanmerkeljk deelvan onsnat
hionaal vermogen? maar t0thetkayitaalbehetrjpaarden de voorraad tereigen consum- ooyen zealtjd nlet.Sommigezjn ultgegeven
tie.De efecten,die de ondernemertotzjn t0tdekking van tekorten op inkomsten,anparticulier vermûgen rekent, behooren tût de

dere t0t aanleg van spoorwegen en andere

catagorie kapitaal, wanneer hj ze beleent,
ten eindedeopgenomengeldenin zjne zaken
tegebruiken,- niet,wanneerhj derenten
daarvan aanwendt t0tbestrjding van deuitgaven zjnerhuishouding.O0k hetdienen t0t
winstbejagmaakteen vermogensvoorwerpn0g
niett0teen deelvan hetmaatschappeljk ka-

publieke werken.DeeFeden zelvenz%nnooit
kapitaal;de vraag kan alléén deze zjn:ve1'femt
yzlfmpprtfiot
/dzlzj kapitaal.
W anneermeniemandtegenacceptatiezekere
s0m gelds leent, waarvan voortdurend rente

zalbetaaldworden,en 00k wezenljk betaald

w ordt - en de opnem er verkw ist dat kapitaal.Velewnonhuizen worden verhuurddoor pitaal (b or slecht beheer of t0t nuttelooze
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doeleinden,dan zalniemand ertoch aantwj- een particulier, diebjna niet verhandelbaar

felen,ofhetstuk papier,datn0g bestaat,is is.Die ruiling van schuldbekentenissen schept
geen kapitaal, hoewel de schuldenaar voort- in geen geval kapitaal. Eene zaak behoort
gaatdaarvan interest te betalen uitanderka- niet t0t het kapitaal krachtens zjn wezen,
pitaal,dathj zich opdeeeneofanderewjze maar tb or de bestemminy,die eraan gegeven
weet te verschaFen. De Staat kan door hef- wordt. Yandaar het verschjnsel,datzj nu
ingen voortdurend dwingen t0tde Opbrengst eens wèl,dan wederom niet t0tde kapitnalvan 'tgeen noodig is t0trentebetaling,daar- groep za1 behooren.Hetdoor den landbouwer
doorgeniethj altjddoorzekercrediet,'
tgeen geoogste graan is voor hem deels eene ver-

wederom mogeljk maakt,datmenhetschuld- goedinqvoorallerleikapitaaluitschotten,deels
bewjs ten zjnen laste,het eFect kan ver- zuiverlnkomen.'
tLutste deelkan hjbeste-

kooyen (zie Handel).Nu wordtereenvoudiy den t0taanschaëng van allerleilevensbehoefkapltaal verplaatst: het eFect is geen kapl- ten,zonder dat hj verarmt.In handen van

taal; het is alleen daartegen verwisselbaar. den koopman is (latzelfde graan wederom kaHet kajitaal,tegen uitgiftevan eFeden van pitaal;ishetnaareeneandereplaatsvervoerd,
particuheren Opgenomen,datgediend heeftom waar het, 00k na aftrek der transportkosten
tekorten te dekken of Oorlogskosten te be- eene grootere waarde heeft,dan is de winst

talen,isen bljftvernietigd,hetisweg.Het van den koopman wederom een deelvan zjn
schuldbewjs houdtmarktwaarde, omdat de inkomen,n0g nietvan zjn kapival.Dem0uitgever zeker vertrouwen geniet:het vormt lenaar,die het koopt,moet het wederom geeen deel van hetadief vermogen van hem , heelt0tzjn kapitaalrekenen;nadathetmeel,
die ze bezit, maar dit actiefwordt Opgewo- en daarna brood geworden is, bevat het,
gen door hetongedektepassiefbj den debi- althans z00 molenaar en bakker er goede za-

teur.De Amerikanen,Spanjaarden en Peru- ken mede gedaan hebbenjFederom een aananen behooren niet t0t het kaqitaal onzer merkeljk elementpinkomen.''
natie;zj zjn hetmiddelom kapltaaloverte De kooper van hetbrood neemtdit op in
dragen,om het teverkrjgen.Doorverkoop zjnen verbruiksvoorraad tegen hetgeld,dat
buiten'slands kan 0ns volk een deelvan het hem als 100n is uitbetaald. Dit geld?voor
daarvoor uitgeleende kayitaalterugbekomen: dezen kooper inkomen, vertegenwoordlgt in
niet alles, - vooral nlet allestegeljk.De handen van den bakker opnieuw grootendeels

aduéle beurswaardez0u danbjverrenaniet kapitaal.Het kapitaal ishetyrodudiefdeel
opgebragt worden, omdat die waarde verba- van hetvermogen:hetinkomenlsdeopbrengst
zend z0u dalen,indien zulk eene Ontzettcnde van arbeid en bezittingen,datvoor de vertehoeveelheid eFeden tegeljk werd aan de ring bestemd kan worden zonder benadaeling
markt gebragt.De vraag dus,ofzekereeFec- van het vermogen van den bezitter. Bj
ten kapitaal vertegenwoordigen,lostzich op rllilillé
r waardoor de een een deel van zjn
in de vraag, wat is geschied met hetgeld, kapitaal in nieuwen vorm overbrengt, de

waarvoor ze zjn uitgegeven? Zjn erspoorwegenvooraangelegd,fabriekenvoorgebouwd)
voorschotteh mede gegeven aan handelen njverheid,- zooals bj pandbrieven van hypotheekbanken,- straten,bruggenenkaajenvoor
aangelegd,gebouw d ofverbeterd - dan vertegenwoordigen de electen kapitaal; zjn er
woningen voo1'verrezen, gestichten en yasthuizen vooropgeriqt,dan vertegenwoordlgen
zj we1hoogstnuttlge dingen,maareigenljk
kapitaalnéet.D ienden ze t0tdelging vanoude

schuld,dan moetnatuurljk geljk onderzoek

naar den oorsprong van deze plaatsvinden.
Het mdallieke geld moetvoor een groot deel
00k t0t het kapitaald:rnatiewordengebragt,
even goed als de voorraad munten muntma-

teriaal tût dat der bank ltzie Bank). Niet
alzoodebankbil
jetten.Vooriederbil
jetisaande
bank iets anders ill de plaats gegeven.Zj
geeftzebj verwisseling tegen geld:bj aankoop van edelmetaal,bj hetverleenen van
voorschotten op zakeljk onderpand,ofbjhet
discontéren van hundelspapier.Komt nu bj
hetuitgeven der biljetten werkeljk kapitaal

ander een deel van zjn vermogen afstaatj
gaat over en w eêr dus vaak eeue zaak
van de eenegroep in deandere over.Bjhet
vaste kapitaal is dit minder hetgeval,dan

bj het Omloopende.Dit deel, o0k vlottend
kapitaalgenoemd,verandertonophoudeljkvan

vol-m en gaat telkens uit handen van den
eenen eigenaar in die van eenen anderenover.
Zonderschade,mits Dfmaarllfinrsllznx rd:
vermindere, gaat eene zM k uit de kapitaalgroepj- een equivalentvan ten minste even
groote waarde moet er binnen korten tjd
voor in de plaats treden.De goederen van
den winkelier gaan uit zjn kapitaalin den
verbruiksvoorraad van zjneklantenover;dat
deerthem ,noeh hetkapital,in hetalgemeen.
Het geld der klanten - afgezien van de zui-

vere winst- representeertwederom bj hem
kapitaal.Het is ligt te begrjpen, datgeen
artikelgemakkeljker en vakervan de eene
groep naardeandereverhuist,dan Juisthet

algemeene ruilmiddel,hetgeld.
Daarom bragten we boven het metallieke
geld slechts ten deele t0t de kapitaalgroep;

daarvoor in handen der bank,dan 00k verte- een grootdeelbehoortaltjdt0tdegroeppingenwoordlgen zg kapitaal: bg voorsehot op t
komen''.Hetjuistebecipvan hetonderseheid
effecteurepresentéren zjdeze:bjdiscontéring usschen kapltaal en lnkomen is even n00dvan wissels of promessen heefter slechtseene zakeljk t0ttoelichting van hetzamenstelder
ruiling van schuldbekentenissen plaats. Men maatschappj en van de voorwaarden,waar-

krjgtdesehuldbekenteniscaan-toonder/',overal van haar welzjn afhangt,a1sdetoepassing
ganghaar,van 40 bank, ln plaats van ;ieop

van ;en regel,O t geen vûûrwerp zonier ten
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minste door een equivalentvervangen te wor- houden 0p kapitaaltezjn:hareplaat:isbj
den de kapitaalgroep behoort te verlaten, voorbaat aangevuld door het voortbrengsel,
heilzu m is voor de algemeene welvaart.Een waaraan de arbeider zjne moeite heeft beieder,die prjssteltop hetmaken vangoede steed. Toch komt het wel voor, dat eene
zaken, die g00n achterlitgang maar eer Ver- zekere waarde aan llet kapitaalwordt ont-

meerdering van zjn kapitaalwenscht,houdt trokken zonder equivalent:nameljk bj ver-

dat onderscheid streng in heto0g en pastden kwisting. Sommige personen verteren boven
regelnaauwlettend toe.Regéringszorg is hier hun inkomen nOg een deel van hun vermon;rampen kunnen op grooteschaalverniegeheeloverbodig.Dekookmanverkooptgaarne lleng
aaubrengen:groote kapitalen wordenbezjne goederen,de fabrlkant geeft gaarne
geld voor loonen uit,de landbouwer betaalt steedt0tbestrjding van oorlogsuitgaven.Begaarnedew erktuigen en deverbeteringen,aan hoett, na al het vorige gezegde,hetnadee-

zjnen grond aangebragt, omdat ieder voor lige van soortgeljk verbruik n0g betoog?
zich weet,althans met eenige zekerheid verwacht en kan verwachten,dat v00r hetuitgegevene eene even groote,meestalgrootere
waarde zalterugkeeren in den vorm van geld
of van 'teen of ander produd. Het vaste
kapitaal, dat niet op eens z0o snelen dik-

Het voordeel van rampen of Oorlogslasten
zal weinig verdedigers vinden:anders is het

met de zoogenaamde verkwisting. Bj vele

ondeskundigen vindt ze nietslechts genade,
maar zelt'
s aanmoediging.
De beste weêrlegging vindt die dwaling
hierin, dat we nasporen, h0e hct kapitaal
geboren wordt?indien we nagaan aan welke
voorwaarden het procès der kapitaalvorming
onderworpen is. Indien een arbeider nietal
het ontvangen loon verteert, maar voor een
deel er van zich een nieuw ofbeter w erk-

wjls de kapitaalgroep verlaat, is 00k aan
sljting endaardooraanlangzamevernietiging
blootgesteld.Daarom schrjft de voorzigtige
ondernemer 'sJaarljks eene zekere s0m op
de waarde van gebouwen en werktuigen af,
dat is: hj reserveert een deelvan zjne inkomsten, om daaruit ter bestemder tjd de tuig aanschafl;indien eenfabrikantnietztjne
noodige vernieuwingen te kunnen bewerkstelligen. Brand en andere rampen kunnen Ook
een deel van het kapitaal ofhet vermogen
vernietigen.Daarom trekteen verstandig man
00k eenepostuitvoor deassurantievan zjne
bezittingen. Een deel van zjn inkomen laat

geheele ondernemerswinst besteedt t0t aankoop van zakeny die t0t onderhoud ofver-

hooging van zjn levensgenotzullen dienen,
maar met een deeldaarvan zjnegebouwen
vergroot, zjn inslag Aran grondstoFen vermeerdert; z00 een pachter een deel van de

htsom van zjnen landheer 0P rente te
hj voordiejremieonverteerd;hj beschouwt pac
leen
dat niet a1slnkomen.
De ondervinding leert de assuradeuren,h0e
hoog dat bedrag gesteld moetworden,om de
schade door de rampen veroorzaakt te dekken:de concurrentietusschen de verzekeraars
bewerkt,dat er geene te hooge s0m voor at-

behoudt,ten einde zjnen veestapelte

kunnen aanvullen ofvergrooten,- dan mer-

l
ten wj in al deze verschjnselen dezen gemeenschappeljken trek Op, dat telkens een
deel der zaken,die t0t het inkomen behoordenj daaraan wordt onttrokken en Overgebragt in de kapitaalgroep. Ieder, die een

%ezonderd wordt.'tGevolg van datassurantlewezen is nu in de eernte plaats, datde inkomen heeft,'tzj hetvoorspruituitlëcn,
maatschaypj zooveelminderverteert,alshet interest, winst of jrondrente; of uit meer
bedragdlerschaden binnen zekerentjdpleegt dezer bronnen tegelpk, hecft de keuze,om
te bedragen: en in de tweede plaats,dat de

datinkomen terstond om te zetten in zaken,

vermogens meer geljkmatig verdeeld bljven, die als verbruiksvoorraad hem dienst zullen

omdat nu de schade door eene ramp aan één doen,of,om een deel daarvan op te leggenj
veroorzaakt niet door hem alleen,maar door Om t0t productieve doeleinden aangewend te

al zjnemedeverzekerden,dieten allen tjde worden. Zjn inkomen wordthem vaak uitbeaan dergeljk ongeluk eveneens blootstaan, taald in geld; dat geld ruilt hj tegen voorgedragen wordt. Uit het inkomen wordtdus werpen van den meest verschillenden aard:

Jaarljksevenveelaanhetkapitaaltoegevoegd maar uoch de uitbetaling in geld ofin iets
als de ram pen plegen te verslinden.De be- anders)noch hetgel
d zelf,noeh hetruilingsstemming van alle maatschappeljke goederen proeès is van invloed Op de vermeerderlng
is,om verbruikt teworden t0tvervullingvan vanhetkayi
taal,alleen op zjn vorm.Ieder,
de behoeften der menschen;bereiken ze dat die ltapitallseert, ruilt even goed als hj,
doel, komen ze in handen van dan eindver- die zjn verbruiksvoorraad vermeerdert, die
bruiker, dan houden ze Op t0thetkapitaal zaken in,welke hj verkiest,die welkehem
voor 't Oogenblik 't meest en 'tbest te pas
komen. Kruidenierswaren kunnen aangekocht
w orden, om naar de provisiekamer te verhuizen, of Om den winkelvoorraad van den
kleinhandelaar aan te vullen; beide worden
hierop,maar op degeljkeofmeerdere'
t
vaarde uit het inkomen betaald; in 't eerste geval
van hetnieuwe product komt het aan.
behooren zj niet,in hettweedevoortaanwé1
Het geld den arbeidervoor100nuitbetaald, t0t hetkapitaal.Hetgeld speeltbj de kapijjP
** hem inkozaen, treedt t0tden vor:a kapi- taalvorming eene zeer ondergeschikte rol.Het
tan,l terug, zoodrahj daarvoordeNvaren bj vergemakkeljkt deruilingen,en in zooverre
den winkelierheeftingeruild.Diewarenzelven is zjne dienst o0k daarhj te waardeeren;

te behooren, maar niet, zonder dat ietsanders van ten m inste even groote waarde
hunne plaats daarin heeft aangevuld.Datandere heeft S0mS een geheel ander aanzien,
vertoont eenen gansch anderen vorm. Niet
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maardezelfde verschjnselen metdezelfde ge- ruime kring van ve= ogendenjdie weten te.
volgen zouden zich voordoen,z00 wj 0nsde leven, eene groote klassevan njvereneringtusschenkomstvan het geld in die transactiën doenden om zich schept. Laat die gegoedé
wegdenken.Hetprocesz0u minder vlotgaan, klassen hunne verteringen inkrimpen, en in

maar even qoed tot een einde gebragtwor- dezelfde mate za1 de njverheid in hunne
den. Geen meuw kapitaal komt er dus, of
aan een deelvan hetinkomen moet debestemming gegeven worden van dienst te doen als
kapitaal. Nieuwe goederen moeten aan de
kapitaalgroep worden toegevoegd; oude in
hoedanigheid verbeterd;bestaande goederen in

buurt in omvang afnemen. Het is niet goed

den worden,dathunne nuttige eigenschappen
worden vermeerderd,- zooals hettoevoegen
van verbeteringen aan den grond.Geene anderem anier,om kapitaalte vormen,kan a1s

tegenstanders.Hetls wu r,dat hetgel#,door

voor de maatschappj,datdiegroote vermogens onbesteed opgehoopt bljven in de handen van die enkelen;het geld i: rond gemaakt, 0m het onder de menschen te bren-

gen, en hj die leeft, laat anderen leven.
diegroepkunnenderwjzemetelkanderverbon- Ziedaar, in 't kort?de argumenten van Qnze
deverkwistersuitgegeven,bljftbestu n,over-

gaat in de handen van anderen.Of hetzelf
hier t0tde kapitaalgroep zal behooren,hangt
deugdeljk erkend worden.De stichter der af van de bestemming, daâraan door den
school van de Sodaal-democraten,Ferdinand nieuwen eigenaar gegeven.'tGeen ingeruild
Lasallemeendeernog eene anderewjze op werd voor dat geld ging over t0t den ver-

gevonden te hebben. Zjne redenéring luidt brt
liksvoorraad: dikwjls zalhet bestnxn in
als volgt:Stel,ik koop een stuk grond voor

VoorWerpen, die niet anders verbruikt kun-

zekeren prjs, b.v.f 10000.Na tien jaren nen w orden dan door enkele bevoorregten.
verkoop ik het;ten gevolge van de vermeer- Datverdween uitdekapi
taalgroey.Zjwordt

door de vertering dus althans nlet grooter.
Evenzeer is hetwaar1datdievertering werk
J 20000 als koopprjs. Al verteerde ik nu verschafte mqn eene klasse yan arbeiders, in
'sjaarsmeerdanmjninkomenuitdiengrond- 'tbjzonder M n hen,die zich bezig houden
en datismjn eenig inkomen - toch ismjn met de vervaardiging van voorwerpen,welke
kapitaalvermeerderd doorallerleisociale00r- slechts onder 'tbereik van het koopvermogen
zaken,onafhankeljk van mjn vljten mjne der meestvermogenden vallen.Datvermogen
spM rzaamheid.De gevolgtrekking isonjuist: om arbeid te verschafen duurt z00 lang a1g
er is geen nieuw kapitaalgevormd.De voet het inkomen der verkwisters bljft bestun:
van ruiling tusschen de verschillende bestand- zetten zj hunne uitgaven buiten de grenzen
deelen van hetnationaalvermogen is veran- van hun inkomen uit,dan verdwjntdatverderd: de toegenomen vraag naar produden mogen in dezelfde mate a1shetkapitM l,en
van den grond maakt,datzj,dieerbehoefte daarmede het inkomen, inkrimpt. W at z0u
M n hebben, grooter hoeveelheid van andere er gebeurd zjn!z0o een iegeljk hunnereen
zaken moeten geven dan tevoren,om dezelfde deelvan zjne mkomsten bespaard,bj zjn
hoeveelheid m agtig te w orden.D e grondeige- kapitaal gevoegd, opgelegd had. Dien opleg
naren deelen dientengevolgevoor grooter aan- zouden zj niet in jdele werkeloosheid wegdeel,dan vroeger,inhetnationaalinkomen,gelegd hebben in brandkasten.Zelven zouden
maar ten koste van het deel van anderen. zj het produdlefbesteed hebben,of tot geVerplaatsing van de deelen van het inkom en 1jk doel aan anderen ten gebruike afgestM n
had plaats; van vergrooting daarvan en van hebben, ten einde er winst mede te m aken,
toevoeging van grooter deelaan de kapitaal- of den interest er van te genieten.Producgroep isgeene sprake.Geljkegevolgentrekt tiefbesteed worden,- door wie dan 00k genoemde geleerde uit het stjgen in beurs- beteekent, dat er fabrieken VO0r gebouwd,
wu rde van spoorwegactiën. H et aanleggen schepen voor getim merd! landen voor ontvan den spoorweg heetthetverm ogendernatie gonnen zouden zjn.Ook m ditgevalz0u het
welverrjkt,niet het stjgen in waardevan dus een fonds gevormd hebben, waaruitarde actiën in dien weg.Metevenveel,ofliever beidersbetaald konden worden:hetz0u even
weinig grond,kan men beweren,dat de uit- goed werk verschalt hebben,als de uitgaven
giftevan bankbil
jetten ofpapiergeld kapitaal van den weelderigen verkwister.En ditfonds
zou scheppen, het nationaal vermogen ver- verminderdeniet,zo4alszjnkapitaal,- integendeel,volgensden gew onen loop derzaken,
grooten.
Kan derhalve hetverkwisten door op weel- z0u het steeds uitgebreider worden, altjd
derigen voet te leven en zjn inkomen of meer en krachtiger de steun worden voorarzneer dan dat in overdaad te verteren bevor- beiders.N0g kan ereene verandering worden
derljk genoemd worden voordekapitaalvor- Opgemerkt in de soort van voorwerpen,die
ming?Het tegendeelis bewezen.Maarbrengt er vervaardigd worden. In het laatste geval
dat dan op andere wjzewelligtstoFeljk of za1 de industrieel zich niet bepalen t0thet
zedeljk voordeel aan de maatschappj? Het fabricéren van voorwerpen, die slechts ter
derde vraag naar landbouwproducten is de
waarde van den grond verdubbeld.lk ontvang

zedeljk voordeellaten we onbesproken.Maar voldoening van overmatige spil- en qronkstofeljk toch! V00r hen, die veel noodig zucht kunnen dienen; maar zaken, d1e ge-

hebben,moetveelworden gem aakt.Datgeeft bocht worden door de groote massa'
s om het
werk. W inkeliers, arbeiders, ondernemers leven te onderhouden en te veraangenamenj
plukken daarvan de vruchten. Eene hofstad zull
en het onderwery van zjn bedrjfuitmageeft 0ns 't voorbeeld aan de hand,dat een ken. 00k in dit opzlgt,en dus dubbel,prn-
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fteertde arbeidersbevolking bj devruthtvan rente op de Engelsche kapitaalmarkt,en de
de spaarzaamheid 00k van de vermogenden. markten in andere landen volgen die beweDe oorsprong der bestreden dwaalleer ligtin ging.Geene njverheid zonderkapitaal,dus:
deverwarring tusschen kaqitaalengeld.Het o0k niet mêér njverheid dan het kapitaal
geld kan deel van '
t kapltaal uitmaken, is toelaat. Geen ondernemer kan zich meer gehet niet uit en op zich zelf. Men zag het bouwen?werktuigen,stofen aanschalen,dan

eFectvan deverkwistende levenswjze in de hetkapltaal,dathj bezit- '
tzj 'them toenjverheid,die zich in deonmiddelljkenabj- behoort lt'anderen - , toelaat.De grenzen
heid van de hovelingen vestigde:men m erkte van den omvang dernjverheidhangen afvan
0p, dat het geld overging in de handen van die, waarin het kapitaal beperkt is. Geene
den een uit die van den ander:m en vergat, wet, geen besluit kan njverheid scheppen.
dat andere zaken im productief verloren gin- De mannen van r'f Verboh telsel''en van het

gen;dat de besparingen 00k njverheid in 't

Besaermend .
:&J.
s:J'' (zie aldaar en onder

leven riepen, misschien Op plaatsen,in ver- XHandelb
'
) miskenden dien regel.Zj vaardiyschillende strelten der aarde gelegen. W ant den verbodsbepalingen omtrentden invoer ult
en
bes
cher
mden de binnenlandsche industrie,
geene njverheidzonderkapitaal.Iederondernemer heeft hetnoodig voorgebouwen,werk- ten eindebuitenlandscheconcurrentietew erenj
tuigen, grondstolen:voor onderhoud van ar- en binnenslands industrie en landbouw t0t
beiders,en te meervoorditlaatste,naarmate bloeienverhoogdewelvaarttebrengen.Schjn-

debewerking van zjn productlangertjdver- baar bereikten zj soms hun d0e1: sommige
eischt. De hoeveelheid kapitaal beheerscht verschjnselen in '
tmaatsehappeljkverkeerbehet l0t der njverheid en der arbeiders. vestigden hunne scheeve theorieën.H et geEen armoedig volk kan geene groote werken beurdewerkeljk meermalen,datbinnenslands
van openbaar nutaanleggen;vöOr
'dathetwerk
ten einde w as,z0u de bevolking zich moeten
toeleggen Op heteerste levensonderhoud,dat
haar begon teontbreken,Deuitgebreidheidvan
het kapitaaleenernatiebepaaltdusdenomvang
van diew erkzaamheden,waarvanhetnuteerst

nieuw e fabrieken verrezen ter productie van
artikelen, die vroager in den vreemde vervaardigd en vandaar ingevoerd werden; de
verleende bescherming maaktedemededinging

tw ee of zelfs meer natiën met elkander in

heid op eens verkregen was;men bevroedde

tegenover den vreemden producentmogeljk,
vooral w aar'tartikelen gold van algem eene,
bljken kanna verloopvan langerentjd.Eene dageljksche consumtie. Men dacht bj dat
natie kan evengoed als een particulier ge- verschjnsel niet door. Men overwoog nietj
holpen worden door vreemd kapitaal.W aar vanwaar hetkapitaalvoordienieuwenjver-

handelsbetrekkingen staan,daarisnatuurljk, niet dat, voorzoover 't niet uit Opleg van
als voor allen arbeid,voor dien handelkapi- het i
nkomen zjnen toevoerontving,hetaan
taalnoodig.Schepen moetenwordenuitgerust, de Oude reeds bestaande njverheld onttrokde bemanning moetworden onderhouden,pro- ken werd. Dus had er inderdaad op zjn
ducten ten vervoer worden aangekocht. Nu hoogst eeneveranderingindenjverheidplaats
gaathetstelligd0or,datderjkstenatiemet gevonden door overplanting van kapitaal.O0k
dien handel begint en daarvoor hetnoodige eene verbetering ofvermeerdering? Denkeljk
kapitaalvoorschietaan deminderrjkenatiën. niet.W antwaarom haddendeondernemershun
Zj zendt hare uitvrachten en voert in '
t kapitaaljuistgestoken in dieoudenjverheid,
vreemde land in,terwjlhet somsmaanden en,waarom haddenzjdeuitoefeningdernieuwe
lang op de retourvracht moetwachten.D00r Juist t0t n0g t0eaan den vreemdeovergelabemiddeling van haar drjven deanderenatiën

ten? Omdat, bj vrje keus,de ondernemers

haren handel onderling.Engelsch kapitaalis het kapitaalzullen vastleggen in die takken
er noodig om den handeltusschen Amerika van industrie,die in hun land onderdemeest
en China in beweging te houden.Engeland voordeelige voorwaarden het bestkunnen gezendt manufacturen naar China: China thee djën:m.a.w.die metdegeringstepoducnaarAmerika;eindeljk wordtEngeland met dekosten, hetgrootste,het beste en dus het
Amerikaansch katoen, graan enz. terugbe- goedkoopste product kunnen leveren. Na de
taald. Millioenen Nederlandseh kapitaal heb- tusschenkomst der regéring is hunne keuze
ben gestrekt t0t aanleg van spoorw egen in nietmeervrj:ishunneindustriélekrachtbeAm erika en Rusland. Europeesch kapitaal lemm erd, aan banden gelegd. Hetbestaande
stet
mt den handel en de njvcrheid van alle kapitaal,en het nieuwe,datuithetinkomen
andere werelddeelen.Engeland isde kapitaal- er aan wordt teegevoegd,wordt wélbelegd,

markt - onjuist is de uitdrukking pgeld- maarminder eoprtfel'
tgdanvroeger:hetwerpt
markt''- van de geheele beschaafde wrreld. dus 00k minderproducten af.Enkelen mogen

Hetbezit een verbazend groot pvlottend''ka- door die tusschenkom st onregtmatig voordeel

?itaalin den vorm van producten;vanyeld genotenhebben,- datschjnvoordeelverblindde

ls hetmeestalvrjsehaarschvoorzien.Hetisde de regéring,om verder te zien en op te mer-

nbank van Engeland'',die kapitaal voorschiet ken, dat de verbruikers der producten aanheeldewereld.Somsheeft(
lekapitaalmarkt dat is het gansche volk - door die gedwonzich daartesterk ontbloot,zoodataandeeigen genveranderdekapitaalbeleggirgschadeleedbehoefte niet voldaan kan worden, en een eene schade des te grooter, naar m ate het
deelderuitschotten aan den vreem dew ederom stelsel Op grooter schaal en met gestrenger
moet worden opgevraagd, en aan meerder consequentie werd toegepast.Alet e'én woord
aanzoek paalworden gesteld.Dan stjgtde m oeten we terugkom en op eene verdeeling
IX.
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van het begrip ykapitaal'' waarvan reeds ter
loops m elding ls gem aakt. W e bedoelen de
onderscheiding tusschen vast en vlottend kapitaal.
Ter bepaling, t0t welke van deze beide
klassen eene zaak behoort,moetmen tlevraag

voelen.H0e meer denatiegewoonwasuittelee-'

nen,intesterkergraadentewjderkringdedruk

der om standigheden gevoeld zalworden.Het

spreekt van zelf,dat dieredenérinq nietin
hetminsteeniyegeringschatting in zlch sluit
van de gew igtlge diensten,die hetvast kapi-

stellen,ot de zaak,nadatzj eenmaalin de taal als factor van de algemeene welvaart
kapitaalgroep Opgenomen is, dââr zoo lang bewjst.Zonder vervoermiddelen, gebouwen,
vertoeven zal,a1sharestoffeljkeeigenschap- werktuigengeenw erkvan belangy- dehandenpen dat gedoogen,dan Ofzj eerder in de arbeid Z0u bi
j Verro na niet voldoende ztjn,
groepzalOvergaan,die(naarOmstandigheden) Om 0ns in die matede producten te verschafinkom en ofverbruiksvoorraad wordtgenoemd. fen, die 0ns t0t dagelt
jkyche behoefte zjn

Over de classifcatie zelve en de Onderlinge
grenzen der klassen is en wordtveelgestreden;doch allen brengen gebouwen,machines,
trekvee t0thetraste,levensmiddelen engrond'
stoFen t0thetvlotlend Ot'omloopend deel.Geld
is de type van de laatste klasse.Eene zekere
verhouding tusschen beideklassenm oetnatuur-

geworden. De ruïne van eene enkele fabriek
kan locale verarming voor geruimen tjd te
w eeg brengen.De stoom heeftaan derubriek
Xwerktuigen''eenen omvanq gegeven,die de
reusachtige uitbreiding der lndustriekolossaal
in de hand heeft gewerkt.D eproductie is er
sterk door toegenomen; pde kapitaalvorming

'q
ljk bljven be3taan,zaldeproductieOngehin- is erzooveelgemakkeljkerdoorgeworden'
derd haren gang kunnen gaan.Te veelw erk- Op hare beurt is de grootere kapitaalvorm ing
ttligen zonder genoegzam e grondstofterver- een krachtige hefboom t0t uitzetting der
werking baat nattlurljl
t de welvaart even m oductie. Z00 isde uitbreiding der kapitaalw einig, als de Omgekeerde verhouding haar groep,mitsdebovenvermeldeverhoudingbljve
ten goede zou komen.Ieder ondernemerm oet bewaard,beurteli
nqs oorzaak en gevolg van

in zjne zaak dejuiste verhouding weten te ruimere voortbrenglng.Men wjze niet met
bewaren:zjn welbegrepen eigenbelang leert partjdigeeenztidigheid Op deniettemiskenhem , h0e dat te doen.Z00 wordt in de ge- nen nadeelen van de sterk ontwikkelde maheele maatschappj deevenredigheidbewaard. chinaleindustrie;immersdezuivere handenar-

Toch kan eene tjdeljk te sterk eenzjdig g0- beid verheften veredeltdoorzjneeentoonige
prikkelde Ondernemingszucht de w are belangen in dit opzigt doen vergeten. 'W anneer
eene koorts t0t aanleg van spoorwegen Ofhet
bouwen van fabrieken een volk a'
andoet en dat gebeurt soms- ,dan rekentiedereen
op de hulp van een ander t0t verschaëng

eenvormigheid den mensch niet. 00k slechts

bj eeneOppervlakkigeoverwegingvandevooren nadeelen,aan machinalen en aan handen-

arbeideigen,bljkthet,datde invoering van

werkttligen Op groote schaal een gunstigen
invloed uitoefent op het l0t der arbeidende
van het noodige bedrjfskapitaal: en Juist klasse;getuige hetland vanstoomwerktuigen
doordien iedereen of velen dat doen,worden bj uitnemendheid,Engeland,waardearbeiallen of velen in hunne hoop bedrogen.Dan der zich in zoodanigen stoleljken en geestem oeten als 'tware metgew eld uitgezette ka- ljken wel
stand mar verheugen, dathj den
pitalen uithetbuitenland w orden teruggetrok- toets van vergeljklng met zjn lotgenootin
ken en aan den internationalen handelont- elk ander land gerust kan doorstaan.Hetvast

nomen; natutlrljk geschiedt dat niet zonder kapitaalwordt zelden onmiddelljk uithetinylotseling somsgeweldigestoorniste wekken komen,meestaluithetvlottenddeelgevormd.
m hetverkeer,waarvan kapitaal- Ofhandels- Derentestandaard wjst aan,welke vorm van
crises het gevolg en de openbaring zjn.Vol- kapitaalbelerging op een gegeven oogenblik
kom en genezing van dien ongezondentoestand

hetvoordeellgst is.Hetnieuwekapitaalwordt

doet zich d&n pas voor, a1soy nieuw vlot- in schepen of in den grond,in fabrieken of

tend kapitaal genoeg gevormd ls, als er te
veel in raketkapitaalis omgezet.lloelang dat
zalduren,llangtvan omstandigheden af.Eene
daling der arbeidsloonen zal hetherstel van
hd vlottend fonds bespoedigen: de nadeelen
van dat m iddel doen de gevolgen der hoofdkwaal des te meer gevoelen.W anneer later
het in vûlle bew erking gebragte nieuwe vaste

in bankeu gestoken,al naarmate de eene0ndernemingbovendeanderemeerderevoordeelen

aan denkapitalistaanbiedt.Natuurljkgeldtdit

slech.
ts,waar en voorzoover de verschillende

bedrjven onder geljke voorwaarden kunnen

concurréren;elke hinderpaal, doo1*wet ofgew gonte aan de Ontwikkeling van een tak
van bestaan in den weg gelegd,iseeneonregtkapitaaleenegroote bron van welvaartbljkt vaardige inbreult op de toepassing van den
te zjn, wordt door dicn voorspoed van het geytelden regel.D e rentestandaard is het banageslachthetOngeluk eIlhetljden vanvelen ken,dat heteigenbelang van denkapitalistin
uit het voorgeslacht toch niet Opgeheven en het 00g houdtbj hetgeven van eene bestemvergoed. W anqeer die overhaaste om zetting ming aan zjn vrj kapitaal.Nietdeinterest
voorl
tomt bj eene natie,die gewoon is van beslist. Hierin k0n eene groote assurantiehaarovervloedig vlottend kapitaalaan andere premie slhtlilen ter vergoeding van kansen

natiën ta lceuan,dan ljden o0k dczemede op verlies. Tot Onsoliede beleggiug z0u hj

dgor delzschok.Hetplotseling Opontbod van dan verlgkt kunnen w orden,roekelooze!gehetterleenverstrektebrengtdeopnemersiu On- vaarljke speculatiën z0u hj dan aanmoedlgen,
gelegenheid, die hen de ram pzalige gevolgen in plaats van het kapitaal te bezorgen ter
van deonvoorzktigehandelwjsmededoetge- beschikking van hen, die er de meeste be-
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hoefte aan topnen te hebben en het zeker kolpmschachtafgesneden is dppr eene verdle-

op demeestvruchtbarewjzekunnenbesteden.

ing, - bj de Romeinsek-Doroeke uit een

Ka
pitaalvorming isnietdenkbaarzonderpro- ljst of plat bandje op een olief,waaronder
ductieven arbeld,zonder sparen.Meer voortzich een dekstuk bevindt,daarna een kwart-

brengenenminderverterendanhetinkomenzjn rond met ljstjes en voortsaen hals,terwjl
dewerkzameelementen.Veleoorzakenzjner, het kapiteel gescheiden is van de zuil dopr
die de werking dier factoren kunnenverzwak- een astragaal,besiaandeuiteenhalfrond met
ken ofversterken.Van arbddslusten arbeids- gordel,- bj de Ionisel
teuiteene dekplaat
krachtis die vorming afhankeljk (zieAr- (abacus), bestaande uit een bandje meteen
&i#).De geneigdheidt0tsparen hangtzamen ojief,waaronderdevoluten geplaatstzjn en
metde stofeljke Omstandigheden,waaronder waartusschen zich'eene ejerljstbevindtmet
frdond
een volk verkeert, en met zjne zedeljlte een hal
vin
t meolz
nbj
vierkant bandle er onder.
eigenschappen.Een traag,weinig vonvaitziend, 00k

deze kapiteelen wel eens

va
dsig,weelderi
g,verwjfd volk za1aan hct onder de voluten een hals,die door een askapitaliséren welnig moeite besteden,Omdat tragaal van de schacht gescheidgn en met
het den arbeid schuwten hettjdeljk,dadeljk genot Btelt boven eene velverzekerde
toekomst van zich en zjn nageslacht.Evenmin iy er kapitaalvorming Op groote schaal
te wachten bj een volk,waarverkeerdewetten en instellingen het eigenbelang van den
producent bj hetwelslagen van zjne onderneming verzwakken,ofwaar gebrek a'
anveiligheid en orde het rustig bezit en genot der
verworven goederen voortdurend in de w aagschaalstelt. Over de economische voordeelen van elgendom en erfregt en hunnen iilvloed Op de vorming Van het kapitaal is
onder die artikelen gesproken.Het sterk ontwikkeld staatscrediet onzer eeuw levert voor
de kapitaalvorming vöôr- en nadeelen. Een
voordeel mag het genoemd worden, dat (
1e

palmetten versierd is.Het CorintlnseltJuwifdef
isgekroond door een abacus,bestaandeuiteen

kwartrond,waarondereeneljsten hetfront
van den abacus geplaatst zjn. Dit front

wordt gesteund dûor eene vaas van acanthus-

bladeren,waaruitdekrullen ofvoluttm schjnen voort te komen. De Romeinsehe tlr#:

eindeljk heeft een kapiteel,hetwelk veel

overeenkomstheeftmet datderCorinthische;

de krullen ontspringen echterdaarbj a1svan
achterdeçjerljst.
K apiteln ,afgeleidvanhetmiddeneeuwschLatjnschwoord capitanews,hetwelkafkomstig
is van eaput (hoofd),beteekentltofdman en

in het algemeen bevelhebber. Men noemde
Gonsalro 1lJl Cordona rel gran capitan'' en
5le grand capitaine''.In de 15deen
kapitalisérende particulieren met 40ed ver- 16deeeuw gafmen dennaam vankapiteinmeer
trouwen hunne besparingen storten ln handen bepaald aan den aanvoerdereenerkompagnie,
der regéringen, z00 dezealdiekleinekapi- en in dien zin was dat woord weldra in getal
en,t0tée
'n grûot vereenigd,op productieve bnlik in de Duitsche en Nederlandschelegers.
@@
WPZ
O besteden t0t aanleg van groote werken Later ishetin DuitschlanddoorgHauptmann''

van openbaarnut.Maarhetgemakkeljk ver- vervangen.O0k bti de marineheeftmen de
krjgen van aldie schatten verleidtdeStaten rangen van kapitein-luitenant en kapitein,
00k t0tkolossale uitgaven voprimproductieve terwjlde gezagvoerdersvankoopvaardjschedoeleinden;de schuldenlastvan 40 milliarden pen desgeljkskapiteinsworden genoemd.
gulden, waarmede de staten van Europa en
Kaplttelen Ofecclesiè'
n noemde men welAmerika naar raming bezwaard zjn,dankt eer in 0ns Vaderland 5 geesteljkeligchamen,
ongelukkig zjn bestaan vooreen grootdcel die te Utrecht waren gevestigd. Het waren

aan uitgaven voor legeren vloot.Inditopzigt die van den D0m of St.Maarten,van Oudmag m en het gelukkig noemen,dat de oor- munster of St. Salvator, van St.Pieter)St.
logzuchtige vorsten der m iddeneeuwen niet Jan en St.Maria.Hetvoûrnaamstekapitteï
zoo gemakkeljk overgroote kapitalen konden was dat van St.Maarten,omdat reeds ln de
beschikken; anders was het te vel-wachten, 8ste eeuw door W illebrord, eerste aartsbisdatonsgeslachtn0gmeer z0u zwoegen onder schop van Utrecht, eene kerk ter eere van
den rentelast van ligtvu rdigeverbindtenissen dien Heilige werd gesticht.Later volgden de

van oude regéringen.
andere kerken, en bj ieder werd een c01Over den invloed van banken op het kapi- legie van kanunniken of kapittelheeren aantaal zie men het artikel Banken. Zie 00k gesteld,tewetenbtlden D0m 40,bjdeKerk
Staatssfltuld.
van Oudmunster 22,bj de St.Pietcrskerk 30,
K aplteel noemt men het bovenste deel bj de St.Janskerk Q0 en bj deMariakerk
van het middenste groote hoofddeeleenerzuil; 30. Zj hadden met den bisschop hetopperhet is geplaatst op de sehacht van deze en bewind Over hetsticht van Utrecht.Die kavormt een steun vpor de architraafvan het pittclheeren vorm den den raad van den bisbovenste groote hoofddecl(entablement).Ztjn schop en zonder hunnebewilliging mogt deze
vorm isvoorell
tebouwordeverschillend:bj geene goederen vervreem den of bezwaren cn
de Toseaansclte bestaathet uiteen platdek- 00k geen oorlog voeren,terwjldeoverecnBtuk (abacus),waaronderzlch een kwartrond komsten en verdragen doûr hen bekrachtigd
met een platbandjebevindt,vervolgenseen werden. Dit duurde t0t in 1582, toen door
hals ofplat vielkant,en daaronder hetastra- den landraad,op verzoek der burgerj,aan

gaal,bestaande uithalfrond en gordel,- bj de képittelheeren alle wereldljk gezag ontde Grieksck-borisehe uit een kwartrond,ver- nomen werd.Van tjd t0t tjd verloren zj
volgens uit 4 bandles, terwjl hetvan de hunne voormaligevoorregten,- aanvankeljk
14*
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reeds ten tjde derHervorming en laatsteljk kanzich van debladerenbedienenalsvanzeey.
K app (Friedrich), een Duitsch-Amerlbj de omwenteling van 1795.Na dezen tjd
bleven de kapittelheeren stille bezitters van kaansch geschi
edschrjver,yeboren te Hamm
hun eigendom hetwelk zj doorogvolgi
ng of in W estfàlen den 13den Aprll1824,studeerde
aankoop verkregen hadden, en hlelden zich te Heidelberg en te Berljn in deregten en
bezig methet beheer hunner goederen.Nadat wast0t1848alsreferendarisin zjnegeboortede kapittelsbjnaelfeeuwen bestaanhadden, plaats werkzaam .De volksbeweging,in 1848
werden zj door Napoleon bjbesluitvan 27 dool*de Fransche omwenteling ontstaan,was

Februarj 1811opgeheven.- Zievoortsonder Oorzaak dat hj zjn ontslag nam.Hj ging
naar Frankfortj was er weldra in staatkunHoofdstuk.
K aplaken noemt men eene zekere s0m digewoelingen betrokken,zoodathj diestad
gelds,welkeeenscheepsgezagvoerdervoorelke verlaten moest,en begat'zich eerstnaarBrusgeladen t0nboven debedongenvraehtOntvangt. selenvervolgensnaarParjs.InMei1849keerde

Het bedraagt gewoonljk l/l6degedeelte der hj naar Duitschland terug,om in de Pfalz
vracht; maar wordt een geheel schip door voor de Rjksgrondwet te strjden. Spoedig
een zelfde handelshuisbevracht,dan steltmen echterbemerktehj de jdelheidzjner poginhetkaplaken bj overeenkomstvast.
gen,zoodathj dewjk nam naar Genève en
K apnist (W assilij W assiljewitsj), een ln 1850 naar Amerika vertrok.Hjvestigde
verdiensteljk Russisch lierdichter, geboren zich als advocaatte New-York,deed er vele
in 1756,w erd staatsraad in Russisehe dienst reizen op het gebied der Yereenigde Staten
en 1id derAcadémie.Op gevorderden leeftjd en keerde eerst in 1870 naar D uitschland

zonderde hi
j zich ethterafOp zjn landgoed terug,waar hj Berljn t0twoonplaatskoos.
oboechowka en Overleed aldaar den 28sten Gedurende zjn verbl
jf te New-York droej

october18P3.Een bundellierdichtenvanzjne
hand,welke zich door een zuiverenstjlen
doorrjkdom van denkbeelden Onderscheiden,
verscheen te Petersburg in 1806.Hj leverde
voorts eene vertaling derverzenvanIibratiusj
eene meer scherpzinnige dan grondige critiek
der podyssee'',schreefhettooneelspelmlabedy

(de Chicane,1799), waarin degebreken van
het Russisc,he staatsbestuur zonder verschooning werden gegispt, en legdeeindeljk o0k
hettreurspel rAntigone(1815)''terperse.ZjnekleindochterElisal
reta WQ#.
siI#'
?
,
nz2l Ko#-/
/JïZ,,gravin Salias,heeftzichonderden pseudoniem E wyenia T'
?zr a1s eene zeer verdien-

steljke schrjfsterbekentlgemaakt.Hare verhalen en novellen ztjn in 1859 teMoskouin4
deelen in hetlichtverschenen.
Kapoedan-pasja is ill het Turksehe
rjk de ti
Htej
liv
san den opperbevelhebber der
zeemagt.
IZSJR van drie paardestaarten
enlidvanden Dlvan.Opdevlootheefthjeen
eigen D ivan,die indehoogsteinstantiebeslist.
K apoenen noemt men gesneden Jonge

hj niet weinig bj t0tvorming der Republlkelltschepartj,enwasvool*haarwerkzaam met
mondenpen,weshalve zj hem bj de presidentskeuze van 1860 heteerambtvan staatsledor opdroeg. O0k behoorde hj gedurende
delaatste 4jaren van zjnvertoefinAmerika
t0t de commissie ten behoeve der landverhuizers,inwelke betrekking hj veleDuitschers
metraad en daad bjstond.T0tzjne belangrjkstegeschriftenbehooren:sDieSklavenfrage
in den Vereinigten Staaten geschichtlich entwickelt (1854)'',- pLeben des amerikanischen GeneralsF.W .'
po4 k
%tenben (1858)'',n
Ge
s
e
hi
c
ht
e
d
e
r
Ve
r
e
i
n
i
g
t
e
n
Staaten (1860)'',
eben des amerikanisehen Gtmerals Joplu
l
c
al
b
Acwl
(1862)'', - pDer Soldatenhandel
deutscher Fiirsten nach Amerika (1864)'',-

,)Gesehichte der deutschen Einwanderung in
Amerika (1868)''1- en pFriedrichderGrosze
und die Vereinigten Staaten v0n Amerika

(1871)''.

Kapper (Capjaris) is de naam van een

plantengeslachtu1tdefamiliederCapparideën.
hanen.De kunstbewerking,w elke nietzonder Hetom vateen grootaantalheesters,waarvan
gevaar is) geschiedt wanneer de hanen 3 of sommige ongedoorndj andere gedoornd zjn.

4 weken oud zjn.De kapoenen zjn onge- Voortsonderscheidthetzich doorqaafrandige

meen gesehikt Om gemest te worden en leve- bladeren,t0t trossen vereenigde,elndstandige
ren veelmalschervleeschdan dehanen.Vooral ot' okselstandige bloemen, die o()k we1 op
in Frankrjk, Italië en Stiermarken worden enkelvoudigestelen zjngeplaatst.Debloemen
vele Jonge hanen in kapoenen veranderd.- hebben 4 bloembladen en evenzoovele daarOok vernietigt men,om dezelfde reden,den m edeafwisselendekelkbladen.Hetaantalm eelejerstok del'hoenders)waarnadezedennaam draden is onbeperkt, en het vruchtbeginsel
van poularden dragen.
gesteeld. De gewone ofgedoorndeXts
zz:r(C.
K apok is de naam van de wolachtige spinosa L.4,die in bjgaande iguur wordt
zelfstandigheid, die de pitten van den w 0l- voorgesteld,heefteenbloemigesteeltjes,doornboom (Gessampinus albus) Omringt.Men ge- achlige stoppels,afvallende bladeren en ovale
bruikthaar veoralt0thetvtlllenvanbeddenen zaadhuisjes. Deze scherp gedoornde heester
matrassen.Dewolboom greeitOpJava,Sumâtra groeitin het zuiden van Europa tegen muren

enBorneo,- en KaloewainBandjermasin,is en rotswanden,enzjnebloemknoppenworden
beroemd wegens zjne kapokboomen. In het ill zoln
t en azjn ingelegd,waarna zj eene
binnenland van Sumâtra heeftm en O0k nog smakeljke toespjs vormen.In de keerkringsKapok -JO-JA (1.00de kapok), afkomstig van landen groetjen vele andere soorten van dat
eenesoort van varens en zeer geschiktt0thet

geslacht, zooals Capparis Zeylanica L. op

opvullen van kussens.De gitten derkapok- Ceylon?- Cappavo dqicrïlL.inMalabar,-

boomen gebruiktmen t0t oliebereidingenmen

Capparls Frondosa L.ln W est-lndië enz.
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Kappers zjn de in azjn ingemaakte de quibusdam caussis excellentiae Graecomtlr
in litteds (1819):'en eene rRudimenta der
Griekschetaal(1822):'.Hj Overleedte'sHage
den 27sten April1833.- Eenzjnerzonenis
Kappeyne van de Coppello (J0han- 1id van deTweede KamerderStaten-Generaal

bloemknoppen van Capparis dyispdl L.,een
Zuid-Europésche heester, die t0t de familie
der Capparideën behoort.

en behoort er t0tde bekwaamste leden 4er

liberalepartj.

)

K aproen is de naam van eene kap,die
hoofd en halsbedekte en in demiddeneeuwen
00k nûg later- doormannen en vrouwen
gedragen werd.
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in Abessinië karat geheeten en in de goudlanden van Afrika van ouds t0t het wegen
van stofgoud in gebruik; - dientengevolge
is dat woord in het Nederlandsch de naam

van een gewigt,datOp 2verschillendewjzen

hs

gebruikt wordt: - vooreerst t0t hetwegen
van diamanten,paarlen en andereedelgesteen.
ten,en in de tweede plaats t0t het bepalen
van het gehalte van goud.Y00r het eerste

jjj,
y

-

7//,////)!

Karaat is denaam van de fraa/e roode
zadenvant
lenkarobenboom (Ceratoniasiliqua),

gevalwerdeenmarkTrooischgewigt(1/cpond
Trooisch)in vroegeren tjd Op 1200 karaten

.%.

*

y$lt
j W.
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#/7,777//

gerekend en één karaat Op 4 greinen,zoodat
het Nederlandsch pond Ongeveer4875 karaten
bevat. In het tweede gevalheeft hetkaraat
eene geheelandere beteekenis;hetduidthier
alleen eene verhouding aan.Men verdeelt het

mal'
k fljn golld in 24 karaten,eniederkaraat

Ss
yvkt-

in 12 greinen.Gou; van24karaatisvolkomen
z
uiver.Is hetvoor l/sde of 1/4demetander
metaal vermengd, dan heeft men goud van
16 of 18 karaat.

Karabijn isdenaam van eenltortschiet-

geweer,hetwelk t0t wapon dient voordekavallerie.
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Earadsjitsj (W 0ek Stephanowitsl),een
zeerverdiensteljk Serbisch schrjver,geboren
den26stenOctober(Oldensttjl)1787teTrtslitsj

tt
,
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t
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k

op het gebied Jadar van hettegenwoordige
vorstendom Serbië,nam in 1804 deelaan de
nationale beweging en bewees gedurende den
opstand onder Kara-Geor-qaan zjn vaderland

gewigtige diensten. Eerst was htgsecretaris

Degedoorndekapper.çcapparh &fzlp:c,)
bt
lden weinig ontwikkeldenGeoryAr
joerfj/l,
nes), een verdiensteljk Nederlandsch letter- daarna bj Jacob Ndzlctdo/f
ifj/,zag zich toen
kundige,geborcn teMiddelburgden7denMaart geplaatstaan dekanselarj/
vandenSerbischen

1790, studeerde te Leiden en was er de lie- Senaatte Belgxado en werd metvderleizenveling van den beroemden W yttenbackj die dingen belast.Ten gevolge van de catastrophe
hem later aanbevalv0Orhethgogleeraarsambt van 1813 moest htl met vele anderan naar

te Deventer.Doorzjne benoeming totprae- Oostenrjksch grondrebied de wtjk nemen.
ceptor der Latjnsche school te 'sHage in Hier vestigde htj zle'
h teW eenen,legde er
1814 werd hj verhinderd in zjn voornemen zich metjvertoe op debeoefeningderwet6nom de overgeblevene stukken vall Tlteopom- schappen,en overloedden7denFebruarj1864.
,1.
s als académisch proefschrift uit te geven. Gedurende dit laatstetjdperk van zjn leven
In 1816werd hj rectorte Zwolle en 3jaren gafhj een grootaantalwerken inhetlicht
laterte'sGravenhage,waarhjeengrootaantal en werd de wetenschappeltbke sehepper der
leerlingen vormde. Aan uitgebreide kennis

Serbische spraakktlnst en lexicographie.O0k

verbon; htleenjuistQordeelen een zuiveren
smaak,terwjlhj met ongemeenegeestdrift
voor het onderwgs wasbezield.11j waslid
van hetProviuciaalUtrechtsc,
h Genootschap,
van deLeidsche Maatschappj vanNederland-

leverde hj, op aal
zsporing van hetBjbelgenootschap,eene uitstekende vertaling van het

Nieuwe Testamentin hetSerbisch.Eindeljk
sohreefhtlOnderseheidene werken,diebetrekc

king hebben Op de geschiedenis van Serbië.
sche Letterkunde en van het Zeeuwsch GeK araeërs ot'K araxeten is de naam van
nootschap, en de Senaat der Leidsche H00- eene Israëlietische secte,die in de 8ste eeuw
geschonlsthtmk hem eershalve hd dodnraat te Babylon dool.Anan gestichtwerd.Zj verln de letteren.Vanham verscheeneeneaoratio werpt de overleveringen en âhoudt zich aan
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de letter derGewjdeSchrift,mMrhandhaaft om , na het verlies van Missolonghi, althans
tevens eenige oud-saddt
lcéscheleerstellinqen. Athene te behouden.Na den d00(1van Gwran,
Deze secte verspreidde zich in Palaestlna, aan wion de verdediging dier statlwas opgeSyrië, Egypte, Afrika, Constantinopel, de dragen, gelukte het in December 1826 den
Krim en eenlgegewestenvan Polen.Gedurende Philhelleen Fabnier zich van de Acrôpolis
eenereeksvanJaren wasCaïro de zetelvan meester te maken, doch 00k ditheldenfbit
den va1 van.Athene nietverhoeden.Kahaaropperhoofd,diegqzegd werdeenafstam- k0n
meling tezjn van Dav%d.Deletterkundevan rcïdklkï: sneuvelde aldaar in een gevecht,niet
deze sedeisvrj groot,dochmeerendeelsvan ver van den weg,die de Piraeusmetde stad
uitlegkundigen en polemischen inhot
ld;hare verbindt. Ilier Nverd ter eore Van hem en
voornaamste geschriften zjn te Koslow (Eu- van andere gesneuvelde aanvoerders den 4deh
patoria)in hetlichtverschenen.Indezeeeuw Mei1835 een gedenkteeken gesticht.

Karajan (Theodor Georr von),een ver-

heeftmen bj dezesectezeeroudehandschriften desBjbelsaangetrofen.
K ariïskakis (Ge0rg),een heldhaftig en
edelstrjderin den Griekschenonafbankeljkheidsoorlog, spande in 1823 al zjnekrachten in om Missolonghi,hetbolwerkderGriekschevrjheid,tegen deTurken te verdedigen.
In 1824 streed hj aan de zjdeder regéring
tegen dewederspannigemilitairepartjinden
Peloponnesus.Voorts washj in 1825 weder
werkzaam teMissolonghi,waarhj zich echter,in weerwilvanzjneheldhaftigeyogingen,

diensteljk Duitsch letterkundlge,eentelgvan
Griekschen stam , werd geboren te W eenen
den 22stenJanuarj 1810,stlldeerdealdaaren
was er van 1829 tot 1832 werkzaam aan (le
kanselarj Van het ministérie van 00rl0g en
van 1832 t0t 1841 bj het archief van het
Ininistérie van Financiën. Zjne neiging t0t

geschiedkundigenasyoringen vondvoortseene
volkomene bevrediglnq,toen hj in 1841geplaatstwerdaan deKelzerljkeH0fbibliotheek.
In 1848 zaghj zich gekozen t0tlid s-an het
Duitsche Parlement, waar hj t0thetregter
centrum behoorde. In November 1850 aanvaardde hj op herhaald verzoek debetrekking van hoogleeraar aan de universiteit te
enen,doch hj legdezenedernade ver'W e

nietk0n handhaven tegen de vereenlgdemagt
der Turken en Egyptenaren.In Mei1826ver-

zettehj zich teNaupliametkrachttegen de
Engelschepartj.Intusschen veroorzaaktehj
doorzjne vaderlandlievendeopwekkingende
verwerping van elke overeenkomst met de
Porte, die in strjd wasmetdevolkomene
onafhankeljkheid van Griekenland, en bewerkte dat de).worsteling werd voortgezet.
'

ordening van graaf Tltun,dat iemand,diede
R. Katholieke godsdienst nietbeleed,uitgesloten was van elke académische waardigheid

aan genoemde hoogeschool. Daarna wjdde
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De karakal.

zich ambteloosaan destudie,totdat'hjin
00k liet hj g6ene pogingen oybeproefd om hj
een Griek aan hethoofd derrçgering teplaat- 1852 wederom t0t hei ambt van custos aan

sen, weshalve op het Congrès te Troezene de Keizerljke H0fbibliotheek geroepen werd.
capodotria.
g t0t president gekozen werd.De Inmiddels had de Académie van W etenschapregéring benoemde hem t0t opperbevelhebber pen hem in Februarj 1848 t0tlid en in Julj

in Roemelië, waarna hj in hetvoorlaaren 1851 tot voorzitter der historisch-wjsgee;en zomervan 1826 alzjnekrachteninspande rige klasse benoemd.In Aiei1866wer; hj
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president 4er geheeleinstelling.Hj heeftinzonderheid voortrefeljlte uitgaven bezorgd
van oud-Duitsche geschriften.Daartoe behooren: rDie Siebenschlëfer (1839):'.- aFrt
ihlingsgabefiirFreundeëltererLiteratux(1839;
2de druk onder den titel:pDer Schatzgrëber
1842)'',- M ieltaël2dAiz?z'.
: pBuch von den
W ienern (1843)''en zjne rzehn Gedichtezur
Geschichteoesterreichsundungarns(1849)'',SeifriedHelbling(1814)'',- rDeutscheSprachdenkmaledes12Jahrhunderts(1846)''- pW 01fgang Schmslzl's Lobspruch der Stadt W ien
(1849)'',- rverbruderungsbuch des StiftsSt.
Peter zu Salzburq (1852)'',- pMittelhochdeutscheGrammatlk (1850)'',- rueberHeinrich den Teichner(18û5)'',- r'
DiealteKaiserburg zu W ien v0rdem Jahre1500(1863)':,
enz.Voortsliethj teekeningen vervaardigen

hàogvlakte loopt de groote weg van Euro-

op depunten zjnerooren.Dekarakaliszoo

Karamsin (Nikolai Mie'
haïlowitsj), een

achtig rood, en de staartlosachtig vaal.Hj
leeftvan hazen,konjnen,honden,vogelsenz.
en volgt dikwjlsden leeuw om zich tevem
zadigen met'
tgeen dezeoverlaat.1JtJiswoest
van aard en nietgemakkeljk tetcmmen.Hj
komtvoorin Perzië,Arabië,Indië enz.W j
geven hierbj srneafbeeldin:vandenkarakal.
K aram anle of
' Karama'n, een Turksch
ejaleet, 00k we1 met den naam van ztjne

hj zjnestudiën teLeipzigwenschtevoortte
zetten,zond ztjnvaderhem naarPetersburg,
om er in krjgsdiensttetreden.W eldraechter- toen zjn vaderoverleden was- nam
hj zjn ontslag, keerde naar Alosknu terug
en wjdde zich met tjver aan deheoefening
derfraajeletteren.Hjleverdeeenevertaling
van rlulius Caesar''van Sltaksneve(1787)en
van rEmilia Galotti''van Lesstny (1788).In
1789 volbragthj eene reisdoorDaitschland,
Zwitserland en Frankrjk! en kwam in 1791
zeervoldaan te Moskou terug,waarhjhet
DDagblad van Mosknu (1791- 1792)''stiehtte,
benevensrAglaj
,a (1794,2 dln)'',eeneverzam eling van rûmantischevel'halen,en pBrieven
van een Rtlssischen reiziger (1797- 1800,6
dln)''sehreef.Deze brieven gaveneenenieuwe
rigting aan de Russistthe letterkunde,en de
schrgvex werd t
laal'
bj ter ztjde gestaan dgor
den dichterDmltrî
jew.Voorts bepaalde Karc-t
slgz, na de trûonsbeklimming van A leœander .
!'
,zich btlde gcschiedenisvanzjnvadr
lrland.Hj schxeefeene pllistûrischelotkedeop
Catharina 11 (1802)'',Onderscheidenelevensgeschiedenissen Van morkwaardige pel'solAon,
Nverd in 1803t0trjkshistûxiograafen hgfraa;
benoesad raet eene jaarviedde van 2000 roebels,0n werkte nu onvermoeid aalzeene rGeschiedenisvan Rusland (dl1- 11,1816- 1824,
dl 12, voltooid door Blndow; 5de uitgave,
1842-1843)''.De regêring steldedaarbj het
geheele arehief terzjnerbeschikkiug.en de
Keizer,aan wieklhjhetwerk bj gedeelten

peesch Turkje naar S(r:ë. Geheel anders
evenwel is de gesteldheld des lands en dbr
bevolking in het westen en zuiden van dit

ejaleet.Dâârvindtmenlandbouw enveeteelt
en men wint er Ooften zjde,terwjlerde
voortbrengselen deslandstlitdehavel
zplaatsen

Adalia, Alaja, Selindi,Selefkeenz.worden
uitgevocrd.- Het land ontleent zjn naam

aan de Karamân)eelfTurkomaanse,
hen stam ,

die er vool'
heen heerschappj voerde, maar
zich gedeelteljk in 1392, geheel en al in

14GG aan de Tul'
ken Onderwftrpen moest.De
tegenwoordige hoofdstad is Ktmia; voorheen
was het Karamâ'
n,het Oude Laranla in Lycaonië, dat in 322 vöôr Chr.door Perdlceas

werd veroverd en verwoest,terwjlI'
rederik

Barbarossa er in 1190 binnentrok enM oltamvan alle m erkwaardige oude gebouwen te med 11 erin 1466 eeneoverw inning behaalde.
W eenen,dieertengevolgevandeverneeuwing De stad is dO0r korenvelden Omgeven en telt
de1
*stad werden afgebroken.Dezeverdienste- 2- t0t 3000 huizen,die een vervallen voorko.
ljke letterkundige overleed in hetbegin van men hebben.De Armeniërs bezitten er eenö
April1873.
fxaajt:kerl
k, en het kasteel is er meteen
Karakal (Felis caracal),isdenaam van walmuur Omgeven, binnen welken zich 0meen dier,hdwelk t0tde versehetlrendedieren Btreeks 100huizen verheffen.- Denaam K@ren t0t het geslacht der katten behoort.Het zlllzll is ook die vaneeneprovinde inPerzië
onderscheidtzich,evenalsde lynx,waarmede welke thans dien van Kerman Of Kirman
hetveelovereenkomstheeft,dooreenhaarpltlim draagt.
groot als e0n V0S en vaalbruin 0p nek, beroemd Russiseh geschiedschrtlver,geboren
Michaïlowka in
r
u4 en hals,terwglhj witachtigison'
derden dell 12âen December 176l5rgt,ebe
bmk. Een witte band loopt onder de keel hetgouvernement Orenbt
zodltdeschool
doorqdebuitenzjdezjnerpootenisvuil-geel- van professor Soltaden te M oskou;doch toen

hoofdstad Konia bestempeld,ligt in hetmidden van het zt
lideljk yedeelte van KleinAzl
@e
*@ en grenst in het ztllden aan de M iddellandsche Zee.H et om vateen aantalgew esten

der Oudheid, nameljk hetoosteljk gedeelte
van Lycië, geheelPamphylië m et Pisidië en

Isaurië,geheel Lycaonlé) het westeljk ge-

deelte van Cilicie
-,alsmede yedeelten van

Phrygië,Cappadocië en Cataonlë.In hetzuiden verheft er zich de hooge Taurus,benevensonderscheidenedaarmedeverbondenebergketens.H et binnenland vormthetvoornaam ste
gedeelte van de Klein-Aziatische bergvlakte,
de Lycaonisehe hoogvlakte genaamd,welke

40 t0t50 geogr.mjllang,meerdan20geogr.
mjlbreed en 1200Ned.elhoogis,enwaarop
zich hier en daar kegelvormige gevaarten verheFen, zooals de Karadagh (Zwarte Berg,
2500 Ned.elho0g).DeKysyl-lrmak (Halys)
besproeithetnoordoosteljk gedeelte deslands;
andere rivieren vormen ermeren enmoerassen.
De hoogvlakte is schraalbevolkt en de landbouw aldaar van weinig beteekenis.Tusschen
de armoedige dorpen en gehuchten vindtmen

er echter bouwvallen,dieaanwjzen.dater voorlas,bekostigde de uitgave met60000roe-

zich weleer vele steden verLieven. Over de bels. Het is in hetFransch en Dtlitsch ver-

KARAMSIN-KARBQUF.

216

tuld.Ditpopulaire maartevensrrondig bcwerkte boek looptt0t1611.Karams%nbewerkte
h
etlaatstegedeeltetezarskse-selo,wprkeizer
Aleœander hem het rchine'sche Huis''t0tverbljfhad afgestaan.In 1823 werdhjziekeljk

leeft, draagt den naam van Emir-el-HadBl
(Prins der pelgrims),terwjldehâhdelskaravanen zelven een opperhnpfdkiezen,dien z/
Karvan-basinoemeh.

verschenen.

zich voprt. Alleen water is er aanwezig.
Doorgaanskan men erkosteloos gebruik van

K aravan:era's ofkaravaanhuizen noemt
en overleed den 3denJunj 1826.Kprttevoren men in hetoostengrooteopenbaregebouwen,
had deKeizerhem een Jaargeldverleendvan waar ieder reiziger zjn intxek kan nemen.
50000 roebels, benevens verlof t0t eene reis Sommige karavansera's zjn ruim en prachtig
naar Italië. Zjnekleineregeschkiften z4n in ingerigt, maar men vindt e: geeh huisr:ad,
1835 te Petersburg in 18 dcelen in het licht daar elke reiziger zjne benogdigheden met
I arang-A sam OfKarang-Aslnisdenaam
van een koningrdk,datzich overdenoordoostkust van het eiland Bali uitstrekt. Het
lnopt zuidwaartst0t aan de haven Penang in
de Straat van Lpmbok.De bodem is berg-

maken.Eenekaravanserabestaatgewoopljk
uit een vierkant binnenpleln met eene bron

enKme
teenedubbelertlvertrekkehk
arbonkel, afltomstig vâh ket Lattjn-

achtigq aldaar verheft zich de Piek van Bali sche woord eaebtneul'
tts(kooltje)jwasbj de
(3500Ned.elho0g),enonderdetalrjkerivieren Ouden de naam van den rooden granaat,teris de Gilgil de voornaamste. Op sommige w/l men tegenwoordig dien geeft aan den

landen heeft men er elk Jaar :en dubbelen robjn.Tndemiddeneeuwennoemdemenalzoo
rjstoogst.Men schatdebevolking op 100000 00n fabelachtigen, vuurrooden steen, die,
zielen. Dit rjk is btjden oorlog van 1849 n3&r ïûen verhaalde, de eigenschap bezat#
verbeard verklaard en toegewezen aan den
Vorstvan Mataram opLombok.- Deevenzoo
genoe:ade hoofdplaats ligt een utlr gaans ten
westen van de Straatvan Lombok;menvindt
er breede straten,steenen huizen en e:n aan-

zienldken handel.

K arang-Bollong is een dïstrictop Java

om dengene, die hem droeg, ènzigtbaar te
maken.

Met 4en naam van karbonkel(carbunculus
anthrax) bestempeltm0n vncrts een etterge-

z&vel, dat oene roode kleur heeft. De karbonkelkan fw eralontstaan op het ligcha:m j
doch hetligtst op die plaatBen,welkegebrek-

in de residentie Bagelen en de afdeeling Am- kig gereinigd worden.Hjtreedttevoorschjn
bal. Het ligt aan het zuiderstrand tusschen in de gef
laante van een puistj:(datrasin
de rivieren Tlintjin,Goeleng en Dletis,telt omvang toeneemt, terwjlde huldjdie het
5000 inwoners en bezit vele vogelnestholen. omspant, eene donkerrnole ofzelfs blaauwe
-

Btjde evenzoo genoemde hoofdplaatsbe- kleur a'
anneemt.Hj veroorzaaktveelpjn en

vindt zich, op den berg Kali Belet!eene kan dnor de plaats,waar hj zich bevindt,
redoute in de gedaante van een driehoek. lastig en gevaarljk worden,vooralwanneer
Zj heeft eene kazerne meteenekleine be- onderscheidene karbonkels optreden. De karzetting.
bonkel ontstaat veelal doûr een gebrekkige
E aravaan , afkomstig van het Perzisch verzorging de< huid - dikw/lsbok zonder
w oord karvan (koopman), is de naam van bekende oûrzaak.Hj geneest,wanneermen

een groûtreisgezelschap,gewoonljkuitkoop- na eene dieye insnjding hetaangedaan ce1lieden bestaande en zich in Azië en Afrika weefselverwjdert.
vereenigend td onderlingebestherming bjhet K arbouw noemtmen op deOost-lndische
volbrengen van togten in hetbelang van den
handel of tût het bereiken van godsdienstige
eogmerken. Zoodanig reisgezelschap telt wel
eens 1000 kam eelen,dieachterelkandervonrt-

Bchrjden, zoodat f
le lengte van zulk eene
karavaan somwplen eenegeogr.mtllbedraagt.
De vermaardste karavanen zjn echter die,
welkeJaarljks op bapaalde tjdenuitAfrika

eilanden eene aldaar algemeen verspreide #e#-

seheidenheid van den bufel (Bos bubalus
flm.
). De karbouw vexschiltevenzee:vanden

wilden buFel van het vasteland van Indië,
als van den tammen buFelvan midden-Azië
Italië en Griekenland. De overlevering zegt,
,

dat hj cmstxeekshetmidden del'2deeeuw
dûor den eersten vûrstvan hetrjkvanPadlaen de Levantnaar Mekka trekkenqtle eerste dlaran op de Soenda-eilanden is ingevoerd.
komt in Caïro, de laatste teDamascusbtJ- De Karbouw is er t0tbewerking derrjsteen.Pasgenoemdebevindtzich onderdebj- velden een hoogst nuttig dier en men schat

zondere bescherming van den Sultan van
Turki
l-e. Karavanen, die uit Perzië komen,
vûrmen zich te Bagdad en schepen zich in te
Bassora. De karavaanhandel is van veel belang.Dragen de kameelen 250 t0t300 Ned.
pond, dan noemt men ze zwarekaravanen;

het M ntal karbouwen op Java op ongeveer
1 millioen. De huid van den karbouw is
spaarzaaza bedekt met borstelachtige,dunne
haren en hier en daar zelfs kaal,zoodathj
veellast heeft van het steken van vliegen en
zich gaarne tût aan de opgen en neusgaten
dekameelen derl'
Lqtekaravanen torschen het in rivieren en poelen dompelt,ten eindeeene
halve gewigt,maar kunnen grcotere dagmar- kleikorst np de huid ter zjnerbescherming

schen maken.De eerste doorloopen dageljks
4, de tweede 5 geogr.m/l.Het karavanenverkeer isgoed geregeld,datwilzûggen,zj
vormen zich op bepaalde plaatsen en vertrekken op vastgestelde tjden.Deaanvoerderder

te bekomen. Zjne kleur is aschgraauw ) en
onder den buik en aan de keelwitachtig;o0k

heefthj eene halvemaanvormige witte vlek
boven ieder00g.Enkele karbouwen zjn wit.
Hunne horenszgn zeerverschillendvanlengte

Mekka-karavaan, die een gewapen; geleide en dikte.De Maleyers noemen dat dier karbo
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ofkaebouw,en de Soendanezen geve: ketden Nadat voorts Karel Martelin 734 deFriezen
naanlvan moending.
aan de Frankischeheerschappj onderworpen
Kardinaalsmuts (Evonymus L.4iseen on van Hnnold 'r(- Aguit@nik', de zoon en
plantengeslachtuitde familie derCelastxineae. Opvolgervan E'
ades,den eed van trouw ont-

Ditondetscheidtzicù dooree: vlakkeh kblky
Fiensbodem bedektismeteenerondescbjf,
door 4 of 5 bloembladen en evenveelmeellraden,op uitstekendeklielen dierschjfin-

vangen had,trok hj nogmaalstegen deArabieren ttln strjd,toen dezein Bourgondi;tQt
aan Lyon l-aten doorgedrongenen noodzaakte
hen in 738 t0tden terugtegt.Schoon hjNargeplant,en door eene 8-tUt s-hokkige,hok- bonne niet k0n veroveren, versloeghj het
verbrekende z>addoos met 1- t0t z-zadige Arabische leger,iletwelk t0tontzd opdaagde,
hokjes.ln 0ns Vaderland groeitdegewone waarna hj deheerschappj derArabieren ten
Kardinaalsmuts (E.europaeusL.
4,o0kpapen- noorden van de Pyreneen t0t aan de Aude
h,
oed genaamd,en heeftstompvierkanteJonge beperkte en Languedee in het Frankisch gekâkkehmet4jjneoverlangBch:strepen,over- bied inljfde.Gedtlrendedeonderhandelingyu
staande,kortgesteelde,elliptisch-lancetvormige, met pau3 Gee-qoril
tsJJJ,die zjn bjstand1nfln-gezaagde bladeren en rozenroode zaad- riep ttjgen L'tdtprand, koning der Longobardozen.Deze heesterisdikwklsgeheelbedekt den,overleed KarelMartel,dieaan I'heodevic
metbladluizen,weshalvehj 0ok wellIâen- (f 727) geen opvolger geschonken had,den
Ipp- genoemd wordt.
22sten October741,nadathj hetbestuur(
les
K arel. Vele vorsten hebben oader dezen rtlks aan zjnezonen Karlomaiten Pepl
jn de
naam geregeerd;demerkwaardigste zjn:
Korte opgedragen had.
Vorsten >if AeJ Carolingiselte A'
l
'
gd, na- Karel de Grtltlf:, die in 768 koning der
l
zi2A
ll
lltl
JA
Franken en in 800Roomsch keizerwerd.HjI
Karel MartelofKaeelde z
Wrz
j#l(r-dz,:en aanschouwde het levenslicht vermoedeljk te'
zoon van Pepyn van Aàrdfclen van Alpl
teïde. Xken den zden April 742 en waseen zoon
Hj werdgeborenomstreekshetjaar690.Toen van Pepjin de ft
vfd. Reeds op lz-jarigen
gkn vadei in 714 overleden was,hield zjne leeftgd metzjllbroederKarloman doorpaus
btiefmûeder Pledrndehem teltdulengevangen, SJJJt-I.
S 11 t0t koning gezalfd,aanvaardde
omdat zj hem gevaarljk achtte voorhali
eû hj met dezen na hetoverljden zjnsvaders
kleinzoon Theobald,aan wien Pepl
jnna den (768) hd bewind en dempte in 769 een om
d00d van zjn zoon Grimoaldde waardigheid stand,door den ouden hertog RùnoldinAqui$':nlâltrdUmuphadcpgedragen.DeNeustriëxs tanië veroorzaakt.D00r den dood van Karloechter wilden dezen nieterkennèn en rukten f/l12 en de ûitsluiting van diens beide zonen
onder CltilperioTTjdien zj na den doodvan verkreeg hj de alleen-heerschappj in het
Dagobert1IIt0tkoning,enonderRayanjkled, Frankische rjk (771). Om degrenzen tegea
dien ztJ t0t malordomus gekozen hadf
len, gevaarljke naburen te beveiligen en de uitvoorwaarts t0t Keulen.Gedurende den terug- breiding van het Christendom te bevorderens
tûgt evenwel, waartoe Pledrude hen omge- besloot hj t0teen oorlog tegen de Saksersj.
kocht had, wetden àtl dpot KarelMartel, die3ojaren duurde.Hj rukte voorwaartst0t
die inmiddels aan de gevangenis ontsnapt en aan de W eser en behield hetverûverde land
dnor deAustrasiërst0thertoguitgeroepenwas, door burgten testichten,welke hj van eene
in 716 bj Stabloen in 717bj Cambray ge- Frankische bezetting voorzag.Toen rieppaus
Blagen. Pleetrude, wier kleinzoon inmiddels Hadrlanns I hem te hulp tegen Desidlrius,
kestlrven was, cpende voor hem de pooxten koning derLongobarden.Kaeelwasmeteene
van Keulen.Toen schonk K arelM artel den dochter van dezen gehuw d gew eest,dochha*
troon aan ChlotarksJF noodzaakteCltil
perie haar,omdatzj hem geenekinderen schonky

doordeoverwinning bj Soissons devlugtte naar haren vader teruggezonden,waarnahj:
nemen naarE'udes,hertogvan Aquitanië,doch
sl0ot vrede m et hem ,daar Chlotari'usin 719

eene echtverbindtenis gesloten had metH ilde-

overleei, en werd doorhem a1smalordomus
erkend.In die betrekking voerde hj gedurende de regéring van Chilperioen laterOnder
die van Theoderic JF heerschappj oNerde
Franken.Hj ondernam krjgstogten tegen de
afvalligeAlemannenenBejeren,alsmedetegen
de Saksers, totdat Eudes zjne hulp inriep

Zwaben.Om zieh daarovertewreken,elschte
Desidêri'
tbs,dat de Paus de zonen van Karloman zou kroonen , en toen die eisch onver-

pcz'
#,eenedochtervan Gottfried,hertoq van

vuld bleef,verwoestte h$jhet Pauseljk gebied. Uit Genève trolt Karel met 2 legers
over den Grooten St. Bernard en overdea
Mont Cenis naar Italië en bleef gedurende
den w inter aldaar. lloorde veroveri
ng van

tegen de Arabieren. Deze toeh hadden zich
sedert 720 gevestigd in hetW est-Gothische Pavia (774) vernietigde hj dezelfstandlghei;

usgeSeptimanië,vanwaarztjin Aquitaniëvielen, van hetrjk derLongobarden.Desidlri'
Bordeaux veroverden, Eudes eene nederlaag raaltte in krjgsgevangenschap en moestzkn
'e
tûebragten,over de Garonne t0t aan deLoire Overige levensdagen te Corbie a1s monnik
voortrukten en Tours bedreigden. Tusschen dool'
brengen. De Longobardisehe Hertogea
deze stad en Poitiers behaalde KarelM artel huldigden Korelals hun koning,en deze be-

in 732 eene belangrjkezegepraalOp deAra- vestigde de schenking van Pepj;n aan den

bieren)zoodat deze, nadat hun bevelhebber Paus.- Inmiddels waren deSakserswederom
Abd-oer-Raman gesneuveld was, op de vlugt opgestaan en in Hessengevallen,zoodatKarel
gingen,waardoor deGermanen en deChriste- terugkeerde en hun in 775 eene nederlaag

nen van een dreigend gevaarwerden bevrjd. toebragt.In 7;6 moest hj zich echternog-

218

KAREL.

maals naar Italië begeven,om er denopstand Oosteljkemark (zie Oostenrjk),die ziehtot
van Rotgont, hertog van Friaul,te dempen. aan de Raab tlitstreltte, teneinde zjn rjk

Daarna behaaldehj eeneniet
lweoverwinning tegen elken invalvan diezjdete beveiligen.

op de Saksers, zoodat de meeste Saksische
Merkwaardig wasvoorts detogtnaarTtalië,
stamhoofdeizhem in 777 Op eene vergadering dien K arelin 800 ondernam ,om pausLeoJ.I'
T,
te Paderborn als hun opperheer erkenden. diebt
jhem te Paderborn eenewjkplaatsgeDââr versehenen ook Arabisehe vorsten uit zocht had tegen dewedel-spannigeRomeinen,

Spanle, die den bjstand van Karel tegen
Abd-oer-Raman, kalif van Cordova,inriepen.
Kareltrok in 778naarSpanje,enhetoosteljk
gewest tusschen dePyreneën,endeEbrowerd
toegevoegd aan hetFrankischerjk.Gedtlrende
zjntertlgkeer,waarbj deheldhaftigeRoland,
door de Basken ovbrvallen, bjjRonccsvalles
sneuvelde,Ontving hj berigtvaneennieuwen
opstand der Saksers,dietotaan deRjntegen-

in zijnewaardigheid tebevestigen en de0p-

rperlingen testrafen.Toen hjop deneersten
Kerstdag van het jaar 800 voor het altaar in
de St.Pieterskerk zjne gebeden uitstortte,
zette de Paus,naarallen schjn zonderzjne
voorkennis,hem dekroon 0y hethoofdenbegroette hem tonder toeluichlng des volks,als
Carol'
as2.
/.1.:z1.
:/1.:,keizerderRomeinen.Zonder

Keulen T7aren voortgerukt. Karel versloeg hen aan de Eder,trol
t door hun land
t0t aan de Elbe en bleefer in 779 en 780.
Toen hj het volgende Jaar naarItalië ver-

datzjne magthierdoorvermeerderdwerd,ontving zjne waardigheid op diewjzeeenongemeenen luister.Zjn oogmerk om dooreene
huweljltsverbindtenismetTregzdtziealdaar),keizerin van hetByzantjnschertjk,het00st-en

plaats gevonden had,zich weder in hun midden bevond. Een Frankiseh leyer,dat tegen
de Soxben te velde trok,werd ln 782digtbj
de Sveser verslagen. Karel nam echter eene

door de verovering van Barcelona bevestigd.
De tegenstand der Saksers,die nogmaalsaan
den benedenloop van de V -eser en aan de

OV0<

trokken was, om zjn tweedcn zoon Pepî
jn W est-Romeinsch keizerschap te vereenigen,
t0t kouing van Italië, en zjn derden,den werddoorden valderKeizerinverjdeld.Haar
3-jarigen Lodewqk,t0tkoningvanAquitanië opvolgerNieêphorltswaseenvjandvanKarel,
door den Pauste doen kroollen,kwamen de doch M lehaè'
lI weigerde niet,hem den titel
Saksersopnieuw inOpstand,zoodra W ittekind, van keizer t0e te kennen.In Spanjewerd
die niet te Paderborn verschencn was, maar sedert799 hetFrankisch gezag,hetwelk zich
bj Sieyfried,koning van Jutland,eenewjk- 00k t0t de Baleari3che eilanden uitstrekte,

overzjdevan de Elbe de wapenshadden @-

geduchte wraak,daar hj,nadatde Saksers gevat, nam ten laatste een einde, nadatmt
zich nogmaalsOnderworpen hadden?teVerden
aan de Aller4500 gevangenen Op e'én dagals
oproerlingen liet ter dood brengen. Daarop
volgde in 783 een algemeene opstand van alle
Saksische stamm en. Een slag, bj Detmold
geleverd, bleef onbeslist. Karel trok terug,
maar zegepraalde in een tweeden veldslag

Noord-Albingië10000huisgezinnen weggevoerd
waren en hun land aan dq obotriten wasge-

schenken,terwjl in 803 de wede te Selz
gesloten werd, waarbj de Saksische edelen
Karelqlsopperheererkenden,hetChristendom
aannamen en daarentegen geljkstelling van

het Saksische volk met hetFrankische ver-

aan de Hase, waarna hj in 784 en 785 in w ierven m et behoud van hun eigen regt.Er

Saksen bleef ODà er de Orde te handhaven. werden bisdommen gesticht te Minden,OsHunne aanvoerders,W ittekind enAlbio,voeg- nabriick, Halberstadt, Verden,Bremen, Paden zich te Attigny in Champagne bj hem , derborn, M iinster en Hildesheim onder het
lieten zich doopen en bleven hem getrouw . oppergezag der aartsbisschoppen van K eulen
Omstreeks dien tjd bragthj o0k de Friezen en M ainz. - Een nieuw e oorlog ontbrandde
tusschen de Eem s en de Iveser t0t onder- in 809 in het noorden des ljjks door de vjw erping.E en opstand van A vighi)hertogvan andeljkheden tusschen Gotyried,koning van
Benevento, een schoonzoon van Desid'
eri'tbs, Jutland, en de Obotriten,de bondgenooten
werd weldra beteugeld. Thm silo,hertog van van Karel.Deopvolgervan Gotfried,HemBe/eren, door zjné gemalin Luitberge,eene wzizl.ç genaam d,slootvrede aan de Eider,ter-

dochter van Desédêrins,t0tverraderljkeaan- wj1Gottfried tennoorden vandezehetDaneslagen aangespoord,zoodathj reedsvroeger werk als een schtltswal tegen de Saksershad
te W ormsgjzelaarshadmoeten stellen,werd doen verrjzen.
op den Rjksdag te Ingelheim terdood ver- Door zjne oorlogen, waarin hj bljken
oordeeld, en schoon Karel hem het leven

gaf van groote veldheerstalenten, had Kaeel

schonk,werd hj alsmonnik naarFulda ge- de grenzen van zjn rjk aanmerkeljk uitl met onvermoeizonden en van zjn hertogdom beroofd.Toen gebreid.Tevens zorgde hi
Kareln0g in 789 hulp verleende aan de0b0- den jiver voor eene goede regtsbedeeling,
triten in Mecklenburg tegen de W ilten iu tle voar de stoffeljke welvaarten voordeverMark, trok hj over de Elbe,en strjdende standeljke ontwikkeling zjner onderdanen.
tegen deAvaren,dievermoedeljk reedsdoor De zaken van den 00rl0g had hj door den
Tltassilowaren opgezet)ruktehjin791v00r- heerban Op goeden voet gebragt en door de
p voor deveiwaartst0t aan deRaab.ZjnzoonPepynbragt wélgewapende marken zorgde hdeze volkerent0tonderwerjing,terwjlKarel ligheid del'grenzen van zjn gebied.Hj verzelf in 794 tot 798 oproerlgheuen in Saksen nietigde het gezag der voormalige hertogen,
moest dempen. Hj veroverde aan de Theisz omdat hj ze gevaarljk achtte voordekoninkin 796 de legerplaats van den aanvoerder en ljke waardigheid. Overafzonderljke goën of
een onmeteljken buit.Yoortsstichttehjeene landschappen steldehj graven aan,enonder
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deze benoemde htj centgraven, op wie de 810,en de oudste, Kareljdie hem gewoonzendgraven van Karelhettoezigthadden.Deze 1jk vergezelde,in 811 overleden.Dederde,

laatsten hielden viermaal 'sjaarsvergaderin- Lodewj;kranX4g/
?
ICJI-CF,laterLodewbkdeFrozzld,
gen in hunne provinciën en leverden een ver-

slag in Op debeideRjksdaren,waaropinhet
voorjaar(hetMeiveld) de blsschoppen,abten
en hooge vasallen,en in hetnajlar deaanzienljksten en de raadsheeren des Konings
zich vereenigden,om overztjneontwerpente
beslissen, welke vervolgens, door hem bekrachtigd,onder dewetten (Capitularia)werden Opgenomen. Het regt werd in naam des
Konings gesproken d00r de pfalzgrav:a en
door de regtbanken, die niet langer uit de
gemeente, maar uitschepenen waren zamengesteld. Tegen binnenlandsche olllusten werd

werd in 813 doorhem zelven 0g den Rtjksdag te Aken gekroond,nadat hj hem eerst
ztjne pligten als regent had voorgehot
lden.
Kortdaarna wel'
d hj ziek en bezweak voor
een aunvalvan koortsden28stenJanuarj 814.
Zjn ljk werd te Aken in de doorhem gestichte kerk '
Li
jgezet,- paus PasehalisIII
verklaarde hem heilig,- en zjnelevensgeschiedeniswerdopgestelddoorzjnsehoonzoon
en geheimschrjverEyinhard.
Karel 11 of de TCJ:, eenigen zoon van
Lodewl
jk cle T'
rztl
-d uit zjn tweede huweljk
metJuttateenedochter van den Bejerschen

metgestrengheid gewaakt,terwjlKarelmet graafWov Hj werd geboren in 822 of3
.23
jver de geesteljkheid in bescherming nam. te Frankfort aan de Main, verkreeg in 837
Het hefen van tienden werd doorgezet in Op den rjksdag teAkenNeustrië,Alemannië
weerwil van den veelvtlldigen tegenstand, en een grootredeel
tevan Botlrgondië en zag
vooral in Saksen,hoewel Karelzjn gezag zich a1s 14-Jar1g Jongeling Opderjksvergader
i
n
g
t
e
Cïi
e
r
s
e
y
t
0t koning gekroond. Na
alsogperheertevenshandhaafdetegen deaanmatiglngen t
ler bisschoppen.Handel en nj- dendo0(
1 zjnsvaders echterkwam zjn halfverheid vonden in hem een begunstigerenhj broeder Lotltari'ts tegen hem in verzeten bebevorderde den landbouw doorwetteljkever- haalde eene overwinning, zoodat Karel een
ordeningen,alsmededoorzjn eigenvoorbeeld nadeeligen vrede moest sluiten. Laatstgeop zjne domeinen.Moerassen werden droog- noemde verbond zleh daarna (841) met den
gemaakt!bosschen uitgeroeid,dorpenenkloos- anderenbroeder,LodeIvjikdeDifdcler,leverde
tb.
gbj Fontenay,nietvervanAuxerre,
tersgestlcht,terwjlhj o0k prachtige gebou- Lotltari'
wen,zooalspaleizenteAkenen Ingelheim ,als- een beslissendan slag) zegepraalde nogmaals

medevelekerken,deedverrjzen.Ztlngrootsch
plan (793)om dooreen kanaaldeRednitzen
de Altmiihl en alzoo deRjn en deDonau,
de Noordzee en de Zwarte Zee te verbinden,
moesthj laten varen.- O0k wasKareleen
vljtig beoefenaar en voorstanderder wetenschap.Hj verstondLatjnenGrieksch,poogde
eene spraakkunst van zjne moedertaalop te
stellen en deed de Frankischeheldenzangen
verzamelen.Geleerdemannen riephjaanzjn
H0f, zooals Aleuingœ en Paulns Diccogad,
verbljdde yich in hun Omgang en luisterde
gaarne naar hunnen raad,alsdeze strektet0t
beschaving dergeesteljkheid en t0tOnderrigt
des volks.Aan kloosters en hoofdkerken verbondhj scholen)en00k aan zjn Hofstichtte
hj er eene ten behoeve van zjne zonen en
dienaren. Kard bezat eene hooge gestalte en
een krachtig ligchaam; hj had een indrukw ekkend voorkom en,leed eerst in de laatste
4Jaren zjnslevensaanongesteldheidenwas
een vriend van Jagen,rjden en zwemmen.
Zjne levenswjsenkleeding wareneenvoudig,
doch hj gevoelde zich sterk aangetrokken
doorhet vrouweljk geslacht. De geschiedschrjver Nitkard zegt van hem, dat hj in
wjsheid en deugd alzjnetjdgenooten overtrof,terwjlhj aan allen tegeljk ontzag en
liefde inboezemde,Ja)dat hj een voorwerp
van algemeene bewondering was.Zjn roem
verbreidde zich ver buiten de grenzen van
zjn gebied en erverschenl
m gezantschappen
uitden vreemde aan zjn H0f; zelfsHaroen-

bj Straatsburg en noodzaakte hem t0t het
verdeelingsverdrag van Verdun (11 Augustus
843),waarf
loorhetrjk in 3 zelfstandigedee1en qescheiden werd.DaardoorverkreegKarel
Gallld Of heteigenljke Frankrjk, waaraan
hj Aquitaniögewapenderhandtoevoegde.D00r
het opbrengen van geld en later doo1'afstand
der steden Rennesen Nantes bewoog hj de
Noormannent0tden aftogt,terwjlhj voorts
den Oproerigen hertog van Bretagne door geweld t0t onderwerping wist te dwingen.

Lodewj;k de.
llfxïfdcA6r,gestetlnd doordegunst
der aanzienljken, beoorloogde hem aanvankoljk metgoed gevolgen dwong hem in 858
tot de vlugt naar Bourgondië,doch moest in
860,na een tweetlen,mindervoorsjoedigen

veldtogt, den vrede van Coblenz slmten.Behalve nieuwegevechten tegen de Noormannen,

die hj in toom hield dooreen gedceltevan
deze a1shuurbendenindiensttenemen,voerde
hj gestadig oorlog tegen zjnneefKarel,k0ning van Provence. Na den dood van dezen

streef
l hj met Lothari'
as 11 om dc nalatenschap,totdat het eindeljk t0t eene deeling
kwam.Toen dezein 869gestorvenwas,nam
Karel 0ok zjne landen ln bezit,hoewelzj
aan debroeders desoverledenen toebehoorden,
en liet zich te Metz kroonen t0t Koning van
Lotharingen.Daardoor kwam hj opnieuw in
verwiltkeling met Lodewl
jk deDlitselter, die
in 8;0 Karel noodzaakte den buit met hem

tedeelen, zoodat deze slechts het westeljk
gedeelte(Ly0n,Besançon,Vienne,Toul,VercI-AJ.
W# zondin 798 zjnegezantenderwaarts dun, Cambray enz.) behield. Nadat in 875
om hem te begroeten en kostbare geschenken keizer Lodewàik,Oudste zoon van Lotharius,
Over'te brengen.Van zjne 3 zonen,aan wie overleden was, betwistte Karel ook de groohj in 806hunnetoekomstige rjken aanwees, t
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en vele Italianen donr geschenken t0tzjne ning Johan rl4 Boltemen,diein den slag btj
belangen had overgehaald, werd hj in 875 Crecy sneuvelde.HjwaseentelguithetHuis
dooreerstgenoemdet0tKeizergekroond.Toen

van Imœembltrg, werd geboren te Praag den

hj voottstePaviaeenrjkdaggehoudenhad,
trok hj optegen Lodewi;k deDifdcAer,die
een invalgedaan hadin zjn gebied,en ver-.
dreefhem.Nahetoverljden van dezenLodelpïjk keez.de hj dewapenen tegen Lodewnk,
'
denJongeren zoon van Lodewi;k deDifdckr.

l3den Mei1316?ontving zjne opvoeding aan
hetH0fteParjs,aanvaarddeeerstin plaats
zjnsvadershet aan dezen doorkeizerLodelp'
'
i/à IV opgadragen rjksvicariaatinItaliëen
verkreeg vervolgens, toen hj zjn gezag in
Italië niet langer kon handhaven, het markqraafschap Moravië.In den oorlog van Carlnthië tegen den Keizer verwoesttehj,als
bondgenoot zjns vaders,het land van den
graafron Glrz en nam 00k later deelaan den
vernieuwden strjd der Luxemburgers tegen
den Keizer.Reedsbj hetlevenvanLodewj;k
JF washj den llden Julj 1346 te Rensf
lop

Al de zonen van laatstgenoemde kwamen inmiddelstegen hem in verzeten bragten hem

eene nederlaag t0e bj Andermach (876).Een
laatsten veldtogt ondernam hj op verzoek
van den Paus tegen de Sarracenen en tegen
de Hertogen van Benevento en Napcls.Toen

hj echtertePaviaberigtOntving vanhetoprultkenvan Karloman,trok hjaanstondsover
den Mont-cenisterugenoverleedinhetdorple
Brios(Abrios)den 6denOctober877.Hjwas
2 maalgehuwd geweest,en zjnetweedege-

aandringen van paus Clemens VI onder vernederende voorwaarden door 5 Keurvorsten

t0ttegenkeizergekozen,entoch k0nhjzelfs
na het Overljden van Lodewi;k TL in weer-

malin Aïc/zïlt8ï:, eene zuster van Riehard, wi
1 van den bjstand van yeesteljkheid en
hertog van Bourgondië,schonk hem 3 zonen, adel, niet aanstonds het rustlg bezit der keiKarel,Karloman en Lodewjik, welkelaatste zerskroon verwerven. Eene vergadering van
gezanten der Keurvorsten van de Pfalz envan
zjn opvolgerwerd.
Karel III of de DJJA , derden zoon van Brandenburg, alsmede van den Hertog van
Lodewl
jkdeDzfdckr.Hj Werd qeboren Om- Saksen-Lauenburg,te Oberlahnstein onderhet
streekshetJaar832,verkreeg bj de verdee- voorzitterschap van den door den Paus afgeling desrjksOnderhem en zjne beide broe- zetten aartsbisschop Hendrik van Mainz verders Alemannië en een gedeelte vanLotharin- eeni
gd,verklaarde de verkiezing Van Karel
gen, doch erfde na den d00d dier broeders nietlg en koos eerstEdnard JJT,koning van
hunne landen, m et uitzondering van Bot
lr- Engeland en zwager van keizer Lodewljk,gondië,doch met geheelLotharlngen,terwjl daarna,toen Eduard een weigerend antwoord
hj eindeljk in884 door de keuzë der Fran- gegeven had: Frederik de Gddfrdlp:, markken 00k gebiedervan Frankrjk werd.Toen graafvan Melszen,- en eindeljkjtoen 00k
de Paus ztjn bjstand inriep tegen de Sarra- deze dekeizerljke waardigheid van dehand
cenen,liethj zich in deeerste plàatsin 880 wees, graaf G'iintlter rps Sekwarzbury. Daar
te Rome t0tKeizer kroonen,en keerde ver- Karelterugdeinsde v00r een open oorlog met

volgens naar zjne Staten terug zonder iets
uitte voercn.Hg omsingelde de Noormannenj
die de gewesten van de Nederrjn metplundering bezochten, in hunne legerplaats bj

zulk eengeduchten vjandjnam hj zjnetoevlugt tût listen en omwegen. Hj zorgde al
dadeljk,dateen andere mededingernaarden
keizerstroon Opstond,terwjlGûnther weldra
H aslov aan de Maas, doch sloot vervolgens overleed; doch reeds vôör dien tjd had hj
eeneovereenkomstmethun koning Gottfrieh dezen bewogen, afstand te doen van zjne
volgens welke deze hetChristendom aannam aanspraken. Nu zocht Karel zich ook mei
tegen het bezit van een gedeelte vau Fries- zjneoverigevjanden te verzoenen.Hj sloot
land en 2080 (oude) ponden goud en zilver. eene tweede echtverbintenis m et Anna,eene
Toen de Noormannen in 886Partjsbelegerden, doehtervandenkeurvorstvan dePfalz.schonk
kocht Karel wederom den vrede voor 700 zjnedochter ten huweljk aan Rudol
f,hertog
(oude)ponden goud en zilver.Dooreeneziels- van Oostenrjk,en bragthetzoover,dathj
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ziekteaangetast,keerdehjvoortsnaarDuitschland terug en verstiet zjne gemalin Rah.
el en teAken gekroond werd.Terstond daarna
onder voorwendsel,datzj verboden omgang maaktehj zlch meestervan dewaardigheidshield met zjn minister Leutward,bisschop teekenen of insigniën en deed ze,in strjd
van Vercelli. Deze laatste spoorde toen den met zjne uitdrukkeljke belofte,naarBohedapperen hertog Arnolf '
?
lcz
/ Carilttltië, de men brengen.Daarenboven zorgdehjvoorde
onwettige zoon van K arloman, aan, om uitbreiding van zjn gezag.Reedsbj zjn huKarel van den troon te stooten.Arnol
f wist
jkdehaPf
dz
jzn,schem
hoonvde
adere,
t
bdolgl
hng
keuirnvor
st
de hertogen van Oost-Franken,Thiiringen en we
vanl
al
rfR'
opvol
de
Saksen en eindeljk 00k deZwaben t0tzjne Opper-pfalz moeten toezeggen, en hj wist
zienswjze overtehalen,zoodatKarelin887 andere vorsten te bewegen om voor geld afop een Rjksdag te Trier afgezeten Arnol
f stand te doen van hunne regten op dat land.
t0t koning der Duitschers uitgeroepen werd. Na den dood van Annahuwde hj meteene
Karel overleed den zlsten Januarj 888 in de dochter van Hendeék, hertog van Jauer,
abdj Reichenau op een eiland in de Bodensee. waardoor hj aanspraak verkreeg op de vorVolgens eene zeer betwistbare overlevering stendommen Schweidnitz en Jauer. Daarna
werd hj door zjne dienaren geworgd.
begaf hj zich in 1354 naar Italië, waar
hjde Vlseontiinhungezagbevestigde,en werd
DuitsclteXeczdrd,nameljk:
KarelZF (1346- 1378),een zoon van ko- te Milaant0tkoningvanItalië,voortsteRome,
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nadat hj de vereischte eeden aan den Paus
ha4 afgelegd, met Paschen 1355 door Berfrcsdi, cardinaal van ostia, met grooten
luister t0t Keizer gekroond.Volgens zjne
belofte bleef hj slechts één dag binnen de
'iuren van Rome en gebruikte zjn vertoef
aldaar noch t0thandhavt
ng van zjnekeizer-

den vele voorregten, voerde er in 1350 een

schappk der Duitschers in ltalië.Tevreden
methetbjeenschrapenvan aanzienljkegeldsommen,die hj zich voortoegekendevoorregten en gunstbewjzen hadlaten toetellen,
door de Gt
lelfen bespot en door de Ghibelljnen vervloekt,keerdehjmetOverhaasting,

stenaars on handwerkslieden derwaarts. In

nieuw wetboek in, dat hj evenwel later
moest afsehalen, bevorderde de mjnontginning en den landbouw , maakte de Moldau
t0taan de Elbebevaarbaar,bouwdedoNieuw-

stad,het Hradsjin en de vermaardebrng te
Praag,stichtte er een aartsbisdom en in 1348

ljkerejten,noch t0therstellingvan deheer- eeneuniversiteit,en lokte veleDuitsche kun-

door de teleuxgestelde Italianen bedreigd,naar
Duitschland terug. Hier w erd door hem in

1356 de Duitsche grondwet bj de Keizerskeuze, de Gouden Bul, uitgevaardigd, het

merkwaardigste,dathj ten behoeve desrjks
verrigt heeft. Daar de Paus over de Gouden

Bul vertoornd was,zochthj hem tevreden

te stellen door eene tiendheëng van alle

inkomsten vangeesteljkegoedereninDuitschland t0ete staan:terwjlhj zich bjdehierover gebelgde Rjksvorsten aangenaam zocht
te maken door een voorstel t0t hervorming
der Duitsche geesteljkheid.Bj de bedreigingen van den Paus zag hj nict alleen van
zoodanige hervorming af? maar bevestigde
zelfs in 1359 de geesteljkheid in al hare
voorregten en maakte haarOnafhankeljkvan
het wereldljk gezag.Inmiddels heerschten

Bernabo en Galeazzo Fïdcolfîmetverregaande
willekeur in Italië en verdrukten erde Kerk.
Toen trok Karel op aandringen van tlen Paus
nogmaals Over de Alpen (13a
b8),gevolgd door
een talrjk leger. De Vineonti, door schrik
bevangen,vroegen vrede en kregen dien tegen
betaling van eene groote s0m gelds.Hierop

keerde Karel wederom metschatten,die hj
onder de namen van stratkelden,belastingen
en geschenken had ingevorderd,naar Duitschland terug,nadatzjuevierdegemalin,ElizaI:JA ran T0-û>:rE%, te Rome gekroond was.
Doch bj zjn zwak bewind bleven ook in
Dt
litschland wanorde en geweldenarj niet
achter. Reeds na zjne eerste terugkomstvan
Rome had hj zich genoodzaakt gezien een
bloedigen twist tusschen Ziirich en den Hert0g van OpyJez
/9'
ï
Jk uit den weg te ruimen.

1363 sl00thj een verdrag van erfopvolging

met Brandenburg en verkreeg in 1368 door

aankoop Silézië en deNederlatlsitz.Nadathj
voorts in 1373 de mark Brandenburg met
Bohemen vereenigd had,bragt hj 2 jaren
later een bezoek aan Liibeck Om er handelsbetrekkingen aan te knoopen,dee; metzjn
zoon W enzeleen togtnaar Parjs,waarhj
door koning Xarel F luisterrjk ontvanyen
werd,en smaaktehetgenoegen,dathj dlen
zoon erkend zag als zjn Oyvolger op den
Keizerljken troûnî
.Hj had hlertoe deKeurvorsten door aanzienljke geldsommen omgekocht, Ofschoon de door hem uitgevaardigde
Gouden Bul alle omkooperj verbûod. Hj
Overleed tePraag den 29sten Februarj 1378,
en de Keizerskroon viel met Bohemen en
Silêzië aan Wenzel ten deel, terwjl zjn
tw eede zoon, Siyismnnd, Brandenburg, en
de derde,Jûhann,de Lausitzverkreeg.Karel
w as geen groot, maar een zeer schrander
vorst. Schoon in vele oorlogen gewikkeld,

was hj afkeerig van den krjg en verkoos
verdragen,overeenkomsten en beloften boven

de beslissing der wapenen. Als een jverig
huisvaderbevorderdehj dewelvaartvanzjn
ge*z
in, schoon niet altjd op eene loleljke
*
WI
JZO. Voorts was hj een nederig dienaar
van den Pauseljken stoel,terwjlmenhem
roemt a1s bekend metverschillende talen en
ervaren in m enige w etenschap.

Kard F(1529- 1558)!sedert1516a1sKarelI
koning van Spanje.Hj wasde oudste zoon
van Pltilippus,aartshertogvan Oostenrjk,en
van J'
PFIt
ZU t
x,eene dochter van Ferdinand en

Isabella van Spanle, en aanschouwde het
levenslicht te Gent den 24sten Februarj 1500.
AlskleinzoonvankeizerMaœimillaanenMaria
rlzl Bourgondië,de eenige dochter van Karel

de zS/t
llfe,was hj tevensgraafvan Holland
en Zeeland,zoodat hj heerschappj voerde
Na laatstgem elde terugkom st echter kwamen over de belangrjkste gewesten van Europa.
de steden van Zwaben tegen hem in verzet, Hj werd in de Nederlanden opgevoed onder
terwjl hj vervolgensin een 00rlOg gcwikkeld de leiding van W illem van Croy, heer van
ve.s.Karethield intusschen m eervan ridw erd met E berhard, graaf ran Tfrïirfd-kr.t/, OAgt
die echter eindigde m et de nederlaag en de derljke oefeningen danvan wetenschappeljke
gevangenschap van dezen.Daarenboven ont- sttldie.Zjnleermeesterdwarsboomdehem niet
stonden er magtige riddervereenigingen,z00dat de vorsten en steden zich genoodzaakt
zagen, zich door onderlinge verbindtenissen
te versterken.O0k werd Duitsehland in 1348
door eene geweldige aardbeving en (
100r

inzjneneiginr,maaronderweeshem tevensin
de geschiedenls,vormde hem voorzjnetoekomstige betrekking en boezemde hem eene
ernstigewaardigheid in,diehem zjngeheele
leven bgbleef.Na den dood van zjn grooteeneverschrikkeljkepestziekte- de zwarte vader I'
erdiktand (1516) aanvaarddeKarelde
d00d - geteisterd,achtervolgd door het ont- teugels van het bewind en den titelvan k0staan van de sede derFlayell
antenen door ning van Spanje.Dit eigenmagtig optreden
eene vervolging der Israëlleten. Kareï be-

bj hetleven van zjne krankzinnigemoeder,

kreunde zich zeer w einig om aldie omstan- alsmede zjne ingenomenheid met deNedem
dijheden en zorgde slechts voor Bohemen. landers,diehem omringden,wektedenwrevel

Hler schûnk hj aan den adelen aan de ste- deraanzienljkeSpanjaarden,en hetuitsteken;
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beleid van xjn minister Ximenes k0n naau- glansrjkeoverwinninggevangen(24FebruaW
weljks het uitbarsten hunnerontevredenheid 1525). Bj deze merkwaardige gebeurtenis
verhoeden. Toen voorts in 15J9 M aaûmiliaan bet
oondeKareleeneChristeljkegematigdheid;
Overleden was,zag hj zich t0tKeizergeko- htjhield zjn tegenstanderteMadrid ln eene
zen. Schoon te voren eenigzius loszinnig, weinig bezwarende gevangenschap en scheen
onderscheiddehj zich alsKeizerdoorwaardig- aanvankeljk geen gebruik te willen maken
heid en staatsbeleid.Daar hj aldadeljk ln van de behaalde yoordeelen. W eldra echter
Spanledekalmteherstellenmoest,k0nhjeerst steldehj aan I'
ranszulkehardevoorwaarden
in 1520 ditlandverlatenOm deK eizerskroonte voor, dat deze met een eed betuigde, dat
aanvaarden.Hjreisdelangsdenzeereg,eens- hj liever in de gevangenis zotl sterven dan
deels omdat hj geen vertrol
zwen stelde op daarin toestemmen.Eersttoen de Koning van
denKoniny van Frankrjk,anderdeels Omdat Frankrjk, door smart verteerd, door eene
hj de vmendschap wenschte te verwerven gevaarljke ziekte werd aangetast,die hem
van H endrik VIII, koning van Engeland. met den dood bedrei
rde,bragt Karel hem
Den 22jten October 1520 werd hj te Aken een bezoek,waarnaelndeljk den 14denJanugeltroond en Ontving van den Paus den titel arj 1526 het verdrag van Madrid t0tstand
van Roomsch Keizer. De kiesverordening, kw am en I'rans onder drukkende voorw u rwaardoor men hem , uit vrees wegens zjn den devrjheidherkreeg.O0k in Duitschland,
uitgebreid gebied,Onschadeljkzochttemaken, waargedurendezjneafwezigheid zjnbroeder
onderteekendehj zonderaarzeling,maarcok I'
erdinand den schepterzwaaide,zag hj zich
zonder zich er later naauwgezet aan te hou- door voorspoed begunstigd.Hj verkreeg er
den. Zjne troonsbeklimming had plaats in de bezittingen van Ulriels,hertoq ran Wï
irden vooral v0or Duitschland zoo merkwaar- tembery,en bdeende daarmedezpn brocder,
digen tjd derHervorming.Om aan de godsvoortsmaakte hj een eindeaan den B0edienstige geschillen een einde te maken en renoorlog en vernieuwde het Zwabisch Verin hetalgemeendeaangelegenheden desRjks bond t0t bestrjding der Turken.
Intusschen wekte de toenemende magtvan
te regelen, hield hj in 1521te W ormseen
Rjksdag,waar zich allevorsten en standen Karel, door aanhoudenden voorspoed verkret
les rjks, benevens eene verbazende volks- gen,groote ongerustheidbj velevorsten van
massa,vereenigden.Imtlter,dieermetvrj- Europa, vooral bj paus Clemens VII,die
geleide van Karelverscheen,bepleitte aldaar vreesde,datdealoudeKeizerljkealleenheerzjne zaak met jver en kracht.De Keizer schappj z0u terugkeeren.De Paus verbond
schortte zjn Oordeel op, maar al die ver- zich dientengevolge met Frankrjk en met
deeldheid in Duitschland kwam hem zeer de voornaamste Staten van Europa,ontsloeg
ongelegen, daar zjn zetel in Spanje n0g Ikans 1 van zjne verpligtingen en poogde
altjd wankelde en hj tevensdoorFrankrjk hetKeizerljk gezag uitItalië teverwjderen.
met een 00rl0g bedreigd werd. Om dus de De Onhandige bedrjven dier bondgenooten
geheele zaak door een enkelen maatregelten verschaften echter de overwinning aan den
einde te brengen,deed hj,toen Lntl
ter niet Keizer. I'
rans #/brzc, hertog van Milaan,
totherroepinq tebewegen was,dezen in d6n werd van zjn hertogdom beroofd en de oorrjksban,verlletinden 100pdesJaarsDuitsch- logsfakkelin den Kerkeljken Staatontstoken;
land en keerde in 1522 over de N ederlanden

Rome zelf w erd d00r de troepen van K arel

en Engeland naarSpanjeterug,om de oproe- van Jyovrlol storsaenderhand veroverd en gerige steden van Castilil t0t haar pligt te plunderd en de Paus gevangen genosaen.
brengen. Terwjlhj hier de overwinning be- ILarel echter gafvoor,dat hj die ge4ielddahaalde, waren de Turken onder Solima,n de digheden afkeurde en schreef aan de v00rGroote over de grenzen van Hongarje gatrok- naam ste vorsten van Europa,datzuiks zon-

ken en hadden Belgrado veroverd.Tegeljker- derzjn wetenentegenzjnwilwasgeschied,
tjd begon Frankrjk docr een aanval op Ja,hj hulde zich met geheel zjn Hofin
Navarre en op de Nederlanden een langdu- rouwgewaad en verordende zclfsgebedenvoor
rigen strjd, welke zich 00k t0t Italië uit- de bevrjding van den Paus,terwjlhj dezen
strekte. De vjandeljkheden hadden reedsin n0g zeven maanden gevangen hield.Toen de

us eindeljk door devlugtaan zjne magt
1521 een aanvang yenomen.De Franschen Pa
behaalden de overwlnning aan de Overzjde ontsnapt was,sl00tKarelte Barcelona vrede
der Pyreneën, maar streden ongelukkig in
de Nederlanden.Een vredescongrès,te Calais
gehouden, verbitterde de gemoederen n0g
meer en schonk aan Rendrik VIII een v00rvoering van Prospero Colonnaen Georg Frvlz#dber.g in Italië,w aar de Franschen uit Parm a

methem Op den 29stenJunj 1529,enopden
sden Augustus daaraanvolgende te Cambray
met den Koning van Franltrjk,op wien hj
in Italië door de hulp van AndrlaDprïl eene
volkomene overwinning had behaald. Zj
m oesten dien vrede koopen voor het onvool'waardeljk bezitvan Italiëenhem dekeizerskroon te Bologna en aanzienljkeschattingen

en Piacenza en zeltb uit Alilaan verjaagd
werden, en de toetreding van den connetable
Kavel '
th
czz Bonrbon tot zjne partj stelden
Kard schadeloosvoorden verjdelden aanval
op Provence.W eldranam hj I'
ransT,koning
van Frankrjk,die Pavia belegerde,na eene

beheerscher van Italië vertrok hj nu na eene
achtjarige afwezigheid wedernaarDuitschland
(1530):Om aldaar aan de godsdiensttwisten
een elnde te maken en tevens den bjstand
der Rjksstanden te vragen tegen de Turken,

wendselom dezjde van Kareltekiezen.De
voorspoed derKeizerljkewapenen onderaan-

toekennen.Als gekroond Keizer en onbeperkt
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die onderaanvoerinq van Dolima'
nJllongarje d00rrjn invalin Champagneen doordezeveroverd en reeds ln 1529 het beleg voor gepraal van Andrla Dpdl Op de FranschW eenen geslagen hadden. Het gelukte hem Turksche vloot overwinnaar,zoodatden 18den
echter niet de kerkeljke partjent0trustte September 1544 de Vrede te Crespy gesloten
brengen, en toen hj deProtestantschebelj- werd. 0Ok gelukte hethem in 1539 de otlde
denis nietwilde erkennen,weigerden dePr0- constitutiederCortesin Spanjetevernietigen
testanten hunne htllp tegen de Turkep. De en in 1540 een Oproer te Gentte dempen.

Rjksdag ging invjandeljkestemminguiteen,
en deKeizerzagvan alzjnewenschenslechts
één vervuld,nameljk dezen,datmenhem de
verkiezing van zjn broeder I'
erdinand t0t

Daarentegen mislukte in 1541zjn togtnaar
Algiers. Na den Vrede van Crespy maakte

hj zich gereed om devorstenvanhetSchmalkaldisch Yerbond te tuchtigen,daarzj hem

Room sch K oning beloofde.ln 1531 vormden vertoornd hadden door htlnne weigering om
de Protestantsche vorsten het Schmalkaldisch hetconcilieteTrenteteverordenen.Hj verVerbond en stelden zich in betrekking met bond zich metden Paus,metM anrits,hertog
de Koningenvan EngelandenFrankrjk.Deze van zsïtz/rqsdzl, en m et..den Roomschen Koning
omstandigheid, alsm ede het gevaar,hetwelk Ikrdinand, deed de Schmalkaldische Vorsten
van de zjde der Turkendreigde,noodzaakte in den ban, overrompelde de bondgenooten
den Keizer in 1532 t0t den Religievrede van door snelle en krachtige maatregelen en be-

Niirnberg,waarbj het Protestantismus,be- haalde de overwinning in den slagbj Mi
ihlhoudens latere beslissingen,in zjn toenmali- berg (25April1547).Dekeurvorsteljkewaargen toestand werd erkend.Nu betoonden de
Protestanten zich bereid, tegen de Turken

digheid en landen,ontrukt aan den gevangen
keurvorstJoltannFrïetfglc/zvan Jgtzktses,schonk

ten strjde tetrekken.Hetgeluktedenbevelhebber Sebastian z
vcAtïrf/is bj eeneoverrompeling 16009 Turkentedooden,terwijlvoorts
Soliman 11 bj denaderingvan eenIteizerljk

hj aan hertog Mauvits'
pczlSaksenenbelastte
dezen in 1550 met de uitvoering van den

Rjksban in Magdeburg, hetwelk aan het
Schmalkaldisch Yerbond toebehoorde.Daarna

leqervan 80000manterugtroknaarHgngarjë
.. verleende hj op den Rjksdag te Augsburg

D lentengevolge ontsloeg K arel de D mtsche hetnInterim''ep voerdeer,doorzjnekrjgssoldaten in hun Vaderland en begafzicllnaar magtomringd,zulk eene stoute taal,dathj
Italië, Om met den Paus te onderhandelen hetvermoeden deed ontwaken a1sbeschouwde
over het zamenroepen van een concilie,doch hj Duitschlandalseeneertbljkebezittingvan

te vergeefs.VoortsOndernam hj in 1535 uit zjn Huis. Toen maakte hertog M awrits geSpanje een togtnaarAfrikategen den Turk- bruik van de algem eene ontevredenheid om
schen zeeroover Kltair-ed-din .fcrùtzrtlzytx,die z$n langgekoesterd plan t0t redding van
zich teTunisgenesteld had en vandaarzjne Duitschland en van hetProtestantism us ten
roofschepen uitzond, om Spaanschl (;n Itali- uitvoerte brengen.VerbondenmetHendrikfT,
aansche handelsvaartaigen buit te maken. koning van Frankrjk,ruktehj in 1552 met
Tunis werd ingenomen, en Karelgenoothet zjn leger voorwaarts t0t Innsbriick? nood'jichtgeteisterden Kelzerom
voorregt, dat hj uit genoemd:stad,welke zaakte den dool
hj aan haren regtmatigen beheerscherM ulei- naar Villach te vltlgten en dwong hem t0thet

A'
l.
s.scl als een leen der Spaansche kroon sl
uiten van het Verdrag van Passau (2 Auteruggaf, 22000 verloste Christenslaven huis- gustus 1552), hetwelkj in 1555 door den
waarts k0n zenden.
Rjlksdag teAugsburg bevestigd,aan dePr0Inmiddels was in Duitschland deZwabische testanten eene voll
komene godsdienstvrjheid
ve
Bond,die de belangen van Oostenrjk behar- rgunde.Gedurende den aanvalvan M aurits
tigde, in 1533 uiteengespat, en hetwas aan had H endrik 11 zieh m eester gemaakt van de
U lria , hertog ran 'f'fo rfewzà'
lfr-t?,gelukt,m et Lotharingsche bisdomm en Metz, Toul en
hulp van Pltilèpus'
PJZIHessen ztlnhertogdom Verdun. Karel streed aldaar tegen hem ,alste heroveren.Tegeljk vernieuwde I'
rans h oolt in Italiëjmaardeedvruchteloozepogingen
die een verbond gesloten hadm etSoliman .!'.!*, om de stad Metz aan haredappereverdedigers
?jneaanspraken op Milaan en deedeeninval te ontrukken.W anhopigdoor dientegenspoed

m Italië,terwjldeSultanHongarjeaantastte. en terneêrgeslagendoorziekeljkheid,spoedde
Maar ook ditmpal behield Kavelde overhand, hj zich naar do Nederlanden en gafaan de
al gelukte het hem ook niet zich m eestcr te
m aken van M arseille. D00r bemiddeling van

te Leuven vergaderde Standen kennisvanhet

besluit nm zjne overige levensdagen aanG0d
paus Panl'
t
bs II1 werd nu den 18denJunj te wjden.In 1555bekleeddehjzjnzoonmet
1538 te Nizza tusschen den KeizerenI'
ransI deregéringderNederlanden,den15denJanuarj
een tienjarigewapenstilstand gesloten,welke 1556 met die van Sranje en Napels,en b3gevolgd werd door eene bjeenkomst der hield slechtseenjaargeldvan100000ducaten.
beide monarchen te Aigues-Mortes, alsmede Gedurende de laatste dagen van zjn verbljf
door luisterrjke feesten te Parjs gedurende in de Nederlanden wendde hj pogingen aan
een vjfdaagsch bezoek des Keizers aldaar; Om door het sluiten van een vjfjarigen wadoch reeës in 1542 ontbrandde de Oo1-log penstilstand te Vaucelles SpanjemetFrankop nieuw , wegens de weigering des lteizers rjk te verzoenen en - hoewelvrtlchteloosOm den Koning m et het gebied van M ilaan aan zjn zoon de Duitsche keizerskroon te
te beleenen. O0k daarin was Karel,verbon- bezorgen.Daarna stevende hj,doorweinigen
den met Hendrik Ffff van Engeland, in vergezeld,naarSyanle,waarhj hetklooster
weerwil van zjne nederlaag bj Ceriosoles, Yuste bj Placencla in Estremadura t0tver-
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WaS Karel ill Ilecenzber 1711 te Frankfort
met de uitstekendste staatslieden vanzjntjd, gekroond,waarnahj in hetvolgendeJaarde
bemoeide zich met de belangrjkstepolitieke Hongaarsche ltroon verwierf.Metjverzette
aangelegenheden en verdeelde den overigen hj nu, gesteund door de veldheerstalenten
tjd tussghen godsdienstoefeningen en werk- van prins Ewq- enius,denSpaanschenSuccessie-

bljfplaats koos.Hier bleefhj in betrekking

tuigkundlgebezigheden.Bj zjn leven vierde oorlog voort,door zjn broedermetgrooten
hj,liggende in eene doodkist,zjneuitvaart voorspoe.l in de Nederlanden gevoerd. Ten
en overleed kortdaarna den zlstenSeptember laatste evenwel door de bondgenooten ver1558.- K arelw as een zeer bekw aam enbe- laten en doorde Rjksstanden slechtsQaauw
jchaafd vorst;hj onderscheidde zich evenwel ondersteund,zag hj zich in 1714gedwongen
dooreergierigheid enheerschzucht,zoodathj met Frankrjk het Verdrag van Rastadtte
doorgaans meer de uitbreiding zjnermagt, sluiten,waardoor hj bevestigd werd in het
dan hetheildesvolksbedoelde.Hj wasge- bezit van de Spaansche gewesten in Italië,
huwd m etIsabella,eenedochtervan Emanuël, Napels, Milaan,Sardinië en de Nederlanden.
koning van Portugal, die hem één zoon - Nadat hj in het volgendejaarSidliëtegen
later I'ilips 11 - en twee doc,
hters schonk. Sardinië van den hertog van Stxrp,ehad in-

Zjn zoon werd zjn opvolgerin Spanjeen in
de Nederlanden,terwjldeDuitschekeizerskroontendeelvielaanzjnbroederI'
erdinand1.
Karel FJ (1711-1740),den laatsten manneljken telg van den Habsburgschen stam en
den tweeden zcon van keizer Leopold.Hj
werd geboren den lsten October 1685 en z0u
aanvankeljk,naar den wensch zjnsvaders,
de kroon van Spanje ontvangen.Intusschen

geruild,belastte hj zich metde verdediging
van de Venetiaansche Republiek tegen de

Turken (1715),en zjnleger,onderbevelvan
prins Eltgenins,behaalde beslissendeoverwinningen bj Peterwardein en Belgrado.Daar
echter de Spanjaarden een aanval waagden
op Sidliëen hetbljkbaarhun doelwaszich
wederom van ltalië meester te maken,sloot
Karel in 1718 den Vrede van Passarowicz,

had de laatste Habsburger Op den Spaanschen waardoorhj Belgradojhetnoordeljkgedeelte
troon, K arel JJ,zonder op de onbetw istbare van Servië, Temeswar, en een gedeelte van
regten vanhetHuisvan Oostenrjkteletten, Slavonië,Bosnië en W alachye verwierf.Deze
op aandringen van den sluwen Franschen af- nieuwe 00rl0g,waarin de Spaansche minister
gezantH areosrt,denhertogPhil
i
psrczlAnjon, Alberonidoorzjneplannen Oostenrjk gewikt'Feede kleinzoon van Lodewl
jk X1Tf, biJ
' keld had, eindigde evenwel zeer spoedig
uitersten wil t0t erfgenaam van den Spaan- met de Quadruple-alliantie welke tusschen
schen troon benoemd, en de benoemde had Frankrjk, Engeland en Holland met den
zer t0t stand kwam.Methulp eener Enna den d00d van Karel11(1November1700) Kei
den ontruimden zetelbeklommen.Daartegen gelsche v100t werden de Spanjaarden overkwamen Engeland en de Nederlanden, uit wonnen en uitSiciliëverdreven,Alberoniontvrees voor verbreking van het Europeesch ving zjn Ontsl
aj,en Spanjemoestvan zjne
evenwigt,in verzet,en ookhetDuitscherjk, voornem ens afzlen. Inmiddels trofKareleen
Portugal en Savoye traden t0e t0tdeze ver- hardeslag doorhetoverljdenvanzjneenigen
bindtenis. Kamel w erd te W eenen in 1703
onder den naam van K arel 1II totK oning
van Spanje uitgeroepen en begafzich overde
Nederlanden naar Engeland. Vanhier vertrok

zoon.Om niettemin het gezag over zjne landen in zjn Huisteverzekeren,benoemdehj
volgens eene door hem zelven uitgevaardigde
wet, de Pragmatieke Sanctie geheeten,zjne
zdrdyïtzt0theerscheresnazjn
hj in Januarj 1704 met12000 man Holland- dochter Maria TF
sche en Engelsche troepen naar Spanle,het- dood. Hoew el die wet door de dochter van
welk reeds bjna geheelen aldoordeFran- zjn broeder Josef, alsmede door de Stanien
schen was bezet, en maakte met hulp der zjner Staten werd aangenomen, weigerden
Cataloniërs zich meester van Barcelona en demeeste buitenlandsche Staten,bepaaldeljk
Valencia, terwjl deEngelschen Madrid ver- Frankrjk,en de Keurvorstenvan Bejerenen
overden. Schoon hj aldaar den 26sten Junj Saksen,wier zonen metdochters van Josef 1

1
706 t0tKoning werd uitgeroepen,wildehj gehuwd waren, haar als geldig te erkennen.
die hulde niet ln persoon aanvaarden,omdat Karel was echter onvermoeid werkzaam om
hj n0g nietomringdwasdooreenglansrjken
hofstoet. De wisselvalligheid van den krjg
noodzaakte hem zjn zetel te Barcelona te
vestigen en hj vertoefde er totdat de dood
van zjn broeder, keizer JosLf .
f, hem in
1711 terugriep naar Duitschland.Volgenshet
testamcnt van zjn vaderstelde dezegebeur-

zjn plan ten uitvoertebrcngen,en hetgelukto hem , na het vruchteloos Congrès van
Cambray (1725),eerstSpanjeen voortsjnaar
aanleiding van de tegen hem vjandeljke
Hannoversche Alliantie,door een Verbond te
W eenen (8 Augustus 1726)o0k Rusland en
Pruissen t0tzjnezienswjzeoverte halenen
tenis hem in hetbezitvan al de landen van tebewerken,datzjhunnegoedkeuringschonF, zoodat jjP
@* het schrikbeeld der
overmagt vertegenwoordigde, waartegen half
Europa sedert 9 Jaren gestreden had. Men
liet eehter het plan der Spaansehe troonopvolging varen, en de Verbondene M ogendheden, met Engeland aan het hoofd,lieten

ken aan de Pragmatieke Sanctie. Pruissen
Ontving daarvoor hetregtvan erfopvolging in

Gulik. Daarentegen verbonden Frankrjk en

Engeland zich in 1724 en 1727 m et H olland,

Denemarken, Zw eden, Hessen-cassel en

Brunswjk-W olfenbiittel.OveralwerdenkrjgsKarelaan zjn 10toveren sloten in 1713met toerustingen gemaakten de00r10g scheenonFrankrjk den Vredevan Utrecht.Inmiddels vermjdeljk, doch doorbemiddellng van den
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Paus kwam n0g tjdig een Verdrag t0tstand Na den Vrede van Rastadt (1714)op vrtie
(16 Maart 1731),waardooraan Karel,tegen voeten gesteld, was hj als bevelhebber van
afbtand van de pas-opgerigte en veelvoordeel hethulplegerzjnsvadersin denoprlogtegen
belovende handelmaatschappj teostendeen de Turken (1716-1718) werkzaam geweest
tegen bekrachtiging van deopvolging van den en in 1722 metdeJongstedochtervan keizer
prinsdon Ctzelo:in de van oudsaandenKeizer J'
ozLf in het huweljk getreden,en nadathj
toekomende Staten Toscane, Parma en Pia- in 1726 zjn vaderalskeurvorstvan Bejeren
cenza, nu 00k door Engeland en Holland de was opgevolgd,verzettehj zich metkracht
handhaving der Pragmatieke Sandie werd tegen de Pragmatieke Sanctie, voegde zich
toegezegd.- Frankrjk echterbleefsteedsvj- aan de zjdevan Saksen en trad in 1740,na
andig tegen hep gezind en vond in de t1'oon- den dood van Kaeel TZ'
T,te voorschjn met
opvolging in Polen na den dood van A'
uylts- zjneaanspraak op deOostenrjkschelanden,
J'
?
x#11 (1733)eenenieuwe aanleiding t0t00r- welke hj niet alleen vestigde op de regten
l0gtegenOostenrjk.TerwjlOostenrjkenRllg- van zjnegemalin,maarook ophettestament
land zicb vôör den zoon van laatstgenoemde van Ikrdinand 1.DaartegeljkertjdFrederik
verklaarden,ondersteundenFrankrjk,Spanje 11 van Pruissen zekere oude regten op een
en Sardinië Stanislau Zdzzczyldài,den schoon- gedeelte van Silézië deed gelden en aan Oos-

vader van Lodewl
jk XV.De strjd wasvoor tenrjk den oorl0g verklaarde)slootKarelden
Karel,op zulke magtigevjanden nietvoor- 18(
1enMei1741teNymphenburgmetFrankrtjk
bereid en door den gevorderden leeftjd van en Cpanje een verbond,waarmedehjdeverEu-qenins mindersterk,zeerrampspoedig.Door brokkeling beoogde der Oostenrjksche mode zeevarende mogendheden verlaten, door narchie.KortdaarnavielhjmeteenFranschhet Duitsche rjk en door Ruslanâ onvol- Bejerseh legerin Opper-oostenrjk,veroverde
doendebjgestaan,moesthj ondervinden,dat Linz zonder slag Ofstoot,ontving e1*dehulde
de Franschen hem Milaan en geheelLombar- derStanden,terwjlhj den titelaannam van
dPe
** t0taan Manttla ontrtlkten,dat de Span- aartshertogvan oostenrjk,cntrokvervolgens
J'aarden zich meestermaakten van Napels en naar Bohem en,om ,versterktdoor20000man
Sicilië, en dat aan deRjn Kehl,Philipps- Saksisehetroepen,datKoningrjk tebezetten,
burgt Trarbach en geheel Iuotharingen in hetwelk hem doorlietVerdrag van Nymphenhanden vielen van zjnevjanden.D00rzulke burg w as toegekend, veroverde Praag des
slagen getroFen,toonde Karelzich eindeljk nachtsdooroverrampeling (27November1741)
bereid,bj den VredevanW eenen (3october en lietzich dool'de Standen desRjkshuldi1735) tegen erkenning van (le Pragmatieke gen a1a koning van Bohemen. Toen hj nt
l
Sandie en van het erfregt van Augustns fff, met algemeene stemmen t0tRopmsch Keizer
Napels,Siciliëen eenigedistricten vanMilaan, gekozen was,spoeddehj zich naarFrankfort
alsmede geheel Lotharingen, t0t schadever- aan deMain,waarhj zichdoorzgnbroeder,

goeding van Leszezynski,ten oFer te brengen. denKeurvorst van Keulen,lietkroonen.Van
Niet minder ongelukkig streed Karel, toen dit oogenblik afechter keerde het geluk hem
hj, daartoe door Rusland overgehaald,in den rug toe.DeHongaren,metgeestdriftver1736 op nieuw oorloogde tegen de Turken. vuldvoorMaria 7'Fzere.
sïc,stonden opom hunne
DeOostenr:ksche legersonder Seekendof en Koningin teverdedigen; zj hernamen OppcrKherenkûller werden overalgeslagen,engraaf Oostenrjk,drongen t0t in Betjeren door en
Nekperg sloot op aandringen van Maria veroverden Miinchen.Oolt Bohemen Nverd aan
TAerddïc, die w el voorzag, dat haar vader Karelontrukt,en deze moest de wjk nemen
eerlang sterven zou,den Yrede van Belgrado naar Frankfort, waar hj zich in zjn ramp-

(18 September 1739), waarbj Oostenrjk na- spoed diep ongelt
lkkigjevoelde.DeBejersche
genoeg al de Vroeger veroverde landen,be- generaal Seekendorfverloeg eindeljk de Oosmet
Ser
bi
ë
en
W
al
ac
hye
,
paaldeljk Belgrado
tenrjkscheen Hongaarschebenden uitBejeren,
m oest afstaan.K arel overleed den zosten Oc- en Karelk0n den19denApril1743terugkeeren
tpber1740.Hj bezateeneuitgebreidekennis, naar M iinclten. W eldra echter kwamen de
inzonderheid van talen,en was tevenszacht- Oostenrjkers met aanzienljker krjgsmagt
moedig en weldadig.Daarentegen washj een terug, en de K eizer m oest laatstgenoem de
voorstandervan degeesteljkheid en van den stad wederom verlaten.Toen eindeljk demet
adel.Vooralbevorderdehj den handel,enin hem verbondene Frallschen door George 11,
persoon bezochthj dekustvan Istriëenliet den bondgenootvan Maro Fldrdt
çïc,bjDeter Tvegen en havens aanleggen en schepen tingen (21 Junj 1743) geslagen en overde
bouTven. Treurig echter was het,dathj de Rjn teruggeworpen werden,zochtdeKeizer
Oostenrjksche monarchie? z0o glansrjk bj redding in een bondgenootschap m et Frederik
zjne troonsbeklimming, ln de grootstever- 11 (22 Mei 1744), die nu een invaldeed in
warring achterlietbj zjn sterven.
Bohemen.WélverdreefdegeneraalSeclcendor
j
Karel VII ofKarelZJIIYtWJ(1742- 1745), nogmaalsdeOostenrjkerguitBetjeren,zoodat
geboren te Brusselin 1697.Hj wasde zoo1 Karelzic'
h wedernaarzjne residentie kon bevan M aœimiliaa,n .&zlJlfzJ'J, keurvorst van geven,docllhj ovcrleed aldaar,doorsmarten
Bejeren en stadhoudcrderSpaanseheNeder- ellendeuitgeput,denzostenJanuart
j1745.Zjne
letongelul
tza1mjnietverlalanden.NadatBejeren veroverden zjnvader voorspelling:rl(
100r keizex Jozef I in den Rjksbangedaan ten,voordat ik het verlaat''was bewaarheid.
was,werd hj alsgevangenedesKeizerseerst Onderscheidene Koninyen ran z-kt-krC
/
,k,
te Klagenfurt en daarna te Görz opgevoed. nameljk:
IX .
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Kard V, bjgenaamd de Geleerde(13641380). Hj was een zoûn van Jan I uithet
huis van '
Fàlois,werd geboren den QlstenJanuarj 1337, en aanvaarddein 1356 a1sdauphjn het rjksbestuur, omdat zjn vaderin

den slag van Poitiers doorEdward I1I van
Engeland was gevangen genomen.De burgerstand, door den adel en het H0fverdrukt,
deed pogingen Om datJuk teverbrjzelgn.Op
de vergadering der Generale Staten ln het

lingen te redden en hetkoninkljk gezag te

bevestigen. D'
ltyweselln echter en de broeders
des Konings hanteerden met goed gevolg de
wapens. De Koning van Engeland, die tot

hetverkrjgen van BourgondiëenChampagne
den oorlogvernieuwd had,werd bj Coeherel
geslagen (Mei1364).Degevreesdecondottiéri
(roofbenden),diehetlandmetmoordenbrand
teisterden,trokken met Ed/aardjdenZwarten

Prins,naarSpanje.Nazjnterugkeergevoelde
voorjaar van 1357 te Parjs eischtemen de Karelzich sterk genoeg om hem tebestrjden.
verwjdering der Koninkljkeraadsheeren en Zduard had den adelte Guyenne metdrukzette men de instelling door van eene ge- kende belastingen bezwaard,zoodatmen zich

mengde commissie,dieden DauphjnIerzjde daaroverbeklaagdebj koning Karel.Hoawel
staan en over de uitgaven waken zou.Robert desouvereiniteitoverdatlandbjverdragaan
Zdcocg,bisschop van Laon,enEtienne J.
fcgcel, Engeland was toegekendtdaagdeFrankrjks
prévôt van den handdstandte Parjs,waren koning prins Eduœrd voor het H0fderPairs.
de leiders dezervolkspartj,doch achterhen Daardoor ontstond in 1369 weder een oorlog.
stond Karel de Wpoze, koning van Navarxe, De Engelschen bragten verwoesting in het
die,alsvermaagschaptaanhetHuisvan Valois, land,dochwegensdeziekeljkheidvanEdua,
rd
voor zich zelven de Fransche kroon beoogde. en debeperktheid zjnerhulpmiddelenkonden
ToendeDauphjnderaadsheerennietontsloeg, zj nietveeluitrigten.Binnen tien jaren verstormdeM k eelgedurendeeenetweedeRjks- overdeKaeel,dieinelkelentemeteenegrootere
vergadering in November 1347 in hetvertrek krtjgsmagtte velde trok,alleEngelsehe bevan denPrinsenvermoorddevoorzjneoogen zittingen, m et uitzondering van eenige verde maarschalken van Champagne en N0r- sterkte steden, doch hj overleed na eene
mandië. De Dauphin moest voortshetOnderscheidingsteeken der burgerpartj,eene muts
m et de kleuren Van Parjs,op het hoofd
zetten. Nadat hj den titel van regent had
aangenom en, poogde hj Parjs teverlaten,
verbond zich zaet den adel 0P hetland en
b
erieg te Cnmpiègne eene nieuwe Rjksvergadennz welke echter door Parjsnietals
wettig erkend werd. 00k bevestigde M areel

vruchtelooze poging om Bretagne aan hertog
Jan F te ontrtlkken,op den 16denSeptember

1380. Hj was een voorstander der wetenschappen,toefde bj voûrkeur in hetgezelBchap van yeleerden,doch Onderscheiddezich
voor'toverlgedoorverregaandedwingelandj.
KarelF''
J,bjgenaamdde&Jz
lkz1z#e(13801422), een zoon van den voorgaande en geboren tePaxjsden 3denDecember1368.Zjne
de sta; Parjsjvoorzag deburgersvan wa- oomsvan vaderszjde,de hertogen van Hmybx,
pens en poogde den Koning van Navarre aan Berri en Bonrgondiè')en zjn onm van moehet hoofd van den opstand te plaatsen;die derszjde, de hertog van wftl
'
l
frl
'ozl, voerden

volksm enner echterw erd op den lsten Augus- aanstonds na den dood van Karel Trstrjd
tus 1358 door een zekeren M aillard om het overhet regentschap. Men liet den Jzjarigen
leven gebragt. Gearnad raet den raoordenaar Kroonprins reeds in November 1380 op den

trok nu de Dauphgn binnen de muren van troon plaatsen,om dan gemeenschappeljk in
Parjs,en eenebloedigereactienam eenaan- zjn naam den schepterte zwaajen.Inmiddels
?1hetgezag.D eze
vang,terwjlde Koning van Navarre de stad verwierfde hertog ran.z spb'
em singelde en door verwoesting der noorde- had zich niet alleen van de schatkist en van

ljkegewesten aanleidinggaft0tdenboerenop- dekoninkljkenalatenschap meesteryemaakt,
stand!bekendonderdennaam van placquerie.'' maar verrjkte zich oOk metafperslngen en
Te mldden van deze verwarring ontstond een door het handhaven dez drukkende belastinoorlog m et Engeland. K oning Jan had te gen,waaronderhetrjk saderthetvoorgaand
Londen een bezwarendverdrag yesloten,het- bestuur gebogen ging. Dientengevolge ont-

welk door de Generale Staten m Frankrjk stonden te Parjs,Rouen en Compiègnevreeen doorden Dauphjnverworpen werd.Toen seljke volksbewegingen,waarbj demethastak een Engelsch leger over het Kanaalen mers gewapende btlrgers (Maillotins)debeplunderde Frankrjk van Calaist0taan Boum lastinggaardel's doodsloegen.Nahetherstellen
gondië, totdat den 8sten Mei1360 de Yrede der rust trok dejonge Koning aan het hoofd
van Brétigny gesloten werd met de bepalin- van den Franschen adel naar Vlaanderen,

gen, dat koning Jan eenhoogstaanzienljk
losgeld betalen en een derde deel van zjn
rjk aan het Engelsche Vorstenhuis afstaan
zou. Na den terugkeer des Konings legde
de Dauphjn het bewind neder, doeh Jan

waarde bevolkinghetjukvangraafLodew'
qk,

den schoonzoon vandenhertogvanWoxrpozltsïF,
afgeworpen en den GentenaarPl
ûlipsran Artevelde tût opperhoofd gekozen had. De be-

slissende overwinning op de Vlamingen bj

overleed reeds den 8sten April 1354 te Rosebeke (27November1382)schonkaanhet
Londen, werwaarts hj zich begeven had H 0f den m oed, om de étem ocratische bew eom in persoon den vrede te bekrachtigen , gingen door ontwapening, teregtstelling en
en Kœrelbeklom den Franschentroon.Hoewel afpersing geheelen alte onderdwukken.Terzwak van ligchaam en van allekrjgskundige wjl voorts de hertog ran Hz/
p'
o'
l
fmet 60000
bekwaamheden ontbloot, wist hj zich door Franschen engroûteschattennaarNapelstoog,
eene sehrandere staatkunde uitalle verwikke- waar koningin Jaanna hem t0t opvûlgerhad
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benoenad, saaakte de hertog van .pp'
/rut
pzl#'
;i hertog van Orlelz
ldverloorzjnevrjheid.Het
zich te Parjs raeester Van het bestuur en was gelukkig voorFrankrjk,datdeEngelondernam een kostbaren, maar vruchteloozen schen de behaalde voordeelen niet konden
zetten. om zich tegen den hertog van
o
orlogterzee en teland tegenhetuitreputte voort/
Engeland. De Koning trad in 1385 ln het .fplrot
pzltsl in veiligheid te stellen, riep het
pccnaarParjsen
huweljk met Isabella,eene dochter van Stn- Hof den graat'van z rzzll-t
Jlzl'
s,
:,hertog ran feï/erezl,en waagde het benoemde hem t0tconnetable.Inmiddelsover-

in 1388 opeenevergaderingvanaanzienljken leed den 18den December 1415 de Dauphjn
te Rheims te verklaren, dathj de regéring Lodewkik en werdvervangendoorzjnbrooder
aanvaardde.Zjn broeder Lodewl
jk,hertggvztn Jan, na wiens dood (6 April1416)Karels
Orleans, kwam daardoor aan het roertals- derde zoon - later KarelVII- hetbewind
mede de connetable Closonèbeidenverdreven in handen nam.De l4jarigeprinsbleefinde
de Bourgondische partj en omringden den magt der partj van Armaynae, zoodat de
Koning met een aantaljonge lieden (Mar- hertog r@n Wpffr-tpzltfi;zich metdeEngelschen
mousets).Gedurende een togt tegen Craon, verbond, om Frankrjk te veroveren en te
een edelman in Bretagne, werd de Koning

deelen. De Koningin, door den connetable

krankzinnig (5 Augustus1392).Meenendedat uitgesloten van de regéring, bevorderde de
men hem wilde vermoorden, deed hj een onlusten en werd eindeljk,ondervoorwendM nval op degenen,die hem vergezelden en selvan een loszinnig levensgedrag)door den
doodde vier pages,zoodatmenhem gebonden Dauphjn en den Koning in degevangeniste
naarMansmoestbrengen.W eldrakwam hj Toursopgesloten.Nusteldezjzichaanstonds
weder t0tbezinning,doch de aanvallen keer- in betrekkingmetdeBourgondisehepartj.De
l#iô'bragt in haar belang
den gedurig terug,m aakten hem ongest.hikt hertog r@n .& .r,goz
voor het bewind en deden hem eindeljk t0t de steden in Champagne,Picardië en Isle de
volslagene krankzi
nniqheid vervallen.Onder France in opstand,bevrjdde haar uit den
die omstandigheden wlst zich he
kerker,en vûerdehaarnaarTroyes,waarzj
ret
togkr
Pl
ti
lks
ac
ht
lg a1sregentesoptrad en eeneregéringbenoemde.
Tan 2o'lIr.ge?l#ïJ, in w eerwilvan h
verzet van den hertog rx œ oans,meester Terwjl de Koning van Engeland geheelhet
te maken van hetstaatkundiggezag.Hjsloot noorden van Frankrjk onderwierp, maakte
in Maart 1396 met Engalandeen z8jarigen de hertog van We4r#0z2#iêden 28steu Mai1418
wapenstilstand, doch overleed reeds in 1404. doorlistzich meestervan Parjs.DeKoning
Toen nam zjn zoon J@n de Ozee'
rdcFzrpkkes:, vielbj diegelegenheid in zjnehanden,doch
die zjn vadern0govertrofinheerschzuchten deDauphjn ontsnaptenaarMelun.Dehoofddwingelandj, de teugels van hetbewindin stad werd nu het tooneelder vreeseljkste
handen.Reedsgrepen deverschillendepartjen partjwoede. De eonnetable Armaynaewerd
naar de wapens, toen Jan den hertog van met 2000zjneraanhangersvermoord.Bj de
OrI:gw.
:op straat lietvermoorden(23Novem- nadering derEngelschen gevoelde de hertog
yr#pzl#i; grooten lust om een bondgo
ber1407).Hj verwjderde zich aanvankeljk, van .& '
maar keerde in 1408terugnaarParjs,voorzag nootschap op terigten.HjknoopteOnderhanhet volk van wapens en opendetegenhetH0t-, delingen aan met den Dauphjn, verzoende
datinmiddelsdewjkgenomenhadnaarTours, zich met hem teMelun in Julj 1419,maar
devjandeljkheden,welkeeersteindigdenmet werd bj eenetweedezamenkomstopdebrug
het Verdrag vaa Chartres(Maart1409).Om bj Montereau,welligt op lastvan den DauhetbestuurvanJantebestrjden,vereenigden phjnjalthansin tegenwoordigheidvan dezen
zich in 1410 de Prinsen met den Jongen vermoord(10September1419).NutrokPl
tilips
hertog nan Orldezd.Laatstgenoem de riep den de Goede,hertog nan .fozlzr-f/ozztsï:,te veldeom
bjstand in van zjn schoonvader,den graaf zjn vader te wreken.Hj verbond zich met

nan A 3-magnao,en dezeverscheen metroof-en de Engelschen en bragt den zlsten Mei1420
m oordzieke benden uitdePyreneën. D e her- het vermaarde verdrag totstandtusschenH ent0g nan .
rtlwr.p z
zdï:daarentegenversterktezich drik Tren denkrankzinnigen KoningteTroyesj

methetgewapendegemeen van Parjs(Cab0- volgenshetwelk dekroonenvan Frankrjk en
chiens) en trok te velde.Daardepartj van Engeland, onder voorbehoud der regten van
Orteans de Engelschen tehulpriep,verscheen debei
de volkeren,o?hetzelfdehoofd zouden
deverbitterdeKoningdesgeljksmeteenleger
en noodzaakte in 1412 de partjen ûm vrede
te sluiten. Toen echter de hertog van .Dp'.z'gondiè in het volgende jaar weder naarde
wapens greep, verklaarde de Koning hem
schuldig aan landverraad en dwong hem door

middeleener aanzienljke krjgsmagtt0tden
Vrede van Arras(16 Odober1414).Inmiddols
was 00k Ilendrik V van Engeland m et een
legeren metveroveringsplannen in Frankrjk

rusten.H endrik verw lerfaanstonds hetregent-

schap, verkreeg hetregt om onmiddelljk na
den dood van Karel VI den Franschen troon

te beklimmen en trad in het huweljkmet
Catltarina, eene dochter vat: K arnl VI.D e

standen mûesten dithateljkverdrag,waartûe

vooral de Koninyin veelhad bjgedragen om

haren zoon te grleven,op den loden Deltem-

ber bekrachtigen.De Dauphjl eehter,dien

men als den moordenaar van delz hertog van
geland. W élrukte men hem met een magtig ./ptfzttpzltfï: in den ban deed, liet evenw el
leger tegemoet,doch ditleed den zssten 0c- zjne regt
en niet varen.1lj riey hetParletober 1415 bj Azincourteenevreeseljkenr
t- ment en de universiteit naar Poitlers,stichte
derlaag. D e bloem van den Franschen adel er eene hofhouding, benûem de een bestuur

sneuvelde of werd krjgsgevangen5 00k de en begon, ondersteund doortalrjke aanhau15*
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gersen d00r3000Schotten,eenoorlog,waarin

tjd te verbeuzelen.De Maagd Van Orleans
hj gestadig elken beslissenden veldslagver- echter trok met Saintrailles naar Compiègne,
m eed. Zeven weken na den doed van R en- doch Nverd er '
bi
j een uitvalgevanyen genoArik F overleed de krankzinnige Koning(21 men.Teregt verwjtmen den Konlng en de
Odober 1422).Eerst den 3osten September aanzienljken,datzj nietshebben gedaanom
1435 stierf koningin Isabella in behoeftige Jeanne d'
Aro te bevrjden,- zelfsnietom
om standigheden.
haar xan den brandstapelte redden.De verKarel VII, bjgenaamd de ZewAg//
'
k: Tvachtingen echter, die de Engelschen koas(1422-1461),den zpon en opvolgervan den terden van haren dood,bleven onvervuld.Een

vporgaande.Hj werd geboren den 22stenFe- gûgoelvan lkrachtwasontwaaktbj hetvolk
bruarj 1403,en terwjlde Engelschen Hen- en klom bj den overmoed derverdruklters.
drik VI te Parjs t0t koning uitriepen en Na de verovering van Chartres e1 de overhet regentschap in handen gaven van den winning der Franschen bj Gerberoi (1432)
hertog van Bedford,trad Karelvolgenshet bragt daarenboven Riehemonteene verzoening
regtvan afstamming enerfoyvolging teMelun t0t stand van Karel met den Hertog van
op a1s koning van Frankrhk.Hj voerdeOp Bourgondië.De vrede Tverd den zlsten Sepdat oogenblik slechts heerschappj over de tember 1435 te Arras gesloten.Karel deed
zqideljke gewesten,maarhetvolk washem afstand van een aantal steden,alsm ede van
genegen en verlangde zeer naar vernietiging alle leenheerljke regten over de Fransche
van hetEngelscheJuk.Deeerstejarengingen landen van den Hertog.Richemontrukte nu
zonder belangrjke gebeurtenissen voorbj. voorwaarts naar Parjs,dat den 13den April
Karel wertl in 1423 doordeEngelschen bj 1436metgejuich zjnepoorten opende.Nadat
Crévant, in 1424 bi
j Verneuil goslagen en de Koning in persoon Montereau ingenomen
moesteerstChampagne en eenjaarlaterMaine had,hield hj den 12denNovember1437 zjn
ontruimen. De oorzaak dier nederlagen was intogt in de hoofdstad. De 00rl0g wcrd na
nietslechts gelegen in de dwaasheid des K0- dien tjd door de uitgeputte partjen onder
nings, die den kostbaren tjd aan dezjde wapenstilstanden en Onderhandelingen slechts
der schoone Agnes tsbrel verbeuzelde,maar iaauweljk voortgezet.DeFranschen verover0ok in de onverschilligheid des volks,dat den allengs deverschillendegewesten,alsmede
door aanhoudende btlrgeroorlogen t0t diepe de vestingen, met uitzondering van Calais,
ellende verzonken was.Intusschen gaven ver- en vernietigden ei
ndeljk deEngelache magt
wikkelingen tusschen den hertog nan G!pl- in den slag bj Castillon (17 Julp 1452).Zo0
eester en den hertog ran Wtllr-t/cat5ifhetuit- moest, 0ok zonder vredeverdrag, de strjd
zigt, dat m en beider bondgenootsehap z0u een einde nemen.- Karelbevorderde nu met
kunnen vernietigen.Voorts stemde de graaf iJ-ver de aangelegenheden Van zjn ri
jk:hjvan A'
Jck -plf,door K areltot connetable be- regelde de geldzaken, hoewelzonder medenoemd,zjn broeder,f
len hertogranWreftwxd, werking der Standen,en voerdeeene betere
gunstig voor de nationale zaak.GraafDunois regtspl
ering in.Reeds in 1433 had hj de
versloeg in 1426 deEngelschenbjMontargls, Pragmatleke Sandie totstand gebragt,waar-

doch de vjand ruktehet.volgendeJaar voor- door devrjhedenderGallieaanschekerk tegenwaartstotaan deLoireen omsingeldeOrleans. over den H eiligen stoel werden vastgesteld.

Nu ontwaakte Kard uitzjnewerkeloosheid Hj zorgde voor een geoefend staand leger,
en nam maatregelen om dezebelangrjke ves- hetwelk tevens een steun was voor het Koting te behouden.D'tmois versterkte er de be- ninkljk gezag. Deze nieuwigheden wekten
zetting en ontrnkte den vjand in Februarj vooralbj de aanzienljken grooteontevredenvan A lenLon en Bolzrbon,
1429 een aanzienljken voorraad levensmidde- heid. De hertogen '
len. D e Engelschen echter trokken hunne de graaf ran Vendôme, de oudm inister La
geheele krjgsmagt bjeen,zoodatKarelzich Trêmouille cn anderen vereenigden zich,haalgereed maakte tot den aftogt naar Dau- den den Jeugdigen Dauphjn overtothunne
phiné. In dezen nood verhief zich Jeanne partj en wilden doorbandelooze horden,die
d'zrc, de Maagd van Orleans,en wist door nog in het land rûndzwierven,de voormalige
de overtuiging,waarmede zj haregoddeljke ellende vernieuwen. Een opstand, bekend
zending en de zegepraal verkondigde, den Onder den naam van Praguerie, werd door
moed van adel en volk aan te wakkeren. den hertog van A'
icAd-opf gedempt en de
Onder de leiding van haar en van DunoLswas Koning schonk vergiFenis aan de schuldigen.

Orleans in Mei 1429 van zjne belegeraars Karelvereenigde voorts de soldaten,die hj
nietnoodig had,en zond hen ten getale van
Engelschen, die naar Parjs moesten terug- meer dan 40000 onder den naam van Armatrekken, groote moedeloosheid. Het kleine gnacs en onderbevelvan den Dauphjn n> r
verlost.D eze gebeurtenis verwekte onder de

Fransche leger, welks kern uit Schotsche keizer Frederik III als hulptroepen tegen de
boogschutters bestond, versloeg nu,door de Zwitsers.Nadatde Dauphjneen gedeeltevan
Maagd van Orleansaangevoerd,deEngelschen dezetrbepen in den slagbjBasel(26Augusbj Patay, alwaar hun aanvoerder Talbotin ttls1444)verlorenhad,trokhjmetdeoverigen
krjgsgevangenschap geraakte, en veroverde terug en bezette onderscheidene steden in den
Rheims, waar Karel den 17den Julj 1429 Elzas,Breisgau en Sundgau.De Koning verplegtig werd gekroond. Na een m islukten scheen daarna in persoon m eteen anderleger
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n 0n belegerde Metz, om deze stad,naarhj
voorgaf, in het bezit te brengen van zjn
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zwager Renê, hertog van Lotharingen. De de grenzen van Napel
snaderde,deed ufl?on-

stad echter ocerdeeene aanzienljke s0m ,en :l:II,c:azjneAvreedheid algevûeen gebaat,
Karel maal
tte een einde aan dezen 00rl0g, afstand van den troon ten behoeve van zjn
die meerom staatkundigebelangendanwegens zo0njI'
erdénand11?doch de Franschentrokken
veroveringszuchtondernomen werd,endankte denOl
.sknFebruarl
j 1495zonderslagofstoot
al zjne troepen af.onderzjn zachtbestuur binnen de stad Napels. Alle gewesten des
kwam Frankrjk voortst0tverademing.Zjne rjks,metuitzondering van eenlgevestingen,
laatste levenslaren werden verbitterd doorde erkenden Karel als opperheer. Of laatstgea%
L
aI
n.
slHj
agenvr
va
ee
nsdz
ejnerzo
vo
onore,
n opvolgerLodew'
qk noemde inderdaad hetvoornemen gekoesterd
datdeze hem ver- heeft 0Dà van Napels oostwaarts te trekkcn,
gif z0u toedienen; daarom onthield hj zich de Turken over den Bosyoruste werpen en
geruimentjd van alle spjs,enoverleed,naar te Constantinoqel een nleuw keizerrjk te
men zegtjdientengevolge te Melun den 22sten stichten, kan nlet metzekerheid worden beJulj1461.
weerd. Slechts weet men, dat hj bewerkt
KarelT111(1483- 1498).Hj werdgeboren had, dat in 1494 Andrlas .Pt;IceJIo#l.:, de
te Amboise den Bosten Junj 1470 en beklom neefvan den laatsten Griekschen keizer,alle
ill 1483 den troon na hetoverljden van zjn aanspraken op den Byzantjnschentroon aan
vader, Lodewj;k XI.Daar hj n0g Jong en hem afstond. Uit bezorgdheid voor de veronkundig was, stond zjne oudste zuster, overingsplannen van Karelverbonden zich in
Anna de.
& Jff#u,hem terzjdeen beJtuurde M aart 1492 alle Italiaallqche Staten metde
voor hem het schip van Staat. De hertog koningen aYaœimiliaan en I'erdinand, om
ran OrId(;l.
:, daardoor op nieuw gekrenkt, de Franschen uit Italië te verdrjven.Karel
verbond zich met de overige prinsen, met was niet bestand tegen zulk eene geduchte
hertog I'rans OizBretagne en onderseheidene magt;hj l
ietden hertor '
tan Vpzàfzezldït,
rmei
onvergenoegden en brgon oorlog te voeren eene aanzienljke afdet
lllng teNapelsachter
tegan het Hof.La Trflzlnf
xill:sloeg echter de en trok metsnelle marsdlelldoorltalië,maar
oproerlingen btjSt.Aubin (28Julj 1468)en moest zich in Lombardje een weg banen
nam den hertog nan Orl>ldgevangen.Eenige dooreen hevigen aanvalop de Bondgenooten.
maanden daarna overleed de hertog oan .
& e- Naauweljks was hj in Franltrjk aangekotayne en liet zjne landen achter aan zjne menjtoen hj hetberigtontving,datdeK0dochter Anna, die zich in 1490bj volmagt ning van Napels ziclldoorden bjstand van
in denechtverbondmetM aœimiliaan,,Roomseh den Kouing van Spaal
je woder in hetbezit
koning.Karelechter,schoon reedsmet M ar- had gesteld van zjn rjk.Karelmaaktelater
/lref/zl, eene dochter van àKaœimiliaan ver- bj herhaling toebereidselen om zjn oogmerk
.t
loofd, dong naar de hand der Hertogin,ten in Italië tebereiken:maarzjne raat
isheeren
einde Bretagne metFrankrjk tevereenigen, weêrhielden hem van eene onderneming,die
en huwde methaar in December 1491.Deze van Frankrjk onderLodem'
l
jk XffenIkans1
trouweloosheid bragt geheel Europa ill 0p- verbazende ofers vergde. Gedurende zjne
schudding. Hendrik VII van Engeland deed, laatstelf
avensjarenbejverdezichdeKoningom
a1s bondgenootvan M aœimiliaan,een invalin den binnenlandschen toestand te verbeteren,
Frankrjk, maar liet zich vôôrBoulogneop en overleed te Amboise den 7den April1498.
den lsten November 1492 door geld t0t het
KarelIX (1560- 1574),tweeden zoon van
sluiten van den vrede Overhalen. O0k met Hendrik 11en van Catltarùta &iu
vd#ïcl.Hj
M aœimiliaan,die wegensgebrek aanhulpmid.
. werd geboren den 23sten Julj 1550 te St.
delen den strjd niet kon doorzetten,kwam Germain en Laye,ontving dentitelvanhertog
den 23sten Mei 1493 te Senlis de vrade t0t van Orleans en beklom ,als opvolgervan zjn
stand. Aan M argaretlta werd met Franche- broederFrans T.!',den troon op den 5den D eComté ook Artois en Charolais, onder voor- cember 1560.H eftig en wotlstvan aard,op-

behoud der opperleenheerschappj van Franlt- gegroeid onder eerzt
lchtige partjhoofden en
rjk,teruggegeven,doch deovergavevan het dn,arenboven opgevoed in de staatkundige
hertogdom Bourgondië bleef onbeslist.Nadat schoolzjner moeder,Ontwikkelde zich zjn

Karelzich van de vriendschapvanI'
erdinand, karakter tot eene m engeling van hartstogt,
koning van Aragon) door de teruggave der scherpzinnigheid en sluw e staatslist, zoodat
verpandegraafschappenRoussillon enCerdagne ztln invloed Op de omstandigheden van zjn

verzekerd had, bepaalde hj zich bj de uit- tjd niet anders dan noodlottig kon wezen.
voering van een lang gekoesterd plan?name- Om de Gldses te verwgderen, maaktezjne
ljk om hetkoningrjk Napelsteveroveren, moeder zich van het regéringsbeleid meester
waarop hj aanspraak meendetehebben.De enbenoemdeden zwakkenAnfoine,koning van
eerzuchtigeLodewqk Slbrzl,hertogvanMilaan Navarre,t0talgemeenen stadhouderdesrjkF.
enbjgenaamd Morus,had hem daartoeover- Nadathet Edict van Amboise was uitgevaargehaald.In Augustus 1494 overschreed Karel digd, waardoor de eerste burgeroorlog gemet een talrjk, maar slechttlitgerustleger eindird en aan de Hugenoten vrjheid van
de Alpen, vervolgde zjn togtdoorMilaan, godsdlenstyewaarborgdwerd,verklaaxdemen
Toscane en Florence on deed den 3lsten De- den Jeugdlgen Koning meerderlarig (1563).
cemberzjn intogtin Rome,waarpausAleœ- îjnemoeder zorgdeeohterdoorvelerlelverander Ff zich genoodzaakt za4, hem met stroojingt;n,dathj zichnietmetstaatszaken
NapelB te beleenen en onderscheldene vestin- bemoeide. Methet doelom hem van de door
gen terzjnerbeschikking testellen.Toenhj haar gehate Protestanten afkeerig te maken,
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vergezelde zj hem in April 1564 d00r het nacht brak de Bloedbruiloft aan.Dat Karel
rjk om er deinrigtingen derProtestanten in bj die gelegenheid uit een venster van het
oogenschouw tenemenendeedhem teBayonne LouvregeweerschotenlosteopdeProtestanten,
eenezamenkomsthoudenmetzjnezuster,de isnietbewezen.Daarentegen hield hj eenige
Spaansche koningin Eloabeth,enmetden her- dagen later weleen litde Justiee,waarhj
t0g nan Alva.Hier werd besloten t0t de uit- de bloedige daad verschooude als een n00droejing derProtestanten,en men verzekerde zakeljk verzet tegen zaâmgezworenen. De
zich van den Bteun van Kkel.Devj= deljk- burgeroorlog barstte nu weder l0s en volgde
heden namen terstond een aanvang.De Pro- eenegevaarljke rigting,daar00kdeontevretestanten beproefden denQgstenseptember1567 denen zich bj de Protestanten voegden.De
eene poging om zich te Monceaux van den diep bedorven Koning stierf inmiddelsreeds
persoon des Konings meester te maken.De den K sten Mei1574.

partj desvredesaan hetH0f,aan wierhoofd

KarelX (1824- 1830),derdenzoonvanden

zich de kanselierl'Hôpitaïbevond,verloornu dauphjn Lodewj;k rc,
l Bovbon en kleinzoon
allen invloed, en de burgeroorlog verwoestte van Lodew'
qk XV.Hj werd geboren teVerFrankrjk,met korte tusschenpoozen,gedu- saillesden 9den Odober1757 en ontvinr den
ç.Aan het ligtzlnnig
rende 2Jaren.HetH0f,ten einderaad,sloot titelvan graafTan drfpi.
eindeljk in 1570 den vrede te St.Germain, H0fvan zjn grootvader opgevoed,bezatde
waardoor de vrjheidderProtestantscheKerk Prinsde beminneljkheid,opgewondenheiden
hersteld werd. Mer vermeldt,datde Koning oppervlakki
qheidvaneen Franschenchevalier
daartoe nietweinig heeftbjgedragen,zoowel en huwde ln 1773 met M aria T1eeWl ran
z
o
r
p
t
y
d
,
d
i
e
hem 2 zonen schonk,den hertog
uitbegeerteOm zichvandevoogdjschapzjner
moeder te ontslaan,al8 uitjverzuchttegen ran Z IOCP'MIJ- en den hertog van Wdrrï.Daar

zjn broeder,den hertog van zl.
7b$I,die in hjaanvankeljk geenuitzigthadopdentroon,
den 00r10g grooten roem verworven had. deed men geenemoei
te om hem t0treyentte
Schrandere staatslieden vestigden nu de aan- vormen.Hjwoondein 1782 deexpeditlenâar
dacht des Konings op de gebeurtenissen in Gibraltar bj, doch verwierf daardoor even
de Spaansche Nederlanden,alwaar zich eene wei
nigroem a1sdoorhettweeyevecht,waarpartj bevond,diemetFrankrjkheulde.Karel t0ehj in 1778 om eenebeuzellng den hertog
r
c
,
l
Bonrbon had uitgedaagd. In de vergadewas niet afkeerig van een veroveringsplan,
waardoor de binnenlandsche rust bevorderd rirgvan Notabelen in 1787werdhj,evenals
z0u worden.Hj riep deProtestantscheaan- zjn broeder, voorzitter van een bureau.Hj
voexders aan zjn H0fen zocht de geloofs- verloochendehierbjenbjdedaaropvolgende
twisten z0o veel mogeljk tedempen.Nadat gebeurtenissen geenszinszjn afkeervan alle
hj in Xovember1570 in den echtverbonden staatkundige hervormingen, zoodat hj zich
was met Elizabeth,eene dochtervan denPr0- den haatvan hetvolk op den halshaalde en
testantschgezindenkeizerM aœimiliaanJfjdeed het H0f verdacht maakte.Na de volksbewe-

hj zjne zuster Mavgaretha in hethuweljk
txeden met den prinsvan Ntzrcrre,hetopperhoofd der Protestantsche partj.Zelfs de 0mzigtige Coli-qny ver3cheen nu zonder schroom
aan het Hof; hj werd d00r den Koning als
een vader belegend en zocht hem gunstig te
stemmen voor een veldtogt naar de Nederhnden.De G'uise.gechteren de K oningin-m oeder
zagen met wrevel en spjtde verhemng der
Protestestanten,die hun eerlang allen invloed

zouden ontrooven. De R. Katholirke partj
nam daarom het besluit,eene nieuwe botsing
methare vjandenuittelokken.Hetschjntj
datmen hetaanvankeljkslechtseensgeweest
is over hetvermoorden derProtestantsche 0pperhoofden. Het schot,waardoor Coligny den
22sten Augustus gew0nd werd,washeteerste

taeken derafzigtcljkezamenzwering.DeK0-

niny was verstoord over die misdaad,sprak
en bragt ColQnyeen bezoek.Menkanmoeje1jk Mnnemen,datKarelbj dezegelegenheid
hevlge bedreigingen uittegen den moordenaar

huichelde; doch in den nacht van den 23sten
Aqgustus belegde de Koningin-moeder eene

raadsvergaderingvan de hoofden harerpartj,
eu aldaar werd t0t den algemeenen Protesta'
ntenmoord besloten. O0k de Koning paf

daaraan,na lange aarzeling,zjne goedkcuring.Men verllaalt,dathj uitriep:rW elnuj
glaatdaa allen dood,opdatgeenvan hen mj

kan aanklagen''.ReedsmetdenBartholoméus-

ging van 14 Julj 1;89 week hj uitmetden
prins van Condl. Hj begaf zich over Turjn
naar Mantua, waar hj met keizer Leopold
onderhandelde Over een invasieplan,- ging
toen naar deRjn om ereen emigrantenleger
te organiséren,en vervolgensnaar Brusselen
W eenen.In 1791 woonde hj hetCongrègte
Pillnitz bj.Na hetaannemen dereonstitutie
van1791 riep Lodewj;k X VIhem en deoverigeprinsenterug.Daarhj metsmaadredenen
antwoordde,werdzjnelaarweddea18koningszoon in 1792 door de Nationale Vergadering
ingetrokken,terwjlmen zjneinkomstenMn
zjneschuldeischtrstoewees.UitTurjn,waar
de Prinsvertoefde,bestuurde hj deaanslagen der Koningsgezinden en bj de eerste
invasiein 1192 aanvaarddehjhetopperbevel
over de uitgewekenen.Na de deteregtstelling
van Lodewl
jk XV1 benoemdezjn broederlaterLodecjk XVIII - hem t0t luitenantgeneraal des rjks.In die betrekking begaf
hj zich naar Petersburg,werd er door de
KeizerinOp eeneBchitterendewjzeontvangen
en ontving de toezegging van hulptroepen,
die echternooitverschenen zjn.I11denzomer
van 1796 ging htjnaar Engeland en scheepte
er zich in met zjn generalen staf op een
eskader onder comm odore W arren, bestemd
naar de westkust van Frankrjk.Den 29sten
Seqtember landde hj op Ile-Dieu,en bj die
tjdlngkwamen 20 departementenin opstand.
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Hd ontbrak hem echter aan mped om te lan- 1827,bj welkegelegenheid te Parjgeen 0pdan en na eeneweifelingvanQmaandenkeerde loûp ontstond, verlgor het ministlrie-FïIIèIe

hj naax Engeland terug en lietdeopstande- de meerderheid, zoodathetin Januarj 1828
l
ingen tex prooiaan de wraak derRepubli- opgevolgdwerddoorhetministôrie-rgrfkwgc.
kelnen. Door de Koningsgezinden verw enscht De verandering, door hetnieuwe bewind in
endoordeBritten veracllt,verteerdehjl'ustig hetpersoneelder ambtenaren gebragt,wekte
te Holyrood en laterte Hartwellhethem toe- veler wreyel en de ontevredenheid der Hofgekende jaaxgeld van 15000 pond sterlingj partj.Daar hetministérie bj velerleitegenhem doordeEngelseheregéringtoegelegd.In kanting niet veelk0n uitvoeren,ontving het
1813 begafhj zlch naarhetvastelapd,volgde zjn ontslag, en de Koning benoemde den
in 1814 de Verbondene Mogendhedén Over de 8sten AugustuB 1829 een niepw kabinet,aan
Rjn,maaxontving een wenk om zidttever- welks hoofd zich prins Pol%ynao bevond,de
wjderen.Toen echterde Mogendheden Parjs trouwste bondgenoot der Jezuïeten en de bitnaderden,OverschreedlljdegrenzenvanFrank- terste vjand der grondwet.Dezebenoeming
rjk en verkondigde in Maartals luitenant- bragt het volk in woede4 van alle kanten

generaal het einde van het despotismus,van maakte men toebereidselen t0t een hevigen
de conscriptie en van de drukkende lasten. tegenstand. Op de dreigende troonrede van
Op den 12den April aanvaardde hj te êarjs 2 Maart 1830 volgdehetvermaardeadrèsvan
in naam van zjn afwezigen broeder, Lode- 221 afgevaardigden, hetwelk den 16den Mei
'
lpï/k XTIII, de regéring, verklaarde den aehtervolgd werd door eene ontbinding der
15denin den Senaat,datzjnbroederdehoofd- Kamer. Alle onderteekenaars van het adrèB
beginselen der eonstitutie aannam en onder- werden echter herkozen. Het H0f, door de
teekende den 23sten Apxil de overeenkomsty tjding derverovering van Algiersbemoedigd,
volgens w elke de aloude grenzen van Frank- bewoog nu den Koning den zzsten Julj de
rjk werden hersteld.Om hem van het staat- beruchteordonnanciën teolzderteekenen,waarkundig gebied te verwjderen,moesthtlOp door de vrjheid vandrukpersopgeheven,eene
bevel des Konings als generaal en ehef de nieuwe wjze van verkiezing voorgeschreven
zuideljke departementen bezoeken.Bj het en de Kamer,die den 3den Augustuswa:zaberigt van de landing des Keizers in 1815 mengeroepen,bj voorraad ontbonden werd.

sneldehtjnaarLyon.Toenhjbemerkte,dat
hj hierd00rallenverlatenwerd,vertrok hj,
slechts doorêên gersoon vergezeld,naarParjs,en bezwoerhlerden 16denMaartmetden
Koning de grondwet. Met de Koninkljke
familie vlqgtte ht bj de nadering van Napoleon naar Gent.Na detweedeRestauratiewas
jjP
** lid der Pairskamer, doch bemoeide zieh
weinig m ct deze betrekking. Omringd door
aristocraten en geesteljken, vergezeld door

Karelhadt0tdezen stap besloten,omdathj
een blind vertrouwen steldein zjneraadslieden.Hj gevoelde het gewigtnietvan zulk

een staatsstreek en was ook niet voldoende
gewapend tegen volksbewegingen. Toen de
bewoners der hoofdstad- den zisten en 28sten

Julj naar de wapens grepen, hield hj te
St.Clpud den blik schier stompzinnig op het
dreigend gew oel gevestigd en antwoordde op
hetverzoek, om de ordonnandën in te trek-

Jezuïeten sleethj zjnedagen in afzondering ken,dathtJ
'het in overweging z0unemen.
en verdeeldezjntjd tusschen dejagten boe- Den zgsten Julj verklaardehj Parjsin staat
tedoeningen.Hj washetmiddelpuntvan een van beleg.Nadat hj echter den 3ostenJulj
broeinest, waar de listigste aanslagen tegen de nederlaag van zjne ljfwacht vernomen
devrjheid werden gesmeed.
had, begafhj zich des nathts naar RamNa den dood van zjn broeder Lodewi
jk bouillet.Hier hief hj de ordonnanciën op,
X FZTJ, die zich vruchteloo:tegen zjnedwee- benoemde een nieuw m inistérie en riep de
perj verzette, beklom Karel op den 16den Kamers tegen 3 Augustus bjeen, maar de
September18244entroon.Aanvankeljkpoogde omwenteling w as reeds volbragt. Doox een
hj dooreenminzaam gedrag endoorophefhn
'g besluit van het Voorloopig Bewind,hetwelk

der censuur de toegenegenheid deB volks te zich op het stadhuis gevestigd had en aan
winnen,maar na de krooning,die den 29sten w elltshoofd zieh zt
jn opvolger Lodewl
jk PhiMei1825 te Rheimsmetveelplegtigheidplaats Ièd,hertog '
tlczl Orl
êanstals rjksbestuurder
had en waarbj htj oy nieuw de grondwet bevûnd,verloor hj ztjnekroon.Daare1k verbezw oer, trad de readle onverholen te voor- zetvruchtelooswas,deedhjmetdenDauphjn
schjn. De meeste openbare ambten werden den Qden Augustusafstand van den Franschen
aan vrienden derJezuïeten toegekend,en het troon ten behoeve van zjn kleinzoon Rendeik
npenbaar onderwjs kwam meer en meerin rls z?orde@wœ en reisde den volgenden dag
handen der geesteljkheid.De Kamer moest onder veiligebedekkingnaarCherbourg,waar
aan de uitgewekenen eene schadevergoeding hj zich den 16den AugustuBmetzjn gezinen
toestaan van een milliardfranes;de vrjheid 50 getrouwen inscheepte naax Engeland. In
der drukpers werd ingekort, en men zoeht Odoberbetrok hjzjnevoûrmaligeresidentie,

zooveelmogeljk doalgudemoparchieteherBtellen.ReedB in 1827bj de onthulling van
de werkzaamheden der Jezuïeten dcor den
graafMontlosier en bj de beraadslaging over
het wetsgntwerp op de drukpers openbaarde
zich de Ontevredenheid dernatie.Bj de ver-

Holyrood in Schotland.Metzjn geslachtwerd
hj den loden April 1831 buiton de grenzen
van Frankrjk gebannen.Staatkundige belangen spoorden hem echter eerlang aan,op het

vasteland eene wjkplaats te zoeken. Aan

de staatkundige aanslagen en avonturen der.
kiezing van leden der Kamer in November hertngin T@n Werd hadhjgeen deel.Hjbegaf
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zich in September1832 overHamburg en Ber- rigen toestand genoodzaakt,onderteekendede

ljn naarPraag,waarhjin hetHradsin zjn
intrek nam.Om aandechôlera teontsnappen,
vertrok hj in 1835 naar Illyrië.Nadat hj
eenigen tjd te Kirchberg vertoefd hadjvestigd: hj zich den 24sten october 1836 met
zjn gezin te Görz,waarhj,dool'dechslera

Koning ditstuk onderhetgelubeldesvolks.

nameljk:
Karel 1 (1625- 1649), tweeden zoon van
JaeobL Hj werd geboren den lsdenNovember 1600 te Dunfermline in Schotland en
werd bj den dood van zjn broederRendrik
(1012) prins ran WQWJ.Evenalszjn vader,
na wiens dood hj den troon beklom ,was
hj inniq' Overtuigd van zjn goddeljlt regt

strjd,dat de Koning den lodenMaart1629
het Parlement vertoornd uiteenlneg. Karel
regeerdenu metdeministersLand en Steaf/pr# gedurende11Jaren zonderParlementen

Vôördathet Parlementechteriets inwilligde,
ontnam hct aan de ltroon hetregt t0teigen-

magtige heëng van ton-en pondgeld(tonnage
and pûundage). Hoeweldoorhetombrengen

van luekényham de voornaamste hinderpaal
aangetast, den 6den November 1836 overleed. tegen eenegoedegedragsljnwaswegggnomen,
Tweekonis
tgen'
pttl
'Groot-Bvittanje6nlerland, ontstond over dle belasting zulk een hevige

a1s konlng en beschouwde de verandering ln
de gezindheden des volks als het werk van

dekte de uitgaven m et willekeurige belastingen. De uitspraken van de Sterrekamer,een
niet minder willekeurig geregtshof, m oesten

deafpersingen den schjnvan wettigheid
geven.In 1629 werd metFrankrjk,in 1630
met Spanle vrede gesloten zonderdateenig
aan

enkele woelzieke raddraajers. Daarom be- voordeel bezorgd wasaan de Protestantsche
gunstigdeiij deBisschoppeljkeKerk,behan- zaak.

Het k0n niet anders ofcene regéring,dit
,
delde de R. Katholieken mettoegevendheid,
maar vervolgde de Schotsche Presbyterianen zich in buitenlandsche aangelegenheden zoo
en de Engelsche Puriteinen. Reed: in 1625 magteloos betoonde,terwjlzj tevensbinnell
htlwde hj met de R. Katholieke Henrietta 'slands de openbarkl regten schond en doolAt
xrït: ran .
& cA2,
l'
r(#.Ook daardoorkwetste verregaande fscaliteit de welvaart knaltte:
hj de oyenbare meening,dathj denhertog moesteen geweldigen haattegen den Koning
van Alfcàzzwlczzl,den gunsteling zjnsvaders) doen ontstaan.De republikeinsche beginselen,
als eersten minister,raadgever en vriend aan met die der Puriteinen zoo innig vermaagzich verboud. Het Parlement! hetwelk in schapt, vonden meer en meer aanhangers en
laatstgenoemd jaarvool
,de eerste maalver- bragten de gemoederen aan hetgisten.Karel
gaderde en besloten had de nationale regten, meende,dat hj den dreigenden storm k0n
sedertHendrik V1I1 en Elizabeth schandeljk beteugelen door tle Puriteinen methardheid
onderdrt
lkt, t0t elken prjs te herstellen, te vervolgen en de Presbyterianen in Schottoonde zie'h zeer karig in hct bewilligen van land te onderdrukken.D aardoorechteropende

gelden.Niettemin zettehj dedoorzjnvader hj den afgrond der revolutie.DeSchotten,
t en aan wie deKoningin 1638deBisschoppeljke
aangevangene oorlogstoebereidselen vool*

waagde in Octobereene vruchteloûzeûudell
ze- l
iturrie wilde opdringen,benoemden een remingnaar(
lekustvanSpanje.Doordienoorlog, volutlonair bowind en onderteekendenhetverin het belang van het Protestantismus ge- maarde pcovenant''tot bescherm ing derPresvoerd, wilde hj zich verzelteren van de byteriaanschekerlt-ordening.Toen Karelvoorts
gtlnst des volks. Niettemin stelde hetParle- geweld wilde gebruiken,verschenen zjin 1639
m ent van 1626: in plaats van stlbsidiën t0e met een leger in Engeland,endaal.deKoning
te staan,den hertog van WfzcNzwAlzzlin staat wegens geldgebrek geen voldoend aantalmanvan bestthuldiging, en nadat de Koning de schappen tegen hen kon doen oprukken,nam

vermetelste afgevaardigden,Elioten Dl
àges, hjinApril1640zjnetoevlugtt0tzamenroeping
in de gevangenisgeworpenhad,zond hj dt
l van het Parlement.Ditlaatste betoonde zich

vertegenwoordigers naar huis. Afpersingen, aanvankeljk toegevend, doch het Hofbeleegedwongen leeningen en scheepsbelastingen digde hetHuis der Gem eenten doorongepaste
(ships-money) moesten thans in het geldge- bedreigingen en hield het daarom voor raadbrek voorzlen. Zulke willekeurj verbonden zaam ,hetaanstondste Ontbinden.Karelbragt

metmilitaire inleqering,verwekteeenegrenzenlooze verbitterlng.Niettemin liet zich de
Koning temidt
let
lvan ztllke hagcheljke 0m-

nu dooronwettigemiddelen een vrj aanzien
ljk legerbjeen,datechterdenQ8stenAugustus
bj Newburn door de Schotten op devltlgt

standigheden door zjn gunsteling t0teenn00- geslagen werd.Metweerzin moestnu deverdeloozen 00rl0g met Frankrjk vervoeren. Iegene, ontmoedigde en besltlitelooze Koning
B'
t
œkinyltam snelde in Junj1627metdevlo0t et Parlement nogmaals bjeenroepen. Deze

de Huyenoten te hulp, die in La l'
-ochelle noodlottige zitting werd den 3den November
waren lngesloten,doch k0n de stad niet red- 1640 geopend. Beide Huizen waren er op
den. D00r geldgebrek, verantwoordeljkheid voorbereid,de worsteling methetdespotismus
en dû verpligtingen gedrongen,die Karelten des Koningste beginnen.In de eerste plaats
behoeve derDuitsch.
protestantschezaaktegen- stelden zj deministers,vnortsdehoogereen
over Christiaan JF,koning van Denemarkon, lagere ambtenaren,die hct Hofgedurende de

had op zich genomen,moesthj in 1628 het laatste 11 Jaren gediend hadden,in staat van
Parlement wel weder b/eenroepen.De beide beschuldiging en vernietigden de vonnissen
Huizen ontwierpen echter te geljkertjd de van de Sterrekamer en van de Hooge C0mPetition of Rights''als grondslag en uitbrei- missie. Gedurende ditprocès was de Koning
ding van deregten desvolks.Doorzjntreu- zöö beangst, dat hj een billvoorden drie-
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jarigen dnur van het Parlesaentzondertegenstand bekrachtigde, afstand deed van de belangrjksteregten derkroon,bepaaldeljk van
het regt om het Parlementbjeente l
'oepen
en te ontbinden,on den 1,
3deu Mei 1641 zelfs
het doodvonnis van Strafordonderteekende.
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gesloten en belegdein Januarj 1644 te York

eene vergadering van een niehw Parlemens.

De leden verschenen erin vrj grootengetale
e
n erwerden aanzienljke qeldmiddelen toegestaau. W é1 leden de komngsgezinden den
zdenJulj 1644 bj Marstonmoordenederl- ,
Zulk eene karakterloosheid van den Koning maarzjjbehaalden den lsten 8eptember eene

srlementstrnepen in
llad een hoogst noodlottigen invloed op het overwinning op de Pl
Parlemcnt. Het hief de Sterrekamer en de Cornwall.
Hooge Commissie op,schafte de scheepsgelIn weerwilvan deze en andere venrdeelen
den af en verwjderde, onder toekenning en van den steun van den aiel was hetvoor
eener schadeloosstelling van 300000 pondster- den Koni
ng onmogeljk de qverhan; teverling,de Schotten uit het land.Daarna reigde krjgen.Degroote meerderhel
d 4eBvolksbY
Karel naar Schotland, om er zich zooveel schouwde alleen het Parlementa1Bhetwettlg
zag en a1s den bevorderaarvanhetopenbM '
mogeljk van de qunstderingezetenentever- gbeel
zekeren,terwjllnmiddelsin Ierland een qe- ang, daar Karel het volk er m> r alte
weldige opstand tegen de Protestanten ult- veel aan gewend had,hetalgemeen wel
zjn
barstte.Deze gebet
lrtenishadeenbeslissenden van de voorregten der kroon te scheiden.De
invloed op de omwenteling, daar men den onderhandelingen,in Januarj 1645 Oor de
Koning a1s de oorzaak van hetbloedbad in partjen teUxbridgegeopend,liepenvrqcbteIerland beschouwde. Van alle magt beroofd, l00s af. om voor zich zelfen v00r hd volk
droeg K(vr6laan hetEngelscheParlement4en een waarborg te hebben tegen de rpcti
c,
last op om de oproerlingeq te tuchtigen.Het eischte hetParlementtjdeljk debegchlkking
besehikte dientengevolge over de wapen- over de gewapende magt,doch 4ie ebch wees
magazjnen en rustte een legeruitjhetwelk de Koning halsstarrig A-an de hand Durnm
echter nietnaarIerlandgezondenwerd.Tevens greep men weder naar de Nvapens, en den
leverde het Lagerhuis eene remonstrantie in, 15denJunj 1645 Nverden de lroni
nkljketroewaardoor het blootlegging van den toestand pen bj Naseby doordeparlementstroepen0n-

desrjks,bevçiliging tegen hetR.Katholieke
gezag,beperklng van de mastdergeesteljkheid, afschaëng van heteplscopaat,verwjdering der bisschopqen uithetParlementen
in het algemeen de lnvoering der Prcsbyteriaansche kerkleer vorderde.De Koning, die

derInaifaœ en Cromwellçeheelen alvernietigd. Van alle beschermlng verstoken, zag
Kaeelzich eindeljk genoodzjakt,inMei1646
eene wjkplaats te zoeken ln h!t Schotsvhe
leger vöörNewark.Men behandeadehem hiqr
met eerbied,maar toch als gevangene,en na

deze verzoekschriften aanvankeljk met toe- langdurige onderhandelingen,waaraan hj gegevendheid ontving,lietzichweldradoorzjne makkeljk eene goede wending ha; kunnen
gemalin t0t de onstaatkundigste maatregelen geven,l
everdemen hem den 16denFebruarj
** verscheen den 4den Jantlarj 1647 uit aan het Engelsche Parlement,hetverleiden. H P
1642 in persoon in het Lagerhuis,beschul- welk daarvoor eeneaanzienljkegelisom be-

digdedeafkevaardigdenPym,A'
tz-zdezl,Hollis, taalde.Thanswaanden dePresblterianenhet
f/dlerk en Strol
td van landverraad en vor- vreedzaam einde der verwikkellngen nabj;
derde hunne uitlevering.Nietalleen de leden doch gedurendeden 00rl0g wasde partj der
van het Huis der Gemeenten,maar 0ok de
Lords waren verstoord Over deze krenking
der voorregten van het Parlement. Londen
kwam in beweging en toonde zicl:bereid,de
vertegenwoordigers des volks m et (le wapens
in de hand te beveiligen.Karelverliet dien-

Jndependenten ontsàan, die niet allœn het

geesteljk,maar 00k ieder wereldljk opperhgofd wegwieryen en de omwenteling tothet
ulterste t0e wllden doorzetten.Deze dweepzieke partj,waartoe het geheel
e leger behoorde en aan wier hoofd zlch deeerzuchtige

tengevolge den lodenJanuarj met zjne fa- en scherpzinnige Cromwell bevond, m u kte
milie de hoofdstad en Faf hierdooraan het in de eersteplaatsinJunj 1647zich meester

Parlem ent eene uitgebrelde m agt in handen. Van den persoon des Koningaj die OP het
H et maakte zich aanstonds meester van de kasteel Holdenby in Northampton bewaakt

vloot, verklaarde hetrjk in gevaar,xustte werd en bragthem in hetleger.Devrjheid,
een legeruiten verordende de oprigting eener welke hj hiergenoot,steldehem in degeleschutterj, terwjl Kard ztjn getrouwen aflel genheid om metdeoKcierenybepMldeljkmet
bjeenriep en maatregelen nam om zjn gezag Cromwell,onderhandelingen aan te knoopen,
met de wapens te handhaven.Met een goed doch tegeljkertjd onderhandelde hj 00k
leger, doch met geringehulpmiddelen begon methetParlementenmetdeSchotten,dreigde
hj in Augustus 00rl0g te voeren en behlcld den een met den ander en tevensallen met
langer dan eenJaardeoverhand op de Onge- Frankrjk, en raaakte zich daardoor gehaat.
oefende troepen van hetParlement.Inmiddels Toen deKoning gevoelde,datzjnepogilgen
verbonden zich 00k de Schotten,die de vrees bj Cromwellen bj anderelegerhoofdengeen
koesterden,dat de Koning hunnekerkeljke invloedhadden,nam hj,welligtnietzonder
verordeningen vernietigen z0u,met het Par- medeweten van zjne vjandenjde vlugt;hd
lement en rukten in November 1643 ten getale van 20000 over de Engelsche grenzen.
De Koning daarentegen had reeds in âpril
met de Iersche R. Katholieken een verdrag

ontsnapte den llden November 1647 uit het
leger van Hampton-courten bereikte na verl00p van eenige dagen heteilandW ight,van-

waar hj naar Frankrjk wilde overgteken.
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H- mond, gouverneur van heteiland en een

uitspraak.W é1scheen Cromwelleen oogenblik

jv
erigaanhangervanCromlreïbnxm hem echter besluiteleos te wezen omtrcnt de voltrekking
in hechtenis en zette hem gevangen op het van hetvonnis; maarzjn schoonzoon Ireton

kastçel Carisbrook. Hier werd hem eerlang spoorde hem aan om het te bekrachtigen.

door het leger of liever door de partj der Karelwerd den BostenJanuarj 1649vöörhet
Independenten een ultimatum voorgelegd.De paleis W hitehallopenljk onthoofd. In het
Koning z0u nameljk zjn legeronderhetge- laatste tjdperk zjnslevensonderscheidde hj
zag plaatsen van hetParlement,alzjnepro- zich door ongemeene kalmte en wrrdigheid.

clamatiën herroepen,welkegerigtwarentegen In hetalgemeen werden azn dazen Vorst behet revolutlonair bestuur, en aan het Parle- schaving, welwillendheid en zuiverheid van
ment het onvoorwaardeljk rept vergunnen zeden toegekend.- Reedsgedurende den burom zamen te komen en te sehelden.De wei- geroorl
oq begaven zich zjne gemalin en de
gering dezer voorwaarden ontstak het leger KroonprlnsnaarFrankrjk,- weldragevolgd
d
o
o
r
d
e overige leden der familie. Niet
en de Independenten in woede,en men nam
het besluitden Koning wegensstaatsmisdrjf lang na de teregtstelling des Konings verin staat van beschuldiging te stellen. Men scheen ill het Engelsch een boek onderden
dwong hetParlement eene verordening uitte titelvan vEîxn.
v#f
xt
iszszf (1648)''
,hetwelk,
vaardigen, waarin alle verdere onderhande- naar men verhaalde, doo1* den Koning was
lingen met den Koning geljk gesteld werden opgesteld. Het baarde grootOpzienjen z0u,
metlandverraad.Dezemaatregel,dieeenver- zooals men beweerde,hem het leven gered
nietigenden slag toebragt aan den troon,ver- hebben,indienhetvôôrzjneonthoofdingwas
gegeven.Later bleek het,datgemeld boek
vylde de Presbyterianen metschrik.Hieren aufitko
mstig wasvan Gawden,bisschop van Exedaâr vertoonden zich in Engeland gewapende
bendcnvanKoningsgezinden,maarzjwerden ter.Deeigenljkegeschriften van Kkel1 zjn
zonder moeite verstrooid.Doch 00k de Schot- door Browne in 1651 te 'sHage in het licht
ten,die hunne Kerk-ordening bedreigd zagen gezonden.
door de beginselen der Independenten,sloten
lTavel TJ(1660-1685), een zoon van den
den 26sten December 1647 een verbond met voorgaande.Hj werd geboren den 29stenMei
den Koning, om hem uit de handen zjner 1630,vertrok gedurende den burgeroorlogmet

vjanden te verlossen,en verschenen in Julj zjnemoedernaarFrankrjk en vertoefdetj1648 met een leger in Engeland.Terwjlnu dens de teregstelling zjnsvaderste 'sHage.
Qromwell ill Augustus de Schotten versloeg Hjaanvaarddeterstondden koninkljken titel
en in Schotland doordrong,maaktehetParleraentte Londen gebruik van zjneafwezigheid om bovenvermelde verordening te herroepen en met den Koning in overleg te treden.Karel was nu t0t alle opoFeringen bereid, doch wild: het episcopaat niet laten
varen.Hierdoor werd hetsluiten eener overeenkom st vertraagd, zoodat de aanvoerders

en hadjuisthetbesluitgenomen,om t0thand-

having van zjneregtenlnIerlandOptetreden,
toendeSchottenhem dekroonaanbodentl6sol.
Eerstna de mislukte expeditie van M ontrose
landdehjden z3stenJunjl
''nSchotlandenwerd
in den aanvang van 1651 te Seone plegtig gekroond.De beperkende voorwaarden, ondel
'

welke htj den troon beklommen had,en de
van hetlegertjdhadden Om tusschenbeiden gestrepge levenswjze,waartoe dePresbyteriaansA
che geesteljkheid hem verpligtte,stont
e8lk,ome
.he
I'
anirjlk
anœ,No
hvet
weerrkt
gLovnadnenCrme
omln
vern
sc
e
emb
tu
ei
t den hem weldra tegen de borst. Na de neeen gedeelte van hetzeçevierend leger,ver- derlaagderSchottenbjDtmbarsteldehjzich
Joeg de Presbyterianen ult hetParlement en derhalve metbljdschapaanhethoofdvan het
nam den Koning gevangen.Deze staatsstreek leger en drang in Engeland doorin de hnop,
bezorgde de overmagt aan de Independenten, dat de Engelsche Koningsgezinden hem ter
en Cromwellbragt bj het Parlement allesin hulp zouden snellen, maar werd den 3den

gereedheidvoorhetyrocès.Den zdenJanuarj September 1651 btjW orcester doûr Cromwell
1649 leverdehetHulsderGemeenten bj het geslagen.Ondergrootgevaargelukte hethem ,
Hbogerhuis eene aanklagt in en beschuldigde naarFrankrjk teontsnappen,waarhj,(
100r
den Koning van landveraad, en toen de Mazkin onheugch belegend, met zjn gezin
Lords dit procès van de hand YVezenj be- in bekrompene omstandigheden leefde. De
noemde heteene regtbank van 133 leden uit vrede,doorEngelandmetFrankrjkgesloten,

het leger het Lagerhuis en de burgers van
Londen,van welke echter slechts 70 opkwamen.cromwell,Ireton,Harri8on en deOverige
nëcieren belastten zich metde hoofdrol.De
zitting van deze regtbank werd den zosten

noodzaakte hem , naar Keulen te verhuizen,

terwjlhj zich vervolgensin tle Nederlanden
bj zjnneef,denprinsranOrt-J'
:,vervoegde.
Nadat in 1660hetParlementbeslotenha4,de
Stuartsopdentroonteherstellen,landdehjden
Januarj in W estminsterhallmetgrootepleg- 26sten Meite Dover en deed den 29stenonder
tigheid geopend. Hoewel Karel aanhoudend het gelubeldesvolkuzjn intogtin Londen,
tegen zulk een gang van zaken pl'otesteerde, en de algemeene restauratie-zucht was oor-

veroordeeldemenhem tochden 27stenJanuarj zaakydat hem de kroon schieronvoorwaara1s dwingeland, moordenaar en vjand des deljk werd opgedragen.Daarhjinschikkeljk
volkster dood.TevergeefskwamendeSchot- van aardj geestig en aan de genietingen des
ten in verzet,vrachteloossmeektedeK onink- levens verslaafd was,had niethjzoozeereene
ljkefamilie,zondergevolgwendde hetFran- readie op het 0og alszjne partj,aan wier
gche H0f pogingen aan t0t vernietiging dier hoolklzich de kanselierClkendon.bevond.Men

KAREL.
herstelde hetepiBcopaat gafaan de bisschoppen wederom zetels in het Hoogerhuisen 0nderdrnkte de Presbyterianen in Engeland en
Schotland m0t verregaande hardvochtigheid.
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H0fde rHabeas-corpus-acte''t0tstand.W eldra
echter llet zich de Koning door den hertog

nan Ftyk en doorde R.Katholiekepartj t0t

eene verregaande readie vervoeren.Het Par-

Hoewel het Parlement in den roes zjner lement van 1380,dat de billvan uitsluiting

vreugde ontzettend hoogesnmmen terbesehik- weder aannam ,werd ontbonden,en een derking desKoningsstelde,geraaktadezeweldra geljk lot toefde eene vergadering, d00rhet

ingeldeljkeverlegenheid.HjtradinMei1622 H0fin 1681 teOxford bjeeugeroepen.Nadat
inhethuweljkmetCatlwvrin@seenèPortugésche hj hetPresbyterianismusinSchotlandgeheel
prinses en verkochtaan de Fransttheregéring en alonderdrukt had,was Kk elonafhankeeenpaarsteden in Frankrjk- waarbjDuin- ljker vorstdan één zt
lner voorvaderen.Hj
kerken - voorsmillioenfrancs.'om opnieuw ontnam aan de stad Londen hare privilegiën,
groote sommen vanhetParlementtebekomen, omdat zj een SheriF gekozen had,die niet
voerde hj oorlog metde Republiek derVer- aan den Koning behaagde.Temidden van den
eenigde Nederlanden,doch nadatdeEngelsche geweldigen strjd derpartjen,doorde staatvlûot bj herhaling door admixaal deAoïer kundo van het H0f opgewekt, smeeo e de
geslagen wasen dezelaatstemetzjn eskader onwettige zoon des Koningsj de hertog van

zelfs de Theems was opgezeild,terwjlde A olzllpllfA, eene zamenzwering (RyehouseKnning zich zorgeloos aan allerleivermaken plct),die aanvankeljk slechtsdeuitsluiting
overgaf,slootKarelden zlstenJulj 1667den van den hertog ran York van de troonopvolVrede van Breda.De valvan Clarendon, die ging bedoelde, doch weldra grootere uitbrei-

zieh door zjne gestrengheid het misnoegen
van de R.Katholieken en Presbyterianen,ja,
zelfs van den Koning opdenhalshadgehaald,
veroorzaakte eene belangrjkeverandering in
het regéringsbeleid door het optreden van
het Olscl-mlnistérie (ziealdaar),hetwelk de
herstelling van de R. Katholieke Kerk als
staatskerk en de wettiging der absolhte m0narchie bedoelde.Om het volk tevreden te
deTriple-alliantie
s
tetlleZwe
n,sdlo
oteKa
melRe
inpu
16b6l!
me
en
n de
lek der Vereenigde
Nederlanden,zoodatLodewilkXIV gedwongen
werd den Vrede van Aken te sluiten.W eldra
gelukte het intusschen aan Frankrjkt den
wispelturigen Koning, door den invloed van
zjne zuster Henviëtte van OrJeczk:, t0t een
verbond tegen de Nederlanden te bewegen,

waarbj hem eeneFranscheljfrentevan3millioen livres en daarenboven n0g een subsidie
van 2 millioen livreswerden toegekend.Hj
opende de vjandeltjkheden in Maart 1672,
maar moest op aandrang van het Parlement
en van de Protestanten bereidsin Februarj

ding verkreeg,daarzj o0k deonverzoenljke
republikeinen in zich Opnam.Zj werdechter
in 1683 ontt
lekt,en lord Rnssellen Al
gernon
zh#z
ldJ
ymoesten daarvoorboetenmethunhoûfd.
De Koning,door buitensporigheden uitgeput,

overleed den 6den Februarj 1685,na hetge-

bruiken van degenademiddelen derR.Kn.
tho-

liekeKerk,waartoehj sedertdedagenzjner

ballingschap behoorde.
Kareï 27#,
!f*42, t
le Pretendent,zie Ed'
- d.
E&tkoning ran Szl4je,teweten:

KarelIfr (1788-1808).Hj werd geboren
zich in 1759,toen zjn vaderKarelI1Iden

te Napels den lzden November 1748, begaf
Spaanschen troon beklom, naar Madrid en
aanvaardde zelfde regéring den 13denDecem-

ber1788.Hj wasgehuwdmetLouizaA lril,
prinsesvan.
PJ/.
PIt
l.Hj bezatgeenebekwaamheid of' geestkracht om de teugels van het

bewind te houden? zoodat hj steedsafhankeljk was van zjne gemalin en van zjne
ministers, - vooral van den hertog ran Alckf#il. De haat der aanzienljke Spanjaarden

1674 vrede sluiten.Reeds gedurende den oor- tegen dezen gunsteling veroorzaakte in 1808
l0g waren de oogmerken van hetKabinetdtli- eene omwenteling,waarvan Napoleon gebruik

deljk genoeg gebleken.DeKoninyhadonder maakte,om de Bo'arbonsteverwjderen van
anderen op eigen gezag een beslultdoen uit- den Spaanschen troon.Kareldeedafstandhiervaardigen, waardoor hj de strafen ophief, van te Aranjuez den 19den Maartj herriep
w aarmedede R.Katholieken werdenbedreigd.
Hiertegen verhief zich m et nadruk de stem
van het volk en van hetParlementen noodzaakte den Koning,die zich in geldverlegen-

dat besluit,doeh droeg vervolgensteBayonne

zjne regten ovez'aan Napoleonydiehem daar-

voorhetyaleisteCompiègneen eenJaargeld
van 20 mlllioen realen toekende,waarvan de

heid bevon;,tot ondel*teekeningderprest-act Koningin 2 millioen als weduwgeld z0u ge-

(ziealdnxrl''en t0thetontslaan van hetmi- nieten. Na dien tjdwoondeKarelmetzjne
nistérip.i'erwjlKarelbj devredesonderhan- gemalin en den hertog van dlcvdil te C0mdelingen te Njmegen de r0lvan bemiddelaar piègne,doch verwisselde later deze verbljf-

vervulde,deed hetgeruchtvan eeneR.Ka- ylaats met Rome.Hiernam hj in 1815 zjn
tholieke zamenzwerlng het volk in woede lntrek in het palazzo-Barberinien hield zich
ontbranden.De secretarisvan den hertog van hoofdzakelgk bezigmetdejagt.Hj overlee;
Irprk,Coleman,lordStafbrdenandereJezuïeteu te Napelsden 19deuJanuarj 1819.
moesten het schavot beklimmen. Een nieuw
Parlement, door den Koning in Maart 1679

Eené
ge.
Ab?31gezlen een Srppzerizl.
:nanZwe-

den nameljk:
bjeengeroepen,deed zelfshetvoorstel,datdf
l KarelXI1 (1697- 1718).Deze,een zoon
hertog v@n York ('
sKonings broeder), die van Ktwel XT, werd geboren te Stokholm
openljk deR.Katholiekegodsdienstomhelsd den z7sten Junj 1682,ontvingeenevrjgot
lde

had,van ie troonopvolging z0u worden uit- oqleidi
ng, maakte groote vorderingen m de
geslnten,en bragtt0t grooteergernis van het wlskundeen in alleridderljkeoefeningen en

:;6
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Bprak zeer vlot 4e Duitsche en Latjnsche in 1703geheelPclenbezet.Decardinaal-primaB
Nien.Durenteen hadhj een afkeervanhet verklaarde daarop den Poolschen troon ontFrangeh. Bj 4en doo; zjns vadexswashj ruimd, en door den invloed van Karelwerd
pa*15Jaren oud,doch de Standen verklaar- Stanhlaus Zedzczyzlzh t0t Koning gekozen..
den hem meerderlarig.IptuBschen openbaarde Aw-qustus hoopte althans in Saksen in veiligde Jengdige Vbrst weinig lustin regérings- heid te wezen, dgch Karel vervolgde hem
zaken, doch hield des te meer van sterke 00k hier en schreef hem in 1706 te Altranligeku msoefeningen,- inzonderheid van de stëdt de voorwaarden van den vrede voor.

beereëagt,zoodatdittjdperkMnjverzuehtige De Ljoander Patkul,diehetverbond tegtm
naburen gunstig voorkwam,om de ove= agt Zweden t0t stand gebragt had en zich a1s
van Zreden in het Noorden te kortwieken. Russisch gezant te Dresden bevontl, moest
I
H * %k IV van Denemarken, Auq%d%s 11
van Polen en czur Petc I sloten. een verbondj waarvan de Ncordsche oorlog het gevolg was. Eerst deden de Denen een inval
ep het gebied van den hertog van Solnte*Goffep. Deze,gehuwd met de oudate zuster
Van K@6l,begafzich naar Stokholm om hulp

aan hem uitgeleverd worden en verloor in
1707 het leven op het rad. Voor 'toverige

be
toonde Karel yedurende zjn verbljf in
Saksen veelgematlgdheiden edelmoedigdheid,
en deed dekrjgstuchtmetgestrengheidhandhaven.Nadat de Keizer volgensden eisch des
Konings aan de Protestanten in Silézië vol-

te vragen.De Koning, die hem zeergenegen komen vrjheid van geweten had toegestun,
W% ,kagtln den Stxntsrm'
td het vecrstelter vertrok laatstgenoemde in September1707 uit
tafelom afdoende mu tregelen te nementegen
Denemarken en scheepte in Mei 1700 zieh in
nM r Karlskrona.Met30 linieschepen en een
groot Mntalkleine vu rtuigenjversterktdoor
een Engelsch-Nederlandsch eskader,verscheen

Saksen meteen leyervan 43000man,terwjl
6000 man t0t bevelliging van den Koningvan
Polen achterbleven, en begafzich langs den

kortsten weg naar Moskou.In denabjheid
van Smolensk veranderde hj, op raat
l van
hj vöörKopenhagen en waserdeeerate die Mazeppa,hetman der Kozakken, zjn plan,
e
n
t
o
o
g
na
a
r
de
Ukr
a
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n
e
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n
de
ha
o
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,
d
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dgn walbetra; daarhjophd nnt
liepestrand
ult de sloep in Zee sprong en door hetwater Kozakken erzjnezjdezouden kiezen.Daar
wudde,terwjlhj de soldaten opwekte om het echter Petee 1 gelukte de landen der
zjn voorbeeld te volgen.DeDenen trokken Kozakken te verwoesten, k0n M azeppa,die
terug voor de vjandeljke overmagten men daarenboven vogelvrj verklaardwas,hem de
stpnë gereed Kopenhjgen te belegeren,toen toegezegde hulp nietverschaFen.De moejeGe vredesonderhaniellngen van Travendahl ljke marschen,hetgebrek aan levensmidde(8 Augustus 1700) den Hertog in al zjne 1enjde gedurige aanvallen van den vjanden
regten herstelde. Zôö was de uitkomst van de gestrenge koude teisterden en verzwakten
et leger van Karel niet weinig. Generu l
zjn metbeleid en moed ondernomen toqt, h
waarop hj zieh aan de eenvoudigelcvenBwjs Leœenltawpt,dieversterking enlevensmiddelen

gewende, wurvan hj later nooit afweek. uit Ljoandz0u aanvoeren,verscheen slechts
Naluweljks was de vrede metDenemarken met een handvol troepen,die door den togt
geslotenj toen Karel zich hu stte, tegen en de yestadi
ge gevechten met de Russen
A%.
q%&t< 11en Peter Itenstrjdetetrekken. waren ultgeput. Onder deze omstandighe4en
EerstgenoemdebelegerdeRiga,terwjllaatst- vatte X arel het voornem en op om Poeltawa
gemelde Na- !en delanden aan degolfvan te veroveren, welke stad ruimschoots van
Finland bedrelgëe. Karel deed Q0000 man levensmiddelen voorzien was,doch deKoning
nM r LjM nd overateken en trok de Russen werd bj eene verkenning gcwond in dedj,
te gemoet,die ten getale van 50000 onderde
mqren van Narwa een verschanstlegerkamp
hu den betrokken. Ongeveer 8000 Zweden
stelden zich den Bosten November 1700 Onder
het vuur derRussen in slagorde,en in min4er dan 15 minuten washetRussische leger
ter prooi aan eene hevige bestorming.Meer
dan 18000 Russen bleven op het slagveld of
wierpen zich in de Narwa;de overigen wer4en gevangen gencmen of verstrooid.Nadeze
zegepraal k0k Karelover de Duna, àstte
Ge versterkingen der SakserB aan en behaalde

00k hier de overwinniny.Nu had hj een

vrede kunnen Bluiten, d1e hem het hoogste

geag in hetNoorden hadbezorgd;doch hj

waBhiermedeniettevreden,daarhjdlgldfvdffk
koning van Polenjvan4entroon wildestooten.
Yruchteloos wendde deze pogingen aan om
m et hem te onderhandelen, - vruchteloos
zelfs zochtde schoone r avin Könlgsmarkeene
gelegenheid om hem te Bpreken.De oorlog
duurde vnort; de Zweden behaalden eene

zoodat hj in den slag van 27 Junj (8 Julj)
moestgedragen'wordenen hjnietoveralk0n
komen,waarzjnetegenwoordigheidvereischt
werd.Zoowelin ditfeitalsin decneenigheid
tusschen de generaalsReltnsköldenLewenhawpt
ligt voorzeker de oorzaak, dat de Zweden
het onderspit dolven en de Russen eene v01-

komene overwinninj behaalde.Karelmoest
ondervinden, dat zpn meest-begunstigde minister, graafP'
èer,met (
le bloem van het
legerin handen derRussen viel.Hj zelfontvlugtte metM azeppa enmeteenekleinebende,
moest in weerwil van zjne pjnljke wond
onderscheidene mjlen tevoetaieggenenvond
eindeljk,nadathjgedurende3dagenineene
woestentJ
' had rondgedwaald, te Bender op
Ttlrksch grondgebied bescherining cn een eerv0l onthul.

Thans kwamen de vjanden van Karelmet
nieuwe hoop te voorschjn.Aww
quntus Tf herriep hetverdrag van Altranstëdt,PeterTdeed
een inval in Ljiand,en .
Frederik JF van

glanBrjkeoverwinning bj Klissow en hielden Denemarken landde in Schonen.Het regent-
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schap te Stokholm nam inmiddelsmaatregelen
om het Zweedsche gebied te beschermen.
Generaal Stenboek versloeg met 14000 ongeoelbnde en slecht-gewapende boeren den loden

Maart1711 bj HelsingborghetgeheeleDeensche leger, en dwong het,Scbonen te ontruimen.Men zond eenigelegerafdeelingennaar
Finlan; om aande Russen het voortrukkente
beletten, 't geen echter wegens de overmagt
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de Wding zjneraankomst door desKd,en

weldra waren allehuizen verlicht.Kortdu rna
werd Stralsund door de vereenigde legerg de'
Denen,Saksen,Pruissen en RusBenbelegerd,
en Kareldoed wonderen vandapperheid.Toen

de vesting zich drn Q3sten Dec- ber 1715

moestovergeven,gmg hj n=rLundinSchonen om er de kust te verBterken en Kstte
vervolgens Noorwegen aan. In dien tjd waa

van den vjand nietgelukte.Karelonderhan- debaronnonGAfzywiensstouteplannenin nverdelde inmiddels te Bender met de Porte en
wist haar te bewegen om den oorlog te verklaren aan Rusland.Aan de Proeth werd een
slag gel
everd op den lsten Julj 1711.Czaar
Peter scheen nlet te kunnen ontsnappen aan
o
n
d
zjn ergang, toen de moed en schranderheid zjner gemalin een vrede wisten te bewerken, waarin de stem van Karelnietwas
gehoord.Deze laatste ontwierp echterte Ben-

eenstemming waren m et de toenmalir om-

standighedenj zjn vertrouwde vriend.Deze

çafhem den raa; om doorbelangrjkeinwil-

llgingen de gunstvan czaarPet- te winnen,
daarna Noorwegen te veroveren,en van hier
naar Schotland te trekken? om Ge#.q6I te

verlagen,die zichaan dezkdevan,gxnxjugs
vjanden had geschaard. GAfz opendehulpbronnen t0t het voortzetten van den oprlcg

dernieuweplannenensmeektedoorzjnegezan- en onderhandelde op Aland met4e gevolmu ten dePorteom hulptegenzjnevjanden;doch tigden van den Czaar.Reeds was eene oves
de handlangersvan Rusland warennietminder
jverig, om de Porte van hem afkeerig te
maken door voor te wenden,dat K- elvan
voornemen was Stanislaws Zedzczyldki enkel
a1s een werktuig op den troon van Polen te
handhaven ten einde zelf vandââr,geholpen
doarden Keizer van Duitschland,zichmeester

eenkomst met Petr getrofen en Noorwegen
ingenomenj zoodat de zaken een gungtigen
l00p schenen te nemen voor Zweden.K-el
belegerde Friedrich.hall, doch wer; aldMr

bj het bezoeken de loopgraven door een

kogel in het hoofd gedood. Men vond hem
tegen de borstwering geleund in eene stnxn4c
temaken van Turkjë.DeseraskiervanBen- houding levenloos, met de hand M n 4en
der ontving den last om den Koning te doen degen,en uitzjn zak hR lde men * beeldvertrekken,en,ingevalvanweigering,hem dood teni
s van Gnstaaf ,44?0/ en een gebedenbxk
of levend naar Adrianopel te brengen. Niet tevoorschjn.HetishooggtwRrachjnljk,dgt
gewoon zich naar den wil van anderen te hetdoodcljk 100d nietvanGevestingkwamj

voegen,en vreezende,datmen hem aanzjne
vjanden z0u overleveren,beslootKarelmet
zjn gevolg,uitomstreeks300manbestaande,
de bevelen der Porte te trotsôren en methet
zwaard in de hand zjn l0t af te wachten.
Toen zjnewjkplaats te Varnitzabj Bender
door de Turken werd aangetast,verdedigde
hj zich tegen een geheellegeren bleef t0t
het uiterste volharden.Hethuis,w aarin hj
zich bevond,geraakte in brand en toen hj
op het punt was om het te verlaten,deden

zpne sporen hem vallen en hg werd den
lsten Febxuarj 1713 gevangen genomen.Zjne
wenkbraauwen waren door kruid geschroeid
en zjne kleederen metbloed bevlekt.Eenige
dagen daarna verscheen StanLslaus te Bender

maarvande zjdederZweden-- Naxjn4:04

h
ve
rdweenZwedenuitderjVrgm01 Mnged'
eden.Volharding,dapperheid e regtve uigheid waren dehoofdtrekkenvanxjnu mkter,
maarhj onderscheidde zich tevenBdnor*ne
verregaande halsstarrigheid.Na z:nterqgk:er
betoonde hj zich echterkalmerjzachtmoediger en meer geneigd t0t verBhniige maatregelen.Zjnelevenswjswashooggteenvoudig.

Hj
vermee;allevermakenenveatroojingen;
wpn zochtmen op zjnetafelSevergœfsjen
grof brood was somtjd: zjn eenig vou Rl.
Zk'n voorraad van kleederen beston; uitéén

blaauwen rok met blanke knboyen. Steed:
droeg hj grpote,totoverdeknieen reikende
laarzen en handschoenen vanbulelleder;even-

om den Koningtesmeeken.zjnetoestemming a1szjnesoldaten,sliep hjgedurendedeveldte geven tot het verdrag,hetwelk hj met togten in zjn mantel gewikkel; op dèn
A w-qlutus had moeten sluiten, doch ontving

een afwjzend antwoord.DeTurken bragten
Kk el van render naar Demotikabj Adrianopel,waarhj zich ziek veinsde,2maanden
in bed doorbragt en zich bezighieldmetlezen
en schrtjven.Eindeljk washj overtuigd,dat
hj van de Porte geene hulp tehopen had,
zoodathj een afscheidsgezantschapnaarC0n-

grond.Tegenoverzjnegrontedeugdendonden

groote gebreken.Hljllet zich weleensv:rvoeren door den voorapoeG,m% r naoit ontmoedigen 400r den tegenspotd.In hetlutgt
van zjn leRn koesterde hj grooteplannen
ter bevordering van zeevaartjhaidelen njverheid.Hj wa8zeergesteld op den omgang

met geleerden en wekte hen op t0t reizo
stantinopelzond en vermomd met 2 oëcieren nM rGriekenland en Azië.Zjnelevensgeehievertrok. Aan velerlei ongemakken en ontbe- denis werd op eene merkwaardige w#m beringen gewend, zette hj zjne reis door schreven door Voltairein hetwerk:pH'
1ddr:

Duitschland en Hongarje tç paard dag en de Charles XII,''- veelbeterevenwel* or
nachtvoort,zoodatslechtsée'n zjnermedge- A ndblad in pKonung Carl: XII Mgtoda

zellen hem k0n volgen.Verm oeid en uitgeput

(1830,2 dln).''
Karel XIII (1809-1818),tevens kônixg
vöôr Stralsund.
van Noorwegen.Hj waseen znonvank'
oning
In weinige oogenblikken verspreidde zich Adolf Fredeiken ontving W ây egbbxe
kwam hj den llden(zzsten)November1714
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(7 October1748)reedsdebenoemingt0tgrootadmiraal van Zweden, zoodat hj voor de
marine werd opgeleid.Nadat hj van eene
groote reis wasteruggekeerd en zjnbroeder
Gnstaaf III den troon beklommen had,nam
hj deel aan de omwenteling van 1772,en
werd tot gouverneur-generaal van Stokholm
en t0thertog n@n t%#er-czkllzzd benoemd.In

lands &verd hj na hetnuttigen eener koude
pasteizeer ziek,doch wonnde den z8stenMei
1810 eene wapenschouwing bj en viel er,
door eene beroexte getrolen,achterover van

zjn paard zoodathjeenhalfuurlateroverleed.Bj het openen van hetljk vond men
geenerlei spoor van vargiftiging. Toch was

het volk woedend,toen het stoieljk over1774 trad hj in het huweljk metRedwkq schot te Stokholm werd binnengebragt,en de
Xlïzylef/
zCltarlotte,prinsesvanHolstein-Gottorp. rjksmaarschalk Axel Ferézzl,hoewelonschulGedurende deu oorlog met Rusland in 1788 dig,verloordaarbj het leven.
werd hj opperbevelhebberdervloot.Hj ver- Karel XIV JOAJS, desgeljks koning van
sloeg deRussen in deFinsche Golfen bragt Zweden en Noorwegen en pleegzûon en 0pin hetgevaarljkst saizoen zjne vlootveillg volger van Karel XIII.Hj heetteeigenljk
in dehaven van Karlskrona,waarna hjzich Jean WJ,JIJ: J'ules WdrZ/J#tI/J: en was de
verheven zag t0t gouverneur-generaal van zoon van een regtsgeleerde te Pau in het
Finland.Na het vermoorden van Gustaaf III Fransche departement Basses.pyrenées.Gebo(1792)plaatste hj zich aan hethoofdvanhet ren den 26sten Januarj 1764,tradhjin 1780
legentschap en sloot t0t heil van Zweden a1svrjwilllgerin dienst,bevondzich Qjaren
vrede md alle Staten, terwjl hj zich met bj de grenadiers op Corsica en nam toen
Denemarken verbond,om de scheepvaart in wegens ongesteldheid zjn ontslag.W eldm
deNoordeljkezeeëntebeschermen.Hjstichtte echter voegde hj zich als gemeen soldaat
een muséum en eene militaire académie en wederbj hetlegeren wasbj hetuitbarsten
droeg in 1796 de regéring op aan den meer- der Omwenteling sergeant-majoor. Na dien
d
erlarig geworden G-taafJF Adolh Deom- tjd zag hj zich in dienstderRepubliek snel
wentellng van 1809 bekleedde hem met de bevorderd, zoodat ht
j in 1794 bj Fleurus
waardigheid van rjksbestuurder, en eenige reeds bevel voerde als divisie-generaal. In
maanden later beklom hj den troon onder 1796 in de gevechten aan de Rjn,de Lahn
zeer moei
jeljke omstandigheden.Door den en de Main behaalde hj roem alsveldheer,
vredemetRusland te Frederikshamn(17Sep- was in 1797 in Italië Onder Botlaparte werktember 1809) bezorgde jjP
** aan den Staat zaam ! en werd na den Vrede van Campoverademing na belangrjke verliezen en t0t Formlo gezant te Weenen.Toen hj erop
vaststelling der grondwet.Reeds te vorenhad het gezantschapshôtel de driekleurige vlag
hj prins Clu-istLan Z'
JZM'
:Jron A'
//feizz-&zs- liet wapperen? ontstond ereen volksoploop,
derbrwg-Augustenbur.qalsopvolgeraang:nomen, waarnahjterugkeerdenaarParjs.Hierhuwde
doch na hetoverljden van dezen den door hj metE'
uglnie.
fdrzltzrixeDJdIJe,eenedochde Standen gekozen Franschen maarschalk

ter van den koopman Clary te Marseille en

Bernadotte (1810)yin wien hj een grootver- eene zuster der gemalin van JosepkWole r fe.
trouwen stelde.Door Noorwegen aau Zweden In 1799voerdehj beveloverhetobservatietoe te voegen versehafte htj aan ditlaatste. korps aan de Rjn9 belastte zich toen met de
eene vergoeding VOOr het verlies van Fin-

land.Hj overleed den 5den Februarj 1818.
K arel z '
y.gydf, kroonprins van Zweden en
aangenomen zoon van KarelXIIL Hj was
geboren den 9denJulj 1708enheettetevoren
Christia'
n ZfJ
q'
II:J(zie hetvoorgaand artikel).
D00rmoed en schranderheid had hj zieh ge-

portefeuille van oorlog,maar ontving na verloop van 3 maanden van hetDiredoirezjn
ontslag.Na den 18der Bram aire benoemde de
Eerste Consulhem t0tlid van den Staatsraad
en bekleedde hem met het opperbevelover

de West-armee)in welkebetrekkingenhjeen

oproer in de Vendée door menschlievende
durende eenigeveldtogteninDuitschland,maar maatregelen dempte. Daarentegen weigerde
vooral door de verdediging der grenzen van Bonapartehem hetbevelhebberschap overeene

xpeditie naar St.Domingo (Haït'
l) en was
Noorwegen tegen de overmajtop eeneroem- e
vollewjzeonderscheiden.Bp diegelegenheid voornemenshem alsgezantnaarNoord-Amerika

had Adlersparre, die bevel voerde over het af te vaardigen.In Junj 1804 werd hj opZweedsche leger, hem leeren kennen en ge- perbevelhebber in Hannover,waar hj door
heime onderhandelingenmethem aangeknoopt, zjn welwillend gedrag de algemeene toegezoodathj tottroonopvolgerin Zweden geko- negenheid oogstte. In hetzelfdeJaarverwierf
zen werd.Na het sluiten van den vredetrou- hj bj destichtingvan hetFransche Keizerwens had hj zich bereid verklaard, zich rjk den maarschalkstafen hetgrootkruisvan
zulk eene keuze te laten welgevallen.Nadat het Legioen van Eer. In 1805 onderscheidde
zich bj Ulm en Austerlitz,en in 1806
hj deverkiezingsadeonderteekend had,deed hj
hj den 22sten Januarj 1810 zjn intogt in benoemde N apsleon hem t0tprins van P onte-

Stokholm, legde den 24sten zjn eed af en cormp. In den 00rl0g tegen Pruissen (1806)
ontving de hulde der Standen.Tevensmaakte voerde hj beveloverheteerste armeekorps,
de Koning het besluit bekend, Aiaarbj hj en naden slagbjJenavervolgdehjgeneraal
hena a1s zoon aannara en hesa de namen toe- Blûeher t0t Lubeck,waarhjhem noûdzaakte
kende van Karel -4>.> #f.De Kroonprins ver- zich over te geven.Ook hierlegdehj eene
wierf de algemeene toegenegenheid, zoodat Frootemate van edel
moedigheid aandendag,
men de schoonste verwachtingen van hem mzonderheid Jegens1500gevangen genomen
koesterde. Op eene reis in het zuiden des Zweden,hetwelk in hun vaderland metdank-
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baarheid werd geroemd. Nadathj op eene
eervollewjze deelgenomenhadaandenstrjd
tegen Pruissen en Rusland (1807),verkreeg
hj het npperbevel overde Fxanschetroepen
in Noord-Duitschland en Denemarken.In den
o0rlog tegen Oostenrjk in 1809 stonden 00k
de Saksexs onder zjn bevel;hj streedmet
hen bj W agram en kende aan hen deeer
der overwinning toe,hetwellt door Napoleon
zeerkwaljk genomenwerd.Daarna werd hj
oyperbevelhebber in Antwerpen,om de Be1glsche en Hollandsche kusten te beschermen
tegen de Engelschen,die op W aleherenwaren

geland.W eldraechterwerd hjteruggeroepen;
Napoleon was zeer ontevreden op zjn maarsehalk en verweet hem niet zonder reden,
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renslag bjLeipgig trok hjnoordwurts,blokkeerde Hamburg, noodzaakte Frederik FJ,
koning van Dellemarken, om Noorwegen af
te staan,en rukte langzaam voorwaarts naar

Frankrjk,alwaar hj eerst aankwam na de
verovering van Parjs.Weldra echterkeerde
hj terug en bewerkte doûr zjnebekwaamheid alskrjgs-en staatsman,dathetwederspannig
.e Noorwegen zich vreedzaam onderwierp aan de Zweedsche Dynastie.Bj den
terugkeervan Napoleon in 1815 bleefZweden
onzjdig,- '
tgeen door deVerbondene X0gendheden euvel werd opgenomen.Inzonderheid bejegendeOostenrjk den legitiemenprins
Gustaaf Wasa,een zoon van den verdreven
koning G'
ustaaf IV 2.
#01/,metgrooteonder-

dathj een beschermerwasvan oproermakers scheiding; doch Karelbehield devriendschap
en in verband stond metdemoeraten.Erwas van keizer Alezander en had dientengevolge
zelfs lprake van,hem naarzjn prinsdom te nietste vreezen.Den 5denFebruarj 1818 beverbannen, doch er kwam eene verzoening klom hj in beide rjken den troon van zjn
t0t stand, en de Keizer benoemde hem t0t pleegvader en wi
-rd fe Stokholm en teDrontheim gekroond. Het ovornemen der Staakgot
lvernellrvan Rome.
Vöördathj diebetrekkingaanvaardde,bragt schuld Van Denemarken veroorzaakte hem

een Zweedsch gezantschap (Seytember1810) nietweinigmoeijeljkheid,vooraldaardeVerhem de tjding van zjnebenoemlngt0tkroon- bondene Mogendheden op hetCongrèsteAken
prins van Zweden. Koning Karel XIII had partj trokken voor Denemarken.Intusschen
hem aan de Standen t0ttroonopvolger voor- betoonde hj daarbj evenveelstandvastigheid
gesteld, en hj was door eenecommissieuit als schranderheid,zoodatde strjd in 1819
de Standen met algemeene stemmen a1s zoo- door eene eonventie te Stokholm geëindigd
danig gekozen ondervoorwaarde,dathj af- werd.Na dien tjd regeerde hj in vredetot
stand zOu doen van het Fransche burgerregt aan zjn dood op den 8sten Maart1844.Met
en t0t het Luthersehe kerkgenoûtschap over- betrekkingt0thetbinnenlandschbestuurvolgde
gaan.Met toestemming van Napoleon gafhj hj eene gematigdeconservatieve rigting en
gevolg aan dieverkiezing.Nadatbj te He1- poogde vooral de volkswelvaart te bevor-

singör den 19denoctober 1810 ten huize van deren. Eene zamenzwering ter gunste van
:tx, in 1832 ontdekt,had
den Zweedschen consul de Luthersche kerk- den prins ran 'Pot
leerhad aangenomen,landdehjden lodente weinig te beteekenen. De hoofdaanleggers
Helsingborg, werd den 9den November daar- werdenverbannen,dochkondenzjarendaarna
aanvolgende door den Koning als zoon aan- reedsterugkeeren.Opmerkeljk ishet,datde
genomen en ontving de namen Karel JàFztzzl. Koning tot zjn dood t0eonbekend isgebleReedsin hetvolgendejaarwashj gedurende ven met de taal des lands. Met betrekking
eene ongesteldheid des Konings a1s regent t0tdebuitenlandsehepolitiek bleefhj steeds
werkzaam en verwierf in het algem een een naauw verbondenmetRusland.Hj werd 0pgrooten invloed op de aangelegenheden des gevolgd door zjn eenigen zoon Oscar.
lands.Tegenover Napoleon handhaafdehtimet
Karel .
X F', desgeljks koning van Zweden
kracht de belangen van Zweden.Toen hier- en Noorwegen. Hj was de oudste zoon van
door verdeeldheid ontstond,sehaarde hj zieh koning Osear T, werd geboren te Stokholm

aan de zjde van keizer Aleam tder van Rus- den 3den Mei1826,voerde aanvankeljk den
land, die hem reeds in een geheim trad aat titel van hertog van A Apzl- , beklom den
van 1812 het bezitvan Noorwegen had toe- troon den 8sten Julj 1859,en zag zich den

gezegd. Ook door Engeland werd dat goed- 3den Mei 1860 te Stokholm en den 5den Augekeurd.Inmiddels betrad hj n0g geruimen gustusdaaraanvolgendeteD rontheim gekroond.

tjd een twjfelachtigen weg endeedpogingen Den 19dexJtlnj 1850trad hj inhethuweljk
om zich met Napoleon te verzoenen-Eindeljk metdeNederlandscheyrinsesLouuevanOrl4/e,
echter verklaarde in 1813 Zweden den oorlog

eene dochter van prlns I'
rederik,welkehem

aan Frankrjk, 0n Q0000 Zweden voegden slechtseene dochter schonk.De Koningbezat
zich onder het Opperbevelvan Karelbtlhet vele talenten en heeft zich als schrjveren
leger der Gealliëerden. Gedurende den veld- dichter bekend gemaakt. O0k was hj een
togt van 1813 voerde hj a1sKroonprins van voorstander der Skandinavistische ideeën,
Zweden hetkommando overhetNoorderleger, nameljk van het wenscheljke der eenheid
hetwelk eenigen tjd aan de Silézischearmee van de Skandinavische rjken.Steeds zocht
onder het bevel van Blûcher was toegevoegd. hj Denemarken zooveel mogeljk te onderZjnetragewjze van oorlogvoeren wektehet steunen, hoewel hj het in den Deenschvermoeden van dubbelzinnigheid en bezorgde Duitschen oorlog geraden achtte onzjdig te
hem heftigeverwjten.Hjlegdeerzichvooral bljven. Onder zjn bestuur heeft in 1865op t0e, de Zweden btliten het vuur te hou- 1866 eene herziening der Grondwet plaats

den,terwjl hj tevens wilde deelen in den gehad.Hj overleed den18denSeptember1872

roem derPruissische generaals.Na der.volke- en werd opgevolgd door zjn brpeder.Zjne
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dochter Louoe is in 1869 in het huweljk
getreden metden KroonprinsvanDenemarken.
Hj schreef onder anderen:pGedanken iiber
dietaktischenBewegungenderNeuzeit(1867).''
Een Xopïl# n@n S-'
#ïSï:,nameli
jk:
K-el Albert(1831-1849).Hj werd geboren den zden October 1798 en waseen zoon
van prinsKarelF,-JSIC'Jran Bavoye-carLgnan.

In 1800 volgde hj zjn vaderOp in hetbe-

heer over diens Piémontésche en Franyche

dje gebrekkig ondersteundjdoordeuiterste
partjen bemoejeljkt, en door zjne tegenstanders met den naam van verrader bestempeld, moest hij geweldig boeten voorzjne
welgezindepogingen.Toenhjnaheteindigen
van den wapenstilstand in hetvoorlaarvan
1849 op nieuw begon te oorlogen,maakten de
overwinningen der Oostenrjkers bj Novara
en M ortara in weinige dagen nogmaals een
eindeaan den strjd.Kareldeed op hetslag-

bezittingen en ontvingteDresden,waarzjne veld van Novara afstand van dekroon,vermoeder, eene Saksische prinses, veelal ver- liet aanstonds het land en begaf zich naar
toefde, eene uitmuntende opvoeding. Nadat het Pyrenésche Schiereiland,waar hj reeds

hj in 1817gehuwd wasmetMariaT1*:.
dJ,
eene doehter van dengroothertogvan Tosqane,
woonde hj op zjne goederen in Piémont,
totdat in 1821 de leiders van den opstand
duideljktekennengaven,datzjhem aanhet
hoofd van den Staat wilden plaatsen.Schoorvoetend gafhj gehooraan hunnewenschen.

den 28sten Julj 1849te Oportooverleed.Hj

werd opgevolgd door Tricfor Eman#l, den
tegenwoordigen koning van Italië.
Eln ./
fàzw# nan W *temberg,te weten:

Karel I (Friedrich Alexander). Hj werd

Feboren teStuttgartdan 6denMaart1823 en
ls de eenige zoon van koning W ilhe, I uit
Fïcfe Ps.
annël;, koning van Sardinië,deed zjn derde huweljk metPauline,eenedoch-

4en l3den Maart 1821 afgtand van deregéring

ter van den hertog L'adwi.q 'pls W ûrtemberg.

en benoemde,t0taan de komstvan ztjnkin- Hj genooteeneuitmuntendeopvoeding onder
derloozen broeder Karel Fdlïa,prins Karel de leiding van generaalH ardeg.q,bezochtde
zle ft0t regent,die reeds door hetCongrès universiteiten te Tiibingen en teBerljn,en
te W eenen, bj hetuitsterven van den oude- wjdde zich vervolgens te Ludwigsburg aan
ren Kk van het Hui:van Savoye in de man- de krjgskunst.Den 13denJulj 1846 trad hj
neljkeljnjalstroonopvolgerin Sardiniëwas in het huweljk metgrt
mtvorstin Ol
ga,eene

erkend. De Prins moest aanstonds de Spaan- dochter van keizer Nikolaas van Rusland.

schecongtitutie Mnnemenqhj bezwoer zeen
riep eene voorloopige Junta bjeen.Nadat
echter een Oostenrjkgch leger t0t Piémont
genyderd was en KarelFelïa uit Mödena alle
rege
'ringsdaden, sedert den afstand van zjn

Als kroonprins nam hj in den zomer van
1848 gedurende de afWezigheid zjnsvaders
hetbesttlur derstaatsaangelegenhedenopzich,
en zjnewelwillendheidcn schranderheidver-

wierven de algemeene goedkeuring.Metmeer
broeder volbragt, onwettig verklaard had, smaak,dan men onderhetbestuurvan zjn

verliet de Prins den zlsten Maartheimeljk vader en grootvader gewoon was! bouwde
Turjn,zonderdeJuntavanzjnevoornemens voortsdePrins eene slerljkevillaln eenbete onderrigten, legde te Novara het regentRhap neder en begafzich eerstnaar hetOostenrpks
'' che leger en toen naar M ödena.Daar
de Koning hem den toegang t0t het Hofver-

bood, vestigde hj zich te Florence. Later
begafhj zich naarFrankrjk en nam in1823
als vrjwilliger deel aan de expeditie naar
Spaëe.Daartbor herwon hj de gunstvan
het Hof; hj mogt nM r Turjn terugkeeren

vallig oord tusschen Stuttgart en Canstatt.
HP
** zocht de uitbreiding van kennis,kunstsmaak en beschaving zooveel mogeljk te be-

vorderen,en toen hi
j na hetoverljden zjns
vaders (25 Junj 1864) den troon beklom ,
werden w eldadige maatregelen genom en t0t

wjziqing van het staatsbestuur.Hoewelhj

zich m den Pruissisch-ooFtenrjkKhen oorlog
(1866) tegen Pruissen verklaarde, stond hj
en werd in 1829 benoemd t0t onderkoning in den Pruisisch-Franschenoorlog(1870)zjne
vah Sardinië. Na het overljden van Karel GeY aansche broedersgdrouw terzjde.
Fell (Q7 April1831)beklom hj den troon, Elnàelrrprdfvan Tplz-Wddrel,teweten:
t
b ch de gespannen verwachtingen dervrjzinKarel Tlteodoor.Hj werdyeboren denloden
nigen werden nietvervuld.O0k hj bleefeen December 1724,was de eenlge zoon vanden

verteqenwoordiger van het Jezuïetisch-abso- pfalzgraaf Johamn CFzrlfics Joseph 1101 k% l:lutistlsche stelselj en het ontbrak niet aan
verzet en onderdrukking. Intusschen poogde

lccA,die in 1733 overleedjontving eengoede

en Venetië in opstand kwamen,verklaarde

De lngezetenen des lands hadden evenwel

opvoeding en erlangde na hetoverljden van
hp demagtder geesteljkheid tebeperken en keurvorst KarelTMIY.
: (21December1742)
de welvaart der ingezetenen op te beuren. de Pfalz, de Keurvorsteljke waardigheid en
Eerstbj de verheKng van Pin.
%IX t0tpaus hetrjks-urtsschatmeestersambt.W egenszjne
schaarde hP
@* zich openljk aan de zjdeder gaven van verst>nd en hartgenoothj dealhervnrmingsgezinden, volgde in 1848 den al- gemeene achting. O0k bezat hj de hertoggemeenen stroom door eene constitutie tever- dommen Gulik en Berg,de heerljkheidRaveleenen, en toonde zich een voorstander der stein,en later00k Bejeren,nameljk na het
nationale eenheid van Italië.Toen Lombardje eindiqen vanden BejerschenSuccessie-oorlog.
hj den z3sten Mu rtdenoorlogaanOostenrjk! geene reden om zich in den nieuw en gebiestreed M nvankeljk voorspoedig, zoodat hj der te verbljden.Deze toch wasin den 0nden naam verwierf van het rzwaard van middelljk daaraan voorafgaanden tjd Op eene
Iàliër'' mnxr leed de nederlaag in den slag hoogstonglmstigewjzeveranderd.Doormaihj Custnzza.Dnûrde inwonersvan Lombar- tressen en onwettige kinderen omgeven,door
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pater Frank, een dweepzieke biechtvaderj leerde Götltekennen,metwienhjeenvriendbestuurdj door buitenlandsche gunstelingen schapsverbond sloot,waarvan in 1825 teW eivan hetvolk gescheiden en aan zingenotver- mar het goudcn feest werd gevierd. Na het

slaafdj verloor hj weldra de toegenegenheid
zjnerBejersche onderdanen,zoodathj zjne
residentie van Miinchen naarM annheim verplaatste.Met de zware belastingen,die hj
het volk oplegde,bragt hj intusschen vele
nuttige inrigtingen t0t stand en ondersteunde
kunsten en wetenschappen.Hj begon meer
en m eer over te hellen tothetdespotism us,en
toen in 1796 de Franschcn naderden,nam hj
de wjk naarSaksen.Op den 16denFebruarj
1799 werd hj bj ltet kaartsjel door eene
beroerteovervallenenoverleeddlenzelfdendag.
Eeni
ge Grppf/ldrfp-pzz,nameljk:
KarelFrd/rik,Groofl
tertoy eJp Baden.Hj
werd geborep te Karlsrnhe den 22stenNovember1728,en na dendoedvanzjnvader(1732)
door zjn grootvader, de markgraaf Karel
< ïIFz:!-, opgevoed.O0k deze overleed (12
Mei 1738), en de jeugdige vorst studeerde
vercolgens te Lausanne en deed reizen door
Frankrjk ende Nederlanden.D00rdenKeizer
meerderlarig verklaard, aanvaardde hj den
Qzsten November 1746 het bewind als markgraafvan Baden-D urlach m et 90000 inwoners

op 20 (J geogr.mjl,cn zochtdatland naar
vrjzinnige beginselen in een modélstaat te
herscheppen.Toen na hetuitsterven derljn
Baden-Baden (1771) ool
t dit land aan zjn
gebied werd toegevoegd,hiefhj er hetljfeigenschap op t1783), betaalde de schulden
deslands,bevorderdelandbouw ,handel,njverheid en Ontwikkeling des geestes en wist
leven te brengen onder het volk.O0k schreef

voleindiyen van zjn 18deJaaraanvaarddehj
deregérlngentrad inhethuweljkmetprinses
Loltize van ./Td.
v.
çds-.Dtv-,:ftz#/, nam in 1786
dienst in het Pruissische leger, woonde de

veldtogten bj aan deRjnenzag zichin1797
bevorderd t0t luitenant-generaal.Na den slag

bj Jena nam hj ztin ontslag,keerdeterug
naarzjn landjvoegde zich bj den Rjnbond,
en ontving in 1808 een bezoek vaa Napoleon

en Aleœ@nder.ln November 1813 voegde hj
zich bj deVerbondeneMogendhedenjennadat
hj in 1814in Russischekrjgsdienstgetreden
was, ruktehj meteen legervan 25000 man

Saksers,Hessen en Russen naardeNederlan-

den. Later ging hj naarParjs,Londen en
W eenen,alwaarhetCongrèszjn gebied uitbreidde en t0t een groothertogdom verhief.
O0k nam hj deelaan den veldtogtvan1815j
vergezeld door zjn zoon Bernhard,die zich
vooralindensla4bj Waterlooonderscheidde.
Nadenvredebezlgdehjdeontvangeneschadevergoeding, ongeveer 800000 thaler, om de
welvaart en de regtspleging van zjn land te
verbeteren.Hj voerde ereeneconstitutiein
en bescllermde de vrjheid der drukpers,totdat het Avartburgfeest aanleidillg gaft0tbeperking.lletgotlden fbestzjnerregéringwas
een volksfeest.Op eene reisvan J.arltjn naar
W eimar overleed hj plotseljk aan eeneberoerte Op den 14denJunj 1828te Graditzbj
Torgau. De namen van GJ/1e,Herder, W'i,ebs:,Seàiller,Fbê
kf,Einsiedel,Knebel,M'
a,:
#1: enz.qeve'zgetuigenis,dat hj Weimar

hj een:rAbrégédesprillcipesde l'économie in een Dultsch Athene herschapen had.Alle
politique (1772)''.Eindeljk nloesthj,schoon takken Van inwcndig bestuur werden onder
langen tjd getrouw aan zjne verpligtingen zjne reqêring herzien en talrjkem isbruiken
a1s regent,het onderspit delven voor demagt afgeschalt.O0k washjeenjverigvoorstander
der Fransche Omwenteling en in 1796 met van deuniversiteitte Jena.Hetfkaajepark,
M orea. eea verdrag sluiten.Bj denVrede het vorsteljk paleis,de botanische tuin,m0van Luneville verloor l)j zjne bezittingen délhoeven,cene burgerschoolenz.hebbenaan
aan den linker Rjnoever,doeh werd schadeloosgesteld door hetstiftConstanzenzag zic'
h
verheven t0tkeurvorst van Baden (1803).Op
het voetspoor van Bejeren en W iirtemberg
verbond hj zich met Napoleon en verkreeg
door den Vrede van Presburg de Breisgau en

de stad Constanz.In 1806 voegde hj zich
alssouvereinevorstbjden Rjnbond,ontving
den titelvan groothertoq en zag zjn gebied
wederom aanmerkelrik mtgebreidjzoodathj

hem hun ontstaan te danken.Zt
jne briefwisseling m ct Götlte is in hetlichtgegeven.
K arel Frederik, groothertog van Saksen-

Fz
reïlacr-zlït
sdpcc/l(1828- 1853). Hj was een

zof)n van den voorgaande,werd geboren den
zden Februari 1783 en genoot aan h0t Hof

zjns vaders eene uitmuntendeopvoeding.In
1804 tradhj in hethuweljk metAnnaTtwlowna, eene dochter van czaar Paul.Gedu-

enf
le zj'n vertoefte Petersburg ontving hj
bj zjn overljden (i.0 Junj 1811)cen bloei- r
het berigt van hetoverljden zjnsvadersen

Jenden Staat achterliet van 280 Eq geogr. aanvaardde hetbewind.A1seen edelenSPaarmjlmet1100000 inwoners.N0galtjdgedenkt zaam vorstverminderdehj de Hofhoudingen
men metdankbaarheid in Baden zjn vrjzin- droeg zorg voor de Kerk en hetonderwjs,
nig en weldadig bestuur.
voor landhouw? handelen njverhcid,terwjl
Kareldtwl.
:f,groothertog van Saksen-<:ï- hj md geestdrlftdezaakvan hetTolverbond
mar-Eoenaek. Hj was een zoon van hertog bevorderde. Ztjn uitmuntend bestuur schonk
Ernnta4xu
çf
xdfConntanti;n,dien hj zeervroeg aan de zaken een rustigen loop,cn eerst in
verloor,en werd geboren den 3den September 1848 çeraakte 0ok te Wei
mar hetvolk in
1757.Gedurende zjne mindeqjarigheid werd beweqlng'
.DeGroothertogwistechterdaaraan
de Staat doo1'zjne moederAmalia- eene een elnde te maken,zooweldoor zjn perprinsesran .
prlldf
zi'
i/à - op eeneliitstekcnde soonljken invloed alsvooraldoorzjn inwilwjze bestuurd, en zj bezorgdehem en zjn ligenvanOnderscheideneliberalehervormingen,
Jongeren broeder uitmuntende leermeesters. welke er 0ok later,bjdealgemeenereactie
Met deze begafKareldl-gfzdfzieh op reis en dernaburen,bleven bewaard.Hoewelhjvan
IX .
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versehillendezjden werd aangespoord om de plan, om het aloude koningrjk Bourgondië
verleende vrjheden in te trekken, bleefhj te herstellen en zich van Lotharingen,Proze met kracht handhaven en bevestigde ze vence, Dauphiné en Zwitserland meester te
in 1850 door eene doelmatige gemeentewet. maken.Terwjlhj zich op nieuw tegen den
Hj overleed den 8stenJunj 1853.Hjlietéén leenheer wapende, ontving hj in Oetober
zoon en twee dochters na,en eenevan deze, 1468eeneuitnoodiging van Lodewnk If,om

ich naar Péronne te begeven en aldaar met
Aa
ysta,isdeyemalinvandentegenwoordigen z
Kelzer van Dultschland.
hem eene overeenkomst te sluiten.DeHertog

Karel Aleœander, groothertog TG% &
% ladzl- aarzelde, en de Koning wist uit wraakzucht
W eimar-Eésenaeh', een zoon van den voor- de Luikenaars t0topstand aan te sporen.1ngaande. Hj werd geboren te W eenen den middelskwam Karelt0t andere gedachten en

Q4stenJunj 1818,ontving eenevoortrefeljke verscheen.TOen hj echtergedurende de0nopvoeding, deed eene reis naar ltalië,stu- derhandelingen het berigt ontving van dien
deerde aan de hoogescholen te Jena en te opstand? nam hj aanstondsden Koning geLeiyzig,volbragt voorts een togtdoorO0s- vangen en z0u hem ter dood gebragthebben)
tenrtk,Schotland,Engeland en deNederlan- indien zjn raadsheer Cominen hem niethad
ege
ngehouden.
den,toefde eenigejaren teBreBlau,waarhj t
Lo
de
wl
jk den Volgens het verdrag moest
togttegen deLuikenaarsbjwodiendebj een regimentPruissischekurassiers,
bezocht in 1841 Petersburg en trad een jaar nen enopenljkdewreedheden prjzen,welke
daaxna in het huweljk met prinses W ilhel- zjn leenman zich aldaarveroorloofde.Nadat
-io. M aria zstpyAftz,eene dochter van Willem de Koning devrjheidherkregenhad,daagde
JT,koning der Nederlanden.Reeds bj het hj op aansporing van den connetable,graaf
leven van zjn vader nam hj deel aan de ran SJïSJ Pol, den Hertog voor het Parleregéring, maar bemoeide zich bj voorkeur mentteParjsen deedhem ,daardegedaagde
met kunsten en wetenschappen.Hj zorgde niet verscheen,den Bden December 1470 door
voorhetverzamelen van oudheden en schil- de Standen te Amboise wegens majesteitsderjen,hersteldeden W artburgenwastevens schennisvogelvrj verklaren.Tevensdeed Loeen groot voorstander der muziek. Na het dewl
jk een invalin Bourgendië,en daarKarel
aanvaarden van hetbewind yedroeg hj zi
erop nietvoorbereid was,moesthj in 1471
ch hi
steeds als een echtconstitutloneelvorst.Hj een wapenstilstand Vragen.Zjnewraak was
vermaeerderde de weldadenjdoor zjn vader intusschen slechts uitgesteld. Omstreeks dien
aan het volk bewezen,en bevrjddedenj- tjd overleed dehertog vaq Geezlpe,debroeverheid van hare banden. Hj is onder de der des Konings en de vriend en bondgenoot
Duitsche vorsten de vertegenwoordiger van van den H ertog, aan vergif,datde Koning
den vooruitgang,terwjlhj zelfzjne ledige hem dooreen Benedietjnermonnik had doen
uren met het beoefenen der wetenschappen
en schoone kunsten doorbrengt.
E ln A drfo.gvan .pofxr.goltfiF,nameljk:

innemen.Vertoornd overdatgruwelstuk,greep
Karel naar de wapens, vcrwoestte Picardië?
bostormde Nesle,waal'hj de bevolking ver-

Pltilès de Goede uithethuisvan Valoisen
van Isabella van Torflgcl.Hj werd geboren
te Djon den lodenNovember1435 en droeg
aanvankeljk den naam van graafran CharoIc1.Hj wasonstuimigen eergierigvanaard,
evenals zjne voorvaderen.Lodew'
qk XI,zjn
erfvjand?noodzaakteaanstondsnazjnetroons-

Lodewj;kstraftedezeverwoestingenmetdergeljkeinBourgondië,waarnainDecembereenwa-

Karelde Nfolfe (1467- 1477),een zoonvan moordde,veroverdeRoye,belegerde Beauvais,
volbragt een strooptogt door Normandië en
keerde in het nalaarnaar Vlaanderen terug.

penstilstand geslotenwerd.Beidenzochten zich
door de
bondgenooten te versterken;de Koning
Tvist
bedreigde Zwitsers en Lotharingers
beklimmlng den ouden hertog Phili
ps de aan zjne zjdete lokken,en Karelsloot in
steden aan de Somme over te leveren,welke 1474 een verbond taet lïduard 1Trvan Engebti den Vrede van Arras waren afgestaan. land,om Frankrjk te veroveren.D itlaatste
Hierover vertoornd, verliet Karel het Hof WaS echter bj den Hertog niet ernstig gej Miaar diende alleen om Eduard te
zjnsvadersen sticbttemetFrannJ'
T,hertog mee*nd
*
van Wrefcgld, de Fransche Prinsen en vele Paap
en.Ook bemoeide hj zich metde aan-

Mnzienljken eene vereeniging (La ligue du gelegenheden van Keulen,omdat hj a1sbebien publie), die de regten der leenmannen
tegen de kroon z0u handhaven. Hj deed
tevens met zjne krjgsmagteen invalin Picardië en Isle-ie-France,bedreigde Parjs
en sloeg den Koningden 16denJulj 1465 bj

schermheer van het stiftwildeoptreden.Hj
snelde den afgezetten keurvorst Rupreeht te
hulp en belegerde gedurende 11 m aanden
Neusz,hetwelk door Hermann,landgraafvan

A'
e.
sdel,dapper verdedigd en eindeljk door
den Keizer met het Rjksleger ontzetwerd.
nu bjéén t0t eenesterkte van 100000 man, Inmiddelswas Edward IV meteen legerbj
en Lodemi
jk XI zag zich den 4den October Calaisgeland en trok naarPicardië.Metwangenoodzaakt tot het sluiten van den Vrede trouwen jegensdeEngelschenvervuld,uitgeMontlhe
'ry.Hetleger derbondgenooten kwam

van Constans en St.M aur,w aardoor K arel putdoor den oorlog en brandendevan wraakde steden aan de Sûmme,benevens de graaf- zucht tegen de Lotharingersen Zwitsers,die
schappen Boulogne, Guines en Ponthieu ver- gedurende zjn togtnaarKeulen zjneStaten

kreeg.In 1461 volgde hj zjn vadel
.op in verwoesthadden,k0nhjgeenehulpverleenen
hetbewind,en daarhj meermagtbezatdan aan zjne bondgenooten.De Koning van Enqk XI
eenig vorstvan zjn tjd,berumde hj het geland liet zich daarom door Lodew'
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omkoopent0teenwapenstilstand(1475),waarin boom-7'pld.visf in haar fraaigeschrift:pEene
de Hertogen van Bourgondië en Bretar e be- kroon voor Karelde Stoute/'.
grepen waren.Karelverzamelde nu een groot
E& Fzerfp.qvan Slepyd,nameljk:

legerom zjneveroveringsplannen ten uitvoer
Karel2llz)c,
zlf
xll1,bjgenaamddeGroofe,de
te brengen.Hj deed in Meptember1475een zoon en opvolger van Emanuël .pFziliserfen

onverwachten invalin Lotharingen met40000
manenveroverdehetbinnen eenemaand.Inden

geboren op hetkasteelRivoliden 12dekzJanu-

arj 1562.In den toenmaligen strjd derparaanvang van hetvolgendeJaardrong hjdoor tjen koos hj nu eens de zjdevan Syanle,
de bergpassen der Jura-keten in Zw itserland, dan weder dievan Frankrjk of00k d1e des
veroverde ytormenderhand Granson en deed Keizers, ei1 verwierfin onderscheidene veldde bezetting Ophangen ot'verdrinken.Daarop slagengrootenroem.Wegenszjnhuweljkmet
verschenen de Eedgenooten met 18000 man, C@tltarina,eenedochtervanPltili
ps11,volgde

versloegen den hertojbj Gransonenmaakten hj aanvankeljk de politiek van Spanje en

zich meester van zpne aanzienljkeschatten. betwistte aan Hendrik IF van Frankrjk het
Karelkeerlenaverloop van3maandenterug bezitvan Saluzzo.Laterbezettehj,doorde

met een leger van 60000 man en sloeg het inwoners van Provence tegen Sendrik IV te
beleg vöôrMurten.Hierechterwerd hetleger hulp geroepen,Barcelonette,Antibes en Fré-

den 22sten Junj 1476 in een bloedigen slag jus en trok in November 1590 zegeyierend

geheelen alvernietigd.Twintigduizend Bou1'- binnen de muren van Aix.Er werdenAechter
gondiërskwamen om op hetslagveld ofin het schikkingen getrofen,en de Vrede van Lyon
Murtener meer. Deze ramp trof hem zeer; (1601)maakteeen eindeaandenstrjd.Daarna

hj verviel t0t eene diepe zwaarmoedigheid,
diealzjneveerkracht scheen te verlammen
enbragteengeruimentjdinwerkeloosheiddoor.
Zjne fereedelen,desteunpilarenzjnermagt,

verbond hj zich metSpanjeen Venetië,om

len, en zjne rjkesteden ontblootvan geld
en weerbare mannen.Eerst bj het berigt,
datdeJongehertog Renl'
pt- Lotharingenzjn
land heroverd had,trok hj in October 1476
derwaarts en belegerde Nancy.Bj de nade-

burgen,en zocht zjne aanspraken op Montferratmetdewapenstedoengelden.Daardfmr
bragthj echtergrootonheiloverzjngebied,
daar de Franschen onder bevelvan B asnomylrrd, Crejni en Schombwrg hem onverhoeds
ophet1jfvlelen,PignerolveroverdenjTurjn
bedreigden en zich van geheelSavoyemeester
maakten.Temidden dezerhagcheljkeomstandigheden overleed hj den 26steu Julj 1630.
Hj onderscheiddezich dooreenerrenzelooze
eerzucht,e11 was nietzeer kiesch ln de middelen om deze te bevredigen;zjneplannen
strekten zich uitnaar den keizerstroonjnaar
het koningrjk Cyprus en naar Macedonië.
O0k bouwdehj palelzen enkerken en bevorderde kunsten en wetenschappenj doch gewoonljk alleen om zjn eigen roem te ver-

gerk te stellen aan de overmagtvan Spanle
ln Italië.Toen kortdaarna Frankrjk vrede
slootmetSpanjezonderzich om den Hertog

waren gesneuveld of t0t armoede verval- te bekreunen,voegdedeze zich bj de Hab-

ring van den veelsterkeren vp
-and wasKarel
voornem ens terug te trekken xaaar de graaf

van Campo-Basso, door Lodewj;k XI omgekocht,bewoog hem te bljven.Den 5den Januarj 1477kwam hetbjNancy t0teen slag,
waarbj de verraderljke Campo-Bassometde
ruiterj t0tden vjandoverliep.Karelbezweek
met zjne getrouwen voor de overmagt.Hj
sloeg zich door devjandeljkebenden heen,
doch viel bjzjnevlugtin een slooten werd
door een Lotharingerj die hem nietkende,
doorstoken en door de Zwitsers uitgeschud.

Eerstna 3 dagen haalde men het ljk uithet hoogen.
N og ddsiotp ltertogen,te weten:
gste voorschjn en herkende den Hertog aan
baard en nagels, welke hj sedertde neder- Karel, eigenljk Karel F'Leopold,hertog
laag bj Murten niethad gekort.Hj werdte ran Zof/zlrïzwds en generaal derKeizerljke
Nancy begraven,en in 1550 lietzjnachter- troepen. Hj werd geboren den 3den April
kleinzoon,KarelT$zjn 1jk naarBruggever- 1643en zag zich doorzjn00m ,hertog Karel
voeren. In hem bezweek de gevaarljkste TF van ZofFllrisoçezl? t0t opvolger bestemd.
vtiand van Lodewuk XIen tevenshethoofd Met dezen moest htl in 1669,op bevelvan
der magtige vasallen, die zich tegen het0n- LodewnkXIF,Frankrjk verlaten entrad in
beperkte gezag van den leenheerdurfden ver- Oostenrjkschedienst.Vruchteloosdeed hj in

zetten.Hj wasgraafvan HollandenZeeland, datjaar en in 1674 moeiteom dePoolsche
doch wegenszjnoorlogzuchtigen aard strekte koningskroon te bekomen.Nadathj in 1675
ZP
@*
n bestuur juist niett0t zegen voor deze zjn 0om wasopgevolgd,tradhj3Jarenlater
gew esten. In de gewone vermaken der aan- in het huweljk met Eleonora A lrl jeene
zienljken schepte hj geen behagen.Hj re- zuster van keizer Leopold en w eduwe van
geerde intusschen met jver, regtvaardigheid M iekaël,koningvan Polen.Hjstreedin1672
en zachtmoedigheidjindien slechtszjne sou- tegen de Franschen aan de Rjn en waserin
vereiniteit nietbetwjfeld werd.In den strjd 1676 bekleed m ethetopperbevel.Daarna was
tusschen de steden en den adel begunstigde hj belastmet het kommandoin den oorlog
hj dezen laatste.Hj isdriemaalgehuwd ge- tegen de Turken (1683-1688),behaaldede
weest,doch alleen zjnetweedegemalin,Isa- overwinning bj Gran, veroverde Neuh:usel
bella van .fpf4rlpljschonk hem eene dochter, en Ofen, en zegepraalde in 1687 in den beMaria genaamd, later gehuwd met M aœimi- langrjkenveldslag bj Mohacz.Niettevreden

liaanh aartshertogvanOostenrjk.Eeneroman- metdezeherhaaldeoverwinningenvoerdehjin
tischeschetsuitzjn leven gafmevrouw Bos- 1689 oorlog tegen Frankrjk en bemagtigde
16*
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Mainzen Bonn.VruchtelooBzochthjbjden Hannoveru nsche leger en verwierfdoorzjn
Rjksdag zjne aanspraak op Lotharingen te moed en beleid de bjzonderegunstvan I'
redoen gelden. Hj overleed den 18den April derik I1.Na heteindigen van den oorlog trad
1690 op eene reis van Aveenen naar W els, hj inhethuweljkmetA'
mguta,eenedochter
misschien aan vergif.
van den prinsran '
CJJII,en wjddezichaan
Karel
hertog TG% Y grfdwz//er.g kunst en wetensdzap.In 1713 trad hj als
(1737- 1793). Htj werd geboren den llden infànterie-generaal in Pruissische dienst. Na
Februarj 1728, verving rceds in 1737 zjn den dood ztins vaders (26 Maart 1780) aanvader Karel zlezcz
wtfer en stond gedurende vaarddehj hetbewinden nam veleheilzame
zjne minderjarigheid ondervooqdjschap,tot- maatregelen, schnon hj niet altjd zjn doel
datkeizerKarelT11hem 0ylGlarigenleeftjd bereikte.In 1787 trok hj aan.hethoofd van
meerderlarig verklaarde.HtJwasbegaafdmet een Pruissisch legernaar de Nederlanden,om

een uitmuntenden aanleç?dochverslaafzezich
in zjnejeugdaanzinnelpkgenot.Desommen,
die htj aan den schouwburq,aan bals,aan

er hetgezag van den Erfstadhouder te hand-

haven.In den oorlog tegen Frankrjkin 1792
washj opperbevelhebbervan hetPruissische

Jagtpartjen,aan kostbarerelzen en aan maî- leger,doch verspreidde uitCoblenz een dwaas
tressen verspilde gingen de krachten Van manifest,hetwelk in Frankrjk groote verW iirtemberg verte boven.Om daarvoor hulp- bittering wekte. Het PruissiBche leger trok
bronnen te openen, Nverd 00n schandeljke aanvankeljk metgoedgevolgvoorwaartstot
handel in soldaten gedreven.Bj hetuitbar- in Champagne, doch zag zic,h na het vruchteloosgeschutvuurbj Valmy doorgebrek en
s
nui
va
deennbZeewe
vegl
njnagrigaeann O0
lt0eggeb
oduh
zt
ie
ch
tneig
omr
noPr
isj
- zieltte t0t den terugtogt gedwongen.C'ttstine
sen testrjden en vielmeteen legervan4000 bemagtigde daarop Spier: en W orms,voorts
m an in Saksen.Om de bezworene overeen- Mainz en Frankfort,hoeweldeze laatstestad
komsten tusschen vorst en volk scheen hj kort daarna door de Hessen en Pruissen herzich volstrekt niette bekreunen.De Standen 1'10m Pn w erd.M ettle Oostenrjkersopende de
des lands zochten na het eindigen van den H ertog in 1793 den veldtogt aan de Bovenooz'
logbeschermingen bjstandbj denKeizer Rjn.Mainz werd doorKalkreuihhernomen,
en wendden zich tevens t0tdeProtestantsche en hj.zelfpoogde zich van Landau meester
Mogendheden;doch eerstin 1770 kwam door te maken,versloeg M oreau bj Pirmasensen
tusschenkodst van Pruissen eene schikking veroverde met W nrmser de linievan W eiszent0tstand tusschen denHertogenzjneOnder- burg.Een nachteljke aanslag Op Bitsch,de
O nen.Vandientjdafspandehjzjnekracllten sleutelderVogesen,mislukte,maarbj Kaiin,nm tkoorspaarzaamheidenordeljkbestuur serslautern bragt hj eene nederlaag t0eaan
de geslagene wonden te genezen.Hj zoeht den Franschen generaal Hoelte, die in het
den landbouw,vooralde wjncultuurtever- gebergte doordrong om Landau te ontzetten.
beteren,bevorderde hetverkeer doordenaan- Toen ecbterde herhaaldeaanvallen van H oelte
leg van goede wegen en breiddezjn hertog- en Picltegrn en het verbreken van de liniën
dom uit. Hj stichtte de prachtige kasteelen der Oostenrjkers deze laatsten t0tden terugSolitude en Hohenheim ,verfraaide Ludwigs- togt noodzaakten. m oest ook de Hertog afburg en Stuttgart en bevorderde kunst en trekken.DaarervoortsverFikkelingenwaren
wetenschap. Stuttgart werd de verbljfplaats ontstaan tusschen Oostenrjk en Pruissen,

van uitsteltende kunstenaars en aan de aldaar legde hj in het begin van 1794 hetopper-

gevestigde inrigtingen van onderwjswerden bevelnederen werd doorMöllendorf vervanFeleerdemannergevormd.Hjbragtdelaatste gen.Van dien tjd aftOtaan hetongelukkig
Jaren van zjnleven d00rOp hetkasteelH0- Jaar 1806 wjdde hj zich wederonverdeeld
henheim ,en overleed aldaar den 24sten Octo- aan het welzjn van zjn land.In 1806nam
ber 1793.- Zjnegemalin In
ranziska Tl,
dr6.
gïl de grjsaard aan hethoofd van hetPruissisch
(geboren 10 Januarj 1748)waseenedochter leger eene taak op zich, die te zwaar w as
van den vrjheer non .
ferlcrt
fl uitZwaben. voorzjne schouders,Inden slagbjAuerst:dt
Zj huwde volgens den wensch harerouders heroofde een schot hem van het licht der
met den vrjheer non .
&'
/frz
?
zz4.De Hertog oogen500k moesthj bj hetvoorwaartsrukTan Y '
A f- yllr.çvatt
eeenegrooteqenegenheid ken der Franschen zjn gebied verlaten,en
voor haar op,schaakte haar,verhlefhaar't0t stierfreeds den loden November 1806.

rjksgravin non A'
o/zellei- en verbondzich in

Karel (Frederik AugtlstW illem),een ont-

1776 met haar in morganatischen echt,ter- troonde hertog ran .
frsr
l,
-ï/à.Hj wer; gewjlzj vervolgensdoorden Keizera1sgema- boren te Brunswjk den 3ostenOdober1804,
lin des Hertogs werd erkend en door een vertrok metzjnemoederen meteenjongeren

zegenrtjken invloed op haren gemaaldealge- broeder na den slag bj Jena naarZweden?
meene toegenegenheid verwierf.Zj overleed begaf zich in 1807 naar Karlsruhe en ging
in 1811.
nahetoverljdenzjnermoedernaarEngeland.
Karel < ïI!:- Ikrdinamd,hertog Tan .
& lp.
:- Dieonbestendigelevenswjsen hetgemisvan
m%k (1780-1806).Hj werdgeborenden 9den degeljk onderrigt werkten zeer nadeelig op
October 1735, ontving zjne eersteopleiding zjn karakter,en 00k naden doodzjnsvaders
van den abtJerusalem en bezo'
chtdaarna het (1815) bleefzjne opleiding gebrekkig.Toen
Collegium Carolinum.Bj hetuitbarsten van hj meerderlarigwasgeworden enhetbestutlr
den Zevenlarigen Oorlog bragthj deBruns- had aanvu rd (1823),zochthj genotinavonwjkschetroepen bj hetvereenigdeEngelsch- tuurljkereizen,verwjderdezjnebestermqds-

KNRI'
IL.
lieden en regeerdenaarzjn Avelbehagen.llj
was uiterst wraakzuchtig tegen zjne tegenstanders, zocht bovenal het gezelschap van
tooneelspelers en paarde aan groote geldzucht
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den gestraft. Op den Qosten Maart1854 trof

bj dag en op destraateen dolk zjne borst,
zoodat hj den volgenden dag overleed.Hj
was gehuwd met Louoa * *'ïJ T* esia ex

eeneverregaandelosbandigheid.Toeneindeljk Bourbon, eene zuster van den graaf nan

de Bondsdag zich metde belangen van Brtzns. OAtz,elùprd.
Karel!hertog Tan T'ddcAezz,aartshertog nan
wjk begon te bemoejen (1829),begafzich

deHertog naarFrankrjk,terwjlhetbestuur
des lands in handen bleefvan zjn gunsttlling
Bitter.D00rdeJulj-omwentelinguit Brtlssel
verdreven,keerdedeHertog in1830heimeljk
naarBrunswjk terug,waarden TdenSeptem-

bereen oystan; uitbarstte,diehem den troon
deed verllezen.Vruchtelooszochthj hulp in

Engeland en spoedde zich vervolgens naarde

grenzen van Brtlnswjk om hetvolk doorde
beloftevan vrjzinnigeinstellingen tepaajen.
Hj vond echter geen gehooren bevond zich
in December1830wederteParjs.DeAgnaten
en de Dtzitsche Bond verklaarden hem onges
dede
rr
egéW'
rin4ghe
,lmwelkein April1831
acahniltt
zjvnoobrro
w erd opgedragen.
Niettemin washj ersteedsOp bedacht,zich
weder meester te maken van Brt
mswù'k.In
1832 werd hj uit Frankrjk verbannen en
naar Zwitserland gebragt,doch in hetdaarop
volgendeJaarkochthjeigendommenteParjs
om vervolgens bj atWisseling aldaar,in En.
geland, Nederland en elderszjnesmadeljke
levenswjs voort te zetten.Hj overleed ten
vorigenJare (1875)te Genève,aanwelkestad
zjne rjke nalatenschap, waaronder vooral
kostbare diamanten,is ten deelgevallen.
Karel.
H ,hertog ran Tt
drz/lt/,eigenljk Lo#e'
?
W k Ferdinand Karel ran .&'
?
xr50l,infant
van Spanje. Deze, eerst jrins van Zf
zccl,

OoyJ6zlr'
i7k,keizerljk generaal-veldmM rschalk
en derde zoon van keizer Leopold IL Hj
werd geboren teFlorence den 5denSeptember
1771.A1skindwashj achterhoudenden weini4 t0t de sttldie geneigd,doch hj wistdie
belde gebreken te overwinnen.In 179: trad
hj in dienst,nam deelm'm den slagbj Jesaappes, droeg veel jjP
** t0t de overwinning
bj Aldenhoven en Neerwinden? en wer; in
1793 na de herovering van BelglëstadhoudergeneraalderNederlanden.In 1794voerdehj
bj Landrecy hetbevelovereenedivisie,bj
Doornik en Kortrijk over den linkervleugel
en bj Fleurus over hetcentrum.Nadathj
in 1796alsrjksveldmaarschalk.hetopperbevel
had aanvaard overdeOostenrjkschetroepen
aan deRjnenoverhetrjksleger streedhjbj
Rastadt voorspoedig tegen Aforeaw, sloeg
Jourdan bi
j Teining,Amberg en 57ù'rzburg,
noodzaakte de Franschen overdeRjn terug
te trekken en veroverde Kehl.Te laatwerd
jjP
** in het veld gezonden tegen Bonaparte,

zoodat hj slechtsvroeg genoegkwam om te
Leoben overden vrede teonderhandelen (18
April1797).ToenhetCongrèsteRastadtgeene
vruchten droeg,plaatste zich de Aartshertog

in 1799 op nieuw aan hethoofd der Rtln-

armee,versloeg Jonrdanwederinverschillende
gevechten,zag zich doorverwikkelingen met

was een zoon van den Konlng van Etrtlriëen de Russische generaalsSoewarefen Kcsakof
van M ariaZpfdzc eenedochtervanKaeel1V, in zjnewerkzaamheden belemmerd en moest
koning Van SPanje.HP
** Averd geboren den zich na de overwinning van Masslna ep Kor-

22stenDecember 1799,ontvingbj zjnemeer- #JkF bjZiirichtotdebeveiligingvanZwaben
derlarigheid het bestuur over Lucca uit de bepalen.Niettemin qelukte het hem eenige
handen zjner moeder,huwde in 1820 met Franschekolonnes,d1enaarden regter Rjn-

M aria T/lerdyït
:,eene dochtervan Vidor.AhJ- oever overstaken, terug te w erpen en M annnè'l)koning Van Sardinië,en was meestclop :JA
ZJ metgoedgevolgdespitstebieden.Zjne
xeis,terwjlzjne gemalin eene villa bj Lucca geschokte gezondheld noodzaakte hem verbewoonde.ln 1847werdhjhertogvanParma, volgens in M aart 1800 hetopperbevelneder

Piacenza enGuastalla, doch verlietzjn'her- te leggen.Hj zag zich toen benoemd t0tgoutogdom in 1848, nadat hj een regentschap verneur-generaal van Bohemen en poogde er
had ingesteld,en deed in 1849 te W eisztropp
in Saksen afstand van hetbewindten behoeve

aanstonds een nieuw leger te vormen.Doch
reeds in December,na den noodlottigen slag

van zjn zoon.- Deze,Jozf XlrïtzVittorio bj Hohenlinden, moest hj zich wedermet
/c//Acé'
cr ran .
ftlf
zrùozz,infant van Spanle en het opperbevelbelasten.W élgeluktehethem ,
geboren den 14denJanuarj 1828,aanvaardde M orean eenige oogenblikken op te hollden
uit Londen het bewind onder den naam van in zjn zegevierenden loop,doch reeds den
Karel11 en begafzich kortdaarnanaarParma. 25sten December moesthj te Steyer met zjn
Alsmensch en a1s vorstleiddehi
jeen hoorst vjand een wapenstilstand sluiten, tlie den
berisyeljk leven. Om zjne zucht l
zaar ult- 9den Februarj 1801 achtervolgd werd door
spattlngen te bevredigen,verkochthjdestaats- den Vrede van Ltlneville. Nu werd hj bedomeinen aan den Engelschman W ard, de noemd totvoorzitter van den Hofkrjgsraad
gunsteling zjns vaders, en bezwaarde het en ontving den lastom een plan in televeren
lwe organisatievan het leger.In 1805
land metgedwongen leeningen.Op zjn bevel t0tniet
werd het openbaal.onderwt
ls atkeschaft, en werd hj ministervan 00rl0g,enin denstrjd
militaire regtbanken vervolgden nietalleen de tegen Frankrjk,welke in datJaarontstont
l,
vrjzinnigen,maarallen diehem dt
lrfdenweêr- voerde hj bevelover de oostenrjkschetroelnekkig
streven.Door zjne handlangers,vooral(
1001
- pen in Italië, waarmede hj zich hart
tlen kolonelAntivi,die Iatervermoord werd, tegell Masslna verzette. Bj het ontvangen
liet hj de bevalligstf)dochteren des lands dertjdiug van den rampspoed derOostenrjwillekeurig wegrooven.Zjne wandaden wer- kersin Duitschland volbragthj in dennacht
.
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van den lsten 0P den zden November zjn Gent liet brengen kwam vervolgens onder
meesterljken terugtogt van den linkeroever het toezigt van Maimiliaan '
px Oostenenk,
der Etsch naar Croatië, om de nog onge- en werd bj hetkrooningsfeest van dezen te
deerde gewesten te beschermen.NadenVrede Aken t0t ridder geslagen.In 1487streed hj
van Presburg werd hjgeneralissimusvanhet metMaœimiliaantegen Frankrjk engeraakte
geheele Oostenrjksche leger en ministervan in den noodlottigen slag van BethunekrjgsO0rl0g metonbeperktevolmagt.Nuhervormde Fevangen.Nu verkeerde Karel gedurende 5
hj het leger en stichttereserven eneen tal- Jaren aan het Fransche H0f, doch terwjl
rjken landstorm.In den 00rl0gvan1809rukte Maaâmiliaan Gelderland in bezit hield,hadhj metde Oostenrjkschehoofdmagtin Beje- den de Gelderschen hun jeugdigen vorstniet
ren voorwaarts t0t aan Regensburg;doch de vergeten.Al
geraeen Nvaserdevreugde,toen
gevechten aan de Donau waren niet voor- ILarelzjne vrjheidherkreeg,en hj Nverd in
spoedig,en die bj Abensberg,Eckmiihlenz. Gelderland in 1492 stthier overal gehuldigd.
dwongen de Oostenrjkers met groot verlies Hierdoor ontstond een 00r10g tegen hetmagtot den aftogt.D00rnieuwetroepen versterkt, tige Huisvan Oostenrl
jk,die50jarenduurde.
rukteechterde Aartshertogtegende Franschen Eerst moest Karel strjden tegen zjn bloedop en zegepraalde in den roemrjken slag bj verwant Frederik 'tht- E-qmond en toen tegen
JZISaksen.W élwerd bj het
Aspern en Esling, die de onoverwinneljk- hertog Albrecltt:,
heid van Napoleon te schande maakte.Hj Bestand van Grave(1494),nadatMaœimiliaan
gebruikte echterzjne zegepraalniett0te0n0 het bewind over de Nederlanden aan aartsbeslissende onderneming,zoodatNapoleon tjd hertogPhil
èshadopgedragen,vastgesteld,dat
'
had om zjn verlieste herstellen en bj W a- de aanspraak van Kard op het hertogdom
Ge
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de beslissing der Keurvorsten z0u
gram opnieuw denstrjdtewagen.Hierleed
het Oostenrjksche leger eene geweldige ne- worden overgelaten, doch in de ongunstige
derlaag,dofh de terugtogt geschiedde in v01- tlitspraak van deze wilde eerstgenoemde niet
komene orde,totdat doorden wapenstilstand berusten.Het vuur desoorlogsbrak uiten de
te Znaim de vervûlging ophield.Kort daarna strjd tusschen Karelen Mai
dmiliaan werd
nam de Aartshertog zjn ontslag en vestigde met afwisselenden voorspoedgevoerd.Maœimizich eerst te Teschen en laterte B'eenen.Na Iiclzlsloeg vruc,
htelooshetbeleg voor Njmedenterugkeervan NaA leon uitElbawashj gen, en Karel maakte zich stormenderhand
eepigen tjd gouverneur van Mainz.Na dien raeestervan NjkerkopdeVeluwe.DeKeizer
tjd leidde hj een ambteloosleven,en over- sloot een verbond met de hertogen van G'Mlo

leed den 3ostenApril1847.W egenszjne ta- en Cleef en verscheen meteeneaanzienljke
lenten en zjn karakter genoothj de alge- magt op Geldersch grondgebied, en Karel
meene achting. In 1860 verrees te W eenen werd bjgestaan door Lodewj;k X1I,koning
een n iterstandbeeld,door Ikrnkorn ontw or- van Frankrjk,totdateindeljk in 1499 een
pen,ter zjnereer,en eeneverzamelingzjner bestandvan éênJaartusschen Karelenaartskrjgskundigegeschriften isaldaarin 1862in hertog Pltillpseenige rustverschafte.Nu deed
hetlichtverschenen.- Vanzjne vierzonen KareleentogtnaarFrankrjk;dochbevondzich
zjn drie tot den rang van veldmaarschalk en weldra weder in oorlog m et den hertog van
één tot dien van schout-bj-nacht opgeklom- O/ce/'
,en een verdrag metPhilips'
plzlOostenmen. Eên van hen isin 1847 overleden.
::k werd in 1503verbroken.De oorlog was
onguns
t
i
g
voor
de
Gel
der
s
c
he
n
,
do
ch
doordien
Fredcik H'
l
wlyfKarel,hertorvanMecklenburg,infanterie-generaalin Prulssische dienst Phili
ps zich naarSpanjewenschtete begeven,
en

een broeder van Logdza, koningin van

werd eerlang eene overeenkomst getroFen.

Pruissen.Hj werd geboren teHannoverden Daarbj had Karelzich verbonden den Aarts3osten Novem ber 1785, tra'
d in 1799 in de hertog naar Spanje te vergezellen,doch toen
Pruissische gelederen, bezocht van 1801 t0t hj teAntwerpen de daarvoor bestemde 3000
1803 de écolemilitaire en daarna demilitaire goudgulden ontvangen had,spoedde hj zich
académie te Berljn, en werd in 1805 maloor heimeljk naar Gelderland, verbrak de gebj de garde.Hj streedbj Auerstëdt,voorts maakte schikking,veroverde de eene stad na
bj Liitzen en Bautzen, zag zich in 1813 be- de andere,deed een inval in H olland en Bravorderd t0tgeneraal-maloor,werdindenslag bant, beproefde zelfs t0t tweemaal t0e een
bj Möckern gewond, klom op t0tden rang 'aanval op Amsterdam , en keerde toen naar
van luitenant-generaal, en was daarna kom - Gelderland terug.Bj zjnaftogtbleefhjechter
mandant van het korps der gardes en grena- in het bezit van W eesp en van het slot te

diers. Voorts bekleedde hj teBerljn hooge Muiden.Gedurig vatte hj dewapensweder
op en doorgaans met goed gevolg.De stad
September 1837.Van zjne hand ishetblj- Utrecht koos hem t0t beschermheer, en in
spel:pDie Isolirten''.
1512 trok hj naar Amsterdam ,waarhj de
Karel, hertog van Gelder, 00k Karel klt- voorstad buiten deSt.Anthonispoortveroverde
Eymond geheeten,een zoon vanAdolf,hertog en een grootaantalschepen vernielde,m aakte
van Gelder, en Catharlna '
plzlBolrbon.Hj zich wederom meestervanArnhem ,doch sloot
werd geboren te Arnhem den 9den November in Augustus 1513 een vierlarig bestand met
1467ybevond zich onder de bescherming van de landvoogdes M argaretha.Zjn oorlogzuchReymer '
pczl Broekltuyzen te Njmegen,toen tige geest kende echter geene rust,zoodathj
deze stad belegerd en ingenom en werd door in laatstgenoemd Jaar met 6000 man naar
Kaeelde z
g/olfe,diej
hem '
k
enzjnezusternaar Italië trok om Lodewk;k XII bj testaan in
staatsbetrekkingen, en overleed den zlsten
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zjn strjdtegen denKeizervan Duitschland,
den Paus en de Zwitsers.W eldraechterstreed
hj weder in zjn eigen land teruitbreiding
van zjn gebied,en toen er oneenigheidont-

s
tond tuBschen Georye,hertoy van Saksen,en
Edzard, graaf van oost-Frlesland, over de
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Hj ontving eene militaire opvoedinç en zag

zich in 1813benoemdt0tgeneraal-maloor.Hj
nam deelaanden slag bjHanau,werdweldra
divisie-generaal, belegerde in 1814 Belfort
met de Russen en Oostenrjkers,en onderscheidde zich bj Arcis-sur-Aube en'
Fére-laChampenoise.In 1815 toefde'hj te W eenen,
doch spoedde zich bj deterugkomstvan Na-

heerschappj in Groningen,sneldehj laatsgenoemde te hulp methet oogmerk om zelfde
heerschappjinGroningenenFrieslandtever- poleon naar hetleger.Na hetsluiten van den
werven. Ditgelukte aanstonds in Gröningenj vrede was hj kommandant van Mi
inchen,
terwjl hj ook in Friesland,waar men het doch nam in 1822 zjn ontslag.Eerstna den
Saksisch bewind moede was, Sneek, Bols- dood van prins Wrede(1841)tradhj weder
ward, Sloten enz.bemagtigde. In 1518 trad in dienst als veldmaarschalk en inspedeurKarel in het huweljk met Elizabeth,, eene generaal van het leger en trok in 1866 a1s
dochtervan Hendrik, hertog van .
&f
x4.
:'
ln'
# - bevelhebber van het 7de en 8ste korps der
Lûnebury, sloot iu 1524 een bestand,datin Bonds-armée ten strjde. Na den vrede van
1527eindigde,en voerdew ederoorlog,w aarin datjaar keerde hj echtert0thetambteloos
hj doorgaans het onderspit dolf,totdatden leven terug.
3den October 1528 op voor hem harde voorKarel(EitelFriedrich Zêphyrin),prinsvan
waarden de vrede t0tstand kwam met Karel /pdvl:zlF en tweede zoon van prins Anton
/1lzl Oostenri;k, keizer van Duitschland.Uit zffHokenzollern.Hj werd geboren den Qosten
haat tegen hetHuis van Oostenrj;k verbrak April 1839,ontving zjne oyvoeding teDreshj dien nogmaals,doch werd bj den vrede den, trad in 1857 in Prmssische dienst en
van 10October1536cjnsbaaraan zjn mag- nam in 1864 deel aan den veldtogt in Sleestigen tegenstander.Noqmaals greep hj naar wjk-llolstein.Hjwasaanvankeljk vanvoorhet zwaard en wierfln 1537 krjgsvolk in nemen,zich geheelen alaan dekrjgsdienst
W estfalen om een inval tedoen in Groningen te wjden, doch hj zag ervan af,toen hj
en Overjssel, doch zjn aanslag op Harder- in Maart1866beroeyen werdt0thetbekleewjk mislukte en daarmede degeheeleonder- den van den troon ln Roemenië.Eerst werd
neming.Daarhj geenewettigenakomelingen die betrekking,na hetverdrjven van Coesa,
had en hetdenkbeeld hem griefde,datzjne aan den graa1*1?an Vlaanderen opgedragen,
landen aan het Keizerrjk zoudenvervallen, doch toen deze haar van de hand wees,viel
wildehj deGelderscheedelen enstedendwin- de keus op Karel.Verzekerd van de goedgen den Koning van Frankrjk alshlln heer keuring van Napoleon en nietteruggehoudûn
te huldigen.Ditvond cchter weinig bjval; door den Koning van Pruissen, doch 00k
er ontstond eenbinnenlandsche00rl0g enalleen geenszins op raad van dezen,gafdePtinsaan
Arnhem bleef hem getrouw.Hj moest dus die keuze gehoor.Vermomd trok hj door
van zjnplan afzien en tevens W illem ,hertog Oostenrjk,waar men deverheëng van een
van OI:F en Gnlik,door de Statent0tzjn Pruissischen prins op den tl'oon van Roemeopvolger gekozen,als beschermheer deslands nië metleede oogen zag,en bereikte na vele
erkennen. Nu trok de drieste en halsstarrige avonturen op den zosten MeiWalachje.Twee
man? slechts door 2 dienaren vergezeld,naar dagen later werd hj teBoekarestbeëedigd,
de Veluwe. Zelfs nog bj de huldigingvan en den lzdenJulj bekrachtigdehj degrpndWillem sprak hj woorden,dievan hoop op wet,hem door de Vertegenwoordiging aangeeene betere toekomst getuigden,doch zjne l
bjokdheede
n.l
ndenbeginnehadhjmetvelemoejevernedering vervulde hem metwrevel,en hj
n te worstelen.Rusland washem nlet
overleed te Arnhem den 3osten Jt
lnj 1538.Hj genegen,Oostenrjk evenmin,en metkwaljk
is aldaar in de St.Eusebitls-kerk bjgezet, verholen achterdocht woog dePortealzjne
waar een praalgrafzjne rustplaats aanwjst. daden.De krjgstuchtvan het legerwasellenEindeljk vermelden wj nogeenigePrinsek
t, dig,debekwM m heid derambtenaren beneden
nameljk :
het middelmatige,en de geldeljkeverlegenI'
rederik Karel H.!6a.tw3#er, prins van heid groot.H oogstlastig washetdaarenboven,
Pw'
?
H.
s,
ses. Hj is een broeder van den tegen- dat de onderlingverdeeldeConservatievenzich
w oordigen Keizer van Duitschland en w erd met geene rege'ringszaken wilden bemoejen,
geboren den 29stenJunj 1801.Thans bekleedt zoodat Karel genoodzaakt was steun te zoe& Jhj de betrekking van grootmeesterder orde ken bjdeRooden,wierhoofdleider,& .

.

van St. Jan van Jerusalem ,veldtuigmeester- tiano, vele aanhangers en tevens veelkennis
generaal en chefder artillerie,alsm ede van Van zaken bezat,terwjlhjdoorbegt
mstiging
generaal-veldmaarschalk van Rusland enz.In van all
e xevolutionaire beweginren in het
1826 huwdehj meta
'
VariaZpizcAleœandrina Oosten gedurig de ontevredenheld der Beran Saksen-'
lF'
dil?3tv! en zoowel hj a1s zjn Bchermende Mogendheden wekte.Toendezena

oudstezoon,FrederîkKarelNikolaas,qeboren verloop van 2 Jaren zjn ontslag nam als

d6n zostenMaart1828,hebbenziehindelongste minister,wasdeverdeeldheid n0g altjd zöi
Pruissische oorlogen onderscheiden.
groot, dat een Kabinet van eenigen duur tot

Karel(TheodoorMaximiliaan August)jprins
van .
& ïjerdzl.Hj werd geboren den 7den Julj
1795 te Aliinchen en is de oudste zoon van
Ma6miliaan I e
w
/b,
çel,koning van Bejeren.

deonmogeljkheden behoorde.Eerstna 1871,

toen de Prins, verstoord over het gehaspel

der Kamer en over deonophoudeljkewisselingvanministers,methetnederleggenvanzjn
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gezsg dreigde, kwam er verbetering in den

toestand.Deze Prins heeftalzjnekrachten
ingeapannen om zich met zjn land en zjn
volk bekend temaken enalzooaan zjneroeping te Deantwoorden,zoodathj zich detoegenegenheid van alle welgezinden verworven
heeft.Hj heeft gezorgd voordehervorming
van het leger, voor de verbetering van het
onderwjs en voordetlitbreiding dermiddelen
van verkeer.0ok den treurigen maatschappeljken toestanddeyvolkszochthjteherscheppen,en werd hierbj trouw terzjde gestaan
door zjne gemalin Eloabath, eene prinses
von Wied.
Karelman (Karlomanl.onderdezen naam
vermelden wj:
Karelman, de zoon van Karel Martel en
de oudere broeder van Pep'
qn d6 Xpz'
Jd.Hj
Ontvingnadendoodzjnsvaders(741)Atlstrasië,Alemanniëen Thiiringen t'
otzjn deelen
streed voorspoedig tegen zjnevjanden.Later
droeg hj zjngezagoveraan zjnzoonDroyo,
stichtte Op den berg Soracte bt
l Rome een
klooster ter eere van 8t. x
vy/eddfdr en zoeht
toen eene wjkplaats in het Benedictjner
kloosterop den MonteCasino.Laterdeed hj
n0g een togtnaarFrankrjk,maaroverleed
op zjneterugreisteViennein 724.
Karelman, een Jongere zoon van Pepl
jn
de Korte.Hj werd met zjn broeder(Karel
de Groote) do0r paus Stqfanus tot koning
der Franken gezalfd,streed in 762 onder het
opperbevel zjnsvaderszegevierend tegen de
Basken,ontving bj hetoverljdenvan laatstgenoemde een deeldesrjks?stond zjnbroeder bj in den 00r10g tegen Rànold,hertog
van zçzls/tfzlïl,en Overleed in 771.
Karelman, de otldste zoon van Lodetcj;k
de .
DîJ/dcldr.Doorzjn vadert0thertog van
Carinthiëbenoemd,beoorloogdehj metdezen

vogelnestles,honig,was,getah.pertsja,Behildpqdden,oesters,tripang,agar-agarenz.S0mmlgedezereilandenzjn schaars bevolkt,andereonbewoond.Hetgrootsteeiland,desgeljks
Karimata genaamd, bestaat grootendeels uit
een berg ter hoogte van 600 Ned.el en met
zware boomen bedekt.

K arim on-eilanden (De)noemtmen in

de eerste plaatsdeJanaansehe,eeneeilandengl'oep in deJava.zee tusschen 5036*en60Z.B.

Zjtelt26eilanden,vanwelkeKarimon-Djawa,

tot Japara behoorend, het voornaamste is.
Alleen de zuidpuntvan diteiland isdooreen

vjfhonderdtalJavanen bewoond,enmenheeft
erfraajehoutsoorten.- In detweedeplaats
geeft men dien naam aan een ptmr eilanden
aan den zuideljken ingang der Straat van

Malakka, - aan. Groot- en Klein-Karimon.
Het eerste ligt op 10 N.B.en verheft zich
600 Ned. el boven de oppervlakte der.zee.
Beideeilandenbehoorent0tdenRiouw-archipel
en bevatten veel tin, zoodat in September
1856 eene overeenkom8t omtrent de ontgin-

ningdertinmjnen isaangegaan doorzekeren

A.N.van den .
& r# en den Onderkoning van
Riotlw ;daarvan heeftmen evenwellaterniets
Vernom en.

K arinthië (Ki
irnthen) of
'Carintltië, een

hertogdom en kroonland der Gostenrjksche
monarchie? grenst aan Venetië,Tyrol Salzburg,Stiermarken,Krain,Görz enGradiska,

teltop 188,4 I
D geogr.mjlbjlia 340000 inwonel'
s (1869)en bezit11steden,27vlekken
en 2856 dorpen.De grond is er grootendeels
bergachtig en heeft lang-uitgestrekte dalen,
die zich slechts hier en dââr t0t vlakten t
litbreitlen. Het Dravedal loopt van het westen
naar het oosten door dit land en scheidt er

de beidevoornaamstogltbergten,nameljk dat
der zuideltjke keten van t
le Norische Alpen,
aanvankeljk Rastiz,heztogranX orcpz
'F,maar die zich in (
1e nabjheid van Villach ter
verbond zich in 861 metlaatstgenoemdetegen

zjn vader. W él onderwierp hj zich weder
in 862, maar bleef niet vrj van de verdenking van oproerige planuen, zoodat hj in
864 in de gevangenis geworpen sverd. Hj
ontsnapte evenwel en verzoende zich daarna

hoogte van 2-t0t 3000 N ed.elverheFen,en dat der Karnisclle Alpen. Deze laatsten
vormen eene keten van kalk-alpen,die op
verschillende plaatsen verstthillende nam en
draagt. - De voornaamste l'ivier is er de
Drave, welke het land besproeit met eene

metzjn vader,keerdehetzwaardtegen zjn lenyte van 30 geogr.mjlen bjnaalleandere
Jsspl#,maaktezich vaneerstgenoemdemeester zjn erondf?rscheidenemeren.Hetklimaatis
en nam bezit van zjn gebled In 875 :zerd erin hetgybergte ruw en in dedalen zacht.
hj doorzjn vadernaarItaliu gezonden,om De bevolklng bestaat meerendeels uit DuitKareldeKalebjhetdingen naardekeizers- schers en v00r 't overige tlit Slowénen en
kroon tegen te werken, doch de sluwheid beljf
lt,mettlitzonderingvan ongeveer20000
zjnertegenstandersverjdelde zjnopogingen. Protestantenz d() R. Katholieke godsdienst.
Na den dopd zjns vaders verkreeg hj een Bouwland vlndt men er weinig,maar des te
gedeelte des rjks en trok nogmaals naar meerweiland,en menheet'
tervoortreFeljke
Italië? waar hj tpgen Karelde fftzld voor- paarden, voorts veel schapen, runderen,
spoedlg strecd en te Pavia gehtlldigd w el'tl. geiten en zwjllen.De bottem leverterveel
Hj overleed in 880 te Oettingen,nadathil 100d,jzer,bruinkolen en potlootl.Men heeft
zgne landen aan zjn brf
leder Lodegvj;k had er talrjke fàbrielken,en de handel wordt er
afgestaqn.
aanlnel'keljk bevorderdt
loorgoedeltunstwegen

voormaligen bondgenoot en diens neef Zwen- livleren van Karinthië in zich opneemt.O0k

K arlm ata-eilanden isdenaam vaneene en door den spoorweg Villach- lflagellfurt

blll'g. M en vindt er een lroot aantal
eilandengroep ten westen van Bornéo,in dg Mstsar
1traatvan lfarimata,
ittussehen 1011'en 1051 lloltsu van Iager onderwjs,een paargym-

Z.B.Zj bestaat u meer dan 60 eilandles nltsië:l# eene Olltlel'wjzel'
skwet?kschf
lol enz.
met eene oppervlakte van 8 (a gtlogl
'.nljl.De H et bestuur des lands berllst op (1o verordebelangrjkstevoortbrengselen zjnervruchten, ning van 26 Februarj 1861,en de Landdag
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nine
1831
Kope
telter37leden,terwjl5atkevaardigden naar iMi
hen.naar
Nada
t hjnha
ingen en in 1836 naa'
verschillende landen
den Oostenrjkschen Rjksdag wordengezonden.De hoofdstad des lands is Klagenfurt.
eene menigte schetsen had verzapeld,keerde
De naam van Karinthië en van de Kar- hj lkaar llamburg terug,doch verhuisdein

nische Alpea is afkomstig van het Celtische lletbegin van 1842 naarDiisseldorf,en opvervolk der Carni, dat de hooge rotstoppen schillendetentoonstellingen leverdehj fraaje
(carn,corntl,Körner,horens)bewoollde.Het landachappen.Gedurende den winter van1843

behoorde in den tjd van Amq'
astwst0tNori- op 1844 woonde hj te Rome en van hier
mlm en vervolgens tot llet Romeinsche rjk. zond hj voortrehbljkestukken naarzjn va-

Dat volk smolt zamen metandert)stammen, derl
and. ln het volgende Jaar volbraqt hj
inzonderheidmetdeSlawen,zoodateenFrank, eene reis doo1- Beneden-Ttalië en Sicillë en
die zich aan hun hoofd gesteld had en den keerdo vervolgens naar ltom e terug, waar

naam van Samo droeg,het voornemen 0?- hj Onderseheidene groote doeken in gereedvatte, hier onder den naam van Carantanla heid bragt. Zjn laatste groote stuk waBde
een Slawisch rjk te stichten.Hj volvoerde vlakte van Sicilië met den Etna op den
zjn plan,en zjn gebied strektezichuitvan achtergrond bj avond.Ht
Joverleedden 3osten
Karinthië en Krain t0t aan Moravië,Bohe- April1845.I1j wisttetooveren metlichten
men en het noorden van Hongarje.Na den kleuren, en vooralzjne verschieten worden

dood van den stichter verviel het in kleine ollgemeen geroemd.
K arlsbad ot
'Kaisev.Kk lsbad,eene Btad
deelen, die geen weêrstand konden bieden
aan de aanvallen van buiten.W él verbonden in llet koningrt
jk Bohemen en eene derverzj zich met de Bqjars en Franken en be- maardste badplaatsen van Europa,is zeerbe-

hielden n0g een schjn van zeltstandigheid,
doch ten laatste ond8rwierpen zj zich aan
Thassilo,hertog van Beijeren.In 788 voegt
le
Karel de Groote Karinthië bj het rjk der

vallig geiegen in het engejd00r welig be-

zjn zoon Karelman.Dezebenoemdezjn 0nqettigenzoolaHrzlptftlaterkoningvanDuitschland) t0t hertog van Karinthië.onder hem
en zjn zoon (LodetvI
jk het Xi1#)bellool.
t
le
Karinthië wederom t0tBejeren,totdatkcizer

bron doorkeizerKarelTF,terwjlhj op de
Jagt lvas, ontdekt. Hj maakte er gebruik
van,bouwde e1'een Jagthuis en schonk in

groelde bergen omgeven Tepldal,datzich ter
lloogte van 350 Ned.elboven deoppervlakte
der zee verheft, en telt omstreeks 7000 inFranken en benoemde er lngero t0t mark- woners, die in fabrieksarbeid, maar vooral
graaf. Bj het verdrag van Verdun verviel in het bezoek der badgasten hunne bronnen
hetaan Lodewl
jkdeDifdc/ler en in 876aan van bestaan vinden. Volgens de sage is de

1370 aan het vlek,dataldaar ontstond,be-

langri
jke voorregten,Karlsbad heefteen aan-

Otto 11 in 967 hetdaarvan afscheidde en als genaanz voorltomen en bezit onderscheidene
een afzonderljk hertogdom ,vermeerderd met openbare gebotlwen, t0t ntlt en vermaak der
het markgraafschap Istrië en bjna geheel badgasten bestemd.Daartoebehoorthetnieuwe
Friatll,toekende aan Ilendrik I,do neef van
Ctlrhatls'',in 1865 yesticht. O0k vinden de
oekers er huisvestlng en verpleging in 600
Arnolf,Lertog van Bejeren.Na zjn dood bez
vervielKarinthië aan hethertogeltjk geslacht wél-ingerigte woningen der burgörs.Men be-

van Rjnfrankeut en na het overlijden van groothetaantalvreemdelingenerJaarljksop
hertog Koenraad 11 de Jonyere (1039) bleef 10000. Alen vindt er een schotlwbtlrg, een
volgens den w ilvan keizer Koeneaad 11 het mtlziekkorps,eenletàslnllséum enz.,endehoogst
hertogt
tom zonder hertog.Keizer IfendrikI1I bekoorljke omstreken lokken t
litt0tdeaansehonk het aan graaf W elfran zl/oc/',terwpl genaanlste uitstapjes.

het later aan graaf Berthold rtzzâ Zdltrinpen
M en heefteronderscheidene koude en w arme
werd toegew ezen. Yoorts waren n0g onder- bronnen.De oudste,welke tevensde grootste
scheidene antlerf! geslatthten gebieders over hoeveellleid water geeft,treedttevoorschjn
Karinthië,doch Ulréch I1I?delaatstehertog, uitetm e graniet-rntsen.heefteenetemperatuur
schonk het bIjuitersten wllaan Ottokar 11, van 73,25 C. Haar water bevat eene omkor-

koning van Bohemen (1269).Hetwerd hem stende zelfstandigheid,welke in korten tjd
ontruktdoorkeizorR'
adol
f t?
tzzlHabsbqrg,die de daarin gfldompelde vonrwerpen bekleedt.

het in 1286 toekende aan àKeinhard, graaf De warme bronnen behooren ert0tde klasse
van Tyrol,Onder voorwaarde,dathetna het der alkalische glauberzoutbronnen en komen
uitsterven (ler manneljlto 1jnaan Oostenrjk in sclleikundige bestanddeolen nagenoeg m et
z0u vervallen.D itgesohiedde in 1335,en na elkander overeel.Van hetwaterwordtJaar-

dien tjd is Oostenrjk in hetbezitgebleven ljlts o0k nOg bjna 1/:millioen kruiken vervan Karillthië.flet wordtvtlrdeeltlin Opper- zonden.De bronnen teKarlsbadrekentment0t
en Neder-K arinthië, en dit laatste behgorde tlekrac,
htigste,welkemenkent,enzjhebben
in 1809 t0t de Tllyristlhe provillciën,die aan bj doelmatig gebrllik aan velen llerstelling
Frankrjkonderworpenwaren.Hetwerdechtor van kracht en gezondheid bezorgd.In 1853
in 1813 heroverd f
)n il
1 1816 bj hetKollîr
)g- isbtliten destad oolteenejzerhot
ldendebron
rjk Illyrië gevoegd.Sedert 1849 vol
'lnthet glltdekt, w aarvall een druk gebruilt gelnaakt
een afzonderljk kroonland.
wordt.Eindelgk vermelden wjn0ghetKarlsKarl (Adolf),een verdiensteljk Dtlitst!h bader zout (sal earolinense),hetwelk er uit
schilder.HjwertlgeborellteCasseldell14den llet brollwater gewgnnen wordt en hoofdzaMei 1813, olltving te Ham burg het eerste keljk t
lit zwavelzt
lur natron bestaat. Men
onderwjs in de schilderkunst e11begat'zich gebruikt het dââr ter plaatse,metmineraal-
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water vermengd,om dekrachtvan ditlaatste Ii
nwoners.T0t de voornaamste fabrieken behooren er eene machinenfabriek,eene w agente verhoogen,en o0k q1spurgeermiddel.
K arlsbaderBeslulten noemtmeneenige fabriek, eene fabriek van verzilverde voorverordeningen,den zosten september 1819 op werpen,eene tabaksfabriek enonderscheidene
een Congrès van ministers te Karlsbad vast- meubelmakerjen,porseleinfabrieken en potte-

gesteld.Zj strektenzichuitt0tdevoorloopiqe bakkerjen.De handelwordtersterk bevorBondsexecutie,- t0thettoezigt op de unl- derd door den spoorweg,die van M annheim
versiteiten met betrekking t0t den gecst der naar Basel loopt en Karlsruhe tevens met
hoogleeraren en studenten,- t0t de censuur andere aanzienljke steden verbindt.De0m-

van tjdschriften,- tot hetonderzoek'naar streken zjn erzeerbevallig.- Hetdistrid
den oorsprong der revolutionaire vereenigin- Karlsrnheteldein 1871 op bjna28 1 geogr.
gen,- en vooralt0t deverklaring van al't.13 mj1ongeveer366000inwoners.
der Bondsacte in monarchalen zin. Die be-

K arlstadt,de hoofdstad van hetevenzoo

sluiten sloegen den bodem in aan de bljde genoemdeZweedscheLën (00k W armlandgeverwachtingen, welke men sedert de afwer- heeten en op 307L geogr.mjl260000 inwoping van het Fransehe juk omtrentdevrje ners tellend),ligtten noorden van hetW eontwikkeling der Duitschevolkerenkoesterde. nermeer op het eiland Thingvalla,M n den
mond der Klara-elf, en is door 2 bruggen
Eerstin 1848werden zj opgeheven.

K arlskrona, eene wêl-gebouwde en aan met het vasteland verbonden.Zj isde zetel
de zeezjde versterkte handelsplaats aan de van een gouverneur en van een bisschop en
zuidkust van Zweden, is de hoofdstacl van heeft n0g geen 6000 inwoners.Zj werd in
Blekinge-en Karlskrona-luxn?lijtop Troszö 1584 door hertog Karel(laterKarelIX)geen 8 andere kleine eilanden, ls door eene
houten brug ter lengte van 700 Ned.el met
Pantarholm en van hier door eene steenen
brug m et den vasten wa1 verbonden, dient
tothoofdstation voor de Zweedschevloot,die
er ill e
ene oorloqshaven veiligheid vindtjen
telt bjna Q0000 lnwoners.Men heeft er veel
handel en visscherj.Zi
j Nverd in 1680 door
Karel IX gestichten naar hem genoemd,en

sticht, bezat eene stshoone kerk, een gymnasium met eene sterrewacht en vele fabrieken, doch dat alles werd in 1865 eene prooi

der vlammen.Zj is echter,naareen regelmatig plan,fraajer en grootscher uit hare
asch verrezen.- 00k in Croatië,in hetc0mitaat Agram,ter ylaatse waar de Karona
en de Dobra zich ln de Koelpa uitstorten,
ligteenestad van dien naam metbjna 6000
bleef t0t 1776 de zetol derad
lmiraliteit.Zj lnwoners.Zj is de zetelvan een Grieksc:
heeft vermaarde dokken,werd in 1790 bjna Katholieken bisschop en de voornaamste sta-

geheel en al door de vlammen verwoest,en pelplaats van het handelsverkeer in Croatië
verkreeg in 1859 eene waterleiding.
en Slavonië.Zj isdoorkunstwegen overde
K arlsruhe,dehoofd-enresidentiestadvan Alpen met de Adriatische zee en door een
hetgroothertogdom Baden,ligtineenevlakte, spoorweg metAgram verbonden.- Hetgrens-

11/c uur gaansten oosten van de Rjnen is disctrid Karlstadtteltop 171 Eq geogr.mj1
eene van de nieuwste en regelmatigste steden 270000 inwoners.
van Duitschland.Zp is in 1715 gesticht door
K arlstadt (AndréasRudolt),eigenljk Bom arkgraaf Karel '
c zllezzè ean -/tztfezl-.llfzrltzc/z tseoc.
sfeïs, een jverig voorstander der Hervorden
m
i
ng,om streeks 1480 te Karlstadtin Franken
ill
VO<m Van 0en Waajo<,Waarvan het
kasteel het uitgangspunt vormt.D e straten, geboren, trok van de eene hoogeschoolnaar
die ten getale van 9 op het slotplein uitloo- de andere en eindeljk zelfsnaarRome,om

pen,zjn breed envan trottoirsvoorzien.De zjne weetgierigheid te bevredigen. Als bacfraaiste pleinen zjn erhetslotplein meteen calaurells biblicus begafhtIzich in 1504 naar
gedenkteeken ter eere van K arel Fretlrïk, W ittenberg,waar hj aanvankeljk alsdocent
vervaardigd door Seltwanthaler! en 2 nieuwe werkzaam was. Nadat hj in 1510 den rang
fonteinen, de markt en het nleuwe plein in van doctor i
n de yodgeleerdheid verworven
den pErbprinzgarten''.Totde merkw aardigste had, werd hj archldiaconus in de Stiftskerk
gebouwen behooren er het groot-hertogeljk en in 1511rectorderuniversiteitjhoewelhj

kasteelmetden rBleithurme'',hetmiddelpunt er eerst in 1513 t0t hoogleeraar werd bevan 32 straten en lanen,die er zich als stra- noemd.Toen reedswashjwjd en zjd verlen van denzelfden cirkelvereenigen,- eene maard wegens zjne geleerdheid en welsprefraajeEvangelischekerk,in 1817doorWein- kendheid.In 1515 begaf hj zich nogmaals
brenner voltooid en voorzien van een toren naar Rome,bestudeerdeerhetkerkeljk regt,
ter hoogte van 75 Ned.el,- eene sierljke en keerde in den zomer van 1516 terug.
R. Katholieke Kerk,- hetstadhuis,desge- W eldra trok hj partj voorRencl
tlin,stelde
ljksmeteen hoogen toren, hetpaleisder zich in de bres voor de leer van Awyustinn
Standen, - de nieuwe schouwburg (1851- en deed den 26sten April 1517, n0g vöör het
1853),- de kunsthal,- de wintertuin enz. optreden van L'tbtlter,152 stellingenaanslaan,
Karlsruhe is de zetel der regéring.Voorts waarin hj zich, tegenover het gezag der
heeft men ereen lïtéum ,eenehoogerebur- Kerkvaders,beriep op hethoogere gezag des
gerschool, eene m illtaire school,eene school Bjbels en,waar ditniettoereikendewas,op
voor schoone kunsten, een beroemd poly- dat der rede. Imtlter noemde hem zjn leertechnisch instituut met honderde leerlingen, meester, en toen deaiaatstrjd een aanvang
eene bibliotheek ,een botanischen tuin en een nam , scllaarde K arlstadt zich metgeestdrift

zoölogischen tuin.Zjteldein 1871ruim 36500 aan de zjde van zjn jongeren ambtgenoot.

KARLSTADT- KARNATIK.
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Niettemin ontBtond door verschilvan gevoe- assistent in de technologie. In die dagen
len over punten van ondergeschikt belang verscheen zjn:rGrundri
szderChemie(1823),''
tusschen hen beiden eene verwjdering,die gevolgd door de: pEinleitung in die mechaniwrange vruchten droeg Toen Karlstadtgedu- schen Lehren derTechnologie (2 dln.1825).''
rende de gevangense,hap van L'uther op den In 1830 werd hj stichter en directeurder
W artburg het w erk der Hervorming te W it- polytechnische school te Hannover, hield er
tenberg op eigen gezag doorzette,klom de t0t 1840 voorlezingen over theoretische chewrevel van L%tlter ten top,zoodat dezt!niet m ie, en vervaardigde in 1835 een w erktuig
rusttevoordatKarlstadtvan alzjnewaardig- tot laetcopiéren van munten en andere reliéfheden beroofd en uit Saksen verbannen was. beelden.Sedert 1835 is hj lid van hetbeKœrldadt verwierp het gebruik van beelden stuur van het KGewerbeverein''in Hannover
in de kerken en bew eerde, dat iedere ge- en redigeerde tot1857 hare:pMittheilungen.''
meente het regt had om zich te hervormen. '
In 1839 trad hj t0e t0thet Protestantsche
Daarenboven beschouwde hj hetavondmaal kerkgenootschap,en a1safgevaardigde uitden
bloot a1seene gedachtenisviering en bestreed kring der docenten werdhj in 18511id van

de ligchameljke aanwezigheid van Cltrist'
us deEersteKamer,waarhj t0tdetoenmalige
ppositiebehoorde.Hj leverde velebjdragen
in hetbrooden den wjn.Hj weigerdezjne o
de plahrbiicher desPolytechnischen Instimedewerking aan alle poginren,dledegren- itnuts'
'en in de r'rechnologischeEncyklopâdie''
zen van het kerkeljk gebled overschreden,
zooals die van Tltomas M ûnzer. Een vurig van Pveehtl,schreefeen uitmuntend:pllandverlangen naar zjn Saksisch vaderland was buch der mechanischen Technologie(1837oorzaak, dat hj zich in 1525aan deharde 1841,Q d1n;5de druk 1875)''
,in hetNedervoorwaarden onderwierp, w aaronder Lltther landsch overgebragtdool-G.Knyper Hz.,rechnische
zjn terugkeer veroorloofde. Toen echter in met Heeren het voortreFeljke r'
1528 de avondmaalstrjd tusstlhen Imther en W örterbuch (3 dln; 2de druk 1854- 1857)''
,
Zwinyli zich op nieuw verhief, vernietigde
trag zur Technik der Miinzw ezens
rBei
hj wathj herroepen had.Bedreigddoorden (1856)''enz.
toorn van Imtker,nam hj dewjk naarOost- Karmkn iseen fraai,vuurrood pigment,
Friesland, waar hj met grooten bjval a1s hetw elk uit cochenille bereid wordt en t0t
leeraar optrad,en toen Lnther hem ook dââr de lakverwen behoort. Men verkrjgt het
vervolgde,noodigden de Zwitsersche Hervor- dot)r cochenille in kokend regenwater om te
mershem ten hunnent.Hierwerd hj achter- roeren,het vocht te iltréren,hethierna met
volgens diaconus te Ziirich, leeraar te Alt- eene oplossing van aluin ofmeteeneoplossing
stetten,archidiaconus te Ziirich en eindeljk van aluin en koningswater te vermengen en
in 1534 hoogleeraar in de rodgeleerdheid en den neêrslag op eene tegen de z0n beschutte
predikerte Basel,waarhj ln 1541overleed. plek te droogen. - M en bereidt voorts eene
Karlstein iseen vermaard kasteelin Bo- betere soort van l
tarmjn,wanneer men de
cochenille uittrekt met eene verdunde oplosh
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Praag. Het verheft zich zeer fraaiop eene sing van koolzure kali (waarbj,behalve de
hooge en steile kalkrots, niet ver van de zuivere verfstof, ook een eiw itachtige zelfBeraun, werd in 1348- 1357 door Karel1V standigheid oplost) en de opgeloste stofen
gesticht en diende hem tot een landeljk ver- door een zuur scheidt. Het karmjn komt
bljf.GedurendedenDertigjarigenOorlogwerd vooral te pasbj hetteekenenmetwaterverf
hetgedeelteljk verwoest,doch in dezeeeuw en geefteenefraaje roodetint.W egenszjn
hersteld. In drie afdeelingen verheft zich het hoogen prjs wordthetkarmjn dikwjlsvergrootsche gebouw . Het voornaamste gedeelte valscht m et aluinaarde.- Het blatw w àcrbevat de St. Nikolaas-kerk,de groote zaal, mî
jn is eeneverbinding van kalimetindigode ridderzaal, en daarboven het eenvoudig blaauwzwavelzuur,- en hetkarmoz'
qnheeft
woonverbljf van Karel.Het tweede gedeelte eenedonkerroodeinhetblaatlwespelendekleur.
is de dekanj,waaronderzich de gevanrenis K arnatik,eigenltjk Karnâtaka offfcrpcfl
en waarboven zich eenetweede kerk bevlndt; (ZwartLand),heetteweleerhetzuideljk gein de dikte van den muur heettm en er de deelte van Vöör-lndië tusschen 8 en 16ON .B.
kapel der H . CtzïAtzdzlt:,w ier muren bedekt ofvan Kaap Comorin totaanderivierKistna,
zjn metgeslepene Boheemscheedelgesteenten. tusschen de kust van Coromandelten oosten
Op het hoogste gedeelte der rots verrjstde en die van Malabar ten w esten,zoodat het
toren,die bpna 40 Ned.el hoog isen 5ver- overeenkw am m et het tegenwoordige preyidiepingen bevat. Geljkvloers heeft men er dentschap Madras. H et geslacht der Nabobs
eene gevangenis, daarboven de raadzaal,en van Karnatik ofvan Arltotwerd in 1801 op
hierboven de prachtig versierde Heilige Kruis- bevel van den Britschen stadhouder,de markerk. Ook hier zjn de muren bedekt met kies ran 1Fà!!d.s!etf/, vervallen verklaard van
edelgesteenten en met 130 levensgrootebeeld- het bezit des lands. De laatste Nabob overtenissen van Heiligen enz.op de vierde ver- leed in 1855.De hoofdstad Arkot,16 geogr.
dieping is er de groote zaal,waarin deLand- mjlten west-zuidwesten van Madrasin een
dagen w orden gehouden.
gezond oord en aan den spoorw eg gelegen,
Karmarsch (Karl),eenuitstekendDuitsch telt m et haar gebied omstreeks 54000 inwotechnoloog, geboren te W eenen den liden ners en vervulde eene belangrjker0lgedu-

october 1807, bezoeht aldaar hetpolytech- rende den strjd tusschen de Engelschen en
nisch instituut en was er van 1819 t0t 1823 Franschen om hetbezitvan Indië.

Q5Q

KARNEOOL- KAROJJ
INE.

K arneool noemt men eene bloed- tot karnmachine van Petit, voorzien van een
vleeschroode, roodachtig bruine, roodachtig- draadw eefselen van eene as metvlegels,die
w itte, gele, gewolkte, halfdoorzigtige t0t de boterklonten bj deomdraajing tegen dat
doorschjnendejzeldenmelkwitteverscheiden- weefsel slingeren, - de verschillende luchtheidvan denchalcedoon(ziealdaar).Debloed- karnmachines, waarin zich op eene r0l geroode soortis de kostbaarste.
plaatste vleugelsbewegen,die groote hoeveel-

K arnische A lpen (De), tusschen de heden luchtin devloeistofdrjven,- en de

Drave en (1e Venetiaansche vlakte zich ver- centxiftlgaal-karnmachine of hetturbine-karnhefend,zie Alpen.
vatvanRljernsvördmetQhollearmen,wolke
Karnton.Bjhetbereidenvan boterkomt tloor centrifugaalkracht eene snelle beweging
het er vooral op aan,het botervetzo0 veel bekolnen.W j hebben weinig meer dan de
mogeljk van de overige beetanddeelen der benamingen dier verschillende karnmachines
melk at'te zonderen.Ditgeschiedtdool'het oygegeven,omdatzj,vol
gensvelerbeweren,
karnen,eene bewerking,waardoorde vetbol- nlet veel verbetering hebben aangebragtaan

letjes van room of melk door middel van de sedert lang bekende karnton.Men heeft
stooten, schommelen, slaan, centrilkgale be- 00k andel'e mlddelen voorgesteld om boter te
weging enz.eerstt0t grootere,dan totgries- maken.Zie onder Boter.

achtige deelen en eindeljk t0teenezaâ
'mgepakte vetmassa vereenigd worden.
D e karnton ofkarnmachine,zooals m en in

denlaatstentjtltalloozewjzigingenvandevan
ouds gebruilkeljke karnton genoemd heeft,
m oet voldoen aan de volgendiàvoorwaarden:
snel werken,-- het botervet z00 volkomen

mogeljk afscheiden, geene moejeljkheid
bezorgen bj het uithalellvan de boter,

geleqenheid geven om den warmtegraadnaar

verklezing teregelen,- gemakkeljk schoongemaakt kunnen worden, - eI4 zoo min

mogeljk metaalmet de vloeistofin aanraking

brengen.
De gewone karnton is een cylindervarmig
naar boven zich iets vernaatzwend houten
vat,v>n boven m eteen trechtervormig deksel
naauwkeurig gesloten.Tn hetm idden van het
deksel kan door eene opening een houten
steel, die van onder is vastgehechtaan eene

Karokol,zie Wî
jnqaardslak.
K aroline of Caroline is de vrouweljke
naam van Kgrel.Daarondervermelden wj:
Karoline A malie f lïzcùef/z,de gem alin van
George .
JF'
, koning van Groot-Brittanje en
Hannover. Zj was de tweede dochter van
hertog Karl Wilhelm Fer#ïxtz?l# ran.
frlzlyf
zrl
/k
en prinsesAu-ql
tsta Van Engeland,eene zuster
van Geoey 111.Zj werd geboren den l7den
Mei 1768 en htlwde in 1795 metden toenmaligen prins nan W allls.Zj schonk hem het
volgende jaar eene dochter, doch terstond
daarna scheidde de Prinsvan haar.Na dien
tjd woonde zj,verwjderd van hetHof?op
een landgoed te Blackheath en verwiertals
hetslagtoFervandelosbandigelevenswjsvan
haren gemaal de sympathie des volks. Gertlchten om trent haren wandelgaven den K0ning aanleiding,daarnaar in 1806 een onder-

zoek te doen instellen, doch zj werd onmetvelegaten doorboordehouten schjf,zich stlllllldiybevonden.Nadateenvoorstelterharer
op en neêr bewegen. Het vat wordt voor gunste ln hetParlementdoor de ministeriéle
z/ade tot 3/4de gevuld met de vloeistof,die meertlerheid verworpen was, ontving zj in
m en wil karnen. Dit laatste kan in eenc 1814 verlofom zich naarBrunswjk tebegel
tleine melkerj uit de hand geschieden door vell en vervolgens eene reis te doen. Met
den steel op en neêr te bewegen. ln eene haren gtlnsteling, den Italiaan Bergami,begrootere ishet boveneinde van den steelaan zotlht zj Dt
litschland! Italië, Griekenland,
den Archipel en Syrlb en toefde na hare
tprtlgkomst m eestal op eene villa aan het
meer van Como. Toen haar gemaalin 1820
den troon beklom ,deed men haar het voorwaarbj de beweging door een hond ofdoor stel olu afstand te doea van hare regten a1s
een paard veroorzaakt wordt.
Koningin en te beloven,datzj nimmernaar

den arm van eene beweegbare r01 vastgem aakt,zoodatm en (1oor slingering de op-tm
neêrgaande beweging kan voortbrengen. In
n0g grootere is de karnmolen in gebruik,

Geljk wj reeds zeiden. zjn de karnnlachineswjzigingen van dekarnton Menheeft
bjv.die van Lavoisy,bestaande uiteen liggend vat, waarin eene as met 4 lange,diep

Engeland zotlterugkeeren,terwtjlzj daarentegen een Jaargelq z0u genieten van 50000
pond sterling. Daarin echter wilde zj niet
tredell,maar hield den Gden Junj een luistlitgeholde vleugels rondloopt, - voorts het terrjken intogtin Londen.Nt1traddeminister
excentrische ot'diagonaal-karnvatvan Tindall,
waarin de room nietalleen eene wentelende,
maar ook eene schommelende beweging ondergaat,- de boterwieg van bbûnclair,inwelldig
door 2 houten traliëllin 3 rnimten gescheiden

Lireepoolin hetParlementtegen haarop met

loslaten der veer in beweging gebragt,- de

vonden,nameljk op dell7den Augustus 1821.

etlnebeschuldiging van echtbret
lk.Schoon bj

de behandeling dezer zaak menig schandaal
aan llet licllt kwam ,verhiefzieh de stem des
volks zoo sterk ter harer gtlnste, dat men
en als eene wieg in beweging gebragt,z00- dt)strafbill,die reeds hetHoogerhuisbereikt
dat de 1*00111 tegen de trallën breekt,- het had,moesttersjdeleggen.Niettemin weigerde
Hollandsche dubbel-stootkarnvat,tloor Renlles men l
laartlekrof
)n op denkrooningsdar van
verbeterd, met een buitensten bak oln lkotld C
.doyt?: fV,ja,men weesbj die glegtlgheid
of warm water op te nemen,- de karntoe- haar afaan de llflort der W edtmlnsterabdj.
stel van kbkhlvaêz,aan eene hollten of stalen Zj overlcedkol'tdaarnaten gevolgevanhevige
veer hangende en door het neêrdrukken en gelnoedsbewegingen,bt)diegelegenheidonder-

KAROLINE- KIROLTNOEN.
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Hare dochter Ckarlotta ZV-CI,JJ overleed in
Karolbte A lf/zil#:, de gemalin van C*o1817 als degemalin van Leopold,laterkoning flf
zz?VI1,koning van Denemarken.Zj was
van België.
eene dochter van den prins van '
< JI!1,werd

KarolineAtyritz,degeialinvanFerdinandl, geboren den 22sten Julj 1751,trad in 1766
koning derbeide Sicilléll.Zj waseenedochter in het huweljk en schonk in 1768 hetlevensvan keizerFrans I en M aria Tlteresia,werd licht aan Frederlk VI. D e grootm oeder en
geboren den 13den Augustus 1752 en trad in stiefmoeder van haren gemaal waren haar

het huweljk den 12den Augustus 1768.Zj
hieldzich bj voorkeurbezig metstaatkundige
aangelegenheden.Inhethuweljkscontraotwas
bepaald,datzj na degeboortevaneenmanneljken troonopvolger zitting z0u nemen in
den staatsraad.DochreedsvO
'ôrdien tjdwist
zj den minister Tanneci,diezoowelhetvertrouwen des Konings als de toegenegenheid
der Napolitanen bezat, te verwjderen: om
nnderzjn opvolger k
%ambueagrooteren invloed
te hebben op
der zaken.
Nadat o0k

dezezjnont-

slag genom en
had, verhief

zjeenvreeln-

weinig genpgen,omdat zj zich doorvriendeljkheidenweldadigheidonderscheidde,doch
zj vond aanvankeljk daarvoor vergoeding in
de liefde vanharenechtgenoot.Eersttoen deze
van eene langdurige reis doorEuropa ziek en

zwak terngkeerde,en haar metminder@-

lettendheid behandolde,werfl zj Onverschllligerjeqenshem en tegeljkertjd bitter tegen
zjne stlefmoeder en wantrouwendJegensde
hovelingen.Haarechtgenootmerkteditnaauweharen gemaalen op den gang ljks op,maarzjnestiefmoederdestemeer.
Omstreeks
dien tjd verwierf Slrnen.s
ed,deljfàrts

W

des Konings,
de gunst der
ionge Konin-

deling,Aeton
genaamd:t0t
gin en zj
eerstenm lniswerdtenlaatste in de zater, en deze
haalde zich
men spanning
van dezen
doorverkwisbetrokken.
ting der gelden van den
Nadatzjden
17den JanuaStaatdealgem eene onterj 1772 in
vredenheid
hechtenis geDf?karpex(Cgprinus&tzofpl.
nom en w as,
op den hals.
W ie hem weêrstreefden,Nverden echtcr Ver- bragtmenhaarmetharedochterLouizax#.lmt/fzdfl
volgd a1s aanhangers Van het Fransche toen slechtseen halfjaar0ud,naardevesting
Jacobinismus, doch juistdoordeveelvuldige Kronborg, waal
ma eene daartoe benoemde
inhechtenisnemingen,verbanningen en teregt- commisslo het vonnis der echtscheiding uitstellingen werd de zuchtt0tverzetaangevuurd yprak. Volgens eene schikking tusschen de
bj het volk.Om aan dealgemeeneontevre- Engelsche en Deensche regêring werd haar
denheid aieiding teverschaFen,verklaardede Cellealsvcrbljfplaatsaangewezen,waarzj,
Koning den oorlogaandeFranscheRepublielE, schoon algemeen geachten bemind,denloden
doch de nederlaag van M ack bragt de Fran- M ei 1775 van verdriet overleed.
schen eerlang vöör de poorten van Napels,
Karolingen (Carlovingiens) is de raam
zoodat de Koning en de Koningin eene wt
jk- der leden van hetgeslachtvan keizerKarelde
plaats moesten zoeken op Sicilië onder Brit- Groote.drz
lol/'
,bisschop van Metz,afkomstig
sche bescherm ing.Toenvoortsdeopstandtegen uit een aanzienljk Romeinsch geslachtwordt

de Republikeinen,doorden cardinaalRwf'
oin voorden stamvaderrehoudenàht
joverleedin
Calabrië gewekt,in 1799 den Koning veroor- 631.Zjn zoonAnse
guiltrad ln hethuweljk
loofde naarNapelsterug te keeren,verkreeg, metBeyga,eenedochtervan Pepî
jn deO>& ,
alw eder door bemiddeling der Koningin,de mAjordomus in Austrasiët en de zoon van
befaamde lady Bamilton een verderfeljken Ansegisil, nameljk Pepj;n rJs Herstal,verinvloed op den loop der zaken.D ecapitulatie kreeg de waardigheid van malordomus over
van Napels w erd vernietigd en eene staats- de 3 Staten van het Frankische rjk.Van
Juntabenoemd,die onderhetvoorzitterschap dien tjdafwarendeM erorinyenslechtsschjnv
an Speziale de aanha
ngyrs en ambtenaren koningen.Pepljn (#714)werdopgevolgddoor
van het tusschenbestut
lr ln ballingschap ver- zjn kl
einzoon Tl
teobald,doch z'
jn onwettire
wees,totdat de zegepraalderFranschen bj zoon KarelX lrfdlzag zichdoordeAustrasièrs
Marengo eene nieuwe omwenteling veroor- tot myj
ordomusbenoemd en verkreeg 00k in
zaakte. Daar de herovering van Napels met debeldeandere Staten dezewaardigheid.Hj
hulp der Engelschen naar haren wensch niet overleed in 741,terwjldetroonreedssedert
spoediggenoeg geschiedde,kwam zjdaarover 737 ledig stond.Zjnebeide zonen Karelman
in ongenoegcn met lord Bentlnck,de opper- en Peyj;n deAbrfcverdeelden de landen,die
bevelhebberderBritschekrjgsmagt,vertrokin eerlang onder de heerschappj kwamen van
1811 overConstantinopelnaarW eenenenover- laatstgenoemde.Deze stietden laatsten Merolee;opSchönbrunn den 8sten september 1814. dwger van den troon en werd als Frankisch
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KAROLINGEN- KARR.

Koninggekroond.Hjmaakteeenaanvangmet voortst0tzjne verdereontwikkeling eenigen
de verovering van Italië en overleed in 768. tjdteW eenen envestigdezichtoenals achter
ZievoortsonderFrankrl
jk.
in Galicië.In 1783werd hj secretarisbdprins
Karpers(Cyprini)is de naam eenerzeer Ada,
m Ozcefprg
/dàite Warschau,aanwienhj
hlrjke familievan weekvinnigevisschen met een gedeelte zjner geschriften had opgedrabuikvinnen,welkemen bjkansoveralinzoet gen,(;n kwam alzoo in aanraking metkoning
water aantreft.Zj onderscheiden zich door Stanislans H.fx.glyï'..<. Het leven mqn hetH0f

het gemis van ku ktanden en de aanwezig- en zjne lat
ere betrekkinp als opvoeder in
heid van keeltanden,dooreene enkelvoudige. vorsteljkehuizen vielinmlddelsweinigin den
midden op den rug zich verhelende rugvin, smaak Van den vrjmoedigen,opregten en
door groote, glansrjke schubben, en door naauwgezetten man. In 1791 ontving hj 2
eene zamengestelde zwemblaas, die door op de heide van Bi
alowicz geleqene staatsknobbels in verband staat met den schedelen goederen voor den tjd van 50 Jaren onder
met de gehoor-organen. Het zjn gezellige voorwaarde van ze te bebouwen. D oor de
visschen m et week, w it vleesch, van vele wereld vergeten,washjhiereenvaderzjner
graten doorweven;zj voeden zich metwor- onderdanen,stichtte er eene school en gafer
m en, insecten en waterplanten, verbergen somtjdszelfonderwjs.In zjnelaatstelevenszieh gaarne in het slib en strekken Op hunne jaren vervielhj echtert0tkinderljke onnoobeurt t0t voedsel voor de roofvisschen onzer zelheid?en overleed den 4den September1825.
rivieren. T0t deze fam ilie teltm en de eiyen- Zjne llederen onderscheiden zich door een-

I'
jke karpers (Cyprinus), waartoe de getvone voudigheid en diej gevoel; zj leven in den
krzer(U.Carpio)behoort,waarvanwjhierbj mond des volks.Zpne geschriften,uitgegeven
eene afbeelding geven.Menmeent,dathj11/u doorDmoehowski(4 d1n,1804;2dedruk1836)
Ned. ellang en 35 Ned.pond zwaar wgrden bevatten liederen,idyllen,eeneberjming der
en eeuwen lang leven kan. Onze grootste Psalmen, het treurspel pludyta''en onderk
arpers zjn echter niet langerdan 1/:Ned. scheidene opstellen in proza,- en zjnegeel en niet zw aarder dan 2 ol'3 Ned.pond. denkschriften werden door a
Koraczewski (zde
Hunne kleur is gewoonljk op den rug oljtl druk 1849)in hetlichtgezonden.
groen, vervolgens geelachtig en onder den
Karr(Alphonse),eenverdiensteljkFransch
buik vuilwlt.
letterkundiZjverkeeren
gaarnein water m et een

sljkerigenb0dem ;00k kan
men hen in
vochtig m 0s
ofgrasweken
lang in het
levenhouden.
Velen kweeken karpers
in daartoebe.
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zaam als 0nhouden
Desteenkarper(Cyprin'
lu cfzrtz.sWttd).
derwjzeraan
wordt. Eene
het CollègeverBcheidenheid naet zeer groote schubben en Bourbon en Yierd toen medewerker aan
kale plekken draagt den naam van spieyel- den XFigaro''. Eene ongelukkige liefde gaf
karper.Voortsbehooren t0thetzelfdegeslacht: hem aanleiding t0t het schrjven van den
De steenkarper (C. carassius) met een zeer roman psous 1es tilleuls. (1832, 2 dln)',

smakeljk ge-

hoog ligchaam (zie bjgaande fguur)en zelden langer dan 3 Ned.palm ,- degoudî
ûscl
t
(C. auratus),die afkomstig is uitChina en
Japan,doch thans o0k onze vjversen vischkommen versiert,- dezeelt(C.tinca),groenachtig van kleur en zelden langerdan 3 Ned.
palm . de roren (C.rutilus) metmiddelmatig groote schubben,- denestelln.got
'alft
(C. alburnus), - de brasem (C.brama) met
eenelangeaarsvin,enz.
K arplnskl (Franciszek), een Poolsch
dichter, geboren den 4den Oetober 1741 te
Holosko in Galicië, ontving zjne opvoeding

die met bjval gelezen werd.Een mengsel

van vroljke syotternj en diep gevoel, van
scherpzinnige ultspraken en luimige gezegden
verleent aan dit werk eene eigenaardige

bekoorljkheid, al is het 0ok niet van gedwongen geestigheid vrj te pleiten.Daarna
verschenen: rune heure trop tard (1833)''1
pve
ndredlsoir (1835)'' - pLe themin
le plus court (18364''1 naar men wil het
verhaal van zjn ongelukkig huweljk, D
Geneviève (1838)','
eendichterljkverhaal,en
otilde (1839)ô.Htlonderscheidtzichdoor
rcl
een eenvoudigen,bjtenden stjl;hj houdtniet

R n de Jezuïetensehoolte Lemberg,vertoefde van beelden, maar van feiten, - niet van
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bjvoegeljke naamwoorden,maar van kern- zj meermalen belegerd en ingenomen,en in
achtigegezegden.Dooroverdreven eenvoudig- 1828 maakt
e deRussischeveldheerPaskewits
j
heid wordt echter zjn stjlweleensOnver- zich van de stad meester,waarna de citadèl
staanbaar. Voorts werd Karr in 1839 hoof'
d- bjverdrag overging.lndenKrim-oorlogwerd

redadeur van den pFigaro'' en stichtte het Kars op last van den Engelschen generaal
hekelend maandschrift:rtzes Guêpes'',waarin sir Fenwok llrïll1vld doorden luitenant-kolohj de gebreken en dwaasheden van zjne nel-ingenieur Atwell Lake in eene sterke veslandgenooten ten toon stelde,terwjlhj zich ting herschapen.Een storm der Russen werd
daardoorvelerongenoegen op den halshaalde. afgeslagen,doch de belegering duurde voort,
00k leverdehjanderehekelschriften,zooals: de bezettirg werd dool* chölera en hongersXUne poignée de vérités (1857)':en gMenus nood geteisterd en er wasgeene hoop op ontpropos (1859)7'. Later vestigde hj zich te zet,zoodatgeneraal W illiams d6n 27stezlN0Niuza,waarhj zich mettuinbouw enbloem- vember 1855 de vesting en 3 dagen laterzich
kweekerj bezig hield en schreeftevenseen zelven met 12000 man moest overgeven.Na

vervolg op de rGuêpes (1858, 1859)''
.Eene
uitgavezjnergezamenljkewerken verscheen
in 1860.
K ars,eene vesting,te voren de hoofdstad
van een af
zonderljk ejaleeten thansvan een
liwa van het ejaleet Erzeroem of Turksch
Armenië,ligt 24 geogr.mjlten noordoosten
van Erzeroem en8geogr.mjltenzuidwesten

den Vrede van Parjs (1856)werd de stad
weder door de Russen ontruim d.

lkarschin (Anna Luise),eigenljkKarscA,
eene Duitsche dichteres, geboren den lsterk

December1772opeenelandhoevebjSchwibus

aan de grenzen van Silézië, werd na den
dood van haren vader,die eene herberghield,
door haaroom ,een ambtmanjopgevoed.Hare
van de Russische grensvesting Gumri of
' moeder, die weinig te vreden was over den
Alexandropol, 1900 Ned.el boven de opper- lust harer dochter om steeds te lezen en te
vlakte der zee in de uitgestrekte, mild-be- schrjven, bragt haar in eene dienst,waar
sproeide, met dorpen versierde hoogvlakte zj de koejen moest hoeden, doch tevens
van Sjiragh,aan de oostzjde van een gewel- kennismaakte meteen herdersknaap,diehaar
dig rotsgevaarte en aan de Kars-r
l'sjai (à.
k- van boeken voorzag.Het lezen gafhaartoen
hoerean), die hier door een diep daleerst reedsaanleiding tot hetvervaardigen van genoord-, dan Oostw aarts vloeit en tusschen dichten,die in weêrwilvan hun gebrekkigen
Gumri en de bouwvallen van Ani zich uit- vorm nog altjd bewondering wekken.Nadat

stort in de Arpatsjai.De huizen,meestalmet zj n0g eenigen tjd alskinderlneisjegediend
meerdan éêneverdieping voorzien,zjngroo- had,trad zj naarden wenscllvanharemoetendeels van zwarte basaltblokken gebouw d, der op haar lide jaar in ht
tthuweljk met
de straten eng en m orsig.D eze stad isde

den lakenwever Hirsekorn te Schwibus,een

zetel van een pasja en van een Armenischen twistziek en gierig man,dien zj te voren
bisschop; o()k is zj eene vermaarde bede- niet eens gezien had en metwien zj geduvaartsplaatsderMohammedanen.dewjlerzich rende 11 Jaren een ellendig huweljksleven
hooggevierde moskeeën en de graven van on- leldde.Nadatzj van hem gescheiden wasen
derscheidene Heiligen bevindell.Daarzj niet eenjaarvankommerdoorgebragthad,trouwde
ver van de grenzen van Rusland verwjderd zj,alwederopaandringenvanharemoeder,
is, bezitzj eene bonte bevolking van Tur- m et den kleermaker Kars'olt uit Fraustadt,
ken,Koerden,Armeniërs,Georgiërs en Per- eendronkaard,dieallesverkwisttewathjzelf
zen,w ier aantalin het begin dezer eeuw op en watzj metgelegenheidsgedichtenverdien50000 w erd geschat. Velerlei rampen in- de. Nadat zj zieh in armoedigen toestand
zonderheid hare verovering door de Russen met haren mannaarGroszglogaubegevenhad,
in 1828 - hebben haar zeerontvolkt!zoodat werd zj door den baron non XoffWfz,die
zj er thansslechts 12000 telt.De njverheid haar ruimschoots van alhetnoodige voorzag,

bepaalt er zich hoofdzakeljk t0t de vervaar- naarBerljn gebragt,waarzjdenschoonsten
diging van wollen stoibn, tapjten en vilt. tjd van haar leven doorbragt. Men stelde
De doorvoerhandel is er aanzienljk; t0t de haar voor in de voornaam ste gezelschappen
uitvoerartikelen behooren er graan, houten en verbaasde zich over de groote gemakkezout. De vesting w ordt a1s de sleutel van ljkheid, waarmede zj improviseerde en ge:.
spAzl, Gleém
Klein-Azië beschouwd; zj is een onregelma- dichten schreef. Ramler, *dl&I.
tige veelhoek van steenklompen meteen dub- en anderen bejverden zich om haarteonderbelen walen 4 torens.In den noordwesthoek steunen,terwjlSulzerharerAuserleseneGe-

verheft er zich de citadèl,die zeer sterk is, di
chte (1764)''uitgafen haardaardoor2000
maarbeheerschtwordtdoorde nabjgelegene thaler bezorgde. De graaf von Stolberg-Werbergen.Op den oostwaarts gelegen Karadagh zëerotfd en anderen schonken haareenJaarzjn echter sedert 1855 aanzienljke verster- geld, doch dit alles w as n0g nietvoldoende
kingen aangebragt,en men heettdaarenboven voor het onderhoud van haar!hare 2 kindehet geheele stadsgebied door vestingwerken ren en haren broeder.Frederkk ff,bj wien
omringd.- In de 9deen lode eeuw was deze zj zich vervoegde,verleende haarnietveel
stad de zetelvan een Armenisch vorstenhuis. troost,doch van zjn opvolqerFriedrla <i
I-

In de llde eeuw kwam zj in de magt der ltelm 11ontving zj een kleln huisteBerljn.
Seldsjoeken,inde 13dein diederMongolen? Zj overleed aldaar den 12den October 1791.
en in 1387 werd zj door Timoer verwoest. Deze dichteres wasinderdaad een verwonderGedurendedePerzisch-Turkscheoorlogenwerd ljk verschjnsel;zjn hare verzen o0k niet
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onberispeljk,toch geven zj getuiqenis van betrekking had beklee; van hoogleeraar in
staathuishoudkunde. Zjn zoon Karl
diep gevoel, groote kracht eIlhellir vuur. de
D e l0f,dien m en haar toezwaaide - lm mers e/bFzczlzk B ervard .K/Xr:J:P,,geboren den 26sten

Novem bt?r 1782, een uitstekend delfstofkundige.Hj werd in 1819 benoezad t0tgeweldra verslaafde aan rjmelarj. Zj is de heinz Opperbergraad JtliJ- het ministérie Van
moeder van Karoline Zlïze ron Klenke die Binnenlaldsche Zaken te Berljn, en stierf
gedichten en tooneelspelen schreef, en de den 22stenAugustus1853.Vanzjne geschrif-

men noemde haarzelfspDeDuitscheSahb''wcrkte niet gunstig op haartalent,datzich

grootmoeder derDuitscheschrjfster Helmina ten noemen wj:rHandbuch derEisenhiittenvon C#/zy.
kunde (3dedruk,5dln-,1841)9',- ssystem
Karsm an (Jakobljeen Vlaamscb dichter der Metallurgie (1831- 1832, 5 d1n)''
,geboren te Antwerpenden 22stenJanuarj1818, rLehrbuchderSal
i
n
e
n
k
un
d
e
(
2
d
l
n
,
1
8
46
)
''
,koopzaan in diamanten en een jverig bezoe- XUeber die kohligen Substanzen des Mineralker der letterkundigekringen aldaar,schreef: reichs (1826)'',- pMetallurgischeReisedurch
DDe heilige Katrina van Zweden (1843)',- einTheilvonBaiernundOesterreich(1821)''
,nDichtruiker(1844).,- psebastiaanvan P0r- rDas erzfiihronde Kalksteingebirge v0n Tar, rphilosophie derChemie
tugaal,een berjmdverhaal(1844)/'- rzang- nowitz (1826)''
loover (1854)'',- oLierbladjes (1855)'',- (1843)'',- en purundriszderdeutschenBergen pLuitgalmen (1857)''.
rechtslehre (1828)'',benevens talrjkeppstelKarst (De), in het Italiaansch Qarsoen 1en in tjdschriften.00k washj1idderEerste
bj de Ouden Carnsavi%s,is de naam van Kamer,alwaarhj t0tde partj dervrjzinnieene bergvlaltte van kalksteen terhoogte van gen behoorde. - Zjn oudstezoon Hermann
500 Ned.e1, welke door het oosteljk ge- fcrz/ep, geboren te Breslau den 3den Sepdeelte van Kraïn en door het Oostenrjksch tember 1809.HjstudeerdeteRomeenBerljn
kustland in eene zuidoosteljke rigting zich in de wis- en natuurkunde,oefende zich na
uitstrekt van de Isonzo t0t aan de golt'van zjne promotie n0g een jaar te Königsberg
Quarnéro. Men verdeelt hem in den Ilarst onder Besselen vestigde zich in 1850 alspriflcs Triht en in den Tql'it.îl'er Grond. De vaatdocentteRostoek,waarht
jin1832hoogeerste ligt in het noorden tusschen de W ippaeh en de Recca, de Isonzo en de Golf
van Triëst, heeft aan zee steile wanden en
verheft zich in den Nanos ter hoogte van
1300 Ned.e1.Laatstgenoemde ligt meer zuid-

leeraar w erd in de sterre-, wis- en delfstofkunde en in 1862 diredeurderzeevaartschool.
Behalve den rlfleinen astronomischen Alma-

nach (1840- 1851)5',v00rzeelieden bestemd,
schreefhj een rBeitrag zlrBerichtigung der

waarts in Istrië en rjstin den Monte Mag- Sterblichkeitstafeln (1845)'',en eenpluehrbuch
giore ten westan van de golfvan Qllarnêro derKrystallographie (1861)''.- ZjnJongere

t0t eene hoogte van 1400 Ned.el.De geheele broedei. Gustar Karsten, geboren den Q4sten
Kars bestaat uit een kalksteengevaarte met November1820teBerljn.Dezestudeerdedesge*S-en natuurkunde en vesigde
talrjke grotten en holen op een grondslag lijks ill de Y7l

van zandsteen,en vormteigenljk eene hoogvlakte, waarop hier en daar eenige bergspitsen geplaatst zjn.Hj ismeerendeels0nvruchtbaar,en door zjne klovenstroomen0nderaardsche riviercn.Op enkeleplaatsen vindt
men er steenkolen ofiszjne oppervlakte met
maïsvelden en wjngaarden bedekt.Ondcr de

zich in zjne geboortestad a1s privaatdocent.

Een Duitsch geslacht, welks leden zich
vooralop hetgebied der w is-en natuurkunde

studeerde eerst te Rostock in de pharma-

In 1847 werd hj hoogleeraar te Kielen hj
schreef een: pluehrgang der mechanischen

Naturlehre (1849- 1853,3 dlnl''en runterzuchungen iiber das Verhalten der Auiösungen desreinen Koehsalzesin W asser(1846)''.
Sedert1854 geefthtlmetanderegeleerden de
vele gl-otten is de Adelsbergcr grothetm eest rAll
gemeine Encïklopëdie der Naturwissenvermaard,en in hare nabjheidheeftmen het schatlen''in hetllcht.- Een neefvan beide
laatstgenoemden, H ermann AMJ,
IVJ:P, geboren
m erkw aardig Czirknitxer m eer.
K arsten.Onderdezennaam vermeldenwj: den Gden November 1817 te Stralsund.Hj
cie, daarna teBerljn in deBotanie,promoverdiensteljk hebben gemaakt.Tot hen be- veerde aldaar, volbragt in 1843- 1847 en
hooren:Wenze.
nlawsJoAcu Gustar.
vtzl-.
vfdz
l,ge- 1848- 1856 wetenschappeljke reizen door
boren te Neubrandenburg den 15den December Venezuëla, Nieuw-Granada en Quito, en
1732 en overleden den 17den April 1787 a1s wfrd daarna hoogleeraar in de kruidkunde
hoogleeraar in de natuurkunde teHalle;htj aan de universiteitteBerljn.Hj schreef0nheeft zich bekend gemaakt door onderschei- der anderen:pDie Vegetationsorgane derPa1-

denewiskundige werken.- Dietria .
fzt
ft
ffzg

men (1847)'',- p'
Flora Columbiae(1857enz.,

Gwstan Karsten,een zoonvan denvoorgaande, met vel
e platen)''
,- nGesammelte Beitrâge
geboren den 5den April 1768 te Biitzow en zur Anatomie und Physiologie der Pianzen
overleden den zosten Mei1810 alsgeheim 0p- (1865)'',- en pDie geognostischen Verhëltperbergraad en lid der Akadémie van W eten- nisse Neugranadas (1856)':.
Jan lFïeA zzlczls Karsten,een Nederlandsch
schappen te Berljn! hj leverde belangrjke
geschriften over delfstofkunde. - Franz wiskundige.Hj werd geboren te Leeuwarden
CFlrlfïlaLorengA-lrdfdl,eenbroedervan W en- den zden Novem ber 1775 en was dezoonvan
gesla'
us,geboren den 3din April 1751 en over- onbemiddelde ouders. Een oom te Sas van

leden den 28sten Februarj 1829,nadat hj Gentbelasttezich metzjneopvoeding en hj
eerst te Biitzow en vervolgens te Rostock de

kwam onder de leiding van generaalKrayen-
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ho.f dpor ei
gen oefening zoover, dat men
hem in 1807 benoemdet0tlands-arc,
hitectvan
Friesland en in 1811 t0t hoofdingenieur van
den waterstaatin GroningenenDrenthe.Later

van hetProvinciaalUtrechtsch Genootschap en

zag hj zich bevorderd t0thoofdingenieurder
eersteklasse bj dealgemeenedienst,enoverleed den 3osten Januarj 1825. llj schreet':
Handleiding t0t de kennis der m eetkunde
(1797)'' met goud bekroond, rvoorlezing
over hetoude planken voetpad,tusschen Ter
Apel en Valthe in 1818 ontdekt (1819):' en pvolksmeetkunde ot'onderwjs t0t nuttig
gebruik(1822)'',desgeljksmetgoudbekroond.
Simon Ar dfel, een verdiensteljk Nederlandseh letterkundige uit de school van nan
Aàldtle. Hj werdgeborenteUtrechtden13den
Junj 1802jzag zich in 1818 aldaaronderde
académieburgersopgenomen,wjdde zich met

die nitgebreide kennismetbescheidenheid en
nederigheid verbond.
K artetsen droegen weleer den n= m van

degeljk llterator deed kennen en hem de
vriendschap bezorgde van den hoogleeraar
Geel. In 1826 werd hj tweede praeceptor
aan hetKoninkljkAthenaeum teBrussel.Hier
was hj werkzaam totaan deBelgische0mwenteling en maakte er een aanvang metzjn

eeneuitgebreide,maarnietdiepevjandeljke

van de Maatschappj van NederlandscheLetterkunde te Leiden,en overleed op den Tden

Mei 1864. Hj was een uitstekend geleerde,

blikken Aozdzlotdcâeppf.Hetzjn buizen van
jzerblik,gevuld met kogels,die uitkanonnen en houwitsers worden gesehoten. Door
het buskruidgas w ordt de kartets in de ziel

van het stuk verbrjzeld, zoodat de k0gels zich naar de zjde van den vjand verspreiden. De kartetsbuizen zjn aan deachterzjde, die zich aansluit aan de lading,
voorzien van een jzeren spiegelofplaat,dienendet0tvoortstuwing derkogels,terwjlde
voorzjde der bus meteen houten dekselge-

uitstekend gevolg aan de studie der letteren sloten is. Doorgaans heeft men voor elke
drr e kartetsen.
en AFerd er n0g vöör zjnepromotie(1822) soort van geschut ligte en z'
derde praeceptor aan hetgymnasium.In1825 De eersten zjn gevuld meteen grootaantal
promoveerde hj in de letteren op eene dis- kleine kogels, de laatsten met een kleiner
sertatie: rpindari carm ina tria,Olympiorum aantalzwaardere.Hetaantalkogels bedraagt
11 et VI! Pythiorum 1''
, die hem a1s een van 40 t0t 60. Men bezigtkartetsen,waar

geschritt:s:philosophorum Graecorum veterum
praesertim quiantePlatonem iorueruntoperum

:3aSSa moet beschoten w orden, tegen voor-

werpen, die weinig weêrstand bieden, en
dââr waar kogels weinig kans van treFen

hebben, bjv.tegen tirailleurs en desnachts

biJ- den vesting-oorlog om voorliggend terrein
onvellig te maken. D e verspreiding del.kar-

tetskogels rekent men op l/lade der bereikte
reliquiae (1828- 1838)'',hetwelk Zenôpàanes, schootsverheid, zoodat er vele te hoog gaan
Pkmlnides en Empedleles bevat en van eene
uitgebreide bronneustudie getuigt. Nadat htj
een paar jaren ambteloos had doorgebragt,
Nverd henà het3de praeceptoraataan hetgym nasium te Utrecht weder aangeboden het-

ot'in den grond smoren.De kartetsen werken
zeer nadeelig op hetinw endigevan denvuurmond. Het schtnt, dat de Nederlandersde

die betrekking met eene roratio de antiquarum literarum dodrina cum philosophia conjungenda'' en belastte zieh metde lessen in
de Grieksche taal, wjsbegeerte en geschiedenis, en schreef: rlntroductio in historiam

Orde, gesticht door den heiligen Brnno,die
uitmisnoegen over de uitspattingen van Manasse, bissehop van Rheims, in 1086 in de

eersten zjn geweest, die gebruik gemaakt
hebben van kartetsen,en wé1 bj de verdewelk hj aannam.In hetvolgendejaarechter diging van Ostende.Zj bestonden toen uit
werd hj rector te Amerstoorten in hetbegin zakken of netten van tzerdraad,gevuld met
van 1840 hoogleeraar te Utrecht in plaats looden enjzerenkogels,0udjzer,steenenenz.
K arthuizers is denaam eenermonnikenvan den overledenranA'
dxd#d.Hjaanvaardde
woestenj la Chartreuse- vandaardenaam - ,

4:uren gaans van Grenoble,een aantalkluiuniversalem etc. (1849)'', - rDe historiae zen bouwde en met 6 geestverwanten eene
Romanae antiquissimae indole et audoritate, kluizenaarsvereeniging totstand bragt,w elke
deque primis Romae regibus (1849)'' - en veel overeenkomst had metde orde der Ca7Excerpta e veteribus poetisGraecis (1856)''. m aldtllensen. W eldra was de nieuwe ordein
1'0en voorts in 1855 de hoogleeraar Gowdoerer het bezit*an eene kerk en hetw oeste w oud
door Rovers vervangen w erd, nam K arsten in een tuin herschapen. De broeders leefden

o0k de lessen in de Latjngche taalen let- in groote armoede, droegen grove pjen en
terkunde voor zjne rekening.Yoortsgafhj voedden zich metplanten en zemelbrood.Ook

in het licht: sover Palingenesis en Metem- hunne overige kloosters ontvingen den naam
ysychosis(1846)''- pDe cautione adhibenda Van Chartreuse of Karthuizen. Eerst onder

m veritatis indagatione (1847)1'
,- pDe tet
r
a
l
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clea(1846)'',
ratius Flaccus. Een blik op zjn
pQ. Ho
leven,zjnestudiën endichtwerken(1861)''terwjl hj 00k n0g eeneuitgaveleverde van
den rAgamemnon''van Aesel
tylus (1855),en
bjdragen in de csymbolae Literaxiae'' en
in andere tjdschritten.Hj werd 1idvan het
Koninkljk Nederlandsch Instituut,en ook in
de werken van dat ligchaam zjn verhandelingenvanhem opgenomen.Voortswashj1id
IX.

den vjfden prior, Gnigo (f 1137),verkreeg
de orde schritteljke instellingen onder den

naam van pstatuta Guigonisot'sconsuetudines

Cartusiae'' welke later meermalen gewjzigd
werden. De Paus bekrachtigde de orde in

1170, en van dien tjd at
'breidde zj zich
spoedig uit.Het pauseljk schisma bragt0ok

verdeeldheid in de orde,daar sommigen Clepldzl.
: V11,anderen Urbanus F a1s het hoofd
der kerk beschouwden, en n0g anderen een

afzonderljken generMlkozen.Dezev
erdeeld17
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heid duurdevan 1379 t0taan 1410.Eindeljk
erkenden allen Aleœander F a1s npperhoofd,
wu rna de generaalshun ambtvrjwillig nederlegdenen Jol
tannfl01 Grevenberg t0tgeneraal der geheele orde gekozen werd. Deze
laatste ontving velevûorregten.Dereqelder

orde plMtsthet gezag in elk kloosterln handen van den prior,zonder wiens verlofgeen
monnik het klooster verlaten of zich zelven
boete opleggen mag. Ieder monnik bewoont

eene afzonderljkecel,voorzienvanwatstroo,

(1229)en te Premolbj Grenoble(1234).Zj
volgden den regel der monniken, mu r met

eenige verzachting; immers zj hielden gemeenschappeljk het middagmaal en waren
nietgebonden aan zulk een gestreng stilzwjgen.Er w aren in de 18de eeuw nog 5 kloosters van Karthuizer nonnen in Frankrjk,
doch zj zjn in 1790verdwenen.Elk nonnenklooster bezat een vicaris2en over elk monnikenkloosteris,geljk wj reedszeiden,een
prior gesteld,terwjlde yriorvan la Grande

een kussen en eenegrovew ollendeken,voorts Chartreuse de wM rdigheld van generaal der
van de noodige gereedschappen t0t een of geheele orde bekleedt.
anderbedrjf,vooralt0thetvervaardigenvan K artouw en is de verouderdenaam van

afschriften, en mag zjn vertrek wekeljks kanonnen.Zj kwamen tegen heteinde der
slee ts eenmaal verlaten. Een hofmeester is 14de eeuw in gebruik en men onderscheidde
belastmetde huishouding;iedergebruikthet ze in dubbele,versterkte,geheele,halve en

middagmaal in zjne cel,en alleen op tbest- kwart-kartouwen.O0k werden zj wekkers,
dagen eten allen gezamenljk.Althans een- muurbrekelsen basilisken genoemd.
maal 'sweeks houdt men vastendag op zout, Karwel(Carum CarviL.)is denaam van
wateren brood.Bj degewonekloostergelof- eene plant,welke t0t de familie der Schermten komt n0g die van een aanhoudend stil-

bloemigen (Umbelliferae) en t0thetqeslacht

zwjgen.Datmag alleen op donderdag en op Carum behoort. Dit laatste onderscheldtzich
den kapitteldoor een ondag geduren- ,
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Dewildekarwei(Carum Curetl
welkeljnvormig-spitse
eensyezindheid, doch de armoede en een- slippen bezitten,dieder ondersteJukken op
voudlgheid hunner orde niet volkomen ge- den gemeenschappeljken bladsteel gekruist,
handhaafd. Dat bljkt bj hetbezoeken van dehoogerevaak metfjngesligteaanhangsels
de kloosters la grande Chartreuse by Gre- aan deh voetderscheede.ZjIseenezjarige
noble en la Certosa te Pavia. Voorts be- plant meteen geurigen penwortelen komtop
toonen zj zich gestreng en weldadig en zjn onze weilanden voor. W j geven hierbj de
veel beschaafder dan de bedelmonniken.M en

afbeelding der geheele plant in a op l/sde

heefterthansnog inFrankrt
lk.- Aldaaront- der natuurljke grootte,

voortsin beene

stonden 00k Kartkuoer nonnen, en welhet bloem , in c eene vrucht,in # eene overlang
eerstin ie kloostersvan SaletteaandeRhône sche en in e eene dwarse doorsnede der
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halve vrucht? alles op viervoudige grootte.
Het karwelzaad bevat,behalve de gewone
bestanddeelen van zaad, eene eigenaardige
aethérische en eene gele, dikke, zacht-smakende vette olie, welke men door persing

men de ontvangsten:op de re.gf
de-crdtKfzjde
de uitgaven. Meeringewikkeld wordtdie inrigting,wanneermen gewoon isverschillende
soorten van vreemde muntspeciën te ontvangen. Dan moet niet alleen hetgetalvan elk
daaruitverkrjgen kan.Zj heeftwegenshaar dier stukken, dat in de kas komt en haar
gehalte aan aethérische olie denreuk en smaak verlaat, geconstateerd Y7orden,raaar 00k de
van deze. De aethérische olieverkrjgtmen koers,de marktwaarde,tegen welkezjworuit het zaad door destillatie; zj heeftden den Opgenomen en uitgegeven. Houdt men,
eigenaardigen reuk en den bitteren,scherpen zooals gewoonljk,in de dubbeleboekhouding
smaak van karweizaad in hooge mate.On- een kasboek aan,dan behoeven de kasposten
middelljk na de overhaling is zj kleurloos niet m eer specifekj stuk voor stuk, op de
en dunvloeibaar,maarin deluchtwordtzj kasrekening v00r te komen;men kan er dan
weldradik en ontvangteen terpentjnachtigen mede volstaan door b.v. ééns in de maand
smaak. De karwei-olie heeft een soorteljk alle kasposten uit het kasboek te Journali-

gewigt van 0,938 en begintbj 98OC.tek0ken, terwjl haar kookpunt zich t0t 2450
verheft.Zjiseen mengselvan2verschillende
oliën - eene zuurstot
krje en eenezuurstof-

sérenten van hetJournaalop dekasrekening

in 'tgrootboek over te brengen.Het spreekt
van zelf, dat noch in hetkasboek,noch op

dekasrekening decre#ifzjde!diedetlitgaven

houdende. Karweizaad gebruik'
tmen als spe- aanwjst,Ooitgrooterkan zjn,dan de debet-

cerj in brood en gebak, maar vooral t0t zjdej waar de ontvangsten geboekt staan.

bereiding van den drank,dien de Duitschers W jst de optelling van beide een geltjk monmetdennlam van rlfiimmel''bestenlpelen. tant aan dan isdathetbewjs,datdekas
K aryatlden noemt men op het voet- ledig is.Hetverschiltusschen de debet-en de
spoor van T'itrltrilu rustige fguren van vrou- crdt
l/zjde levert het bedrag aan kasj het
wen in cen ruim en lang afhanpend gewaad, saldo. Het zoeken van datsaldo noem tmen
in de bouwkunst bestemd Om ,ln plaats van de kas !1opmaken''.Het verschiltusschen het

zuilen, een dak of ietsdergeljkste dragen. saldo in het boek en den werkeljken kasDenaam isongetwjfeld ontleendaan dievan voorraad,datnatuurljk alleen kan ontstaan
de stad Karyae in hetnoorden van Laconië. door vergissingen,'tzj bj de ontvangstot
De meestvermaarde Karyatiden vindtmen in uitgaafvan geld,'tzj bj de boeking - dit
de korenhalaan dezuidzjdevan hetErech- geval kan voorkomen worden door de contheion op den Acrôpoliste Athene.00k bezigden de bouwkunstenaars der Oudheid we1
eens naakte gestalten van mannen t0t hetzelfde doel.
K as of kassaj kasboek, Jw re/i/?zzïzw. De
kas is de verzamelplaats of het totaal van

trôle van andere boeken - wordt verefend
door een post op de winst- en verliesreke-

ning.Deverliezenofwinstenoverzekertjdsverloop Op de vreemde aan koers onderhevige

mu
nten worden geboektop deaqio-rekening
en vandaar op de winst-en verlles-rekening

het contant geld,'t zj ditbestaatin munt- overgebragt.
stukken of in papiergeld, dat wetteljk of K asan ,in hetTartaarsch ketel, was 00rfeiteljk, evengoed als gemunt geld,a1sbe- spronkeljk denaam van hetlandderFinsche
taalmiddel circuleert en dienst doet.De kas Boelgaren, vormde in 1438 een afzonderljk
vormt een bestanddeel van het vermogen, rjk,en werd in 1469 aan de Russen schatzoowelbj den particulier als bj denman van pligtig, doch in 1552 aan dezen geheelen al
zaken,enwelvanhetactief Inhetkasboekwor- onderw orpen. H et hedendaagsche gouverne-

den deveranderingen in dekasaangeteeltend, ment Kasan telt op 1116 EIgeogr.mjl ruim
zoowelde ontran-jsten,alsdeuét
garen- beide 1700000 inwoners (1871), waaronder zich
altjd van geld,nletvananderezaken.Dekas- 440000 M ohammedanen en duizendeHeidenen
rekezlïyw houdt de adm inistratie over het be- bevinden. H et land Tvordt besproeid door de
standdeelvan 0ns verm ogenjdatcontantgeld MTolga, den benedenl
oo? van deKama,de
heet:zj kan in hetsysteem van hetdl
tbbel-of Kasanka en andere rivleren. H et is op den
Italiaansclt boekhouden niet gem ist worden, regter Qever van de W olga met uitgestrekte
en daarom vindtmen in elk grootboek vandie wei
landen en moerassen bedekt,maarverheft
boekhouding ook eene kasrekeniny, evengoed zich nabj de hoofdstad ter hoogte van 200
als eeneyoedeven-Ofwisselrekening. Het kas- Ned. el boven de oppervlakte der zee.De
boek moet gehouden worden in elkeb:ekllou- ontgonnen gronden, 4
/11de van het geheel,
ding, zoowel door den privaatpersoon a1s zjn m eest bouwlanden, cn de bosschen bedoor den man van zaken. De kasrekening staan er uitnaaldhollt,sterk metloofboom en
vindt hare plaats alléén in de Italiaansche vermengd.In weerwilvan het barre klimaat

boekhouding. Het kasboek kan zeer eenvop- bloeiterdelandbouw.- DehofdstadKasan,
dig worden ingerigt.Op tweetegenoverclkaA
ar 113 geogr. mjl ten oosten van Moskou, 200

staande bladzjden schrjftmen deinkomsten
en uitgaven,metvermelding vanJaar,maand
en datum , en meteenebeknopte,duideljke
omschrjvingvan detransactie,die t0tdeont-

geogr. mjl tcn oost-zuid-oosten van Petersburg,1geogr.mjlvan de W olga verwjderd

en van de Kasanka doorsneden,ligt gedeel-

teljk Op een lagen grond, gedeelteljk op

vangst of uitgaafaanleiding gaf,en van den heuvels en beslaat eene aanmerkeljke uitgepersoon aan wien betaald,ofvan wien Ont- breidheid. Op het hoogste gedeelte aan de
vangen werd. Op de Iïpker-t
feàdfzjde plaatse noordzjde,verheft zich het Kremlin of de
1;*
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vestingj welke o0k onderscheidene kerkenj gesticht en ruimschootsvoorzien van antieke
bjv. de Maria-kerk met een wonderdadig kunstwerkenqdeze kerk ls eene deroudsteen
Maria-beeld,een prachtlg klooster,een wees- traaiste van Hongarje. Men vindt er eene
huis enz.,om vat.Rondom devestingbreidtde Konlnkljke académie voor regtsgeleerdheidj
stad zich uit met 37 kerken! 3 kloosters, een gymnasium , een seminarium en onderééne evangelische kapèl, klelne woningen scheidene andere scholen.De njverheid is er
zonder verdieping en door tuinen om ringd, van veel belang:m en heeft er buskruid-en
en breede, ongeplaveide, doorgaans zeer papiermolens, stoommolens, olieslagerjen,
morsige straten.De stad is op harebeurt0m - tabakslabriekenyleerloojerjen,suikerraënaringd door de voorsteden,bewoonddoor Tar- derjenjazjn-,laken-en stjfselfabriekenenz.

taren,met10moskeeën.Erzjn (1871)bjna
80000 inwoners, en zj vormt een militair
distrlcty terwtjl de gouverneur, de aartsbisschop van Kasan en Swtjasjk enz. er hun
verbljfhouden.CzaarAleamtderI stichtteer

Door hare ligging iszj hetmiddelpuntvan
den handel tusschen Galicid en Hongarje,
vooral nadat zj door spoorwegen met het

Europésche net verbonden is. Voorts was

Kaschausteedseenebelangrjkeplaatsintjden

in 1804 eene unlversitelt,welke in 1814 ge- van Oorlog.Den 4den Januarj 1849werd in
opend werd;daartoe behooren een botanische hare nabjhbid een belangrjke slag geleverd,

tuin, eene sterrewacht (55047/23'
/ N.B. en waarin deOostenrjkersondergeneraaldcAlïck

65*47/45'/0.L.van Greenwich),eene aanzienljke bibllotheek met belangrjke M0ngoolsche en Tartaarsche handsehrilten en zeer
rjke kunstverzamelingen. Men heeft er leerstoelen voorhetArabisch,Perziseh,Chineesch,
Mongoolsch en Armenisch. O0k vindt men
hier eene académie en een seminarium voor
godgeleerden, 2 gymnasiën, onderscheidene
andere seholen,eeu genootschap van vrienden
der vaderlandse'he letterkunde, eene staathuishoudkundlge vereenigingj een weeshtlis,
een krankzinnlgengesticht en onderscheidene
hospitaten, een schouwburg enz. Kasan is

de overwinning behaalden op de H ongaren
onderaYeszaïos.Kaschau is zeer oud en werd
reeds ln 1241 door koning Bela m et stede-

ljjte regten begittigd.

K aslgar, eene stad in het westen van
China en tevens de grootste van Oost-roer-

kestan ofToerkan,36 geogr.mjlten noordwesten van Yarkand in eenevruchtbare landstreek tusschen de rivieren Tjoemenen Kysyl
gelegen, welke op den besneeuwden Thlan-

sjan en het Bolorgebergte ontspringen, is
door een dikken leemen muur terhoogte van
10 Ned. el en eene lengte van 1,7 geogr.

eene belangrjkekoopstad;dehandelbevindt mj1omgeven,en bestaatu1tde oudstadmet
er zich grootendeels in de handen der Tar- 2 en de eerst in 1838 gestichte nieuwstadmet

taren.Denjverheie
lleverterjuchtleder,zeep, 4 wjken.Men heet'
terongeveer8000 inwolaken, katoen, veters, ankers,zeildoek enz. ners, in leem en huizen gevestigd,- voorts
ln hare nabjheid bevinden zich scheepstim- een groot aantal tempels, 70 scholen, 8
merwerven en eene groote Keizerljke bus- karavansera's, 2 m arktpleinen, onderscheikruidtàbriek. - Men vindt Kasan heteerst dene, waal.
onder ééne overdekte,bazars,en
vermeld in 1236 onder deBoelgaarsehesteden , druk-bezoehte vee- en weekmarkten. In de

door de Mongolen veroverd;zt 1ag toen ech- nabjheid der stad zjn vele graven van Heiliter 7 geogr.mjlvan del, mond der Kasanka gen.Van Kasjgar bereikt men Khokand over
en had veelte ljden van (teinvallenderRus- den bergpas Kasjgar-Dawân; - een andere
sen,die haarin 1393 onderbevelvan W asilii, weg loopt langs den Thian-sjan naar China,
grootvorst van M oskou veroverden en geheel

verwoestten.Zj begon eerst vermaard teworden in de 15de eeuw ,toen Khan Oeloe-M ohammed# uit Kiptsjak verjaagd, aldaar eene
wjkplaats zocht en haar tot hoofdplaats van
een Khanaat verhief. De stad werd voorts
m eerm alen door brand vernield, doch onder

anderen in 1774 door Catl
tarùtan0g fraajer
opgebouwd. Ook ln 1815 en in 1842 had zj
veelvan hetvuur te ljden.
K aschau, de hootdstad van Opper-Hongarte en van hetcomitaatAbaujvar,op den

een der.de over den Rowat-pasnaarI1i,en een vierde over Yarkand naar Ladakh en
-

Kasjmir.Zoodoende is Kasjgardestapelplaats
van hethandelsverkeer in Midden-Azië,en de

manutàcturen dezer stad zjn de belangrjkste

van geheel Oost-rfoerkestan.In fabriekenvervaardigtm en er goud-en zilverstof goud-en

zilverdraad,linnen,katoen,tapjtenenzjden

stohbn. In Augustus 1857 liet er een dweepzieke aanvoerder der Turken den reiziger
A . ros SkhlayintweLt onthoofden.In datzelfde

Jaar kwamen er de bewonersin opstandtegen

regter oever vpn de llernad in eentraai,door de Chinézen en werden door de '
rurken uit

wtngaarden omgeven da1gelegen,is de zetel Khokand ondersteund, doch zj waren niet
van het comitaatsbestuur, van een bisschop
enz.en telt ongeveer 20000 inwoners,waaronderzich 1000Lutherschen,600Hervormden,
700 Grieken en 900 lsraëlieten bevinden.De
stad,te voren eene sterke vesting,heefteene
geringeuitgebreidheid,maar onderscheidtzich

door hare zindeljke, regelmatig aangelegde
Btraten en door vele aanzienljke gebouwen,
terwjl de 3 voorsteden zeer ruim zjn.Het
merkwaardigstegebouw is erdedom ,gewjd
aan de heilige Zlizabetlt,uitteerlingblokken

sterk genoeg om hun doel te bereiken.Het

isniet onwaarschjnljk,dat de Russen,die
hetaangrenzende Khokand reedshebbeningeljfd,vandeontevredenheidderbewonersvan
KasjgarmetdeChinéscheheerschappjgebruik
zullen maken, om o0k deze belangrjke stad
aan hun rjk t0e te voegen.
Kasjmir of het koningrjk van den Maharadsja van Kasjmir, een Oost-lndische
Staat,diedebeschermheerschappjderBritten
geniet en het noordwesteljkste gedeelte van
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het Himalaya-gebergte inneemt, strekt aan vaardigd worden.Daarenboven behooren wabeide zjden van den bovenloop der Indus pens, leder, uitmuntend papier en rozenolie
zich uitvan 321/4t0t36ON.B.ofvan Pends- t0t de voortbrengselen des lands.

Jalb t0taan hetKarakorum-gebergte,waardoor het van Chineesch Oost-Toerkestan gescheiden is.Hetgrenstin hetoostenaanTibet,
in hetzuidenaan Britsfsh-lndiëeninhetwesten
aan dit laatste en aan de weinig bekende
landschappen Dardoe en Loptsja,en telt op
2830 D geogr. mjl omstreeks 3 mi
llioen
inwoners.Het bestaatuit de provinciënDsjamoe?- heteigenljk Kasjmir,- enLadakh
omstreeks 240 D geogr. mi
.J
l grotlt,iseen

Inlangverleden tjdwoondenaldaardeKas-

yïrdzl,en hetland droeg den lndisehen naam

van Kaqlàpapoera(inhetGriekschKaspapyrosj
of Kaqjapamwa (Meer van Kaqlapa).De afL
gezonderde ligqing van dit dal bevorderde
zjne staatkundlge zelfstandigheid;deze ging
eerst verloren in 1341,toen de laatste heerscheres uit de inboorlingen,ten gevolge van

binnenlandsche verdeeldheid,haar koningrijk

verloor('n zich zelveom hetleven bragt.(lp

der bekoorljkste alpenlandschappen van het haar volgde eene xeeks van MphammedaanHimalaya-gebergte. In haar midden bevindt sche Vorsten uit de Hindpe's,totdathetland
zich het wereldberoemde dal van Kasjmir, in 1586 door den grootmflgol Akbar in het

ruim 19 geogr.mjllang,2t0t7 geogr.mi
.
ll rjk van Delhiwerdingeljfd.Nadenvalvan
breed,en 1600 Ned.el boven de oppervlakte dit rjk geraakte Kaqjmirin f1e handen der
der zee. Het is ingesloten door hooge berg- Afghanen, en aan deze wexd het in 1819

%ingh,maharadqja van
gevaarten,welkeaan deeenezjde,st
shoonniet ontrukt doorRandqiit-k
lager dan de M ontblanc,de sneeuw grensniet Lahore: die het met hetrjk der Sikhs verbereiken,terwt
jl die (
ler andere zjde met eenigde. Na den dood van laatstrenoemde
witte sneeuwkruinen zjn qetooid.Eenezjri- (1839) wenddemen te Kasimirpoglngen aan
vier van de Indus,de Dslelam of Behat (de om datiukafteschudden.Nadatdemaharadqja
p-kingl
tdporde Engelschen overwpnnen
HydaspesderOuden),vloeit'erdoorheen,zelve Dhali
door talrjke zjjrivieren gevoed,en vormter w as, w erd door dezen den 16den M aart 1846
een van de fraaiste meren des lands, het bi
%inq
j den Vrede van Amxitsaraan Gltolab-k
- k,
W alarm eer, aan den voet van den hoogen dentotmaharadqjaverhevenVorstvan Dsiamoe,
Haramoek. De eenige behoorljke Tveg naar de geheele bergstreek tusschen de Rawien
Kasjmir loopt langs die rivier,daar de bera'- de Indus, waartoe 0ok Kasimir behoort,in
passen er eene hoogte hebben van 3-t0t4000 erfbezitatkestaan,ondervoorwaarde.dathj
Ned. el.Het geheele dal van Kasimirgeljkt zich een vasalvan hetBritsche ri.lk z0urekeop een reusachtigen krater.ln 1828 werd het nen.Na hetinljven van Pendqiaub in het
bezochtdoorherhaalde aardbevingen?endeze Britsch-lndische ri
lk verbleef Kasimir met
hadden er in vroegere eeuwen gedurig plaats. Dsjamoe aan Gholab-sihqh'
.Doorveroveringen,
Basalt en trapp zjn er de voornaamstege- binnenlandsche omw entelingen en vooraldoor
steenten;men vindterjzerertsenerOntsprin- deheerschappjderAfghanenisdevoormalige
gen vele zwavelbronnen.- Volgensde1
jongste bloeivan Kasjmiraanmerkeli
jkverminderd.imir, 00k Serinagoerof Srinasporingen was dit dal oorspronkeljk een De hoofdstad Kasf
meer?en op devoormalige bedding groejen nagar (Zonnestad)genaamd,ligtaan deDsiethans de kosteljkste vruchten.In het alge- lam , bestaat uit naauwe straten en bezit,
meen is het dal van Kasjmir een van de behalve het voormalig paleis van den GrootBchoonste dalen der aarde, hoewel de l0f- M 0g0l, geen enkel m erkwaardig gebouw .

tuitingen derOosterlingen,dieheteenparadi
.
js
en een tuin der eeuw ige lente noemen? zeer
overdreven zi
jn.Toen Kasjmir door de Sikhs
veroverd werd,bezatzj eene bevolking van

W eleer is zijongetwjfeld zeer volkrtjk ge-

leugenachtig,zelfzuchtigenlosbandig.Zi
jspre-

K asim ir,eigenljk Kazlmlerz.is de naam

weest;in 18ô9teldezjn0g 150000inwoners,
doch thans bevinden er zich sleehts 40000.

In hare nabi
jheid heeft men den praehtigen

800000 zielen,w elke in 1833dooraardbeving, tuin Sjachlimar,voorheen het zomerverbljf
hongersnood en chölera t0t200000 was ver- van den Groot-M ogol.
minderd,m eestM ohammedanen en omstreeks
K asim ir noemt men eene gekeperde wol30000 Hindee's. De bewoners van Kasimir len stof,die van zeer ftin garen op de wtjze
zsjn de schoonste Hindoe's;zj ztjn scàerp- van laken gew even wordten 00k hetvoorzinnig, geestig en opgeruim d, m aar tevens komen heeft van fi
jn,dnn laken.

ken een tongvalvan hetSanskriet,sterk met van Onderscheidene Poolsche prinsen en k0Perzisch verm engd en m et het Devanagiri- ningen.W j vermelden:
schrift geschreven. Men houdter zich hoofdKasimir T, de zof)n van M ieczyslaw II.

zakeljk bezig metlandbouw en veeteelt.Te Nadat zilnemoederRiœa - eene dochter van
voren had men erveelm eerland in gébruik, den Pfalzgraafbj de Ri
jn - na den dood
dochvelebevloejingsinrigtingenzljnvervallen, van haren gemaalals voogdesgeheerschthad,
en het volk is te arm om ze te herstellen.
In het dalverheFen zich intusschen vele dorpen,en de Keizersvan Delhi,die ertevoren
koelte zochten gedurende den zomer,hebben
er goede wegen laten aanleggen.Hetdalis

maar genoodzaakt ,
w a.s het bewind neder te
leggen en naar Duitschlanddevlugttenemen,
spoedde zich 0ok Kasimir naarelders,zoodat

hetrjk krachtelooswerddoorbinnenlandsche

verdeeldheid, en de Bohem ers onder aanvoe-

vooral 0ok beroemd wegens de qiaals, die ring van Bretisla'lts hett0taan Gnesen veraldaar uit het haar der Kasjmirgeit en uit woestten en zelfs hetljk van den heiligen
het onderhaar der wilde geitvan Tibet ver- Adalbert met zich namen.Ondersteund door
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keizerHendeik TJJ,verkreeg Kasy ir in 1040 daarna terug naarzjneStaten,om erde inhet gezag in handen en wist er de Konink- middels verstoorde orde te herstellen. In

ljkewaardigheiden hetChristendom tehand- 1347 belegde hj een Rjksdag te W islica en
haven.Hj trad in hethuweljk metDobrog- belastte de bekwaamste mannen des lands
newa,eene zustervan denmagtigenJaroslam , met eeneherziening derwetten,waartoehj
grootvorstvanKiew ,veroverdeMasovië,kreeg 00k zelfmedewerkte.Devaderljke zorg,die
m 1054 Breslau en andere steden van de B0- hj Jegens degeringereklassen desvolksbehemers terug,en overleed in 1058.
toonde, schonk hem den naam van pKoning
Kasimir 11 ofde Awflwcrtskd,geboren in derboeren''.O0k bevorderde hj dekunsten
1138.Hj was een zoon van Boleslaus 111. stichtte hospitalen en scholen.om zjn rjk
In 1157 moest Kasimir zjn eigen broeder tegen aanvallen te beveiligen versterkte hj
Boleslaus f'
rr,die in den Oorlog overwonnen de steden.Nietweinig verhoogde hetwjders
was door I'
rederik .
flràt
lrtydyl, welke den zjn roem , dat keizer Karel JF'
,meteene
door Boleslaus verdreven W ladyslaus 11 be- kleindochter van Kasimir gehuwd,nadathj
gunstigdhad,alsgjzelaaraanbovengenoemden in 1366 Rood-Rusland Op de Litthauerg verKeizer afstaan,en dezehield hem geruimen overd had, Volhynië en het palatinaat van
tjd gevangen.Na den va1vanMieczyslaltsIII Belz toewees aan twee prinsen uit Litthauen
werd Kasimir grootvorstvan Polen (1177). onder voorwaarde, dat zj den Koning van
Hj poogde hetvolk tegen de verdrukkingen Polen als leenheermoesten erkennen.KasLmir
van den adel te beschermen, behaalde 0n- overleed in 1370 ten gevolge van een valmet
derscheidene overwinningen en overleed in zjn paard.Totzjnemaîtressen behoorde de
1194.
jodin Estlter,dieaan haregeloofsgenooten de
Kasim/ III ofde Groote,geboren in 1309. regten en vrjheden bezorgde,welke zj later
Hj was een zoon van Wladysla'
us.
rJJzf&7
c, in Polen bleven bezitten.Met Kasimir is het
en onderscheidde zich reeds door zjnadap- geslacht der Piasten uitgestorven.
perheid gedurende het bewind zjns vaders, Kasomir TF,de zoon van Jayello,geboren
die hem opgedragenhadderiddersderDuitsche in 1427.Reedsbj hetleven van zjn broeder
Orde te tuchtigen en hem tevens benoemd W ladyslaus II1 belastte hj zich methetbehad t0tregentvan Groot-polen.Nadathj in heer Van het hertogdom Litthauen. T0t er1333 den troon beklommen had,maakte hj gernisderPolen bleefhj 00k nazjnetroonsin 1335 eene overeenkomstmet de Duitsche beklimming dat land beaunstigen en poogde
ridders,waarbj bepaald werd,datdeze Ku- de inljving daarvan in Polen te verhoeden.
javië en Dobrzin aan Polen teruggeven en 'roen de Pruissische steden in verzet kwamen
10000 gulden schadeloosstelling betalen zou- tegen de Duitsche orde en zich aan Kasimir
den,terwjlhj zelfafstand deedvanPomme- onderwierpen,voerdehjeen zojarigen 00r10g
ren.Die overeenkomst werd echternietgoed- met die Orde,doch slootin 1466 hetverdrag
gekeurd door den Rjksdag,welke besloot van Thorn,waarbj geheelW est-pruissen aan
zich regtte verschafen door m iddelvan den hem werd afgestaan. In 1468 riep hj den
Paus.LaatstgenoemdeveroordeeldedeDuitsche
ridders t0t de teruggave van Pomeren en

eersten landdag van den adel te Piotrkowo

bjeen,die de Poolsche grondwetverordende.
de overige gewesten,welke zj in bezithiel- Hj
KoverleedteGrodnoin 1492.
den, t0therstelder door hen verw oeste kerassler (Een) is, volgens ons W etboek
ken en toteeneaanzienljkeschadeloosstelling van Koophandel, een gersoon, aan wien
aan K asimir. Dit vonnis echter, hoewelge- tegen bel
ooning ofqrovisle gelden ter bewapaard m et bedreiging van den ban,ontm oe- ring en ter uitbetallng worden toevertrouw d.

digde geenszinsde Duitsche ridders;zj ver- De groothandelaar vooralgebruikt zjne dienvoegden zich bj keizerLodewnk IV,verkre- sten, om zich het gemak te versc,hafen,dat
gen zjn bjstand en behielden deveroverde op zjn kantoordedruktevan ontvangsten en
landen. Om zich van de ondersteuning van betalingen wordtvoorkomen.Gewoonljk houeen m agtig vorst te verzekeren, benoemde den onze kassierszich 00k bezig metden inKasimlr, die geen zoon had, zjn neefLode- en verkoop van eFecten, hetincasséren van
'
l
pfk, een zoon van Karel IApkrf,koning pretentiën,wisselsenz.De munthandelenhet
van Hongarje,t0tzjn opvolger. Nadat hj opnem en en uitleenen vankapitalenbehoortt0t
zich in 1340 van Klein-Rusland - te voren hetbankiersvak.Dekassierszjnkooplieden in
eene bezitting van Polen had meester ge- den zin derwet,rnaarzjworden niet,als mamaakt en over al zjne krachten tegenover kelaarsbjOns,aangesteldenbeëedigd.MetuitRusland wildebeschikken,sloothj eindeljk betalingen v00r een derde behoeft hj niet
met de Duitsche ridderseen verdrag,hetw elk verder voorttegaan, dan hetbedrag bj hem
door den Rjksdag bekrachtigd werd.Daarna van dien derde in handen strekt;daarom kan
veroverde hj geheel Silézie, doch behield hj nietfaillietgaan,en li
ytdusteregtonder
alleen Fraustadt. Toen voorts de Tartaren vermoeden,dathj,zo0 hptoch in staatvan
Polen bedreigden, maakte Weneeslau fF, faillissement komt, daarin door eigen qçcFzll:
koning van Bohemen en opyerleenheer van geraakt is.Bewjster ontzenuwing van dat
Silézie zich gereed t0t een lnval in Polen. vermoeden staat hem evenwelvrj,en kan
Kasimir betw istte aan de Tartaren den over- strekken, om hem van de werking der natogt over de W eichsel, dwong hen totden deelige gevolgen, aan dat vermoeden verterurtogt,jlde vervolgensnaarSilézië,ver- bondeil,te ontheFen.
stroolde het Boheemsche leger, en keerde
Kassiersbriefje ofkassierspapier is een
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handelspapieraan fpplderjbetaalbaar nietaan ben,en is deswege desnoodsbjljfsdviang
een bepaald persoon ofdiensorder- zooalsde aansprakeljk.
#*
wissel en hetorderbriefje - ,maaraan den Kassoeben,ofgeljk ZP zich zelven noem
e
n,
Kars
e
b
L
i
s
de
naam
,
wurme
dede svenhouder,die hetvertoont,om daaropbetalinq
te ontvangen,en hierop regtheeft,omdathj den bestempeld worden in hetnoordoosteljk
houder is.Hj,dieeenebetalingdoen moet, gedeelte van Pommeren tussehen de rivieren
geeft het af op zjnen kassier,'
tzj in den Lupow en Piasniza, van de duinen totaan
vorm eener assignatie (zie aldaar) of van de stad Lauenburg.Zjbehooren tot den stam
eene kwitantie. Het wordt zonder tbrmalitei- der Lechen en spreken eene taal,die slechts
ten overgedragen door de enkele overgave; weinig van het Hoog-poolsch verschilt,maar
daardoor doethet groote dienstalsbetaalmid- tevens vele eigenaardige vormen,woorden en

del.Het moet,volgens de wet,denjuisten
datum van uitgifte behelzen:de verbindtenis
van den oorspronkeljken uitgever verjaart
door een tjdsverloop van tien jaren sedert

zegswjzen bevat,alsmedewortels,welkemen
in de Poolscheschrjftaalnietmeeraantreft.

Te voren hadden de Kassoeben uityestrekter
grondgebied, doch tegenwoordiq vlndt men

den dag van uitgifte. Het papier wordtbe- de overbljfbelen van dat volk ln een 30-tal
taalbaar gesteld door een derde,nietdoorden dorpen op de beide oevers van de Leba en
uitgever;bj gebreke van betaling doordien vooral aan het Lebameer.Men telde er in
derde komt evenwel geen protest van non- 1858 n0g geen 5000,die de aloude volkstaal

betaling te pas:de oorspronkeljke uitgever bezigden. Zj behooren t0t het Luthersche
bljft aansprakeljk voor die betaling Jegens kerkgenootschap, houden zich vooral bezig
iederen houder. Acceptatie van het papier met visscherj en landbouw en onderscheiden
door den derde,bj wien het betaalbaar is zich van de Polen en Masoeren door zachtgesteld,is onnoodig:zo0 de houder van hem moedigheid en harteljkheid,terwjl zj een
geene betaling ontvanyt,heeft hj zjn ver- armoedig leven leiden en afkeerig zjn van
haal op hem ,van wlen hj hetin betaling de aangenaamheden der gezelligheid. Velen
ontving, mits hj dat verhaal binnen drie rekenen t0t hen een dergeljken stam van
dagen na de ontvangstd0e gelden,en voorts ongeveer 85000 zielen, die in W est-pruissen
kan hj,zooalsgezegdis,denoorspronkeljken gevestigd is en t0t de R.Katholieke Kerk
uitgever aanspreken. Deze is over hetalge- behoort. De Kassoeben komen voor in 00rmeen slechts aansprakeljk gedurende tlen konden van 1267 en 1291, en wél in den
dagen na den dag van uitglfte;maar zjne titel van Barnim I en Bo-qoeslaw,die zich
aansprakeljkheid bljft voortduren indien hj hertogen der Slawen en Kassoeben noemden

niet bewjst,dathj binnen dien tjd gereede (duces Slavorum etCassubie). Deze titelis

penningen t0t het vereischte bedrag gestort
heeftin handen van dengene,die voordebe-

n0K
gas
alttjadw4eboom
iederKo
ingenvrvuacn
isasnen.
.nDe
htePnruv
den

taling was aangewezen, en dat hj zeo0k
sedertbjdezenheeftgelaten,diezedustentjde
dervordering n0g had.Leverthj datbewjs,
dan is hj van depersoonljkeaansprakeljkheid vrj, doch verpligt o1n aan den houder
van het papier, opdienskosten,debewjsgtukken televeren,waarmededezezjn regt
op die penningen tegen dien derde kan laten
gelden.De kassier is nietpersoonljk jegens

tammen 7
rt
uJJlJ'
dùpo> (Castanea vesca Görtn.)

ontleenen haren naam aan de stad Castanum
in Klein-Azie,nietver van Magnesiagelegen.

He
t çeslacht Castaneaj tot de familie der
Cupullferen behoorend, komt in blad- en
vruchtvorming sterkovereenmetdenbeukenboom , doch ln voorkomen,hout-,schors-en
knopvorming meer met den eikenboom.Het

onderseheidtzich vanbeidedoordebloeiwjze,

den houder t0tuitbetaling verbonden,en niet die uit eene aar bestaat,w elke aan de basis
verpligt, w e1 bevoegd, om na het faillisse- vrouweljke en voor 'toverigemanneljkeof

ment van den oorspronkeljken uitgevermet ook we1 enkel manneljke bloemen druqt.
de uitbetaling voort te gaan,totdatdaartegen Beidesoorten vanbloemenhebbeneens-spletlg
verzet w ordt gedaan, b.v.door de curators bloemdek,- de manneljke 8 meeldraden,
in den faillieten boedel. Betaling niettegen- en de vrouweljke een vruchtbeginsel met5
stMnde verzet maakt den kassier natuurljk tot8 borstelvormigestempels.Devrouweljke
oemen bevinden zich ten getale van 2 of3
persoonljk verantwoordeljk voor het uitbe- bl
taalde bedrag. H etgeen onder den kassier *ln een gemeenschappeljk omhulsel, waaruit
verbljft, doordat hj 'tzj krachtens verzet later devolkom en gesloten,m etdunnestekels
of vrjwillig ophoudt te betalen,komt niet gewapende nap ontstaat. Elke vrueht heeft
ten bate van den algem eenen boedel, maar gewoonljk slechtséén zaadjeofkern.- De
wordtpond-pondsgewjzeverdeeld onderhen, tamme kastaqjeboom kwam uit Klein-Azië
die houders zjn van vöör het f
aillissement eerst naar Sardiniö,vanwaarhj zichverder
deugdeljk afgegeven kassierspapier. Hetgeen noordwaarts verspreidde.Thansvormthj in
overbljtt,nadat deze ten vollevoldaan zjn, het zuiden van Europa aanzienljkewouden,
komt ten bate van alle sehuldeischers in den
boedel. Het uitgeven van kassierspapier is
eene daad van koophandel, alleen wanneer
het geschiedt door een koopman a1s zoodanig; staatgeene andere oorzaak in hetpa-

en is 00k in hetmidden van 0ns werelddeel

zeer algemeen.Zjne harde,meligevruchten

worden door koken ofliever door roosteren
week en zoet en leveren een gezûnd voedsel

0p.Zj dienen in hetzuiden van Europa tot
pieruitgedrukt,dan wordthj geachthetten onderhoud der armen, die er meel en brood
dienste van zjnen handeluitgegeven teheb- uitbereiden.Men heeftonderscheidene soorten
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Kasteele (Van de). onder dezen n=m
vermelden wj:
Pieter Zeppt
zrd van de Kasteele,een Nederlandsch dichter.Hj werd geboren te 'sHage

van kastanles;de beste komen in denhandel
onder den naam van marrons.Deze bevatten
150/: suiker en geven bj hetuitpersen een
suikerhoudend sap,waaruitmen eenekruimeligesuikerverkrjgen kan.Hethoutvan den
stam ig zeer hard en duurzaam en wordt
voo1'
al t0t duigen voor wjnvaten gebezigd.
00k andere soorten van kastanjeboomen dra-

den 13den Augustus 1748, promoveerde te
Leiden in de regten en vestigde zich a18 a4-

vocaat in zjne geboorteplaats.In 1773 zag
hj zich door de Sàten benoemd t0tn.
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Detammekastanjefcastaneaee.
sccl.

gen eetbare vrucht(
en,
(?.Ame
zooarl
is
cad
ne
alj
Amerikaan- ensis der comm issie, belast m et devervaarsa e Jw fxo/elodedwerg- diging eener nieuv;e Psalmberjming,en in
Hà.
JJ4/4pxzl(C.pumila)indeNieuweWercid, 1782'benoesade de vroedschap van Haarlem
en de gilnerkastalqieboœn (C. argentea)en de hem t0t raad en pensionaris aldaar.Van1785
Toe
yoerroetkastanjeboom (C. Tungurrut) op t0t 1795 WaS j)l*J*Yfegens zjne patriottische

Java.W j geven hierbj in @ deafbeelding gevoelens buiten alle oqenbal'
e betrekkingen,
van een tak van den tammen kastanjeboom doch in laatstgenoemdJaark0n hj zjnep0-

op l/sdedernatuurljkegrootte,in bdieeener litiekeloopbaan wedervoortzetten.Eerstwerd

manneljke bloem ,4-mM 1veygroet,in c die hj voorzitter van het stedeljk bestuur te

van hetvruchtomkleedselop H/sdedernatuur- Haarlem, daarna afgevaardigde ter vergadeljkegrootte,in d dievanhd J'eugdigomhul- ring van de provisionéle representanten van
sel, overlangs doargesneden, op 3-voudige Holland,vervolgena,op onderscheidene plaatrootte,in eeenevruchtop l/sdedernatuur- sen gekozen, lid der Nationale Vergadering,
ltkegrootte,en in/dedoorsnedeeenerjonge en na den dood van Pieter Tx lxdvoorzitter

vrucht in natuurljke grootte. - De wilde van deze.Bj den ommekeer van zaken op22
JwJg4# ofpaardekastanje (ziealdaar)iseen Januarj 1798 onttrok hj zich aall deopen-

geheelandere boom.

bare zM k, dooh werd w eldra w eder 1id van
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het intermediair W etgevend Ligchaam ,toen terug en vestigde zich in 1772 te Amsterdam
van de Eerste,daarna van deTweedeKam er, als apotheker.Hier moesthj velerleitegenen eindeljk,btJde oprigting van het collegie spoed ondervinden: door eene langdurige
van Thesaurier-generaalen raden va,
n Finan- ziekteverloorhj één zi
jneroogen?zag zjne
ciën,raad in ditligchaam.Toen kkhimmelpen- zaak verloopen, en overleed den 18den April
ninek aan het bewind kwam ?werd hi
taats- 1794. Van zjne geschriften vermelden wtl:
.js
raad en behield die betrekking onder koning rDichtlievendeverlustigingen(1779)'/.- rDe

Lodewnk'doch toendezeztjneresidentienaar
Utrecht verlegde en '
ean de Kasteele'sHaqe
niet wilde verlaten, werd hj staatsraad ln
buitenyewone dienst.Voorts was hj werkzaam ln belangrjke commissiën, bekleedde

vaderlandsche zanger (1781)'',- roorspronkeljkedichtwerken(1783,2dln)''
,- pNieuwe

zjne geschriften vermelden wj:rproevevan
Btigteljkemengelpoëzie (metH.van Al
phen,
1:72, t0t 5-maal t06 uitgegevenl'',- roexangentl7go)'',- pVertalingvanOssl
'an(1793)''
in hexâmeters,- en rodenvanKlopstock en
W ieland (1798).''Een doorhem ontworpen
heldendicht, getiteld mHenoeh'', bleef onvoltooid.Al zjne gedichten werden verzameld
doorzjn kleinzoonmr.J.C.'
tl
cz?deKasteele

hetwelk 0ok zjneverhandeling:poverdevereischtenenkenmerkenvan den stjlderpoëzj''
bekroonde,terwjleindeljk dedoorhem ge-

Jaeob CJJW van de Kasteele,een zoon van

triede(treurspel.1783),,- ocndyus(treurspelj

?oëzj(1792)'',- en onderscheidene gezangen
Inden pGrootenBundel'',bjdeDoopsgezinden
in gebruik;- voortsbehaaldehjonderschei-

den post van curator der Leidsche hooge- dene medailles bj het Leidsch dichtgenooty
school,en overleed den 7den April1810.Van gchap:pKunstwordtdoorarbeid verkregen''
leverde tooneelstukken meestal vertalingen

zijn.Hiertoe behooren:,,De graafOlsbach of
de belooning derdeugd (1778)'',- pDormont
enJuliaofdebeloondehuweljksliefde(1779)'',
chouwburgofl00n naarwerk(1780)',
- rDe s
ière(1781)'',- pDemarquisdeBouillé
oMol
en in 1844 en 1845 in 2 deelen in het licht ofdeheroveringvan St.Eustatius(1782)''
,gezonden.
rDe juferljkekamerdienaar(1783)',- pEl-

den voorgaande.Hj werd geboren te'mllage 1784)''' - rolintes (treurspel, 1786)''7 den 26sten Maart 1780, studeerde en promo- DErastes en Lucinde (tooneelspel,1786),veerde te Leiden in de regten en werd ad- >Eduard de derde (treurspel, 1786):',- en
vocaat-fscaalbj hethooggeregtshofvanHol- Carolina van Eerburg ofde rampen derliefde
land. Tjdens het Fransche bewind was hj (1788)''.
K asten noemt men afzonderljke,erfeljke
advocaat-generaal btjhet Hooggeregtshofvan
het departement Holland en na de restauratie

standen, zoodat de leden wegens hunne ge-

Letterkunde te Leiden en ridder derordevan

raars van Indië de standen,waarin deinboor-

werdhtjrtlks-advocaat.Hj schreefhetdicht- boorte t0t eene bepaalde kaste behooren en
stuk:plletGravenhaagsche boscb (1821)'',en alleen door eenebepaaldeverordening daaruit
overleed den lsten Julj 1835.Zjne pNagela- verwjderd kunnen worden.De naam is aftene yedichten''zjn in 1836 uitgegeven.Hj komstig van het Portugôsche woord easta
was 11d der Maatschappj van Nederlandsche (geslacht),waarmede de Portugésche verovelingen verdeeld waren, hebben aangeduid.
den Nederllndschen Leeuw.
K asteleln (Castellanus) noemde men in Men gebruiktdatwoord 00k welvanbepaalde
de middeneeuwen dengene, aan wien de be- standen in Europa,hoeweldezedeeigenljke
waking en verdediging van een kasteel(cas- kenmerken eenerkaste- ontoegankeljkheid
tellum) was toevertrouwd.Hj was als z00- voor anderen en onvermengd bloed - ten
danig ondergeschiktaan den vorsteltjken eige. eenem ale m issen.Intusschen spreektmen o0k
naar. Later werd deze titel door dien van veel van kastengeett om de beginselen en
burggraafvervangen.O0k in Polen haddende gezindheden aan te duiden,welke M n dezen

kasteleins aanvankeljk het opzigt op de kagteelen (grody), doch later voerden zj tevens
bevelover dem u schappen vanhetomringend
district, en sedert de 16deeeuw vormden zj

of genen stand eigen zjn. De verdeeling in

kasten behoort t0t de oudste feiten der ge-

schiedenis. Men vindt er bj de Perzen vier
vöör den tijd van Zovoastertnameljk die der

m et de bisschoppen en woiw oden den Senaat Pri
esters,krjgslieden,landbouwersen handofdehoogste wetgevende vergadering.In 0ns werlkslieden. Nergens evenwelw erd het verVaderland is die titel overgegaan op hen,die schil van kasten zoo naauw gezetgehandhaafd
aan het hoofd staan eener herberg,terwjlhj a1s in Egypte en in Tndië.De Hindoe's,voor
in onze dagen raeeren meeraan kroeghouders zoover zp
''volgelingen ziin van Brakma,vergegeven wordt.
vallen volgens het wetboek van M anoe in 4

Kasteleyn (Petrus Johannes), een ver- kasten,nameljk:DeBrâhmana'
sofpriestersrdiensteljk Nederlandsch dichter,geboren te deKshatryia's ofkrjgslieden,- deVai8ya's

Breukelen den zden April 1746, ontving te of landbouwers,- en de Soedra's ofdienstUtrechtzljne opleidingt0tapotheker,vertrok baren. Reeds sedert eeuwen vormen de S0ein 1765 naar Suriname en zag er zich naar dra's verreweg het grootste gedeelte van het

z
jn genoegen geplaatstop de ?lantAadje La Indische volk; ztJ zjn wederom verdeeldin
Vicontre.Een Jaar later had hiJ lletongeluk, omstreeks 130 groepen,zooals visschers,hereen zjnervrienden,Jan TlGpgzzlArends,met ders, baardscheerders enz., die in bepu lde
een geweerschot te dooden, en sehoon de rangorde op elkander volgen. Daarenboven
reqters hem onschuldig verklaarden,keerde heeft men in Indiënogbelangrjkegedeelten
hj uit mismoedigheid naar het Vaderland van het volk, die t0t geenerleikasl behoo-
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ren (outcasts),zooals de Paria'sjde Tsjandala's enz.
Kkstner (Abraham Gotthelf), een verdiensteljk Duitsch wiskundige en schrjver
van puntdichten,geboren teLeipzigden 27sten
September 1719,woondereedsvan zjn lode
Jaarat
'decollègesbj van zjn vader,diealdaar hoogleeraar was.Voorts legde hj zich
metjvert0eop dewjsbegeerte,dewiskunde
en de natuurkunde,terwjlvooraldebovennatuurkunde zjnebelangstelling wekte.Niettemin voleindigde hj in 1737 zjne regtsge-

d'Otranto en aan de Adriatische Zee meteene

kleinehavqn en 8000 inwoners.
K asuarls(Casuarius)isdenaam van een
vogelengeslacht uit de familie der Struisvogels.Hj isvoorzien van lange beenen,die
uitmuntend gescbiktzjn om te loopen,mM r
hj bezit geene slagpennen,zoodat hj niet
kan vliegen.Hj onderscheidtzich van den
struisvogelen dergeljke geslachten dooreene

beenachtige,nietm et vederen bedekte diktej

die als een helm ztin schedeldekt,en door
Qvleeschlappen aan den hals;Menkentslechts

leerdestudiën,vestigdezichin1739teLeipzig
a1s privaatdocent, hield zich bezig m et de

ééne soort, nameljk den Indiselten cf
zdlgri.
q
(C.indicus),welke de wouden van den lnfraaje letteren,en werd er in 1746 buiten- dischenArchipelbewoont.Hjwordtomstreeks
gewoon hoogleeraar.In 1755ging hjalsge- 2 Ned.el hoog en heeftzwarte vederen,die
woon hoopleeraarin de wis-ennatuurkunde op paardehaargeljken Dek0penhetbovenste
naar Göttlngen, waar hj in 1756 dentitel gedeelte van denhalszjn kaal;zj zjn van
van hpfraad ontving,en den QostenJunj1800 achteren blaauw en vanvorenrood.Hjvoedt
overleed. T0t zjne bclangrjkste werken be- zich met sappige vruchten,weeke gewassen
hooren:sAnfangsgrindederMathematik(1758 en wormen,en gewent,alshj zich in ge1769,4 dln;6dedruk 1800)''- en rGe- vangenschap bevlndt,zeer gemakkeljk aan
schichtederMathematik(1796-1800,4d1n)''.
00k verwierf hj grooten roem doorzjne:
XSinngedichten (1781)''en door. zjne rverN
'

mischte Schriften (1783,2dlnl'.Zjne rGesammelten poetischen und prosaischen schön-

wissenschaftlichen W erke''zjn in 1841 in 4
deelen in hetlichtverschenen.

K astner (KarlW ilhelm Gottlob),eenverdiensteljk schrjver op hetgebied der schei-

en natuurkunde, geboren den 3lsten October

1783teGreifenberginPommeren,wjddezich
aan de studie der scheikunde,vestigde zich
in 1805 a1s privaatdocent te Jena,vertrok in

hetzelfde jaar als buitengewoon hoogleeraar

n=r Heidelberg, werd er weldra gewoon
hoogleeraar en ging in 1812 als hoogleeraar
in de natuur- en scheikunde naar Halle,in
1818 naar Bonnjen in 1820 naar Erlangen,
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alwaar hj den 15den Julj 1857 overleed.
>t
Vanzjnegeschriftenvermeldenwj:pBeitriige
zur Begriindung einer wissenschaftlichen Chemie (1806,2 d1n)'',- rGrundrisz der Experimentalphysik (1810,2d1n)'',- rchemisches
Handwörterbuch (1813)''
, - pDer deutsche
Gewerbsfreund(1813- 1824,5dln)''
,- pGrundziige der Physik und Chemie(1820;2dedruk
1833)'',- pHandbuchderMeteorologie(18231825,2 dln)'',- rTheorie derPolytechnoKop van den kasuaris.
chemie (1827)'',- en pHandbuch derangewandtenNaturlehre(1835-1839,2dln)''.O0k brood.Zjne snelheid is nagenoeg z00 groot
was hj redacteur van het pArchiv fiir die als die van den strlzisvogel,en doorvan zich
gesammte Naturlehre (1824-1829,18 d1n)'', afteslaan metzjne pooten kan hj zich met
voortgezetonderdentitel:pArchivf'iirChemie kracht verdedigen. Rjke grondbezitters in
Indië hebben w e1eens een tam men kasuaris,
und Meteorologie(1830- 1840,9dl?)''.

K astro is de naam van de hoofdstad van die de huisgenooten kent maar zich tegen
het Turksche eiland Mytilene. Het is door vreemdel
inyen vjandig betoont.De ondervinineg
hl
eefstchlnt
cr
hen geleerdjdatdezevogel,
fraaje tuinen omgeven,beziteen grootmid- d
ho
we
jnubsasa
deneeuwsch kasteelen 2 weinig-beteekenende
mak, weinig vertrouwen
havens en telt 6000 inwoners;- voorts eene verdient en we1eensdoodeljke wonden toestad aan de westkustvan hetTurkscheeiland brengt aan dengene,uitwiens hand hj ge-

Lemnos (Stalimene)met slechts 2000 inwo- woon is voedsel te ontvangen. Hj is een
ners; - dan de hoofdstad van het Turksche van de sieraden der Europésche dierentuinen,
eiland Chios (Saki) met een kasteel, eene en wtl geven hierbj de afbeelding van zjn
haven,Q vuurtorens en 13000 inwoners(vôör kop. - De emoe w erd te voren 00k t0t de
1822 waren er 30000); - en eindeljk eene kasuarissen gerekend,m aar vormt thans een
stad in de Zuid-ltaliu nsche provinde Terra afzonderljk geglacht.
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K at. Hetgeslachtderkatten (Felina)be- eigenljke kat.onderdezen naam kennen wj
'vildekat(Feliscatus)endehnokat(FeliB
hoortt0tdeVingerloopers(Digitigrada)onder de t
de verscheurende dieren.Hetonderscheidtzich domestica).De wilde kat bewoont de digte
door krachten snelheid,dooreen evenredigen bergwouden Van Europa. Zj wordt grooter
ligchaamsbouw, behendigheid in beweging, dan de huiskat; haar ligchaam is weleens
v
alschheid en listin den blik en overromye- 6 en haar staart3 Ned.palm lang.Haarpels
lenden spoed in den aanval.De eigenaardlge is grjs;de katerisdaarbj eenigzins roestkenmerken der katten vindtmen in detanden kleurig,de katmeeraschgraauw metdonkere
en klaauwen. Hare tanden zjn scherp en vlekken, die aan den k0p en aan de pooten

krachtig,daardesnjtandenopbeitels,dehoek- afzonderljk staan, maar op het ligchaam
tanden op dolkengeljken en zelfsdemaaltan- banden en om den staart ringen vormen.De
den als de bladen eener schaar werken.D e wilde kat vertoeft bj dagin holle boomen,

kracht van het gebit der katten ligt vooral rotskloven en verlaten vossenholen,ofook in
in de kortheid der kaak en in de reusachtige hooge boomen, waar zj zich plat op den
kaauwspieren, welke bjkans den geheelen buik op een dikken tak nederlegt?zoodatzj
schedelbedekken en aan haren kop eene b0l- onzigtbaar is voor dengene,die zlch aan den
voet van den
vormige gedaante geven.Merkboom bevindt.
w aardigisvoorts
Bj nacht echter
de bouw der
gaat zj uit op
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voqels en zelfs
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jes.
Aliszjgewond)
tochverdedigtzj
zich met onbezwekene volharding en als het

doodeljk lood

haar treft, l= t

zj den boom
nietl0s.In AprilofMei werpt het wjfje4

Alle katten voeden zich ill wilden stu t t0t6 blindejongen,welke zj metden bek
met het vleesch en bloed van gedoodedieren; van de eeneplaatsnaardeanderesleeptenmet
slechtsinnoodbehelpenzj zich metkrengen. leeuwenmoed beschermt. Geen dier van het
Zj behooren allen t0tdenachtdieren,diedes woud waagt het dewilde katM n te vallen;
daags slapenj maar in de duisternis op roof' zelfs de V0S ontwjkthaar, en zj is opgeuitgaan.Zj leggen zich dan in hinderlagen W assen tegen de grootste honden. Daar de
om haren buit met een snellen en wissen wilde kat groot nadeel berokkent aan het

sprong te bemagtigen.Aanstonds zoeken zj Jagtveld,wordt zj door de Jagers met den
de halsslagaderharerprooidoortebjten.Bj meestenjververvolgd.W j gevenhierbjhare
dag zjn zj gewoonljlt schuw en lafhartig, afbeelding.
doch wanneer ztj aangevallen worden, ver- De tammekatofhuiskat(Felisdomestica)
dediqen zj zich met behendigheid en hard- isongetwjfeld van de wilde afkomstig.Zj
nekklgheid.
komtvoorin talrjkeverscheidenheden ofrassen; de voornaamste zl'n: Cypersoh,
e katten,
grjsachtigvanpelsmetzwartedwarsstrepen,./
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Spaansehe katten m et kort,donkergeelhaar,
m etw itte ofzwarte vlekken ofook metbeide
kleuren gevlekt,- Kartkuoerktzffel,blaauw-

achtig-grjs met wollig haar,- en Angorakatten metzeerlang,zjdeachtig witofgeelachtig haar. Van deze heeft men weder gekruiste rassen. De huiskatkomtoveralvoor
waar menBchen wonen,behalveop zeerhooge

breedte.W e1mistzj degetrouwheidenaanhankeljkheid van den hond, doch zj doet
daarentegenveelnutdoorhetverwjderenvan
Daarwj aan bovengenoemdevertegenwoor- muizen enratten.Voortsonderscheidtzjzich
digers van het Kattengeslacht afzonderljke door sierljkheid van honding en bewegingg
artikels wjden, bepalen wj onshierbjde doorongemeenezindeljkheidenbqwonRereq:
Schedeleenerkat.
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waardige vlugheid, zoodat zj altjd op hare in Ovelssel,Holland,Friesland en Groninpooten teregtkomt. De kat vergenoegt zich gerland sterk vertegenwoordigd?en hetis uit
met de gewonespjzen dermenschen,doch bestaandegeslachtsljsten gebleken,datdaartoe
drinkt gaarne m elk en is eene groote liefhebster van visch.
Kat ot' cavalier noemt men voorts in de
versterkingskunst een hoog w erk,dat in de
bastions ot'op den hoofdwalopgerigt is om

zoowelde ten Xcfd': als de ten Ccfe'd behooren. De overlevering meldt, dat Op de erve
ten AWJ: reeds vöör de Hervorming een vader
met 3 zonen woonde, dat één van deze
vriendschap had aangeknoopt met een Tissedevjandeljkebatterjen tebeheerschen.Hare rand ot'W aldens uitVlaanderen,en datdeze
hoogte wordt zöö genomen, datmen vandââr er in de schuur heeft gepreekt. Intusschen
over de borstwering van hetvoorliggendwerk zjn ero0k,dieditgeslachtafkomstig rekede contrescarp kan zien.W egellsharehoogte nen van eene erve nabj Zenderen tusschen
zjndekattensterkblootgesteldaanhetvjande- Borne en Almelo.Van eenige ten Ccfe'd heb-

ljk vuur,zoodatzj meerenmeerinonbruik ben wj reeds gesproken,- hiervermelden
geraken. O0k bj hetbelegeren van vestingen wj n0g twee ten AW/e'd,nameljk:
Lambert ten Kate, een uitstekend Nederworden in de4deparallelofn0gnaderbjden
bedekten weg làopgraajkatten (cavaliers de landsch taalkenner.Hj was een zopn van
tranchée) aangebragt, om de achterliggende H erman fdzl Cate en Sara .flcfzzpf,werd gesappen te dekken en de verdedigers uit de boren te Amsterdam den 23sten Januarj 1674
wapenplaatsen van den bedekten weg te ver- en legde zich reedsvroeg t0eop de wjsbedrjven.
geerte en op zjne moedertaal.Vanzijn levensDe k@t is voorts op schepen een takel, l00p zjn weinig bjzonderheden bekend:men
waarm ede hetanker,nadat het geligt is,tot vermeldt slechts, dathj door ket geven van
vöör de kluis onder de kraanbalk wordt ge- lessenin zjnonderhoudvoorzag,nadendood
heschen. Vandaar de uitdrukking: ltetlllzr zjns vaders ongehuwd bt
jzjnemoederbleef
katten.
w onen?en den 14denD ecem ber1732overleed.
hilderJan mlzlH'
aiswm en de beeldhouDe Kat is eindeljk een klein sterrebeeld, De'sc,
bestaande uit eenige voor hetbloote oog on- werXaverybehoorden t0tzjnevrienden.Zjne
ziçtbare sterren en gelegen een weinig ten uitgebreide en grondiqe kennis van oude en
zmden van de ljn,d1ehetHartvan deW a- nieuwe talen bljkt ult zjne geschriften,en
terslang (Alphard) met de Korenaar van de êén van deze,nameljk de oAenleiding t0t
MMgd vereenigt.
de kennisse van hetverhevenedeelderNedersLatafalk noemt men den toestel,waarop dtlitsche sprake,waerin hare zekerste grondin vorsteljjke paleizen of in kerken bj ljk- slag?edelstekragt,nutteljksteonderscheiding
plegtigheden dedgodkistisgeplaatst.Denaam en geregeldste a:eiding overwogen en naegeschpnt afkomstig te wezen van hetRomaan- spoort en tegen hetallervoornaemste derverBchewoord cata,
r (aanschouwen)en hetItali- ouderde en n0g levende taelverw anten, alB
aansche palco (balk);hj beteekent duseen 'toude Moeso-Gothisch,Frank-Duitsch en Anhouten gevaarte,dathetaanschouwengemak- gel-saksisch,beneFenshethedendaegscheHoog-

keljk maakt.
duitseh en Ilslandsch,vergeleken wordt(1723,
K atalyse noemde Berseliusontleding door 2 dlnl'' is nog altt
jd van grootbelang voor
aanraking,in de onderstelling, dat er zeltl den beoefenaar der Nederlandsche taal. Hj
s
chr
e
ef
voor
t
s
:
oGemee
nsphap tusschen de
standigheden zjn,welkeeeneontledingkunnen
veroorzaken zonder zelve eene verbinding GottisehespraeckeendeNederduytschetl7lol'',
aan te gM n.
er te kennen
pDen schepper en zjn besii
K atapult noemden deOuden eenwerptoe- in zjne schepselen enz. (1716; 2de druk
stel,datop een armbqstofkruisboog geleek, 1739)'',- mDrie gewigtige bedenkingen deB
waarmede pjlen door middelvan gespannen gemoeds enz. (1728)''
,- rverhaelvan het
pezen werden weggeschoten.Hetwaseen ge.
heel ander wapentuig dan de ballista. Men
had groote katapulten,die op toestellen met
raderen vervoerd werden, en kleine, welke
t0t de draagbare wapenen behoorden.

leven en sterven van Tlt. de A tlrzkt:y enz.

(t7Q8)'',- pAanmerkingen op de Nederduyt-

schespraekkunstvan ArnoldMoonenenz.''en pP. C. Hooft, waernemingen op de Ho1landsche tael enz.
''op de bibliotheek en het
K atarakt is de naam, dien men geeft Athenaeum te Amsterdam bevinden zich in 4
aan den watervalin eene groote rivier - in- fraaigeschrevene deelen ztjnenagelatenewerzonderheid aan de watervallen in de Njl- ; ken, die m eestal handelen over aangelegenalsmedeaandedfogr(ziealdaar),eenezekere heden van kunst, en op die van de Maatoogziekte.
schappj van Nederlandsche Letterltunde te
ïLate (Ten).Het geclachtten Xlf:ot
'ten Leiden heeft m en een: rlfilianus auctus
Clï: (ziealdaar),wantdeK en C zjn wil- seu didionarium Teutonico-luatino-Gallicum
lekeurig verwisseld,is afkom stig uitTw enthe (1612)7', met wit doorschoten en meteigen(waar degronden weleernietuitsluitendaan handige aanteekeningen van ten Kate.
den adelbehoorden,maarvoor een grootdeel
Jan JacobLodewi;kfez
lKate.eentlitstekend
tBk aan hociden van huiBgezinnen ofeigen- Nederlandseh diehter?wiens beeldrtlkeenwelerfden) - en wél van de erve ten Kothen luidende verzen getulgenisgeven van gevoel,
of Cothen bj Enschede.Ditgeslacht,wegens verbeelding en kracht, en niet mlndervan

het daarbj behoorend bosch metzjne bewo- rjkdom van gedachte dan van een ongeëvennerseeBhertin zjuwapenvoerend,isthans aard meesterschap over den vorm.Van eenen
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ander geven in de eerste pluts bljk zjne
twee groote gedichten: rDe Schepping'' en
rDe Planeten''
, die algemeen' a1s zjne
meesterstukken worden beschouwd.Alaar niet
minder geven van het laatstezjnevertalingen van de m eesterstukken der oudere en
nieuwere letterkunde een treffend bljk, en
telkens wanneer hj frissche voortbrengselen
van zjn veelomvattendengeestin de wereld
zendt, luistert Nederland met belangstelling
naarzjne betooverendetaal.
Hj werd geboren in den Haag den 23sten
December1819,bezochtaldaarhetgymnasium
en knooptebetrekkingen aan metdichterljke
vrienden,inzonderheid metS.J.,
/114den.& r#A
(zie aldaar),vond erin lletgenootschap poetbning kweekt kennis''een aandachtig gehoor
voor de zangen zjnerjeugd, en begafzich
in 1838 naar Utrecht, om er zich aan de
studie der godgeleerdheid te wjden, nadat
reeds 2 jaren te voren zjne rGedichten''in
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Jezaïa in betrekking t0tdenatlmr,zjnvolk
en den Messias,drievoorlezingen (1864)''XDe Schepping, een gedicht (1866;3de druk
1869)''
,- rschemeravondstonden (1866)''1-

De Planeten,een gedicht(1869à2dedruk

1872)'',- gDeJaargetjden (1871)',- pEen
kerstboom voor kleine en groote kinderen,
met houtsneden (1872)''
, - rEsaïa Tegnèr,
als godgeleerde en dichter (18ï(
2)'', - verscheidenebloemlezingen,z00vanstichteljken
alsdichterljkenaard,- rrassotr
l'
orquato)Jerusalem verlost (1852)'',- pAndersen,sprookjes(1868)'',- pLaFontaine'stàbelen(18681871)': - altarelX# , koning van Zweden
en Noor#egen (1868)'/ poehlenschlagers
Correggio (1868):',- en een paar bundels
Leerredenen''.Alzjne dichtbundelswerden
doorSjthoF teLeiden onderden titel:r'
ren
Kate's kompleete dichtwerken'' in 8 deelen
vereenigd.Eindeljk behoeven wjnaauweljks
tevermelden,datmeninonderseheideneju rhet licht waren verschenen.O0k als student boekjes en tjdschrlften bjdragen van zjne
wisthj tjd tevinden voordebeoefeningder hand aarltreft. Ten Kate is ridder der orde
poëzj, zooals bljktuitzjne:rBladeren en van den Nederlandschen Leeuw enz.,- voorts
bloemen (1839)':,- ritozen tmet 6platen, 1id van de Maatschappj van Nederlandsche
1839)'' - pNieuwe Rozen (met 4 platen, Letterkunde te Leiden en van andere geleer1839)''- pvertaaldepoëztj(1839):'- pAhas- de blnnen- en buitenlandsche genootschappen.
verosopdenGrimsel(1840;2dedruk1864)'',Katerkam p (Johann Theodor Hermann),
XPoëzie voor Holiandsche schoonen enz. een verdiensteljk beoefenaarderkerkgeschie(1841)'',- pzangen des tjds,poëzie voor denis uit het kerkgenootschap der R.Kathomjn Vaderland (1841)'',- rl
labakuks pro- lieken,werd geboren den lTdenJanuarj 1764
phecy (1842):', -- en r'
rhomas Uhatterton te Ochtrup,bezochthetgymnasium teMiinster,
(1842).''ln zjn studententjd washet,dathj wjddeerzichvoortsaandestudiedergodgemet Winklee Trizl.s, toen reeds predikant in leerdheid en ontving in 1787 depriesterwjFriesland, het plan vormde en uitvoerde t0t ding.Hj reisdevoortsalsonderwjzervande
de uitgave van rBraga'
'- bepaaldeljk van zonen yan den rjksvrjheervon.
Drp:J:-TGdcAeden eersten jaargang- en zichmetdehoofd- riny 2 Jaar in hetzuiden van Europa,werd
redactie belastte van datnrjdschrittheelin in 1819 gewoon hoogleeraar in de kerkgerjm'
',hetwelk in die dagen alseen gehe.im. schiedenis en het kerkeljk regten in 1831
zinnig spook verrees,dat regts en links telle o()k domdeken te Miinster,en*over
leed aldaar
@
slagen uitdeelde en niet w elnig opschudding den 8sten Julj 1834. Van Zpne geschriften
veroorzaakte onderhet zich zelt'in slaap zin noemen wj:pueber den primatdes Apostels
gend poëtendom.Nadat ten AWfe denzdenMei Petrus und seinerNachtblger(1820):',- pGe1844 t0t proponent bevorderd Was,werd hj schichte der christliche Kirche (1823- 1834,
achtervolgens predikant te Marken (4 Mei 5dl
n,ook in hetNederlandsehvertaaldl'',1845),te Almkerk (13 Junj 1847),teMiddel- en pD enkwiirdigkeiten aus dem Leben der
burg (7 April1850)en teAmsterdam (15April Fiirstin Amalia von Gallitzin (1828,2 d1n5
1860). Inmiddelsverschenen van hem de vol- 2de druk 1838).''
gende dicht- en prozawerken:pluegenden en
Katheder is een woord van Griekschen
Mengelpoëzj (1846)''
,- ,De Durgerdammer oorsprong,datzetelbeteekent,voortsleerstoel,
visschers (1849)'', - pNieuwe dichtbloemen en in onzen tjd bestempeltmen daarmedeeen
(1849):'
rIn den bloemhof, beelden en spreekgestoelte, bestemd t0t het houden van
droomen (1851)'' - rchristus remunerator voordragten in genootschappen enz.
K atheder-socialisten ,zie Sosqaluten.
(1852)'' pluieren harp (1853):'- rllood
en leven,een leerdichtin 3zangd
n(1853)''
K atheten zjn de regtshoekszjden van een
?,,
1,ltalië, reisherinneringen (185ï),--pstlch- regthoekigen driehoek (zie Driekoek). Den
teljk huisboek,dichterljke bladen (1859,2de naam van Katltetomder geeft men aan een indruk 1866)'', - pltalië, nieuwe bladen uit strument, uitgevonden door Dulong en Petit
het dagboek der reisherinneringen (1860- en dienende om de absolute uitzetting van
1863):' - pDe Middelaar Gods: tat
breelen kwik door de warmte te bepalen. Dit geuit Jezus' leven en werk op aarde (1861- schiedt door uit de verte het verschilvan
1862)'',- rBilderdjk en daCosta,eenestudie hoogte waar te nemen van 2 communicérende
(1862)'' - rpanpoëticon,bloemlezing uit de kwikzilverkûlomm en van verschillende tem werken der voornaamste Etlropésche dichters peratuur, zoodat hare hoogte in omc keerde
(1862)'' - rpanpoëticon, nieuwe bundel verhouding staat t0thare digtheid.De kjker
fkathetometer, wM rvan men bj die waar(1863)'' - rlletboek Job (1864-1865j2de o
druk onderden titelvan rlobeïde,1869),- neming gebruik maakt, moet eene dubbele
DHet credo en de Psalmen en de propheet beweging veroorlooven,nameljkeenehorizon-
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tale in hetzelfde vlak en eene verticale.- pali
nyen echter, die betrekking hadden op
O0k aan sommige spiegel-instrumenten, ge- kerk-lnrigting ofeeredien8t,konden bj meerschikt om hoeken in de ruimte te meten, derheid van stemmen worden vastgesteldy
geeft m en den naam van kathetometer.
en w erden 00k niet aangem erkta1s onveran-

K athode.Faraday geeftaan depoolplaten derljk ofgeldig voorde geheele Kerk.Deze
in de vloeistoFen eener galvanische batterj beginselen bleef men 0ok handhaven na de
gedompeld,den naam van eleetroden,ennoemt verdeeling desrjksonder dezonen van n evoorts de positieve electrode anodeen de ne- odosins de Grppfe (395).In weerwilvan de
gatieve kathode.

K atholicism us noemt men dien vorm

opkomende verschillen tusschen het oostenen

W esten in kerkeljke gebruiken, bleef men

van het Christendom ,welke zich vooral 0n- de Katholieke Kerk beschouwen a1s eene
der de Latjnsche volken van W est-Europa eenige en ondeelbare, en op de algemeene
onder de geesteljke heerschappj derPausen synoden,waar Over leerstukken beslistwerd,
te Rome ontwikkeld heeft en sedert de kerk- verschenen bisschoppen uit beide deelen der
vergadering van Trente zich in leerstellingen, Christeljke wereld.Intusschen werd de 0ninrigting,eeredienst en kerkeljkettlchtvan derlinge band allengs losser,- vooral daar
den Protestantschen vorm onderscheidt. Het de bisschop te Rome meer en meeraanspraak
katholicismus vertegenwoordigt derhalvez00- maakteop hethoogstegezaq,ni
etslechtsin

we1een geschiedkundigfeita1seen kerkeljk de Latjnsche, maar 0ok ln de Grieksche
beginsel.Hetbegrip en de naam pKatholieke

Kerk. De laatste algemeene synode werd ge-

(Algemeenel''Kerk zjnreedsin de2deeeuw houden in G80,terwjl daarentegen 12Jaren
ontstaan.Nadat de aanvankeljke strjd tus- later de Grieksche Kerk op een concilie te
scben de Christenen uit de Joden en uit de
H eidenen geëindigd w as, drong in lletm idden der2de eeuw de tegenstand van hetGnosticismus en van het M ontanism us de belangstellende en geloovige Christenen t0t eene

Constantinopeleene reeks van rcanones''uit-

vaardigde, diereytstreeksOfzjdelingstegen

Rome waren gerlcht.Daarbj kwamen n0g
leerstellige geschillen, die eindeljk,in verband met de hiërarchische aanmatiging van

meer naauwkeurige omschrjving derAposto- Rfamo,in 1053 op eene volkomene scheuring
lische overleveriny, geljk die door de bis- uitliepen.
schoppen verkondlgd werd, vooral door die
Na dien tjd noemtelk der beide deelen
van Gemeenten, welke de Apostelen gesticht hadden.T0t dit aantalbehoorde in het
westen van Europa alleen Rome.Om vreemde
gevoelens en gebruiken te weren,zochtmen

zich de regtmatige Katholieke Kerk en beschouwt het andere als afvallig.W anneer de

voortschakelinrvan en degetrouwheid aande
overlevering hler - zooals beide deelen er-

metJuistheid dien vorm desChristendoms te kennen - hetvonnismoeten uitsprekenjdan
bepalen en teverbreiden,die sedertden tjd heeftongetwjfelddeGriekscheKerkdemeeste
derApostelenalgemeen(z:
zI'J2n,?)alsdeeenig- aanspraak op den naam van Katholéeke. De

Roomschen daarentegen beroepen zich op het
den naam van de rKatholieke (Algemeenel', verm eende primaatvan Petrvsofdebewering,
ware waserkend.Men gafdusaan dien vorm

zoodat de Katholieke K erk er op boogt,dat dat Jezws aan dezen den hoogsten rang onder
zj aan de algemeen aangenomene Aposto- de Discipelen heeft toegekend,- voorts op
lische overleveringen vasthoudt,buiten welke de onbewezene stelling,dat Petrus de eerste
niets anders gevonden wordt dan ketterjen bisschop te Rome is geweest en zjn gezag
en willekeurige gevoelens.Totde Katholieke aan zjne opvolgers overgedragen heeft, en
K erk te behooren werd beschouwd a1s eene eindeljk op de hieruit afgeleide gevolgtrekus de door
onm isbare voor:iaarde der zaligheid; daar king, dat elke opvolger van Petr'
voorts de K erk bestuurd w erd door bisschop- G0d verordende stedehouder van Cltrist'
as is.
pen, volgens veler oordeel door Cltrist'
tts en Vest
igtmen evenwelheb00g 04 hetbeginsel
de Apostelen zelven aangesteld,zoo w erdhet van de onbetwistbare geldigheld van kerke-

zielenheilderChristenen afhankeljk gemaakt
Van hunne gehoorzaamheid aan genoenAde
kerkeljkeopperhoofden.Deeerstevgrm alzoo,
waarin zich het denkbeeld eener Algemeene
Christeljke Kerk beligchaamde,wasdievan
hetgestrengegezag,gelgk wjditindeoverlevering en in de heerschappj der bisschoppen opmerken.Daarbj waseen zekere v00r-

1jk gezag en kerkeljke overlevering,00k

door de Grieksche kerk erkend, dan moet
men toegeven,datde Roomsche Kerk eengeschiedkundig regt van bestaan bezit. Een

kerkeljk gezag moetonfeilbaar wezen,wanneer het Onvoorwaardeljke gehoorzaamheid

van de geloovigen vordert.De Kerk heeft in
ditgevalnietalleen onfeilbare vertegenwooruitgang in leer en gebruiken nietuitgesloten, digersnoodig,maar o0k een opperstengezagmaardeze mogtalleen onderdehoedederOver- voerder, die ter hoogste instantie Over alle

leveringenonderhetqoedvindenderbisschop- kerkeljkestrjdvragen beslissen kan.Vereischt
pen plaats grjpen. Nleuwe algemeene leer- nu dehiurarchie alsbisschoppeljkearistocratie
stellingen (symbolen) moesten derhalvewor- een m onarch aan haar hoofd, dan m oet deze
den vastgesteld door eene vergadering van

laatste niet slechts onfeilbaar,maar o0k met

bisschoppen, en wél eenstemmig, daar de alle m agt begiftigd w ezen. Het spreekt van
Heilige Geestin allen opdezeltde wjsdiende zelf, dat dit kerkeljk opperhoofd aan de
te spreken,m aar w erden dan 00k beschouwd

overlevering gebondenis,dochtevensdathj,
a1snnomstooteljke,onfeilbarewaarheden,door als vervuld met den Heiligen Geest,in alles,
den Heiligen Geest ingegeven.Zoodanige be- wathj t0theilderKerk verordent,zichvan
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de overlevering niet verwjderen kan,daar met dat des Bjbels, maar 00k deinrigting
het immers onmogeljk is, dat de Heilige der hiërarchie en de nagenoeg volkomene uit-

Geest in tegenspraak komtmet xich zelven. sluiting van de leeken van de aangelegenIn deR.Katholieke Kerk kan dusseenszins heden der Kerk in hetnaauwste verband.In
het Epinoopaal,maar alleen het Cnr%aalstel- de R.Katholieke Kerk kan geene hervorming
sel worden toegepast.
van kerkeljkezaken plaatsgrjpen:de Paus
Toen nu hetProtestantismusin verzetkwam en de hiërarchie moeten er zich tegen ver-

tegen sommigekerkeljkemeeningenenPause- zetten.Evenmin mgg een 1id derKerk afwjljkeverûrdeningen,moesthetachtereenvolgens ken van de overgeleverde leer,alwildehj
strjden tegen deonfeilbaarheidvan denPaus, deze 00k langsden weg derwetenschay uittegen de overlevering en tegen hetonomstoo- breiden.O0k voor gewetensvrjheid isln de
teljk gezag der kerkvergaderingen, zoodat R.Katholieke Kerk geene plaats;immerswie
het de geheele hiërarchie en het door deze niet onvoorwaardeljk in allezaken zjn 00rvertegenwoordigd kerkeljk autoriteitsbeginsel deel aan dat der Kerk onderwerpt,is geen
aantastte. De Protestanten koesterden aan- geloovig Katholiek, ofschoon de lrerk geene
vankeljk geenszins hetvoornemen,ûm zich dwangmiddelen tegenhem intoepassingbrengt.
van de R.Katholieke Kerk afte scheiden; W élheeftzjhiertoehetregt,m=rzjmaakt
men wilde alleen sommige ingeslopene mis- er geen gebruik van,de tjdsomstandigheden

bruiken verbeteren.Daar zj nietalleen het
gezag van den Bjbel,maar00k degeloofsbeljdenisderalotldeKerkhandhaafden,bleven
00k zj aanspraak maken op den naam van

in aanmerking nemende. Daarzj aanspraak

en dezeniette verkrjgen waszonderonfeilbaxe uitleggers.Bj depogingen om hetfeilbaar gezag van menschen doorhetuitsluitend
gezag Van den Goddeljken Geestte Ve<Vangen,moestmenaanvankeljk00k dezenlaatsten

gedrongen doorde omstandigheden destjds;

maakt op het voorregtvan uitsluitend in het
onfeilbaar bezit van de kennig ter zaligheid
te wezen, z0o volgt hieruit van zelf, dat
katkoliek. Men gevoelt echtert dat Rome buiten haar geen heil te vinden is.Kunnen
dien evenmin M n hen als aan de Grieksche welligtzj n0g gered worden,dieuitonkunde
Christenen k0n toestaan.Het was niet conse- van haar verwpderd bleven, zj houdt het
quent, dat het oudste Protestantismus de on- voorzeker,datallen verdoemdzjn,diezich
feilbaarheid der overlevering metbetrekking willens en wetens tegen haar verzetten,t0t de leer aan de toenmalige Kerk ontzeide diehetkerkeljk autoriteitsbeginselbestrjden.
en haar niettemin toekende aan de geheele Immers deze laatsten versmaden oyzettel
jk
Kerk vôör den tjd der scheuring.Hetwas den bjstand,dien deKerk hun in dlten het
niet minder inconsequent, al mag men het volgend leven kan bieden. Verwerping van
00k beschouwen als de vrucht van den drang hetgezag derR.Katholieke Kerk is deeenige
destjds,hetuitwendigekerkgezagtebestrj- zonde, die den mensch voor goed doet verden en er toch in den Bjbeleen nietminder loren gaan; alle andere zonden kunnen hem
onfeilbaar uitwendig gezag tegenover te stel- door bemiddeling der Kerk vergeven worden.
len, daar immers het onfeilbaarschriltgezag Verdraagzaamheid jegens ketters is ligtverniet baatte zonder eene onfbilbare verklaring zuim ,alwordtde Kerk daartoe somtjds0ok

als een uitwendig gezag beschouwen,zondat
m en zich niethoogerdan hetR.Katholicismus
kon verheFen. D it laatste stond alzoo met
het oudste Protestantismus op dezelfde ljn.
Intusschen staat of valt het Protestantismus
geenszins m et den oudsten vorm ,w aarin het
zich openbaarde, en wat zich van hetstandpunt der uitwendige autoriteit a1s eene inconsequentie voordoet, is nietanders dan de

eerste wjze,waarophetideevan hetChristendom zich losruktevanzjnegeschiedkundige
vorming,- deeerste,n04 zeeronvolmaakte
gedaante,waarin de godsdlenstigegeest zjne
vrjheid zocht te herkrjgen,debedoelingen

lmmers zj bezit niet alleen hetregtom de
ongeloovigen door middelen van geweld te

bekeerent maardezeaan te wenden achtzj
haarpligtjwanneerliefderjketoespraakgeene
vruchten draagt. Daarenboven moet zj de
geloovigen zooveel mogeljk tegen elke besmetting der ketterj beseherkpen,en dus de
vrjheid van godsdienstoefening aan de ketters

ontnemen.Deverhouding van Kerk en Staat
w ordtdoor dezelfde beglnselen geregeld.Terwjl zj den Staat de verpligting oylegt,om
de uitvoering derkerkeljkeverordenlngenmet
gewapenden arm te bevorderen, haar door
doelmatige w etten en ruim e toelagen te
ondersteunen en haar totuitbreiding van haar

gebied beht
llpzaam te wezen,verguntzj aan
de wereldljke magt alleen zoodanigen invloed op kerkeljke zaken alsaandie magt

van G0d niet opsporende in eenige overleve- door beyaalde verdragen, eoncordqt
en gering van buiten, maar in de diepten van naamd, ls gewaarborgd. Doch zclfshierbj

'smenschen gemoed.TerwjlalzoohetorthodoxeProtestantismusdoprzjnehalfheidzwak
bljfttegenoverdeRoomscheKerk,kanalleen
het vrje Protestantismus met goed gevolg

stelt de Kerk datgene, wat zj voox het
heil der R.Katholieken dienstig rekent,ver

boven alle overeenkomsten, daar zj steeds

eene onverkorte zelfstandigheid beoogt.O0k
de bisschoppen mogen aan de regérende vorHet Roomk
%clz-lteatholic%smns heeft alzoo t0t sten geene trouw zw eren dan onder voorbegrondslag het autoriteitsgeloof,hetwelk zigt- houd, dat htl
nne gehoorzaamheid nimmer in
baar vertegenwoordigd wordtdoor het onfeil- strjd mag wezen metde voorschriften enbebare Pausdom. Hiermede staat nietalleen de langen der Kerk.Verdragen metden Heiligen
geljkstelling van het gezag dernverlevering Stoel ofmetbinnenlandschebisschoppenstrek-

tegen haarin hetstrjdgerk treden.
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ken dan p0k den Staat geenszins t0twaar- gehuldi
gde autoriteitsgeloof volstrektnoodiq,
borg tegen de altjd verder schrjdende aan- om hetverband tusschenkerkeljkevroomheld
spraken der Kerk,die zich hareregten steeds en zedeljkheid tebewaren.
Om het Katholicismus als geschiedkundig
voorbehoudt,om ze bj gunstigegelegenheden
te doen gelden. Dat is gebleken uit de ver- feit te leeren kennen, moetmen echter niet
wikkelingen overhetplaeet,uitdebemoejin- enkelstilstaan bjzjn autoriteitsbeginsel.Men
gen derKerk methuweljk:-en schoolzaken kan zich w el een kerkvorm voorstellen?die
en vooraluit de gedragingen der bisschoppen dat beginsel liet varen en niettemin weinig
verschilde van dien der hedendaagsche R.Kain Duitschlandin denjongsten tjd.
Met het autoriteitsbeginsel van het R.Ka- tholiekeKerk.Leerstelligestjtheid en ongetholiciBmusstaan onderscheideneleerstellingen schiktheid der kerkeljke gebruiken om t0t
en plegtigheden in hetnaauwste verband.Ge- ontwikkeling van godsdienstige levenswjsheid

ljk deKerk alleen in hetonfeilbaarbezitis
van de kennis des heils,z00 is0ok zj de
eenige bemiddelarest0tverkrjging derzaligheid. De mensch isvan deze dan alleen verzekerd,wanneerhjmetgeloovigeonderwerping
van degenademiddelenderKerkgebruikmaakt;
hj kan echter 0ok zondereigen toedoen de
kerkeljke zegeningendeelachtig worden,wanneerhj slechtshare werking nietverhindert.

te dienen, vindt mexl nietalleen bj hetR.
Katholicismus,maarookindeGriekscheKerk,

en bj de versohillendevormen van hetregtzinnige en haltkegtzinnige Protestantismus
evenzeer. Intusschen valt hetniette ontkenneny dat het R .Katholicismus in eene reeks

vaa leerstellingen - zooals van de vrjheid
van wil,de erfzonde,de bekeering,de goede

werken,de mogeljkheid van volkomene hei-

Immers de Kerk kan uitden schatdergoede ligheidenz.- eenezedeljk-practischerigting
w erken, door de Heiligen verrigten dus ter volgt.Verwjt hetgestrenge Protestantismus
harer beschikking,een gedeelte aan de gelo0- aan hetKatholicism us,datditlaatste de vervigen afstaan en alzoo asaat(ziealdaar)ver- diensten van den eenigen M iddelaar d00rverleenen.Zj kanvoortsdoordekrachtdersacra- heëng van menschen t0theiligen en dooreen
menten# inzonderheid door die van het mis- blind vertrouwen op eigene goedewerken verofer,nietalleen aan levenden,maar 00k aan kleint,- het R.Katholicismusheeft regtop
dooden Godsgenade bezorgen,zielen uit het de bewering, dat eene reeks van middelaars
vagevnv (ziealdaar)reddenendeonvoldoende en krachten gewettigd wordt door de geschieboete der geloovigen aanvullen. De zcven denis en de wjsbegeerte,terwjlhetaan de
sacramenten versieren '8menschep geheele 1e- Protestanten eene overdrevene O/zrïdfld-vervenj van de wieg t0t aan het graf,m et een eering ten laste legt.'Vatvoorts het Protesbloemenkrans van genademiddelen,die aande tantismusverwerpt als eene Heidensche ver-

geloovigen ten allen tjde den bjstand der ontreiniging van het Christendom , bjv. de
Kerk verzekeren,doch ondervoorwaardevan

nnvooorwaardeljke gehoorzaamheid aan hare
wenken.Hettoppuntderkerkeljkewonderen
is de transk
wbstantiatie, nameljk de verandering van den ouwel en den wjn in het
vleesch en bloed van Christlis door de.hand
van den priester onder den invloed van den
Heiligen geest.

dienstvan heiligen,beelden en reliquieën,de
transsubstantiatie,hetaanbidden vanhethoogwaardige,- in hetalgemeen dezinbekorende
pracht der R. Ifatholieke eeredienst,de tal-

rjke plegtige handelingen en de uitwendige
luister der hiërarchie!- datalles is in v0l-

komene overeenstemmlng metdenLatjnschen

volksaard.O0k heetthetorthodoxe Protestan-

Hoewel de leer zooveel mogeljk onveran- tismus geen regt om zjne stem te verhefen
derd w erd gelaten,heefthetR.Katholicism us tegen de wonderen der R.Katholieke K erk
zich nu endan kleinewjzigingenveroorloofd, in onzen tjd, omdathetevenzeeraan wonwelke intusschen geeneafbreuk deden aan het

deren relooft, al is hetdan ook aan zooda-

hootklbeginsel.In 1439bjv.werd ophetcon- nige, d1e in langgeledene eeuwen zouden gecilie te Florence aan de geiinieerde Grieken schied zjn.O0k de kloosters,hetvasten,het
de kelk ten behoevederleekenenhethuweljk bidden van den rozenkrans,bedevaarten,pro-

der priesters toegestaan.O0k het houden van cessiën enz. beantwoorden geheel en alaan
godsdienstoefening in detaaldeslandsenveler- den trap van zinneljke vroomheid, waarop
leiverandering in eerdiensten gebruiken kon- zel
fsin onzen tjd millioenen zitth n0q steeds
den vöören naworden vergund,zonderdathet bevinden.In Italië,Spanje en dergelgkelankerkeljk autoriteitsbeginselbedreigd werd.In den bestaan v00r de Germaansche en Anglode dagen der Hervorming beproefde men het Germaansche vormen van hetProtestantism us
zelfsherhaalde malen om t0teen vergeljk te geene gunstige vooruitzigten.Hethoogste,wat
komen,en somtjds,zooals in 1540teRegens- men erverwachten kan,is- vooralinltaliëburg, liepen de gevoelens van de R.Katho- een inwendige hervormingj die met behoud
lieken en Protestanten niet ver uiteen. De van de R.Katholieke leeren eeredienstenkel
dogmatische geschillen tusschen de R.Katho- het Ultramontanismus verwerpt,en hiermede
lieken en oude Protestanten vormden geene het autoriteitsbeginselmetzjne voorde moonoverkomeljke hindernis voor beider ver- derne beschaving hoogst nadeelige gevolgen,
eening, vooral daar op de kerkvergadering nameljk de onteilbaarheid van den Paus,de

te Trente eene reeks van belangrjke leerstel- onvoorwaardelgke heerschappj der Priesters,
lingen onbeslist bleef. Het R.Katholidsmus den gewetensdwang en de belem mering van
eischttotzaligheid nietalleenhetgeloof,maar het vrje onderzoek.Een Katholicismus evenxk de'werkenten ditis00k bj hetaldaar wel, dat zjne vatbaarheid vooren behoefte
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aan hervorming erkent, staat, als vorm des voo1'hem een nieuwe werkkring.Hj stichttè
Christendoms, in de geschiedenis naast het in 1856 hetdagblad nRusskj Wlestnik''
,hetProtestantismus en kan zich niet meer het welk de denkbeelden van hetmoderne libeednig waar en oorspronkeljk Christendom ralismus, inzonderheid het Engelsche pSelfnoemen.Intusschen is hetzeker,dathetKa- gogerament''vertegenwoordigde.Nognaoitwatholicismus op den duur rekenschap za1moe- ren de leemten en gebreken van de Russische
ten houden metden vooruitgang van w eten- maatschappj zdö onverholen in het licht g0schay en beschaving! deze ondermjnen het steld,als door Katkow in zjndagblad,engeautorlteitsbeginsel,- zjhervormendegeheele raimen tjd werd hj beschouwd a1s de vlag-

maatschappj en dulden niet,dateenverouderendegodsdienstiorm zjn verloren regthandhave.Detjd derherscheppingzalingnnstige
oogenbllikken aanbrelkenyen dieheerschappj
za1 beantwoorden aan de nieuwe behoeften.
De vorm van het Katholicismus zalntlwcl
geenszinsdie vanhetLutherscheofHervormde
kerkgenootschap worden,dochlaterzulleno0k

voerder der vrjzinnige partj en a1seen van
de meest-verlichte tegenstanders van hetAbsolutismus. De opstand in Polen en eeye

koortsachtige poging t0t omwentelingen ln
Rusland bragten Katkow,sedert1861 00kmet
de redadie van de ,Moskousche Courant''
belast, t0t andere politieke denkbeelden.Als
apostel der Russische nationaliteit verkreeg

dezeandere gedaanten aannemen,en bj een- hj een verbazenden invloed.Hj schonk een

heid van beginselza1 dan eersteene vereeni- nieuw leven aan doRussische persen veroorging van Katholicismus en Protestantismus zaakte hierdoor veel goeds,maar de dweep-

mogeljk worden.Eerst wanneer deze ist0t ziekejver,waarmedehj alles watnietltusstand gekom en, zal m en ktlnnen spreken

sisch was gervolgdejberokkendeveelkwu dsj

van eene Katholieke(Algemeene)Christeljke zoodatde regéring,na herhaaldevruchtelaoze
Kerk.
waarschuwingen,zjn dagblad schorste.Voar
Katjang isdenaam van alle soorten van 't overige is Katkow een aanbidderderaristoboonen,die in den geheelen Indischen Archi- cratie, een
ra
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enpelen vooral0P Java verbouwd worden.Men bezit en
heeft daarvan een groot aantalverscheiden- Duitschers.
heden. O0k de bladeren worden gekookt en
K atoen, afkomstig van hetItaliaansche
a1stoespjsbj rjstgegeten,terwjldeboonen Vzoord cotone, hetwelk aan den ArabiscNen

zelven atkekookt worden genuttigd.Uit de
pitten van Katjang tannah(aardboonen)wordt
eene olie bereid,welke de Chinezen in plaats
van boteraan despjzentoevoegen.Eenbouw
Katjanglevertongeveer15pikolsjeneelkpikol
Kn,
tlang kostin debazar4 t0t6 gulden.
Katpe,zieBloeLwjixe.
K atlesdragenden (Amentaceae) is de
naam eener afdeeling van planten in hetnatuurljk stelsel Van Jnssieu. Zi
j omvat alle

naam koton(b00mw01)isontleend,noemtmen

deafzonderljkefamiliederJwglandeae.Totde
onderafdeelingen derKatlesdragendenbehooren
v
olgens Jussieu:de Betulinae (berken enz.),
de Cgpulferae(denapjesdrapendenjzooals
eiken enz.),- de Salieineae(wllgen enz.
),de Ulmaceae(lepen enz.
),- Juylandeae,- en

derzaden,hetwelk zich bj hetopenspringen

gewassen, die zich kenmerken door eene
bloeiwjze,welke men Kabjesnoemt.Degewassen dezerafdeelingonderscheidenzichdoor
enkelvoudige bladeren, metuitzondering van
de gewone okkernoot (Juglans regia),waaraan men derbalve plaats heeftaangewezen in

eene uitgesponnenkatoendradengewevenstof1
die geverwd en gedrukt wordt,maar00k gebleekt ofongebleekt in den handelkomt.De
grondstofwordtgeleverd doordenkataenboom

(Gossypium arborellm L.)endenkatoenheester
(G.herbaceum L.). Deze gewassen behooren
t0tde natuurljke l
àmilie derMulvaceae.De

katoenstruik iqeene digte,kruidachtige plant
met gelobde, hartvorm ige bladeren,gele en
roode bloemen. Men heeft van hetgeslacht
Gossypium o0k n0g andere soorten,die k>
toen ot'boomw0lvoortbrengen, zooals G.reIi
-/p
dx- L.en G..
#JzàJ#e>.
ç:.Dekatoenbouw
heeft zich uitgebreid over alde keerkringsgewesten. en hetkatoen zelfis een omkleedsel

der vrucht a1s flndradige vlokjes vertoont.

Doormiddelvan werktulgen wordthetkatoen
van de zaden gescheiden, en deze laatstenj
die veelvette olie bevatten,kunnena1sbrandstof dienen. Een eenvoudig zam enstel van
M yrieeae. Al deze onderafdeelingen worden boom wol vormt de watten, w elke t0t vernu als familiën besehouwd.M en ziet?datm en warming en t0thetbedekken van brandwononder de Katlesdragenden de aanzlenljkste den w orden gebezigd.
loofboom en onzer bosschen aantreft.
De katoennjverheid,wathetaankweeken
Katkow (Michail Nikiphorowitsl), een van boomen en heestersen hetverzamelen van

Russisch dagbladschrjver,geboren in 1820te boomwolbetreft,bloeitvooralindezuideljke
Moskou uit een adelljk geslacbt,studeerde Staten van Noord-Amerika, - voorts in

aan de universiteit aldaar en ging in 1841 EgyptejHindostan en op Java.W athd ver-

naar Königsberg en Berljn,waarhj t0tde
jverigste leerlingen van Seltelling behoorde.
In Rusland teruggekeerd,werdhjhoogleeraar
in de wjsbegeerte aan deuniversiieitzjner
geboortestad, doch legde die betrekking eerlang neder, daar hj zich aan velerlei be-

werken diergrondstofin spinnerjenenweve-

rjen aangaat,heeltdienjverheid eeneho0qe
vlt
lgtgenomeninEngeland,terwjlzjvoortsln

0ns Vaderland - vûoral in Twente - de
welvaart nietweinig bevordert.0:k de blee-

kerjen leveren aldaar groote voordeelen op.

perkingen moest onderwerpen.Na de troons- Met betrekking t0tde katoendrukkerjen bebeklimming van Aleœander 11 opende zieh kleedt Zwitserland den eeraten rang.
IX.
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Katrol(De)iseenderenkelvoudigewerk- bezorgtgeene vermeerdering van kracht.Men
tuigeh en bestaatuiteene schjf,beweegbaax ziet in fg.2, dat men daarbj 00k nog de
om eene door haar middelpunt gestokene as. wrjving derschjfom deasoverwinnenmoet.
Somtjds is de spilonbeweeg'
a)k
' met deas Bj delossekatrolisheteene eindevan het
verbonden en in hare pennen beweegbaar, koord (f
ig.3)aan een vastpunt bevestigd,
doch meestalisde Bpilvasten kan de schjf terwjl de lastzich aan den haak van den
beugelbevindt.Zjn debeide deelen van het
)
1
/
koord evenwjdig,dan isdekrachtgeljkMn
@ë#*@

l

%

.*.@**

l
j-

!,
Fig.1.

om haarheen draajen.Deuiteinden derspil
hangen in een beugel,die deschijfgeheelof
gedeelteljk omva'
t(ig.1)en voorzien isvan

Fig.4,

een haak, waarmede men de katrolaan een

de helf?vall den last,waarvan echter hetbe-
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drag derwrjving moetworden afgetrokken;
zjn debeidedeelen van hetkoordnietevenwjdig,zooals in ;g.4,dan zalmen,die
deelen verlengendetotA en van ditsnjpunt
eene 1jn door de as trekkende,de grootte
van den last,b.v.in evenzûoveleNed.duimen
a1sdezeNed.pondenbedraagt,opdie1jnkunnen uitzetten,en alsmen daardoorden afstand
A.D 1erkrjgt,uitD ljnen trekken,evenwjdig aan F A en A C. Het aantalNed.duimen, in A C bevat,za1dan het aantal Ned.

ponden aanwjzen,benoodigd om dien lastte
dragen.

Fig.Q.

Aan boord van schepen heeftmen vaste en

ossekatrollen.Eeneverbinding van ééne(of
vast puntkan ophangen (vaste katrol)Ofmet l
er) losse en vaste katrolnoemt mentakel
den te verplaatsen last verbinden (losse ka- me
ealdaar),talie of
'blokken.
trol). De omtrek der schjf is gegroefd,om (zi
K ats.Onderdezen naam vermelden wj:
Jacob flf:, een verdiensteljk Vlaamsch
N
Y
letterkundige.Hj werd geboren te Antwerpen
'

den 5den Mei1804,vertrok in 1808 metzpne
ouders naar Lier en m oest aldaar arbeiden
in eene Aveverj.In 1819 ging hj naar Brussel,en eerst hier ontving hj eenig onderwjs.
Niettemin k0n hj reedsin 1827 als onder-
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wjzer optreden, doch na de Belgischeomwent
eg
ling
vond
weini
bjva
l, zjne Vlaamsche school zoo
dat hj t0t het weversbef
lrjf
moestterugkeeren.W eldravoegdehjzichbj
de parti
j der demûcraten en werd schrjver.
Zjn eerste stuk waseen:pNieuwjaarswensch

aan mjnen evennaesten(1836)''.Metdeleden
eener pnlitieke vereeniging stiehtte hj den
schouwburg rDe Volksbeschaving'',waarvan

hj bestuurder werd. Daarvoor schreef hj:
Klaes Lyden (tooneelspel, 1835)''
, - pDe
verlichteboer(bljspelj1835)7',- rHetaardsch
Parad/s of de zegepraal der broederliefde
Fig.3.
(tooneelspel, 1836)''
, - pDe voorbereiding
een koord of touw op te nem en. De vaste der kiezing aan de herberg of devex'
geljking
'ka
trol dient alleen om de rigting,waarin de van den barmhartigen Samaritaan (1836)'',laat verplaatst moetworden,te wjzigen en De vjanden van het licht ofde tegenwer-

4)
1
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kingep van demaatschappj derverbroedering
(1836)'',- ppeer-la-la (kluchtspell''- en
fDeBelgischeNatie(dramatischfeesttafereell''.
Voortsleverdehj:gvolksgedichten(t851)'',Belgische volksalmanakken'',- pAntwoord
op een naamlooslasterschriftenz.(1840)'',5Volkshandboekje(1842,1843)''!- enpW erk
en Kn.
pitaal(1872).00k was hj van 1835t0t
1843 aan de redactiè van onderscheidene

roote tanden nfmet eene onder- en boven-

11p, na den bloei door haren yesloten,door
eene afvallende, schjnbur l-llppige bloemkroon, dooreene z-slippige boven-en 3-sliy-

pige onderlip,en door4 buiten de kroonbuls
uitstekende, t0t elkander genaderde meeldraden.De soort,welke wjkattenkruidnoemen,

is eene lage ylant metkleine,eironde,van

onderzachtharlge blaaYesmeteenprikkelen-

sveekbladen verbonden.
den en krachtigen geur.De katten zoeken en
Jan Jrdl#rïk Icats,een zoon van den voor- vernielen dit gewas.
gaande en tooneelkunstenaarbj den schouwKattenstaart (Amaranthuscaudatus),zie
burg nDe Volksbeschaving''.Hiervoor schreef Amarantkaoedn.
hj: pLodewjk ofde gevolgen van hetspel K atuil,zie Uil.

K atz (samuël), hoofdredacteur van sDe
Telegraaf'',werd geboren den 23sten Januarj
1841,deed het candidaatsexamen in de regten
en was eenigen tjd hoofdredacteur van het
AlgemeendagbladvanNederland''.Hjschreef:
XRemus diSalvadi,de rooverhoofdman in de
Ardennen (1862)''
,- nMisdaad ontmaskerd(2
dln,1864)'',- pHetNederlandschvolksmuseum
(1865- 1869)''
,- en pHandboek derwelspret0t den rang van kapitein. Daarna onder- kendheid (1874)'',beneçensvele bjdragen in
stel
mde hj de Mexicanen in hun strjd voor tjdschriften en dagbladen.
de onafhankeljkheid, verdedigdealskolonel K atzbach is de naam van eene rivierin
de stad oaxaca en overleed aan degelekoorts het district Liegnitzder Prnissische provincie
op heteiland Nassau in 1867.
Sl
*le
#z*
le.
:@
. Zj heeft een sterken stroom, kan
K attegat (Het) noemt men de doorvaart dool' dell toevloed van water, dat van de
tusschen de oostkust5-an Jutland en de west- bergen afdaalt,in korten tjd hoog rjzen en
k11st van Zweden,ten noorden van de Deen- stort zich bj Parchwitz in de Oder.Zj is

(drama,1853)''
,- rDrBastaard (dramal''en pHetgeld (dramal''.Voorts leverde hj:
D1E8e
(
6n
0)70
0rdoverdeassociatiënderwerklieden.
,- pFrankrjk tegenover Europa ot
dekwestie dernatuurlgkegrenzen(1860)''en nBelgen vooruit naar het uiterst Oosten
(1860)''.Bj hetuitbarsten van den oorl0g in
Amerika toog hj derwaarts om te strjden
voor de afschaëllg derslavernj en klom op

sche eilanden. Ten zuiden is het doo1' de
Groote en Kleine Belt en de Sond met de
oostzee verbonden.Het heeft in het westen
en zuiden lage,doch ten oosten,in Zweden,
zeer steile en rotsachtige kusten, waar den
zeem an vele gevaren dreigen.

vooralvermaard doorden slagvan 26Augustus

1813.Toen nameljk den lTden Augustusde

wapenstilstaud tusschen Napoleon en de Verbondene M ogendheden afgeloopen was, had
Blûa er aanstonds met het Silézisch leger de
Katzbach overschreden en den vjand op den
K atten is de naam van een der oudste 19den en zostenoverde Boberteruggedrongen.
Germaansche volken. Het bewoonde het he- Inmiddels was Napoleon met de garde uit
dendaagsche Ilessen,Fulda,Hanau,Isenburg Dresden Opgerukt, om aan zjn gevaarljk-

en een aanmerkeljk gedeelte van Franken- stenvjand eene nederlaag t0etebrengen.Hj
land t0taan deSaale.Hetzuidwesteljk uit. gaf aanstonds bevel t0t den aanval.Blûelter

einde van hun land werd door de Romeinen evenwel, die volgens Zgn
@* operatieplan elken
onder Drusus ingenomen, en de Mattiaken, beslissenden slag wilde vermjden,trok achaldaar gevestigd en een stam der Katten, terwaarts tot aan Jauer. Het vjandeljk leger
waren geruimen tjd Romeiuscheonderdanen. had intusschen Goldberg aan de Katzbach beDe Katten nam en deelM n den opstand der reikt. Dt
iâr ontving Napoleon de tjding van

Duitschers onder Herman (Arminius),en toen het oprukken van het groote leger der Verlater de roem der Cherusken daalde,klom bondene Mogendheden uitBohem ennaarD resde hunnej vooral door de voortrqleljkheid den,en spoedde zich den 23sten m et een bevan hun voetvolk,hetwelk door Tcc
'iïxd zeer langrjk deel zjner troepen derwaarts.In
wordt geroemd. Ten tjde van M amcns2lrd- Silézië bleven onder bevel van maarschalk.
léus, tegen het einde der 2de eeuw , deden M acdonald het 3de, 5de en llde armeekorps
zj invallen in Romeinsch Galliëen Rhaetië. en het 2de kavalleriekorps achter,te zam en
In den aanvang der 3de eeuw ondernam
Qaraealla tegen hen en tegen de Alemannen
een vrachteloozen togt. omstreeks het midden van genoemde eeuw werd hun naam door

ongeveer 100000 man. Het Silézisch leger,
uit één Pruissisch en 2 Russischekorpsen bestaande, telde omstreeks 90000 man. Eerst

den 24ste)
lAugustuskwam bjhethoofdkwardien der Franken verdrongen,en wj vinden tier het berigt,datdevjand stand hield bj

Goldberg. Blûolter maakte daaruit opj dat
Napoleon naar Saksen wasteruggekeerd,overKattenkop is de naam van een kleinen tuigde zich door verkenning van de waarheid
mortier,bdsteRdt0thetwerpenvangranaten. van dit vermoeden en gaf bevel, dat alde
K attenkruld (Teucrium Marum L.)isde korpsen den 26sten wedor over de Katzbach
naam eener plant,die t0t de tàm ilie der Lip- zouden trekken;doch tegeljkertjd waso0k
bloemigen en t0t het geslacht Teucrium be- Maedonaldopqerukt.De ontmoeting van deze
hoort. Dit laatste onderscheidt zic'
h door een twee legers leldde t0t den slag aan de Katzhem hetlaatst vermeld dûor Claudifl
mus tegen
het einde der 4de eeuw.

buis-ofklokvormigen kelkmet5bjna even bach.Wl#cFze ha; zjn linker vleugel aan de
18*
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W oedendeNeiszeen zdn regtervleugelopde sau den titelvoerden van graaf van fcfzelhoogvlakte bj Maltitseh opgesteld; tusschen ellnbogen. De bouwvallen Van het aloude
deze beiden z0u York voorwaarts rukken. stamslotliggen nabj hetvlek van denzelfden
Deze was sedert 5 uur op marsch;het begon naam , en het kasteel Neukatzenellnbogen,
teregenen endaarna testormen,terwjldon- gewoonljk pdie Katz''geheeten en in 1303
kere wolken de gewone waarnemingen ver- doo1'graafRhannaandeRjntegenoverGoarshinderden.om 10 uur had York de hem aangewezene plaats bereikt,en te 2 ure zouden
alle korpsen naar de Katzbach oprukken.
M aodonald echter was reeds sedert9 uurderwaarts op marsch m et het 5de en lldekorps,

terwjlhet3dezich omstreeksden middag in
bew eging zette.De linkervleugelonder Langerpl werd heteerstaangetast.Deze echter,
bekend met de vroeger doorBlûaerberaamde
plannen,verwachttehetbeveltotdenterugtogt.

Hj had hetgeschutreedslatan aftrekken en

hausen gebouwd, deed men in 1806 op last
van Napoleon in de lucht vliegen.

Kauer (Ferdinand),eenverdiensteljk t00-

neeldichter, geboren in 1751 te Klein-Thaya
in M oravië, schreef ongeveer 200 stukken
voor het tooneel, zooals opera's,zangspelen

enz.Zjn pDonauweibchen''maakte grooten
opgang.Voorts leverde hj meerdan Q0 missen en een groot aantalandere stukken.op

g
evorderden leeftjd leed hj grootyebrek,en
overleed te W eenen den 13den Apnl 1831.

weigerde zeltb te gehoorzamen, toen Blûelter
K auFer (Eduard), een verdiensteljk
omstreeks den middag,nadat de Pruissisc'he Duitsch dichter, geboren te W ehrsdorf bj
voûrhoede reeds achterwaarts gedrongen was Bautzen den 8stenJanuarj 1824,studeerdete

en hetkanongedonder00k bj Saekengehoord Leipzig in de godgeleerdheid, maar wjdde
werd, last gaf t0t een algemeenen aanval, zich weldra aan de letterkund6, vooralM n
om den vjandin deKatzbach enin deW 0e- de di3htkunst. Zjne liederen getuigen Van
dende Neisze te w erpen. York en A cbs zjn diep gevoel en van zjne edele gezi
ntb
maakten een aanvang, en honderd stukken heden zooalsmenvooralin zjneXJesushymgeschut deden zich hooren.De regen maakte nen (185492de druk 1862)''kan opm erken.
de geweren onbruikbaar om te schieten,z00- In 1848 nam hj deel aan de Btaatkundige
dat men meestal Btreed met de kolfen met gebeurtenissen,redigesrde voûrts teNiirnberg
het bajonnet. De troepen der Verbondene de nFrânkisehe Blëtter/', toefde vervolgens
Mogendheden behielden overal het veld, En eene reeks van jaren te Dresden en keerde
de vjand begon tewjken.Hetwaseen hag- eindeljk naarLeipzigterug en veytiqdezich
cheljk oogenblik,toen de Fransche ruiterj te Neuschönefeld, in de nabjheid dlerstad.
tusschen de brigades drong,doch het gevaar Hj schreef n0g? onder den titel: pAm
werd afgewend dGoleen aanvalvan Blûeher's heimischen Herde'', eene uitmuntende verzakavallerie. Omstreeks 8000 paarden namen meling vannovellenen leverdebjdragenvoor
deelaan ditvreeseljkruitergevecht.DeFran- XEuropa'',hets,lueipziger Tageblatt''enz.Hj
schen werden eindeljk op de vlugtgelaagd overleed den 14den April 1874.
en in de grootste verwarring van de stelle
K aufm ann. onder dezen n=m vermelrotswanden in de rivierdalen en in de opge- den wj:
zwollene rivieren geworpgn. Lamgeron, die, A ngelika Kaufmann, etne beroemde Duitvan geschut verstnken, zlch in groote onge- sche schilderes. Zj werd geboren den 3osten
legenheid bevond, kreeg nu hulll,en nam October 1741 te Churin Graauwbunderland,
althansjverig deelaan devervolglng,welke alwaarhaar vader gevestigd wasa1sbisschop5 dagen duurde en eerst aan de Queiseen peljk hofstthilder, ontving van dezen ondereinde nam. Niet minder dan 103 kanonnen, wjs in de beginselen der teeken- en schilderQ50 wagens, 2 adelaars,alhetbagaadje en kunst, en oefende zich voorts te Milaan)
18000 gevangenen vorm den den btlit.H etver- Florence, Rome en Napels (1753- 1769).
lies der Franschen aan gesneuvelden en ge- Daarna bezochtzj Londen,w=r zj grooten
wonden bedroeg althans 12000. Naar dien rûem verwierf, maar ook eene echtverbindstrjd ontving Blûclter vervolgens den naam tenis sloot, die eerlang door eene scheiding
gevolgdzjNvme
van prins von Y JAIdJJ#/.
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K atzenellnbogen, in het Latjn Catté- huwde
melibocus ofM eliboews& r Katten,is de naam jaren later overleed.Haar echt was kindervan een oud graatbchap in Duitschland;het loos gebleven,en zj wjddezich nu uitslui-

werd verdeeld in Roog en Laag Katzenellnbogen. Het eerste om vatte een gedeelte van
de Bergstrasze, van het odenwald en van
het woud van Dreieieh,- het laatste was
gelegen in de W etterau.Beide behoorden t0t

tend aan de kunst en aan hare vrienden,
onder welke zich de uitstekendste dichters)

geleerden en kunstenaarsbevonden.Zj over-

leed den 5den November 1807;de begrafenisplegtigheid werd door Canona geregeld, en
hetlandvan deBoven-Rjnen besloegeneene haar borstbeeld in 1808 in het Pantheon geoppervlakte van 20 1 geogr.mjl.Heteerste plaatst. Hare nalatenschap bestond uit eene
verviel in 1479 na den dood van den laatsten keurige boekerj, vele stukken van oude
graaf P ltilip, aan Hessen, vervolgens aan meesters en een aanzienljk vermogen,waar-

Hessen-cassel,daal'
na gedeelteljk aan de gra- over zj ten voordeele van onderscheidene
venron.
Me.
::eA
)-2#eïp/'
el.
s-.
& &pHr#,enin1815 personen en inrigtingen had beschikt.Zj

aan Nassau,hetwelk reedsin 1803 hatandere heeft vele portretten en historiestukken gelegedeelte verkregen had, zoodat zoowel de verd,wier correcthei
d van comjositie echter
keurvorgt/
:* K6&86.a1sdeMrtshertog %@nXld- veeltewenschenQverlaten,terwjlzjzichdnor
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een warm cclorietendoordeongemeenebevalligheid der fguren onderscheiden. In ûnderBcheidene musea vindtmen haarportret,door
haar zelve geschilderd.
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aan desage omtrenteen veldslag tusschen de
Hunnen en de Romeinen, door welke vermeld wordt,dat de geesten der gesneuvelden

den strjd n0g 3dagen en 3nachtenmetverK.von .
Vc#-Jll,een Russisch generaal, bittering bleven voortzetten.Dat stuk,in het
die sedert1867 lauweren verwierfdoorzjne muséum van graafRaezynskt te Berljn aankrjgsbedrjvenin Toerkestan.Nadatgeneraal wezig, baarde doorzjnehmveringwekkende

Tsjernaiow in Odober 1864 de stad Tsjem- Schoonheid grootopzien,en koning Lodewl
jk

kend en daarmede de landen tusschen de schonk den vervaardiger eene ruime werk-

Tsloeen deSyr-Darjaveroverdhad,ontstond plaatsmeteen kleinjaargeld.
door een besluit van den Czaar de provincie

In 1845 voltpoide Kaulbaeh:pDe verwoes-

Toerkestan met generaal Ts
jernaiow aan het ting van Jerusalem'' een groot stuk in oliehaofd. In 1867 echter werden alle Rt
lssische verf en in de Pinakotheek geplaatst. Men
gewesten, aan Centraal.Azië en China gren- ziet daarop historische met allegorische fguzende. fot een generaalgouvernement Toer- r0n vermengd, hetgeen hem intusschen door
kestanvereenigd,waarnadeadjudant-generaal velen euvel w erd geduid hoezeer raen 00k

non Xclf-cxz,zich benoemd zag t0tgouver- zjnefantazie,zjnegroegéxingenzjncoloriet
neur-generaal van dat nitgestrektgebied.Er bewonderdc.Hj begaf zlch vervolgens naar
bleefechtereen vjandigegeesttegen deRus- Italië,maargafdaarna bljkenvanz'
ljn eigensen heerschen,en in Maart 1868 verklaarde aardig talent,hetwelk zich aan de magt van
de Emir van Bokhara den rheiligen 00r10g'' ironie en satyre niet onttrekken k0n, door

aan deveroveraars,waartoehj zichmetden zjneteekeningen bj oReinekeFuchs'',welke
Khan van Khokand en met den Emir van op de geestigste wjze vermomde menschen
Oorgange verbonden had.NadatKaufmannde voorstellen. Daarop volgden teekeningen bj
opstandelingen bj herhaling geslagen had, hetsprookje van den rattenkoniny Worzelen
veroverde hj den QostenJunj 1868,naeene Van den rattenkoning Y tzliratzi,ln 1819 5erbelegering van 8 dagen,Samarkand envoegde vaardigd, doch eerst in 1829 in pbotogradeze stad bj het Russische rjk. In Julj phieën uitgegeven.Vool'
tsschildefde hj satyonderwierp zich de Emir van Bokhara aan rieke stukken in de nieuwe Pinakotheek,en
de hem voorgestelde vredesvoorwaarden,v0l- zjnehumoristischespotternj spaarde 13a2l1W egenswelkehj Samarkand afstond,enveroor- ljks den Koning zelven.Hj werd in roem
loofde,dat de R ussen op een drietalplaatsen de m ededinger van Corneliws en schilderde
kantonnementen aanlegden.Na dien tjd zjn, 0ok teBerljn tafereeleninlletnieuwemuséumj
tengevolgederRussischeexpeditienaarKhiwa, welke de hoofdtjdperken uitde geschiedenis
de wederspannige gewesten in eeneRussische der beschaving voorstellen.Deze w orden als
provincieherschapen.
zjnevoornaamstevoortbrengselenbeschouwd.
Kaulbach (W ilhelm von),een uitstekend In 1859 schilderde hj in het Germaansch
Duitsch kunBtenaar, geboren te Arolsen den muséum te Niirnberg:potto III in den graf15den October 1805,ontvingonderwjsin de kelder van Karel de Groote'',- voorts pDe
beginselen der teeken- en graveerkunst van slag van Salamis''voordehistorischegalerj
zjn vader en ging in 1821naarDiisseldorf, in het Maximilianéum te Miinchen,en veel
waar hj zich oefende onder de leiding van laterhetcarton:oNer0''.Vooralechterleverde
Cornelins en weldra cartons voor fresco'
s en hj teekeningen,bestemd voorde etsnaalden
gtukken in olieverf leverde. Toen Z.
P.n jeey. dienende t0t illustratie van belangrjke werraeester in 1825 met vele leerlingen naar ken, - bjv. van de gedi
chten van Gölhe,
Alinchen vertrok,bleefK aulbaeh achter,doch van Deltiller,van W altlter 'tw lde F'
o-çelzneï4ej
daar hj in hetvolgendeJaar om eene nidige van Rieltard '
r qgler enz. Doû1- pGoethe's
reden een w eerloozen m edeleerling m ishan- Frauengestalten''heeft hj grooten roem verhandelde, werd htlweggezonden,waarna hj worven.In 1870 teekende hj een grootcarvvoorstelzich desgeljksnaarMiinchen begaf.Hiertee- ton,den ketterm eesterPedrovl.rùld.
kende hj cartons voor eenige fkesco'
s, die lende, en daarna onderscheidene doodendansinden zuilengang van den slottuinzoudenprj- teekeningen, waarop geschiedkundige persoken, alsmede voor het plafond van het nen,zooals Napoleon,Aleœander rpzlRnmboldt
Odéon.00k versierde hj dedanszaalin het enz-,niet ontbraken.
paleis van hertog M aœ met16 tafereelen uit
D ekunstenaar zelfbehoorde nietalleendoor
de geschiedenis van Amor en Psyel
te.Voorts zjn talent,maar ook doorzjn haraktert0t

leverde hj vooxtreFeljke stukken,tafereelen de merkmaardigste personen onzereeuw.Hj
vo
orstellendr uit de werken van Klopstock, was geestig? levendig, strjdlustig, vervuld
G#fA:en Wgeland,in hetpaleisderKoningin. m et hum or,ironie en satyre.Hetspreektvan
Men bespeurde in zjne voortbrengselen een zelf, dat een kunstenaar,die zich door z00gestadigenvooruitgangen toch verklaardehj, veeleigenaardigs onderscheidde,geene school
dat hj niet geschiktwasvoordemonumen- k0n vormen.Ruim 35Jaren washj diredeur
tale kunst.Hetbleekdan00k meerenmeer,dat van de schilder-académie te Miinchen en overhj eenongewoontalentbezat,om metbitteren leed in hetvooxlaar van 1874.
spot de schaduwzjden der maatschappeljke
K aunitz (W enzelAnton,prinsvon),een
toestanden en de verdorvenheden van 'sxaen- begaafd Oostenrjksch staatsman, gebol'en te
schenhartvoortestellen.Nietteminteekendehj W eenen den Qden Februarj 1711,werd bezjn beroemdstuk:pDeHunnenslag'',ontleend stemd voor den geesteljken stand en ontving
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op zjn 13deJaar debetrekking van domheer
te Miinster. Eerst na het overljden zjner
oudere broederB legde hj, als eenige stamhouder,het geesteljk gewaad af en wjdde
zich aan de staatkunde. Hj studeerde te
sveenen,Leiyzig en Leiden,deed vervolgens eene rels door Engeland, Frankrjk

en Italië, en werd in 1725 door keizer

Karel VI t0trjkshofraad en knrtdaarna t0t
Keizerljk commissaris op den Rjksdag te
Regensburg benoemd.Doorzjn huweljkverkreeg hj hetgraafschap Rietberg.Na 'sKeizers dood begafhj zich naarzjne goederen

terBchen ministerl''bestempelde.Hj beratbj
vele goede eigenschappen eene hooge mate
van jdelheid,waszeergesteld op zjne kleeding en achttenietsgoed,watnietuitParjs
afkomstigwas.Hjsprro
kzeervlotItaliaansch,
Fransch,Latjn en Engelsch en waseen be-

vorderaarvan kunsten en wetenschaypen.
Kaup (Johann Jakob), een verdlensteljk

Duitsch dierkundige, een schoolmakker van
Gerrinns en Liebi
g en 00k in 0ns Vaderland
niat onbekend, werd geboren te Darmstadt
den loden April180r,legde zich reeds vroeg

met jver t0e op de natuurljke historieen

in Moravië, doch Maria 7'
Aerdt
sïc rie? hem begaf zich in 1822 naarGöttingen,waarhj

terug in Btaatsdienst.In 1741zag hjzlch af- zich evenwel bedrogen zag in de verwachgevaardigd naar pausBenedidnsXIV,voorts tingen, welke hj gekoesterd had van pronaarFlorence,en in 1742ging hj alsgezant fessor Blumenbaeh,.Nu spoedde hj zichnaar
naar Turjn.In 1744 werd hj mlnister aan Ileidelberg,waarzjnewenschenevenminverhet H0f van hertog Kard rJl Lotharingen,

vuldwerden,envervolsensnaarLeiden,waar

gpuverneur-generaalderOostenrjkscheNeder- hj door Temminek,dlredeur van het mulanden. Daar kort daarna de gemalin van séum ,metdemeesteheuschheid belegend en
dezen, aartshertogin M aria Anna,overleed, met de rangschikking der visschen en ambelastte hj zich gedurende de afwezigheid phibieèn belastwerd. Met een schatvankenvan den Hertog methetbewind,totdatM aria nis keerde hj na verloop van 2jaren naar
rAee.
dl hem in 1745 t0tgevolmagtigd minis- Duitschland terug,en later schonk de univerter benoemde.Nietlang evenwelkon hj die siteit te Gieszen hem eershalve den titel van
betrekking waarnemen, daar de Franschen rphilosophiae doctor''. Intusschen bleef hj
zich in Februarj 1746 meestermaakten van zonderbetrekking en eerstnaveleJaren ontBrussel.Kaunitz bezorgde bj capitulatieaan ving htJ die van insgecteurvan hetkabinet
de Oostqnrjksche troepen den vrjenaftogten voornatuurljkehistorle teDarmstadt.Onderbegaf zich naar Antwerpen en toen. na de scheidene eervolle aanbiedingen van Duitsche
overgave van laatsgenoemde stad,naarAken, hoogescholen wees htJ van de hand,en uit
waarhja1sdiplomaatgrootenroem verwierfop Engeland en Frankrjk ontving hj talrjke
het vredescongrès (1748). Na den Vrede van eerbes/jzen. Ieder jaar toefde hj maanden
Aken bragthja1sstaatsministerenalsgezant lang te Londen 6n Parjs,om erderangaan het Fransche H0feen geheim verdrag t0t scbikking der voorw erpen in de muséa te bestand tusschen Oostenrjk en Frankrjk, en sturen. Van zjne gesc,
hriften vermelden wj:
zag zich in 1750 t0t H0f-en Staatskanselier 5Skizzirte Entwickelungsgeschichte der eurpen daarenboven in 1156 totNedexlandsch en pëischen Thierwelt (18Q9)'', - rDas ThierItaliaansch kanselier benoemd.In die betrek-

reich''- ens,Beitr:qe zurn:hereKenntnisz

kingen bestuurde hj gedurende 40 Jaren de der vorweltlichen Sàugethieren (1862)''. Hj
binnen- en buitenlandsche aangelegenheden overleed den 4den Julj 1873.
van Oostenrjk.M- La TF
zere,ïc steldein hem
Kauri(Cyprea moneta,Cowc-shell)isde
een onbepaald vertrouw en en zorgde, dat naam van schelpen eener soort van kleine
FransI hem in 1764 in denrjksvorstenstand weekdieren welke t0tdeporseleinslakkenbeverhief.OnderJozf 11 enLeopoldJJvermin- hooren en in de Indische zee gevonden w0rderde echterzjninvloedmeerenmeer,enbj den. Zj hebben eene enkelvoudige, eivordetroonsbeklimmingvanI'
ransTflegdehjwe- mige, gladde schaal, zjn van boven blingens hoogen ouderdom de waardigheid van
Hof- en Staatskanselier neder, en overleed

den 27sten Junj 1794. Kaunitz was een

schrander staatsman, die eene naauwkeurige
kennis van den staatkundigen toestand van

Europa verbond met onvermoeiden jver en
met bnpmkoopbare trouw.Geruimen tjd was
htlhetorakalderdiplomaten,enmennoemde
hem wegenszjn beslissenden invloed op alle
aangelegenheden van 0ns werelddeel rden

Européschen koetsier.''Intusschen waszjne
staatkunde dikwjls alteingewikkeld en tevens hoogst eenzjdig, daar hj steeds het
voordeelvan Oostenrjk beoogde en zeeraf-

kend w1t ofstroogeel,onder den buik witen
inwendig blaauw en bezitten tanden M n
beide randen der mondopening.Men vangtze
of vischt ze op in de Golf van Bengalen en
aan de kust van Malabar, maar in groote

hoeveelheid bj de Malediven,en men ge-

bruikt Z0 in Oost-lndië, vooral in Siam ,
a1s klein geld. In Bengalen hebben 33 of
34 kauri's de waarde van een penny.
Kausler (Franz von),een verdiensteljk

beoefenaar der krjgskundigewetenschap,geboren teStuttgartden 28stenFebruarj 1794,
ontvingzjnekrjgskundigeopleidingaandekadettenschoolaldaarennam in1811dienatbjde
keerig was van Pruissen.M en meent,dathet W iirtembergsche artillerie. Gedurende den
ontw erp tot verdeeling van Polen van hem Russi
sc.
hen veldtogt werd hj na den slag bj
afkomstigis. Voortswashj een grootvoor- M osaïsk t0t ridder benoem d. Na den volkestanderderkerkeljkehervormingsplannenvan renMag van Leipzig bewerktehj,oplastvan
ramqll- ont, bj Napoleon,dat de
Jozef 11, weshalve men hem te Rome met generaalI'
den naam van pil ministro eretico (den ket- W iirtembergsche troepen zich huiBwaartsknn-
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den begeven. T0teerste-luitenant bevorderd,

Sanskriet ontleend,meteene Javaan-

verkreep hj in den veldtogt van 1814 het
kommandû over eene batterj en werd bj
Montereau gewond.Na zjneherstelling nam
hj alsadludantvanden veldtuigmeesterCammerer in 1815 deel aan alde gevechten der
W iirtembergscheot
roe
pe
nseninwer
nd
er
wj
ded vervolgens

verbuiging.Zj is nooit eene volkstaal

belast met het
artilleriew etenschap aan de militaire schoolte Stuttgart.

In hetjaar 1819 werdhj kapitein,in 1829
maloor,in 1836luitenant-kolonel,en eindeljk kolonel,ontving in 1842 zjn pensioen,
en oveneedte Karlsruhe den loden December
1848. In 1826 zag hj zich benoemd totlid
der Zweedsche académievan krjgsgeschiedenis.Van zjnewerken noemen wj:rDarstellung des Feldzugs im Spatjahr 1813 in
Deutschland(1819)'',- pversuclleinerKriegsgeschichte aller Völken und Zeitcn (18261832,2dlnl''' - DW örterbuchderSchlachten
und synchronistische Uebersicht der KriegsgeBchichte(1826- 1840,4dlnl',- ,Napoleons

geweest,maar diende alleen om de godsdienstige denkbeelden en mythen van derwaarts
getrokkene inwoners van Hindostan voor de

Javanentoegankeljktemaken.onderscheidene
wetboeken en zedekundigegeschriften zjn in
die taal opgesteld, zooals de rNiti-castra''
.
uitgegeven doûx Roorda (1856).00k meent
m en, dat er werken in de Kawi-taaln0g op
Bali aanwezig zjn4- voorts heeft men
daarin n0g bewerkingen van de pMahabharata'' en mRamayana''.W illteïm ron A'
x-?mldf
heeft Over die taal een merkwaardig boek
geleverd, getiteld: pueber die Kawispra3he

(1836- 1840,3 d1n)''.00k professor Kern te
K azem atten noemt men in hetalgemeen

Leidellheeft over het Kawigeschreven.

m et gew elven gedekte ruim ten,w elkc totde

vestingwerken behooren.Sommige zjn aan-

gelegd in aarden wallen,andere daarbuiten.
Die,welke men in de wallen heeftgebouwdt
Grundsâtze,Ansichten und Aeusserungeniiber kunnen t0t verdediging dienen of 00k t0t

Kriegskunst,Kriegsqeschichteund Krieyswe- vexbljfplaatsvtloreen gedeeltederbezetting.
Ean (1828)'',- pMilltërische Rekognosclrung K azerne (Eene)noemtrRen een gebouw,
d
es gesammten Gebiets der Donau (1835)':, bestemd t0thuisvesting van soldaten.Zjworeben desPrinzen Eugen v0nSavoyen
pDas l

(1838-1840, 2 dln)'', - rohronologischer
AbriszderGeschichtederEuropsischen Staaten
(1834)''1 - en oAtlas der merkwiirdigsten
Schlachten, TreFen und Belagerungen(18311837, 14 a;.)''.Met Wörlleverdehj:nDie
Kriegen von 1792- 1815inEurgpaundAegypten (1840-1842, 28 a;.
)''
, - en met von
Wreif/
lc,
wyf: pzeitschriftfiirKriegswissenschaft
(1819- 1824)''.
K auw ,zie Kraai.
Kavallerie,zie Rniterj;.
Kavanagh (Julia), eene verdiensteljke
Engelsche schrjfster en de dochter van

dendoorgaansingerigtvooreenebepaalde soort

vantroepenàmenheeftdusinfanterie-,artillerieen kavallerlekazernen.Heeft men de soldaten
in zulk een gebouw btleen,dan kan men ze
met minder kosten van hetnoodigevoorzien.

dan wanneer zj verstrooid zjn,en tevens
valt het gemakkeljker om alsdan dekrjgstucht te handhaven.Met de kazernen zjn
veelal magazjnen verbonden,en t0t de kavalleriekazerneu behooren de paardestallen.
Daar de kazerne niet t0t duurzaam verbljf
verstrekt voor oëcieren) laat hare inrigting
doorgaans- vooralin 0ns Vaderland - veel

tewenBchenover.Toch z0uhet,altjdmetniet

M organ Kavanagk, ePn 0rVar0n taalkenner te karige geldeljke opoferingen van landsVan Ierschen stam ! Nverd Fe
boren den ;4en wege, niet moejeljk vallen,de kazerne te
Januarj 1824 te Thurles ln het graafschap herscheppen in een verbljf,waaruitspanninTipperary,doeh begafzich opzeerjeugdigen gen en nuttige bezigheden clkander afwissel-

leeftjd met hare ouders naar Engeland en den,zoodatzileeneleerschoolwerd voorden
toen naar Parjs, waar zj hare opvoeding Nederlandschen dienstpligtige.
ontving. Onder de leiding van haren vader
In dven laatsten tjd heeft men in de groote

ontwikkelde zich bj haardeneiging t0tletterkundigen arbeid, en toen hj zich in 1844
te Lnnden vestigde, werd zj eerlang medewerksteraan verschillendetjdschriften,vooral
aan pchambers Joqrnal''. In 1847 verscheen
van haar hetkinderboekje rThethree paths'',

vestingen kazexnen gebouw tlmetdikkem uren

d1n)'' - pWomen ofchristianity (1852)''XFreneh women ofletters(1861,2 (
1ln)'',5Daisy Burns (1853, 3 dlnl''1 - rseven
years (1859, 3 dln)''
,- roueen Bell(1863.
3 dlnl'' - pBeatrice (1865)'' - rEnglisc,
h
women ofletters'',enz.Een vlpeijende atjl,
eene keurige schildering en eene voortreFeljke karakterteeking verheFenhaart0teene
dexbestgEngelschesthrjfsters.
K aw l (Het) is eene oud-lavaansche boekentaal.Zj bestaatmeerendeelsuitwoorden,

Spanjaarden bragten hetvanhierindeoverige

en bomvrje daken en zetevensvan schietgaten voorzien ,zoodat zj bj een aanvalvan
den vtljnd verdedigdkunnen worden.
K azlke,in hetSpaanscheaL
gqneofeazlgnet

is een woord, hetwelk m en in geschrifter
en in 1848 hetverhaal pMadeleine'',dat met overCentraal-en Zuid-Amerika weleensaanC
ooten bjvalontvangen werd.Voortsschreef treft;het is de titel van een inlandsch rtam zp: sW omen in France during the 18th cen- hoofd, ontleend aan de taal der voorm alige
tuxy (1850, 2 dln)''
,- rNathalie (1851, 3 Indiaansche bewoners van St.Domingo.De

gewesten van Amerika.O0k nu n0g bestem-

pelt men in Mexico en Guatimala deopqer-

hoofden van Indiaanschegemqenten met dlen
n3am .

Kazinezy (Franz),eenverdiensteljkH0ngaaxsch dichter en schrjver, geboren den

zlsten Octobex 1759 te Er-zemlyen in het
comitaat Bihar, studeerde te Sârospatak en
practiseerde vervolgens a1s advocaat te Ka-

schau,Eperies en Pesth,totdathj in 1784
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de belekking aanvaardde van comitaatsnota- gewend, verliet die inrigting na 3Jaren en
ris te Abaulvar.Tn 1786 benoemdeJozf 11 was bj verschillende tooneelgezelFchappen
hem t0t inspecteur der nationale scholen in werkzaam , totdat hj in Januarj 1814 als
het district Kaschau, doch daar hj t0t de Shylock''teLonden optraden aanstondsden

oud-Katholieken bçhoorde,moesthj in 1791 bjvalvanhetpubliekveroverde.Hjschitterde
die betrekking nee
-rleggen.Nu hield hj zich daarenboven in de rollen van rRichard 111''
bezigmetletterkundigewerkzaamheden.Reeds

othello'' Macbeth''en pJag0''.In 1820 en

vroeger had hj eene vertaling der werken
van Genner,een roman (1789),hetpMagyar
Museum (1788- 1792)''en rorpheus (1790)''
geschreven. Terwjl htj zich bejverde den
bloei van het Hongaarsche tooneel le bevorderen door oorspronkeljke en vertaaldet00neelstukken,werd hj,alsgewikkeldin eene

1821 vervulde hj Op eene glansrjke wjze
gastrollen in Noord-Amerika, doch vond er
bjeentweedebezoekin 1825en 1826minder
toeluiching,terwjlhj in 1828 teParjsmet
eerbewjzenoverladen werd.Hjvervielechter
t0t dronkenschap,speelde n0g geruimen tjd

d00< den p'
bt Martinorics gesmeede zamenzwering, in de gevangeni
s qeworpen en ter
dood veroordeeld,doc
h de Kelzerschonk heza
*
het leven. Zeven Jaren smachtte hj in de
gçvangenissen te Briinn, Kufstein en Munka
'cs. Na het herkrjgen zjn6r vrjheid in

in Covent-Garden,keerdein 1829 naarDrurp
laneterug,en overleed te Richmondden15den

Mei 1833.- Zjn zoon CharlesJohn Xell,
geborenteW aterfordden 18denJanuarj1811,
heeftdesgeljksalstooneelkunstenaargrooten
roem verworven.Hj speeldeaanvankeljk in

den schouwburg van Haymarket, volbragt

1801 trad hj in hethuweljk metde gravin daarna eene rels naar het vast:land en ging
Török en behoorde t0t de grondleggers der in 1839 naar Noord-Amerika.Na zjn terugnieuwere Hongaarsche letterkunde.W ederom keer huwdehj metdetooneelspeelsterEllen
zond hj eene reeks van vertaalde en 00r- Tred, en vertrok methaar in 1840 op nieuw
spronkeljke werl
ten in hetlichten verwierf naardeVereenigdeStaten.00kteParjswerd
%roote verdienstedoorde uitgave der punga- ditechtraarmetgejuich begroet.Inhetnajaar
nschen Alterthiimer und Seltenheiten (1808)'' van 1850 belastte hj zich met het bestuur
dergezamenljkewerkenvanZrinyi(1817), van het rprincess-theatre''te Londen en wist
van Wlrpczy (1812),dergedichten van Dajka t0t1859 hetpubliek derwaartste lokken door
1813)! en der liederen van Kis (1817).Hj eene uitstekende opvoering der stukken van
zag zlch benoemd t0t1id derin 1830gestichte Dhakspere.In Julj 1863 ondernam hj met
Académie, en overleed den zlsten November zjne echtgenooteeenekunstreisnaarAustra1831.Gedeelteljk werden zjnewerkenbjzjn 1ië en keerde vandaar over Californië naar
leven in 9 deelen uitgegeven (1814-1816), Engeland terug in 1866.Op nieuw schitterde
doch zjnegedichten en brieven,t0tdebeste hjerin dehoofdrollen derdrama'svan Sltakreyen overleed in Mei1868.
voortbrengselen der Hongaarsche letterkunde Dpe'
behoerend, eerst na zjn dood (1836- 1845, Keats(J0hn),eenEngelsch dichter,gebo5 dln). Den 27sten October 1859 vierde de r0n te Londen den 29sten October 1795,was
Hongaarsche Académie teçel
jk metde voor- eerst te Edfeld,later in zjne geboorteplaats
naamste steden deslands zjnhonderdstenver- als heelkundige werkzaam ,doch wjdde zich
tevens aan de letterkunde en trad op als
Jaardag.
K ean (Edmund),na Garrick en Kemble dichter. Behalve gedichten uit zjne Jeugd
de voortreFeljkste Engelsche tooneelspeler, (1817),schreefhj pEndymion''en mluamia''
,
geboren te Londen den 4den November1787, en overleed te Rome,werwaartshj zich t0t
was de zoon van Aöron K ean,een broeder herstelzjnergezondheid begeven had,op den
van den vermaarden buikspreker M ozerKean, 27rten Februarj 1821.
en van eene dochter van den dichter George
K eboem en is de naam Van eene adsis0Jr:y.Althanshj werdalszoodanig gedoopt, tent-residentie, tevens regentschap,op Javaj
terwjlhj zelf beweerde de telg tezjn uit behoorende t0t de residentieBagelen en greneen geheim huweljk vandenhertog T&n Npr- zende in het zuidoosten aan Koeto-Ardjo,
folk (t 1815).Hoewelhj klein en mismaakt in hetnoordoosten aan Ledok,in hetnoorden
was, beviel htj reeds op zjn 5dejaarzeer aan hetregentschap Bandjar-Negara (in Bangoed a1s fgurant in depantomimen in Drury- Joemaas),in hetwesten aan Karang-Anlaren
lane. Later echter liep hj weg van zjne in het zuiden aan Ambal.De voornaamste
moederen vertrok a1skajuitslongennaarMa- rivieren zjn er de L0 0el0e, de Gebong,
déra,waar hjechterzjn ontslagwisttever- de Bantar,de Kemeten de Kedompong.Aan
krjgen door zich doof te houden. Na zjn de noordzjde grenst deze afdeeling aan het
terugkeerteLonden tradhj op in der0lvan Kendang-gebergte, doch in het zuiden vindt
vlak land. Keboemen is verdeeld in 3
aap op dq Bartholomaeuslaarmarkt aldaar, men
waarnahjln een schouwburgineenderv00r- districten en telt in 494 dorpen om streeks
steden in den ppizarro''van M eridan in het 80600inwoners.Dehoofdplaatsheetdesgeljks
karaktervan ,R01la''op deplankenverscheen. Keboemen, en o0k elders op Java dragen
Kortdaanlavoegdehtlzichonderdennaam van onderscheidene dorpen dien naam .
Carey bj een tooneelgezelschap in Yorkshire, K ecskem et, de hoofdstad van het H0nalwaar hj, schoon eerst 13 Jaren oud, in gaarschecomitaatPesth,101/:geogr.mjlten
den pllamlet'' en in Addison'
s rcato'' op- zuidoosten van Pesth,aan den spoorweg,in
trad. In 1801 plaatste dr.Drnry hem op de het midden van een uitgestrekt heideveld geschûûlteEton.Hjwasechteraangeenetucht legen, telt omstreeks 40000 inwonersjbjna
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allen van Magyaarsche afkomst.Deze stad is
ruim en onregelmatig gebonwd.Mcn heefter
een collége van Piaribten, een Franciscaner
klooster,een paargymnasia enz.Debewoners
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thyreoidea,b),hetwelk bj mannen vöôrMn
den hals hoekig tevoorschjn treedt,terwjl
dedaaropgeplaatsteschildklier(glandulathp
reoidea) den naam van Adamsappel draagt.

houden zich bezig met land-en wjnbouw, E1k dierbeide platen heeftaan den achtersten
en vooralmetdeveeteelt.Erzjn 5veemark- rand twee uitsteeksels - een lang uitsteeksel
tenrwaaronderin Junj eene,die 14 dagen
duurt.

K ediri is de naam van eene residentie op

Java, welke op 185 D geogr.mjlbjna 1/2
millioen zielen telt. Hare evenzoo genoemde

#

hoofdplaats ligt aan den zuideljken weg en

aan de KaliBrantas.Dezeresidentieisgesplitst
in de afdeelingen K ediri,Ngrowo,Berbek en

Blitar.Men vindtervele overbljfselen uithet
tjdperk derHindoe's,zooalstempels,beelden,
fondam enten van groote paleizen,enz.
K edoa,eene residentie op Java,meteene

be
volkiny van ruim 1/: millioen zielen, is
verdeeldlndeafdeelingenMagelangenTemangg
onq en heeftt0thoofdplaats Magelang.O0k
ln dltgewest vindt men merkwaardige bouwvallen van Hindoe.tempels.
K edron of Kidron is de naam Van een

dal met eene beek nabj Jertlsalem ,aan de
noordzjdevandezestad,nabjdezoogenaamde
Graven der Richteren''. Het dalneemt een
aanvang op de waterscheiding tusschen de
Middellandsche en de Doode Zee.Het loopt
thans onder den naam van W adi-sitti-Mariam

langsden Oosteljken muur derstad,tusschen
dezen en den oljfberg,van hetnoordennaar
het zuiden,neemtaan de westzjdehetda1
Hinnom (thansW adi-en.Rababi)Op,enwendt

zich dan meteen regten hoek Oostwaarts en
zuidoostwaarts, a1s eene kloofter diepte van
ruim 600 Ned.e1,langshetkloosterMar-saba,
en vereenigtzich beneden de rotsklip Ras-el-

Fig.

De keel.

(
c) aan den.bovensten en een korter(g)aan
den onderatcn hoek.De bovenste uitsteeksels
eindigen in eene pees,die aan het tûngbeen
isvastgehecht,en tusschendeonderstebevindt

zich hetringvormig kraakbeen (cartilago cricoidea sive annularis, l). Het ringvormig
kraakbeen geljkt op een vingerring meteen
zegel, want zjn achterste gedeelte is veel
breeder dan het voorste en vormthet nnder-

Feschka metdeDoode Zee.ln zjn benedenl00p draagt het dalden naam van W âdi-enNar (Vuurdal),- in de omstreken van het
kloosterdienvanW âdi-en-Râhib(Monniksdal),
en bjJerusalem dienvan Dal-losaphat(G0dscerigtsdal,ontleend aan J0ël1f1:17).Israëlieten, Christenen en M ohammedanen houden
hetKedron-dalvoorhetoord,w aarhetplaatste

oordeel'' za1plaats hebben,weshalvezj bj

voorkeur dââr u'enschen begraven te w orden.
De naam Dal-losaphatkomteerstvoorsedert
de 4de eeuw na Chr. De oudere naam is
K edp@ ofKidron en beteekentrDetroebele''.

K eel is de naam, dien men gewoonljk

geeft aan het uitwendige en voorste gedeelte
van den hals, in tegenoverstelling van den
nek, die het achterste gedeelte vormt, en
tevens aan het inwendige gedeelte,hetwelk
op de ademhaling betrekking heeften desge-

1jksaan devoorzjdegelegenis,daardeslok-

Fig.Q. De keel.

ste gedeelte van den achtersten wand Van
het strottenhoofd. Daarûp bevinden zich Q
h0tstrottenhoofd (larynx).Ditisgeplaatstaan kleine, hoekige,pyramidale kraakbeenderen,

darm zich er achter bevindt. Het inwendig
zamenstelvan dekeelnoemtmenmeerbepaald

bekernormiqe kraakbeenderen (cartilagines
hetboveheindevandeluchtpjp(trachea,aspera de
arteria), bestaat uit 4 kraakbeenige deelen arytenoideae slve guttales),die hetbûvenste
m et de stembanden en wordt in ;g. 1 van

gedeelte van den achtersten wand van het

voren en in ;g.2 van delinkerzjde voorge- strbttenhoofd uitmaken.Tusschendezelu tsten
steld.Tweenagenoegvierkanteenvanvorent0t 0n de voorste hoeken Van het schildvormig
eene stompezjdevereenigdekraakbeenplaten kraakbeen zjn de stembanden uitgespannen.
vormen het nohildvormiy kraakbeen (cartilago Deze zjnjevenalshetgeheelestrnttenhoofQ,

KEEL.

y8Q

met een sljmvlies bedekt, en daartusschen begrjpen,> etmen zich voorstellen,dathet
bevindtzich de nt6mnpleet(glottis).Een groot onderste gedeelte van het hoofd van voren
aantal kleine spieren dient er om door be- naar achteren is door midden gesneden en
weging dier kraakbeenderen de stemspleet datwj daarvan delinkerhelftvooronszien.
wtjdarofnaauwertemakenen destembanden Degestippeldeljnena enbwjzendebovenste
te spannen ofte ontspannen.Boven de stem- en onderste snjtanden aan,- d isde huig
n het weeke gehemelte,- en in l ligt het
spleetop6ning is erhet8trotklqje(epiglottis, e
d) geplaatst,hetwelk bj zjne sluiting ver- harde gehemelte, - c is de tong, op den

Fig.1. De keelgpiegel.

hindert,datspj:endrank bjhetverzwelgen
in de luchtpjp dringen.
De keelongesteldheden ztln vooralin den
laatsten tjd nuuwkeurigerdan voorheen 0nderzocht door middel van den keelspéegel.Dit
eenvoudig instrument,doorLinton (1840)en.
Garda (1856)ingevoerd, heeft vooralin de
handenvan Tûrck,Ozdr-gkenz.grootediensten
bewezen.Terwjlmen tc voren,van ditin-

bodem der mondholte neêrgedrukt, en du r-
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afbeclding met de punt naar boven gerigt,
alzoo geopend,en met de basisaan hetstrot-

tenhoofd (/) vastjehecht.Het strottenhoofd
vertoont er zich ln de beide kraakbeenderen
rr,en beneden lligtde stem spleet,die d00r

2 digt bj elkaâr geplaatste ljnen isaange-

strument verstoken, slechts met moeite de duid.Achter het strottenhoofd zien wj den

bovenste zjde van hetstrotkleple k0n waar- slokdarm (:).Ink zien wj deachterzjdevan
nemen(zie;g.2 van hetstrottenhoofd),z00- de keel,welke wj)aan ons'zelven in een
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Fig.Q. Dekeelspiegel.

;at Maen de benedenzjde, de stembanden
en' 4e st
enaspleet nooit te zien kreeg kan
m en door zaiddel van den keelspiegelal die
deelen thans gadeslaan,ja, zelfs een blik

spiegelzeergoed kunnenwaarnemen,w anneer

wj de huig en hetweekegehemelteeenweinig opligten.Eene vlugtige beschouwing der
iguur overtuigt 0ns reeds,dat 5/j zonder
werpen in de luchtpjp t0t aan de plaats, ktlnstmatige hulpmiddelen op zjn meesthet
waar deze zieh verdeelt.In ;g.1 zietmen bovenste uiteinde van het strotkleple kunnen

zulk eqn spiegel: 1 is de m etalen of glazen W aalm em en , m aar voor 'toverige niets van
spiegel, die verschillend van gedaante en hetstrottenhoofd.Brengtmen echtereen keel-

grontte kan zjn,- fiseen metalen steel, spiegelzoodanigin denmond.datzjneweerpn # een houten handvat. Om ;g.Q te ku tsende oppervlakte(i)naarbeneden isge-
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rigten zorgt men tevens, dat de spiegelv0l- zamelde vjandeljke vloot.Eenepoging,om

doendeverlichtwordt,zoodathtldeopgevangen
stralen naar onderen werpt,dan zalmen bj
het strotklepie en het strottenhoofd de duisternisdoen vordwjnen.Diedetilenzullenalsdan volgensdeltln lïin denspiegeleenbeeld
vormen,hetwelk het00g van den waarnemer
volgensdeljn F
zïnaauwkeuxig kangadeslaan.

'
rholen teverrassen,mislukte,dochhjbelette
dsn aanslag dervjandeltjke schepen,om uit
Antwerpen de Zeeuwsche en Hollandsche
steden aan te vallen.N0g laternam hj deel
aan het zeegevecht,op den zlsten April1573
op het Slaak tegen Dancio #'XdlJ geleverd.
Zooveel vaderlandsliefde, moed en beleid

De keel is aan onderscheidene ongesteld- kondennietOnopgemerktbljven.DePrinsbeheden blootgesteld, - inzonderheid aan die noemde hem tot lid van den Raad,die hem
van het sljmvlies.Daartoe behooren nietal- ter zjdez0u staan,en Keersemakr ,aanvanleen de verschillendta graden van keelontste- keljk n0g vroedschap te Zierikzea,vestigde
king bj verkoudheid,die z00 ligtontstaat, zicb in 1580 te Delft.Hler werden hem bewanneer m en in guur w eder door den mond langrt
lke zaken toevertrouwd; 00k was hj
adem haalt in plaatsvan door den neus,m aar raad ter admiraliteit en ter Financiën s'
an
00k eroup en diplttheritis(zieonderdiewopr- H olland.T0t op dientjdtoehadhjgeenerlei
den), waarvan wj elders gesproken hebben. belooning ontvangen,terwjldoordeonlusten
O0k hetweefseltusschenhetsljmvliesen het alzjnebezittingen warenverzwolgen;daarom
kraakbeen, almede dit laatste is wel eens voorzeker vroeg hj in 1596aan Gecommitaangedaan!terwjl00k stemspleetkramp(spas- teerde Raden van Zeeland eenige tegemoet-

komiug en herstelling.Hj overleed te Delft
den zlsten October 1613 en ontvingvan zjne
tjdgenooten den roem van grootegeleerdbeid
en öchranderheid.
Keessel.Onderdezennaam vermel4enwj
en staatsman,geboren te Zierikzee den 19den een paarNederlanders,nameljk:
mus glottldis) dikwjls voorkomt. Omtrent
de keel als werktuig der spraak zoeke men
bt
lzonderheden onderdatwoord.
K eersem aker (Lieven Jansson)ofKaar,s
e-e d:,eenverdiensteljkNederlandschkrjgs.

Dlonysius l=l der Xe:.
:.
sel, een schrander
April 1528, studeerde en promoveerde te
Leuven in de regten, volbragt eene weten- godgeleerde. Hii werd geboren te Ilordrecht
schappeljke reis naar Ttalië en keerde toen den 16den Junp1.' 1700, studeerde te Leiden,
naar zjne geboorteplaats terug, waar hj w as achtervolgens predikant te Brandwjk,
weesmeester, opzigter der scholen,sehepen, Katwjk en Deventer, en overleed op laatstraadslid en burgemeesterwerd.Hjbekleedde genoemde standplaats den loden Februarj
d
ezelaatstebetrekkinj deeerstemaalin1565 1755.Hj schxeef: Oorsprong en voortgang
en de laatste maal ln 1570. In April 1572 derdweeperj enz.(1744)'' - pNaderbericht

zag hj,opverlangenderburgers,zichbenoemd van hetgeen voorgevallen Is,in den Jare 1740
t0tgouverneurder stad.Toen nameljk Alra, t0t1745,omtrenthetboek van D.W.Schorna het verlies van den Briel? bezetting in tinghuysplnligChristendom''enz.(1746)''Zierikzee w ilde leggen, kw am Keersemaker De beljdenisvan D.W .Schortinghuys,gein denraadmetkrachtdaartegen op.Hjbleef toetst enz.(1747),',- rDevastgestelde leer
echter in de minderheid,doch toen het volk en praktjk van Neêrlands Kerk enz.(1749,
zulks vernam ,Ontstond er een Oproer,waar- in 4 afdeelingenl''
,- en mverhandeling over
door Keers- aker in hetgeljk gestelden met deregtvaaxdigmaking (1755)''.
algem eene stemmen t0t bovenvermelde waarDionynius Gntltpï#l: ran der X::,
::eI,een
dighold gekozen werd. W é1 had hiJte wor- uitstekendNederlandschregtsgeleerde.Hj*waB
stelen metden tegenstand vanvelebpaanseh- een ZOOn Van den Voorgaande en Werd gebogezinde inwoners,doch hj wist aanvankeljk ren te Deventer den 22sten 8eptember 1738.
de stad voor den prins ran OraRl'e te behou- Nadat hj eerst aan het Athenaeum in zjne
den.Latermoesthjbukkenendewjknemen, geboorteplaats en vervolgens aan de hoogewaarna zjne goederen werden verbeurd ver- schoolteLeiden gestudeerdhad,zaghj zich
klaard.Hj begafzich t0tden Prinsenrigtte in 1761 bevorderd t0t doctor in de regten,
m et diens goedvinden een vaandel spldaten vestigde zich als pleltbezorger in den HaV
0p.Daarna verrezelde hj graaf Willem nan en verwierf aldaar zo0 grooten 10f,datkem
d6n W er,g en hlelp Kampen, Zwolle,Gene- xeeds in 1762 de betrekking van hoogleerM r
muiden1 Vollenhove, Hasselt en Amersfoort teGroningen opgedragen werd.Hjaanvaardde
veroveren.
zeopdenlstenOctobervan datJaarmeteene
Na de verovering van Zierikzee door de rOratio qua disquiretur:an capita illaJuriB
W atergeuzen (Augustus 1572) werd Eeerse- Romani,quaein usuhodien0nessedicuntur,
-cke gouverneurvan die stad en vanZeeland in acpdemlis doceriexpediat'',enbleeferruim
beoosten de Schelde.Tn Decembervan laatst- 7 jaren met jver werkzaam.Toen werd hj
genoemdjaarwerd hjJmet4anderepersonen als hoogleel'aar naarLeiden beroepen en hield
afgevaardigd naar Eloabetk van Engeland, er bjJ zj
'ne intrede eene poratio de legiBlato-

om bjstand te vragen. In 1573 keerde hi'
) fum Belgorum in recipiendo Jure Romano pruterug en lietnietsonbeproet'
d om den vjanà dentia''.T0t driemalen t0e bekleedde hj er
afbreuk tedoen.Hj maaktezichmeestervan dewaardiqheidvan rectormagniicus,bleefer
hetgeschut,w aarmede het Hoofd te Bergen- 38jaren zlch wjden aan hetregtsieleerd 0nop-zoom gewapend w as.E enige dagen later derwjs,en ontving iu 1808 een eervolemeriveroverde en verbrandde hi
j 17 Spaansehe taat. Hj werd vportsversierd met de orde
schepen in hetgezigtderbjm mmekensver- van den Nedûrlandschen Leeqw enoverlee; den
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7denAugugtu:1816.Van zjnegeschriftenvermelden wj:rorationesvariae(1770- 1792,6
dlnl'' en r'
rbesesselectaeJurisHollandiciet
Zelandici,ad suplendam Grotiiintroductionem
ad Jurisprudentiam Hollandicam etc.(1860)''
,
van welk laatyte gegchrift in 1855 te Londen
eene Engelsche vertaling verscheen.

Den lignhamelqken G1x#eenerpyamideverkrjgtmenywanneermen hetgrondvlak met
de hoogte vermenigvuldigtendeuitkomstdoor

3 deelt,want eene pyramide is geljk aan

l
/sdevan een prisma,datdezelfde hoogte en

hetzelfdegrondvlakheeft(ziePrinma).Noemt
men I den inhoud G hetgrondvlak en H de

K eferstein (Christian),een verdiensteljk hoogte,dan isdeformule:I= % G X H.

aardkundige,geboren te Halle den zosten Ja-

Het grondvlak van een kegel iseen cirkel,

nuarj 1784,studeerdealdaarin deregten en en wj vestigen hier bepaaldeljk onze aanbekleeddevervolgensonderscheideneregterljke dacht op den regten kegel.Daarmendenkegel

betrekkingcn.Opgewektdoordevoorlezinyen beschollwen kan a1s eene pyramide met een
van Stfens in 1808 en 1809,legdeh/ zlch oneindig aantal driehoeken, z00 is 't geen
met jver t0e op de geologie en geognosie, wj van de pyramidegezegdhebben,00k op

deed eene reis door Duitschland,bezochtde den kegel van toepassing.Daarenboven verAlpen, Frankrjk, Italië en Hongarje en oorlooft de regelmatigheid van hetgrondvlak
bewerkte met Meineeken een pMinexalogisches eenigevereenvoudiging.Noemtmen eene1jn,
Taschenbuch (1820)''.In zjnerBeitr:gen zur van den t0p des kegels naar den omtrek van
Geschichte und Kenntnisz des Basalts und hetgrondvlak getrokken,eenegl
jde,z0o kan
der verwandten Massen (1819)''en in zjne men zich voorstellen,dat dlloppervlakte van
schen Bemerkungen iiber di0 Ba- den kegel langs die zjde doorgesneden en
xGeognosti
saltischen Gebilde des westlichen Deutsch- daarna plat uitgespreid wordt.Hierdoor ver-

lands(1820)''nam hj hetvulcanismusin be- krjgtmen den sectorvan een cirkel,wiens
scherming.In dien tjd vervaardigdehj ook straal geljk isaan die zjde.Bj hetberekezjne orabellen iiber die vergeleichende Geo- nen van een kegelmag men den straal(R)
g
nosie (1825)''en rediqeerde het tjdschrift: van het grondvlak bekend onderstellen. De
XDeutschland, geognostlsch-geologisch darge- lengtederbasisisderhalve= 2R zr(zieCirkelj.
stellt (1821-1231, 7 d1n)''. Daarbj leverde NoemtmenvoortsdezjdeSenderondeopperhj de eerste algemeene geognostischekaart, vlaktc M ,dan isM = 2 Ruz:S = R ;z'S. 1s S
van Duitschland (1821).Voorts schreefhj:
5NaturgeschichtedesErdkörpers(1834,2d1n)'', onbekend!maar de hoogte (H)bekend,dan
rGes
chichte und Literatur derGeornosie weten wk,dat deze met R en 8 een regt(1840)''.- mMineralogiapolyglotta(1849),',- hoekigen driehoek vormt enwj hebben (zie
sDie Halloren (1843)'',- en pAnsichteniiber Drieltoek)alsdan 52= HC+ R2ofS= p-'
-(H2
die celtischen Altherthûmer,die Celten iber- + R2).Brengtmen dezeuitdrukking in b0haupt, besonders in Deutschland,sowie den venvermelde formule, dan heef
t men M = R
celtischen Ursprung der StadtHalle (1846- zf.t,'e(H2+ R2).De li
yaameïî
jke izlApl# van
1853)''.
een kegelis geljk aan 1/avan dien van een
K egel en pr am ide. Deze twee Ina- eylinder, die hetzelfde grondvlak en dezelfde
themathische ligchamen komendaarinovereen, hoogt
e bezit,dus1= 1/sG x H.
dat Zg
** Van onderen een plat vlak tot basiu
M en geeft den naam van kegelsneden aan de
hebben en van boven in een puntuitloopen. ljnen, welke ontstaan,wanneer een kegel
Men kan zich hetontstaan van deze ligcha- dooreenplatvlak gesnedenwordt.W jstellen
men op dezewjzevoorstellen:Menlaateene ons hierbj een regten kegel voor met een
1jn langsden omtrek van eenplatvlakvoort- cirkel t0t grondvlak. W ordt deze gesneden
bewegen,texwjldieljn verbnndenbljftaan door zulk een vlak langsdeloodljn,welke
een vaBt punt, buiten dat vlak gelegen.Dit uitden t0p op de basis valt,dan ontstaateen

q
huntvormtdan den f@.Heefthetvlakregte driehoek,- loopt dat vlak evenwjdig aan

lnen tot grenzen dan ontstaatex eene pyra- de basis, dan vormt hetbj hetdoorsnjden

mide, doch is het doorkromme ljnen ingesloten,dan komtereen kegel.Eene100d1jn,
vpn den t0p op de basis vallende,wjstde
hoogteaan.Gaatdieloodljndoor hetmiddelpunt van het vlak , dan is de pyramide of

kegelreyt,- in elkandergevalselteeh Beide
ligchamen noemtmen afneknot,wanneer zj
door een vlak, evenwjdig aan debasis,geBneden worden.
De naamaeenerp.
bramideisafhankeljk van
hetaantal zjden derbasiB,daarzj zoovele
h
e
e
R
zjvlakken
a1s de basiBzjden,zoodat
me
n
s
p
r
e
e
kt
v
a
n
eene 3-,4-,5- enz.zjdiqe
pyramide.De regelmatigste is die,wier basls
en zjvlakken geljkzjdige drieboeken zjn,
- zj draagtden naam van xegelmatigetetraëder.Btj deze kan elk zjvlak t0t basiB
dienen. De geheele oppervlakte berekent men
;00rhetoptellen vandezjvlakkenendebasis.

van den kegeleen ârkel,doorsnjdthetvlak

aan alle kanten denkegelmantelzonder even-

wjdig te zjnaandebasis,dan ontstaateene
elïi
ps, is het vlak evenwjdig aan eepe
zjde van den kegeljdan ontstaatbj dedoorsnjding van dezen deparabool,- en iseindeljk het snjdend vlak nietevenwjdig aan
de zjd:,dan treedt de hyperbool te voerschjn.Over die ljnen handelen wj op hare
namen.Eigenljkwordenalleenlaatstgenoemde
3 t0tde kegelsneden gerekend.

K 6geldragenden of naaldboomen is de

naam vaneeneplantengroep,wieraltjdgroene,
naaldvormige, stjve bladeren verspreid in
kransen ofin bundelsgeplaatstzjn en wier
éénBlachtigebloemen katjes(amenta)vormen.
De manneljke bestaan doorgaans uitenkele
meeldraden, wier helmknoop (connectivum)
schubachtig verbreed is,terwjl de vrouwe-
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ljke bloemen gewoonljk slechts schubachtig Nvaarlang: de kegelspeler, b** laatstgennemd
geopende vruchtbladen (carpophylla)zjn,die uiteinde geplaatst, den hotlten bal kan weraan den binnenkant de aanstaandezaden dra- pen,omstreeks zoo grootalseenkinderhûofd,
gen enM n wierbuitenzjdeschutbladen(brac- ten einde daarmede de kegels te doen vallen.
teae)gevonden worden, die bj rjpheid der Bj het Werpen is de toeleg om het grootst
vrucht veelal houtig verhard zjn.Devrucht mogeljk aantal kegels te trelen. H0e het

(0fdeverzameling van vruchten)bestaatdan mogeljk is,met één balallekegelste doen
uiteenhoutigen ofvleezigen kegel(strobilus, omstorten, bljkt uit bjgaande fgl
zur, die
conus)ofuiteenekegelbes(galbulus),terwjl geene verklaringnoodig heeft.Intusschenheeft
de zaden naakt - niet in eene vruchtbe- men bepaalde worpen,die den speler buiten-

aloten zjn.
gewone eeren winstopleveren,bjv.wanneer
Men vindtdekeqeldragenden(Coniferae)in hj den koning omwerptzonderéénderoverige
dekoude en gematlgde luchtstreek,waarzj kegels te doen bezwjken,- hetgeen zeer
groote wouden vormen. Men verdeelt deze mûejeljk is,omdatdekoningdooreen andegroep in 5 Iàmiliën,nameljk de Cyprlgachti- ren kegelaan heiuiteinde der baan eenigzins

#e4(Cupressineae),- dePjinboomaeltti
genlhbietineae),- dePodoearpeaet- deTqxineaeten de Gnetaeeae.
Kegelslak (ConusL.
4isdenaam vaneen

gedekt staat. 00k is het een kunstige worp,
de 8 kegels rondom den koning te doen val-

len;terwjldeze bljftstaan.'
Zulke worpen

zjn volstrektniettoevallig.Deervarenkegelspeler kentde baan en weetbj hetwerpen
weekdieren (Gasteropoda) en uit de familie aan den ba1eene draajende beweging te ge4er Kamkieuven, die hem
het verlangde
wigen (Cten0#
2
branchiata).Zj
spoor doet
z
'
slakkengeslaeht uit de orde der Buikpootige

onderscheidt
zich door eene
nm gekeerdkegelvormige
schaal met
platte windingen, door een
klein en smal
deksel, door
een zeer smallen, langen
mond znnder
tanden ofplooi-

Jenen dooreen

kort darmkanaal. Dit geslacht bevat
een groot aantal,m eestfraai
geteekende
soorten, diein
de keerkringszeeën tevinden

zjn. 00k het
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vervandeRjn
nabj Straatsburg gelegen
en met deze
stad d00r midde1 van eene
steenen spûorwegbrug ver-

bonden.Zjtelt
ongeveer 2000
eneenaan h= r
grenzend dorp
van denzelfden
num ruim 2500
inwonexs.D en

22stenJulj1870

lieten de troepen aan de

M ntal fossiele
Duitsche zjde
soorten is niet
de pilaren der
Het kegelspel.
gering.Daartoe
spoorwegbrug
behooren de mkmerkegel(C.marmoreus L.), aldu r ill de luchtvliegen,en den 19den en
die zich onderscheidt door eene donkerbruine Qosten Augustus werd de stad uit wraakzucht
kleur m et witte vlekken,- delandkaartkegel doorde in Stru tsburg aanwezige Franschen,

(C.geographusA)enz.
in strjd met het volkenregtj in brand geK egelspel(Het),hetwelk wegensdelig- schoten. Meer dan 40 gebouwen werden verchaamsbeweging,die het vereischt,en tevens nield en de inwoners m oesten naar elders
ûmdat hetdoorgaans in de opene lucht - in dewjk nemen.W é1protesteerdegeneru lvon
dekeqelbaan- gespeeldwordt,t0tdegezondste 'c ertlr, die Straatsburg belegerde, tegen
oefenlngen behoort, begint, evenals hetkolf- zulk eene onmenscheljke handelwjze,doch
Blaan, meer en m eer in onbruik te raken. te veqgeefs.
De kegelbaan, voor dat spelingerigt,heeft
K ell (Johann Georg)jeen Duitschdichter,

aan het eene uiteinde een vlakken, vier- geboren te Gotha den zostenMuxt 1781,stukanten vloer, waarop 9 kegels of houten deerde te Jenaj werd bibliothecaris van den
poppen worden geplaatst in drie rjen. De Groothertog teW eimar,doch legdevervolgens
middelste kegel, iets langer dan de overige, zjne betrekking neder,vestigde zich in 1814
i: de koning. Van dat vierkant naar het te Leipzig en overleed den lsten Julj 1857.
andere uiteinde loopt eene planken baan, In 1833washj 1i4 van 4eEersteKamer4er
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Saksische Shnden.Vooralheef:hj zich verdiensteljk gemaakt dooreene jverige bevordering van de kennis der Italiaansche en
Spaansche taal en letterkunde. Hj schreef
voortreFeljkeleerboeken,endeRealacademia
espanola te Madrid nam hem op ondex hare
leden.Van zjne geschritten vermelden wj,
behalve uitgaven dervoornaamste Italiaansche
en Spaansche schrjvers: pvita de Lazarillo
de Tormes''van Rwrlado deM endoza meteene
Duitsche vertaling (1810),- pvita de1gran
Tasano''van Q'
ueredoFïII:.
>:
.?meteeneDuitschevertaling(1814)''- nltallenischeSprachlehre(1812)3dedruk 1831):'- plllementarbuch der spanischen Sprache (1814)''
,- pLa
vi
ta uuova''en ,Le rime''van Dante(1820),
twee uitgaven der rcomedias''van Caldee
> ,- pLyraundHarfe,Liederproben(1834)'*
,
chten eines GroszvapMârchen und Geschi
ters(1847)''- en pNeue Mërchen firmeine
Enkel(1849)''.
K eilhau (BalthaaarMatthias),een uitste-

Georse Keitlt, een gunsteling van Fre* kk

de Grpofe.Hj werd geboren in 1685 te Kincardine in Schotland en droeg den titel van
lord-m arischal daar de maarschalkswaardig-

heidvanSchotlanderfeljkwasinzjngeslacht.
Reeds op jeugdigen leeftjd wjdde hj zich
aan de krjgsdienst en was in 1712 onder
Marlbor-yk brigadier. Na den dood van ko-

ningin Anna tz
'ad hj op alsvoorstandervan
den Pretendent,dien hj bj zjnelanding in
Sehotland (1716) Op zjn kasteel Fetteresso
gastvrj ontving.Na hetmislukkendieronderneming echterwerdhj a1seen Jacobietdoor
hetParlementvogelvrj verklaardenterdood
veroordeeld.In 1719begafhj zich naarzjn

broeder James te Madrid, om deelte nemen
aan eene expeditie naar Schotland,doch een
Ftorm vtrstrooide de Spaansche schepenjen
Keitln bereikte hetland met slechts 300 man.

Ilier Yierd hi
j door de Koninkljke troepen
aangevallen enverslagen,zoodathjgedurende
een halfJaarin hetgebergte moestomdolen,
kend Noorweegsch aardkundige, geboren te totdathjgelegenheidvolldom naardenvasten
Birid den zden Npvember 1797, studeerde te wa1te ontsnappen.Hiernatoefdehjgeruimen
Christiania op z00 loFeljke wjze, dat hj tjd bj den Pretendentte Rome,voerde met
dooreenerjkstoalage in degelegenheidwerd h:m velerlei onderhandelingen, doch verniegesteldom buiten 'slandszjnestudiënvoortte tigde alle geschriften, die daarmede in verzetten.Nadat hj hoot4zakeljk de lessen van band stonden. Nadat hj voorts naar Spanle
8o %elFGlzteBerljnhadbjgewoond,werd wastertlggekeerd,ontvinghj hetberigt,dat
hj in 1826alsleeraarin den mjnbotlw aan zjn broeder, generaal in Russische dienstj
de hoogeschool te Uhristiania geplaatst.Te- gevaarljkewonden had ontvangen,zoodathj
vens deed hj jaarljks een togt naar min- zich derwaarts begat'en hem vergezelde naar
bekende streken van Noorwegen, bjv.naar Parjs. Vervolgens ging hj wederom naar
Finmarken? Spitsbergen, het Beeren-eiland Spanje, toen naar Venetië en in 1747 nM r
enz. De ultkomst zjntr nasporingen deelde zjn broederteBerljn.I'
rederikdeGroote'
behj mede in eene kaart, welke in 1844 en noemde hem in 1751 t0t gezant te Parjs,in
1849 in twee helften in de ptlaea Noryegica'' 1754 t0tgouverneur van Neufchâtelj en wist
verscheen.Reeds vroeger had hj een aantal bj de Engelscbe regéring te bewerken,dat
opstellen van geologischen inhoud geplaatst Kdth in zjnegoederenenwaardigheden werd
in het door hem geredigeerde rAlagazin for hersteld. Na een kort vertoef ln Schgtland
Naturwidenskaverne''alsmedeinPoygendof's keerde deze in 1765 terug naar zjn KoninkAnnalen''.Voorts leverde hj:pReiseiOst-og ljken vriend,en overleed Opeenlandgûedbj
Vest-Finnmarken sammt till Beeren-Eiland Potsdam den 25sten M ei 1778.
og Spitzbergen i 1827 og 28'',- benevens
Jacob fdifFz,een Pruissisch veldmaarschalk
debelangrjke:pGaea Norvegica(1830- 1850j en broeder van den voorgaande.Hj werd ge3 d1n)'',waarin hjmetjverhetPlutonismus boren den llden Junj 1696 op het kasteel
bestreed. De hoogeschool te Christiania is Fetteresso in het Schotsche graafschap Kinhem haaz' geologiqch muséum verschuldigd. cardine, was voor de studie der regten be-

Hj overleed in lutstgenoamde stad den lsten stemd,doch wilde uit neiging t0tden krjgsmansstand gedurende deJakobietischeonlusten
Januarj 1858.
K eicer(Reinhard),eenderoudsteDuitsche (1715) dienst nemen in hetKoninkljk leger.
opera-eomponisten,geborenteLeipzigin1673, Toen hj, hoewelt0tdeProtestanten behooontving ztq
'e opleidlng aldaaraan deThomas- rende, a1s Tory at
kewezen werd, schaarde
Khoolen aan deuniversiteit.Zjn uitstekend hj zich aan de zjde van den Pretendent,
m uzikaaltalent ontwikkeldezichopeenevoor- werd bj Sherifmuirgewond en vlugtte toen,
spoedige wjze.Men riep hem aan hetHofte in den ban gedaan en vervallen verklaard van
Brunswjk en belasttehem metdevervaardi- zjnebezittingen, naarFrankrjk.Hierlegde
ging van Q opera's, die hem grooten roem hj onderde leiding van,Maupertuiszich t0e
bezorgden.In 1694 begafhj zich naarHam- op de wiskunde en werd 1id der Académie.
burg, waar zjne opera's desgeljks grooten Getrouw aan de zaak van den Pretendent,
bjval vonden, zoodat hj er zich vestigde ging hj in 1717naarSpanje,om erdeexpeen gedurende 40 jaren stukken leverdevoor ditie naar Schotland te bevorderen,en kreeg
den schouwburg aldaar. Voorts was hj er door tusschenkomstvan denhertogrJlLeyria
eantor in de hoofdkerk,en overleed den 12den eene aanstelling als kolonel bj een Iersch
September 1739.Men heeftvan hem ,behalve regiment. De geheele ondernem ing mislukte,
vele andere stukken, niet minder dan 116 en Keith moest zich in de Schotsche H00g-

landen schuil hou4en,totdathj hetvasteland
gpe
Ir
2a
!t
.h. Onder dezen naam verzaelden WM:
el
@@ bereikthad.Hj tnefdeachtervolgensin H01-
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lan;,Frankrjk en Ihlië en kwam in 1720
weder te Madrid,waar men zjneplaatsing
afhankeljk stelde van eene verandering van
geloofsbeljdenis.Hiervan echter wilde Keitlt
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oorlog vernieldehj van 1780 t0t1783onierscheidene Fransche schepen en nam in 1793
als bevelhebber van een linieschip deelaan

de veroveringvanToulon.Nadathj in 1794

niets weten, en vergezelde den hertog nan sc,
hout-bj-nachtgeworden wasjveroverdehj
Zeyrl , t0t gezant te Petersburg benoemd, het volgende jaar hetKaapland,zeildetoen
naar Rusland.Reedshad Peter de Grootehem naar Indië en maakte zich meestervanCeylon.
aanzjnedienstwillenverbinden;thans,onder In 1798 tot baron Keitlz r.. Dtonehanen-M m '-

keizerin Anna, werd hj generaal-majooren shall benoemd,nam hj in deb=ivan Sa1in 1734 luitenant-generaal. In 1735 washj danha een Nederlandsch eskader van 4 linieM nvoerder van hetRussische hulpkorpstegen schepen,3 f
regatten en 3 korvetten.Daarya
Frankrjk en hj onderscheidde zich vooral werd hj opperbevelhebber êer vlnot ln
de
Mi
d
d
e
l
l
a
n
dsche Zee, knmmandeerde in
in den 00r10g tegen deTurken(1736en 1737).
Bj de bestorming van oczakow washj de 1800 de blokkade van Genua, en Pekte in
eer8te, die de bres beklom ,maarwerd zwaar

1801 de landing van generaal Abrcomby in

g
ewond.Na zjneherstelling voerdehjbevel Egypte. Dââr weigerde hj hetverdrag van
ln den oorlog tegen Zweden,besliste in 1741

El-Arisch goed te keuren,door zjn onderbede zegepraalbj W ilmanstrand en verjoeg de velhebber Smith met de Franschen gesloten.
Zweden van de Alands-eilanden.Naden Vrede Na den vredeging hj in 1802naarEngeland
van Ab0 (1743) ging hj als buitengewoon en voerde in 1803 bevel over een gedeelte
gezantnaar Stockholm en werdbjzjnterug- der Kanaalvloot.Hj bespiedde erdevoorblkeer veldmaarschalk.Intusschen zaghj zich reidselen,die te Boulogne t0t eenelanding ln
als vreemdeling meermalen gekrenkten vroeg

om die reden zjn ontslag,dat hj eiudeljk
met veelmoeite ontving onderde voorwaarde,
dat hj nimmer tegen Rusland zou Btrjden.
Nu begafKeitl
tzich naarBerljn,waarFreArïk 11hem metbljdschap ontving,hem in

Engeland gemukt werdenjklom in 1805 np
t0tden rang van admiraal der W itte Vlag en

ontving in 1814 den titel van viscount.Hj

bestuurde voortsde inscheping van NapoleonI
naar St.Helena,en ove-leed den loden Maart

1823.- Zjneoudste dochterM -garet,ba-

1747 t0tveldmaarschalk,in 1749 t0tgouver- rones XeifA en Nairne, geboren den lzden

neurvan Berljnbenoemdeenvriendschappeljk Junj 1788jtrad in het huweljk metgraaf
met hem verkeerde. Bj den aanvang van Flaltault en overleed in November 1867.
den Zevenjarigen Oorlog voerde Keètlt het K eizeristhansdenaam derhoogstevorsteleger n= r Sakyen,waarFrederik11 hetbevel ljkewaardigheid.Dienaam isafkomgtigvanhet
op zich nam.Gedurende den slag van Praag Latjnsche woord cede ,aanvankeljk enkel
(1757)bevond hj zich metzjn korpsop den een t'amilienu m. lntusschen voerde te Rome
linkeroevervan de M oldau,voerdebevelover niet de Keizer, die imperator en Au-qu t%s
de blokkade, toen de Koning oprukte tegen heette, den titel van caesar, daar deze M n
Daun,en vereenigde zich weder methem na den medebestuurder en opvolger des Keizers
de nederlaag bê
J* Kolin op den at
togt naar werd toegekend. Na de scheuring van het

Saksen.Latervergezeldehjden Koningnaar Romeinsche rjk (395) had men een WesterThiiringen tegen Soubise en het Rjksleger, schenen Oosterschen(ByzantjnschenofGriekbleet'met 6000 man aan de Saaleachter,toen schen) Keizer (imperator augustus), die de
Frederik het bedreigde Berljnterhulpsnelde, grootemonarchiegezamenljk bestuurden.Het
en moest naar Leipzig terugtrekken,alw aar W estersche Kei
zersehapverdweenbjdenva1
hj stand hield.DeKoningkeerdeechterspoe- van het W estersch-Romeinsche Keizerrjk,
dig terug en JfdfA volgde hem naar den slag

maar w erd door den Frankischen koning

bj Roszbach. Voorts dekte hj den marsch Karelde X oofe vernieuwd,d= rdezezich in

naar Silézië meteen gedetacheerd korpsdoor 800 te Rome door paus Leo III t0tlbomsch
een inval in Bohemen. In den veldtogt van Keizer deed kroonen. Deze Vorst verbond
1758 belegerde hj Olmiitz en bestuurdeden daarmede het denkbeeld van eene donr God
meesterljken aftogtderbelegeraars.ToenFre- ingestelde wu rdigheidj welke niet uit de
derik in OctoberbjHochkirchtegenoverDa%n geschiedkundige vQlks-en staatsontwikkeling

eene onveilige legerplaats betrok,werd hj te
vergeefs gewaarschuwd doorK eitlt,dieinden
8trjd op den 14den Odober sneuvelde. Zjn
broeder deed ter zjnereereen gedenkteeken
verrjzen in de kerk te H ochlkirch en de K oning plaatste zjn standbeeld met die van andere helden op het W illemsplein teBerljn.

voortvloeide. Daarop grgndde hj zjne aan-

spraak op het hoogste gezag over de geheele
Christenheid, een gezag,datdoor de bewering dermiddeneeuwsche regtsgeleerden ge-

handhaafd werd. Aanvankeljk beschouwde

men den titel van Roomsch Keizer a1s ver-

bonden metde heerschappj teRomejzoadat
hj bj de deeling van het Frankische rjk
Britsch zeeman.Hj werd geboren te Elphin- onder de zonen van Imdew'
qk d6 Fr- eaan
stone den 12den Januarj 1746, wjdde zich Lotltarius a1s koning van Italië ten deelviel
Georg zzlp/
zil.
sfple, viscount Kdth, een

in 1762 aan de zeedienstonderkapiteinJervis,
later lord Saint-Filcezlf?en zag zich achtervolgens bevorderd t0tlultenant, kommandant
en kapitein (1175).Inmiddels vertegenwoordigdehjinhetParlementhetSclmtschegraafBchap Dumbarton. In 4en Amedku nsthen

en vervolgens gevoerd werd door Kar6l d6
Kale en onderscheidene Italiaansche vorBten,

totdat OttoI(962)deKeizerskroonvoorgoe;

met de Dqitsche Koningskroon vereenigde.

Intusschen werd t0t q MarimélLaan I de
keizerstikl slechtsM n 4le DuitscheKoningen
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gegeven,welkedoorden Pauswarengekroond; Rusland aanvaardde Peter de Groote in 1721
zonder deze krooning voerden zj enkelden als Czaar den Keizerstitel doch de overiçe
titel van Roomsch Koning. De titel semper mogendheden kwamen daartegen geruimentpd

zxy'
yd/l,
:,sedert Constantgn deGrootein gebrulk,was 00k op de Duitsche KeizersOvergegaan en werd door R'
udolf nan A'
tzldlvr.
g
overgezet in de woorden paltjd vermeerde-

illverzet.Spoedigerbereikte Napoleon I zjn

den o0k de volgende Duitsche Koningen dien

1870 wederom weg te zinken. In het v01-

doel,daar hj in 1804,behalve doorEnqeland, door alle mogendheden in die waardlg-

heid werd erkend.Bj zjn valverdween de
raar des Rjks.''Nadat M aœimiloan I zich Fransche Keizerstiteltotdathj in 1852 door
gekozen Roomsch Keizergenoemd had,voer- zjn neef Napoleon III hersteld werd,om in
titel,alwaren zj 0ok nietteRomegekroond. gende Jaarwerd hetKeizerschap in Duitsch-

De laatste Dtlitsche Koning,die in Italiëge- land hersteld en de koning van Pruissen met
kroond werd! was Karel FtNa hetuitster- die waardigheid bekleed (zie onder D'
uitsel
tven van hetKarolingischeKoningshuiswerden landj.Buiten Europa dragen de beheerschers

de Duitsche Koningen aanvankeltjk door de van Brazilië,Chinaen Japan denKeizerljken
gezamenljke Duitsche vorsten en laterdoor titel.Hetkeizerrjk Mexico onderItl.rude in
de magtigsten van deze - deKeurvorsten - 1822 waseenevlugtigeverschjning,enwerd
gekozen.Deverkiezing werddoorKeur-Mainz in 1864door Frankrjk ten gunstevan M aœiuitgeschreven en moestin eenerjksstadplaats vilïtzcl, aartshertog van Oostenrjk, even

hebben.Om verkiesbaar te wezen,moestmen vlugtig hersteld. Het Keizersdlap te Haïti,
uiteen 0ud geslachtgesproten,een Frank of aan Cltristoph en Soulougwe toegekend, was

Duitscher (dusgeen Slawoon),van onbespro- eene bespotteljkheid. Dezer dagen (1876)
kene geboorte en hoogen adel,geen geeste- houdt het Engelsche Parlement zich bezig
ljke, althans 18 Jaren 0ud en volgens de met een ontwerp om aan koningin Vidoria
Gouden Bul een opregt en goed man zjn, den titel t0e te kennen van Keizerin eJ4 Jldie voorde algemeene belangen jverde.0m- diën.

trent 'sKeizers god3dienstige beljdenis was

Keizer (Simon Dirk de),een verdienste-

niets bepaald,maar de krooningsplegtigheden, 1jk Nederlandsch godgeleerde, geboren te
vooral de af te leggen eedjwaren van dien Amsterdam den 14denJtlnj 1784,bezochtde
Mrdjdatalleen eenR.Katholiek zichdazraan hoogeschool te Utrechten was achtervolgens
k0n onderweryen.Na de verkiezing moest predikantte Zegveld,Egmond Binnen,Scha-

hj de keurcapltulatieonderteekenen.Daarop îe
dn,Haarlem enAmsterdam,alwaarhjden
volgde zjne krooning als Duitsch Koning te 6en November 1847 overleed.Van zjnegeAken, doch later te Augsburg, Regensburg schriften vermelden wj: rlfort begril der
en meestal te Frankfort, waarbj hem de Christeljka qeloof'
s- en zedeleer (1813)M,rjkskleinoodiën werdenoverhandigd.- voorts Beantwoordlng der vraag:Komt het metde
in vroegeren tjd het aanvaarden derjzeren leer van den Bijbelovereen, dathethoofdkroon te Milaan,en eindeljk dezalving t0t doel van het ljden en sterven van Jezus

Roomsch Keizerte Rome door den Paus.De Christusgeweestisjverbeteringvanhetmensch-

mu tvan den Roomsch-Duitsehen Keizerwas, d0m te Weeg to brollgen, enj in Z00V0rr0
in weerwil van alle praal, in den laatsten alleen OOk Vergeving Van Zonden te VerWerty bjna even klein als zjn inkomen.Te ven, als deze e6n gevolg is van onze verbe-

voren zetelde de Keizer op de bt
lrgten (Pfalzen),overalin het rjk verstrooid,- later
in zjne erqanden.Nadat zj ongeveer 1000
Jaren bestaan had,verdween de waardigheid
van Roomsch-buitsch Keizer in 1806 doorde
ontbinding van het Duitsche Rjk en door
4en afstand van Frans Jf,nadatdeze reeds

tering (1815)'',- popgave van de geloofF-en
zedeleer van Paulus enz.(1817)'',- ronderzoek naar de gegrondheid of ongegrondheid
der klagten over hettoenemend zedebederf'',

bekroond doorde Maatschappj totNutvan

'
t Algemeen, - cchristeljke geloofs- en

zedeleer,afyeleid ultde Brleven vanPaulus

in 1804 dentitelhadaangenomenvan erfeljk Mn de Corlnthiërs(1827)'',- en een aantal
Keizer van Oostenrjk.
opstellen in tjdschriften.
Het Oostersche Keizerrjk splitste zieh, K eizerskroon (Fritillaria imperialisZ.),
nadat de Franken in 1204 Constantinopelver- isdenaam eenersierplant,die,waarschjnljk
overd hadden,in een Latjnsch Keizerrjk te uitAzië afkomstig, thans 00k in het zuiden
Constantinopelen een Grieksch Keizerrjk te van Europa inheemsch is. Zj wordtom hare
Nicaea, en nadat beide in 1263 weder ver- fraaje, roodachtig-gele, in het voorjaarûnt-

eenigd waren, in 1328 in een Grieksch te luikende bl
oemen 0ok in Onzetuinen veel4eConstantinopelen het Keizerrjk Trebizonde. kw eekt,en behoorttot de familie del.LillaHet voorlaatste verdween in 1453,hetlaatste ceën. Het geslacht Fritillaria, waartoe 0ok

i
n 1461 door de veroverinqen der Turken, onze kieritsbloem (F.MeleagrisL.) behoort,
wier beheerschers in de oëcléle taalden titel onderscheidtzich dooreen afvallend,klokvorvan Keizer niet aannamen.Hoewel o0k de mig bloemdek met Vrg
@*e blaadjes en honig-

koningen vanCastilië,Engelanden Frankrjk
zich de Keizerljke waardiqheid toekenden,
hebben zj zich van dien tltel niet bediend,
zoodatmendietoekenninghoofdzakeljkmoet

groefjes aan debilluenzjde.De stempels bevinden zich aan heteindevan een vrj langen
stjl,en het draagt eene doosvruchtmetveelzadigehokjes.De keizerskeoonheefteen zwa-

beschouwen als een protesttegen de wereld- ren,vleezigen bol,een opgaanden stengel ter

heerschappj van den Duitschen Keizer. In lengte van ruim 1 Ned.el metlancetvormige
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bladeren en onaangenaam riekende bloemen, paaldeoogmerkenBtrekkendemelk-endewjn-

die veelop omgel
teerde tulpen geljken en
aan den stengeltop vereenigd zjn t0t een
bloemscherm,waarbovenzich eenaantalkroonvormendesehutbladen (bradeaecomosae)bevinden. Aan deze kroon Ontleent de plant
haren naam. Totdefraaje verscheidenheden
behoort F.maœima metlange, schoone bloemen.Voorheen werd de wortelt0tde geneesmiddelen gerekend. De bollen der keizerskroon,dieweleensbjna1 Ned.pond zwaar
worden,bevatten 230/Ozeerwitzetmeel,z00-

kelders.Bj gebouwen dienendezjmurenvan
den keldergewoonljk tqvenst0tfondamenten.
De keldervloer moet hooger liggen dan het
hoogste grond- of welwater of, evenals een
regenbak,waterdigtgemetseldworden.Hiertoe
maaktmen dien met rollagen,die vervolgens
gedekt worden met verglaasde bakken of
tegels in sterk tras.Keldervenstersverschafen
aan den kelder lucht en licht.Men noemt een
gebouw kelderhol,wanneerzichkeldersonder
het geheele gebouw uitstrekken.

K elk. De
voortplantingsorganen van
een gewas meeldraden en

dat zj bjzonder geschikt
zjn voorstjfselbereiding.
Menrekent,dat

f

m en Van een
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'

bunder grond
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bj z-jarlgen

teelt 55000
Ned.pond b0llen of 12600
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dat de stjtbel
uitdeze bollen
niet half z00
duur is a1s die
uit aardappelen.
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In c ziet men
een bloemdekblad en in :
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keïk (calïx).
Wjgevenhlerbj ln a eene
blûem ,waarbj
beide- bloemkroon en kelk
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ziqtbaar zjn.
Belde zjn gewoonljk
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gescheiden,
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vcrschillen zj

Dekeizerskroon (Petilium imperiale).

zen moejeljk
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den zaadle op drievoudige grootte.
K eizersnede, zie Verlosk- de.
K elat is de naam eener stad in hetnoordoosten van Bel
oedsjistan. Zj is de belangrjkste plaats des lands en verheft zich ter
hoogte van 1900 Ned. el aan de oosteljke
helling van den heuvelSlach-Mirdan,in een

zööweinig,dat
men de gren-

kanontdekken,
0.a.b**decactusplanten,deplompen,decam el-

lia's enz-, zonals m en kan opmerken in den
camelliaknop, in b voorgesteld. H et w eefsel
der kelkbladen komt doorgaans overeen m et

dat der naastbjstaande bladeren en isgroen
of groenachtig van kleur.Men noemthem dan

een krwidacltti
gen kelk! is hj daarentegen
eng dal. Ee'
n aarden wal, ter hoogte van 6 andersgekleurd,dan draagthj dennaam van
m
e
t
bas
t
i
o
ns
voor
zi
en
,
omr
i
ngt
Ned. el en
blo- achti
g.Dekelk iszelden vliezig in zjn
h= r, en zj heeft eene eitadél,3 poorten, geheely wel eens aan den zoom.0ok zjn er

zeer vuile straten,vele fabrieken van mus- gew assen,wierkelk vleezig-besachtig w ordt,
ketten, zwaarden, Speren enz. en een aan- zoodat hj dikwjls een smakeljk ooftople-

zienljken handel,vooralmetSind,Bombay vert,zooalsbjhetgeslachtGaultheria(ziec).
en Kandahar. Zj is de hoofdstad van een W j moeten 0ns de kelkbuis voqrstellen a1s
vorstendom ,welks Khan in naam hetopper- bestaandeuiteenaantalvrjeofzaamgegroeide
bladeren.Zelden gebeurthet,datdekelkaan
gezag voertover geheel Beloedqjistan.
Kelder (Een) noemt men eene onderof deeene zjde geheelopengespleten is,zooals
gedeelteljk in den grond gebouwde rt
limte, bj de gele gentiaan (#). Wanneer wj ons
van steen opgetrokken en daarmede bevloerd, verbeelden, dat een kelk uit 5 bladorganen
somtjds overwelfd en somtjdsvan een plan- is zamengesteld,ishetdientengevolgenatuurken zolder voorzien. Hj dient voornameljk ljk,dat hj een s.tand% ofs-lobbig voorkot0t het bewaren van levensmiddelen, daar men erlangt(d,Silene inoata).Looptde vem
deze er meer dan elders beveiligd zjn tegen deel
iny dieperdoor,dan wordtdekelkzoom
overmatige koude en warmte.T0t meerbe- 6&plet%
g (J,Primula elatior).Loopeneindeljk
IX.
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de spleten t0t op den boden, dan is de kelk drinkbeker.De kelk, die van ouds bj de
6-deeli.q(#,StellariaHolostea).Veelalvindtmen viering van hetH.Avondmaalgebruiktwerd,
5 kelkbladen, doch men vindt er 00k wel2 had aanvankeljk de gedaante van tweeke(A,Circaea)ofeenonbepaaldaantal(Cactus). gels, met de toppen verbonden, zoodat één
Nietaltjd zjndekelkbladenonderlinggeljk, dezer kegels t0t voet diende. Men vervaarzooalsmen kan opmerken bj Tropaeolum (ï) digde dien eerst van houty doch later van

en bj den monnikskap(Aconitum)bjwelken glas, leem ,marmer en h00> ,en eindeljk

laatsten 3 vormen van bladen voorkomen, van tin,zilverofgoud.Bj deR.Katholieken
van welke het onefene blad de gedaante van wordt de avondmaalskelk door den bisschop
een helm heeften t0t bedekking dientvan 2 gewjd,waarna alleen de priester dien met
g
esteelde bloembladen (k).T0tdezulkenbe- de bloote handen mag aanvatten.Over dien
hoort00k de kelk van Pelargonium meteen kelk wordtde kelkdoek uitgespreid,endaarop
spoor aan den bloem steel, en die der ridder- plaatstmen hetzilverenofgoudenkelkborYe
sporen(Delphiniuml.Eenfraaivoorbeeldder0n- met de hostie, hetwelk met het kelkdeksel
regelmatigheid van een vergroeidbladigenkelk gedekt wordt,waarna men over den geheelen

vindtmenbjLavandulavera(J).Derolronde
kelk dezer plant is voorzien van een geopend
deksel.Bjdezeonregelmatigekelksoortenvindt
men deeigenaardigheid,datzjvanhetvruchtbeginselgescheidenzjn.Zjkunnenechterhiermede 00k zoodanig zamengroejen,datditge-

toestelden kelkslujeruitspreidt.
Keller.onderdezen naam vermeldenwj:
Joseph .PJIJAc:Jr Keller, een uitstekend
bronsgleter.Hj werd geboren te Ziirich in
1638, leerde aanvankeljk het goudsmeden,

zamengegroeid,dan kan hj zich in zeerverschillende gedaanten vertoonen.Hj kan oorrorelk zjn (auriculatus,m, bj Tanacettlm
Leucanthemum), kroonrormig (coroniformis,
n,bj Anthemis tinctoria),schubbi.
q(squamiformis, o, bj dekorenbloem),borsteli
g (setosus,,,bj Scabiosa atropurpurea),vederrorMk (g,bj Cirsium arvenseofdenvelddistel)
enz.Somtjdskan men geen kelkzoom waarnemen,zooalsbjdemeesteSchermbloemigen,
terwjl hj bj andere gewassen t0t de kenmerken der plant behoort,zooals bj Eryn-

standbeelden in verschillende stukken, doch
Xeller goot op eenmaal het ruiterstandbeeld

heel en al met de kelkbuis vereenigd is,of
dat slechtseen gedeeltevanhetvruehtbeginsel
er a1s eene kegelvormige spits uitsteekt. Is
de kelk geheel en almethetvruchtbeginsel

gium , Astrantia, Oenanthe, Cicuta enz. In

maar legde zich vervolgenst0e op demetaal-

gieterj en werkteweldrain ditvak teParjg.
Hj onderscheidde zich door de stoutheid,
waarmede hj grootegedenkteekensinmetaal
deed verrjzen.T0t op zjn tjd gootmen de

van Lodewl
jk AYL dat eene hoogte bezat

van bjna 7Ned.el.De Koning wastevreden en belastte hem met het opzigt op de

geschutgieterj.Hj heeftvoortseenemenigte
standbeelden voor de Koninkljketuinen gegoten en gedeclteljk 00k ontw orpenj beneV0nS prachtige kanonnen en m ortieren, en

overleed teParjsin 1702.
I'
riedria .
rl
z#'
?
pk ron Keller,een regtsge,
leerde en staatsman. Hj werd geboren te
Ziirich den l7den october 1799 was de telg

het algemeen beschrjftmen delobben,slip- van een oud, aanzienltjk en bemiddeld gepen oftanden van den kolkrand Up degewone slacht,wjddezich teBerljn en teGöttingen
wjze. Dikwjls dient de kelkbuis bj het aan de studie der regtsgeleerdheid en promorjpen dervruchtt0tdevorming van vrucht- veerde in 1822.In 1825zag hj zich in zjne
vleesch, zooals bj de Pomaceën.Somtjds geboortestad benoemd t0thooyleeraarin het
ook geefteen uitgeholde vruchtbodem ,w elke burgerljk regt, het volgende Jaar tevens t0t
vleezig kan worden,aan den kelk zoodanigen ambtsregter en hj verkreeg weldra gxooten
vorm , datm en de grenzen tusschen de kelk- invloed op de Openbareaangelegenheden.Bj
buisen den vruchtbodem moejeljkaanwjzen het uitbarsten der volksbew egingen,door de
kan, zooals bj den hagedoorn.Niet zelden JuljrevolutieinFrankrjkveroorzaakt,plaatste
ontw aart m en eene sterke overeenkomst in ron Keller zich aan het hoofd der liberale
de vorming van kelk en blad,zooals in de partj te Ziirich en verwierf in hooge mate
bloem van Peganum Hyrmala (r) en in den de gunst des volks, zoodat hj in 1830 t0t
rozenknop (s,.
9',.
%''3d'
M'),alwaardebjbla- 1id van den Grooten Raad gekozen en in 1831
den der stengelbladeren in den kelk in de tot voorzitter van het Hooggeregtshof en t0t
gedaante van één oftwee aanhangsels voor- lid van den Raad van Onderwjs benoemd
komen,of00k welontbreken (s''').Metbe- werd.Metveeljverenvruchtwashjinden
trekking t0t den duur zjn sommige kelken Grooten Raad werkzaam.Als vertegenwoorbljvend,totdatzj aan de vruchtverwelken, diger van het canton in hetcongrés te Bern
terwjlandere bj despanning derin omvang zorgde hj v00r eene beterewetgeving,z00toenemende vruchten verwjderd worden als dat hj aan het hoofd werd ges'
beld van het
werden ze meteeneschaarafgesneden (calyx departement van Justitie.Intusschen gerlpor
drcllmscissus deciduus, zooals bj den doorn- Kellerdoorzjnehouding hetvertrouwen der
appel (Datura), de kers (Prunus Cerasus) liberalen zonder dat eener andere partj te
enz.).Anderekelken vallen afzoodradebloem winnen:weshalvehjin1839alzjneopenbare

betrekklngen,metuitzondering van hethoogleeraarsambt!nederlegde.In 1843 benoem de
een bnkelk,wiensblaadjesveelalmetdekelk- Eohhorn, mlnister van Eeredienst in Pruisbladen afwisselen,zooalsbj Potentilla (f).- 8en , hem t0t hoogleeraar in de regten te
Den nM m van kelk geeft men ook aan een Halle, en door het aanvaarden van die be19*
ontluikt.,zooals die van den maankop.
Behalve den kelk hebben somm ige planten
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trekking bewees

dat hj zich bj de
behoudende partj had gevoegd.In 1847 ging
hj a1s opvolger van Puchta naar Berljn,
alwaar hj bj de bewegingen van 1848 overvloedige gelegenheid had om bljkentegeven
van zjne veranderde gevoelens.A1s 1id van
de Tweede Kamer in Pruissen,alsmede van
het Parlement te Erfurtwashj een van de
voornaamste woordvoerders der reactie.Kort
daarna werd hj onderden naam van Keller

der oud-Duitsche en Romaansche letterkunde.

Hj werd geboren den 5den Julj 1812 te

Pleidelsheim in W iirtemberg, studeerde te

Tiibingen in degodgeleerdheidenwjddezich
vervolgens onder de leiding van Ukland aan
de letterkunde.Na zjne promotie(1834)ging
hj naar Parjs, waar hj ruim eenJaarvertoefde, om er een aantal handschriften te
onderzoel
Lenywaarnahj pLiromansdessept

sages(1836)''inhetlichtgaf.Na zjn terug-

r/s Stelnbock in den adelsànd opgenomen,en keervestigdehjzich teTùbingena1sprivaatt0t lid van het Huis der Heeren benoemd. docent, en werd in 1837 tweede onderbiblio-

Hd overleed te Berljn den lzaenSeptember
1860. Van zjne geschriften noemen wj:
UeberLitis-contestation und Urtheil(18Q7)''j
lprocesz und die'ActiopDer römische Civi
,- DSemestria
nen(1852;3deuitgave 1863)':
ad M. Tullium Ciceronem (1843- 1850,2
d1n)'', - pGrundrisz zu Vorlesungen iiber
Institutionen und Antiquit:ten des römischen
Rechts (1854-1858)'', - en pvnrlesungen
iiber die Pandekten (1861)''
, na zjn dood

thecaris der universiteit.In 1840 ging hj
naar Italië en vertoefde er geruimen tjd te

en protbssorin (
le graveerkunBt.Hjwerdgeboren te Linz in 1811 ontving er op het
gymnasium onderwjs in het teekenen en
oefende zich vervolgens te Bonn in de graveerkunst.Eerlang volgde hj zjn eigen weg
en schiep eeneeigenaardigemethode.Hjvervaardigde weldra 2 gravures naar de cartons
voormuurschilderjen in deaulavan hetuniversiteitsgebouw te Bonn, rDe Godgeleerdheid''en ,DeWjsbegeerte''voorstellend,en
gaf daardoor bljken van een buitengewonen
Mnleg.Voortsbegafhjzich naarDiisseldorf,
w= r Juliu A'
z
lperdenjeugdigen kunstenaar
met rMd en daad bjstond.Naareeneschilderj van dezen vervaardigde Kellereeneuit-

(1846)'' - pMeister Altswert (1850):' Karlmeinet (1858)'' - voorts de verzamelingen: pGute alte Schwanke (1847)'', e aps dem 15 Jahrh.(1853,3
pFastnachtspiel
d1n;vervolg 1858)M,- alsmede uitgaven der
geschritten van Gr%mmelshausen (1854- 1862j
4 dln) en van de drama'svan Ayrer (1865,
5 dln).O0k leverde hj vertalingen van de

Rome en te Venetië,om er middeneeuwsche
handschriften te onderzoeken. Daarna ver-

scheen zjne ?Rômvart(1844)''.Nazjnterugkeer Tverd hj eerst (1841) buitengewoon en
daarna (1846)gewoon hoogleeraarin deDuitsche letterkunde en opperbibliothecarisin Tiibingen. Laatstgemelde betrekking bekleedde

hj echternietlangerdan t0t1850.Van zjne

doorFrodberg uitgegeven.
geschritten vermrlden wj n0g:pRomancero
Joseph Keller, een uitstekend kunstenaar de1 Cid (1839):7, - pAltdeutBche Gedichte

romans en novellen van Cervantes en dert00neelspelen van Shakmere,benevens oAltfranzöaischen sagen (1839-1840, 2 d1n)'' en

5Italienische Novellenschatz (1851! 6 d1n)''
.
Gerard Keller, een verdienstelkk Nederlandsch letterkundige. Hj werd geboren te
Gouda den 13den Februarj 1829, was eerst

muntende gravure,zoodathem een grootate- stenograaf bj de beide Kamers der Statenlier in hetacadémiegebouw werd aangewezen. Generaal en is thans redacteur der Arnhem-

Hier washjjverig werkzM m ,onderweeser sche courant. Van zjne geschriften - meest
eenige leerlingen en w erd na den dood van reisbeschrjvingen en novellen - vermelden
professor Tltelott, den eenigen leeraar in de wj:pllethuisgezinvandenpraeceptor(1857)''j
graveerkunst te Diisseldorf(1839),eerstvoor- - rEen zomer in het Noorden (1859j 2
loopig,later(1846)defnitieftotdiens opvolger dln)'',- nEen zomer in hetZuiden (1862,2
benoemd. De Rjnsch-W estfàalsche kunste- dln)''
.- pDehypotheekopW asenstein(1866)''j
nu rsvereeniging belastte hem m et de taak
n huis(1867,3 d1n)'',- poudekenom eene gravure te leveren van de pD isputa,! nissernVa
,verspreide novellen'',- plletbelegerde
van Rsfaël in hetVaticaan, zoodat hj in Parjs(1S71)'',- Hetvermoord:Parjs(1871)1'
1841 over ParjsnaarRomereisdeen ert0t - nOverkompleeten anderenovellen (1871)''
1
1844 bleef om eene groote teekening naar
W eenen, bezoek aan W ilhelmshöhe enz.
bovengenoemd stuk tevervaardigen.Nazjn (18722'' - rDe geschieflenis van een dubterugkeer leverde hj eersteenegravurevan belt
je en anderenovellen (1872)'',- pGedeXDe Heilige Drievuldigheid''van Rafaëlen railleerd (1873)'' - rpenneschetsen (1874)''
maaktedaarna een aanvang metdepDisputa''.

pllet

ganzenbord of het blMuwe lint

Jaren lang hield hj zich bezigmetditreu- (1874)''
1- en n'
reruggekeerd (1875)''.Yoorts
zenwerk,terwjlhj inmiddelseen grootaan- leverde hj vele bjdragen in tjdschriften en
tal andere stukken graveerde.Na hetvolein- Jaarboekjes, alsmede vertalingen.Als redacdigen zjnertaak,graveerdehj deSixtjnsehe teur van den rspedator' schreef hj pvlugMadonna van Rafaël en verwierf daardoor maren'' - o0k was hj vroeger redacteur
grooten roem.De Vorsten schonken hem me- van de sKunstkronjk''en latervan den pGe1dailles en ridderorden.Zjnevoortbrengselen derschen Volksalmanak''.
onderscheiden zich in hetalgemeen door eene
K ellerm ann (François Christophe von),
keurige uitvoering.Voortsheefthj vele voor. hertog TG% Yalmy, pair en maarschalk van
treleljke leerlingen gevormd, en overleed Frankrjk, geboren den 28sten Mei 1735 te
Gen 3lsten Mei 1873.
W ollbbuchweilerbjRothenburgaandeTauber?
Allbertr/l Kellr ,een grondig beoefenur Wa8 de telg van een Saksischen sàm.Hj
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trad in 1750a1sltadetin dienstbjhetFran- digheid van pair aangenomen had, ontving
sche leget, onderscheidde zich in den Zeven- 00k hj na detweederestauratiegeenenieuwe
Jarigen 00rl0g en wasbj hetuitbarsten der aanstelling.In hetpairschap hersteld,stemde
omwenteling,welke hj van ganscherharte hj na de Julti-omwenteling,welke hj met
toeluichte,reedsmaréchal-de-camy.Kellermann bljdschap begroette, voor de toepassing der
bevorderde nietweinig de verbrelding van re- doodstraf op de gevallen ministers,en overvolutionaireyevoelensbj detroepen,enwerd leed den QdenJunj 1835.
in 1792 divisle-generaalen kortdaarnaopperKellgren (Johan Henrik),een Zweedsch
bevelhebbervan de Moezel-armée.Bjhetop- dichter, geboren in W estgothland den lsten
rukken der Pruissen moesthj terugtrekken, December 1751, studeerde te Ab0 en begaf
dgch hj vereenigde zich eerlangmetDumow zich in 1774 naar Stockhqlm,waar hj het
r'dz en onthaalde de Pruissen, aangevoerd dagblad ostockholm Posten''gtichtte,hetwelk
door den hertog ran .
frlxaz
l
//r,den Qosten Fedurendeomstreekseenehalveeeuw grooten
September 1792 op de vermaarde kanonnade lnvloed had op de ontwikkeling van het
bj Valmy, zoodat laatstgenoemden moesten Zweedsche volk. De Koning benoemde hem
aftrekken. Dumonriez liet toen de vervolging in 1786,bjhetstichten derZweedscheAcaaan Kellermann over; men beschuldigde hem

echter,dathj zich hierbjnietjveriggenoeg
gedragen had, zoodat hj voor de regtbank
verschjnen moest.Men sprak hem vrj;doch
hj werd nogmaals aangeklaagd en eerstna
à
eli va1van Robespierre op vrjevoeten gesteld.llu zag hj zich belastmethetopperbevel over het Alpenleger en in Italië,hetwelk zich bjeeneverdedigendehoudingmoest
bepalen.Toen k%olterer in 1795hetkommando
in Italië op zich nam ,bleefKellermann bevelhelhebber van het Alpenleger, doch het
grootste gedeelte zjnertroepen moesthj afstaan aan Bonapaete. In het volgende Jaar

démie, t0t lid van deze en verhief hem t0t

zjn geheimschrjver met een jaargeld, hett
Hj
ewj
isdede
n.Hj overleed den QostenApril1795.
grootste dichter van zjn volk uit
de oudere Franschgezinde school; eergt op
gevorderden leeftjdlegdehj zich t0eop het
Duitsch en Deensch.Als lierdichterbekleedt
hj een hoogen rang. Hj onderscheidt zich
niet door eene hooge vlucht, maar door gevoel:welluidendheid en bevalligheid.Na zjn
dood verschenen zjnepsamladeskrifter(1796j
3 d1n;4dedruk,1837- 1838)''.
welk hem veroorloofde zich aan dedichtkunst

Kelpplanten noemt men allezeegewas-

werd hj naarParjsgeroepen,waarmen'
hem sen, dle, acn het strand opgezameld en in
belastte met.de organisatie der gendarmerie groote hoeveelheid verbrand, in hunne asch
en hem daarnaplaatstebjhetmilitairbureau.
Nadeomwenteling van 18Brumairewerdhj
lid van den Senaat,- bj de stichting van
t
hetKeizerrjkmaarschalkenhertogvanFJI-y.
Op bevel van Napoleon organiseerde hj de
nationalegardeindeRjn-departementen,aanvaardde in 1806 het bevelover hetreserveleger aan de Rjn en ontving na den veld4
togt de heerljkheid Johannesberg ten geschenke, die hj echter laterwedermissen
moest.Gedurende den veldtogtvan 1809voerde
hg bevel over de reserve aan de Elbe,- in

1813 over die aan de Rjn.Na den va1van
Napoleon onderwierp h$Jzich aan de Bonrbons
en werd t0tpairbenoemd.Toenhjzichechter

na de tweede restauratie een voorstander betoonde van gematigdheid en regtvaardigheid,

vielhj in ongenadeen ontvinggeenenieuwe
aanstelling.Hj overleed den 12den September

1820, en op het slagveld te Valmy verrers
een gedenkteeken ter zjnereer.- FranLou
D idu d Kellermann, luitenant-generaal in
Fransche dienst,een zoonvanden voorgaande

ennadendoodzjnsvadershertogvanFlb,
y,
werd geboren te Metz in 1770. Hj trad
vroeg in krjgsdienst,voerde reeds in 1796
onder Bonaparte bevel over eene brigade kavallerie en werd na den slag van Marengo,

waar hj veelt0t de overwinning bjdroeg,
totdivisie-generaalbevorderd.In den veldtogt
van 1805 onderscheidde hj zich bj Austerlitz, in 1807 onder Junotin Portugaljen in
1813 bj Bautzen.Na derestauratiewerd hj
inspedeur-generaal der kavallerie. Daarhj
echtergedurende de Honderd Dagen eenkommando bj hetlegerdesKeizersen dewaar-

Sargassum natans.

wiersoda ofkelp opleveren.Daartoe behooren
vooral de geslachten Spaerococcus en Sar-

gassum. W j geven hierbj eene afbeeliing
van een klein taklevanSargassum natansin

natuurljke grootie. AAn de westkust van
Afrikavindtmen drjvendemassa's,z00groot

alseilandenen geheeluitSargassum besi:ande.
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Op de Antillen verkrjgtmen kelp uitBatis bridge aan de regtsgeleerdheid en volbragtin

maritima L.
Kem a eene afdeeling van de residentie

1829 op eene reisdoor Duitschland zjnvoor-

verdeeld in 3 dlstricten en teltongeveer15000
inwoners. - Het evenzoo genoemde dorp,
aan den berg Klabat, 2 uren gaans van Menado gelegen, is de hoofdplaats van een der
districten en heeft ongeveer 700 ingezetenen;
er is eene kerk , eene gouvernementsschool,

gave van het pAnglo-saxon poem ofBeowulf

nemen,om onderdeleidinçvan JakobGd-Menado of Celébes,ligtin hetnoordeljk ot- te Göttingen zjnetaalstudle voorttezetten.
noordoosteljk redeelte der Minahassa.Zj is Deeerste vruchtvan zjn arbeid was deuit(1833)':?waarop in 1837 eene vertaling van

ditgedlchtvoljde.In 1834hleldhj teCambridge voorlezlngen over Angelsaksische letterkunde,welke in zjn boek mFirsthistory
oftheEnglishlanguaqeorAnglo-saxonperiod
en eene goedehaven,in 1854 t0t vrjhaven (1834)''zjn in het llcht verschenen.Voorts
verklaard.
leverde hj eene Duitsche brochure:sueber
Kemble.Onderdezennaam vermeldenwj: die Stammtafeln der W estsachsen (1836)''.Cl
tarlesKemble,eenverdiensteljkEngelsch alsmede: p'
l'
he Saxons in England (1849tooneelspeler. Hj werd geboren den 25sten 1851,Q d1n)''.Zjn pcodex diplomaticusaevi
November 1775 te Brecknock in Zuid-sval- Saxonici (1838-1848,6 dlnl''verscbeen op
1is,ontving eene zorgvuldige opvoeding,stu- kosten van de mede door hem gestichte HisdeerdeteDouayen aanvaarddeeenebetrekking toricalSociety.Sedert1835 washjredadeur
bj de posterjen.Zjne neiging echterleidde van het rBrltish and Foreign Review''.In
hem naarhettooneel.In 1794 trad hj op in 1859 vertrok hj weder naar Duitschland,
den schouwburg van Drurylane en volbragt alwaar hjjverscheidenejarenvertoefde en in
in 1802 eene reis naar hetvasteland.Later

1854 op verzoek van hetHistorisch Genoot-

verbond hj zich met zjn broeder aan den schap in Neder-saksen een onderzoek instelde

schouwburg van Covent-Garden, en belastte naar de hunebedden op de Liineburgsche
zich vervolgens met het bestuur van dezen. heide. Het laatste werk, door hem in hd
Na eene tweedereisin Duitsc,
hlandenFrank- licht gegeven, was: rstate papers and corrjk bragthj in 1826Onderscheidenedoorhem respondence illustrative of the socialand p0vertaaldeDuitscheopera'
sin Engelandtent00- litical state ofEuropa from the revolution t:

neele.Hj opendeden Covent-Garden-schouwburg metden poberon''van W'
ebnr,bezochtin
1832metde zjnendeVereenigde Staten van
Noord-AmerikaeneindigdedenlodenApril1840
inder01vanHamletzjneloopbaanalstooneelkunstenaar.Daarna washj werkzaam alsbeoordeelaar van tooneelstukken (examiner of
plays),en overleedte Londen den 12den N?vember 1854.- Zi
jne echtgenoote, M ae%a

theaccessionofthehouseofHanover(1857)''.
ZjnegHol
'ae Ferales,orstudiesinthearcheOlogy ofnorthernnations(1864)''werdend00r
Latham in het licht gezonden na zjn d00d,
welke voorvielop den 27sten Maart 1857.

JoltnTMJY KembleteenuitstekendEngelsch
tooneelspeleren een broedervan Charïes.Hj
werd geboren te Preston den lsten Februarj

1757, studeerde in de godgeleerdheid, maar
7OA:r::ïc T0% 0J,
-pt geb0ren te W eenen in gevoelde zich meer aangetrokken door den

1774, trad a1s kind reeds op in de balletten schouwburg.Nadat hj deeerste maalte W o1Van N overre en speelde en danste vervolgens verhampt
on met bjval opgetreden was, be-

indenDrurylane-schouwburgmetgrootenbjval.
O0k schreefzj 2goede bljspelen:rThefirst
fault (1799)'' en pThe day afterthe wedding.
(1808)'')enoverleedden3den8eptember1838.-

zocht hj Manchester, Liverpool en York,
ging in 1781 naar Dublin en in 1783 naar

Londen, waar hj in den Drurylane-schouwburg speelde en 10Jaren laterregisseurwerd.

Inranees A nne X- JJ:,eene dochter der beide Na vele Onaangenaamheden nam hj er in
voorgaanden en &eboren in 1811, bepaalde 1801 zjn ontslag, deed eene reis in Frank-

zich desgeljks bg het tooneel.Zj trad in rjk en Spanje,kocht na zjn terugkeereen
1829 heteerstOpinpRomeoen Julia'',oogstte aandeel in den Coventgarden-schouwburg,en

een klimmenden bjval,vonddienin1832desgeljksin Amerika,en huwde aldaarin 1834
metzekeren llttler,van wien zj echtereerlang scheidde, nm weder het tooneelte betreden.Daarna hield zj teLonden en elders
voorlezingen overnhakspere.In1856 gingzj
wederom naar Amerika, waar zj zich te
Boston en daarna te Lenox in Massachusetts

vestiqde.Zj schreefdetreurspelen:pFrancis

theFlrst(1832)''enprheStarofSeville(1838)''
,
-

voorts:rlournal ofa residence intlleUni-

schitterde hier met zjne zuster,mevrouw
Mddons(ziealdaar).Inheldenrollen,zooalsdie
van Eamlet, M aebetltj Corlolamns,OfAeII0 en

Beverle'
qbleefhj Onovertrolen.O0kschreefhj
eenigekleinestukjes,terwjldegedichtenzjner
Jeugd na de uitgave werden Opgekocht en
vernietigd.ln 1817 verliethj Engeland,en
Overleed te Lausanne den 26sten Februarj
1823.Zjn standbeeld,doox Flaœman vervaardigd,verreesin de W estminster-abdj.
Kemény (Sigmund, baron), een H0ngaarsch schrjver,geboren in 1816in Siebenbi
iryen,ontving zjneopleiding in de R.Katholleke scholen te Zalathna en zette zjne

ted States(1834)'',- PA yearofconsolation
(1147)'',- rlournal ofaresidence on aGeorgianplantation(1863)''- enrplays(1864)''.
John M itchell .
& -à;e, bekend door zjne studiën voort op het Hervormd collège te
nasporingen op het gebied derAngelsaksische Nagy-Enyed.Tergelegenheid van den L andletterkunde en der Oud.Engelsche geschiede- dag te Klausenburg begafhj zich derwaarts
nis. Hj werd geboren te Londen in 1807, en maâkte er kennism etde merkwaardigste
wjMetzich op het Trinity-collége te Cam- m annen der oppositie.Na het ontbinden der
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vergadering wjdde Kemlny op zjn landgoed
Maroskapud zich aan de studie.Van 1837 t0t
1839 was hj als pleitbezorgerwerkzaam te
Maros-vâsârhely en redigeerde een oppositieblad,terwjlhjmetzjn bloedverwantDionys
K-e
'ny en I-d'
l
rl
kq rprlc.
ç op den nieuwen
Landdag zich aan het hoofd der oppositie
plaatste.In 1842 vertrok hj wedernaarzjn
landgoed om zich uitsluitend m et letterkundigen arbeid bezig te houden. Hj schreef
toen eene staatkundige brochure,alsmede den
roman pGyulaiPâl(1844- 1846,5 dln)'',die

qever vele merkwaardige geschriften in het
llcht verschjnen, terwjl hj Jaren lang met

XPesti Naplö'',doch moest deze weldra laten

Van Grol.
een Nederlandsch
Cornelis r.l der
wer
d11
ge
bor
en
n te Dirksland
F
o
dg
e
l
e
e
r
d
e
.
Hj
i
n
2
4
de
ln 1702, ontving
rang Van doct0r,was achtervolgens predikantte Benthuizen, Oostzaan, Zierikzee en Rotterdam en
zag zich in 1743 alhier benoemd t0t hoogleeraar in de beoefenende godgeleerdheid,

veel zorg en sympathie de uitgave bezorgde

van hetdagblad rDe Nederlander''.Hj wer;
in 1860 lid derMaatschappj van Nederlandsche Letterkunde, en overleed den 9den 0ctober 1861.

Kemp.Onderdezennaam vermelden wj:
Cornelis #d-',een Friesch geschiedschrjver.Hj werd geborente Dockum omstreeks
hetJaar1516,begafzichopJeugdigen leeftjd
naarKeulenjwaarhj dengraadvanmeester
n de vrje kunsten en baccalatlreus in de
g8
1
ro
48
oten bjvalvonden.Tegen heteindevan i
vestlgde hj zich te Pesth en werd er regtsgeleerdheid verwierf.keerdein 1540n=r
eerst medewerker en toen mederedacteur van zjnegeboortestad t
erug en vestigde zich verden ppestiHirlap''.In datzelfdeJaarzag hj volgenste Groningen,waarhj ln 1587overzich benoemd t0tafgevaardigde naardeNati- leed.Hj schreef yDeori
gine,situ,qualita/
onale Vergadering van Hongarjeen vervulde et quantitate Frislae etrebqsa Frislis olim
er eene ondergeschikte rol,maar werkte des praeclaregestislibritres (1588)''.
te jveriger voor de dagbladen ten behoeve Jaoob X:-', een bekwaam ingenieur en
der revolutie, zoodathj in April1849 t0t het vertrouwen genietende van prlns W illraad bj het ministérie van Binnenlandsche 1enM aurLts.Hjzagzichin 1579 belastmet
Zaken benoemd en met de redadie der mRe- het vervaardigen van een ontwerp t0t verpubliek'' belast werd.Na de catastrophe van sterking van zjne geboortestad Gorinchem y
erwjl hj in 1581 een dergeljk plan mnest
Vilâgosveranderde hj echtervan rigting en t
schreef in den qeestder tegenpartj,terwjl inleveren t0t bevestiging van Heusden. In
hj de omwentellng aan eene scherpecritiek 1590 ontving hj van den Raad van State
onderwierp.Hj geraakte evenwelin hechte- eene aanstelling t0t fortiqcatiem eester,nam
nis,maar werd weldra vrjgesproken! her- deelaan debelegeringvan Steenwjk ensneuvattezjneletterkundigewerkzaamheidlnden velde den 24sten Julj 1595 bj debelegering
varan. Daarna verschenen zjne rKarakteYschetsen der beide MTesselény en van graaf
Stefanus Szécheny (1850)'', - pMan en
vrotlw (1853,2 d1n)''
,- rNevelbeelden aan
den horizon desgrmoeds(1855)'',- rluiefde
en jdelheid (1855)'',- pW oestetjd (18611862,4 d1n)'',enz.Sedert1855washjredacteur van den mpesti Naplö'', het politiek
orgaan der partj van Deak.Zjnehoofdartikelsonderscheidden zichdoordegeljkheid en

welke waardigheid hj aanvaardde meteene

redevoering mover de wondervrouw in de
Openbaring van Johannes vermeld, vertnnnende de kerk,uitmuntend in leerenzeden.''
g
e
ma
t
i
j
d
he
i
d
.
I
n
1
8
4
3
we
r
d
h
j
c
o
r
r
e
s
p
o
nd
é
rend 11d en in 1847 eerelid der Hongaarsche Hj was eurator der Erasmiaansche scholen
overleed den BdenJulj 1772.
Académie. Hj nverleed te Pt
lszta Kamarâs enDi
dericns van der Kemp.een zoon van den
den 22sten D ecem ber 1875.

K em ink (Herman Hendrik), een uitste- voorgaande. Hj werd geboren te Rotterdam
kend Nederlaùdsch letterkundige en uitgever, den 14denDecember1731,studeerdemetjver
werd geboren te Utrecht den Q4sten Junj en met uitmuntend gevolg in de godgeleerd1817, begon er in 1834 de académische l00p- heid,wasachtereenvolgenspredikantteStreefbaan en legdezichinzonderheid metjvert0e kerk,Zwjndrecht,Purmerend,Dordrechten
op de Oostersche talen. Met zjne trouwe Leiden en ontving alhier in 1766 eene aanvrienden Hartinq en de Geer bragthj een stelling t0thoogleeraarindekerkgeschiedenis.
M ngenamenstudletjddoor,zag zjnantwoord Hj aanvaardde zjne betrekking met eene
op eene prjsvraag overhetlied van Debora redevoering:rDe bona gpe, quae etiam nunc
eervolverm eld en verwierfden loden Decem- ecclesiae Batavae supersit ac praecipuis nonber 1840 den rang van doctor in de letteren. nullisejusex historia potissimum ecclesiastica
Als Opvolger zjns vaderskwam hj in 1841 argumentis''.In 1779 werdhj hoogleeraarin
aan het hoofd van een uitgebreiden boekhan- deqodgeleerdheidensprak toen:pDeGregori
o
del,bezochtin datJaardevoornaamsteplaat- Nazlanzeno'', doeh overleed reeds den 4den
sen van Duitschland om betrekkingen aan te

Augustus 1780.

knoopen,doch bleefvervolgenste huiszjne Johanne.q T1:o#*l.çnan &r Kemp,eenbroe.
geliefkoosde studiën voortzetten. Dientenge- der van den voorgaande.Hj werd qeboren
volgeleverde hjin 1843cn1844eenepover- te Rotterdam in 1748,studeerde teLelden in
zetting en verklaring van de geschriften der de geneeskunde en maakte snellevorderingen,
KleinePropheten'',werdin1850mederedadeur doch nam bj heteindigen zjneracadémische
van de rlaarboeken voor wetenschappeljke loopbaan dienst bj de dragonders.Reedsin
thenlogie'' en bewerkte daarvoor onderschei- 1771 was hj opgeklommen t0t den rang
dene belangrjke bjdragen, en deedalsuit- Van eerste-luitenant, doch onderscheidde zich
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t
evensdoorzjn ongeloofen doorzjneloszin- zaken onttrok.W eldra echter kwam hj t0t
nigheid.Na het slulten van eene echtverbind- andere gedachten,zoodathj t0tdeoprigters
tenismeteenespinstervroeg hj in1780zjn behoorde van het korps groene Jagers en

ontslag,begafzlch naarEdinburgh,waarhj daarbj de betrekking vankapiteinaanvaardde.
den graad verw ierfvan doctor in de genees- Tn 1787 betoonde ht
J zich vooralin destad
kunde,en vestigde zich vervolgensteMiddel- Heusden een bevorderaardervrjheid.Bj de
burg. Hier werd hj tevens kolonel van de omwenteling van datjaarbevond hj zich te
schutterj, doch de staatkundige woelingen Wjk bj Duurstede,toen dezestad doorde
van 1787 noodzaakten hem !dewjk tenemen Pruissen veroverd werd. Men nam hem genaar Zwjndrecht, waar hj den 27st
enJunj vangen,voerde hem naarAmersfoort en hield
1791bj een togtop de Maaszjnevrouw en hem vervolgens op den Hazenberg te Utrecht
zjnkindindegolvenzagomkomen,terwjlhj 5 maanden in hechtenis.Toen zjnvriend en
zelfter naauwernood werd gered.Die vreese- lotgenoot mr.Adriaan deX'
(
# v00rhem een
ljke gebeurtenis veroorzaakte eene groote borgtogt stortte van 49000 gulden,herkreeg
omwentelingin zjnbinnenste.Hjbeslootzich hj de vrjheid en vertrok naarNoord-Amenaar Londen te begeven om zich aldaar t0t rika,waar hj zich te Oldenbarneveld met
ze
ndeling te vormen.Na hetvolbrengen van
@*
ZPn voornem en kwam hj te Rotterdam ,w aar
hP
**in 1797 metanderen de grondslagen legde
v00x het NederlandscheZendelinggenootschap.

den landbouw bezig hield en den 8sten September 1829 overleed. Van zjnegeschriften

vermelden wj: rLierzang aan deHeeren FJ.J.van Eysinga enz.(1780):*- mAanmer.

Een paar Jaren latcr vertrok hj naarZuid- merkingen op de verklaring der Unie van

Afrika,verduurde eengeweldigenstorm enbe- Ut
recht door mr. P.Paulus enz.(1781, 3
g0n weldrahetzendingswerk onder de KaFers. st
ukkenl'',- rElftalkerkeljkeredevoeringen
Hierhad hjmettallooze moeitenengevaren (1782)5',- nHetgedra'
g van Israëlen Rehate worstelen,doch niets k0n hem doen wan- beam tten spiegelvan volk en vorst(1783)''9
kelen.M et vurigen jverarbeidde hj aan de
rMagazjn van s
tukken t0t de milltaire

uitbreiding van hetChristendom ,totdathjop jurisdictle betrekkeljk van 1781- 1783(1783,
den 7denDecember1811bezweek.Hjschreef: 8 dln)''
,- rNalezing van stukken, tptde
XParmenides?sive de stabiliendis peradplica- militaireJurisdictiebetrekkeljk(1785,2dln)'',
tionem princlpiorum dunatoscopicorum ad res - pHistorie der admissie in de Ridderschap
sensu et experientia cognoscendas scientia van overjssel van Jhr. J.D.van derCacosmologicae fundamentis (17814 2de druk pellen (1785)'',- pRedevoering tergedachte1791)'' - rTentamen theologiae dunatosco- nis der roemrjke gebeurtenisvan deverlospicae etc. (1791)''j- en pTheodicée van sing der Nederlqnden van de Fransche dwinPaulus enz.(1802:2 dlnl''
.
gelandj (181G)'',- en rLofrede op George
Johannes Cprwelll.
svan der .rdplz?een zoon W ashington, te Oldenbarneveld den 22sten
van Diderie'
us en een verdiensteljk regtsge- van Sprokkelmaand enz.in deEngelschetaal
tgesproken (1800)11* 00k houdt m0n hem
leerde.Hj werd geboren te Leidenden llden ui
den beruchten rBrief
Februarj 1768jstudeerde aldaarinderegten voor den schrjver van
en promoveerde metde kap.Daarna vestigde aan hetvolk van Nederland (1781)''.
hj zich a1s advocaatin den Haag en aan- Karel A lrie nan der Kemp, een verdienvaardde in 1793 de betrekking van commies steljk Nederlandsch regtsgeleexde. Hj wer;
1:)q
iJ
:*den Raad van State,verloordie in 1798, geborente '
sGravenhageden 18denJunj1799,
werd in 1803 secretaris van den Raad der promoveerde in de regten, vestigde zich a1s
Amerikaansche koloniën,keerdebj devesti- advocaat in zjne geboortestad, en werd in
ging van hetkoningrjk Hollandt0thetamb- 1838 pl
aatsvervanqend kantonregter,in 1852
teloos leven terug en w erd daarna tw eede kantonregter, en ln 1858 raadsheer in het
voorzitter der regtbank te 'sGravenhage.Na provinciaal H0f van Zuid-Holland.Van zjne
de herstelling van ons volksbestaan zag hj geschriften vermelden wj:oEenenieuwebezich benoemd t0t advocaat-generaal bj het schouwing vandewetderXIITafelen(1822)'',
H00g Geregtshofin den Haag en t0t lid van - plletgedrag van prinsMauritsvan Oranje
den Raad van Koophandelen Koloniën,be- omtrent de Remonstranten verdedigd tegen de
lastte zich in 1815 meteene gewigtige zen- aanmerkingen van Adriaan Stolker (1828)'',
ding naar Engeland,ontving de orde van den
De eerderNederlandscheHervonndeKerk
Nederlandschen Leeuw en zag zich 4 Jaren gebandhaafd tegen Ypey en Dermout (1830later gekozen tpt 1id van deTweedekamer 1833)'' - plets overhettoenemen van den
derStaten-Generaal.Gedurende 30jaren was zelfmoord in onze dagen enz.(1832)'',hj
0? de loleljkste wjze in openbare be- rMaurits van Nassau,prinsvan Oranje enz.
trekklngen werkzu m ,en overleed den 23sten (1843-1844, 4 dln)'',- pBerigtaangaande
November 1823.
de handelingen vanhetKlassikaalBestuurvan
Franlois ddriccl ex #e Kemp,een ver- Leiden enz.- (1845)'',- rDet-risttusschen
diensteljk Nederlandsch godgeleerde.Hjwerd de Leidsche regéring en den Nederduitschen
geboren te Kampen in 1752 en vestigde zich Hervnrmden Kerkeraad (1849)''- pDe onbea1sqeneesheerteLeiden,waayhjtevenshet staanbaarheid der grondwet van 1848 en de

predlkambtbjdeDoopsgezinden waarnam.Hj noodzakeljkheidharerverandering(1850)'',waseen jverigvoorstandervan de zaa'
k der en rschetsten betooge van de hoogeeerwaarPa
tu
ri
tts
et
n,
maa
hinzjneverwachtingen digbeid der Dordsche Synode van 1618 rp
tele
roge
eld
,zroza
odgatzihcj
zich aanalleopenbare '19,0ok n0gindentegenwoordigentjd(1850)''.

KEMPEES- KEMPENAER.

Kempees (Jean Chrétien Jacques), een
verdiensteljk Nederlandsch wiskundiga,geboren te Nam en den l3den N ovem bex 1817 begafzich bereidsOp ruim lsclarigen leefljd a1s
vrjwilliger in kr'
dgsdienst, zorgde metjver
v00k zjne ontwikkeling en zag zich l'eeds
op zo-jarigen ouderdom benoemd t0tlsteluitenantbj deinfanterie.W egenszjneerkende
bekwaamheid werd htlin 1839 gedetacheerd
bj deKoninkltjkemilitaireacadémieteBreda
en aldaar in zjne betrekking bevestigd in
1841,waarnahj erin 1863 den titelontving
van lector der eerste klasse in de wis-en natuurkunde.Inmiddelswashj ert0tden rang
van maloor opgeklommen en werd in 1867
0? zjn verzoek ontheven van zjne betrekklng aan genoemde académie onder dankbetuiging voorde vele en belangrjke diensten,
doorhem gedurendeeenereeksvanjaren aan
het militair ondel'
wjs bewezen.Eerst overgeplaatstbj hetlsteregimentinfanterie,werd
hj in 1868 benoemd t0tkommandantvanhet'
instructie-bataljon,- voorts in 1869 t0tluitenant-kolonel en in 1871 t0tkolonelbevorderd, en overleed te Kampen den 8sten April

1874.HiJ was ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en kommandeur van de
ordederEikenkroon.Hjheeftzich inruimen
kring verdiensteljk gemaaktdoorhetschxjven van voortrefeljl
tewiskundigeleerboeken.
Van zjne geschriften vermelden wt1:pschaduw en perspectief (1848)''' - rHollowaypillen vooreen Jong oëcier (1848),,- rpen
en zwaard (1849)''
, - rBeginselen der stelkunst(lstestukje,1852)''metmVraagstukken
(1852)'',- oéeginselen der stelkunst (zde
stukje,1852)''
,metpvraagstukken(1852)',rBeginselen dermeetkunst(lstestukje1854)'')
ometrie en trigonomerBeginselen dergoni
trie (1854)'', - pWiskundige constructiën
(1854)''
,- rBeginselen der cjferkunst (lste
en2destukje,1855)''metrAntwoorden(1855)'9
pBegi
nselen der meetkunst (zde stukje,
1
857)'',- pW erkdadige meetkunst (1857)''
ve
rvo
lg op de beginselen de< meetkunst
o
(1ste stukje,1866)'',- en roefeningen in de
leerwjlze der prolectiën (1871)''.

Kempelen (W olfgang van),uitvindervan

een autom aat-schaakspeler, w erd geboren te

Presburguiteenadelltlk Hongaarschgeslachtop
denz3sten Januarj 1733.Reedsvlmegbetoonde
hj een ongemeenen aanleg voor de werktuigkunde,doch aanvaardde eenebetrekkingbjde
Hofkanselarj te W eenen,waar hjopklom t0t
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wederom teParjs.- N0g kunatigerwa:de

door Kempelen in 1778 uitgevondene spreekm achine,zamengesteld uitblaaswerktuigenen
kleppen.W erden die naar eisch in beweging
gebragt,zo0 k0n de machineallelettergrepen

duideljk uitspreken.00k vervaardigdebjeen
i
(eschriftover hetpMechanismusdermenschllchen Sprache (1791),,.

K em penland,in hetFransch 'aO- '6.e,
is de naam van een vlak gewest?vormende

een kwartier van het vpormalig Staatg-Brabant.Thansligthetgedeelteljk in deNeder-

landscheprovincieNoord-Brabant,gedeelteljk
in België.Hetisboschrjk en goed bebouwd
bevatte voorheen de stad Eindhoven en34
dorpen.
en

K em penaer is de naam van eenaanzien-

1jk geslacht,dat?uitde zuideljke Nederlanden afkomstig,zlch later vooralin Friesland

gevestigd heeft.Van deleden noemen w):
Pauwels de Kempenaer,geboren den 23sten
Januarj 1552 of,volgensanderen,den 14den
Februartl 1555. Hj werd in 1582 secretariB
extra-ordinairvan den Raad van Brabrant en
verhuisdelaternaarLeiden.Hj schreel':sAfbeeldingen van sommige in Gods woort ervarene mannen enz.(1603)''.
Daniël de Kenvenaer, een zpon van den
voorgaande. Hj werd geboren den 4den 0ctober 1593, wassecretarisvallden atlmirM l
Willem ran Xcddx en vervolgens stadhouder
van de leenen van Beverwaert.
DankerdeKempenaer,geborenteAmsterdam
den 15den November 1668.Achtereenvolgen:

zag hj zich benoemd totsecretarisvan het

Collegie ter Admiraliteit van Friesland,t0t
raad ordiuaris in het Hof van Friesland,
t0t raad in de vroedschap van Harlingen en

meermalen t0t burgemeesteraldaar.Hj was
gehuwd met Romelia flcl Andringa,en overleedteLeeuwarden den 25stenJunj 1746.

Jan de Kempenaer,een zoon van den v00rgaande.Deze,geboren den 4den October1711j
studeerde te Franeker en werd raad-ordinariB
in het Hofvan Friesland,in 1780 voorzitter

Van datH0f,en overleed den 12denJanuarj

1789.
Regnerns Zirïl.x r@n Andrinya #,
e Kempez?ldr, geboren te 'sHertogenbosch den Q4sten

Maart 1752. Op 20jarigen leeftjd werdhj
grietman van Lemsterland, zag zich belast
met belangrjke zendingen,toonde zich een
voorstander van hetH uls van Orahl'e en ver-

l00r in 1795 zjne betrekking.ln 1804 echter

den rang van hofraad en den 26stez, Maart werdhj lid vanhetW etgevendLigchu m der
1803 overleed.W egenszjnebekwaamheida1s Bataafsche Republiek,onder de regéring van

schaakspeler washj aan hetHofvan M aria koning Lodewl
jklanddrostvanhetdepartement
Tkre,
dc zeergezien.Hjtoonde haarin1769 Friesland en kommandeur van de orde der
eene door hem

uitgevondene schaakma-

Unie, en ten tjdevan keizerNapoleon qre-

chine,nameljk een beeld in Turksch gewaad fect van de Boven-llsgel. ln die betrekklng
en vôör eene tafel met een schaakbord ge- deed hj vruchteloozepogingen om de ophefzeten. Dit beeld zette nagenoeg elken speler ;ng deracadémieteHarderwjkteverhoeden.
mat.Hoe de uitvinderhetspelbestuurdebleef Hj overleed teArnhem in 1813.
steeds verborgen.Zjn automaatbaarde grpot Antoon zww: ran a4.#r1#J & K-penar ,
opzien teParjsen in 178500k in Engeland. een zoon van den voorgaande.Hj werd geNa zjn dood werd dit werktuig verkocht; boren den 3den December 1777,bekleedde de
hetbevond zich in 1812 in de VillaBonaparte betrekking van drost van Utingeradeel,Haste Milaan, in 1819 te Londen en in 1822 kerland, Doniawershl, Sloten en Lemgter.

Q98

KEMPENAER- KEMPER.

lan;, vports die van algemeenen raad van
het departement Frieslandy die van vrederegter te Lemmer en president der kantonnale vergadering, in 1816 die van grietman.
en overleed a1s lid van de TweedeKamerder

Staten-Generaalden 13den Junj 1825.

Joan A elcMdr Kempr ,een uitstekend Ne-

derlandsch regtsgeleerde.Hj werd geboren te
Amsterdam den 26sten April1776,bezochtde
Latjnsche scholen teHaarlem en teAmsterdam en zag zich in 1791 bevorderd t0t de
académischelessen.Ilj wjddezichteAmster-

Jacob Alff/
z/s
f,
v de Kempenaer,een Neder- dam aan de studië der regtsgeleerdheid,verdedigde in 1795 onder Cras eene aDisputatio
de Jurisconsultorum Romanorum principio:

landsch staatsman.Hj werd geboren te Amsterdam den 6den Julj 1793, studeerde te
Leiden in deregten en trok in 1815a1svrjwilligernaarFrankrjkmetdejager-kompagnie
derstudenten.Indenherfstvandatjaarkwam
hj terug,promoveerdein 1816,vestiqdezich
als pleitbezorger ta Arnhem en werd m 1831
t0trjksadvocaat in Gelderlandbenoemd.Negen Jaur laternam hj alsafgevaardigde van

quod contra bonosmoresfat,idJureratum

e
sse n0n oportere'' en verkreey vervolgens
te Leiden den graad van doctor ln deregten.
Nu vestigde hj zich alsadvocaatteAmsterdam,en zjnewé1vrjzinnige,maartoch gematigde beginselen zouden hem een leerstoel

te Harderwjk gekosthebben,indien de0m-

Gelderland deel aan de zitting der dubbele mekeer van zaken in 1798 hem niette hulp
Tweede Kamer t0therziening der Grondwet, was gekomen.Hj zag er zich benoemdtot
doch kwam in verzet tegen het onvoldoende hoogleeraarin hetburgerljk en natuurregten

der voorgedragen wetsontwerpen.Schoon hj aanvaardde zjne betrekking meteeneoratie
in 1841 de benoeming t0t lid der Staten van mDejurenaturaeimmutabilietaeterno(1799)''.
Gelderland aannam ,bedankte hj voo1
-het Hj ontving er treFende bljken van hooglidmaatschap der Tweede Kamcr, hem in achting,zoodatdecuratorenteGroningenente
1842 aangeboden, doch aanvaardde het in Franeker hem,schoonvruchteloos,naarhunne
1844. Hj behoorde t0t de negen oppositie- académiën riepen.Toen echterin1806hem het
mannen, die in Novembervan datjaareen professoraat te Amsterdam aangeboden werd,

ontwerp indienden t0t herziening van bjna nam hj afscheid van Harderwjk meteene
aldeartikelenderGrendwetidochtoenkoning oratie:De litterarum studio calamitosisRepuW qlem 11 in 1848zelfhetlnitiatiefnam t0t
grcndwetsherziening, werd de Kempenaer lid
dercommissie,belastmetdietaak.Denieuwe
Grondwet werd in gereedheid gebragt en de
Kempenaer t0t minister van Binnenlandsche

Zaken bennemd.Gedurendezjn bewindwerd
de Grondwet ingevoerd, doch hj ontving
reeds zjn eervolontslag opden Bostenoctober 1849. Toen vatte hj depractjk weder

blicae temporibus optim o solatioac perfugio''j

en aanvaardde zjn ambt te Amsterdam met

eene rede: pDe popnlorum legibus Optimis

increscentis humanitatis indiclbus (1806)''.
Reedsin 1809 vertrok hj in dezelfdebetrekking naarLeiden,waarh!jsprak:pDedisciplinarum moralium dignitate ad caeterasdisciplinas comparata (1809)*'.Kemper was het
sieraad der Leidsche hooreschool; den 6den
November 1815 vierde ht'
lalsredormagnifcus hare luisterrjke herstt
alling, terwjl hj
den 8sten Februarj 1816 dat ambt overdroeg

0p,maar was V3n 1853 t0t 1860 op nieuw
lid der Kamer.Daarna bragthj zgne dagen
rustig te Arnhem door?doch lietzich in1868
bewegen, het secretarlaat op zich te nemcn m et eene oratie: sDe aetatis nostrae fatis.
van eene algem eene conservatieve kiezersver- exemplo,yent
ibus acpraesertim Belgis,nuneeniging. Hj overleed den llden Februarj tluam negllgendo.''
1870. Van zjne geschriften vermelden wj: O0k andere werkzaamheden werden hem
ng der letteren en weten- toevertrouwd. Toen in 1811 Cuvier en Noël
pover de beoefenl
schappen,de edelste bemoetjing voor den be- de Hollandsche departem enten bezochten om
schaafden mensch (1842)'',- r'rweetalrede- zich te vergewissen nopens den toestand van

voeringen enz.(1834)'',- en pAanspraak bj
het onthullen en inwjden van hetgedenkteeken ter eere van wjlen dcn hoogleeraar mr.
Joan MelchiorKemperènz.(1835)''.

het openbaar onderwjs,behoorde Kemper t0t
de comm issie, die inlichtingen m oestgeven
omtrent Leiden.O0k t0therstelling van onze

onafhankeljkheid droeg hj nietweinig bj,

Kempeneers (Augustus),een verdienste- zoodathj in denadelstandopgenomenenmet

ljk Belgisch oudheidkundige,geborenteM0n- de kommandeursorde van den Nederlandschen
tenaken den 13denNovember 1812,studeerde Leeuw versierd werd.Voorts zaghjzichbete Leuven en werd doctor in hetkanonieke noemd t0t staatsraad in buitengewone dienst,
regt, leeru r in de geesteljke regten en de en ongetwjfeld ware hiJ- t0t gewigtige bekerkeljke geschiedenisaan hetseminarium te trekkingen geroepen, zo0 hj zjn verlangen
Luik en 11d van den Bisschoppeljken Raad. niet had geopenbaard ()m t0t hetacadémisch
In 1854keerdehg terug naarzjne geboorte- Onderwjsterug tekeeren.Hj N7as1id vande
plaats om er zich aan oudheidkundige naspo- commissie t0torganisatie van hethooger 0n-

ringen te wjden.Hj schreef:pDe tjdeljke
magtderPausen indeMiddeleeuwen (18401841)'',- pDehoofdoorzakenvandeberoerten
d
er Nederlanden in de XV14e eeuw (1852)'',
en pMoutenaken,deoudevrjheid Ofhistorisch en werkeljk afbeeldsel eener vrje
gemeentein Haspengouw enz.(1863,2dln)''.
Kem per.Ondcrdezennaam vermeldenw!j:

derwjs,alsmedevandiet0tzamenstellingvan
nieuwe wetboeken.ln 1817werdhj lidvan
de Tweede Kamer d0r Staten-Generaal,waar
ht
jschitterde door zjue belangrjke adviezen.
Deze talentvolle staatsman werd reeds den

zosten Julj 1824 door den dood weggerukt,
en in het koor van de St. Pieterskerk te
Leiden verrees in 1835 een gedenkteeken ter
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Zpner eer. Van zl
*ne geschriften vermelden na 1830 (1873-1875,4 d1n)''
,alsmede vele
WiJ*: Verhandeling over de noodzakeljkheid vlugschri
ften en volksblaadjes.HjwagrçdacVan

godsdienstige begrippen en praktjken'' teur van mDe Tjdgenoot (1841-1845)'1,en

m et zilver bekroond door Teyler'
s Genoot- hoof
dredacteur van het pvolksblad (1856schap, - overhandeling over de gevolgen 1870)''.
der omwenteling, door rle vestiging van den
K em phaan (Tringa pugnax L.4 is de
Christeljken godsdienst, onder de regéring naam .van een vogel, die t0t de orde der
van Constantjn de Groote,in den Romein- Steltloopers en t0t de familie der Snipachtischen staat veroorzaakt''9 - rBrieven over gen behoort.Hj onderscheidt zi
ch doorzjn

de tegenwoordig in 0ml00p zjndegeruchten
omtrent eene nadere vereeniging van de Bataafsche Republiek metFrankrjk (1806)'',rCrimineelwetboek voorhetkoningrjk H01-

vechtlust en is zo0 !rootalseene tortelduif.
Zjllevederenzjnbrulnengrjsmetdonkere,
somtjds zwarte vlekken.K0p en pooten zjn

geelachtig en zjnsnavelisgraauw.Hetmannetje heeft in den zomer eene kraag van
l
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Fransche regt en de Fransche regtsgeleerd- lange vederen, die hj kan opzetten. Men
heid (1812,1813,4 stukkenl'',- pverzame- vindt hem in Midden-Europa,- 00k in onB
ling van w etten en decreten, betrekking Vaderland. llj is een trekvogel, zoekt

hebbende op de inljvlng en organisatiedar voedselOp moerassige gronden en weilanden,
Hollandschedepartementen(1813)'',- pRede- en slaapt,op éên pootstaande,met den k0p
vcering over den invloed van een onafhan- onder de vleugels. Het wjfje legt 3 of 4
keljk volksbestaan op deletteren enschoone groene,bruin-gevlekte ejeren en broedt 28
kunsten (1814)'',- pDrietalbrieven overde dagen.
wet van 14 Mei1814,betrekkeljk het her- K em pher (Gerardus), een Nederlandsch
stelvan Hollandsinantiën (1814)',- oover dichter en geschiedschrjver, werd in 1700
de lotgevallen van onzen leeftjdenz.(1816)''
, praeceptor, ln 1718 conrector te Alkmaar en
sAdvjsoverdehar
i
n
g
v
i
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h
e
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j
e
nz
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'
, overleed in 1737.Hj schreef:pAurelius Frunvloed derstaatkundige dentiusKlemensLofzangen (1712)'',- pluliu:
pproeve overden i
gebeurtenissen en der godsdienstige en wjs- FirmikusMaternusenz.(1718)'',- pGestrafte
g
eerige begrippen,sedert ruim vjfentwintig Cupido (1724)'', - pAnakreon's gezangen
Jaren, op de ware verlichting in het gods- (1725)'',- pllerderszangen naar het Latjn
dienstige en zedeljke van de volken van (1732)'',- pKronjkvan EgmondofJaarboeEuropa (1818)', door Teyler's Genootschap ken der vorsteljke abten van Egmondt,in
met goud bekroond,
pGeschiedenis der 't Latjn beschreven door Jan van Lelden
deliberatiën over het ontw erp van het Bur- enz.(1732)''
,- en rllelenpinEgipte(1737)''.
Kem pis (Thomas a), een merkwaardig
gerljk W etboek vool' het Koningrjk der
Nederlanden (1820, 1821, dl I en dl 11, Nederlandsch godgeleerde.Hjheetteeigenljk
tzpzerlo (Malleolus),maarnoemde
1- 3de stukl''- en rlujkredeOp mr.H.C. Tltomas S'
Cras (1822)''.Voorts leverde ht
Jonderschei- zich a .
& e1
#.
: naar een stadje bj Keulen,
dene opstellen in tjdschriften en een aantal waar hj geboren werd.svegenszjn uitmungedichten,terwjlzjne mverhandelingen,re- tenden aanleg werd hj op l3jarigen leeftjd
devoeringenenstaatkundigegeschriften(1835)'' naar de fraterschool te Deventer gezonden,
na zjn dood in hetlicht verschenen.Zjne vanwaar hj na een zevenjarig vertoefnMr
uitgebreide en keurige boekerj werd teLei- het St.Agnes-klooster bj Zwolle vertrok.
den verkocht.
Hierbleefhj t0taan zjn doodop den 24sten
Jeronimo de JRodcA Kemper, een zoon Van Julj 1471. Hj is een van de vertegenwoorden voorgaande.Htjwerd geboren te Amster- digersderaesthetisch-m ystiekerigting,waarin
dam den 23sten M aart1808,en studeerde en Geert Groote zjne volgelingen was voorgepromoveerdein de regten.Achtervolgenswerd gaan, en zjne geschriften bestaan uit eene
hj substituut-oëcier van Justitie,advocaat- kronjkvan zjnklooster,levensbeschrjvingen
generaal bj het Hof van Noord-Holland,en van Geert Groote,Fîorezl.xRadewi;n enz.,en
ln 1857 hoogleeraar aan het Athenaeum te eenige stichteljke opstellen!zj zjn reedsin
Amsterdam. Later aanvaardde hj de betrek- 1474 te Utrechtgezamenljk uitgegeven.Beking van 1id van de Tw eede Kamer der roemd isvooralzjngeschrift:pDeimitatione
Staten-Generaal en zag zich tot honorair
hoogleeraar benoemd. Van zjne geschriften

Christi'', hetwelk meer dan 2000 uitgaven
beleefde en in nagenoeg alle talen werd over-

vermelden wj:pstaatkundigepartjen in Ne- gezet.Delaatste Nederlandsche uitgavenzjn
derland (1837)'',- pGedachten overdebeoe- die van Hasebroek (1844)en van een R.Kafening der aanstaande Nederlandsche wetge- tholiek pastoor (1847).Intusschen heeftmen

ving (1838)''
,- pllorteopmerkingenOverde het vaderschap van dit boek aan den Overgebeurtenissenvan den dag(1848)''
,- nlland- jsselschen kloosterbroederbetwist,en Brnnet
leiding t0t de kennisvallhetNederlandsche vermeldt, dat meer dan 100 geschriften over
staatsregt en staatsbestuur (1850-1853)''- dat vraagstuk uitgegeven zjn.Hetregtvan
?Geschiedkundig onderzoek naar de armoede

Thomasa Xe-yi:isechterdoorDel
prat,dcAx

ln 0ns vaderland (1851)''
, bekroond doorde tel en anderen metgoed gevolg gehandhaafd.
K em pten , eene welvarende stad in het
Hollandsche Maatschappj, - rW etenschap
der zamenleving (1860- 1865, 3 dln)'',- Bejersche district Zwaben en Neuburg,ligt

18
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regeschiedenisvanNederlandt0t
) )- ylstaatkundige geschiedenis

aan de lller en den Ludwigs-zuid-Noorderspoorweg en telt ongeveer 12000 inwoners.
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Zj beBtaat uit de stiftsstad op denberg en and domesticindustry (1833)''
,- pReporton
de voormalige rjksstad in het dal.In de the commerce and navigation ofthe United
bovenstadheeftmeneen fraaiKoninkljkslot, States (1842)'',- ,A defense oftheW hig:
waaraan evenwel thans eene andere bestem- (1844)''- rswallow Barn (1852)''- rHorse
ming gegeven is, en eene koepelkerk.Ten Shoe Robinson (3dedruk 1852)'',- pR0b of
zuiden verheFen zich op eene hoogtede over- the Bowl'' - pouodlibet'' - en rMemoirs
bljfselen van den Romeinschen burgtCampo- of'the lifeofW illiam W irt(2dedruk,1850)''.
dunum ,later doorden burytHilarmontver- W illéam Kennedy,een Britsch zeeman,die
vangen. Er zjn onderscheldene inrigtingen a1skapitein bj de Hudsonsbaai-compagnie de
van onderwjs, terwjlnjverheid en handel noordpoolgewesten bezocht, en in 1851 op
er bloejen.Gedurendede oorlpgenvan vroe- verzoek van lady Ikanklln met den pprins
geren tjd heeftdezestad veelmoeten ljden. Albert'' uitzeilde om haren echtgenoot op te
K endalofKirkbykendal,eenefabriek- sporen.Hj overwinterde op 73ON.B.op de
stad in het Engelsche graafschap W estmore- oostkust van North-somerseten doorzochtzooland, aan den spoorweg,aan de helling van wel dit eiland a1s de oostkustvan hetPrinB

een heuvelen bj'den aanvangvan hetkanaal van W allis-land!doch zonderhetdoelzjner
vanLancastergelegen,teltruim 12000inwoners zending te berelken.Hj schreef: rA short
en is eene zindeljke plaats met een fraai narrative ofthe second voyage ofthe Prince
staf
lhuis,11 kerken,eene Latjnscheschool Albertin seareh ofsirJohn Franklin (1853)''
.
enz. Men vermeldt,datdelakenweverj,die K ennedya Vent. is de naam van een
er thans een belangrjken tak van njverheid plantengeslacht uit de familie der Legumiuitmaakt, aldaar door Nederlanders is inge- nosae. Het onderscheidt zich door een 2-1ipvoerd.
pigen kelk m et eene z-spletigeboven-eneene
K endang is de naam van een gebergte 3-spletige onderlip, door eene vlindervormige
in het westeljk gedeelte van Java.Hetbe- bloem met eene achterwaarts gebogene vlag
reiltt in sommige toppen eene hoogte van en door eene zamengedrukte, veelhokkige
2000 Ned.elen heeftonderscheidene bergrup peul.Hetomvatheesterachtigeslingerplanten,

gen,die vallejen en vlakten omsluiten.

K endari- ofVosm aer-baainoemtmen
eene baaiaan de oostkust van Celébes en in

die in Nieuw-llolland groej'
en en meestal3tallige bladeren.hoekstandige bloelstelen en
roode of paarse bloemen dragen. Tot de

het rjk Laiwoei. De toegang t0t deze baai sierplanten behooren K . cpccilel Vent. met

is nuuw en tusschen 2 riFen ingeslotcn, scharlakenroode bloemen in 3-t0t G-bloemige
doch men vindt er op 8 vademen een goeden bloemschermen, - K. Cp-.pfpallg Lk.met
ankergrond.Daar zj 2 geogr.mj1 lang en purperroode bloemen,t0tveelbloemige trossen
1/; geogr.mj1 breed is, kan zj een groot vereenigd, - X. inopltylla D ndl. met zeer

Pntal schepen bevatten.Erzjn vele kroko- fraaje purperroode bloemen,- en K.skridlllen. - Het landschap Kendari telt 7000 eans D ndl.metschoone donkerblaauw-purnerinwoners,en de riviervan dien naat ontlast roode bl
oemrn.
-'
zich in de baai bj het evenzoo genoemde
Kennelkk onverm ogen (DeStaatvan)
dorp,hetw elk uit 30 op palen gebouwde w o- is eene regtsinstelling,die voor den partieuningen bestaat.
lier,die daarin gesteld w ordt,hetzelfdeefect

K ennedy. Onder dezen naam vermelden

@*

Wp:

Grace Kennedyteene verdiensteljkeEngelsche schrjfster.Zj werd geboren in 1782 te
Pinmore in het graafschap Ayr, vertoefde
meestalin Edinburgh en overleed aldaar den

Q8sten Februarj 1825.Van hareromans,die

zich door eeh godsdienstigen geestonderschei-

den,noemen wj: plessy Allan'',

XThe

decision''1- DAnna Ross''1- en pDunallan''.

heeft,als hetfaillissement (zie aldaar)voor
den koopman. Het w ordt uitgesproken door
regterljk vonnis op verzoek van den schuldenaar zelf of van één ofmeer zjner erediteuren.De schuldenaar moetbljkbaarnietin
staat zjn,om aan zjne schulden tevoldoen
en zich bovendien bevinden in één dezergevallen: hj moet krachtens een vonnis reeds
langer dan eene maand in gjzeling hebben
gezeten, ofhj moetdoormeerderecrediteu-

Hare geschriften zjn meestallen in andere ren tegelilk worden vervolgd en door beslag
talen overgezet.
en execuiiemetden verkoop zjnergoederen
John Pendldon Kennedy, een Noord-Ame- worden bedreigd,of,tegeljjk doormeerdere
rikaansch schrjver,geboren teBaltimoreden schuldeischerst0tbetaliny aangesproken worQsstenOctober 1795.Hj studeerde in dereg- dende, moet hj heimelpk zjne woonplaats
ten en vestigde zich in zjne vaderstad a1s hebben verlaten zonder Orde op het beheer
pleitbezorger.In 1838werd hj t0tvolksver- zjnerzaken gesteldtehebben.Hetdoeldezer
tegenwoordiger en in 1846 t0t voorzittervan instelling is althansvierledig:doorhetvonnis
het Huis van AfgevMrdigden gekozen,aan- wordt zjn boedel ééne massa, waaruit de
vaardde in 1849 de betrekking van rector crediteuren, behoudens bevoorregte schulden,
der universiteitvan Maqland en in 1852 die naar evenredigheid hunnervorderingenbetM l;
van secretaris van M arlne te W ashington, worden;kosten van executiewordenbespaard,
doch nam reeds in 1853 ztjn ontslag. Van doordat niet ieder crediteur ter handhaving
zjne geschriften vermelden wj: nA revier van eigen regt regtsmiddelen behoeft aan te
o
fMr.CambrelingsFree-Trade-Reporttl83ol''
, wendenq de schuldenaar verliest het beheer
rhe m emorial of the permanent com - van den boedel, en kan dus niet z0o ligt
p'
mittee ofthe New-Yorh (mnvention Qffriends meer schuldvorderingen innen en de contan%n
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M n het verhM l onttrekken, en het adief Vorsten hier regeerden,schonk Lohvjk de
wordt door den bewindvoerder z00 naauw- Frp-e iu 826 dit gewest M n den.Noorman

keurig mogeljk opgespoord, zo0 voordeelig Ro'
tbk?doeh het schjnt in 985 bj degrafeals 'tkan te gelde gemaakten dusbevoorreg- ljkheld van Holland gevoegd te wezen.Alting van enkelen boven anderen uitgesloten. thans in datjaarverleende OttoIIIKinhem
De vordering zelve is hier niet zoo ruim toe- aan graaf Dirk 11, tegeljk met Masaland
gelaten als bj het faillissement,en 0ok het (Maasland)en Texla (Tesse1).DeGravenvan
openbaar Ministêrie is hier t0t het instellen

Holland werden a1sheeren van Kennemerland

daarvan niet toegelaten.Zj wordt ingesteld op een heuveltuschen Hu rlem (dehoofdata;
bj verzoekschriftaan dearrondissementsregt- van Kennemerland) en Alkmaar gehuldigd.
bank der woonplu ts van den schuldenaar, Zj hadden in dat gewest een batjuw jmet overlegging der bewjzen, waaruitvan later meer dan één.
de bovenvereischte omstandigheden kan blj- Kenrick (Francis Patrick),een verdienken; de schuldenaar kan gehoord worden, steljk Noord-Amerikaansch geesteljke,gebodoeh moet het slechts,- ot'althansopgeroepen - z00 het verzoek nietvan hem uitgaat.
De inhoud van het vonnis en de verder te
nemen maatregelen komen in hoofdzaak overeen met de voorzieningen,die in het fàillis-

ren te Dublin den 3den December1797,begaf

zich in 1821 nahetvoleindigen zjnergodgeleerde studiën naarNoord-Amerika,werd er

ill1830 coadjutorvan den bisschop van Philadelphia, in 184: bisschopj in 1851 M rts-

Bement voorgeschreven zjn.Natuurljk wordt bisschop van Baltimore en in 1859 primas

er een bewindvoerder over den insolventen
boedel benoemd, die onder het toezigt van
eenen regter-commissaris hetbeheer voerten
de massa vereFent.Zoowelaan den schuldenaar a1s aan den verzoeker sàan de regts-

der R. Katholieke bisschoppen in de Veree-

nigde Staten.Van zjne talrjke geschriften
vermelden wj,behalveeeneEngelschebjbelvertaling:prheologia dogmatica (1839- 1840,
2 d1n)'',- rr
laheologiamoralis (1841- 1843,
middelen van verzet,ot
'hooger beroep (zie 3 dln)'', en srhe primacy ofthe apostolic
Appèl) of cassatie open;de overige schuld- sea
Ktens
vinqli
cated(1855,4dedrukl''.
eischers kunnen 00k in verzet komen tegen
ngton , een voormalig marktvlek
de uitspraak van het kellneljk onvermogen. in het Engelsche graafschap Middlesea, is
Het gevolg van het vonnis is:datde schul- thansééne derwesteljke voorstedenvanLondenaar het beheer en de beschiklting overden den. M en heet
'
tereen Koninkljk lustsloten
boedel verliest; dat de executiën,tegen den park, Kensingtonltouse genaamd. Het park is
boedel aangevangen, worden gestaakt,maar OP last van koningin Caroline door Bridgec ïllïczzl Kent en Brown aangelegd en
de ljfsdwanq,tegen den debiteurten uitvoer mqn , '
gelegd of ultgesproken, bljt
'
tstand houden, staat open voor hetpubliek.Hetkasteel,een
tenzj hj zich daarvan door boedelafstand- eenvoudig gebouw van gebakken steen, bemetautorisatie van den regter- kan bevrj- hoorde eerst aan den kanselier I'inck, later
den, of dat hj bloot op zjn verzoek door graaf van F àïfïzeFzlpl, en daarna aan de her(lon regter uit de gjzeling wordtOntsla,
gen. togin Tan .D /J,wier dochter,de tegenwooromtrent het vervallen van anders n0g niet dige koningin izietoria,aldu r geboren werd.
npeischbare schulden en het vernietigen van
Merkwaardig is vooralte South Kensington
sommige vôör het vonnis verrigte handelin- het SoutlbA'ezldip.çfpl Muslum,eenaanzienljk

gen engeslotenovereenkomstengeldengoljke gebouw!in welkstalrjke zalen eenemenigte
regelen,a1s in hetfaillissement.Soortgeljke belangrjke voorwerpen uit den ouden en
voorloopige voorzieningen in hetbelang van nieuwen tjd isbjeengebragt.Vele van deze
den boedelkunnen hier getroFen worden;de zjn tjdeljk door deeigenaarsaldaargeplaatst.
vorderingen worden op geljkewjzegeverii- Ditmuséum isontstaan in hetJaar 1852,toen
eerd;een accpord kan worden aangeboden en eenaantalmiddeneeuwschem erkw aardighedeny
behandeld, en zo0 het niet is aangenomen, door EngelandsK oningin afgestaan,in eenige
volgt op geljke wjze de vereFening van den vertrekken van Marlborough House werden
boedel. W ordt hetaangenom en accoord door geborgen.D eze werden in 1857 overgebragt

den regter gehomologeerd, dan voegt hj
du rbj tevens de verklaring pdat de staat
van kenneljk onvermogen is opgeheven.''
Bovendien kan ten allen tjde op verzoek van
den schuldenur geltjke popheëng''doorde
regtbank worden uitgesproken, z00 hj het
bewjskan overleggen,dat al zjne erkende
schuldeischersnaarhun genoegenvoldaanzjn

naareenige tjdeljkegebouwen in South Kensington,welke allengs door een aanzienljk
muséum werden vervangen.In 1862,hetJaar
der wereldtentoonstellinq,vond men ervele
middeneeuwsche en renalssancezaken.Nadien
tjd bleefmen de verzameling uitbreiden en
het gebouw vergrooten. Men heeft er schil-

derjen, beeldhouw-en meàalweykenjglas-

geworden.Door die opheëng treedthj terug schilderjen,mozaïekjaardewerk,lederwerk,
ln het volle genot van zjne burgerljke en geweven stoFen enz. 00k vindt men aldaar
burgerschapsregten. In het Fransch heet de de zeven vermaarde cartons van Rfaèl(zie
staat van kenneljk onvermogen pEtatdedéconfture-''
K ennem erland,eigenljk Kinlteimerland
naar hetriviertjedeKinheim ,wasvoorheen

aldaar). Maandags, Dingsdags en Zaturde s
heeft het publiek er vrjen toegang zonder
betaling,- W oensdags,Donderdagsen Vrjdags tegen betaling vaneenhalven shilling de
de naam van een gedeelte van Noard-Holland persoon.VoortszjnMndatmuséum inrigtingen
ten noorden van hetIJ.Toen de Frankische van onderwjs verbonden, terwjler tevens
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voorlezingen worden gehouden over verschil- en moedig volk.Thansis hetgraafschap van
lendeonderwerpen.Het muséum heeftonlangs spoorwegen doorsneden en heeftMaidstonet0t

(1876) door den uitersten wilvan Joltn For- hoofdstad.
K ent. T0t de Graven en Hertogen van
nter,die daaraân zjne belangrjke boek-en
kunstverzameling schonk, eene groote aan- Kent behooren:Edmund,eenzoonvankoning
winstverkregen.
Eduard1 uitzjn tweedehuweljk metMarK ent, een der grootste en schoonste zui- .gceef/ll van Frankrjk.Degraafverbondzich
deljke graafschappen van Engeland,tusschen met Isabella,de gemalin van zjn ouderen

Londen, de Theems, de Noordzee en het broeder,Ednard 11,om dezen van den troon
Kanaalgelegen,vormtden zuidoosthoek van te stooten, hetwelk in 1327 gelukte. Toen
het eiland en telt op 761/: L geogr.mjl echter de Koningin hem doorhare uitspattinnmstreeks 3/4 millioen inwoners.Hetbestaat gen en wreedheden zoovergebragt had,dat
m eerendeels uit een vruchtbaar,heuvelachtig hj eenetegenomwentelingten gunstevan zjn
landschap. llet krjtgebergte der noordeljke onttroonden broeder in hetleven wilde roeDowns dringt er van de zjde van Surrey pen,werd hj in 1330 doorharengunsteling,
d00r en strekt oostwaarts zich tlit t0t aan Roger Y prfivler, in hechtenis genomen en

Dover en Falkestone. Naar de zjde der kort daarna ter dood gebragt!terwjlzj inTheems is de krjtbodem metleem bedektj middelsharen gemaalreedsbmten zjn weten
en aan den zeekant heeft men uitgestrekte hadlaten vermoorden.Na dendood van zjne
marschen,vooral dââr, waar de Theems en
de Medway zich vereenigen, op het eiland
Sheppey en op het eiland Thanet,hetwelk
door een kanaal van het vasteland geschei-

beide zonen John en Ednk d, ging de titel
van graafran Kentoverop den gemaalharer
zusterj Tltomas van S'
pllll#.wienskleinzoon
Thomas in 1397 door zjn 00m Rohard 11
den is.terwjl er zich op het verste punt t0t hertog van Surrey benoemd en in 1400
kaap North-Foreland verheft.Evenwjdig aan onder Hendmik IV onthoofd werd.Metdiens

datkrjtgebergteenwé1meerzuidwaartsloopt broeder Edmund (j-1407) verdween de titel
de Ragstone-m nge, die uit krjtmergel en van graaf Tan Kent.Hj werdvernieuwd in
r oenzand bestaat.Tusschen diebeideheuvelreeksen ligt hetvruchtbaregewestHolmsdale,
en meer zuidwaarts het woudgewest (the
W eald),hetwelk thans echter in bouw-en
weiland herschapen is. N0g verder naarhet
zuiden omringthetGrand Military-kanaalden
Romney-Marsch.De breede mond der Medway, metSheerness aan den ingang en Chatham op den achtergrond?vormt eene veilige
haven.Tegenover Dealvlndtmen erdereede

1461 in W ilhelm Neville, lord Faueonberg,
doch in 1465toegekendaan defamiliek ey.Ednard, hertog van Kent, geboren derz zden
November 1767,wasdevierdezoonvan koning
George II1 en vader van koningin Ficfpril.

Hj nam reeds vroeg dienstbj hetlegeren

ontving zjne militaireoqvoeding in Duitschland.Voorts diende hj ln Canada en teGi-

braltar,verkreeg in 1799 de waardigheid van
pair a1s hertog ran Kenten Strathern,werd
van Duins (D0wns) en verderoostwaartsde t0tveldmaarschalkbenoemd,doch bevondzich
gevaarljkeGoodwin Sands.Vuurtorens,forten steeds in groote geldverlegenheid,zoodathg
en vestingen beveiligen er de kust.Behalve zich genoodzaakt zag in 1816 naar Brussel
de Theems,behooren er de Medway,de Da- te gaan,waar hj op bekrompen voet leefde.
rent en de Stour t0tdevoornaamste rivieren. Den 29sten Mei1818 trad hj in hethuweljk
Hetklimaatis er gezond,behalve in delage met Vietoria,weduwe van den prinsvan.
& ilanden. waar koortsen heerschen. Men ver- ningen,die den 24sten M ei1819 op Kensingbouw ter verschillende soorten van graan,in- tonhouse bj Londen het leven schonk aan
zonderheid tarwe, - en de nabtjheid van eene dochter,detegenwoordige koningin n cLonden geeft er aanleiding t0thet kweeken toria.Bj zjn huweljk had men zjnJaargeld

van voortreleljkegroenten.Voortsheef'
tmen verhoogd,en hj woondeaanvankeljkteAmorin den omtrek van Maidstone en Canterbury bach bj het Odenwald en vervolgenste Sidvele boomgaarden,en men zieteruitgestrekte mouth in Devonshire, waar hj den 23sten
hopvelden.De bosschen levercn er besteiken- Januarj 1820 overleed. In het Parlement behout.Eindeljk heeftmen er vele runderen, hoorde hj t0tde opyositie. Zjne gemalin

schapen,en het graafschap isbekend wegens Maria .lpfzidl VidorIa, hertogin ran Xdzlf,
beste w0l.Onderscheidene gedeelten van dit geboren te Cpburg den 17den Augustus 1786,
gewestgenietenzekerevoorregten enzjnniet was eene dochtervan hertogI'ransrtzzlSaksenonderworpen aan het gezag dergraafsehaps- &Ivr.g-&
%c(Je
'I#.Zj Onderscheidde zich door
ambtenaren,bjvoorbeeld decitiesCanterbury schoonheid en beschaving, huwde in 1803
en Rochester,Maidstoneen de liberties R0m- met den erfprins Fyzz
licA Karl non,-&1ïp.çelnepMarches en Cinque Ports.Het graafschap Amorbach,, dien zj in 1814 door den dood
wordt d00r 4 Parlementsleden vertegenwoor- verloor, bevorderde met jver de belangen

digd,terwjlde steden er14afvaardigen.Kent van haren minderjarigen z00n en trad verligter het digtst bj den vasten wa1en was volgens in den echt met den hertog van
derhalve steeds blootgesteld aan invallen van Kent. Na zjn dood vestigde zj zich met
buiten. Jnli%s Caesar noemde het Cantium , de vermoedeljke erfgename van den troon

en de Angelsaksen,die er in 449 op het op Kensingtonhouse en vervulde m et naauw eiland Thanet aan wal stapten, stichtten er gezetheid hare moederljkepligten.Voorhet

een koningrjk.De mannen van Kent wor- geval,datbaredochterreedsbj minderjarigQen steed: beschreven als een kloek,getrouw heid t0t deheerBchappj mogtgeroepen wor-
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den,rr
benoemde het Parlement haar in 1825 De eerste grondwet van Kentucky isvan
t0tregentes.Bj hetsterven van Wlllem IV 1790,de tweede van 1799,en de tegenwoor(20Junj 1837)had Fïcfprïlechterhettjdperk
dermeerderlarigheid bereikt,en de Hertogin
bleefaan het H0fvanharedochter.Gedurende
harelaatstelevenslaren waszjaan eensmarteljk ligchaamsljden ter prooi,en overleed
te Frogmore bj W indsor den 16den Maart

digevan 11Junj 1850.De ::itvoerendemagt

berust in de handen van een gouverneur,die
een tractement van 2500 dollars ontvangt.
Yoorts is er een Senaat van 38 leden,van
welke telkensna QJaar 19aftreden,en een
Huis van Afgevaardigden met 100 vertegen1861. - D00r een besluit van 24 Mei1866 woordigers, voor den tjdvan 2Jaren geknbenoemde koningin Votoria haren tweeden zen.Alleburgers,diedenouderdom van21Jaren
zoon,prinsAlfrefl(geboren 6Augustus1844), bereikt hebben, bezitten het kiesregt.Die 2
t0t graaf nan FI,:J6r en Kent en t0t hertog ligchamen vormen te zamen de W etgevende
van .FtEpsyr.gA.
Magt,wier zitting niet langer dan 60 dagen

K ent (W illiam),een uitstekendaanlegger mag duren;00k magdaaringeengeesteljkeen

geen bezoldigd staatsambtenaarzitting nemen.
Kentucky zendt voorts 9 afgevaardigden n= r
graafschap York, was aanvankeljk rjtuig- het Congrès te W ashington, is in 83 graafschilder,bragt methulp van anderen een be- schappen verdeeld en heeft Frankfort t0t
zoek aan Rome en wpdde zich hier aan de hoofdstad.De grootste steden zjn erLouisschilderkunst,totdatlord Burlington hem aan- ville met ongeveer 70000 en Covington met
spoordeom zich bj debouwkunsttebepalen. omstreeks 17000 zielen.In den laatsten burHet park van Kensingtonhouse werd door geroorlog heeft deze Staat weinig geleden,
van tuinen, tevens de grondlegger van de
Engelsche manier, gebpren in 1685 in het

hem aangelegdjen hj deederdestjveFransche manier voor de Engelsche plaatsmaken.
Voorts bouwde hj den tempelvan Venuste
Stowe en het paleis van graaf Leoester te
Holkham in Norfolk. Hj overleed te Burlington den 12den April1748.
K entucky , een der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika,grepst in het oosten aan

en sedert deopheëng derslavernj isereen
aanmerkeljke vooruitgang in ontwikkeling

merkbaar. De Kentuckiërs staan bekend als
ongemeen phlegmatiek, hetwelk vooral uitkomtin hunne omzigtige manier vanspreken.
K eper,zie Weven.

K epler (Johann),een dergrootstesterre-

kundigen die ooit geleefd hebben,en metalle
Virginia,inhetnoorden aande Ohio (en wél regt de grondlegger dernieuwere astronomie
aan deStatenOhio,IndianaenIllinois),inhet genaamd,werd geboren den 27sten December
westen aan deMississippi(Missouri),eninhet 1571 te Magstatt, een dorp in W iirtembezg.
zuiden aan Tenessee.Omstreeks 1775 vestig- Zjn vader was een herbergier en niet bj
den er zich de eerste kolonisten,en in 1792 magte om hem veel te laten leeren. Later
werd Kentucky na vele verwikkelingen met evenwel bezocht hj* de kloosterschool te
Virginia, waartoe dit grondgebied aanvanke- Maulbronn en na den dood zjns vaders de
ljk behoorde, onder de Staten opgenomen. universiteitt3Tiibingen.O0k hierbleefarmoede

Deze Staat telde toen op 17781/: D geogr.
mj1ruim 73000 inwonersen thansongeveer
11/s millioen.Kentucky is een fraaien rjk
gezegend landjmeerendeels vlak,en slechts

ln het zuiden bedekt methet Cumberlandgebergte,alwaar de bevaarbare rivier Kentucky
ontspringt.D eze bezorgtm etde Cumberland,
de Tenessee, de Bïg-sandy,de M ississippien

deOhioaanden bodem eenemildebesproejingj

en die stroomen verschafen met het syoorwegnet aan dezen Staatuitmuntende mlddelen van verkeer. Aan de Ohio liggen lage,

vruchtbare uiterwaarden, die Jaarljks over-

zjne gezellin.Aanvankeljk beoefende hj de
wiskunde nietverderdan hjnoodig hadvoor
de godgeleerdheid,waaraan hj zich wenschte
te wjden. Doch toen hj in 1593 benoemd
Nverd t0t hoogleeraar in de wis- en sterrekunde te Gratz,begon hj zich jverig bezig
te houden met die beide vakken.Zjn eerste
geschrift was een kalender voor het Jaar
1594.Twee Jaren laterverscheen zjn pPr0dromusdissertationum cosmograyhicarum ,continens mysterium cosmographlcum (1596)''
,
welke getuigenis geeft van de scherpzinnip
heid,de volharding en de levendigeverbeelding van den vervaardiger.ReedsIn dien tjd
onderhield hj briefwisseling met Tyao Wr/&.

stroomd worden.H et middenste gedeelte des
lands, teregt pde tuin'' genaam d, heefl een
golvenden, vruchtbaren bodem en is met Als deze in 1599 van Uraniënburg naar
fraaje wouden versierd.In het zuidwesten Praag gereisd was, begaf 00k Kepler zich
liggen de Kentucky-Barrens, welke evenwel derwaarts,om hem terzjdetestaanbj zjne

voorgraanbotlw enveeteeltzeergeschiktzjn.
Devoornaamste landbouwvoortbrengselenzjn
er maïs en tabak,terwjler0ok dewjnbouw
en de schapenfokkerj steeds in bloeitoenem en.De bodem isergrootendeelskalkachtig;
men vindternietveeljzererts,maardeste
meer steenkolen,- voorts salpeter en m inerale bronnen.Daarenboven wintmen er veel
petrôleum, en men heeft er tusschen Louisville en Nashville het bekende mammouthsh0l, dat, naar men meent, eene uitgebreid-

hei; heeftvan 8 D geogr.mjl.

waarnemingen. Tycho WrJA: bezorqde hem

hier debetrekking van Keizerljk wlskunstenaar;toen hem echterin den ellendigen tjd
van den Dertiglarigen 00rl0p de geringe toelage nietuitbetaald werd,glng hj!nadathj
11jaren in degrootstebekrompenheldtePraag
had doorgebragt, in 1614 naar Linz, waar
hj 15 Jaren al8 hoogleeraar in dewiskunde
in kommerljke omstandigheden leefde en
zich vooral bezig hield met de voltoojing
der Rpdolflnsche tafels,die hj in 1624 in
gereedneid had.W revelig overzulk een treq-
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rigen toestandjnam hjhetvoorstelaan van
qen ingezeten van Ulm om zich ten zjnen
huize te veatigen en bragt er 3 Jaren door.
Dewjlechter00k dâ
'âraan degestelde voorwaarden nietvoldaan werd,tradhj in dienst
van W dlenstein.Deze,een jverig vereerder
4er sterrenwigchelarj, vond in den wetenBchappeljkensterrekundigenietwathj zocht
en bezorgde hem, misschien om zich van
hem te ontslu n!eene hoogleeraarsbetrekking
M n de universlteit te Rostock. 00k hler
echter Y
erdj,aar
Yigegens
de
zvjn
eld nie
t onlusten Van die
dagen1
betaald. Nadathj
izl ng
*pent
j gebrek een jaar te Rostock had

gesleten, besloot hj zich t0t den Rjksdag te Regensburg te wenden.ten einde de
achterstallige gelden te verkrjgen,welke hj
volgens de belofte des Keizers te vorderen
had.Toen hjaldaarwasungekomen,wierpen de vermoejenissen der reishem op het
ziekbed,en hj overleed den 5denNovember
1630. Tot zjne nalatenschap behoorde een
exemplaar van hetwerk sDe stella Martis''
4at hj den Rjksdag wilde aanbieden om
dezen daardoor te bewegen t0t medeljden
methem ,zjnevrouw en zeven kinderen.
Het belangrjkst geschrift van Kepler is
zjne pAstronomicanova seu physicacoelestis
tradià commentariis de motibt
ls stellaé Martis (1609)'',een boek,dat aan zjnen vervurdigeronsterfeljken roem bezorgdeenvan
bljvende wurde wordt geacht.De wetten,
door Keplc uit de waarnemingen van Tyao
omtrent de loopbanen der planeten afgeleid
en in de sterrekunde onder den naam van
de drie wetten van Kepler''bekend,vormden den grondslag der ontdekkingen vanNewton en leverden eene nieuwe theorie voor den
loop der planeteu. De eerste dier wetten is,
datdeplaneten zichniet,zooalsCopérnicusbeweerd had, in drkels, maar in ellipsen om
de zon bewegen, welke laatste zich in een
4er brandpunten bevindt. Kepler was hare
ontdekking verschuldigd aan de w aarnemingen van Tycko omtrentde loopbaan van Mars,

K eppel.Onderdezen naam vermelden Wj:

Bernltardu Leppel, een Nederlandsch godgeleerde. H i
* werd geboren te Utrecht den
*J
12den November 1685, was een zoon van

Antonins .
ff#.
p:I,heer '
van O/.
sfùroek en Aef
Bildt,studeerde in zjne geboortestad in de
theologie en werd eerstpredikant te Vleuten

en daarna te Monnikendam.Hier kwam hj
in verwikkeling met de stedeljke overheid
wegens kerkeljkd verordeningen en werd
in 1743 afgezet,waarnadeNoord-Hollandsche
synode vruchtelooze pogingen aanwendde om

hem in zjne bediening te herstellen.Hj zelf
schreet'Overdie zaak hetwerk:pDewaarheid
vervolgd en verdrukt en het regt der Kerk
verraden en verkrachtin den persoon van B.,

Keppel, predikant te Monnikendam (1744)''.
Ntl deed de classisvan Edam hareafkeurende
stem hooren over ditgeschrift!a1sXbevattende
vele onwaarheden en zjndenletconform met
de regtzinnigheid van de gereformeerde 100:51
en Abl'altam '
:Jl der Tollverdedigde in eene

DVerhandeling over den kinderdooq (1745)''

hetgedrag van denmagistraat,terwjlPdrns
F'
JASI
t
y.
:,predikantte Monnikendam,de zjde
koosvan zjnambts-enschoonbroederKeppel.
Laatstgenoemde vestigde zichteUtrecht,werd
ereen jverigmedewerkeraan rDeRepubliek
der geleerden'' eu de rBoekzaalder geleerde
wereld'' en was er als een geleerd en scherp-

zinnig man zeer gezien.Hj overleed aldaar
den zlsten Mei 1756. Van zjne geschriften
vermelden wj n0g:pBjbelsen zakeljkwoordenboek enz.(1755 enz.21dlnl''1nagenoeg
geheeldoorhem afgewerkt,maarmeerendeels
na zjn doodin hetlichtgegeven doorJaeoAs
Geramdus sftzrI.# ,predikantte Gouderak,:Vuurige tongen der Apostelen (1738)''1-

r
Alqhabetisehenaamroldern0ginlevenzjndg
predlkanten derHervormde Kerk enz.(1747)',
ukzaligheid van 'tgeweten enrecht
pD egel
gebr
koot
m ake
n van Christus'''- nKeursteen
des ui
gel
.s,,, - pzeedi
ge verdedlging enz.
-

(1751):'.
Keppel (Van). Het geslacht van dezen
wier aanmerkeljke excentriciteit in hetO0g naam ,even oud a1saanzienljk en in Gelderliep, waarna hj haar onderwierp aan eene land gevestigd, w as sedert de 13de eeuw in
zeer om slagtige berekening. De tw eede wet hetbezitvandeheerljkheidKeppel.Destamverkondigt, dat de voerstraalofde ljn,die vader, W outer geheeten, wordt vermeld op
het middelpunt der z0n metdie der planeet hetjaar 1200.Een andere Wouter ofW olter,
pcm Keppel, was raad van
verbindt, in geljke tjden sectoren van de- zoon van Dirk '
wd
zelfdegrootteat
bnjdtvan hetvlak derellips. graaf Reinoud I en later van graaf ReLno'
De derde wet eindeljk leert,datbj de be- Jf, vernieuwde in 1307 den leeneed aan den
weging der planeten de vierkanten der om- graafran OI
eY'
,en zag zich in 1323 beleend
loopstjden geljk zjn aan de derde magten met de novale tienden onder H umm en en
harer afstanden van de zon. Voorts heeft Dremth,terwjlde heerljkheid Keppelondermen n0g het rproblema van Kepler''1name- scheidene voorregten ontving.Hj overleed in

ljk om het vlak van een halven cirkeluit 1370, en daar hj enkel dochtersachterliet,
een gegeven puntdermiddelljn volgenseene ging zjneheerljkheid overop de heeren ran
bepM lde verhouding te verdeelen. Kan men Foerdf. W jders noemen wj van de leden
dit oplossen voor den cirkel,watregtstreeks van gem eld geslacht:

niet mogeljk is,z00kan ;it00k geschieden

Jokannes rlzz Keppel,eerstpriorte Bajum

voor de ellips, en dan dient deze oplossing en in 1518 abt Van het kloosterLidlum in
om uit den na den doorgang eener planeet Friesland.Na hetvertrek der Gelderschen uit
door het aphelium of perihelium verloopen genoemd gewest,werd deabdj Lidlum door
tjd de plaats der planeet te bepalen.Eene de Friesche benden uitgeplunderd en in brand
nieuwe uitgave 4er werken van Kepler is ge- gestoken, terwjl een tz'oep ruiters de klooslever; OorFgidc: (1858 enz.).
terkerk te B#um t0t paardenstal gebruikte.

KEPPEL-KàRATRY.
Zoodra echter onder hetbewind van KaeelF
de rust hersteld was riep de abt votKeppel
de gevlugte kloosterlingen terug, bragt het
vernielde weder in bruikbaren staaten mag
alzoo gehouden worden voor den tweeden

Btichter dezer abdj. W egens zjne jverige
zorg voor de belangen dezer stichting,alsmede wegens zjne matigheid en zedigheid
genoot hj de algemeene achtiny,bekleedde
gedurende 25 Jaren zjne bedienlngen over-

leed in 1543.
Arnold Joost O s Keppel, graaf ran Albe>> Ie en markgraafvan Wsfrr'y,een zoon van
Oswald van Keppel en Anna Gedrfritf tlcs
Lintelo,geboren in 1669,wasde eerste k0l0nel-generaal der Zwitsers in Nederlandsche
dienst. Bevorderd t0t luitenant-generaal der
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romansenz.(1812)''.O0k ishj behstmetde
redactie van eenige tjdschriften,waaronder
zich sllet Familieblad''bevindt,terwjl hj
thans(1876)aan hethoofdstaatvanderedac-

tieeenerrBeknopteenvolledigeencyclopedie.''
K erak , Kkrak ofKl
tarak,liever Kltari

ot'Kkaridsj,isdenaam van een kleineiland

in dePerzischeG01f)10geogr.mjltennoo1'
dwestenvanAboesler,en dooreensmalkanaal

van het eiland Khoeëri gescheiden. Het is
met kale heuvelsbedekt,zonderboomen,0nvruchtbaar en van veilige havensverstoken.

Depaarlen,nabj diteiland gevischt,behooren tot de schoonste der gehede Golf,doch

zjn wegens de diepte der zeemoei
jeljk te

bekomen.Edrst was het in handen der P0r-

tugézen,laterindiederNederlanders(1754kavallerie,Ontvinq hj in 1709hetbevelover 1765),doch werd volgenshethandelsverdrag
de vesting Doornlk ennam in datjaardeel
aan den slag bj Malplaquet.In 1710,in den
Spaanschen Successie-oorlog.veroverdehjop
de Franschen denpostvan Mortagne,dienhj
weder verloor,doch weldra hernam.In 1712
ondernam hj een stouten togtnaarAtrecht,
waar hj de magazjnen der Franschen vernielde,en een paar maanden laterwerd hj
door prins Eu-qenius met eene aanzienljke
krjgsmagtnaarDenainaan deScheldegezon-

van 3 Januarj 1808 doorPerzië aan Frankrjk afgestaan,maardoorditrjk niatinbezit

genomen.De Engelschen vestigden er zich in
1838, om hetreedsin 1841 weder te ontruimen.O0k in 1856,in denoo1.
l0gtegenPerziëj
werd hetden 3den December door de Engel-

schen bezet,maarbj den Vredevan4Maart
1857 teruggegeven,hoewelondervoorbehoud#
datereenevrjhaven zougeopend wordenen
dat de Engelschen er magazjnen konden

den,om degemeenschap tusschen Marchienne bouwen ten behoevevandenEufkaatspogrw eg.
en hetlegerderBondgenooten opentehouden. Alseen vrj gezond oorden doorzjneli
yqing

Dââr evenwelwerd hj met de zjnen door vöör den mond der Sjat-el-Arab (derlvlerj
sprakhem vrjvanalleverzuim,envanAr:& eI, Tigris gevormd) is dit eiland voorhet hanaanvankeljknaarValenciennesgebragt,bevond delsverkeer niet onbelangrjk.Hetaantalinzich ras weder op vrje voeten.Tevenshad woners,Khârqigenaamdenn0gin1862uiteen
hj de vriendschap van Willem III weten te 60-ta1huisgezlnnen bestaande,vermindertvan
verwerven; deze had hem reeds in 1697 t0t jaart0tjaar,doordien men zichaan dezware
de Franschen gevangen genomen. El
ggenLws door de vereeniging van de Eufraat en de

graaf nan Albemarle verheven en hem zitting belasting,doorPerzië opgelegd,zoektte ontverleend in hetEngelsche Parlement.om die trekken. De Khârgi hebben een eenigzins
reden wilde men hem in 1:15 plaats weigeren Europeesch voorkomen. Hunne taal is een

in de ridderschap van Holland,hoewel hj menqselvan Perzise'
h en Arabisch.Menvindt
daarop volkomene aanspraak had alsbezitter er ultstekende zeelieden.
K
e
ras
i
ne
,
z
i
e
Ro
laar-olie.
der heerljkheden Acquoi en Zevender.Na
'sKonings overljden werden hem belangrjke
Keratine ofhoornst@ ishethoofdbestandzendingen opgedragen , en toen George I op deel van hoorn, haar, viol enz. Zj is een
zjne reis naarEngeland doorHollandtrok, zwavelrjk eiwitachtig ligchaam.
onthaaldehj dezen oj De Voorst,en genoot K ératry. Onder dezen n> m vermelde eer, dat de Komng in ztjne koets naar tten WI
*J
*.
zlg'lldf: Hilaeion de Kêratry, een Fransch
den Haag reed,terwjlhj voor dievan den
Engelschen ambassadeur bedankt had. O0k schrjver en staatsman.Hj werd geboren te
verwelkomde hj czaarPeter deGropfd,toen Rennes den 28sten October 1769 en was de
deze ten tweeden male in Holland verscheen, telg van ouden en aanzienljken adel.Hj
met eene deftige aanspraak. Hj was rldder studeerde in zjne geboortestad in de regten
der orde van den Kouseband en llzitenant- en bekleedde vervolgens zjn erfeljken zetel
houtvestervan H olland,enoverleedden3osten in het Parlement van Bretagne.Hoewelhj
Mei1718.

een opregt voorstander was der groote Revo-

Kepper (Georqe Lodewjk),een Neder- lutie en afstand deed van alle titels en v00rlandsch letterkundlge,geboren te imsterdam regten,aan zjn stand verbonden,konhjgeden 28stenNovember1842)ontving zjne0p- durende hetSchrikbewind geenszinsaan ver-

leidingaandem ilitaireacademieteBreda,werd volging en hechtenis ontsnappen. Doch de
in1863oKderdergenieenbevindtzichthansals inwoners der gemeenten,alwaar zich zjne
kapiteiningarnizoenteGorinchem.Hj schreef: goederen bevonden.eischten hem metzooveel
XEen onqeluksvogel(1866- 1868,2 d1n)'',- volharding terug, datmen welgenoodzaakt

fIn-enu1tvaIlen(1867)''ô- rW aarom hjdeeen- was,hem op vxje voeten te stellen.Geduzaamheid zocht(1868/,- pDeoorlogtus- durendeheteersteKeizerrjk leefde hj ambschen Frankrjk enDultschland(1871,2dln)'', teloos op zjne bezittingen en wjdde zjne
pHetopro
erteParjs(1871)'',- rGustaaf dagen aan deletterkundeenaangodsdienstigvan Bl
mren (1871,2 d1n)'',- en psensatie- wjsgeerige beschouwingen.Reedsin 1791had
IX.
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h
j een bu delfabelsenidïlleninhetlichtge- Klratrydrwe
gens zjn hoogen ouderdom derzonden,gevolgd doorstudlën overgodsdienstagen.M en hield hem slechts korten
waarts

en zedeleer. Na de eerste restauratie werd

tjd in hechtenis waarna hj t0thetalabtehj raad der préfectuur te Quimper, en in l0os leven terugkeerde en in N ovem ber 1859
1818 zag hj zich doorhetdepartementFi. overleed.Hjschreef:pconteseti
dylles(1791)''
nistère afgevMrdigd naar ds Kamer van Ge-

nDe l'existence de Dieu etde l'immortalité

deputeerden.Hier voegde hj zich bj delinkerzjdeenverdedigdemetmoedenbekwaamheid dekiesweten devrjhei'
d derdrukpers,
terwjl hj tevens optrad a1s een bepaald
tegenstanderderJezuïeten.In 1819kwam hj

de l'âme(1815)'' - plnductionsmoraleset
philosophiques (1817)'', nDe l'
organisation
municipale en France (1821)'' - pDu beau

dans 1es arts d'imitation'' - sExamen philosophique desconsidérations surlesentiment
in den pcourier français''metkrachtinverzet du sublime et du beau,dans le rapportdes
tegen de reactionaire maatregelenderregéring, caractéres des tempéraments,dessexes,des
en toen de boekencensuur weder ingevoerd climats et des religions d'Emanuel Kant
Y
erd,4af hj daartegen 3 brochures in het (1823)'' - slues derniers des Beaumanoir ou
llcht, d1e veel opzien baarden.ln 1822 werd la tour d'Helvin (1824,4dln)''
,- ,Duculteen

zjn mandaatvernieuwd,doch in 1824 moest gpnéral et de s0n état particullèrement en
hj devlag strjkenvooreen clericalen candi- France(1825)'', pFréde
'ric Styndall(1827,
daat der regéring.In 1827 verscheen in den 5dlnl''- ssaphiraouParisetRomesousl'emnCourier français''een artikelonder dentitel: pire (1835,3 dln)'',- rLa baronnede KerXLesmensonges de M.Villè1e'',hetwelk door leya,ou unefamille bretonneà Paris (1836,
den procureur des Konings alsmisdadig werd 2d1n)'',- punefndesiècleouhuitans(1840,
beschouwd.Klratry verklaardeaanstonds,dat 2 dln)'i,- en ,,Clarisse (1854)''.O0k heeft
hj de schrjver wasen nam de verantwoor- hj veel in tjdschriften en dagbladen geding van datstuk op zich.Hjverdedigdezich leverd.
zelven en w erd in de eerste en tweede inEmile,graafdeVJN Jr,,eenFranschschrjgtantie vrjgesproken.In 1827 werd hj door ver en staatsman, een zoon van den v00rzjne voormalige kiezers wederafgevaardigd gaandeengeboren teParjsden 24sten Maart
n=r de Kamer,en in 1830 behoordehj t0t 1832. Hj bezocht het collége St.Louisen
de 121afgevM rdigden,die hetadres ondertee- vervolgens het collége Louis le Grand,tmd
teekenden,waarin de meerderheid derKamer in 1854 a1svrjwilligerin dienstbj dechasaan den Koning verklaarde,dathetministérie- seursd'Afrique,nam deelaan denKrim-oorlog,
Polignae het vertrouwen des volks verloren werd in 1859 sous-lieutenantbj de lanciers,
had,Na de ontbindingderKamerzaghjzich ging in 1861 m et de chasseurs d'Atèique naar
herkozen en ondersteunde met jverdevrj- Mexico en was weldra escadronschef onder
zinnige beginselen.Den 30:tenJunj washj den kolonel Dupin. Daar hj zich roemrjk
één van de 40 afgevaardigden, welke den onderscheidde,versierde M aœimiliaanhem met
hertog ra'n Orleansvoordroegena1sstadhouder- de Guadeloupe-orde,terwjl.
Btuaénehem t0t
generaaldes rjks,en voortséén van de 12, ordonnans-oëcier benoemde.In Januarij1865
die dit voorstel overbragten naar het Palais- nam hj echter zjn ontslag uit de dienst,
Royal. O0k nam hj deel aan de herziening keerdenaar Frankrjk terug en hield zichhier
der grondwet en verdedigde de inlassching

derwoorden:pLa religion catholique estprofessée par la majorite
' des Français.'' O0k
later bleef hj behooren tot de steunpilaren
der regéringvan Lodewi
jk TAïJ@d.Tot1837
behield hj schier onafgebroken zitting in de

bezig metstaat-en letterkunde.In depRevue
contem poraine'' en in de rRevue des deux

mondes''sc,
hreefhj eenereeksvan artikelsj
waarin hj de handelwjze van Bazaine en
van de Fransche regéring Jegens A
Kaœimiliaan
in een duideljk lichtstelde.Durna belastte
Kamer voor het departement Finistère,doch hj zich metderedactiederpRevuemoderne''
,
werd in laatstgemeld Jaart0tpairbenoemd. waarin hj zjne beschuldiging voortzette.In
NadeFebruarj-omwentelingnam hj.zjnont- 1869 werd hj doorhet departementFinistère
slag als staatsraad en diende protestin tegen naar de Kamer van Gedeputeerden gezonden,
het bestuur van geweld, waarop eene circu- en behoorde er t0t de 116 ondedeekenaars
laire van Ledr. .ApII1 ,in die dagen minister derinterpell
atiejdoorde liberaleyartj opge-

van Binnenlandsche Zaken,scheen tewjzen. steld. H j' drong er vooral krachtlg op aan,
In 1849zag hj zich wederdoorFinistèreaf- dathetW etgevendLigchaam zou worden bjgevaardigd naar het W etgevend Ligchaam , eengeroepen en ging zelfs zööver, dat hj
welks vergaderingen hj als president van hetopenljk in dedagbladen alseen pligtder
Jaren opende.De redevoering,bjdiegelegen- Afgevaardigden verklaarde, uit eigen beweheid door hem gehoudenj verwekte op de ging bjeen te komen, indien de Regéring
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stemde hj steedsmetde monarchalen en be- van een Voorloopig Bewind op den 4den 8eptember 1870 werd Kgratry benoem d tot prefed van policie te Parijs,dochreedsden12den
Odober legde hj die betrekking neder,ver-

toonde zich een tegenstander van den Prinspresident. Toen na den staatsstreek van Napoleon III de Kamer ontbonden en 218 afgevaardigden der oppositie door militaire m agt
uit de vergaderzaal naar de kazerne op de
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n=rMadrid,waar hj onderhandelingen aan- omtrenthet schietkatoen enZ.,en aanvaardde
knoopte met castelar,Alefp:
. enz.Bj zjn den 24sten December 1847 het professoraat,
terngkeerin Frankrjk,zag ht1zichbevorderd benevens het directeurschap der technische
t0t generaal en belast met het opperbevel schoolte Maastricht.In 1851 zag hj zichbeover de troepen te Conlie.Onaangenaamhedeu noemd t0thoogleeraar te Groningen en sprak
met Gambetta noodzaakten hem die betrek- aldaar eene redevoering:roverde scheikunde

king neder te leggen, waarna hj zich ver- in vrrhouding t0tde maatschappeljkebelanwjderde van het staatkundig tooneel.Nadat gen.'' Na het bekleeden der rectorale waarde opstand te Parjs in 187100k in andere digheid in 1856 t0t1857 legdehj die neder
groote steden volksbewegingen veroorzaakt met eene oratie: rDe indole ac via chemiae
had,werd Klratry als prefect naar Toulouse recentioris'' wasin 1852 lid van deJuryder
gezonden, om er de onlusten te beteugelen,
hetgeen hem eerlang gelukte.Daarzjn revolutionaire voorganger hem in een dagblad
hekelde,zond hj dezen eeneuitdaging;dit
werd echter afgekeurd door de regéring,z00dat zj hem als prefect naar Marseille ver-

Londenschewereldtentoonstelling,en zagzich
in 1868 benoemd t0topvolgervan den hoog-

leeraar G.& Avl#er teUtrecht.Hjaanvaardde datambtmeteeneredevoering over:schemische verbinding'',werd voorzitterderC0mmissie t0thetontwerpen eenerrpharmacopoea

plaatste.Hj schreef,behalve eenigedrama'
s, Neerlandica, editio altera'', en ontvinç de
XL'empereur, Maximelien) s0n élevation et benoeming t0t lid derKoninkljkeAcade'mie
sa chûte(1867)''- pLa créanceJecker,les van Mretenschappen en t0t ridder der orde

indemnités françaises et 1es empruntes mexi- van den Nederlandschen Leeuw.Deze uitstekende beoefenaar der seheikunde, door leerlingen en vrienden geachten bemind,overleed

caines (1868)'' - en sluesruinesdePompéï
(1867)''.
Kerbert.Onderdezennaam vermeldenwj:
JacobnsJ'
OAIPP::Kerbert,eenverdiensteljk
geneeskundige te Koog aan de Zaan,alwaar
hj den 19den April 1842 Overleed.Hj was

nalangdurigesukkelingopdenzostenJanuarj
1876,en dealgemeenebelangstellingbj zjne
plegtige begrafenis bewees, h0e diep zjn
heengaan werd betreurd.
1id van het Heelkundig Genootschap te AmKerckhoven (PeterFransvan) eenuitsterdam en van Vis unita fortior te Hoorn
en genoot als arts en als mensch dealgemeene

stekend Vlaamsch letterkundige, geboren te
Antwerpen den lodenNovember 1818,bezocht

achting.Van zjne geschriften vermelden wj:
5Overdeaderlating(1790)',- rverhandeling
over de algemeene aanwjzing bj debehandeling der breuken (1801)'',- rW aarnemingen over de croup (1821)''1 - en pW aarne-

hetathenaeum vanzjnegeboorteplaats,begaf

mingen van J. W ardrop over de nuttigheid

zic'
h in 1836 naar Bologna om er in de geneeskunde testudéren en keerde in 1840naar

Antwerpen terug,waarhj n0geenpaarjaren
de lessen aan het hospitaal bjwoonde.Hj

voleindigde echter deze studieniet,maarlegde

der ontlasting van het waterachtig vochtbj zich t0e op de Vlaamscheletterkunde,kwam
oogontstekingen enz.(1820)''.
bj zjn vaderop hethandelskantooren werd
Coenraad Kerbert,een verdiensteljk genees- daarna klerk op het stadhuis te Antwerpen,
en kruidkundige en een zoon van den voor- waar hj opklom t0t den rang van chefde
gaande. Hj werd geboren te K004 aan de bureau en dell lsten Augustus 1857 overleed.
Zaan in 1816, studeerde te Leiden ln de ge- In 1840- 1842redigeerdehj:,De Noordstarj''
neeskunde,zag zjn antwoord Op eene schei- - in- 1845 en 1816: rllet kunst-en letterkundige prjsvraag aldaarmetgoud bekroond, blad, en van 1847- 1857: D e Vlaemsche
schreefeen: rsjecimen chemico-pathologicum Rederjker.Hj schreef: XHildam e de Gitana
de urina albumlnosa etc. (1839)'',- en met (1840)'' - rMarrietta en Leonardo, eene
dr.MolkenboereenerFloraLeidensis(1840)'',- Venetiaensche geschiedenis (1840)'', - rGoW@@f)1-(1ixlir1411(,geboorteplaats de opvolger van zewjn,graafvan St
rjen (1841)99,- pDedrie
nderen (1841)'',- rFabriciusenlangeMarZPn vader, doch overleed aldaar reeds den ki
14ïen September 1857.
griet (1841)''
,- psantaiora(1841)''
,- pTe
K erchoF (PetruâJohannes van),een ver- Venetiën (1841)'',- pDe graaf van Steendiensteljk Nederlandschscheikundige.geboren burg (1842)'')- nprofessor Severius(1842)'91
te Rptterdam den Qzsten September 1813,ont- - rlletwonderbare boek (1842)'' - novelving zjne opleiding aan het Erasmiaansch 1en,die alle in rD eNoordstar''geplaatstwergymnasium aldaar en oefende zich tevens in den.Voortsgafhj in het licht:poud-België,
de natuurkundige wetenschappen onder de twee di
chtkundige tafereelen enz.(1842)''
jleiding van den hoogleeraar G. J.M nlder. Jack of een arm huisgezin (1842)'',- pDe
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t0t leeraar in de natuur- en scheikunde aan - pDaniëlj roman (1845)'' - rFernand de
het athenaeum te Luxemburg. Hj bleef er zeeroover,marineschets(1845)''- noverden
10 Jaren werkzaam en besteeddeerden va- toestand der schilder- en letterkunde in de
cantietjd aan geologische nasporingen in het XVIeeuw enz.(1845)''
,bekroond,- rlfarel
Groot-llertogdom en aan wetenschapppeljke de Stoute(1845),- rlacob van Artevrlde
reizen in hetbt
litenland.Hj promoveerdete (1845)'',- rGedichtenen balladen(1846)y'
,Utrecht den 25sten November 1843 0P eone: XLofenlevensschetsvanSi
monStevin(1846)'9,
me
Di
tsse
F.
rtatRe
io uct
he
ermica de balaena'' -- volbragt bekroond, - ?De Vlaem8che beweging enz.
belangrjke onderzoekingen (1857)'',- sRlchilde,drama in 5 bedrjvea
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(1847, met Rosseelsl''.Daarenboven leverde
hj eene reeks novellen en gedichten in pDe
Vlaemsche Rederjker'' en gafrjders uit:
''Ziel en lichaem ,roman (1838),?k- rAen
wiede schuld,een verhael(1848),- ?
!Il0e
men mensch wordt,een verhael(1849)'',DVoor 't volk, volksverhalen (1849):', Avondlezingen (1849),,,- ppieter de Zwjger (1841)'',- rEene herinnering uitltalië
(1850)''1- pDegestraftewraek,drama(185
0)'',
- pLi
efde,een roman in brieven(1851)',,-

Bj zjn terugkeernameljk werd hj dooreen
zjner Oëcieren beschuldigd,dat hj een gedeelte der bemanning op een woesteiland had
achtergelaten en dathj koopwaaraan boord
had genomen. Ofschoon hj bewees, dat de

(1851)'/,- rlaloerschheid,volksdrama(1851),,,
rBoeren edel,tooneelspel(1853)''h- r'
rwee
redevoeringen (1853-1854)'',- zDedronkaard,drama (1854)''
!- r'
rweekatten voor
eenedoodemusch?bljspel(1855).,- pyaanny,
tooneelspel(1855)''
,p'
rwee goddeloozen,een
verhael (1855)'',- rDe verdenking,drama
(1860)'', - en pDe Du-Dyners, kluchtspel
(1866)''.Depvolledigewerkenvan P.Kerck-

en overleed in 1797.Behalve een aantalzee-

achtergelatenen gered waren,en datdiekoopwaar door ondergeschikten was aangekocht,

vond men hem schuldig.Hj werd in de gevangenis geworpen, doch volbragt na het

herkrjgen zjner vrjheid metzjnezonenn0g
eenige zeereizen.Gedurende hetSchrikbewind
rLieht en bruin,en W it en zwart,verhalen kwam hj in hechtenis,ontving zjn ontslag,
kaarten,leverde hj:pRelation d'
un voyage
dansla Mer du Nord (1771)'', pRelation

de deux voyages dans les m ers Australeset

de
b
as
tsInd
ete
de
ss(1
é7vé
82n)e''
me
, ntsen
derl
Re
a lation des00mguerremaritime
de 1778 entrelaFranceetl'
Angleterre(1796)''.
Kerk.Ditwoord,hetwelk met het ChriBtendom btInagenoeg alle Germaansche volken

hoven''zjn in 1869- 1873 in 13 deelen te - met uitzondering van de Gothen - het
Antwerpen in het lichtverschenen.
burgerregt verkregen heeft,schjntoorspronK erfstokken zjneenbewjsmiddel,waar- keljk eene verbastering te wezen van het
van de kleinhandel gebruikt maakt t0t het Grieksche .
&kl
tlsf
zzl'
p,maar wordt?watzjne
constatéren van leverantiën. Zj bestaan in beteekenis aangaat?in denzelfden z1ngebezigd
'za2'
(0'
Jf
z en hetLatjnsche
twee bj elkanderbehoorende,misschienvroe- a1shetGrieksche :
ger vereenigde en door kloving gescheiden eeclesia.Dit laatste beduidteene Christeljke
houtles,waarvan een leverancierheteeneen gemeente en kwam bj de Christenen uitde
de anderepartj hetandere Onderzich houdt, Heidenen in gebruik in plaats van het woord
en die bj elke levering bjeen gebragtwor- synayoge (fll/wezizf
zlgf of vergadering),bj de
den, om met een mes daarin t0t aandtliding lsraëlieten in zwang.In de als echt erkende
der leverantiën kerven te maken,wier Over- brieven van Paalm verstaatmenondereeelesia

eenstemming een waarborg voor hare juistheid opleveren.Zj hebben bewjskracht in
regten en verdienen dââr volle geloofonder
deze beide voorwaarden:10dat partjenge'
l
pppzz zl
jn de leverantiën, welke zj in het
klein doen, op dusdanige manier te bewjzen
en 20 dat zj met h'
sn #lù&lovereenstemmen.

de afzonderljke gemeente,terwjlvoormeer

hetbeweren van de partj,well
tezichopdien

van het burgerschap in datrjk verkondigen.
De schrjvervan den briefaan deColossensen

gemeenten het meervoud geschreven wordt.
Het beteekent in de eerste plaatsdevergadering der geloovigen, welke zich in een be-

paald oord bevinden t0t gemeenschappeljke

godsdienstoefening, en in de tweede plu ts
het geheeldier geloovigen.Het1ag dus voor
Voorzooverre de kerven op de eenenietvoor- de hand, dat w oord ook te bezigen van de
komen, op de andere weljbewjzendeze op gemeenschap van alle Christenen a1s een door
zichzelveniets,doch zekunnenin verbandmet hetgeloofverbondeneeenheid.Jezu zelfwilde
de erkentenis van detegenpartj ofm etandere geene Kerk stichten, maar slechts de kom st
vermoedens som seenigen steun opleveren voor van hetKoningrjk Godsen devoorwaarden

stok beroept(zieBewiyj.
Kerguelen Trem arec (IvesJoseph de),
een verdiensteljk Fransch zeeman, geboren
omstreeks hetjaar 1745 teQuimperin Bretagne, w erd in 1767 als luitenant m et een
fregat naar de kust van Engeland gezonden
om er de Fransehe kabel
jaauwvisschers te
beschermen,en vervolgensnaarEngeland om
er den bouw der oorlogschepen gadete slaan.

Nazjn terugkeer wjddehjzich aan de0pneming der Fransche kust en had het opzigt

overonderscheidenebelangrjkehavenwerken.
In 1771zag hjzichbelastmeteeneexpeditie
naarIsle de France,'0m ereen korteren weg
naar Indië te zoeken.Een eiland, doorhem

noemt Cltristqu het hoofd van hetligchu m ,

waarvan zjne beljders de leden zjn,alzoo
van een geheel,dat zich in bovenzinneljke

gewesten verliest, doch zich op aarde in de
geloovigen zigtbaar vertoont. Aan die 0ndermaansche openbaring gafm en den naam
van Kerk. Deze was, volgenshet algemeen
gevoelen, door Cltristus gesticht, door de
Apostelen en hunne opvolgersbestuurd,met
vele voorregten en metgezag over hare onderhoorigen toegerusten in hetbezitderzuivere leer, - alzoo eene inrigting,geschikt
om den mensch zalig te maken.
Verdeeldheden over de zuivere overlevering
der Apostolische leer hebben reedsin de 12de

den 13den Januarj 1772 op 49OZ.B.ontdekt
en n= r den koning van Frankrjk genoemd, eeuw onzer Jaartelling het denkbeeld doen
ontving in 1776 van Cook den naam van ontstaan van eene Katholieke Kerk (zie KaKerguelennland.Eene tweede ontdekkingsreis, fAt
llïcid0zlldl,a1s wier vertegenwoordigers de

in 1773 doorKerguelenondernom en,hadeven- bisschoppen optraden, die bewakers waren
min gunstige gevolgen als de eerste en gaf van de onvervalscbte leer der Apostelen en,
M nlelding t0t grievende onaangenaamheden. met den Heiligen Geest bezield, eene god-
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deljke volmagt hadden om degemeenten te scheiden klassen van menschen. Nietteminregéren. De verordeningen der Kerkzinzon- maakte het oudel'e Protestantismus het,lidderheid hare leer en hare genademlddelen, maatschap der afzonderljkepersonen van de
werden dientengevolgea1sgoddeljk en alzoo onzigtbareKerk afhankeljk vanhunlidmaat-

schap van de uitwendige gemeenschap,op het
woord en de heilmiddelen van Cltrist%.
%gevestigd,en hûewelmen ook wegens de menha
r
e
r
l
e
d
e
n
,
ma
a
r
d
o
o
r
h
a
r
e
v
a
n
Go
d
s
we
y
e
ingevoerde verordeningen, waaraan ieder l1d scheljke gebrekkigheid dezerlaatsteaangeen
zich onvoorwaardeljk moest onderwerpen. enkel kerkgenootschap de onfeilbaarheid toeDeze beginselen waren in de 3de eeuw reeds kende, onderstelde men toch,dat aldaar de
aangenomen,doch zj hebben zich eerstin de regtzinnige leervan hetevangelieverkondigd
middeneeuwen volkomen ontwikkeld. Onder en iedere instelling van Jezus naar eisch 0nden Paus,alsstedehoudervan Christns,alshet derhouden werd, zoodat men zich niet k0n
zigtbaar opperhoofd,met eene onfeilbare leer voorstellen, dat iemand t0t de onzigtbare
enmeteenschatvan genademiddelentoegerust, Kerk behoorde,indien hj zich nietaan een
vertoonde zich de Kerk a1s de openbaring zigtbaar kerkgenootschap had aangesloten.
der bovenaardsche verordening Godsopaarde. Bj deLlltherschenkreegallengshetgevoelen
a1s onfeilbaarbeschouwd.De Kerkwerdaldus
niet in stand gehouden door de vroomheid

bestemd Om '
smenschen maatschappeljkleven de overhand,datdegeesteljkeband,welke
op dergeljke wjze te beheerschen als de de Kerk omstrengelde, niet zoozeergelegen
geest hetligchaam beheerscht.Intusschenbleek wasin hetgeloofderafzonderljkeleden,a1s
het meer en meer, dat de Kerk in haren indeobjectieve,bovenzinneljkegenadeG0dB,
wezenljken toestand,in hare geschiedkun. in woord en sacramentwerkzaam ,terwjlde
dige ontwikkeling zeer weinig beantw oordde Hervormden die objediviteit zoeken in de
aan bovenvermeld ideaal.M en merkte imm ers eeuwige goddeljke verklezing der afzonderop, dat zj een genootschap was als ieder ljke personen, - eene verkiezing, die t:t
ander, onderw orpen aan dezelfde wet van
wording en ontwikkeling,en evenzeeronderw orpen aan dwalingen en gebreken alsiedere
andere instelling van menschen. De eigenschappen, w elke men gaarne aan de Kerk
wilde toekennen, zooals eenheid, algemeen-

haar regt kwam door hetwoord en hetsacmm enten doorde uitw endigekerkgemeenschap.
Het onderscheid tusschen de Luthersche en
de R.Katholiekeleer pvan de Kerk''isdaarin
gelegen,dat eerstgenoemde de Kerk alszigt-

bare instelling slechts in zoover volmaakt

heid(katholieiteit),apostoliciteitenheiligheid, noemt,a1s zj hetwoord Gods volgensde

zocht men in hare geschiedenis te vergeefs, Heilige Schrift onvervalscht verkondigten de
zoowelwegens hare splitsing in verschillende sacramenten als bovennatuurljkegenademid-

kerkgenootschappen, a1s wegens hare afwj- delen op de regtewjzeuitdeelt,welkebeide

king van den alouden apostolischen vorm ,en kenmerken men,volgens de meening derLuinzonderheid wegens de diepe kloof, welke therschen,alleen in de Luthersche Kerk ,pde
bestond tusschen hetideaalen dewerkeljk- Kerk van het zuivere woord en sacrament''
heid. Dientengevolge bragt de Hervorming aantreft,- terwjldeR.Katholieke leerde

der 16de eeuw eenebelangrjkewjziging in Roomsch-pauseljke Kerk als zoodanig niet
het voormalig denkbeeld van Kerk.
alleen volm aakt en onfeilbaar, m aar tevens
Nadatreeds WielLfen H'
usz,in verzetk0- alleen-zaligmakend noemt.DatdeLutherschen
mend tegen het diep verdorven Pausdom ,de
w are Kerk van CFzrïdtu,shadden aangeduid als
bestaande uithen,die voorbeschiktwarentot
de eeuwige zaligheid, verhiethetProtestan-

de ongeloovigen niet aanmerken alsleden der

Kerk,terwjlde R.Katholieken dezulken a1s
doode leden besehouwen, vormt een zeer ge-

ring verschil,tem eer daar de Lutherscheleer

tismus het sublectief geloofder afzonderljke zelve verzekert, dat niet het subj
Jectieve gepersonen en hunne persoonljke gehechtheid loof, maar de obleetieve goddeljke heilveraan Cltristns t0thet uitsluitend kenmerk der ordeningen de grondslagen zjn der Kerk.
deelgenootsc,
hap aan de Kerk,die nu voorge- 00k zjn denieuwere Lutherschen in ditopsteld w erd als eene onzigtbare,geenszinsaan zigt meer t0t de R. Katholieken genader;j
uitwendigevormen,maaralleen aan hetevan- door de Kerk de gezamenljke menigte der
gelie van Chrlstus gebondene gemeenschap of gedoopten te noemen en de zlgtbare en onals de gemeenschap der ware geloovigen. zigtbare Kerk voor te stellen a1sde onvolkoDaarentegen werd het kerkgenootschap de mene werkeljkheiden alsdedoordegenadeonvolmaaktmenseheljke verwezenljkinr der middelen Gods t0tvolkomenheid gebragte in
onzigtbare Kerk genoemd,eene dwaalzleke, den hemel.
door allerlei ongeregtigheden verontreinigde
Bj den vooruitgang van verlichting en wegem eenschap, waarin geloovigen en ongeloo- tenschap was men intusschen begonnen het
vigen (huichelaars)vermengd waren.Hetide- o0g te vestigen op de geschiedkundige ont-

aal en de werkeljkheidwerden op die wtjze
gescheiden.Terwjlmen hetgrootste gewigt
hechtte aan het subjectiefgeloof derafzonderljke personen en niet aan de objectieve

wikkeling der Keyk en op de menscheljke

medewerking t0t haar ontstaan.Hetrationalismus wilde niets hooren van eene boven-

natuurljke verordening Gods t0t heil der

kerkverordeningen, verdeelde men de zigt- menschheid, - en van eene onfeilbare leer
bare Kerk in 2 zeer verschillendet slechts en van wonderenwerkende genademiddelen
uitwendig verbondene, maar in het maat- evenmi
n. Terwjl het tegen deze en derge-

schappeljk leven moejeljk van elkanderte ljke voorstellingen methetwapendercritlek
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zegepralend streed,beschouwdehetde Kerk, komt. Zich onderscheidende van den Stu t
volgens zjne denkbeelden omtrent degods- a1s het organismus van het maatschappeljk
dienst.alseen uitwendij hulpmiddelt0t be- leven in den ruimsten zin met betrekking
vorderingvan zedeljkheld en deugd,alseene t0t een bepaald, door de natuur en de gebloottotzedeljkeoogmerkendienendeinstel- schiedenis van andere natiën afgesloten volkj
ling voor onderwjs en verbetering,waarbj is de Kerk hetorganismusvan het godsdienmen alles, wat niet t0t dit oogmerk dienen stig leven der menschheid in het algem6en,
k0n,vrjeljk verwerpenmogt.Debetrekking hetwelk geenszinst0teen bepaalden Staat of
t0t een phooger bestaan'' kluisterde echter eeno bepaalde natie is beperkt,en in zjne
00k het rationalismus,zoodat hetoordeelde, ui
twendirevormen enkelonderworpen is aan
dat gemelde zedeljke oogmerken eerst aan hetgeschledkulldig verschilderonderscheidene
de overzjde van het grafvolkomenbereikt kerkgenootschappen. Daarentegen is het gekondenworden.DaarentegenbeschreefSaleier- heel der t0t godsdienstige gemeenschap vervr/zer in zjne pReden iiber die Religion'' eenigde personen geenszins de Kerk zelvej
de Kerk als eene vrje vereeniging van met maar de gemeente, welke naar gelang van

betrekking t0t de godsdienst geljkgestemde haren omvanga1splaatseljkegemeente,lands-

gemoederen, geschikt t0t onderlinge mede- gemeente of algemeene gemeente w ordt erdeeling van vrome gevoelens,terwjlhj de kend en in verhouding staat t0tde Kerk als
vernietiging voorspelde der kerkgenootschap- het uitwendige t0thet inwendige,alsdewerpen alstoevallige vereenigingen van zeer 0n- keljkheid totdeidee.De Kerk isduseigen-

geljk denkende personen. Later noemde hj ljk alleen aanwezirindegemeente,evenalsde

de Kerk de gemeenschap van hetgodsdien- Staat enkelaanwezlg is in het geheeldert0t
stig leven, geljk dit van Cl
tristns uitgaat, eene staatseenheid verbondenepersonen.Eventerwjl daarin de geesteljke resultaten dier min alsde Staat is de Kerk volmaakt,onbealles doordringende magthetonzigtbareende ri
speljk en onfeilbaar,maaronderworgenaan
uitwendige verschjnselen der werking van de wet der geschiedkundige ontwikkellngvan
Cltristwshetzigtbare uitmaken.Daarom werd het onvolmaakte t0t het meer volkomene.In
het in de zoogenaamde svermittelungstheo- de geschiedenis vindt men de Kerk a1safzon-

logie''de gewoonteom ,in strjdmetde ge- derljke,voordegeheelemenschheidbestemde
voelens der nieuwere Lutherschen, de Kerk godsdienstige gemeenschap het eerst in het
wederom voor te stellen als de gemeenschap Christendom, dewjlvöôrden aanvang onzer
der geloovigen, dat is als de gemeente,en tjdrekening de Kerk en de Staatvereenigd
haar bestaan alsobjectieforganismuste ont- waren. In de Christeljke Kerk isde geest
kennen.Vertoonde zj zich nu wederenkel van O/zrïdf'll.s of het volkomen godsdienstig
als het geheel der geloovigen, door een bewustzjn? van Jezus uitgegaan,de onzigtideaal verbonden, toch stelde van de zjde bare magt, die deafzonderljkepersonen t0t
van Hegel inzonderheid M arheLneke op den

een levend geheel- hetligchaam van Cltristu

reenigt.De yesehiedkundige openbaring
voorgrond,dat zj yeen pgenootschap''maar -vanvede
zen geest ls hetgodsdienstig bewusteenergemeenschap''1s,- datzjnietdooreene
toevallige vereeniging van geljkgestemdeper- zjn der gemeente, geljk het zich sedert de
sonen, maar door hetorganiser
'end verm ogen komstvan Cltristnst0t op onzentjdonderden
eeneroblectieve idee,die van hetKoningrjk invloed der toenem ende verlichting en beGods, gesticht is. Daarom onderscheidt de
hedendaagsche godgeleerdheid de idee der
Kerk van haar geschiedkundig bestaan, en
wel zoodanig, dat eerstgenoemde niet enkel
het pverborgene leven des geloofs''is,maar

schaving ontwikkeld heeft.Hetontstaan van

verschillende kerkjenootschappen is veroorzaakt doo1*de strpdiqe gevoelensop hetge-

bied van het Christeljk geloofen leven;zj
zullen voortbestaan totdat de ontwikkeling
00k de noodzakeljke bron van dit leven des Van den Christeljken geest die strjdigheden
geloofs, - derhalve eene algemeenheid,die opheft en een beteren,meer algemeenen vorm
boven de geloovige personen staat,deze ver- voorhetChristeljk bewustzjnaanbeveelt.
eenigt en hun een bepaald kenmerk geeft.
De Kerk behoort dus t0tde algemeene,in

Als godsdienstige gemeensshap! van den
geest van Cltristus doordrongen, lsde Kerk
het wezen van den keestgelegene vormen, n0g geenszins het Christendom zelf,hetwelk
waarin het leven der menschheid zich be- zich evenzeer dooreen zedeljk a1sdooreen
weegt en ontwikkelt. Zj is in zoover wel godsdienstigbeginselonderscheidt,maarslechts
degeljk een objectief, bovenzinneljk orga- eene gemeenschap, die dienen moet om de
nismus, maar nietin den zin van het supra- Christeljke idee te verwezenljken.Uitwenrationalism usj die haar beschouwt als eene wendige belangstelling, door iemand in de
'ronderbare, uit hoogere gewesten t0t de Christeljke Kerk betoond,is derhalvev01menschheid afgedaalde inrigting des heils)die strektgeen maatstaf voor zjne Christeljke
de stervelingen in grooter of kleiner aantal gezindheden in het algemeen. Zelfs kan de
opvoert naar bovenaardsche gewesten.Zj is klooftusschen de idee der Kerk en hare vereen ideaal in 's menschen ontwikkelingsge-. wezenljking in de geschiedenisweleenszon

schiedenis, eene geesteltjke gemeenschap der groot worden, dat gemoedeljke personen
menschen onderling, w elke niet door men- zich aan de Kerk onttrekken. Zelfs zou de
scheljke willekeurtevoorschjn isgeroepen, meest volmaakte Kerk, welke wj 0nskunmaar door eene in 'smenschen geest inge- nen voorstellen, niet de volmaakt zede-

Khapene noodzakeljkheid t0t werkeljkheid ljke maatschappj wezen,m%rslechts eene
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uitwendigegemeenschapalsiederandere,welke wel door clericalen a1s door staatkundigbestemd is om door bevordering van hetgods- liberalen aangedrongen op eene scheiding van
dienstig leven,als de zuiverste bron van alle Kerk en Staat.In0nsVaderlandwasmr.Th-zedeljkheid,alleanderezedeljkeqenootschap- Jeck: een voorstandervanditbeginsel,hoewel

penaanhoudendmeteengodsdienstlg-zedeljken hj niet den moed schjnt gehad te hebbenj

geest te bezielen en dezen aan te wakkaren.
Juist daarom kan men de Kerk als godsdienstige gem eenschap niet missen.Zelfsw anneer
de geheele menschheid metalle daarin aan-

om het zuiver toe te passen, zoodat in de
herziene Grondwetvan 1848 een geheelhoofdstuk aan de betrekktng van Kerk en Staat

in dat Koningrjk a1s hetware hetheilige
der heiligen vormen.Daarom ookkandeStaat
niet opgaan in de Kerk en de Kerk niet in
den Staat.Intusschen moetde Kerk,a1s uitwendige gemeenschap in den Staat,met de-

declerlcalen haarverlangen,omdatzj daardoorontslagen rakenvan devoogdj van den
Staat,zoodatzj alsdanzichvrjerkunnenbe-

inNederland isgewjd.Bj zuiveretoegassing
wezl
'ge zedeljke ligchamen,zooalsdeStaat, zjn evenzeer de bepalingen onzin, dle aan
het volk, het hulsgezin enz., doordrongen godsdi
enstleeraren zekere voorrepten toekenvan den geestder Christeljkeleer,eenev0l- nen, als zoodanige, die hen ultsluiten van
komene openbaring wasvanhetrKoningrjk sommige openbarebetrekkingen.IndenJongGods'' 0ok dan n0g z0u de Kerk met hare sten tjd heeft Opzoomer over de scheiding
bepaalde roeping om hetgodsdienstig levente van Kerk en Staateene zeerbelangrjkebroonderhollden geenszinsovertolligw ezen,maar chure qeschreven.Hj toont daarin aan,dat

wegenenzichwelligtvanhetopperrezagmees-

termaken,- en dat de stutkundlg-liberalen

zen in betrekkingstaan.Geljk de Staatwe- ervoorstandersvanzjnmeestalzonderteweten
gensdezedeljkebedoelingen,welkehj beoogt, watzjverlangen,dewjlhetwoordpscheiding''
de Kerk noodig heeftalsde bewaakster van

eene zeer rekbare beteekenis heeft,waarna

het qodsdienstig leven, zo0 heeft de Kerk, hj eindeljk aantoont,dateen zekerverband

als ultwendige gemeensehap,behoefte aan de
bescherming van den Staaten komtmethare
uitwendige organisatie in aanraking m et de
st
aat
instellingen.Inzi
ha
arsb
jde eerste 3 eeuYfen Van
estaan werd nu eensdoorde staats-

tusschen Kerk en Staat in onze staatsinstellingen en in 0nsvolksleven geworteldis.O0k

magtvervolqd,dan wederdoorhaarmet0nverschilligheldbejegend,dochonderConstantj;n
de Grppfeverhieizjzelvezicht0tstaatsmagt.
Vandientjdafwerdendeuitwendigekerkeljke

verhouding van Kerk en Staatheeftduseigen-

komt er n0g bj,datde Kerk eenegemeenschapisvan geheelanderen aard dangewone
burgerljke genootschappen. De regellng der
aardige moejelgkheden,en dan alleen,wanneerdeleden derKerk zich zonderbjbedoe-

lingen enkel met de ontwikkeling van het
verordeningen onderhettoezigtder bisschop- godsdienstig leven bemoeiden,dan alleen z0u

pen doordewereldljkemagtgehandhaafd,ter- hetwoord van Carour:pEenevrje Kerk in
wj1mendekerkeljkeleerstellingenmetstaats- een vrjen Staat''onverdeeldetoejuichingverwetten geljkstelde.In demiddeneeuwen ont- dienen.
stondallengs een overwigtdergeesteljkemagt
Het is er trouwens ver van daan,datKerk

0? de wereldljke,en de Kerk beschouwde en Staat overalin vredeleven.Sedertdestich-

zlch zelve alsde algemeene monarchie,waar- ting van een DuitschKeizerrjkondereenPr0aan de wereldljke staatswetten dienstbaar testantsch vorstenhui3 is de middeneeuwsche
m oesten w ezen. Toen vervolgens in de 16de strjdtusschen hetKeizerrjk en hetPausdom

vooralin Pruissen vernieuwd.DePruissische
van het kerkeljk J
'uk, werd onder het Pro- regéringhad sedert 1848 aan deR .Katholieke
testantismus de Kerk wederafhankeljk van hierarchie eene schieronbeperkte vrjheidvereeuw de staatkundigebelangenzich ontsloegen

destaatsmagt,terwjldeR.KatholiekeKerk

w egens de vastheid harer uitwendige organisatie hare zelfstandigheid wist te bewaren.
Langzam erhand echter begon m en de inw endige en uitw endige aangelegenheden der Kerk
van elkander te scheiden, en deze laatste,
ook in R. Katholieke landen,aan den Staat

gund.Imm ers artikel15derPxuiasisthegrond-

wet,waarbjdezelfstandigheidderKerkgenoot-

schappen m et betrekkingt0thunneinwendigeaangelegenhedenwasgewaarborgd,haduitsluitend baat gebragt aan den R. Katholieken
clerus.Metondersteuning der Staatsmagt,die
de R.Katholiekehiërarchie a1seen dam tegen
t0e te vertrouwen,terwjlmendeeerste,voor revolutionaire bewegingen beschouwde, had

zoover zj demaatschappeljkeordenietver- dehiërarchiein gemengdezaken - nameljk

stoorden,aan dekcrkeltjkegemeenschapover- zulke,die Kerk ûn Staatbeidetoekwamen-

liet.Intusschen is descheidlng van inwendige

het zoover gebragt, dat alles geregeld werd

en uitwendigebelangenzeermoejeljk)zoodat volgensde bepalingen vanhetkerkeljk regt.
de verhouding van Kerk en Staatin verschil- Gebruik makende van hetregtvanvereeniging

lendelanden zeerverschillendis.Inhetalge- en vergaderinç,vestigdedeordederJezuïeten
meen moeten deverordeningen derKerkeljke overalhare stlchtingen,- 00kandereordenen

gemeenschap zich voegen naar de staatswet- congregatiën breidden zich uity- erontstonten,weshalvehetbeginselvanvrjegemeenten den telkens nieuwe kloosters,- en het 0ngroote aanbeveling verdient.Daardoor w ordt derwtjs der jeugd vielin de R.Katholieke
de ontwikkeling van het godsdienstig leven gedeelten des landsmeeren meerindehanden
bevprderd zondex belemm ering te ondervinden der geesteljkheid.Er werden seminariënvonr
van de zjde van den Staaù.
priesters en convic,
ten of kostscholen vonr
In de tvveede helft dezer eeuw wordt z00- knapen gesticht, en zelfs de staatBscholen,
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voor zoover zj bestemd waren voor de0pvoeding der R. Katholieke Jongelingschap,
znoalsde theologische faculteiten, gymnasien
enonderwjzerskweekscholen,kwamenfeiteljk

van Bejeren Mn den Noord-Duitschen Bond
te verhinderen,toch bleefzj verwachten dat
detoegevendheid derPruissische regéring bj

voortduring hare oogmerken z0u bevorderen.
onder hetbestuur der bisschoppen.Dit werd Er kwamen verzoekschriften en adressen t0t
door den ministervan Eeredienstvon A'/
yJ,ler, keizer W ilhelm ,waarin onverbloemd de tuschenkomst der Pruissische wapens verlangd
sterk bevorderd,terwjl deregéringten be- s
hoeve van R.Katholieke Eeredlensten onder- werd t0t herstelling van 'sPausen wereldljk
wjs aanzienljke sommen toestond,waarvan gezag.Datverlangen vond grooten bjvalbj
de bisschoppen nieteensrekenschapbehoefden de R.Katholieke PPrS. De rStarkenburger
afte leggen.00k ondersteundezj steedsge- Bote''1 een Orgaan van bisschop Kettelr j
willig de bisschoppen met harvn sterken arm, dreigde alle regéringen met den ondergangj
zoodatde lageregeesteljkheid meeren meer die hare tusschenkomstten behoeve van Pi%.n
afhankeljk werd van hare geesteljke over- IX weigerden.Tevens hield men op verschilheden. In het ministérie van Eeredienstbe- lende plaatsen vergaderingen van R.Katholiegtond eene afzonderljke afdeeling voor R. ken,teneinde de Pruissischerégering ten00dKatholieke zaken, en deze diende t0t werk- zaken,terwjl eene welbegtuurde kiezersbe-

tuig voor de bedoelingenderhiërarchie:terwjl weging het ontstaan beoogde van eenepartj
deze alzoo in de gelegenheid was zlch met in den Rjksdag,welkede dericalebelangen
regéringsaangelegenheden te bemoejen.Z00 bevorderen z0u;zjverhiefzichoqdeneersten
verhief zich ondergunstigeomstandighedende Duitschen Rjksdag onderdeleidlngvan b0R.KatholiekeKerk en bepaaldeljk deUltra- venvermelden Kdteler als de partj van het
montaansche partj t0t eene maqt,die den centrum.Aanstonds,bj hetadres van antgeheelen Staatdoordrong en bedrelgde.Intus- woord (April1871),nam destrjd eenaanvang
schen werd door de afkondiging der Pause- over de tusschenkomst, en ontbrandde n0g

ljke onfeilbaarheid,welke op een terugkeer sterkerbj hetvoorstelvanReokensperger,om

wees naar hetheerschzuchtig strevendermid- de grondregten,inzonderhei
d artikel 15 der
deneeuwen,veleraandacht op de bedoelingen Prulssische constitutie, hetwelk volgens het
derUltramontanen gevestigd,endeopenhartig- gevoelen der R. Katbolieken de zelfstandig-

heid,waarmededeclericalepersdeoypermagt heidderKerk waarborgt,in deRjksgrondwet
vandenPausoverdewereldljkekonlngen,en op te nemen.Beide malen moest de Ultravan de Kerk of van de hiërarchie over den montaansche partj het onderspit delven en
Staaten dewereldljkeoverheidverkondigde, nu poogdezj t0tzelfsbj degeringstevolksopende de oogen van duizenden.N0g altjd klasse den haat tegen eene der Kerk vjankoesterde de de Pruissische regéring dehoop, dige regéring op te wekken.Een besluit van

Mler van 29 Junj 1871
datnaden roemrtjken oorlogtegen Frankrjk den minister Ton A'
hare vriendschappeljke betrekking t0t.den verklaarde het bjwonen der lessen van dr.
clerus z0u bewaard bljven.Verwikkelingen Wolmann (een Oud-Katholiek),hoewel deze

geschorst was door den bisschop van Erm eland,verpligt voor alle R.Katholieke leerlinallençs in grooterafmetingenvertoonde.De gen van het gymnasium te Braunsbexg.N0g
regérlng had, evenals nagenoeg alle andere erger was eene maand later de'opheëng der
Europésche Staten! de regtsgeldigheid der R.Katholiekeafdeeling in hetministérie van
Vaticaansche beslulten niet erkend, zoodat Eeredienst.Menwasnameljk t0t deovûrtui-

over de behandeling der Oud-Katholieken
waren het begin van een strpd, die zich

zj0ok detegenstandersderPauseljkeonfeil- ging gekomen,datzj in de provincie Posen
baarheid als R . Katholieken bleeferkennen. en W est-pruissen het Duitsche schoolonderDientengevolge werden Oud-Katholieke pxiea- wjs belemmerd en het Poolsche begunstigd
ters en Oud-Katholieke hoogleeraren in de had. Een gevolg van dien maatregel was
godgeleerdheid aan de académiën te Breslau, voorts het indienen van eene wet op het
Bonn en Braunsberg in dehunvanstaatswege schooltoezigt.

toevertrouwdebetrekkinyengehandhaafd.Dienzelfden w eg, hoewelnlet met strikte onpartjdigheid,volgdeook deregéringinBejeren.
Daar zoowel de voor- als de teçenstanders
der onfeilbaarheid zich de regtzinnlge R.Katholieken noemden,moest de Staat onzjdig

00k Bejeren waagde een stouten stap om
perk te stellen aan den dweepziekenjverder
Ultramontanen.Hetdeed een voorstelom bj
hetstrafwetboek van den Duitschen Rjksdag

ging der Oud-Katholieken.

digd,werd met eene grootemeerderheid aan-

eeneparagru ftevoegen,die hetmisbruik van

den kanselt0tstaatkundigeoprujing metgebljven.Doch debisschoppenbeschouwdenhet vangenis en vestingstraf bedreigde.Dezekanreedsa1seene vervolgingderKerk,datderegé- selstrafwet,doorden Bejerschen ministerron
ring hun haren bjstand onthieldt0tvervol- Alfz in eene schitterende redevoering verdeInmiddels was die strjd 00k overgebragt genomen en weldra afgekondigd (December
op parlementair gebied. Ofschoon de Ultra- 1871).
De Pruissische regôring bad te midden der
montaansche partjjevenals in 1866 in den
qorlog tegen Oostenrjk,zich in 1870-1871 Ultramontaansche woelingen, welke van het
ln de bloedige worsteling tegen Frankrjk XKatholiekenverein''j door de Jezuïeten en
zeer dubbelzinnig gedragen had,Ja,t0thet bisschop Ketteler gesticht,uitgingen,tot duslaatst t0e in de Bejersche Kamer alhetmo- verre enkel eene verdedigende houding aangeljke ha; aangewend, om de aansluiting genomen en slechts de heftigste aanvallenvan
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de del
icalen op hetsouvereine regt van den

Staat afgeweerd.Doch bj het ontslag van
von A '
Mlëren bj de benoeming van I'
alk in
Januarj 1872 namen de zaken een anderen
keer.In Februarj 1872werdde wetop het
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nen brengenvan zjn onvoorwMrdeljkenpligt
om aan de staatswetten te gehoorzamen.Ten
laatste werdhj in zjn ambtgeschorst.Daarentegen werd een regtmatig bezwaar van de
voorstanders der onfeilbaarheid uit den weg

schooltoezigt door den Landdag aangenomen. geruimd; zj zagen zich vrjgesteld van de
Daarin werd vastgesteld, dat het sehooltoe- verpligting,om hunnekinderen dooreen 0udzigt eene zaak is van den Staaten datdeze Katholiek tedoen onderwjzen.Metn0g meer
hetregtheeftdaartoeinplaatsvangeesteljke kracht trad de minister van 00rl0g op tegen

00k wereldljke personen te benoemen.Het den wcdexspannigen bisschop bj hetleger,
gevolg dier wet was, dat in de Poolsche Namszanowski,dievanzjnambtwerdontzet.

F
edeelten des lands onderscheidene school- Aan die gedurigebotsingen moesteen einde
lnspecteursNverden ontslagen.Natuurljkklaag- worden gemaaktdooreenenieuweregeling der
den de clericalen overde benadeeling van het betrekking tusschen Kerk en Staat.DieregeChristeljke onderwjs op descholen en over ling k0n alleen van de zjde van den Stat
den schandeljken rpof,aan deKerk begaan. plaats hebben, hoewel hem hetregt daartoe
Een herderljke briefvan teFuldavergaderde betwistw erd doorde Ultramontaanschepartj,
b
isschoppen (Aqril) hief bittere klagten a'
an welke slechtsvan eeneregelingin overlegmet
over de vervolglng,welke de K erk verduren den Paus w ilde weten, als souverein der
moest, en gafaan de geesteljken den raad Kerk. W aar de staatswet en de kerkeljke

om van het toezigt op de scholen toch niet voorschriften in botsing kwamen, was het,
uit eigen beweging afstand te doen. Kort volgens de clericale pers, de pligt van den
d
aarna (Mei) werd de Duitsche gezant bj Christen om aan laatstgenoemden te gehoorden Heiligen Stoel: cardinaalHohenlohe,op zamen. In September 1872 kwamen de Duit-

eene kwetsende wjze door den Paus afge- sche bisschoppen te Fulda bj het grafvan
w ezen,en in eene aanspraak aan een Duitsch Boni
faolus bjeen, om over den stand van
genootschap (Leseverein) gaf Pi'
ts IX (24 zaken te beraadslagen.Zj stelden er eene
Junj)zjn wreveltegen den rjkskanselier, memorie op,waarin zj betuigden,gehouden
prins Bisman k, en tegen de nieuwe wetten te zjn:devrjheid en zelfstandigheld derR.
in Pruissen en in Duitschland op eene

Katholleke Kerk te verdedigen,en venneld-

hartstogteljke wjze te kennen.Daarentegen den de navolgende bezwaren: het erkennen

nam de Pruissische regéring met vaste hand door den Staat van tegenstandersder onfeilde verdere maatreyelen. In Aprilvolgde de baarheid als leden der R.Katholieke Kerk,
verbanning der bultenlandsche Jezuïeten uit ill w eerwil van de besluiten van het Vati-

Pruissen.Een besluitvan 15 Junj bepaalde, caansch Condlie en van de bisschoppeljke
dat de leden van geesteljke orden en con- excommunicatie,- hetverbannen derJezuïegregatiën niet meer als onderwjzers mog- ten,- hetrontchristeljken''derscholen,-

ten w erkzaam wezen aan de lagere scholen, het voorschrlft,dat schoolkinderen niet mogen een ander van 20 Julj hief de Maria- ten deelnemen aan godsdienstige vereeniginvereenigingen aan de scholen op.Op denzelf- gen,- en dekanselstrafwet.Vervolgensver-

den dag werd opdeRjksvergaderingnastormachtigeberaadslagingen enonderhartstogteljk
protest der R.Katholiekepartj (Windthorst,
de beide Reohenspergerts, Xclfipcl'
rp#f enz.)

hieven zj hunne stem tegen demodernetheorie

de w et vastgesteld, die de opheëng van de
orde der Jezuïeten bevatte en aan deregéring
de magtverleende,om debuitenlandscheleden
dier orde te verbannen en aan de binnenland-

gesteld. 0ok wierpen zj hetverwjtvan vjandigheid tegen het Keizerrjk van zich af

van het absolute staatsgezag,volgen: welke
de betrekking tusschen Kerk en Staatuitsluitend door laatstgenoem de kon worden vagt-

en zochten de onfeilbaarheid v00r te stellen
a1s een leerstuk, dat op staatkundig gebied
scheeenebepaaldeverbljfplaatsaantewjzen. geheelen alonschuldigmogtwordengenoemd;
Die wet werd in Pruissen aanstonds toege- Tegeljk ontwikkeldehetpKatholiekenverein'
past,en 0ok dereyéringeninHessenenBeje- te Mainz eene onvermoeide werkzaamheid.In
ren deden de gestlchten der orde te Regens- alle deelen des lands werden vergaderingen
burg en te M ainz ontruimen en zonden de gehouden, waar men hopg opgafvan de vervreem de Jezuïeten over de grenzen.
volgingen,welke de Kerk teljdenhad.Hier
Nieuwe verwikkelingen ontstonden doorden en dâar
' ontstonden zelfs oploopen, waartoe
grooten ban,door Crementz,bisschop van Er- de clericalen zich vereenigden m et de sociameland, over den hoogleeraar Michelis en l
isten.De Pruissische regérinq verbood aan
dr. WolW ann te Braunsberg uitgesproken. hare ambtenaren en schoolopzlepera het lidDaardezevorm vankerkeljkestrafmethare maatschap van gemeld rverein'', - enkele
burqerljke, onteerende gevolgen door het malen werd de kanselstrafwettoegepast,doch
Prulssieche landregt verboden was,legde de gewoonljk wisten de eigenljke raddraajer:
Minister van Eeredienstaan Crement, devraa'g zich aan deverantwoordeljkheidte onttrek-

voor,hoe hj zjn maatregelin overeenstem- ken.Watzjalsgeesteltlkenberaamdenjmoest
ming z0u brengen met de bepalingen van het door de leeken worden ten uitvoer gebragt.
regt?Laatstgenoemdegafeen ontwjkendant- Gedurende de winterzitting van den Pruiswoord en gedurende den geheelen zomer van sischen Landdag in 1872 op 1873 werden ech1872 bleefde regéring met hem in onderban- ter,ter regeling der verhouding van Kerk en

leling,zonderhem t0tdeovertuiging tekun- StMt, door den minigtervan EeredienstFatk
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vier wetspntwerpen voorgedragen, nameljk
over de opleiding en aanstelling van geesteljken,- over hetverlaten van hetkerkgenootschap, - over de grenzen van hetregt
van toepassing der kerkeljke tucht, - en
overdestichtingvan een Koninkljk geregtsh0fvoorkerkeljkeaangelegenheden.Menkan

hjbehoorljkwareingelichtgeweestaangunde
de omstandigheden in Duitschland,doch dat
sedert een paarJaren een gedeeltezjnerR.
Katholiekeonderdaneneenestaatkundigepartj
had gevormd, welke de binnenlandsche rust
verstoorde,- datde hoogeregeesteljkheid

hetverzettegen de wetten van den Staathad
zich den inhoud dier ontwerpen welvoorstel- aangemoedigd,terwjlhjdaarentegen ordeen

len,wanneer men bedenkt, datzj bestemd wet in zjne Staten tegen elken aanvalz0u
waren t0t beperking der Ultramontaansche handhaven en,evenalszjnevoorvaderen,in
a
anmatiginrtegenoverdenStaat.Zjverwekten zjne betrekking t0tG0d geen anderen mideen geweldlgen storm. Martin,bisschop van delaar erkende dan Cltristus'.- Voorts werd
Paderborn(latervan zjnambtontzeten naar in Pruissen,onder geweldigen tegenstand der
Nederlanduitgeweken,maarvanhieroplastder Ultramontaanschepartj,den9denMaart1874
regéringvertrokken,omdathj nogsteedszjn hetburgerljk huweljk alsalleen-verpligtinbisdom zochttebesturen,enthansinEngeland gevoerd.Hetverzetdergeesteljkheid maakte
gevestigd), verklaarde reeds vooraf,dat hj vele veroordeelingen noodzakeljk, en niet

zich aan zulke wetten nietz0u kunnen onder- w einigen poogden de gem oederen in opstand
werpen. A1 de Pruissische bisschoppen lever- te brengen door zich voor te doen alsmarteden tegen de ontwerpen protestin bj den laars. Nietalleen de aartbisschopvan Posen,
Koning, de leden van het centrum Ontboe- maar 0ok die van Keulen werd in hechtenis
zemden in hetHuisvan Afgevaardigden harts- enom en en een aantal R.Katholieke inrig-

t
oqteljke redevoeringen,en de rciviltà Cat- tlngen van Onderwjs yesloten, zooals het
tollca''van 15 Maartnoemde hetnieuweDuit- priester-seminarium te Trler en datte Straatssche Keizerrjk een gewrocht des Duivels. burg.DeaartsbisschopvanPosen,Ledoehowski,
Niettemin werden de Ontwerpen in het Huis werd door eerkvonnis der Koninkljkeregtvan Afgevaardigden in behandeling genomen,
en eene nadere verklaring van de artikels 15
en 18 der Pruissische Grondwet niet slechts
aldaar, maar o0k na eene schitterende rede-

bank voor kerkeljke aangelegenheden van
zjn ambtontzet.O0k deRjksdag stelde in-

gen.Totdetegenstem mersbehoorden,behalve
het R. Katholieke centrum , slechts eenige
orthodoxe Protestanten.Dezewetsontwerpen,
o0k door het Huis der Heeren aangenomen,

door de policie uit- of naar bepaalde oorden
gebannen k0n worden. Daarenboven werd

m iddels nadere bepalingen vasttegen deaan-

matiging dez'geesteljken,vooraldoordewet
voering van den Rjkskanselier door hetHuis van 4 M ei 1874, volgens welke een geesteder Heeren vastgesteld,waarna de ontwerpen ljke,die,naverliesvanzjn ambt,voortging
van Falk in M aart 1873 na hevigen tegen- met iets te verrigten,wathtJalleen bj het
stand eene aanzienljke meerderheid verkre- wettig bekleeden daarvan volbrengen m ogt,

zjn den 15denMei1873afgekondigd en onder
den naam van mMeiw etten'' bekend.Van de
zjde dergeesteljkheidvondendiewetteneen
hevigen tegenstand, en de dagbladen der U1tramontaansche partj,zoowelin Duitschland
a1s in Italië, wisten naauwelljks woorden te

doordenRjksdagOp den 22stenMeieene wet
afgekondigd omtrent het bezetten van vacatures van geesteljke bedieningen, - eene
wet,van w elkedeafgevaardigdeM allinekrodt
verzekerde,dat zj de vernietiging bedoelde
der R KatholiekeKerk.Voortswerd in 1875
0ok doorden Rjksdag dewetophetburgerljk huweljkaangenomen(25Januarj),terwjl

vinden voor hun afkeurend oordeel.Van den de Pruissische regêring de indiening van een
anderen kantverklaarden bezadigde en vader- w etsontw erp aankondigde op het beheer der

landlievenden R.Katholieken, dat zj bereid kerkeljke goederen. Merkwaardig is wjders
waren, zich aan de wetten van den Staatte de rEncyelica''van 5 Februarj van denPaus,
onderwerpen. Naauweljks behoeven wj te gerlgt t0t de Pruissische bisschoppen.Daarin
verm elden,dat de onw ilder bisschoppen met verklaart de Heilige Vader,datdePruissische
betrekking tot hetonderwjs,tOthetbenoe- kerkwetten de goddeltjke instelling der Kerk
men van geesteljken enz.gedurig botsingen geheelen alOmverwerpen en deonschendbare
deed ontstaan, terwjl de regèring met ge- regtsjraak der bisschoppen vernietigen, dat
strengheid de vastgestelde wetten handhaafde. hj zlch verpligtgevoelt,voordevrjheidder
Die onwil werd door den Paus ondersteund. Kerk,doorhetgoddelooze geweld vertreden,
LMtstgenoemderigtteden 6denAugustus1873 met alle kracht en met hetgezag van zjn

t0tkeizer Wilhelm een schrjven,waarin hj
zjn twjfelte kennen gaf,ofdeze Vorstde
mM tregelen welbilljkte,doordePrnissische
regéring genomen,daar zj de ondermjning
van den troon weleens ten gevolge konden
hebben; immershetwaszjnpligtaan allen

de wu rheid te zeggen, 00k aan de niet-Katholieken, daar allen, die den doop ontvangen hadden, hem eenigermate toebehoorden.
D u rop antw oordde de K eizer op eene waar-

goddeljk regtzjnestem teverhehbn,zoodat
hj onverbloemd verklaart aan allen die bet

aangaaten aan de geheele R.Katholieke we-

reld,datzulkewetten qeenegeldigheid hebben,daar zj in strjd zjn metdegoddeljke
instelling der Kerk,waarna hj den grooten
banuitspreektoverallen,diezichtenonrerte
met hetbestuurder Kerk bemoejen. De blsschoppen w aagden het niet, dezen briefvoor
te lezen, doch weldra werd hj openbaar gemaakt in de clericalebladen.Die Pauseljke

dige wjze, dat zulk een twjfelonmogeljk
bj-den Paushad kunnen opkomen,bjaldien briefwerd beantwoord meteen wetsentwerp,
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M n den Pruissischen Landdag voorgedragen,
Degoederen,diehetkerkeljkvermogenuitdat de R.Katholieke Kerk slechts in zoover maken,worden verdeeldnaarmatevanhundoel

en zoolang geldeljke ondersteuninq van den en gebruik. Res tvlcrle, gewljde, gezegende
Staatzou verkrjgen,als zj demalesteitvan yoederen zjn die zaken, welke regtstreeks
den Pruissischen Staateerbiedigdeenerkende. bj degodsvereering dienstdoen;zj worden
Immers de Staatk0n zich nietgehouden ach- t0t dat doelgewjd door eene sacramentéle
ten zjne vjanden tebezoldigen.Iletontwerp handeling, de eonsec atio ofbenedidio, d.i.
werd aangenomen en den 22sten Aprilals wet toewl
jding of zegeniny.En ofschoon deonderafgekondigd.Daarop volgde den lsten Meihet scheiding zelve en de handeling,diedezaken
wetsontwerpt0topheëng dergeesteljkeorden t0t de eene of andere klasse brengt,alleen
en congregatiën,hetwelk desgeljksbekrach- t'huisbehooren in deR.KatholiekeKerk,heeft
tigd werd (31 Afei),- en daarna (20 Junj toch deProtestantsche,ofschoonzj nochconsecratie noch benedictie kent,haarinzooverre
1875)de wetop dekerkeljkegoederen.
W j hebben gemeend bj hetartikelKerk gehandhaafd, dat zj die zaken met bjzoneen overzigt te m oeten voegen van 'tgeen in

deren eerbied behandelt en de schending er

denjongsten tjd in Duitschland en meerbe

van metbjzonderestraFenbedreigt.Dekerk,
hetaltaar enz.behooren t0t degewgde:het

paald in Prnissen is geschied ter regeling van

de verhouding tusschen Kerk en Staat.W j misgewaad, de heiligen beeiden enz.t0t de

zouden er merkwaardige gebeurtenissen kun- yezegende zaken. De tweede hoofdsoort der

nen bjvoegen,die in dat opzigt in Baden, kerkeljke goederen,vormen deresecc/edildBejeren,HessentW iirtemberg en vooralin tieae, de eigenljke yeestelqke of kenkell
jke
Zwitserland hebben plaatsgehad,doch achten
hetmedegedeelde reeds voldoendeom te doen

goederen,die dienen om het der Kerk m oge-

uitkomen, t0t welke botsingen de wederzjds
vjandige houding van die beide magten in
de maatschappj aanleiding kan geven.
K erkban en K erkboete, zie Ban en

hare bestemming te vervullen, uit wier inkomsten de uitgaven der Kerk bestredenwor-

Boete.

ljk te maken, om haardoelte bereiken en

den.V00r een groot deel zjn ze aan haar
gekomen doo1'dotatiën,schenkingen.
Dekerken en daarbjbehoorendegebouwen,

spastorieën,scholen enz.worden ervangeKerkelijke goederen.Onderdezegroep al
bouwd en onderhouden,de tractementen der

van goederen verstaatmen de bezittingen van

de Kerk,in 'tbjzonder van deChristeljke kerkleeraren worden ergeheelofgedeelteljk
Kerk , die te zamen hetvermogen dier Kerk

uitbetaald;somsworden de armenervanbe-

deeld en worden ze t0t andere kerkeljke
De Kerk is eene corporatie,een zedeljk doeleinden gebezigd. Het regt van hem ,die
ligchaam ,en als zoodanig een Juridische per- in het genot is van de hiertoe behoorende
soon ofregtspersoon,het subjectvan regten, goederen,krachtens deuitoefening van zjne

Vorm en.

dat goederen verwerven, bezitten en regten
uitoefenen kan. Zoolang de tlitoefening der

bediening, is verwant aan en kom tovereen
metdat van den erfpachterof'vandenvrucht-

Christeljke godsdienst niet vrj toegelaten gebruiker.Hj heefthetvolle genotdiergoewerd,en de Christeljke Kerk als zoodanig deren zonder over den eigendom daarvan te

niet bestond,maar door den Staatgerekend kunnen beschikken.
werd te behooren t0t de ongeoorloofde verD e gl'
ondslagen voor het verkrjgenj beeenigingen - colleginilliecta - k0n er na- houden en verliezen van goederen .en regten

tuurljk van hetregtsgeldig verkrjgen en be- doordeKerk zjn in hetalgemeen dezelfde,
zitten van een vermogen geene sprake zjn. als die in hetgemeene burqerljk regtyoot
Reeds in den loop van de derde eeuw ver- andere personen en corporatlën zjn neergeoorloofde een edid van Licinins aan het legd. Het kerkeljk regt schonk in enkele
Christeljk geloofvrje uitbreiding en tegeljk exceptionélebepalingen eeniqevoorregten aan
hiermede werd de teruggave van de aan de de Kerk,die vooralbetrekklng hebbenophet
toen reedsbestaande gemeenten ontroofdegoe- trekken van voordeeluittestamenten:in de
deren aan die gemeenten bevolen. Constan- leer der legaten en van de testamentvormen

f'
i/zl,die de Christeljke godsdiensttotstaats- komen bepalingen voor,die ten duideljkste
godsdienst verhief, kende aan den G0d der de strekking hebben,om hetdeKerk gem akChristenen het vermogen t0e,om goederen te keljk te maken, om zich haar deel in de
verwerven, en sinds dat tjdstip ontstond er nalatenschappen te verzekeren.Devraag,wie
een warme najver onderdewereldljkevor- eigenljk eigenaar is van dekerkeljke goesten om de Kerk, de kloosters en andere

kerkeljkeinstellingen,metaardschegoederen
te verrjken,en om harebezittingen metimmuniteitsregten uitterusten.Deafzonderljke
gemeenten en kerkeljke instellingen,die te

derent is door de leeraren van het kerkregt
vaak m et grooten jver behandeld, en ep

versc.
hillende,soms zeer verrassendç wjzen
opgelost.Dan eens is het rchristus''ofzjn

plaatsvervanger op aarde pde Paus'' dan de
zamen al8 'tware hetligchaam derKerk uit- geheele Kerk,en dan weêr de landskerk,of
maakten, verkregen het regt, om goederen 00k we1de enkele gemeenten ofde afzonder-

teverwerven en tebezitten,en tegeljk hier- ljke instellingen, waartoe de goederen bedoor werd de Kerk zelve eigenaresvan aldie hooren; n0g anderen verklaren de geesteljkschatten. Vooralin de middeneeuwen hebben
de monnikorden en kloosters zich die voorregten wel ten nlltte weten te maken.

heid in 't algemeen, of00k wel pde armen''

t0teigenaarvan hetkerkeljk vermogen.Het
meestalgemeen gevoelen,datin den lM tsten
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tjd,vooralin de ProtestantscheKerk,gehuldigd en toegepastwordt,is,datde afzonderljke gemeenten of instellinren, waartoe de
goederen bekooren, 00k de e%genaren daarvan
zjn, en a1s zoodanig beschouwd en behandeld moeten worden.Even willekeurig en 0ngeregtvaardigd is de bewering,dat bj den
Staat de oppereigendom van alle kerkeljke

Bioenen,dieop 1Januarj van datJaargeno-

elke maatschappj eenevoortdurendeinrigting,
die met eigen middelen een zelfstandig doel
tracht teverwezenljken - zie Kerkt- als
zoodanig is ZiJ. eeneverBchjning,die,evenals elke andere dergeljke,door den Staat
erkend, gehandhaafd en beschermd dientte
wgrden.A1szoodanigbezitzjpersoonll
jklteid,
diezj nietaan den Staatontleent,maardie

goederen,doorvrpwillige gift,erfmaking,inzameling of aankoop bj eenig kerkgenoot-

ten werden door leeraren, hoogleeraren en
hunne weduwen.Art. 4 luidtals volgt:alle

geesteljke goederen en fondsen, waaruitte

voren de tractomenten of pensioenen van
leeraren ofhoogleeraren der voormaals heerschende Kerk betaald werden, worden nati-

onaalverklaard,om daaruiteersteljk den0g

goederen z0u beruBtenyzoodat deze de magt bljvende tractementen en pensioenen tev0len bevoegdheid hebben z0u,om diegoederen doen en daarna t0teen vast fonds te worden
t0t zich te trekken,- eene bewering,die aangelegd voor de klationale p.p'
pod#iw.g en ter
ten grondslag lag en in practjk gebragt bezorgin.g der behoftiyen, bljvende nogtans
werd bj de zoogenaamde nseeularisatie''der Onverlet de aanspraak,welke eenig ligchaam
kerkeljkegoederen,datis,hetverklaren en of gemeente daarop m ogt m aken en m et de
behandelen van de aan de Kerk behoorende noodi
qebewjzen voorzien,aan hetVertegengoedexen alswereldli
jkegoederen,diedeStaat w oordlgend Ligchaam terbeslissing za1moeals zoodanig tot zich trekt. De Kerk is in ten inleveren.Art.5.Alleanderekerkeljke

schap verkregen,wordenalswettigeiyendom

der bezitters erkend en als zoodanlg aan
hen verzekerd.Art.6.Alle kerkgebouwen en

pastorjhuizendervoormaalsheerschendeKerk,
voor zoovex zj door aanbot
lw uitde afzonderltjke kas der gemeente geene bjzondere
uit en op zich zelve bestaaten door de wet en wettigeeigendommen zjn,wordenovergeals geregtigd erkend moet worden,om bezit- laten aan debeschil
tkingvaniederplaateeljk
tingen te verwerven,te behouden en over te bew ind, om desw ege tusschen alle kerkgedragen.Ilaarona is de secularisatie zooal:die nootschappen eenig vergeljk te treFen en
in practjk Nverd gebragt na de Hervorming w e1binnen de eerstkom ende zes maanden na
en Da de Fransche Revolutie eene daad van de aanneming der Staatsregeling.- DeStaatsgeweld,en derhalve van onregt.W j ontzeg- regeling van 1801 verleende aan alle kerk-

gendoordezeredenéring natuurljk geenszins genootschappen geljlke bescherming, maar
aan den Staat het regt om desgevorderd in eischte tevens, dat ieder ingezeten zich bj
het algemeen belang de opeenhooping van een derkerkgenootschappenzoulateninschrjgoederen in handen der Kerk - in de doode ven en eene Jaarljkschegiftz0u afzonderen
hand - tegen te gaan. maar erkennen het voor het kerkgenootsehap,waartoe hj bedaarentegen als zjn pligt,hem doorde les- hoort ptot onderhoud van deszelfs dienaren
sen der staathuishoudkunde vooxgeschreven, en eigendommen''. Ook onder de volgende
om van zjne bevoegdheid gebruik te maken Constitutiën bleefde Staatinvloed uitoefenen
door in de wetgeving beperkende bepalingen i
n alle kerkeltjke zaken.Ilet was een j%&

omtrentdieeigendomsverkrjgingen optenemen. czrcg saera, terwjl het .
)'
%s 6/1 sacra aan de

En in de verste verte kan door onshetbe- kerkgenootschappen w erd overgelaten: de
w eren van hen niet beaalnd worden,die aan Staat behield zich het regtvoor,om alles te
den Staat het regt betwisten, om belasting regelen wat 1ag buitcn de grens van geloofs-

van Kerkeljke goederen te heFen op grond gaken. De Koning stelde bj besluit van 17
van vroeger verleende imm uniteiten;maardit Januarj 1816 het Algemeen Reglement van
alleB neem tniet w eg,datde secularisatie een bestuur voor de Hervormde Kerk vast.Colleroof is en bljft,hoe men datOnregt00k giën van toezigt w erden in alde provinciën
getracht heeft te compenséren door het belo- in het leven geroepen, ten einde te w aken
ven van vergoedinren en het vrjwillig Op voor de nakoming van het voorschrifl van

zich nemen van pllrten tot onderhoud van de Grondwetten van 1815en 1840,waarbj
eerediensten en het ultbetalen van tractementen. De eerste algemeene regeling van 0ns
onderwerp vinden we in de Additionéle Artikelen tot de acte van Staatsregeling van Q2
Januari
l- 1798. Art. 1 verzekert aan de gemeenten der voormaals heerschende Kerk ge

den Koning werd opgedragen om t0e te zien ,
dat de gelden, die uit 'slands kas voor de
openbare godsdienst werden besteed t0tgeen
ander doel gebruikt zouden worden, dan

waarvoorzj bestemdwaren.Dereglementen
der administratie op de kerkeljke fondsen

durende de eerstkomende drie Jaren hetbe- werden dooz' de regéring vastgesteld. Oaze

houd der gew one tractementen van hare leer- Grondwet van 1848, die het beginseleener
aron en hoogleeraren, di
e zj bj wjze van algeheele scheiding van Kerk en Staat hulpensioen uit 'slands kas genieten,opdat de digt, weert de inmenging van den Staat in
gemaeenten in dien tusschentjd de noodige deuitwendigebelangen vandeKerk.Zjbevat
Behikkingen zouden kunnen m aken t0thtlnne pmtrent de kerkeltlke goederen geene andere
verdere bezoldiging.
bepaling dan deze:rD e tractementen,pensiHet volgende axtikelbepaalthetzelfde 0m- oenen en andere inkomsten van welken aard
trent de Hndergelden.Art.3 handhaaft onder o0k, thans door de Onderscheidene godsdienzekere voorwaarden de uitbetaling van pen- stige gezindheden of4erzelver leeraars geno-
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ten wordende,bljven aan dezelfdegezindhe- durend tegen-pausen optraden,k0n in dien
den verzekerd.Aan de leeraars welke t0tn0g woeligen tjd weinig gedaan worden t0tbet0e uit 'slands kas geen,ot'een niet toerei. vestiging van den Kerkeljken Staat. Eerst
kend tractementgenieten,kan een tlad ement nadat de Pat
lsen in 1376 hunnen zetelweder
toegelegd of hetbestaande vermeerderd wor- naax Rome verplaatsthadden,waren zj op
den-''Bj Koninkljk Besluitvan 9 Februarij nieuw bedachtop uitbreiding vangrondgebied,
1866 (Stb1.NO.10)zjn maatregelenvan over- hoewelmenzichopdeDuitschekerkvergaderingang genomen,om het toezigtop het beheer gen op nadrukkeljkewjzedaartegenverzette.
us 11 verkreeg in 1313 Dologna,- C1der kerkeljke goederen in de Hervormde Jàli'
Kerk in den boezem van dat kerkgenoot- mens VII in 1532 Ancona. De Venetianen
schap zelf overte brengen.(Vergeljk dear- moesten Ravenna afstaan; - Ferram werd
tikelen:pG?d''in ;ne,en rDoodehand''.) in 1598 van Môdena losgemaakt, en Urbino
Kerkelkke Staat (De), een voormalig door zjn laatsten hertog,Frx ,: M @Q uit
wereldljk gebied!in Italië gelegen en thans hetHuisRolme,in 1626 aan denPauseljken
t0t het koningrkk Italië behoorende, had Stoel als ertdeel toegewezen.Inmiddels versedert zjn ontstaan steeds een Pausa1s0n- loren de Pausen ook w eder een groot gebeperkt beheerscher aan het hoofdy en van deelte van hun geesteljk en wereldljk gezag
die reeks van Pausen was Pius IX de laat- door de Hervorming in de 16de eeuw.W é1
ste. De Kerkeljke Staatontstond in ;55 uit herstelde Sizt'
us F tegen heteindediereeuw
eene schenking van grqndgebi
ed, w aarmede de binnenlandsche rust,maar de verkwisting
Pwi
jn deXor/epausk
?tt
e
/czavd11begunstigde, en het nepotismus dervolgende Pausen veren wel van een grondgebied, hetwelk de oozzaakten nieuwe verliezen.Napelsverbrak
Longobarden,tegen welke de Paus den K0- in 1783 zjne oude verbindtenissen van leenning der Franken had te hulp geroepen,aan roerigheid aan den Pauseljken Stoel,enzelfs
hetExarchaathadden ontrukt.KareldeGrOPJ: de reis van Pi'ws VI naar Mreenen k0n de
bevestigde in 774 deze schenking en verkreeg hervormingen van JoxLf 11op geesteljk gedMrentegenin800dewaardigheidvanRoomsch

bied niet verhoeden. D00r den voorapoed der

Keizer, hem doorLeoII1 toerekend.lntus- Fransche wapenen in Italië zag de Paus zich
schen zjn de twjtblachtige olrkonden van genoodzaaktbj den Vredevan Tolentino (13
Lodewt
jk de Fkp-d, Otto I en Hendrik 11 Februarj 1797) Avignon aan Frankrjk,en
-

oirkonden, wier echtheid M arino A trrli Romagna, Bologna en Ferrara aan de Cis-

in 1822zochtaantetoonen- deeenigebewjs- Alpjnsche Republiek aftestaan.Een opstand
stukken voor die schenkingenvan Pepûnen tegen de Franschen te Rome (28 December
Earelde A oofe.De Pausenverkregendappere 1797) had den loden Februarj 1798 dever-

v
erdediyersvanhungrondgebiedindedoorhen overing dier stad en de herschepping vanden
begunstlgde NoormanneninBeneden-ltalië,die Kerkeljken Staat in de Romeinsche Repuzjt0tvasallen maakten.NadatHendrikTfTin publiek ten gevolge. Piu.g VI werd naar
1053 het hertogdom Benevento aan paus Leo Frankrjk gevoerd,waarhj denQgstenAugusIX toegekend had, wist Gregoriws Vll de tus 1799 overleed. De overwinningen der

onbeperkte magt,welke hj in Italiëverwor- Russen en oostenrjkersinItaliëbegunstigden
ven had, aan te wenden t0t bevestiging van deverkiezing van Pi- VII(14 Maart1800),
zjn wereldljk gezag en van zjne onafhan- en deze vestigde zich onder de bescherming
keljkheid van de Keizerljke souvereiniteit. der oostenrjksche wapenen wederteRome.
Eene aanzienljkeuitbreiding verkreeg voorts Door het Concordaat van 1801 met den Eerde Kerkeljke Staat door het erven van alle sten Consul der Fransehe Republiek ging al
goederen en bezittingen der m arkgravin JV c- w eder een groot gedeelte van 'aPausen wetkilda tlcs Toscane.W é1 werd dieerfenisdoor reldljk gezag verloren.Toen de Paus in 1807
den Keizer betwist,doch hj moestdaarom- weigerde den rcode Napoléon''in te voeren
trent eindeljk eene overeenkomst treFen met en aan Engeland den oorlog te verklaren,
pausPasaalis 111. Ook de Kruistogten ver- ontving hj den 3den April het berigt, dat

sterkten aanvankeljk de magt van den Heiligen Stoel. Paus Innocettius I1I (# 1216)
verhiefzich totsouverein van Rome en werd
als zoodanig erkend.De Pauseljke Stoel bevrjdde zich van zjne gevaarljke naburen

uit het huis Hohenstawfen door in 1265 het
huisAnjow op den troon van Napelsteplaatsen. Doch de heerschappj der Pausen, in
verband methun berispeljken wandel,wekte
eindeljk den tegenstand der ontevredene

Frankrjk hem als vjand beschouwde. De

provinciën Ancona,Urbino!Macerata en Ca-

merino werden ingeljfd In het koningrjk
ltalië,en reedsden 2den Februarj1808 trok
een korps van 8000 man binnen de muren

van Rome.DePausbehield enkelhetqeeste1jk gezag en eenejaarweddevan 2 mlllioen
francs, terwjlbj decreetvan 17 Mei1809

de Kerkeljke Staat in hetFranscheKeizerrjk opgenomen en Rome t0teene vrje KeiRomeinen, zoodat de Pausen zich genood- zerljke stad verheven werd. De Paus werd
zaakt zagen,in 1305 hun zetelnaar Avignon nu naarFrankrjk gebragt,alwaarhjbljven
in Frankrjk te verplaatsen,- eene stad, moesttotdatde gebeurtenissen van 1814 hem
welke Clemens VI in 1348 door aankoop van veroorloofden den 24sten Meinaar Rome terug
Jokannabkoningin van Napels,verkregenhad. tekeeren,waarna hj zjn voormalig grondDaar de Pausen, afhankeljk van Franschen gebied, met uitzondering van een klein geinvloed, weinig behaagden aan de Romeinen deelte van Ferrara,w eder in bezit nam .
en aan deDuitschers,terwjlte Romevoort- Na de restauratie poogden PLu VII en
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zjne opvolgers,Leo XII (1823-1829),Pius IX begroette, die bj het aanvaarden van
VIII (1829-1830)en vooral GregoriwsX Ff zjn bewind zichdoortoegevendheidenzacht(1830- 1846), hetvoormalig Pauseljk gezag m oedigheid onderscheidde, eene amnestieaf-

doo1*de gewonemiddelenvanhetabsolutismus kondigde, verschillende hervormingen in het

weder te herstellrn,maar de Fransche Revo- bestuur verordende,de instelliny van eone

lutie had 00k dâa'r het staatkundig leven des staatsconsulta van vertegenwoordlgers uit de

volkskrachtig oygewekt.Men begeerdestaat- provinciën Foedkeurde en de organisatie
kundigehervormlngen,verwjderingvan allen van een natlonaal leger toestond.Dat begin
buitenlandschen invloed, en wierp tegen het der regéring van Piu fX , het opgewekt
gew igt der reactie dat van geheime genoot- staatkundig leven, daarmede verbonden, de
schappen, zam enzweringen en volksbewegin- beweging der drukpers enz., dat alles had

gen in de weegsc,
haal. Op die wjze bleefde een aanmerkeljken invloed, niet slechts op
geschiedenis van den Kerkeljken Staatmet het Schiereiland,maar zelfs op den l00p der

die van Italië op het naauwst verbonden. Europésche aangelegenheden. W eldra echter
Een opstand in Môdena in den nacht van 3 bemerkte de Paus,die zich bj hervormingen

op 4 Februarj 1831 veroorzaakteaanstonds van bestuur wilde bepalen, dathj doorde
een oproerte Bologna,dat zich onmiddelljk magtderFranscbeFebruarj-omwentelingwerd
over de geheele provinde uitbreidde en t0tde medegesleeptq hj moest het voorbeeld van
instelling leidde van een Voorloopig Bewind. andere Staten volgen en den 14denMaart1848

eeneconstitutieverleenen,terwjlhj nietk0n
verhinderenjdat de Romeinen aanden gtrjd
tegen oostenrjk deelnamen.Durenbovenwas
hj qenoodzaakt een liberaalministérie (Ma-111) te benoemen en eene vergadering der
stichting der ltaliaansche eenheid aangekon- standen bjeen teroepen.Dâârbleektenduidedigd. Eene tegenomwenteling,doorde cardi- ljkste,dathetonmpgeljkwaseenGeesteljken
nalen Oppozon'
% en Bennengd1*beproefd,bragt Staat in overeenstemming te brengen met de
de zwakheid derPauseljkeregéring n0g dui- constitutionéle beginselen,en yedurig duidedeljkeraan den dag. W eldra echtertrokken ljkervertoondezich hetverschlltusschen de
de Oostenrjkers, alsuitvoerders derEuropé- hervormingen,welke Piws wildetoestaan,en
sche tusschenkomst,in deprovincie Bolognat de eischen derliberale en nationalepartjen.
en het Voorloopig Bewind zag zich gedron- De zegepraalderOostenrjksche wapensvergen zjn zetelden zostenMaartnaarAncona vulde alzoo de Pauseljke regéring met de
te verplaatsen.Na een gevechtder opstande hoop,dat zj de volksbeweging z0u kunnen
lingen bj Rimini(25 Maart)moesteen paar onderdrukken.D aartoe riep de Paus,na de
Binnen korten tjdwashetgrootstegedeelte
van den Kerkeljken Staat in opstand, en
reeds den 26sten Februarj werd door eene
Vergadering van Afgevaardigden de afschaf:ng van 'sPausen wereldljk gezag en de

dagen later 00k Ancona zich aan de oosten- aftreding van M amoni in September 1848,

Nkersovergeven,en deoverigemannen van graaf Rossi aan hethoofd van hetministérie;
den opstand legden de wapens neder. Het Rossi ee,
hter werd doo1-een sluipmoordenaar
Voorloopig Bewind had zjn gezag opgedra- om hetleven gebragt (15 November)toen de
gen aan cardinaal Benrenuti,nadatdcpze eene Afgevaardigden weder bjeenkwamen, en de
volledigeamnestiehadtoegezegd.Laatstgemelde Pauszag zich door eene volksbeweging vöôr

werd echter doordePauseljke regéring niet zjn paleisgenoodzaakt een democratisch kaverleend, en zelfs de noodigste staatkundige binet te benoemen. Dientengevolge nam Pins
hervormingen bleven achter. Intusschen ver- den 25sten Novemberdewjk naarGaëta op het
klaarden de gevolmagtigden der Groûte M 0- grondgebied van Napels.E rontstond teRome
gendheden,dat 'aPausen regéringnietinover- een Voorloopig Bewind, hetwelk tegen het
eenstemming w asmetdebelangenenbehoelten einde van Decembereeneconstituérendeverga-

des volks, zoodat de Pauseljke regéring er
eindeljk t0eoverscheen tegaan om verbeteringen in tevoeren.Hetbleefechterbj den
schjn.Haretrageverordeningen omtrenteene
hervorming der burgerljkeen criminélewet:

dering btjeenriep,dieden Pausvervallen verklaardevandeheerschappj en derepubliek afkondigde(Februarj 1849).Hetdriemanschap
Armellini, Salieeti en M onteaiplaatste zich
aan het hoofd der regéring, doch laatstge-

geving beantwoordden z00weinig aan de ver- noemde twee werden wel
dra door SJJJ en
wachtingen en behoeften, dat er op nieuw uYazini vervangen. Deze overwinning der
r
adi
ca
l
en
e
n
ge
we
l
ddadi
ghe
den te Ancona en
volksbewegingen ontstonden,die in Januarj
1832 wederom aanleiding gaft0thet binnen- Sinigaglia vielen zamen metde tweedenederrukken der Oostenrjkersin Bologna,terwjl laag van koning Karel Albert van Sardinië
in de volgende maand de Franschen Ancona en met de eerste gevolgen der reactionaire

in bezit namen, om de oostenrjkschemagt staatkundevan Oostenrjk in Opper-en Midin evenwigtte houden.Eerstin 1838verlieten

den-ltalië.lnmiddelshadden de R.Katholieke

de OostenrjkersdenKerkeljken Staaten de M ogendheden besloten t0teene tusschenkomst
Franschen Ancona. Inmiddels duurde Onder ter herstelling van het Pauseljk gezag, en
het reactionair bestuur van Gre-qorélu X VI terwjlde Oostenrjkers in de Legatiën vielen
de gisting in de Pauseljke gewesten voort en en Napolitaansche en Spaansche troepen op-

openbaarde zich gedurig in nieuwe volksbe- rukten naar Rome,landde in April1849 ook
wegingen, zooals in 1843 in Romagna, in een Fransch leger onder Oudinot in Italië.
1845 te Rimini. Groot was daarom de geest- De stad Rome verdedigde zich metbewonde#rift,wumnedemen in Junj 1846pausPins renswaardige dapperheid en volharding en
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wist weken aaneen de aanvallen der Fran- generaalLat
moroore aan hethoofd dezertroe-

schen afte slaan,totdateindeljk alle weêrBtand onmogeljk werd en zj zich den zden
Julj moestovergeven.Deherstellingvan het
Pauseljk gezag werd afgekondigd, doch de

pen.De houding derPauseljkeregéringwerd

vooral daarom dreigend voor de Italiaansche
zaak,omdatin September1860,na deninval

van Garibaldiin Napels,deoverbljfselen van

staatkundige hervormingen blevenachter.Piu.
b het Napolitaansche legerzich metde Pauseverordende we1is waar de instelling van een ljke benden zochten tevereenigen.Inmiddela
staatsraad, van eene staatsconslllta,van pro- ontstonden in den Kerkeljken Sfnxt weder

vincialeen gemeenteraden,wjzigdederegts- onlusten,dieinspjtvan dePauseljkekrjgspleging en verleende eene begerkteamnestie, magt zich allengs uitbreidden.Bj dien sfM .t

maarditalleswasvan te welniy belang,om van zaken beslootgraafCanov ,in hetbelang

de gemoederen voor hem te wlnnen en den
treurigen toestand des lands te verbeteren.
Eerstin April1850keerde dePausnaarRome
terug,maarthans begon 0ok hetw erk eener
volkomene reytauratio. onder de hoede der
Franschen,die te Rome in bezetting bleven,
werden zj,die de volksbeweging begunstigd

der Italiaansche eenheid, t0t eene m ilihire
tusschenkomst overte gaan,zoowelinNapels
als in den Kerkeljken Staat.Nadat hj den
7den 8eptember 1860 te vergeefs hetwegzenden der vreemf
le troepen gevraagd had van
den Paus,rukte 4 dagen latereen Sardinisch

armeekorpsin denKerkeljken Staat,hetwqlk
hadden, vervolgd en z00 mogeljk in den aan dePauseljke 8oldaten onderLamorov
%re
kerker geworpen en gestraft.Te geljker tjd den 18den September bj Castelfdardo eene
gevoelden de bewoners der Legatiën den har- nederlaag toebragt.De overige strjdersvan
den druk van hetOostenrjkschekrjgsbewind. '
sPausen leger wierpen zichinAncona,raar
Zulk een toestand k0n alleen gehandhaafd zj den 29stenSeptembermoesten capituleren.
w orden door een voortdurenden staat van be- Umbrië en de Marken kozen aanstonds de
leg, en terwjl de volkshaat tegen het be- zjdevan Vietor.
F-I/WJen werden,nahet
krompene en onmeedoogende prlesterbestuur houden van eene volksstemming,bj besluit

zich gedurig luchtgaf, begon de Kerkeljke van 17 Deeember ingeljfd in hetkoningrjk

Staat - vooral0ok met betrekking t0t de Italië.DePausbehieldalleen hetPatrimonium
geldmiddelen - diep te dalen. Op het Vre- Petri,datdoorde Franschetroepenverdedigd
descongrèsteParjs(1856)weesgraafCarour werd. Na den va1 van Gaëta begafzich de
op den ellendigen stand van zaken te Rom e verdreveneNapolitaanschedynastien= rRome,

en stelde Oostenrjk daarvoor verantwoordeljk.Toen in den oorlog van 1859 na den
slag bj Magenta de Oostenrjkers MiddenItalië moesten Ontruimen, verbrjzelden o0k

waarhet,geholpendoorhetPauseljkbestuur,
het ontstaan van rooverbenden in het zuiden
van Italië bevorderde.Romewerd alzoo het

middelpuntvanallevjandigeaanslagentegen

Bologna en de naburige gewesten het Pause- het koni
nyrjk Italië, en de partj van het
ljkjuk.NadenVredevan Villafranca,waarbj Jonge Itallë vorderde metkrachtde inljving
sprake wasvan eene Italiaansche confederatie van hetPauseljk grondgebied indat koning-

onder het voorzitter8chay van den Paus, rjk. In Maart 1861 verklaarde zelfs het
voegden de provinciën zlch bj de Midden- Italiaansche Parlement de stad Rome de naItaliaansche Staten!- daaxna echterbjhet tuurljke en onmisbarehoofdstaddesrjks.Zj
gouvernement Emilla (Parma, Mödena, R0- evenw el,die een dieper inzigt hadden in den
magna) onder de dictatuur van Farini.Na staat van zaken, gevoelden dat deinljving
het sluiten van den VredeteZiirich (10 N0- van den Kerkeljken Staatin hetKoningrjk
vember 1859) stelden Oostenrjk en Frankrjk Italië, en alzoo de opheëng van 'sPausen
de zamenkomst voor van een congrès tot re- wereldljk gezag,geenszins eene zuiver Itageling der Italiaansche aangelegenheden op

liaansche zaak W as, maar in het naauwste

den grondslag dergemaakte bepalingen,doch verband stond met de belangen derR.Kathohetkwam nlett0tstand,omdatdePauseljke lieke M ogendheden en vooralm et de politiek
regéring voorafwaarborgen vorderde voor de van Frankrjk oflievervan Napoleon 111.De
onschendbaarheid van haar gebied,alzoovoor

Italiaansche regéring deed derhalve onder

hetherkrjgen derRomaqna.Ditwasoorzaak, Carour en zjnopvolgerRicasoliaan den Heidat de Koning van Sardlnië door een besluit ligen Stoelvoorstellen,om op eeneminneljke
van 18 M aart 1860 de gew esten der Em ilia, wjzeafstand tedoenvandewereldljkemagt,
na het houden eener volksstemming, met doch te vergeef
s.ZelfsNapoleon1IIwendde
zjn rjk vereenigen kon.Reedsvroegerhad daartoe poglngen aan, doch werd met een
graaf Caçour aan den Paus den raadgegeven, n0n possumus(wj kunnen nietl''afgewezen.
om zich aan te sluiten aan denationalezaak, 00k de bemoejingen van Engeland bleven
terwjlEngeland en Frankrjk hadden aange- zonder gevolg. Eindeljk greep in 1862 de
drongen op staatkundige hervorm ingen. De voortvarende partj in ltalië,met Gkibaldk
Paus bleef echter zooveelmogeljk volharden aan het hoofd,naarde wapens,om m et een
bj zjn absolutistisch stelsel.Derevolutionaire leger vrjwilligers uit het zuiden deslands
bewegingen,in Umbrië en de Marken in het naar Rome op te rukken en deze stad te
voorjaar van 1859 uitgebarsten, werden met veroveren, opdat hun land zoowel van de
geweld gedempten de aanleggersgestreng ge- Pauseljke heerschappj alsvan diederFran-

straft.Naden vrede werd hetPauseljkleger schen mogtworden bevrjd.Detusschenkomst
aanzienljkversterkt,vooralmetbtlitenlanders, der Italiaansche regéring (onder Ratazzij,geen in April 1860 plaatste zich de Fransche volgd door de gevangenneming van Gk ibaldi
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bj Aspromonte,mukteechteraan dien toe1eg een einde. Z00 bleef het Romeinsche
vru gstuk onopgelost en de Kerkeljke Stu t
e0n0 bron V&11 0l1'llSt en gOVV ' V00r het
JeugdigeItalië.Eerstin hetmidden van1864
knoapteNapoleonII1,gekrenktdoordestjf-

P@%lun, waartne 495 bisschoppen en vele

andere geesteljl
ten te Romewaren bjeengekomen.Daarbj werdechtermetgrooteergernis opgemerkt,datgeen enkele R.Katholieke
vorst verschenen was,terwjlde wereldtentoonstelling eronderscheidenenaarFrankrjks

zinnigheid van den Paus en lettende op het hoofdstad lokte.In hetalgemeen gevoelde de
belang om Italië aan zich te verbinden,op Curie zich nietop haar gemak ,vooralomdat
nieuw onderhandelingen aan metde Italiaan- de bemoejingen van Antonelliom Frankrjk
Bche regéring, welke de conventie van 15 en oostenrjk t0teeneverklaringtebewegen,
Septemberdeden ontstu n.Hierdoor verpligtte die een waarborg voor het bezitvan Rome

Frankrjk zich, zjne hulpbenden binnen Q bevatten Z0u, vruchteloos bleven. Departj
Jaren uitRometerug teroepen,terwjlItalië van den vooruitgang in Italië meende thans,
beloofde,hetPauseljk gebied nietalleen 0n- dat het oojenblik gekomen wasom metéén
aangetast te laten,maar 00k tegen alle aan- slag een elnde te maken aan de wereldljke
vallen te beschermen.VoortsverklaardeItalië magtvan den Paus.onderseheideneproclamazich bereid, een billjk gedeeltederPause- ties van het NationaalComitè op 17 Julj,
ljke staatsse.
huld over te nemen en devor- 1 September enz.gaven dat gevoelen te kennen)en Garibaldi plaatste zich aan hethoofd
der beweging. Te Florence ontstond in het
openbaar een Centraal Comité ten behoeve
van die onderneming tegen Rome;het stond
maanden van Turjn naar Florence te ver- in betrekking met onderscheidene w erfbuplaatsen,waarmede echter de vrienden der reaux op het platte lapd. Nu echter openItaliunsche eenheid weinig gediend waren, baarde de ItaliaanBche regèring eene betreuming van een Romeinsch leger niette verhinderen, indien het de veiligheid van Italië
nietbedreigde.Daarenboven nam FicfprEma..:1 op zich, den regéringszetel binnen 6

dewjlzj Romea1shoofdstadverlangden.00k

renswaardige zwakheid;zj waagdehetniet

deze conventie loste het vraagstuk niet op; om volgens de conventie van September en
nver hare uitlegging werd weldra getwist, volgens den dringenden raad van Napoleon
terwjl de PauBeljke regéring niet eenst0t die beweging te beletten, en n0g minder
haarwildetoetreden,hoewelzjonbeschroomd die te bevorderen en te besturen.Hetmilitair
gebruik maakte van de voordeelen, welke cordon aan de Romeinsche grenzen teldenaauhaar daarin werden toegekend. Tot het ont- weljks 15000 man en vormde,in verband
ruimen van RomeenvanhetPauseljkgrûnd- met het terrein, eene ontoereikende magt.
gebied werden wel is waar aanstalten ge- Tegen heteindevan 8eptembervielen devrjmaakt,doch zj bleefachter,toen Italiëin scharen in den Kerkeljken Staaten maakten
1866 den oorlog tegen oostenrjk wederaan- erzich meestervan eenigeplaatsen;hetoppervaardde. Ja, Ng oleon veroorloofde de vor- bevel werd voorloopig gevoerd door M enotti
ming van een vreemdenlegioen van Fransche Glriàcltfi.Doch dePauseljketroepen boden
soldaten ,dat in Septem ber 1866 uit Antibes een dapperen tegenstand en behaalden meer-

naar den Kerkeljken Staat werd overgebragt. malen voordeelen op de aanvallers,zooals bj
Het Pauseljk leger was alzoo 12-t0t 14000 Lagnarea (5 October)en Nerola (18 Odober)

man sterk,toen het Fransche bezettingsleger
aftrok. Den llden December verlieten de
laatste soldaten van dat leger de stad Rome
en de Fransche vlag werd van den Engelenburg weggenomen. Ook nu bleef de toestand
van den Paus onveranderd. In een geheim

en w ierpen hen allengs terug over de grenzen.Een opstand te Rome op den zzsten Oc-

consistorium van 29 October 1866 hield hj
eene aanspraak,waarin hjnogmaalsdeverlorene gewesten van den Kerkeljken Staat
krugvorderde en tevens verklaarde,dat hj
des noods Rome verlaten en naar een ander
land trekken z0u, waar hj beter dan dââr
zjn apostolisch ambtk0n uitoefenen.Men is

eenevrjschaar,onderEnrieo Ocirolïen mee-

tober, waarbj de opstandelingen de kazerne
Serristori, nabj het Vaticaan,voorde helft
in de lucht deden vliegen, werd aanstonds
gedempt. Op den 23sten october werd o0k

rendeels uit Romeinsche uitgewekenen bestaande,ten noorden van Rome,opdenMonte-

Parioli bj Acqua-Acetosa, waar zj stand
hield, na een hardnekkigen strjd door de
Pauseljketroepen in depan gehakt.Gevaarljkerechterwerddeopstand,toenGaribaldizelf

ec,
hter van oordeel, dat deze bedreiging niet het kommando op zich nam en met ongeveer
ernstig gemeend was.
5000 vrjwilligers t0t onder de muren van
Bj den aftoçt der Franschen had deIta- Rome voorwaarts rukte. Den 26sten October

liaansche regénng den Kerkeljken Staatmet maaktehjzichmeestervanhetstad,
jeMonteeen militair cordon omgeven,om alzoo elken
invalder revolutionairen te verhinderen.O0k
het geheim comité der nationale partj te
Rome (comitato Romano) maakte eene toespraak t0tde Romeinen openbaar,waarin het
den raad gaf om den verderen loop derzaken
af te wachten. Z0o bleef de rustvoorloopig

Rotondo (11/:uurgaansvan Rome)en daags
daarna verscheen zjne voorhoede voor de
poorten der eeuwige stad.Hj gevoelde zich

echter niet sterk genoeg o1u eene overrom peling te wagen,en hoopte vruchteloos op een
oproerbinnende vest.Inmiddelsbreiddedeopstand in de overige deelen van den K erke-

ongestogrd,enPiu k0n den Qgsten Junj 1867 ljken Staatzich onophoudeljk uit.DePausemet groote prMl het achttiende eeuwfeest ljke troepen hadden bevelontvangen zich te
vieren van ;en ;00d der apostelen Petru en Rome tevereenigen,zoodatzj terugtrnkken
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voor de vrjscharen onder Nootera, Hcdrài
enZ., die overal Over de grenzen trokken.
Heinde en ver wapperde de Italiaansche driekleur, en in de grootere plaatsen werden
reeds volksstemmingen gehouden,die de ver-

en gaven in den Iiorgen van den 5den N0vember zich krjgsgevangen.De overigen,ten
getale van Ongeveer 4000,trokken Onderaanvoering van Garibaldi naar de grenzen van

Met het00ghierop beslootNapoleon I1I,hoewel ongaarne en na lange aarzeling,t0teene
nieuwe tusschenkomst. Den z8sten October
verscheen een eskadervan Franschetransportschepen vôör Civita-vecchia,en nadatdeontscheping door stormachtig weder vertraagd
w as, trokken de eerste twee Fransche batal-

Fransche minister Rçmker den 5den December
1867 Onverbloemd inhetMTetgevendLigchaam

het koningrjk Italië en werden hierontwaeeniging van den Kerkeljken Staatmethet pend. 00k de gelegelde Italiaansehe troepen
moesten op bevelvan Napoleon 111aanstonds
koningrjk Italië verkondigden.
Te midden van dezemoejeljkeomstandig- den Kerkeljken Staat ontruimen (5 Novemheden had Pins IX geen verzoek om hulp ber). Nadat het Pauseljk gezag overalhergerigt t0t de R. Katholieke Mogendheden, steld was, keerde het grootste gedeelte der
maar eene rEncyclica'' gezonden aan al de Fransche troepen naar Frankrjk terugq er
bisschoppen der R. Katholieke Christenheid bleef echter eene Fransche bezetting in het
(17 October),waarin hj aan hen en aan alle sterk bevestigde Civita Vecchia.Een voorstel
geloovigen kennis gat'van den treurigen toe- van Napoleon III om over hetRomeinsche
stand en van hetdreigend gevaar,waarinhj vraagstnk eeneEuropèscheconferentie tehouzich bevond.Doch 00k zonder ditschrjven den,vond geen bjval,en ditwasderCurie
w as de Ultramontaansche clerus, waren de hoogst aangenaam.Zj gevoelde zich v0lk0gestreng-R, Katholieke volken gebelgd over men gerustgesteld omtrent de wereldljke
den nieuwen roof, aan de Kerk gepleegd. heerschappj van den Paus-lfoning,nadatde
verklaard had!pdatFrankrjk begeerde,dat

Rome en Italiè naast elkander zoudMn staan,
en dat Italië zich nooit- neen nooit!- van
Rome z0u meester maken.''T0tnadereopheldering voegde Roul
ter er bj, dat hi
j met
Jons den 3osten des avondste 5 ure binnen Rome het toenmalig Pauseljk gebied in zjn
ge
he
el
en
Rome,waarzj doorde Curiemetuitbundige
omvang bedoelde,terwjldaardoor
vreugde, maar door de bevblking met een tevens de hoop op eene volledige restauratie

somberstilzwjgen werdenOntvangen.Opden- van den Kerkeljken Staatverjdeld werd.
zelfden dag omstreeks den m iddag hadden de
Op aandringen van Frankrjk had de Pau-

geregelde troepen van het Italiaansche leger seljke regéri
ng de krjgsqevangen soldaten
ondergeneraalCialdinlOp 4 plaatsen de gren- van Garibaldiaan den Konlng van Italië uitzen van den Kerkeljken Staatoverschreden. geleverd,- metuitzondering van die,welke
W aar zj verschenen, 'verden de vernielde op hetgrandgebied vandenKerkeljkenStaat
Pauseljkewapenshersteld,en deItaliaansche geboren waren.Vele ambtenaren werden van
gezant Nigra maakte te Parjs bekend, dat hunne posten ontzet,en de ministervan BinItalië de volksbesluiten ten gunste der an- nenlandsche Zaken, monsignore de '
c ïfJ64,
nexatie niet aannam. Cialdini eischte voorts bepaalde den 3osten November 1867,dat de
van Garibaldi,dathj achterde Italiaansche goederen van allen,die aan den opstand deel
troepen z0u terugtrekken;doch deze had zich genomen hadden, verbeuxd verklaard zouden
in Monte-Rntondo en in Mentana met barri- worden.Toen echter na zjn dood Antonelli
kaden verschanst en verklaarde in een dag- zich voorloopig met de portefeuille belastte,
order van 1 November, ndat hj alleen,als werd dat besluit opgeheven (3 Februarj).
Romeinsch generaal: met volmayt van de Tegen de Octobergevangenen (deelnemersaan
eenipe wettige regérlng der Romelnsche Re- den opstand te Rome van 22 October)werd
publlek (van 1849)het regthad,hier op zjn een procès gevoerd,en den 27sten September
eigen grondgebied de wapenstevoeren''.Eerst 1868 sprak m en het vonnis uitovel'de eerste
den volgenden dag nam Garibaldihetbesluit, groep. Twee Van hen, nameljk Ginse
ppe
van zjne onderneming afte zien en terug te M onti en Gaëtano TtwAleffï werden ter dood
trekken. Het w as echter te laat.D e Pause- en de overigen t0tlevenslange en afschuw eljkegeneraalK anzler m et 3000 man,die den ljke galeistraf veroordeeld. Nadat de Paus
3denNovem ber vroeg in den ochtend uitRome zelfde beide doodvonnissen bekrachtigd had,
w aren getogen, Qntm oette op den m iddag de werden zj den 24sten November voltxokken.
troepenvan GaribaïdibjMentana.Dezestre- Deze teregtstellingen verwekten algemeenen
den m et de w oede der vertwjfeling en de wrevel; het Italiaansehe Parlement gafdien
Pauseljke troepen waren op hetpuntom te in een votum te kennen,en koning Viotor
z// zond generaal M arozzo AJJ. Spccl
bezwjkenjtoen eene brigade van 2000man f-czl/l
Franschen ondt4r generaal l/olkès verscheen naar Rome, om Pins IX van eene verdere
en den kans deed keeren.plletchassepotge- toepassing der doodstraf te doen afzien.De
weerheeftwonderen gedaan''schreefgeneraal Paus ontving den gezant zonder hem een be-

Fail% naar Parjs.Devrjscharen lieten 0m- paald antwoord te geven, doch na dien tjd

.

streeks 600 dooden en 200 gewonden op het

werden geene doodvonnissen over gem elde

slagveld achter,terwjlde Pauseljke troepen beschuldigden uitgesproken; de tweede en
slechts 20 dooden en 123 gewonden en de derde groep kwam vrj metgalei-en gevanFransche niet meer dan 2 dooden en 36 ge- genisstraf.O0k volgdebjhethalveeeuwfeest
w onden vermeldden.Ongeveex 1400 soldaten der priesterwjding van Pius IX (11 Maart
Van Garibdditoefden dien nachtte Mentana 1869) eene gedeelteljke amnesti
e voorstaatIX.

21

3Q2

KERKELIJKE STAAT.

kundige overtreders.Inmiddelsbejverdezich op'sPausenbevelalleweêrstand0p,endeItalide Curie om het Pauseljk legerteverster- aansche troepen, met gejuich door deingeken en in beteren staattebrenyen,waartoe zetenen begroet, namen haar in bezit,met

een oefeningskamp bj Rocca dlPapa werd uitzondering van bovenvermeld gedeelte (de
M ngewezen. Voor het overige hield men te Leoninische wjk).Doch nu ontstonden hier

Rome zich bezlg met aanstalten voor heta1- oproerige bewegingen, zoodat Pius IX zelf
gemeen Oecumenisch concilie(zieTaticaamseh verlangde, dat 00k dit door den Koning van

Cpxcilielj hetwelk aldaar den 8sten December
1869 geopend werd.De aanzienljkekosten
dezer vergadering bragten de geldeljkeaangelcgenheden van den Kerkeljken Staatn0g
meer in verwarring,terwjl0ok zjn crediet

Italië z0u worden bezet (22 September).De
Pauseljke soldaten werden nu ontwapend en
gedeelteljk naar huis gezonden,gedeelteljk

naar Civita-vecchia gebragt.Eene algemeene
volksstemming over de annexatie had daarna
in het buitenland was uitgeput. Zelfs Roth- plaats op den zden october;de uitkomstwa8,
ncl
nild wilde in Mei 1870geeneleeningsluiten dat 133681 er vösr en 1507 er tegenstemden,
van slechts 60 millioen lire, waarvoor het en toen volgde den 9den October 1870 hetbegrondeigendom der Kerk t0t waarborg z0u sluitvan FicfprEmmannè'
l11,waarbjgeheel
strekken.
het pauseljk gebied in hetkoningrjk Italië
Het uitbarsten van den Fransch-Duitschen werd ingeljfd, zoodat de Kerkeljke Staat
oorlog m aakte echter eerlang een einde aan ophield te bestaan en het Patrimonium Petri
dewereldljke magtvan den Paus.DeFran- thans de Italiaansche provincie Rome vormt
Bchebezettingstroepen werdennaarFrankrjk m et6 districten.Hetprotest,door den cardiontboden en scheepten denBostenJuljzichin naal-staatssecretaris Antonelli den zlsten Septe Civita Vecchia,waarnaPatèseljkesoldaten tember aan de vertegenwoordigers der buitendeze vesting in bezitnamen.Ook in hetlegi- landsche mogendheden gezonden,bleefzonder
0en van Antibes ontstond eene bederkeljke gevolg,alsmede dat van P ins .fX ,gerigt aan
gisting;vele soldaten begeerden hun ontslag, alle cardinalen,en zjneencyclicavan 1N0om naar Frankrjk terug te keeren9en het vember 1870, v00r alle bisschoppen der R.
aantal kompagnieën versm olt van 12 t0t 2. Katholieke Kerk bestemd,waarinallen,diet0t

Vruchteloos zochtAntonelliondersteuning bj de inljving vun den Kerkeljken StaatmedeOostenrjk en bj Pruissen,zoodat dePaus gewerkt hadden, in den ban werden gedaan.
zich Onbeschermd tegenover den Koning van
DeKerkeljkeStaatgrensdevôôr1860inhet

Italië bevond.W é1had de Italiaansche regé- noorden aan het Lombardisch-venetiaansch
ring in eene nota van 4 Augustus aan het koningrjk en aan de Adriatische Zee,in het

Fxansche Kabinetbeloofd,datzjmetnaauw- oosten Mn deze Zee en aan hetkoningrjk
gezetheid de verpligtingen Z0R nakomen, der beide Siciliën,inhetzuidenaan ditkoningvoortvloejende uit de conventievan 15 Sep- rjk,aan de Middellandsche Zee en aan het

tember 1864,- maartoen hettweedeKeizer- hertogdom Toscane,en in hetwesten aandit
xjk ineenstortte nam Victor Emmanuëlhet groothertogdom en aan het hertogdom Môbesluit om gevolg te geven aan den wenseh

dervooruitgangspartj,die metheftigheid aandrong op het bezetten van Rom e.Een eigenhandig schrjven des Konings aan Pins IX
(8 September) stelde dien maatregelvoor als
Xeene onvermjdeljke noodzakeljkheid voor

de veiligheid van Italië en van den Heiligcn
St0el.'' Graaf Ponza & 8an A '
œrflo ontving
den last! ODX dezen brief aan den Paus te
overhandlgen en tevens eene overeenkomstte
besm eken, volgens welke de Paus!behalve
andere voorregten,de volle souverelniteit en

dena. Hjj bestond uit 20 provinciën (delegatiën), nameljk de Comarca van Rome,Bo-

logna, Ferrara, Forli, Ravenna, Urbino en
Pesaro,Velletri,Ancona,M acerata,Camerinb,
Fermo, Ascoli, Perugia,Spoleto,Riëti,Viterbo, Orviëto,Civita-vecchia,Frosinone en
Benevento,en telde op ongeveer 750 D geogr.

mjlruim 3 nlillioeninwoners.Aanhethoofkl
van den Kerkeljken Staat bevond zich de

Paus-Koning als gekozen vorst.Als cardinaal

moest hj de handhaving van eenige inzettingen bezweren w elke m en alseene soortvan

JurisdictieovereenbepaaldgedeeltevanRome grondwetkonbeschouwen.Hj werdterzjde
behouden zou. Nadat Pi'
as IX den gezant gestaandoorhetcollegie vancardinalen (C01ontvangen,maarzjnevoorstellenvandehand legio Sacro)?hetwelk ongeveer70ledentelde.
gewezen had. w erd n0g Op denzelfden dag Dit zorgde ln de eerste plaatsvoor debelan(11 September)aan hetItaliaansche legerbe- gen der geheele R.Katholieke Christenheid.
velgegeven om den Kerkeljken Staatbinnen Voorts was hetbestuurvan den Kerkeljken
terukken.DePauseljketroepenwekenachter- Staat door een motu proprio van den Paus
waarts voor de overmagten delandeljkebe- op den 12den September 1849 op nieuw op
volking bleef onverschillig. Den 16den Sep- een hiërarchischen grondslag georganiseerd.In
tember opende de vesting Civita-vecchia na 1860 (zie boven)werden aandenKerkeljken
een beraad van een halt'etmaal de poorten
voox generaal Biœio. Den 19den September
verscheen generaal Cadorna metde Italiaansche hoofdmagt vöôr de muren van Rome en

Staat 15 provinciën ontrukt, zoodat alleen
de Comarca van Rome, Viterbo,Civita-vecchia.Velletri en Frosinone - 214 D geogr.

mjl met ongeveer 700000 inwoners - overeischte de overgave der stad.DePatlseljke bleven,tusschen hetkoningrjk Italië en de
gencraalKanzler gafeen weigerend antwoord; Ty
KrrheenscjyZeegelegen.
doch zoodra na een kanonvuur van 5 uren
erkeluke tucht (disciplina ecclesiaseene bresgeschoten wasbj Porta-pia,hield tica) noemtmen het geheelvan diemiddelen,
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waardoor de Kerk (hetkerkgenootschap,de en sedert den tjd der Apostelen in leeren
kerkeljke gemeente) hare leden verpligtt0t instellingenonveranderljk,zoodatheterslechts
een onberispeljkenwandelen t0tgehoorzaam- op aan komt,de Apostolisehe overleveringte
heid aan hare verordeningen.Zulke middelen

handhaven. In denzelfden geest,maar tevens

zjn deban,hetopleggen van boete,hetont- metbjzonderen nadruk ophetkerkeljkgezag
als de door G0d verordende steunpilaar van
zeggen van kerkeljkevoorregten enz.

Kerkeraad noemt men in hetalgemeen de waarheid desheils?werd 00kindemiddenhet ligchaam van uit en door de leden eener eeuwen de kerkgeschledenis geschreven,alskerkeljke gemeente gekozene personen,die o0k na hetconcilie van TrentedoordeR.Kavoor de belangen dier gemeente moeten wa- tholieken.Volgens dezeisdekerkeljkeoverken. De kerkeraad vertegenwoordigt de ge- levering,althansin hareleer,sedertden tjd
meente en bestaatveelaluitkerkvoogden,die derApostelenonveranderljkdezelfdegebleven.
voorhetgeldeljkebeheerdergemeente,- uit Dit standpunt was vooraldatvan Caesar.#Jouderlingen,die voor de zuiverheid derleer, ronilu, die voor zjne pAnnales''gebruik
en uit diakenen, die voor de ondersteuning maakte van het archief te Rome,ten einde
der behoeftigenzorgen.Intusschenisdezamen- tegenoverdecritiek derProtestantennietalleen
stelling derkerkeraden bj verschillendekerk- de zuiverheid en ongeschondenheid van het
genootschappen en in verschillendelandenzeer R.Katholieke dogma,maar bovenalde aposverschillend. Niet in alle kerkeraden vindt tolische stichting van het episcopaat en van
men ouderlingen en nietin alle gemeenten is hetPauseljk gezag tehandhaven.
entegen poogde het oudere ProtestandeKper
redkges
ikantchl
li4ev
annl
js.
enDe
kerk
esrcahi
ade.denisvan tisDaar
de
ge
mus in de pMaagdenburger Centuriën''het

hetChristendom en van deChristeljke Kerk regtder Hervormingtebetoogen doortewjmaakt een deel uit van de beschavings-en
godsdienstgeschiedenis in hetalgemeen,doch

zen op het verval der R. Katholieke Kerk

van hareoorspronkeljkevolkomenheiden op
wordt gewooniik t0t de godgeleerde weten- hare van eeuw t0t eeuw toenemende verdorschap gerekend. Zj dient nameljk t0t een venheid. M et scherpe critiek vermclden de
Juistbegrip van den tegenwoordigen toestand Centuriën'' de allengs ingeslopene verandeder Kerk en van hare verdere ontwikkeling. ringen in de leer en inrigting der Kerk en
Immerp uit het verleden ià hetheden voort- hetgedeelteljk ontstaan van haretoenmalige
gevloeid, en men kan alzoo de kerkgeschie- gesteldheid,hoeweldaaraan door den geleer-

denis beschouwen a1s het wetenschappeljk
zelfbewustzijn der Kerk omtrenthareeigene
geschiedkundige ontwikkeling.HetJuisteverstand der kerkgeschiedenis hangt natuurljk

den Baroninsmeniqeteregtwjzing wordttoediend. Maar terwjl de schrjvers derycen-

turiën'' de reinheid der Kerk plaatsen ln de
zuiverheid derleer,in dedoorG0dingegevene
af van het denkbeeld,hetwelk men zich ge- geschriften der Apostelen metsmetteloozev0lvormd heeft van hqtwezen der Kerk in het komenheid verkondigd, beproeven zj tevens

algemeen,wantzj bevatdegeschiedkundige het onmogeljke,nameljk om deLuthersche
veranderingen, w elke dat denkbeeld onder- leera1sde oorspronkeljk-christeljke voorte
gaan heeft.Men kan trouwensmetbetrekking

stellen.O0k volgenshun gevoelen z0u erdus

t0t het schrjven der kerkgeschiedenis ver- geene ontwikkeling zjn,maar slechts eene
schillende tjdperken aanwjzen.De aloude toenemendeverdorvenheid.Hetbovenzinneljk
Katholieke beschouwing di6r geschiedenis
w ordt vertegenwoordigd door den rvaderder
Kerkgeschiedenis'' Eusebiltsvan Caesaréa.Vo1gens hem is de geschiedenis der Kerk eene

begrip van Kerk wordt gehandhaat; en alle

w elke een aanvang nemen metdew onderbare
menschwording van Gods Zoon en eindigen

met deze dogmatische behandeling der kerkgeschiedenis hechtdaarentegen hetPiëtismus,

verdorvenheid,evenalsbj de R.Katholieken,
op rekening vandenDuivelgesteld.Hetgroote
verschilis daarin gelegen,datelkederpartjen
aaneenschakeling van goddeljke wonderen, hareeigeneleervoordebestehoudt.- In strjd

zullen met zjne zigtbare terugkomst. Als vertegenwoordigd door Got@ried zrlt
lf#,den
uit den hemel op de aarde nedergedaald, schrjver der runparteiischen Kirchen- und
noemt men de Kerk teregthetKoningrjk Gods Ketzerhistorie''? het meeste geTvigt aan het
in tegenoverstelling van hetrjk des Duivels practische Chmstendom en zietde verdorvenot'der wereld.A1s een onbegrjpeljk wonder) heid Juist dââr,waarde regtzinnireLutheriszj 00k nietonderworpen aan degeschied- schen niets anders dan volmaaktheld bewonkundige ontwikkeling van het onvolkomene deren,namelgkindescholastiekegodgeleerdt0thetmeer volmaakte,en daarzj van een heid en in de dogmatische haarkloverjen.
langer bestaan Op aarde geen voordeel,maar Hetideaal van dezevrje, practischevroomslechts nadeel verwachten kan, worden alle

heid,ontdaan van schoolschen twistendweep-

veranderingen, die zj ondergaat,van buiten zieke drjverj,vindtechterhetPiëtismusin
h= r aanwezige magten veroorzaakt!- van de Apostolische eeuw,terwjlhctin dev0lde Jbden en Heidenen,die de geloovlgenver- gende eeuwendekettersinbescherm ingneemt,
volgen, of van valsche broeders, die door diedoordekerkeljkegodgeleerdheidwerden

hunne ketterjen de reineleerverontreinigen. vervol
gd. O0k hier is dus hetschrjven der
Zulke gevaren worden veroorzaakt door den kerkgeschiedenis n0gverbonden meteenstrjd
Duivel,om op die wjze de Bruid van CArid- tegen zekere partj.Lanrzamerhand echter
fx#te bezoedelen. De Kerk is echter wegens ontstond de kerkgeschiedenls a1s een eenvouharen bovennatuurljken oorsprong volmaakt dig en aaneengeschakeld verhaalvan feiten,
21*
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steunendeop een naauwkeurig onderzoek der paste.Tegenoverhetsupranaturalistischstandbronnen.Bj den vermaarden Joltann Lorenz punt van Neander handhaafie Bawr het er-

'
t
m?pM oslteim zien wj datOnderzoek verbon- kennen van het goddeljkein den mensch en
den m et een schrander oordeel en m et eene het aanwjzen van de noodzakeljkheid der
sierljke voorstelling; hj behandelt evenwel geschiedkundige feiten,geljk die in de idee
de kerkgeschiedenis m eer als staatsman dan van Kerk en in de ontwikkeling van die
a1s godgeleerde, daar hj de Kerk als 00n idee gelegen is.Htjsteldede feiten voor,afstaatkundig genootschap beschouwt en alzoo gescheiden van hun leerstellig gewigt)inver-

den weg volgt, die bj de behandelingder band methunneoorzaken en gevolgen.Zjne
algemeene geschiedeniswordtingeslagen.Het
Rationalismus,vertegenwoordigd door Semlert
P lanekNR enke en Spittlertging n0g een stap
verder en w ees Op de gestadige verandering
der gevoelens over godsdienstige aangelegenheden,ten einde op geschiedkundige gronden
regt te verwerven, Om de toevallige en ver-

methodegedoogt niet,datmen deonverklaarbaarheid der gebeurtenissen door het aannemen van wonderen uit den weg ruime,maar

zi
j wil datmen hetbjzondereuithetalge-

m eene toelichte en rekening houde met de

vaagtdes geestes die zich in de geschiedenis
openbaart. Men kan aan deze methode welgankeljke leerstellingen als bjzaken te be- ligt te laste leggen,datzj hetalgemeenete
schouwen en alleen de zuivere zedeleer vast zeer op den voorgrond plaatst en veeleer t0t
te houden.Tevens ontstond de pragmatisc,he hetschrjven van eenewjsbegeertederkerkmethode, als de hoogste kunst der geschied- geschiedenis dan van een geschiedkundig verbeschouwing geprezen en daarin bestaande, haal aanleiping geeft, doch zjne beginselen

dat men alle yebeurtenissen, karakters en zjn voorzekerJuist en hunne toepassing is

daden psychologlseh zocht te verklaren,z00- voordegeschiedenisvan dietjdenderKerk,
dat men overal een weldoordacht plan 0p- diemeteensluijervanwonderenwarenbedekt,
merkte,maar tevens.a1sde geschiedschrjver van uitstekende gevolgen geweest. O0k het
van zjn standpunttegen de historiseheper- op den achtergrond schuiven van het gods-

sonen partj troktenkelonzuiverebeweegrede- dienstig element,waarvan hjalleenhetzedenen, heerschzucht, eergierigheid, misbruik

kundig gedeelte in aanmerking nam ? levert

van onkundeofhetbjgeloofvananderen enz. eene gewenschte tegenstelling tegen de stichaanW00S.Ook deze methode bleefver van de teljkegeschiedbeschouwing vanNeander.Het
regtvaardigheid verwjderd,daarzjdoorgaans valt intusschen niet te ontkennen) dat de
aan de persoonljke sympathie en antipathie Kerkgesehiedenisn0g verreverwjderd isvan
desgeschiedschrjversdlenstbaarwerdgemaakt. de hoogte,waartoe degeschiedenis van Staten
Eerst laatkwam men op een beteren weg.
Had het Rati
onalismus enkel gelet 01!toevallige gevoelens en voorvallen en hetldeale
in de Kerk geheelover hethoofd gezientde
nieuwere kerkgeschiedenispoogde 'smenschen
streven onder den invloed van datideale in

en volkeren en die der besthaving in onzen

tjd gerezen zjn.Eigenljk heeftmen uitde

laatste dagen w einig andersdan vruchten van
nasporingen op een benaald veld der kerk-

geschiedenis, levensbeschrjvingen van uit-

stekende personen in de ltjstvan hunttjd enz.

Het iste wenschen,datdedaardoorgeleverde
echter de betrekking tusschen God en den bouwstoffen eerlang mogen dienen t0t het
m ensch n0g altjd a1s iets uitwendigs be- zamenstellen eener kerkgeschiedenis, die in
schouwde, zoodat de geschiedenis der Kerk, vorm en inhoud aan de eischen der hedenhoewel goddeljk in haren Oorsyrong, men- daagsche 'ietenschap beantw oordt.
een

behoorljk licht te plaatsen. Daar men

scheljk was in hare ontwikkellng, keerde

K erkgezang en K crkm uziek ,zieM %-

men terug t0t een gematigd Suprarationalis- zidk.
m us.In dien geest beschxeef A '
ttgust .Nè= K erkhervorm ingN zie Hervorming.
der de kerkgeschiedenis als de voorstelling
K erkhoven.Onderdezennaam vermelden
der nederdaling van een nieuw, bovenzinne- wj eenige Nederlandsche dichters,nameljk:
c ïlle- Kerkkoven,geboren in de eerste
1jk,goddeljk leven in den mensch en zocht Jan '

aan te wjzen,h0ehetééneChristeljke be- h
elft der18deeeaw.Hj schreefdetreursprginsel hemelsbreed verschillende gemoederen l
en:plladewig (1755)''en pAcontius(1758)',
had bezield. Doch 0ok nu vertoonde zich de benevens eene pRouwklagt over het swaar
eellW der Apostelen i
n het heerljkst licht, verlies, de Noderlanden overgekomen den
terwjl de kerkgeschiedenis der latere eeuw 22sten October 1751 door hetonverwagtsterfeen tafereel opleverde van gestadigen strjd geval van Z.D.H. W . C. H. Friso,erfstadovervelerleigevoelens.Hj moestdaarin eene houder enz.(1751,in plan0)''.
Tlteodovws Joltannes Kerkltoven, geboren te
betreurenswaardige eenzjdigheid zien,zoodat
hj zich hoofdzakeljk bj de stichteljke zjde Amsterdam den 2denFebruarj 1789.Hjbleef
der kerkgeschiedenis bepaalde. Een anderen er steeds werkzaam en overleed aldaar den
weg volgde Gieseler,die zich dooreenscherp- 18denJunj 1857.Hjschreef: Gedichten(1825,
zinnig onderzoek derbronnenonderscheidt,2 d1n)'' welkevooralvan zjnevaderlandliealsmede H ase,die deuitingen van den Chris- vende gezindheden getuigen.
P . F. v@n Xer/rFzcrdl, geboren te Antwerteljken geestin den l00p dereeuwen in een
beknopt aesthetisch tafereel wist zam en te pen den llden November 1818. Hj ondervatten,- voortsN iedner,en vooral Chr.F. scheiddezich a1seen gevoelvoldichter,zooals
Wclr, die de algemeene regels der geschied- bljktuitzjne:pBalladenengedichten(1846)'',
vnrsching o0k op de kerkgeschiedenis t00- en overleed reeds den lsten Augustus 1857.

KERKREGT- KERKROOF.

325

K erkregt. Men verstaat hieronder het wezen derKerk en uit de algemeenegronden
regt, dat geldt voor de Kerk, en wel van natuurregt en zedeleer wordt afgeleid,

voor de Christeljke, speciaal de R.Katho- en in een positiLf kerkel'
qkrwf(.
)'
usdccldt
v.
sïlieke Kerk. Het oudste regtvan dien aard, astieum .ppq
sifir
plzzl), dat zich openbaartin de
het Canonieke regt,ontwikkelde zieh gedu- bepalingen derkerkeljkewetgeving;verder,
rende de eerste eeuwen van het Christendom in een algemeen, dat voor de geheeleKerk
in den boezem der Kerk uitde besltlitenvan geldend is,en in eenbl
jzonderkerkeljkregt,
de Christeljke gemeenten en de uitspraken datalleen vooreenbjzonderkerkgenootschap
van de hoofden der Kerk, de bisschoppen. ofvoorafzonderljkegemeentenvan krachtis.
Ze betroFen niet alleen zuiverkerkeljkeof Debronnen van hetkerkregtzjnindeR.Kageloofszaken,maar allengs breidden zj zich tholieke Kerk vooralhet zo0 even behandelde
uit t0t onderwerpen van nietztliverkerke- Canoniekeregt,depauseljkeenbisschoppeljke
ljken maar00kmaatschapgeljkenaard,vooral bullen en breves,de bepalingen derConciliën,
t0t alles wat in betrekklng stond met het vooralvan datvan Trente,en demetafzonderhuweljk, de vererving bj testament en de ljke vorsten of Staten geslotene concordaten.
overeenkomsten, wier bestaan, in gevalvan De Protestantsche Kerk volgdeaanvankeljk
ontkenning, slechts door den eed bevestigd mede,z00 veelmogeljk,hetCanoniekeregt,
k0n worden. HetCanoniek regtverdrong op

maar week allengskens daarvan af,en afzon-

datterrein meeren meerhetwereldltjk,het derljke kerkordeningen oflandsplakaten traRomeinsch regt, zoowel in '
tburgerljk als den daarvoor ill de plaats. De geschiedenis
in het strafprocés.Er ontstond uit dat dub- van het kerkregt der Nederlvndsche Herbele regteene tw eevoudige regtspraak:m en vorm de Kerk laatzich in viertjdperkenverk0n teregtstaan voor den wereldljken ofvoor deelen: 1.van de H ervorming t0t de Dordtden geesteljken regter:eene derdesoort,za- sehe Synodai2.van de DordtscheSynode t0t
ken van aemengden aard, behoorde t0t de be- de omwentellng van 1795;3.van de omwenvoegdheid zoowel van den eenen regter als teling van 1795t0t1848,en 4,van 1848 t0t

van den anderel
a. Toelz na Constantj;n de onzentjd.
D e bronnen van ditregtzjn vooroudere
Christeljkegodsdienstde godsdienstvan den
Staatwas geworden,kregen de besluiten van tjdperken de symbolisehe en liturgische gede Conciliën volkomene kracht van wet,en schriften der Hervormde Kerk, de verschilz00 vormden zj langzamerhand een volledig lende provinciale, later nationale kerl:orde-

regtj dat gold naasthet Romeinsche,aange- rlingen, de synodale en klassikale resolutiën,
vuld en verbeterd door de Decretalen van de de landsplaeaten en de Staatsresolutiën. De
Pausen. Het hield voorschriften in, zoowel kerkeljke organisatie van 1816 is vervat in
van zuiver kerkeljken aard,alsvan zuiver het Algemeen Reglement 011hetbestuur der
burgerregterltlk, strafregterljk karakter en Hervormde Kerk in hetKonlngrjkderNedervan procésvormen. Die voorschriften werden landen van datJaarenin dedaaropgegronde
vereenigd in het Corpns ./'
xr1 canonid clc'
?
M- bjzondere reglementen.Van de tegenwooré.- ,zonder evenwel ooiteen afgerond geheel dige kerkeljke W etgeving is het Algemeen
van in elkandergrjpenderegtsbepalingen te R eglementvan 1852 de grondslag.
behelzen: hoewel in zo0 verre welyecodii- K erkroof9ofnaauwkeurigerkerkdiefstal,
ceerd, w ashet toch nietde uitdzmkklng van iseen misdrjf,datreedsbj de oudevolken
een zelfstandig gesystem atiseerd regt;hetwas bekend is.Het Mozaische regtstraft roofvan
en bleef een gereclpieerd regt, dat is, een heilige zaken in enkele gevallen met steeniregt, dat slechts gold in zooverre door zjne ging;bj de Athennrsstond op tempelroofde
voorschriften inbreuk werd gemaakt op het doodstraf.HetRomeinsche regt defniëert8agemeene en het Romeinseh,eregt.Hetw as een crild-/f
z- a1swegnemingvaneeneheiligezaak;
subsidiair regt, evenals het Romeinsche; soms werd het met den dood gestraft. De
doch het had bovt)n dit regt den voorrang, Duitsche volksregten beschouw den oorspron-

zoodat zjneuitspraken eerderin aanmerking keljk den diet
btalvan eenegewndezaak,of
kwam en ter beslechting van kwestiën,dan van eene ni
et rewjde zaak uiteeneheilige
die van het Romeinsehe. Hoewel de laatste plaats als een mlsdrjfmet eene A'erzwarende

m eening niet door alle desktzndigen omhelsd
wordt, z00 spreekt in haar voordeel toch
vooral de omstandigheid, dat in D uitschland
de vreem de wetgevingen,in de Italiaansche
Staten geldig verklaard en in de regtsscholen aldaar geleerd, werden gerecipieerd,en
dat 0ok volgens de leer van de Glossatoren

(zie aldaar)en Portqlossatoren aan hetCano.

omstandigheid, waarop eene hoogere boete
moest toegepast worden; de invloed van het
veldwinnend kerkregt verhief hd tot een

specifek misdrjf,ten gevolge waarvan het

in het breede behandeld en naar omstandigheden met zwaarder ofminderzwarestl*aFen
werd bedreigd in het wetboek van KarelV ,
de Constitutio Crïzz
loc/i.
s Carolina van 1555.

nieke regt,alshetJongste, de voorrang toe- De strafregt-leeraren van den nieuweren tjd
kwam bovenhetRomeinscheregt.- Hettegen- VerWerpen den naam kerkrpp-/; omdat al
gewoordig kerkregt, in cngeren zin dan het meen aangenomen is in deJongere theorieën
Canonieke,noemt men de verzameling der van Strafregt,datro@ isdifstalmetyeweld
voorschriften. bepalingen en wettèn,dle be- fw dzldenpersoon.de kerkdiefbedoeltgewoontrekking hebben op de Kerk.Hetwordtver- ljk zulk geweld niet?omdat het misdrjf

deeld in een natnnrlj;k i'
drkrw/, L)'
useccledi- meestalgepleegdwordtlnonbewoondeyebouasticum ocfxrlle), dat uit den aard en het wen.Zj handhaven hetmisdrjfook nleta1s
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een Bpecifek strafb=r feit,mMr behandelen tingen ill de schei- en delfstnfkunde, = nhet a1s gewonen diefstal met eene verzwa- vaardde eene betrekking te Oker in den Berende om standigheid, die haren grond vindt neden-llarz, werd in 1846 docentin de scheiin de hoogere bescherming, den hoogeren kunde aan de mjnschool teKlausthalen in
vrede,diedegewjdezakenengewjdeplaat- 1862 hoogleeraar aan die inrigting,voorts in
sen in het 00g van hetpubliek genieten en 1867 leeraar in de mjnwetenschap enz.aan

waarop zj dus00k van wege den Staataan- de mjn-académie te Berljn,waarhj sedert
spraak kunnen maken.Ervaltveeltezeggen 1870 tevens 1id isvan detechnischecommissie
voor debeschouwing,datde diefstalvan eene voor njverheid.Hj schxeef: XHandbucAh der
heilige ofgewjde zaak ofvan eenezaak uit metallurgischen Hiittenkunde (1855- 1856,3
eeneheiligeofgewjdeplaats,een misdrjfisj dln,Qdedruk 1861-1865,4 d1n)'',- pAndat om dlebjkomendeomstandigheid zwaar- leittlng zum Studium der harzer Hiittenproder gestraft dient te worden.
cesse (1857)'',- rDie OberharzerHiittenproDe kerkdief openbaart eenen bjzonderen cesse zlr Gewinnung v0n Silber (2de druk
overmoed en legtverachting aan den dagvoor 1860)/'- rDierammelsbergerHiittenprocesse
zaken ofplaatsen,diein lleto0g van anderen (zde druk 1861)'', ytaeitfaden beiquantieene bjzondere vereerimg genieten.Die ver- tativen und quantitatlven Löthrohruntersueering kan opgezweept worden t0t dweep- chungen (2de druk 1872)'',- pMetallurgische
zucht,en debjzonderebescherming kan het Pxobirkunst(1866)'',- pGrundriszderSalimiddel worden t0twreede geloofsvervolging, nenkunde(1868)'',- pAbriszderThonwaarenwanneer het dericalisme zich van de harts- Iudustrie (1871)''
,- nGrundrisz derHiittentochten meester maakt en daaraan uiting ver- kunde (1872):' enz.
leent in overdreven strenge wetsbepalingen,
K erm an ofKirman,weleerCarmania,eene
waarvan een sprekend voorbeeld wordtgege- weinig bekende,zuidoosteljkeprovincievan
e tusschen Beloedsjistan, de Straatvan
v
en in dewet,uitgevaardigd onderhet cleri- Perzicale bestuur van KarelX ln Frankrjk,geti- Ormoes, Laristan, Farsistan, Khorassan en
teld pdu Sacrilège''.Eene der eerste daden Irak-Adsjemi, behoort grootendeels t0t de
van de Juljrevolutievan 1830wasdeafschaf- centraleZoutwoestjn van Iran en is00kdaar;ng van diewet.Zj waseeneaanvullingvan buiten karig besqroeid en niet zeer vruchtden Code Pénal van 1810,die in hoofdzaak baar. Het zuidelpk gedeelte behoort t0thet
thans n0g bj 0ns het strafregt regelt. De zuideljkerandgebergtevan Iran,hetwelk bj
kerkdiefstala1s zoodanig is bj 0ns onbekend. kaap Dsjask zich uitstrekt t0t aan de Z0e.
De Code Pénal bedreigt we1 eene afzonder- W aar de kust eene noordeljkejnoordwesteljkestraftegen:rhet bespotten metwoorden ljke en westeljke rigting erlangt,vormtzj
of gebaren van voorwerpen van eeredienstin eene smalle strook van hetdaarachteroprjde plaatsen, die t0t het uitoefenen van de zende terrasland Mogistan (Dadelland);maar
eeredienst geschiktzjn ofgebruiktwûrden'', aan denoordzjde,van KhamyrtotaanMinabj
maar roof nfdiefstalvan dergeljkevûorwer- met Bender-Abbasi en de ellanden Kisjm ,
pen wordternietin vermeld.
Laredsl, Hindsjam en Ormoes, is eene beK erkvaders (Patresecclesiae)noemtmen zitting Van den Arabischen Im am van M aBdeleeraarsen schrjversderoudeChristeljke kate, terwjl de oostzjde tot Beloedsjistan
Kerk,wiergeschriften beschouwd worden als gerekend wordt.- Dehoofdstad Kerman,00k
doordrongen van de regtzinnige leer.De ken- SirdqiânofSerdfân genaamd,ligttenzuiden
nis van hunne lotgevallen en van hunne wer- der W oestjn in eene bergkloof en aan het
ken vorm t den inhoud van eene afzonder- westeljk uiteinde van eene wélbebouwde
ljkewetenschap,nameljkvandeppatristiek''. vlakte, die w egens hare vruchtbaarheid de
D e waarde diergeschrifteniszeerverschillend, korenschuur van Perzië genaamd wordt.De
alsmede hun inhoud.Men heeft er van apolo- bevolking, geraamd op 30000 zielen,bestaat

getische, qolemische, leerstelligej zedekun- uitPerzen (Tadsjiks),Ghebers,Laren,Koerdige,historlsche en stichteljkestrekking.De den,Hindoe's,Armeniërs en Israëlieten.Men
beroemdste Grieksche kerkvaders zjn: Cle- vervaardigt er zjden stoFen, vooral atlas,
vepd Aleœandrinns,Orlgeses,Irenaeus,Atha- sjaals,wollen dekens, tapjten enz.O0k is

nl.Wsf.:, Basiliw.% de Gropfd, GregorLus 1,14 die stad het vereenigingspunt van verscbilNyssa, Grdporïv,
s nan Nlzïllze en Chrysôsto- lende karavaanwegen, zooals naar Herat en
& Nd, - en de beroemdste Lat
i
jnsche:Ter- Kandahar, naar Shiras en de Perzische Golf.
tullianus, Cywrït-l,
v) Ambrosins, Hilarius, ongetwjfeld had zj weleereen grooten 0mAugnstinus,Hqrônymnsen Gregoriu deGroote. vang.Sedert 1041heerschten erde SeldsjoeDe beste verzamelingen van de geschriften ken; in het midden der 14de eeuw zwaaiden

derKerkvaderszjn:Maximabibliothecavete- er de Mozaferiden den schepter,en in 1396
rum patrum (Leiden, 1677, (
27
d1n)'''
1765
79e)7 werd het land veroverd door de zonen van
XBibliûtheca veterum patrt
lm
van Galland.

-

17

Kerl (Georg Heinrich Bruno),een uitstekend beoefenaar dermjn-wetenschap,geboren
den 24sten Maart 1824 te 8t.Andre'asberg in
den Boven-llarz, ontving zjne opleiding aan
het gymnasium te Klausthal,vervolgens aun
de Koninkljke mjnschool:studeerde teGöt-

Tùnoer.

Kermandsjahân of Kirmandfakân,4e

hoofdstad der Perzische provincieK oerdistan,

ligt op den westeljken oever van de snelstroomende Kerkha of Karasoe (Choaspes),
is terrasgewjs aan de helling van een berg
gebouwd, en wordtbeveiligd doo1*een muur
v&n gebakken steen.Van binnen is Qe stad
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morsig,en destratenzjn eng,terwjlzjvan dagen opgeluisterd.Jaarljks werd voorts0p
buiten metharetalrjkemoskeeënenminarets den datum dierinwjding eene mi8 gehouden
een goed voorkomen heeft en door w elige en bj uitnemendheid met den naam van
bo
omgaarden,wandelparken,wateryarttlenenz. kerkmisbestempeld.Bjdiegelegenheidvloeide
omgeven is. Men heeft er eene cltadél bene- eene groote volksmenigte bjeen, en allerlei
vens het kasteel van een Perzischen prins
en ongeveer 30000 inwoners.Hareliggingtusschen Hamadan en Bagdad aan den grooten
weg voor legerbenden, pelgrims-en handelskaravanen is zeer gunstig. De ingezetenen
vormen een mengsel van Perzen, Koerden,
Laren, Arabieren, ârmeniërs en Joden;

kooplieden,goochelaars)muzikanten enz.von-

zj vervaardigen wapens en tapjten en bemoejen zich voorts hoofdzakeljk met den
oot'
t-,tuin-enwjnbouw.00kheelmenervele
overbljfselen van voormalige gebouwen.In
het noordoosten vertoont er zich te m idden
van talrjkebergtoppen,diedevlaktebegren-

houden,iszj eenegereedeaanleidingt0tmis-

zan, de hooge Tak-i-Bostân.Daar heeft men
in eene w oeste landstreek 2 rotszalen m et
beeldhouww erk en opschriften. D e grootste
is 16 Ned.elhoog,8 breed en 7diep,geheel
in derotsuitgehouwen,metgladdebepleisterde

wanden en isaan debuitenzjdeversierdmet
2 fraai bewerkte zuilen.De zjwanden zjn

den er gelegenheid om goedezaken tedoen.
Z00 ontstonden de kermlssen,waarbj na de
Hervorming aan den oorsprong - de kerkinwjding - niet meer gedachtwerd.In de
groote steden,waar men ten gerieve der neringdoenden de lkermis vaak weken deedaan-

bruik van sterken drank en t0tvelerleiongeregeldheden, weshalve ment tevens methet
o0g op de allengs verm inderde behoefte aan
dergelpk verkeer voorden kleinhandel,in den

laatstentjd hieren daarhetbesluitgenomen

heeft om de kerm is afte schaFen,- voorzeker een uitstekend besluit, wanneer men
tevensnietverzuim t,aan degeringerestanden

gelegenheid te geven t0t het bjwonen van
edeler volksvermaken.

Kern.onderdezen naam vermelden wj:l

Johan .& zl#rQ Caspa,r Kern,een uitstekend
bedekt met beeldhotlwwerk, en Op den ach- Nederlandsch taalkenner,geboren te Poerwotergrond vertoont zich het reusachtig beeld redjoopJavaden6denApril1833.Hjstudeerde
van een gewapendenruiter(Roestanj.Deklei- en promoveerdete Leiden indeletteren,werd
nere zaal,6 Ned.eldiep en 4 breed,is van daarna leeraar in de Grieksche taalaan het
buiten niet rersierd, bevat van binnen twee athenaeum t
e Maastricht (1848- 1862), zag
beelden met koninkljke versierselen en met zich in 1863 benoemd t0t hoogleeraar in het
opscbriften in hetPelewi.Men meent,dat dit Sanskl*iet aan eene school te Benares,bleef
werk afkomstig is uit hettjdperk der Das- er t0t in 1865 en aanvaardde toen te Leiden
dJi#d4 en het H0fvan EiosroeTcrdzmet de betrekking van hoogleeraar in het Sanskriet en in de vergeltlkende taalkunde.Hj
zjneJagt-en feestvermaken'voorstelt.
K erm es (CoccusIlicis,Lecanium Ilicis), schreefeene algemeen gew aardeerde:pHandis de naam van een insect, hetw elk t0t de leiding btJ het onderwjs der Nedorlandsche

orde dex Halfvleugeligen (Hemiptera) en t0t taal (1859 en 1860,lsteen2de d1;5de druk
de familie der Gal-inseden behoort. Het is

1869)*', pçakuntalâ, Indisch tooneelspel
vermaapschapt met de cochenille en leeftin van Kalidâsa (1862)''
,- plforte Nederlandhet zulden van Europa. De wjf
jes heehten sche spraakkunst(1872)'',- pDieGlossenin
zich aan de jonge takken en bladeren van derLex Salica und die Sprache der Salischen
eene eiksoort (Quercus coccifera).Zoodrazj Franken (1869)'',- envelebelangrjkeopstelhare ejeren gedeelteljk gelegd hebben,wor- 1en in tjdschriften.Voomtsgafhj talrjkebeden ztj van de baomen gehaald, met azjn wjzen van zjne veelomvattende taalkennis
gedootl, gedroogd en onder den naam van

door de uitgave van onderscheidene in het

Kermesin den handelgebragt.Zj vormen in Sanskrietgeschrevenewerken en van dMrvan
dien staat roodachtig-bruine, ronde, gladde door hem geleverde vertalihgen.
korrels. Deze bevatten eene roode kleurstof,
Tkeodor'
/
lpzlKern,eenverdiensteljkDuitsch
die in de m iddeneeuwen veelw erd gebruikt, geschiedkundige.Hjwerd geborenteBruneck
doch later door de cochenille vervangen is.
Evenals de coehenille bevat de kerm es carminezuur; het is echter nog niet zeker ofde
roode kleurstofen dier beide insecten schei-

den 5den M ei 1836, bezocht het gymnasium
te Innsbriick en studeerde te Heidelberg,

kundig dezelfdezjn.

zag zich

Göttingen en Miinchen.In 1862 keerde hj
gedurende korten tjd terug naar Tyrolen

vervolqens geglaatstbj de redactie

K erm es m inerale,eenmengselvananti- van het pHistorlsche Zeltschrift''te Miinchen.

monium-oxyde met antimonium trisulphide, Daarna begaf hj zich op aandringen van
werd voorheen in de geneeskunde veelge- professor Hegel te Erlangen naar Nurnberg,
bruikt, maar behoort thans, vooralwegens om aldaar volgens den w ensch der H istorideonstandvastigheid zjnerzamenstellingjt0t sche Commissie de geschiedbrounen der stad
de verouderde middelen.
te onderzoeken.Met lusten jver hield hj

Kerm is, eigenljk kerkmin, noemt men zich daarmede bezlg.In 1865 vestigde hj
tegenwoordig eenejaarmarkt?diein 0nsVa- zich a1s privaatdocent te FreiburgindeBreisderland t0t heden nagenoeg ln alle steden en gau,en werd erhet volgendoJaar buitenge-

dorpen noggeholldenwordt.vooralvôördeHer- woon en in 1870 gewoon hoogleeraar in de
vorm ing w erden de R.Katholieke kerken m et geschiedenisdermiddeneeuw tln.Hetlaatstedeel
grooteplegtigheidingewjd,doorallerleifees- van zjnnNi
irnbergerChronik''wasop depers,
teljkheheden gedurende de daarop volgende toen hj den 18den November 1873 te Mon-
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treux aan het Meer van Genève overleed. der Stadt W einsberg im J. 1525'' beschreef

KernbMters (Coccothraustes) noemtmen (1848).Hjwerdnagenoeggeheelblind,legde

eene groep van vogels uit het geslacht der zjne practjk neder,vergenoegde zich met

vinken.Zj hebben een plomp, kort en dik eenpensioen,hem doordeKoningenvanBejeligchaam en een sterken, kegelvormigen sna- ren en W iirtemberg toegelegd, en overleed
vel, waarmede zj de sterkste steenkernen den Qlsten Februarj 1862.Hj behoortt0tde
kunnen openen.Degewonekernbjter,die in merkwaardigste vertegenwoordigers der ZwaMidden-Europa woont,heeftaan de keel,den bise,
he dichtschool.Zjne rReiseschatten v0n
oorsprong van den snavel en op de vleugels dem SchattenspielerLux(1811)''maaktengrooeenezwarte,op den rugeenebruine,bj den ten opgang,en omstreeksdienzelfdentjdredinek eene grjze en naarachteren en aan de geerde hj met Uhland, z
gc/
zzcls en anderen
zjde eeneroodachtig-geelbruinekleur,- al- den rpoetischen Almanach (1812)'' en den
thans het mannetje in zjn winterkleed.Het rDeutschen Dichterwald(1813)'',waarinzjne
zjngezelligev0fraaiste gedich-

gels, die des
winters naarhet
zuiden van 0ns
werelddeeltrekken, doch in
Maart terugkeeren en zie'
h liefst

ten werden opgenomen. Daarna

verschenenzjne:
XRomantische
Dichtungen

h

ophoudenintloof-

/.f

wouden in de

nabjheid'van

tuinen. In het

voorjaareten zj
gaarne beukels,
en zj verdelgen
tevens vele kevers en andere

insecten,terwjl
zj zich in den
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(1817)'' en een
bundel pGedichten (1826)''dien
hj in latere uitgaven (4dedruk
1848) onder de
titels:rDerletzste Bliithen-

strausz (1853)''
en rW interblii-

then(1859)''aanmerkeljk ver-

meerderde.
.
,
Voorts schreef
zom er gaarne
vergasten aan
De kernbtter(Coccothraustesvulgaris).
hj: pGeschichte
kersen. Het is
zweierSomnamhun echter niette doen om hetvleesch,maar bulen (1824)'7 - rDie Seherin v0n Prevorst
om desteenen,diezjmetvaardigheid breken, (1829,2 dln;4dedruk 1846)'',- pGeschichte
Om vervolgenshetzaad tenuttigen.Eentroep BesessenerneuererZeil(1834;2dedruk1835)'
',
kernbtiterskanin kortentjdgrooteschadeaan - mDas W ildbad im KönigreichW iirtemberg

een kersenboomgaardveroorzaken,terwjldeze (1811q4de druk 1839)'', - pBilderbuch aus
vogelsalleen d00rnetien engew eerschotenver- meinerKnabenzeit(1839)*' enz.
hinderd kunnen worden in hunne roofztlcht.
Kernera Willd.is de naam van een plan-

Hunneçrootenapvormigenestenzjngebouwd tengeslacht uit de familie der Aroïdeën.Het

van takles en bekleetlmethaarenw0l;daarin

onderscheidt zich dooreen z-kleppigen kelk,

legt het wjf
le 4 groenachtig-grjze,brt
linge- door 6 aan de basis van het vruchtbeginsel
vlekte ejeren,en hetmannetje komtbj het geplaatste helmknoppen, een langw erpig

broeden haarOm streeksopdenm iddagaEossen. vruchtbeginsel meteen korten stamperen een
Van de soorten vermelden wtl:Den gewonen platten stempel en eene éénzadige bes.Het
kernbjter (C.vulgarisPall.,ziebjgaandeaf- omvat zeegewassen, die men in de M iddel-

beelding),- den groenen kernbjter(C.chlozis Cur.),- en de graauwvink (C.petronia
C%v.4.
Kerner (AndréasJustus),bekendalsdich-

landscheen Tropischezeeënaantreft.Demeest
bekende soort ls K.ocelzkïcl Willd.(Zostera
oceanica L.),in de Middellandsche Zee en in
den Atlantischen Oceaan te vinden.De sten-

ter en a1s sehrjver0I!geneeskundig gebied, gels en bladeren worden gedroogd en onder
werd geboren te Ludwlgsburg inW ù'rtemberg den naam van zeeyras(Zostera marinaL.4t0t
den 18de1,September 1786 en ontving aldaar vulling van matrassenj stoelkussens enz.gezjne eerste opleiding op hetgymnasium en bruikt.
in hetkloosterMaulbronn.Naden doodzjns K ernooft noemtmen,integenstelling van
vaders werd hj tegen zjn zin geplaatstin steenooft,zoodanige vruchten,welkeeenvleeeene lakenfabriek?totdat de dichter Conz be- zig-sappig omkleedsel hebben, waarin zich
werkte, dathj zlch in 1804 naardeuniver- een klokhuis bevindt of een zaadhulsel van
siteit te Tiibingen k0n begeven,waarhj in pergamentachtige vakken, zooals appels, pede geneeskunde studeerde en zich tevens aan r0n enz.
de dichtkunstwjdde.Na hetvoltoojen zjner K ero ofGero,een monnik,die omstreeks

studiën ging hj in 1809 op reis en vestigde
zich daarna alsarts teGaildorf.In 1818echter
verhuisde hj naar W einsberg,waarhj v0lgens schrifteljke oirkonden sDie Bestiirmung

hetJaar 750 te St.Gallen leefde,heeft,naar
men meent, den regelder Benedictjner orde
in hetHoogduitsch overgebragt.Zt
ln werk is

o.a. uitgegeven in de pDenkmalen des Mit-
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telalters''van Hattemer.Voortsvertolkte hj Ned.elhoog,en0q zjnt0pbevindtzich een
het ronzeVader''en desApostolischegeloofs- klein meer,des Dulvels Punchkom genaamd.
beljdenis'',en wordt voor den vervaardiger De Carran-Tual, 1000 Ned. el hoog, is de
gehouden van het pGlossarium Keronis'' en aanzienljkste berg van geheel Ierland. De
van onderscheidene lofzangen.
merkwaardigste rivieren zjn er,behalve de
Kerricx.onderdezennaam vermeldenwj: Shannontde Cashen,de Mainejde Launeen
Willem ferrïca, een verdiensteljk Zuid- de Roughty.DeLaunevoerthetwaterwegvan
Nederlandsch beeldhouwer, geboren te Den- het bevalligste meer van Ierland, van het
dermondein 1657.Hj werd een leerlingvan Lough-Killarney (Lean), hetwelk met zjne
Q'
t
œllinus (de Jonge),vestiqde zich te Ant- 3 waterkommen eene uitgebreide oppervlakte
werpen,waar hj in 1674 ln hetSt.Lucas- beslaat en vele kleine eilanden bevat. Het
gild werd opgenomen en vervaardigde:in de
hoofdkerk het marmeren gedenkteeken voor
& de TNJJ: met de beelden van Jaeobqs en
twee engelen,- in de St.W alburgskerk het
beeld van Johannh deDoopereneenbas-reliéf,
in de St. Joriskerk het marmeren altaar
van hetH.Kruis met een bas-reliéf,- in de
Dominicanerkerk twee bas-reliéfs, - in de

Bovenm eer, ten noordwesten van den Mangerton,is omgeven doorhoogebergen,bosch-

rjke dalen en naakte rotswanden.In het
Midden-ofMuckrussmet,
r(Turkmeer)ligthet
fraaje eiland Dynish en menzieterhetschiereilandMuckrussmetdeabdjvandiennaam thans een bouwval. Het Benedenmeer, het
grootste en schoonste van de drie, is zeer

Bagjnenkerk hetmarmeren gedenkteeken van diep en gedeelteljk door begroeide heuvels

Dorothea .llivlvldr met een beeld van den A) omgeven.Men zieter een waterval,de0'
Su1Jpzt/'
, en in de groote zaal derteeken- livan's Cascadey ter hoogte van 22 Ned.e1j
académie hetmarmeren borstbeeld van M aœi- 3 en het telt3 eilanden.l'ot deze behooren
@IiIiJtJ?I,keurvorstvan Bejeren.Voortsvindt Ross-eilandmetkoper-enloodmjnen,en Inmen kunstgewrochten van zjnchandinandere nisfallen meteenekloosterruïne en een altj;
kerlten van België.
tèisschen plantengroei. Ten noorden van dit
Willem T-çzzcfïl.
xKerrieœ,een zoon van den bekoorljk pewesten op den acht
ergrondder
voorgaande en desgeljk eenuitstekendbeeld- Dilrgle-baalbreidtde centrale vlaktevanKerr
y
zi
ch
ui
t
.
De
bodem
i
s
er
gr
ootendeels
houwer.Zjne moeder wasde dichteresBarbara O.gi:r.Hj werd geboren te Antwerpen zeer vruchtbaar en levertvooraltarwe,doch
den 22sten April1682, legde zich tevens t0e de landbouw is er n0g weinig ontwikkeld,
op de schilder- en bouwkunst en wasvoorts zoodat de bevolking er hoofdzakeljk in de
een gelukkig beoefenaar der dichtkunst,z00- veeteelt haar bestaan vindt. Men heeft er

dat hj nietalleen deken werd van hetSt.
Lucasgild,maar00k factorvanderedetjkerskamer De Oljftak''. Hj overleed in zjne
geboorteplaats den 4denJanuarj 1745.onder
de spreuk: Konst wintJonst''schreef hj:

koper,lood en jzererts,en op Valentiadelft
men uitmuntenden leisteen.Devisscherjwordt
er in 4 districten metOngeveer500vaartuigen
gedreven.De bevolking bedientzichalgemeen
van de Iersche taal en is zeer gehechtaan

DHet ongestadig wankelrad ofden Onderdruk- oudezeden en gewoonten.Zj isin dezeeeuw
ten maar herstelden Cambysus koning van aanmerkeljk afgenomen en telt omstreeks

Persiën (1700,tretlrspell/',- rDon Quichot 200000 zielen,van welke900/0t0thetkerkde la Mancha (1700,kluchtl''
,- nDe be- genootschap derR.Katholieken behooren.Het
schaemdenminnaerofverliefdendroguiBt(1702, graathchap zendt 2 en de hoofdstad Tralee

kluchtl'' Dekluchtvan den heerschenden een derden afgevaardigde naar het Parlement.
vastenavond (1703):',- pDe volbrachte straf Laatstgenoem de stad, aan de baai van dien
in Jerusalems ondergang (1703,treurspell'',- naam , aan den m ond der Lee en aan den
DOntwekten kryghslust uyt den slag van

Eeckeren (1703, kluchtl'', - pBerouwden
kryghslust uyt den slag van Eeckeren (1704,
kluchtl''
, en psuFende min en stinkenden
Cupido (1705,kluchtl''.
K erry,hetmeestzuidweste'
.jk graafschap

spoorweg gelegen,heefteen aangenaam voorkom en. M en vindt er een geregtshof, eene
kazerne,een klooster,een fraaipark en ruim
10000 inw oners,die zich methetstoken van

brandewjnthetbrouwen van bier,- voorts
metharing-en oestervisscherj bezig houden.
van Ierland,ligtin de provincie Munster tus- O0k is ereen levendige handel.Van de oveschen den m ond der Shannon,de graafschap- rige steden van dit graafscbap zjn Killarpen Limerick en Cork en den Atlantischen

ney, Dingle en Valentia-Harbour de voor-

Oceaan.Zjne kustheeftvelebaajen,boczems naamste.
en natuurljke havens, benevens een aantal Kers (Tropaeolum L.4isdenaam van een

kleine eilanden,van welke Valentiahetmerkwaardigst is; vanhier werd de onderzeesche
telegraafkabel naar Noord-Amerika gelegd.
Het graafschap met de eilanden heeft eene

plantengeslacht uitde familie derTropaeoleën
Hetomvat knolgewassen metwindende stengels en planten meteen spilvormigen wortel.

Zj zjn onbehaard,en de spiraalsgewjsgeoppervlakte van ruim 87 L geogr.mjl,waar- plaaiste bladeren veelalschildvormig met gevan ongeveer de helftuitwoestenjën, bergen iobden rand. De kelk is s-deelig, en de 5
en meren bestaat. Kerry is een van de berg- bloembladen zjn ongeljk, nameljk de b0achtigste gedeelten van Ierland en wordt we- venste 2 zittcnd en uiteenstaand,en de 0ngens zjne indrukwekkende natuur 00k w el derste 3 genageld en kleiner.Deze plantheeft
XIersch Zwitserland''genaamd.DeMangerton, i
8meeldradenmetopstaandehelmknoljes,die
ten zuidoosten van de stad Killarney,is 800 n 2 langwerpige vakjes verdeeld zljn. Het
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vruchtbeginsel bestaat uit 3 vruchtbladen en vormigen sta:aper zaet een enkelvoudigen
de stamperdraagt3 spitse stempels.Devruch- stempel en een éénhokkig vruchtbeginsel,-ten zjn sponsachtig enbevatten zaden zonder eindeljk door eene steenvrucht en eene b01eiwit. Algemeen bekend is de Oost-lndisehe vormige steenkern.De kersenboomen hebben

à'
er: (T.majusZ.),eene éénjarigeplantmet spiraalsgewjs geplaatste bladeren met af-

een 2 t0t 3 Ned.ellangen,ronden,onbehaar- vallende steunbladen en klierachtige knopden,broozentzich windenden,-gtengel en cir- pen'
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Dezoete ker:

CerasusMahaleb.
(Cerasus aV@
1um)is eenaandi
e
1
0
t
0t
12
Ned.
e
l
hoog
vorzaen de kersboozaen (Cerasus) eene soort zienljke boom,
van hetgeslaeht 4erPruimenboomen (Prunus.) wordt.Hj heeft eenegrjsachtigbruineschors
Het onderscheidtzich door een klokvormigen, en sterke takken. Zjne bladeren staan veel
vjftandigen kelk,diebj hetrjpendervrucht digter opeen dan die van den m orellenboom ;
verdwjnt,- voortsdoor5genageldebloem- zjzjngesteeld,omgekeerd-eivormig,ongeljk
bladenjomstreeks 29 helmdraden,een draad- gezaagd en dragen vaak evenzeer aanderan-
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den a1s aan den voet der bladschjfroode pend,aan den rand dubbelgezaagd.Dewitte

klierachtige wratten. De bloemen zjn in bloembladen zjn aan den bovenrand ;Jn geschermen geplaatst en d00r schubben omgeven.T0tdezeafdeeling behoorenveleverscheidenheden zopals de meikersen, de zwarte
kersen,de witte Spaansche kersen enz. Van
zoete keraen bereidtmen door destillatiehet
bekende ?Kirschwasser'',- en eene verschei
denheid ln Dalmatië, C. M arasea genaamd,

zaagd, de vruchten rond-hartvormig en doorgaans donkerrood of zwart. Men vindt de
vogelkersin Europa en in een grootgedeelte
van Azië. In parken en tuinen wordtzj,
wegens hare fraaje bloemtrogsen t0tsieraad
geplant.
De zoete kersen leveren eene aangenan:e
en gezonde vrucht en worden uitde kersen-

levert het maraskino-likeur. - W j geven
hierbj van CerasusJtVJ#leeneafbeelding,na- boomyaarden van Gelderland enZuid-llolland
meljk in aeen bloejendentakopl/sdederna- in dulzende hooge manden van betrekkeljk
tuurljke grootte,- in b een vrtlchtdragen geringe middelljn naar Engeland verzonden.
Van het hotlt van kersenboomen vervaardigt
men fraaihuisraad,zooalstafels,stoelen enz.
De kernen ot'pitten der kersensteenen kan
vrucht in natuurltjke grootte, - en in e men in plaats van amandels in gebak gebruieene doorgesnedene kern.
ken,en er 00k eeneolieuitpersenldiebj
T0t de afdeeling der trosrormige kersen- - 18OC.dikvloeibaar en bj - Q2ùC.vast
boomen behooren 2 m erkwaardige soorten; in wordt. De kersenboomgom Of de harssoort,
de
a
anz
ei
eer
nl
stj
epl
keaats Ceras'as Mahaleb A i/!., een welke uit de spleten der schors van oude
keester, die weleens 6 Ned.el kersenboomen vloeit, geljkt op Arabische
hoog wordt,met eene bruine schors,gedekt g0m , is in verschen toestand week,taai en
meteenegrjze,doorschjnendeOpperhuid,ron- kleverig, doch in gedroogden staat hard en
de, aan de basis schier hartvormige, stomp- schelpachtig op de breuk en lost in water
gezaagde bladeren en gesteelde bloemtrossen niet volkomen op (zie voorts onder Cerasinej.
mettalrjkefraajewitte bloemen.De kersen Dekersenboomgom wordt alsverdikkingsmidden tak op de halve grootte,in c een helmknop met de helft van den helmdraad OP
3-voudige grootte,- in d eene opengesneden

zjn z0o groot a1serwten en donkerrood of' delin dekatoendrt
lkkerj gebezigd en vormt
zwart; men vindt ze in het zuiden van Eu- in Provence en Languedoc een handelsartikel.
ropa. W j geven daarvan eene afbeelding, K erstem an (FranciscusLieven),een veren wélin a eenbloemdragenden tak op l/sde diensteljkNederlandschregtsgeleerde,weonde

in de 2de helft der 18de eeuw te Heusden,
was er a1s pleitbezorgerwerkzaam ,gafmet
den titel van professor honorarius en lectnr
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1774 wegons het vervaardigen van een val-

schen wisselte Schoonhoven in hechtenisqe-
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jurislesin deregtsgeleerdheid,doch werdin
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/ #,
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nomen, en te Rotterdam t0t eene 3o-larlge
tuchthtlisstraf veroordeeld. Reeds den 19den
Ap
o
ntr
si
lag1
e7
n8,6na
we
dar
tdhh
jjinechterop zjn verzoek

de kerk van hetwerkhuiseene afseheidsrede gehouden had.Behalve
het door hem opgestelde: s'
fueven van Ker-

steman (1792,2 dln)'',leverdehj:rDeacadémie der jonge practizjns of beredeneerde
consideratiën over de theorie en practjk in
zaaken van regtspleging enz.(1763- 1766,3
!:dr
d
.
s
.
'
é
.
'
z'
V
.
stukkenl'',- pNiet
lwe oefenscholendernotalII
k.>
$ :% ; C.
'
Il
rissen enz. (1M
i66)'', pHollandsch regtsge?
j
l
e
4kh
$1 .,,
t/
leerd woordenboek (1768- 1773, 3 d1n)'','I
Pï
%
Reqtsgeleerde kweekschool of sleutel der
crimlneele pradjk (1782?2 dln)'',.- pHandleiding t0t het edele schaakspel (1787)'',N
DElisabeth en Carolina (1787, 2 dln)'', mRe
qtsgeleerdekatechismusofverkortende
papegaal(1790)'',- psecretarj derHollandCerasus acida.
sche voogdjen ontsloten enz. (1191)'', PraeceptorderJongenotarissenenz.(1791)'',
der natuurljke grootte, in b een bloem- - rRegtsgeleerde katechismus verdedigd enz.
blad,anderhalfmaalvergroot,- inceenevrucht (1792)'* - ,De procèszieke burger (1792)''
enin d eenekers,beideinnatuurljkegrootte. - en pDepleitendepradizjn enz.(1792):'.
De soort,welk: wj in detweedeplaatsbe- Kervel (Anthriscus Hofm.
) is de naam
doelen,is de vogelkers(CerasusPadusDec.), van een plantengeslacht uit de familie der
een boom ,die we1eens10Ned.elhoogwordt, Schermbloemigen.Hetonderscheidt zich door
maar gewoonljk een heesterbljft,meteene een onduideljkenkelkzoom ,omgekeerd-eivorbruine schors en roodachtig-bruine twjgen. mig-afgeknotte ofuitgerande bloembladen met
Dejongeloten zjn fl
jn behaard?debladeren ingebogen topslip, en eene kort-gesnavelde,
h

*.

.

omgekeertbeivormig,aan de baslssmalaQ00- ongeribde, ongestriemde vrucht, De gewonn
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i
%ûnkerll
el (A. Cerefolium H(?
fm.
) wordt 1/: vinsyletige blaadles,
tot 1 Ned.elhoog en heefteen dunnen,spil-

voorts d00r hare6bladlge omwindseltjes.Ditgewasschjnt0nvormigen, vertakten wortel, een rolronden, schadeljk te wezen.
vertakten,hier en daarkehaarden stengelen
Qubbel-vindeelige bladeren.De onderste heb'
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Den naam van dolle kerrelgeeftmen:

Aan de Selteenling of revlekte Scheerling
(Conium maculatum L.j,z1eOnderSckeerling.
Aan de reryiftige ofyroote '
clferpcAeerll.
ç
(Cicuta virosa L.),zieonder Oïclfl.
Aan de kondspeterselie(Aethusa Cynapium
L.
j,zie onder Adhm a.
Voortsvermeldenwj n0g:
De plantkerrelof Roomschekervel(Chaerophyllum odoratum Lam.j,eeneforscheoverbljvende qlant, die bj ons in Meien Junj
bloeit en ln de hoogeberystreken van Zuiden Midden-Europa in hetwlld voorkomt.Hare
groote, zachtbehaarde bladeren hebben een

anjsachtigen reuk en een zoetachtigensmaak.
Deomwindseltjesbestaanuit5t0t7 bladen,
en devruchten zjn zeergroottljn-lancetvor-

mig, bruinachtig-zwart, glanzend en geribd.
De plantkervel levert eene aangename soepgroente.

Dewaterkerrel(Phellandrium aquaticum Z.),

eene zjarige of overbljvende plant! die in
Julj ofAugustus bloeit en bj 0nsln veenstreken en moerassige plaatsen voorkomt.Zj
draagt 0ok den naam van waterfenkel,waterJprlyi#jkikkerstoelen enz.Zj heefteen zeer

vertakten stenqelmetuitgespreidetakken,Qt0t3-werfgevlnde bladeren meteironde,vin-

deelige blaadjes,welke,voorzoover zj zich
onder water bevinden,in zeer fjneslippen
ben een scheedevormigen steelen de bovenste verdeeld zgn.De kortgesteelde bloemscherzjn zittend,terwjlzj aandeonderzjdedigt men staan tegenover de bladeren en bezitten
behaard zjn.De bloemschermen hebben ge- geen omwindsel. doeh de bloemschermpjes
woonljk 4 of5stralen engeen gemeenschap- zj
n van Omwindseltjesvoorzien.Devruchten
@*
peljk omwindsel, doch de schermpjesdo0r- ZIJI
R langwerpig eirond,hebben een seherpep
gaans omwindseltles, welke uit 1 t0t 3 smaak en Y7aren te Voren onder den naam
schubben bestaan. Deze plant heeft een fris- van Semina Phellandriiin de geneeskunde in
schen,specerjachtigen geurenbehoortvooral gebruik.
te huis in de zuideljke landen van ons we- De naaldeakerrel (Scandix Pecten Veneris
relddeel.W j geven hlerbj de afbeelding van L.
),o0k eiberbek,kranebek en ojevaarsbek geeen bloejenden tak,een wortelblad en een naamd, een eenjarig onkruid,hetwelk op de
zaaddragenden tak,allen innatuurljkegrootte. bouwlanden in de provincie Groningen veel
Kervel wordt hoofdzakeljk a1s soepgroente voorkomt en veel overeenkomst heeftm et de
Kervel.

gebruikt.
Men geeft den naam van wilde kervel:

tuinkervel.

Kertsj, de onsteljke landtong Van het
Aan het pii
pkrgdd (A. sylvestris Hofm.
j, Zuid-Russische schiereiland de Krim ,van het
eene overbljvende plant,die in 0nsVader- tegenoverliggend schiereiland Taman in Caul
and op vochtiqe plaatsen,langs wegen en casië door de Straat van Kertsj ofJenikale
hagen veelvuldlg voorkomt. Het heeft een (te voren 00k de Straatvan Kafa ofFeodovan onderen ruigen,van boven onbehaarden, sia en in de dagen der oudheid de Cimmerigesleufden stengel,wordt 1 Ned.ellang en sche Bosporus)gescheiden,bevat,behalvede
draagt eene menigte bloemschermen. De 3- van Oudsvermaardesteden KaFa(Feodosia),
w erf gevinde bladeren met eironde,zaagsge- Kertsl, Jenikale en Arabat, eene menigte
wjsingesneden blaadjeshebben een gootvor- bouwvallen, die aan deheerschappj derR0migen bladsteelen de bloemschermen hebben meinen,aan die derVenetianen en Genuézen,
geen omwindsel,terwjl debloemschermples en eindeljk aan die derTartaren herinneren.
van 5- t0t 8-bladige omwindseltjes voorzien De stad Kertsj,wier gebied methetnabjzjn.Deonbehaardevruchten zjn langwerpig, zjnd Jenikale een afzonderljk distrid uitglad of een weinig bultig.
maakt met eene bevolking van ruim 21000
Aan de dronkenmakendekervel(Chaerophyl- zielen, bestaande uit Russen,Grieken,Italilum temulum L.
j die zich van hetpjpkruld anen,Armeniërs,Tqlerkessen,Joden en Duitonderscheidt door haren ruigen,rood-gevlek- schers, droeg in ouden tjd den naam van
ten, onder de knoopen gezwollen stengelen Panticapaeum of Bosporus en w as a1s de
harevan boven zachtbehaarde,dubbel-gevinde hoofdstad van het voormalig Taurië eerst de
bladeren met langwerpig-eironde) lobbig- zetelvan het Bosporus-,daarna van hetP0n-
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tus-gebied onder M lthrldates en Pltarnaces. der l7de eeuw te Antwerpen geboren, ont-

Kertsj-lenikale heet'
t eene ruime en veilige ving het eersteOnderwjsvan zjn vader,en
haven,in 1822t0tvrjhaven verklaarden t0t schilderde bloemen, planten, vruchten! visaan den oosterschen oorlog druk bezocht. schen! vogels enz., die hj geestig wlst te
Tegenwoordig is aldaar en te Feodosia de groepe'ren en in landschappen te plaatsen.
handel van weinig belang.Van meer gewigt Jokan k
Spàï/dkijkoning van Polen,legde eene

zjn er devisscherj,de zouthandel,de wjnbouw en de veeteelt. In de vesting,die de
haven bestrjktjverheftzicheeueoudehoofdkerk uit den tjd der Genuézen.Grootsche
bouwvallen van zuilen ill de nabjheid der
stad wjzen vermoedeljk deplaatsaan, w aar
weleer hetpaleis van M itltrldates stond. 00k
toont men erhetgrafvan dien Vorst,en bj
opgravingen, in 1830- 1834 gedaan, heeft
men veel belangrjks gevonden,dat gedeelteljk te Petersburg,gedeelteljk in hetTaurisch muséum te Kertsjbewaard werd;doch

verzameling aan van zjne stukken,en toen
die afbrandde, moest de schilder op nieuw
beginnen.Nu schilderdehj0.a.de4werelddeelen,m et een verbazend aantaleigenaardige
iguren gestoFeerd. De Koning verhief hem
in den adelstand, maar k0n den onafhanke-

ljken kunstenaar nietbewegen om aan het
H0f te verschjnen. Op last van prin: W illem I1I schilderde hj voortseenigeplafondstukken in hetkasteelte Breda,en overleed
aldaar in 1696.

HiërônymusvanX-.
V:J,desgeljkseen schilder en vermoedeljk uit hetzeltde geslacht.
stad,nadatzj doordeRussenwasontruimd, Hj deed eene reis door Frankrjk en schilden 25sten Mei 1855 is laatstgenoemde

door de Engelschen en Franschen bezet en derdete Straatsburg hetportretvan den aartsvervolgens geplunderd, zoodat o0k het mu- hertog en bisschop Leqpold,hetwelk in 1609
séum niet Ontsnapte aan de algem eene ver- door Sadeler w erd gegraveerd.
woesting. Daarna kreeg majoor Westmacot Nikolaas van Kessel, een neefvan bovenverlof om de n0g overgeblevene oudheden vermelden Inerdinand en desgeljks een benaar het Britsch Muséum te zenden. Later gaafd schilder. Hj werd geboren teAntwerontstond er een comité voor verderenaspo- pen in 1684 en leidde een zeer ongeregeld
ringen, welke door Dwncan Maepherson in leven. Hoewel hj in 1696 eeneM nzienljke
het prachtwerk: rAntiquities Ot'Kertsj and nalatenschap Van zi
jn 00m ontving, verviel
researchesin theCimmerian Bosphoros(1857):' hj totarmoede,en overleed in 1711.
Tlteodoor van .A'e.ç.::!)eenverdiensteljkgrazjn openbaar gemaakt.De Verbondene M0-

gendhedenverlieten Kertsj-lenikaleden24sten Veur. Hjbehoordewaarschjnljktothetzelfde
geslacht van kunstenaars en leefde omstreeks
Junj 1856.
Kessel.onderdezennaam vermeldenwj: hetmiddenderlTdeeeuw.Hj heefteengroot

Joltan van Kessel,een beraemd Zuid-Neder- aantalprenten vervaardigd,die op eenevastej
landsch landschap-en dierenschilder.Hj werd vrje manierzjn behandeld.Veledaarvan begeboren teAntwerpen in 1626,ontving onder- vinden zich in de door Teniers bezorgde uit-

wjs van Teniers,maarvolgdehoofdzakeljk
de manier van Breugl
tel.Htj reisde in 1680
met zjn zoon naar Spanje,waarvermoedeljk onderscheidene stukken van zjne hand
zjn achtergebleven.Zjn sterfjaaris0ns0nbekend.
Johan t,c. K esselde Jongere,waarschjnljk

gave der galerj van Brussel.Hj graveerde

veel naar Italiaansche meesters, en heeft
daarenboven te Utrecht een werk in folio
uitgegeven,vazen en ornamenten bevattende,
naar teekeningen van Adam rJl Vianen.

K essels (Matthias), een beroemd Neder-

landsch beeldhouwer, geboren te Maastricht

een zoon van den voorgaande. Htjwerd ge- in 1784, zou na het overljden zjns vaders

boren te Antwerpen in 1644, volbragt m et tot goudsmid worden opgeleid. Zjne liefde
zjnvaderofnaamgenooteentogtnaarSpanle, t0t de beeldende kunst spoorde hem echter
onderscheidde zich als portretschilder,zoodat aan, om naax Hamburg te reizen en zich
hj hetafbeeldselvankoningin M ariaZolizl daar te oefenen onder de leiding van zjn
eaws vervaardigde en t0t haar hof- broeder, die de betrekking van architectbeT@% Orl
schilderbenoemd w erd,doch behandelde o0k kleedde. In 1806 ging hj naar Petersburg,
historische onderwerpen, het iandschap en waar de Belgische beeldhouwer Josepk CâJ-stilleven. In het paleis M eazar te M adrid berlain hem onderwees i11 de behandeling van
schilderde hj rpsyche, door Cupido in een den beitel en hem gelegenheid schonk om
schitterend paleis binnengeleid'' en rpsyche bljken te geven van zjn talent.Nadathjin
in eenewoestjn doorwildedierenomgeven''. 1817 te Maastricht teruggekeerd was? boet-

Na den dood der Koningin genoothj even- seerde hj eene allegorie, het huweljk van
zeer de gunst van hare opvolgster Anna en
schilderde meermalen haar portret, alsmede

den Kroonprins met prinses Anu P- lowna
van Rusland voorstellende. Kort daarna ver-

datvan koningKarelI1.Laterwerdhjdoor trok hjnaarParjsen vervolgensnaarRome,
pngesteldheid zoodanig geteisterd, dat een waar hj in hetatelier van Thorwaldsen naar
portret,hetwelk hj van Philip V vervaar- modellen van dezen grooten meester2 fraaje
digen z0u,geheel en almislukte.Hj schil- bas-reliéfs,rDag''en ?Nacht'',beitelde.Daarna
derde in de manier van van Di/cà en men verwierf hj den prks van Canova met een
vermrldt, dat hi
j dien grooten kunstenaar beeld van den A)Sebastiaan,zoodat Willem T,
evenaarde.Hj overleed te Madrid in 1708.
koning der Nederlanden, hem een Jaargeld
Ikrdinand van Xddé'e!, desqel
jks een ver- schonk van 1200 gulden,opdathj zjne studiensteljk schilder.Hj werd ln den aanvang diën z0u kunnen voortzetten.Hj werktemet
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i-ver en zjn pRustende discuswerper' be- van het vredegeregt,lid van den gemeenteJ
zorgde hem grooten roem .Te Rome vervaar- raadendekenderrederjkerskamer,enschreef:
digdehj ook een borstbeeldvan denadmiraal KFeestvieri
ng ter eerq van protbssor J.L.
Tromp,alsmede eenilgroep,een tafereeluit
esteloot enz.(1846)',- pHerinnering aan
den Zondvloed voorstellende, een stuk, dat het inhuldigingsfeest van den heer dodor
wegens compositie,uitdrukking en keurigheid Pieter Lefèvrealsburgemeesterenz.(1854)'',
van bewerking t0t de beste voortbrengselen - en vel
e belanqrjke artikels in het door
dermoderne beeldhouwkunstgerekend wordt. hem geredigeerdenleuwsblad:rDestadNieuwO0k een Schjfwerper'', dien hj voor den poort''.O0k leverdehj een bundelgedichten
hertog ran Dez
px .
:F
zïre vervaardigde,bewees, en gafvan 1863 t0t 1868 het nNieuwpoortBch
dathjdiepwasdoorgedrongen in hetschoone Jaarboekje''uit.
der Grieksche kunst.Een pchristuskop''van
Kessels is tallooze malen gecopieerd,en ook

Ketel is de naam van een metalen vat,

bestemd t0t het verwarmen of koken van
zjn pchristus aan den geeselpaal''en zjne vloeistoFen.Ketels hebben in verhouding tot

Madonna''worden zeer jeroemd.Tot zjne den omvang eene aanmerkeljke diepte,d=r
uitspanning boetseerde hp somtjds dieren, zj andersgewoonljkpannengenoemdworden,
welke algemeen bewondering wekten. Hj en zjn van boven meteen bj den ketelbeoverleed te Rome in 1836.
K esteloot. Onder dezen naam vermelden
@*
Wg:

hoorend deksel gesloten, daar m en OPen0
vaten van gegotell jzer met den naam van

potten bestempelt.Ketels voor huiseljk ge-

JaeobZndef
tsk Kesteloot,een verdiensteljk
Nederlandsch geneeskundige.Hj werd geboren te Nieuwpoort in Vlaanderen den 9den
Odober 1778,legdezich metjvert0eop de

bruik vervaardigt'men van gegoten ofgesla-

zocht hj eenigen tjd onder de leiding der
beroemdste hoogleeraren de hospitalen te Parjs en vestigde zich eerstte Vlaardingen en
daarnate 'sHage,waarkoningLodewqkhem
eene aanstelling schonk bj zjn Kabinet en

8toomwerktmj raadplege.

gen jzer, van koper ofvan messing.Men
heefteigenljke kookketels,waarin hetwater

aan de kook wordtgebragt,en sehenkketels,
oude talen, studeerde te Leiden en werd er waarin het kokende water wordt overgegoin 1800 t0t doctor in de genees.,heel-en ver- ten. In het laboratorium vindt men den deloskunde bevorderd na het verdedigen van d/illeerkefel, maar vool'al is de stoomketelvan
zjne pDissertatio de dysenteria''.Daarna be- groot belang, waaromtrent men het artikel

K etelsteen ontstaatin de stoomketelsals
eene min ofmeer dikke korst,die er de binnenwanden bedekt en gevormd wordt door
aardachtige zelfstandigheden,zooalskoolzuren
hem tevens belastte met het toezigt op de kalk,gips enz.jwelke zich in het bronwater
inxigtingen van w eldadigheid, de krankzin- bevinden.Zulk een dikke aanslag verhindert
a en stelt de
nigengestichten enz.O0k werktehj krachtig het doordringen van de warm t'
mede t0t invoering der koepok-inenting. In ketelwanden bloot aan het gevaar vau ver1817 werd hj hoogleeraarin de geneeskunde branden, zoodat m 0n gedurig die korstmoet
te Gent en bleefer w erkzaam tot1830,toen wegruimen, hetgeen veel m oeite kost.M en
hP-* zi
J-n emeritaat verzocht en verkreeg.Nu heeft dan o0k onderscheidene zoow elmechaW iJ-dde hp
--zjn tjd aan de practjk en aan de nische als chemische middelen aangewend om
beoefening der taal- en letterkunde van zjn de vorming van dien aanslag te verhinderen.
vaderland, totdat hj den 5den Julj 1852 te Tot de mechanische behoorde hetw erpen van
Gent overleed.Van zjnegeschritten vermel- stukken glas, porselein enz. in den ketel,
den wj: nVerhandeling overdegelekoorts, opdat deze door schuring de wanden zouden

door dr.Miller(1806)'',- rDiscourssur1es vrjwaren van desteenkorst.Hetisechtergeprogrès des sciences, lettres et arts depuis

bleken,datditm iddeleer na-dan voordeelig

1789 Jusqu'
à ceJour(1809)''- rDekoepok- is, daar het alleen op den bodem van den

inenting getoetst aan het gezond verstand

ketel werkt en de glas-en porseleinbrokken

enz.(1812)'',- rcnnspectusmateriaemedicae zich somtjdsmetden ketelsteen aan dewanin usum auditorum (1817)': plosephiL. den vasthechten.Betereuitkomsten heeftmen
B.de Quarin,animadversiones pradicae in gezien van orçanische en bepaaldeljk sljmediversosmorbosetc.(1818-1820,2 d1n)''
,- rige stoFen, dle in den ketelw erden gew orKLofrede op Hermanus Boerhaave (1819;2de pen, zooals aardappelen, zem elen, stroop,
druk 1825),,, bekroond door de Hollandsche dextrine enz.,waardooreenevaste zamenvoeMaatschappj van FraajeKunsten en W eten- ging der kristalljne deeltjes van den kctelschappen,- pElementapathogeniae (1825)'' steen belemm erd w erd en dezeeene broosheid
agmentaaetiologica(1826)'',- mllulde verkreeg, die het wegruimen gemakkeljk
pFr
aan Gerardusvan Swieten(1826)'''- PFr
ag- maakte.Onderde scheikundige middelen zjn
.
menta symtomatologiae (1826)'',- pBrletwis- vooralsoda,potasch,koolzure ammonia,bageling van mr.W .Bilderdjkmetprof.Keste- ryt,bjtende kalk,salmiak,tinzoutenz.aanl00t (1842)'',- en poldenbarneveld's heer- bevolen. Van deze werken alleen de laatste
ljkheid Rodenrjs enz.(1852)''
. O0k schreef tw ee op den reeds gevormden ketelsteen!
hj een grootaantalopstellen in verschillende vooral het salm iak wordt zeer aangeprezen,
daar dit den neêrslag allengs oplost,evenals
tjdschriften.
Peter Jccos Kesteloot,overleden te Nieuw- zoutzuur, zonder een schadeljken invloed te
poort den l7den8eptember 1871 in den ouder- hebben op hetjzer.Hetvormtmetkoolzuren
4:m van 56 Jaren.Hj waB aldaar griëer kalk chioorcalcium en koolzure am monia)
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welkemetdenwaterdamp ontwjkt.Koolzure PerLodiekekdffljàrelkeszjnzoodanige,waarin
alkaliën doen de gips in de gedaante van de reeks derwgzergetallen Op nieuw te voorknolzuren kalk nee
-rslaan;bevinden zj zich schjn treedt.- Daarenboven heett men in
in voldoende hoeveelheid iu den ketel,dan de cjferkunde den kettingregel,dienende om

wordt het ontstaan van den ltetelsteen belet. de verhouding van 2 grootheden uit eenige
Zeer doelmatig is o0k de toevoeuing van ba- dâârtusschen gel
egene verhoudinqen te vin-

ryt, hetwelk desgeljks koolznre zouten en den,welkedoorvergeljkingen ultgedrukten
gips doet neêrslaan;hierbj echterheeftmen zôö metelkanderverbonden zjn,datde linwaterreservoirsnoodig.
ker zjde van elkevergeljking geljknamigis
Vooral voor stoomschepen, die de zee b:- metderegterzjdedervoorgaande,bjvoorbeeld:
varen,is het van belang de vorming van keX Rjnlandsöhevoet= 100Enqelschevoet;
telsteen te voorkomen,daarhetmoejeljk is 81 Engelsche voet = 7G Parpsche voet;
den ketel op eene langdurigereisbehoorljk 29 Parjsche voet = 30 Rjnlandsehe voet.
schoon te houden.Volgens Coustl bestaat de

Derekening isin orde,zoodraderegterzjde

ketelsteen van het zeewater hoott
lzakeljk uit der laatste vergeljking geljknamig lsmetœ.
gips met geringe toevoegselen van waterhou- Men verkrjgt nu de waarde van œ doorhet
dende koolzure magnesia,vrje magnesia en product der getallen aan de regter zjdete
sporen van jzeroxyde, aluinaarde en kiezel- deelen door het product dergetallen aan de
aarde,en hj vindthetbestevoorbehoedmid- linkerzjde.Men vindtden kettingregelreeds
delin hetverwjderen van hetwateruitden aangewend in een cjferboek van 1526.ketel vöôrdat dit het verzadigingspunt met Omtrent kettingbrsggen raadplege men het
betrekking tot gips bereikt heeft. Dit punt artikel W'rsw, om trent kettingsleepvaart het
ligtbj gewonedrukking en 15OC.bj13OB., artikel, Sleepvaqrt en om trent de galnanisch,e
doch bj elken atmospheerhoogerook 15OB. keten het artikel EleetrieLtét.Zie o0k onder
lager.Intusschen zoekt m en.het gebruik van

'c tfrdzl.

zeewater zooveelmogeljk te beperken door

K etteler(W ilhelm Emanuël,vrjheervon),

zjn zeer verschillend.Men heeft er zoowel
in het ijne zakuurwerk als aan boord van
hetreusachtige oorlogsvaartuig,waarzj als
k
abelketting aan zware ankersbevestiydzjn.
In vroegeren tjd gebruikte men ln den

aanvankeljk te Göttingen, Berljn, Heidel-

den gebezigden damp te verdigten en aldus bisschop van M ainz en de telg van een oudwedert0tvoedingvandenketelaantewenden. adelljk W estfaalsch geslacht, werd geboren
K eten Of ketting noemt men eene reeks te Miinster den 25stenD ecem ber1811,ontving
van door elkander gestrengelde ringen.Deze zjneopleiding aan de domschoolin zjnegelaatsten - de schakels - kunnen eeneronde booxtestad en vervolgens op eene Jezuïeten01langwerpigegedaante hebben.Dekettingen schoolte Brieg in Zwitserland.Hj studeerde

berg en Miinchen in de regten,voldeed aan

de wet op de krjgsdienst door een jaarte
staan bj een kavallerie-regimentte Miinster

en was van 1834 t0t 1838 werkzaam a1srefe00r10g kettingkogels of 2 kogels, door eene rendaris aldaar.Ten gevolge van den Keulketen verbonden, die vooral in den zee-oom schen bisschopsstrjd nam hj zjn ontslag uit
l0g groote schadeaan hettuigderschepenver- de staatsdienst, gaf eenigen tjd onderwjs
oorzaakten. Bjden waterstaatwarenvoor- a1sprivaatdocenten studeerde vervolgensvan
heen kettlngmolens in gebruik, bestaande uit 1841 t0t 1844 te M iinchen en M iinster in de
eene gesloten ketting,voorzien van emmers, godgeleerdheid.Nazjnewjding(1Junj1844)
waarmede men het water uit kanaalpanden was hj eerstkapellaan teBekum en daarna
maalde. De ketting w erd door paarden in be- (1846)pastoor te Hopsten in W estfalen.Door
weging gebragt.- ln de cjferkunde ofliever het kiesdistrict Lengerich naar de Duitsche
in de algebra heeftm en de kettinybrenk ofde NationaleVergadering gezonden,hieldhj op
gedurige breuk, die de verhouding voorstelt het graf van D cknowsky en Auerswald,den

van 2 geheele positieve getallen. Zj heeft 16denSeptember1848vermoord,eeneoyzienden vorm :
barende redevoering. Bj de beraadslaglngen
A = a + 1- 1 1
overdegrondregten toonde hjzich eenvoorB
b c d enz.,waarin a,b,c,d standervan eenevolkomeneonafhankeljkheid
der Kerk van den Staat.In 1849 werd hj
geheele getallen voorstellen,wjperyetallen ge- proost aan de Hedwigskerk te Berljn!doch
noemd en overeenstemm ende m et de quotien- zag zich reedsden 15denM aart1850,in plaats

ten, welke men verkrjgt,wanneer men op
de gewone wjze den grootsten gemeenen dee1erzoekt.IsbjvoorbeeldA = 81 en B = 37,
dan verkrjgtmen voora,b,c,ddegetallen
Q, 5,3,2.Zjn de grootheden,wierverhouding men zoekt, onderling meetbaar, dan
kom t m en t0t eene deeling, die geene rest

van den kerkeljk gekozen,maar door den

Pausgewraakten Leopold & A-i#/,door Pins
IX totbisschop van M ainz benoem d en den

26stenJunj door deLandsregéring indiebetrekking bevestigd. D 0or den m inister eon
Dalwigk ondersteund, betoontle de nieuwe

bisschop weldra een onvermoeiden jver,om
overlaat;zjn zj onderling onmeetbaar,dan devrjheden,aan deR.KatholiekeKerk vererlangt de kettingbreuk een oneindig aantal gund, te gebruiken en uitte breiden.In het

termen en deverhouding isslechtsbj bena- geschrift: oDas Recht und der Rechtschutz
dering te bepalen. Naarmate men alsdan het der kat. Kirche in Deutschland'' zocht hj
aantal termen grooter neem t, zal de gevon- aan tetoonen,dathetBovenrjnschekerkgedeneverhouding digterbj dewaarheidkomen. west van alle regtsbescherming verstoken
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wasen verklaardedathj een strjd opleven
en dood z0u aanvaarden tegen zulk een
toestand. Hj maakte hiermede een aanvang
door het sticllten eener godgeleerde school
bj het bisschoppeljk seminarium te Mainz
en met de verwerping van de theolojische
faculteit te Gieszen. Daarop volgde de lnvoering Van onderBcheideneorden en geesteljke
congregatiën zooals die der schoolbroeders,
der schoolzusters der Capucjnen,voor wie
hj in 1853 een klooster stichtte,en der J'ezuïeten ,voor welke hj in 1858 een huisdeed
verrjzen,- voorts de stichting van onderscheidene kerkeljke vereeniginyen,zooalsde

waar de meerderheid der bevolking t0thet

ten, Van eene Jongensschoolen van andere
inrigtingen,die te zamen geen anderdoelhadden,dan degeheele vorming derJeugd in de
handen der geesteljkheid te brengen. De

apostelen Petrusen Paul'
us,en in Seytember
1869 nam hj deelaaneenevergaderlngvan
bisschoppen te Fulda. Terwjlmen alzoo in

Protestantschekerkgenootschapbehoort.Geljk
Ketteler in talrjke,uitstekende brochures de
kerkeljkeen socialevraagstlkken van onzen

tjd behandelde, om daardoorhetyezag van
het episcopaaten van de R.Katholleke kerk
te vermeerderen, z00 zag men hem bj alle
belangrjke gebeurtenissen in de voorstegelederen derclericalepartj.Op zjn aandrjven
werdvan 5 t0t13Junj 1855hetelfdeeeuwfeestvan den dood van den H..
fpli/ccil:met
ongemeenen luister gevierd. In den winter
van 1854 op 1855 was hj te Rome om de

afkondiging van het leerstuk der Onbevlekte
R.Katholieke gezell6nvereeniglng,de M aria- ontvangenis bj te wonen. ln 1860 washj
hltlpvereeniging enz., - alsmede het doen aldaar bj eeneverqadering van bi
sschoppen,
bouwen van weezen- en verbeteringsgestich- in 1867bj de vierlng van heteeuwfeestder

eischen, sedert 1848 door hetepiscopaat aan
de staatsmagt gedaan, werden door Ketteler,
gesteund door andere bisschoppen,in twee
memoriën verzameld en aan de regéringen
van Hessen-Darmstadt, Keur-llessen,Baden,

D uitschland gew oon was, de beginselen van

Ketteler met die derJezuïeten geljk testel1en,wasmen zeerverrastdoorzjnehouding
op hetVaticaansche Concilie,waarhjt0tde

Opyositie behoorde, niet omdat hj de waarheld, maar Omdat hj de opportuniteitvan

Nassau en W iirtemberg voorgelegd (1851 en het nieuwe leerstuk betwjfelde, zoodat hj
1853).Hoeweldezeeischen eldersmeerendeels n0g onmiddelljk vöôr de afkondiging den

niet in aanmerking kwamen, geltlkte het Paus bezwoer om er van afte zien.IntusKetteler die te Darmstadtmethulp vandeR. schen kwam hj op dat Concilieregtstreeksin
Katholieke Groothertogin en van von.
Dt
zl?
z4kk verzet tegen Döllinyer en diensm edestanders,

hoofdzakeljk naarwensch tedoenbevredigen. en na zjn terugkeer maakte hj nietalleen
Eene geheime conventie,den 23sten Augustus de Vati
caansche besluiten oyenbaar, maar
1854 met de Hessische regéring gesloten,be- vorderde ook in herderljke brleven,datmen
helsde den afstand van een aantalregten,die zich daaraan z0u onderwerpen. In 1871 zond
te voren de Staat bezat met betrekking tot het kiesdistrict Tauberbischofsheim hem als
de Kerk,en zj werd 2 jaren later,na de afjevaardigde naar den eersten D uitschen

verschjningderpopmerkingen''vandenPaus, Rpksdag,waar hj in den geweldigen strjd

door nieuwe magtverleening aan de Kexk over de verhouding van Kerk en Staat de
aangevuld.Daardoor Jafderegéringnietalleen aanvoerder w erd der clericale partj.Hj bede patronaatregten yrjs,maar o0k hettoe- kleedtnog steeds de bisschoppeljke waardig-

zigt op de seminarlën, zjne regten bj benoemingen t0thet ambt van bisschop enz.en
hetplacet bj voorschriften der geesteljkheid.
Voortswerdde geesteljkeregtspraakhersteld,
terwjl de R.Katholieke vereenigingen van
alle staatstoezigt w erden ontheven, en de

geesteljkheid bj een volkomen vrj verkeer
met Rom e een uitgebreiden invloed verkreeg
op het onderwjs.Hetbestaan dierconventie

werd in de St= denvergadering door von Dal?é.# eerstontkend,doch daarnamaaktemen
'
den tekst door den druk openbaar, zoodat

Ketteler moest toestaan: datzj in den vorm
opgeheven werd,nadathj dekrachtigstetoezeggingen ontvangen had,dat de inhoud zou
worden gehandhaafd. Het was z00, - die

ppheëng bragt qeenerleiveranderinr.Deinvloed van den blsschop op de Hesslsche regéring werd allengs z0o gl'
oot,dat men beg0n te spreken van eene rgeheime regéring
te M ainz,'' welke magtiger w as dan die van
den Groot-Hertog.Ook nahetaftredenvan den

heid te Mainz en genietwegenszjne uitstekende gaven een grootaanzlen bj de R.Katholieken. Hj onderscheidt zich doorschranderheid, stoutm oedigheid en geestkracht, en

wegens zjne scherpzinnigheid en strjdvaardigheid in woord en schrift ishj de merkwaardigste vertegenwoordiger van de R.K atholieke beginselen van onzen tjd en de gevaaxljkste tegenstandervandemodernestaatsidee in Duitschland. Van zjne talrjke geschriften noemen wj n0g:mFreiheit,Autorit:t tlnd Kirche (Tde druk 1862)'') DDie
Arbeiterfrage und das Càristenthum (3de druk
1864)'* - pDeutschlandnachdem Kriegev0n
1866 (6dedruk 1867)''
,- rDiewahrenGrundl
agen desreligiösen Frieden (3dedxuk1868)'',
lgemeine
gDas al

Condlund seine Bedeu-

tung firunsere Zeit(5dedruk 1869)''terwjl
hj daarin en in onderscheidene andere stukken zich evenzeereenhevigenvjandvan het
Protestantismus als een jverigen verdediger
der Jezuïeten betoont.

K etters, afkomstig van het Grieksche
minister ron DalIvi
gk (1871) heeftde bisschop
zlf
zvlç (rein),omdatzj,diezich van
van Mainz zjn invloed behouden,en Hessen woord zf

is de eenige D uitsche Staat,w aar de begin- een bestaand kerkgenootschap afscheidden,
selen der Jezuïeten z0o ver intoepassingw or- zich rein wilden houden van de verkeerd4en gebragt a1s mogeljk is ill een land, heden,die de leden van dat kerkgenootschap
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aankleefden,is in het algemeen de naam van
dezulkenj die de leerstukken Of een enkel
leerstuk verwerpen der regtzinnige kerk De
naam ketters wordt derhalve in een afkeurenden zin gebezigd door hen, die aan de

vastgesteldegeloofswaarheden getrouw bljven.
Nadat Constantnn de Gr0oJe de Kerk gewapend had met wereldljke magtjwas zj in
staat om elke afwtiking van degeloofswaarheden - alle ketterj gestreng te straffen.
Later heeftinzonderheid de W esterscheKerk

doorhetinvoeren der lnquisitie (zie aldaar)
de vervolging der ketters t0thetuiterste gedxeven.In hetoogderDordtscheVaderswaren
alle Remonstranten ketters, en deze hebben
dan o0k van deonverdraagzaamheid derregt-
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zich naarFrankrjk en naarde Pfalzom er
doorvlejendegedichtendegunstderxegérende
vorsten tewinnen.Toenhjhierinnietslaagde,
keerdehj in 1670 naarhetVaderland tertlg,
vestigdezich in zjnegeboorteplaats,enoverleed aldaar den 19den 8eptember 1673. Hj
woondegedurendezjnelaatstedrielevensjaren
op het landgoed van Joltannes Fnpft-'
.:bj
Arnhem , hem in erfenisten deelgevallen en
het Fontanus-spjker genaamd.Van zjnegeschriften vermeldenwj:gcorneliusNekoscum
notisvariorum (1658)'',- psextiJulilFrontini quae exstant (1661)'',- rMusaejuveniles(1662):',- potlintiSereniSamonicldemedicinapraecepta saluberrima (1706)'',- rAntonintlsPius(1705),',- enrGalliatriumphans
(1663 en later).Voorts heeft hj: gGelria

zinnigen genoeg teljden gehad,- en inhet
00g der R. Katholieken zjn ook thansn0g illustrata etc.'' en nArenacum etc.''in handalle Protestanten ketters,terwjl de volgeling schriftnagelaten.
van a
Y oltammed alle Christenen als zoodanig
K eudell(Robertvon),een Pruisischstaatsbeschouwt.
Onder den naam van Katltaren bestond in

m an , geboren te Königsberg den 27sten Fe-

bruarj 1824,is de telg van een 0udgeslacht,
de middeneeuwen eene talrjke secte.Zj had hetwelk zich Op hettooneelvan den Oorlog
hare aanhangers in het oosten en in geheel en van den landbouw verdiensteljk heeftgeEuropa, vooral in Frankrjk en Vlaanderen maakt.Hj studeerdete Königsberg,Heidelen genootde bescherming van vorsten en aan- berg en Berljn,werd in1850geregtsassessor,
zienljken,zoodatde Heilige Bernhardinhet daarna regéringsassessorte Potsdam ,en ver-

midden der 12de eeuw vrllchteloos dool.het volgens roberprâsidialrath'' te Bresiau. In
land reisde om hen te bekeeren.Zelfs hield 1863 werd hj voortsdoorron .
fït
szzltzrck ge-

zjomsteeksdientjdteS.FelixdeCaramanbj plaatstbj hetdegartementvanBuitenlandsche
Toulouseeenegrootesynode,dool.Nicetlu ,bis- Zaken, en nadlen tjd vergezeldehj steeds
schopvanConstantinopelen onderscheideneIta- dien staatsman bjallebelangrjkeaangelegenliaanschebisschoppenbjgewoond,enindenaan- heden, zooals naar Sleeswjk-llolstein,naar
vangder13deeeuw teldezjbjnaallevorstenen Bohemen, bj de onderhandelingen in 1866,
baronnen vanhetzuidenonderhareaanhangers. naar de tentoonstelling teParjsin 1867,in
W eldra echter aan bloedige vervolgingen van 1870 naar hethoofdkwartier te Versailles en
de zjde der Pausen blootgesteld, vermin- in den zomervan 1871 naar Gastein en Salzderde het aantal der Katharen. Hun laatste
toevlugtsoord, het kasteel Montségur, werd
in 1244 stormenderhand veroverd.Niettemin

burg.Tzbs Xeudellis sedert1870 geheim legatieraad, zag zich in 1871 afgevaardigd naar
den D uitschen Rjksd@j
',enwerdinJunj1873

bleven zj in de W aldenzen,Albigenzen enz. benoemdt0tqezantbt
lhetHofvan Italiëvan
voortbestaan.
wege hetDultsche Keizerrjk,welkebetrekDe Katharen waren Christenen, die eene king hj 00k nun0g bekleedt.- R'
udolfrtl?î
dualistische leer huldigden.Zj erkenden na- Kendell, zjn oudere broeder, werd geboren
meljk het bestaan va'
n eene goede en van in 1806, trad in krggsdiensten wjdde zich
eenebooze oppermagt.Zj streefdennaarrein- vervolgens aan den landbouw .Op hetgebied
heid van zeden en waren van meening,dat der letterkunde heeft deze zich bekend gedezaligheid nietanderste verkrjgenwasdan maakt door rlwiititia''
, - rAuszerhalb ?er
door opnem ing in hunne secte, voorts dat Gesell
schaft'' - Berqau'' - pDie Polltide zielen van hentdie niet t0t de ltatharen ker''
!- rDas Gliicksklnd''enz.In 1849 was
behoorden,bj den dood in andere ligchamen hj rltmeesterin dienstvanSleeswjk-llolstein,
overgingen. Bj hen was niet de waterdoop, en overleed te Berljn in 1871. OJJOvon
maar de geestdoop (door oplegging der han- Keudell, een derde broeder, w as lid van de
den)in gebruik.DeR.Katholieken noemden Natiolale Vegadering te Frankforten een
hen l
taeretoi (ketters).
vertegenw ooxdlger van de Pruissisch-nationale
K euchenius (Robertus),eenNederlandsch rigting.
letterkundige, geboren te Arnhem in 1636,
K euken (De)noemtm en datgedeeltevan
Btudeerde en prom oveerde te Leiden in de een woonhuis,waarallewerkzaamhedenplaats
regtsgeleerdheid,vestiqde zich te Arnhem als grjpen,die op de bereiding derspjzen beadvocaaten onderscheldde zich doorzjnege- trekking hebben.Zj is dus eene zaak van
schriflen zöö gunstig, dat hj in 1661 be- groot belanr en ten opzigte van ligginy,
noemd w erd t0t hoogleeraarin degeschiedenis grootte en lnrigting onze opmerkzaamheld
en welsprekendheid aan dedoorluchtigeschool overwaardig, dewtjl op die omstandigheden
te Amsterdam. Hj aanvaardde die waardig- moet gelet worden, indien zj voldoen zal
heid met eene: noratio de fato eloquentiae aan de eischen van den tegenwoordigen tjd.
Romanae''.Daarhj eene doorhem vexlangde
Men moetbj hetbouwen van een htliser
verhoogingvan jaarweddenietverkreeg,legde 0P bedacht W ezen, dat de keuken licht en
hj in 1668 zjne betrekking nederen begaf luchtig en z00 koel mogeljk, dus aan de
IX.
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npordzjde en nlet te ver van de wnon-en ljke hitte leverej opdat de bereiding der
eetkamer verwjderd zj,doch dooreen por- syjzen metBpoedgeschiede,terwjldie hitte

taal, gang of tusschenvertrek van deze ge- nlet in de keuken zoodanig mag uitstralen,
Bcheiden,opdat men geen hinder hebbe van dat hetkeukenpersoneeler hinder van heeft.
dedampen en van den reuk derspjzen.Ke1- Zulk een toestelmoet evenzeer geschikt wezen,om een grooten als om een kleinenmaal'

tjd in gereedheidte brengen.00k maghjin
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de keuken geen rook verspreiden.
De eenvoudigste toestel t0t spjsbereiding
is de open haard,- niets anders dan een
gemetselde kolk, met een rooster gedekt,
waarop de brandstof geplaatstwordt,of00k
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van boven belegd meteene jzeren plaatmet
eeneberoosterdeopeningbovendienkolk.Boven

Keuken.Fig.

der en provisiekamer moeten zich in de 0n-

middelljkenabtiheid van dekeukenbevinden.
De keukenmuren moeten bepleisterd en gewit
worden en men legterbj voorkeureensteenen vloer,om alle gevaar van brand te v00rkomen. Bj voorkeur bouwt men dekeuken
geljkvloers; men heeft er echter 00k op de
bovenverdieping, vanwaar dan de schotels
naar de eetzaalworden neêrgelaten.
lt
1

Fig.
=,=
d

zulk een haard heeft men een open schoor-

,
A

steen met een vrj wjden mantel,om den
rook op te vangen. A1s het vuur brandtj
hangtmen een p0t ofketelaan een jzeren

Eene keuken dientvoorzien te wezen van

een kooktoestel (vuurhaard,fournuis,kookkagchel),- voortsvan eene aanregtbank voor
het toebereiden van spjzen,van kasten met

*

keukengereedschap,regen-enwelw aterspom p,
een gootsteen en een ventilatietoestel. Van
groot belang is inzonderheid de kooktoestel;

kettiny ofstang erboven.Geriefeljkertishet
fournuls(fg.1),hetwelk doorgaansvan steen
is opgemetseld en van boven voorzien van

eene jzeren plaat met een aantal gaten,
waarin men potten en pannen ltan plaatsen.
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men heeft er van zeer verschillende gedM nte
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ofgrootehulshouding m oeten dienen.D eeisch, De hitte wordtonderdieplaatgeleid.Daarop
dien men aan zoodanigen toestelin eene bur- kan men echter moejeljk braden,omdat de

gerwoning kan stellen, is deze,dat hj bj warmtenietwerktopdebovenztjdevan hetgede minst mogeljke brandstofde meest moge- braad,weshalvemen ereen brMdovenWg.2)
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bjvoegt,diemethetzelfdevuurkanverwarmd en in den binnengtenp0tdespjs.Daarnasluit
worden.Veelmeer gemak evenwelheeftmen men den p0tluchtdigt en plaatsthem Op het
van kookmachines meteen drietalverdiepin- vuur.Het water,in stoom overgaande,dringt

gen,zooalsinfg.3 en 4 zjn afgebeeld,terwjldie,welke in fg.5 is voorgesteldyte
pas komt voor het bereiden van maaltjden
voor 20 t0t 25 personen.Men gevoelthet,dat
deondersteoven,onmiddelljkbovenhetvuur,

dan doorgenoemdegaten indespjsenmaakt

deze week en malsch.
T0t hetafwasschen van keukengereedschap
gebruikt men een gootsteen! voorzien van
eene buis, waardoor het vmle water wegvooraldientt0tbraden enkoken,- detweede loopt.Komt de buisuitin een riool,dan vert0tbakken en roosten,- en de derdet0thet hindert men het doordringen der daaruit 0pwarmhouden der geregten oft0thet verwar- stjgendeuitwaseming in dekeuken dooreene
men van schotels en borden.Zulke toestellen inrigting als in ;g. 10 is voorgesteld. Men

zjnvoorzienvan een waterreservoirmeteene ziet)datde bovenste pjp afdaaltin een wa-

kraan, waarin zich steeds warm water be- terzak, zoodat de buitenluchtdoor eene wa'
vindt. Eenç
terlaag is afuitstekende ingesloten. Einrigting t0t verdeljk geven
warm ing van
wj
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derde t0t afhitte zooveel
druipingjen de

mogeljk de verschillende zjden der ovens vierde is van den reedsbeschreven-gootsteen
bereiktj zoodat men de vlam moet laten voorzien.In e1k der eerste 3 bakken iseene
circuléren, geljk in ;g.7 en 8 isaangewe- klep,bj wier opening het water wegloopt
zen. - Men heeft 00k stoomkooktoestellen, naarden vierden bak.
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Keukenzout.De scheikundige naam van

van den stoom eene aanmerkeljke hitte doet
ontstaan.Op eenvoudige wjze kan men daar- dit zoutis natriumchloride;hetbestaatuithet
van gebruik m aken door middelvan een p0t gasvormige chloor en het metaalnatrium (s0dium).Men vindthet in denatuurin vasten
-'1111,2-
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.

en opgelosten toestand.In vasten staatvormt
hetultgestrektelagen,en oggelostkomthet
in groote hoeveelheid voor ln het zeewater
en ln zoute bronnen.Voortskan men van het
keukenzout verzekeren1dat het verspreid is
in de geheele natuur,zelfs in hetregenwater
Ja,in alle planten en dieren. Trouwens he,
t

isvoorde bewerktuigdescheppinyonmisbaar.
Men verkrjgt het keukenzout ult steen-en
klipzout, hetwelk veelal met gips, klei

,
met dubbelen wand (;g.9), welke laatste mergel enz. verontreinigd is, - voorts uit
nabj den bnvenrand metvelegaten is door- zeewater en uit natuurljke en kunstmatige

boord. Tusschen de wanden doetmen water zoutbronnen. Voorheen verkreeg men veel
22*
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keukenzout uit de thans ondergeloopene
zoutmjnen van W ieliczka in Galicië. Is
het klipzout vrj zuiver, dan wordt het ill
blokken uit de mjnen gebragt en door0mkristallisatie gereinigd, doch doorgaans doet

neerd, dat is t
b or omkristallisatie gezuiverd
moetw orden.

Hetkeukenzoutvervultbj 'smenschenvoeding eene belangrjke r0l, zoodat bjna alle
spjzen daarmede worden toebereid.O0k dient

men de mjnen v0l water loopen, hetwelk hett0t bewaring van levensmiddelen,vooral
men er uitpompt, zoodra het met zot
ltver- van vleese'
h en groenten,- en eindeljk is

zadigd is. Daarna laat men het verdampen, het eene bron van chloor,hetwelk inverschilzoodat het keukenzout achterbljlt.Ztjn de lende vormen alsbleek-en ontsmettingmiddel
zoutbronnen niet z00 rjk aan keukenzout, gebezigd w ordt.Door middelvan keukenzout
dat men hetwatermet voordeeldoor middel en zwavelzuurverkrjgtmen zoutzuurenhet
van vuur kan laten verdampen, dan m aakt achterbljvend zwavelzuur natrium ,hetwelk
men gebruik van gradeerwerken, zooals in desgeljks t0t velerlei oogmerken - vooral
bjgaande afbeelding een is voorgesteld.Het t0t het bereiden van soda - gebruiktwordt.
bestaat uit eene opstapeling van takkebossen Daaruit bekomtmen hetmetaalnatrium (zie
ter hoogte van 10 ofmeerNed.e1,waaronder aldaar)? hetwelk aan de scheikunde belang-

zick een waterdigtevergaderbak LK)bevindt. rjke dlensten bewjst.
Men brengt het zoute water nu boven die
Keulen (ColoniaAgrippina),inhetDuitsch
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takkebossen en laat het door deze heen- Köln en in hetFransch Cologne,de aanzienloopen.Het water verdeelt zich tusschen al ljkste stad derDuitsehe Rjnprovincieen de
die takken en twjgen zeer sterk, zoodat hoofdstad van een evenzoo genoemd regéringsdaarvan tevens, vooral bj drooge, warme district,ismethetdaartegenovergelegenDeutz
winden, eene aanzienljke hoeveelheid ver- eene vesting van den eersten rang, strekt in

dampt. Men krjgt dus in den vergaderbak
zoat water,dat telkensm eer geconcentreerd
is en eindel4
jk de geschiktheid heeft,om met
voordeel door vuur te worden uitgedam pt.In
0ns Vaderland komt veel zout van St.Ubes,
alsmede van Curaçao,hetwelk echter geraë-

den vorm van een halven eirkel zich uit op

den linkeroevervan de Rjn enheeftmethare
talrjke torens en hare indrukwekkende gebotzwen langs de rivier een fraaivoorkomen.

Zj isdooreeneschipbrug endooreenetrot-

sche vaste brug van den spoorweg naar Min-
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den met Deutz verbonden. Deze laatste is snjwerk rjkzjnversierd,terwjldezjschepen

eene jzeren traliebrug ter lengte van onge- 8 Ned.elhoog zpn.Merkwaardig isdaarin

veer 400 Ned.el, rust op 2 landhoofden en vooral de middeneeuwsche schoorsteen. bestaat uit 2 afdeelingen.De eene dientuit- De Jezuïetenkerk,in 1621 tût 1629 gesticht,

h in spitsboogstjlalseenenavols
luitendvoorhet sjonrwegverkeeren isdoor vertoontzic'
een viaduct voreenlgd methetcentraalspoor- ging der oudheid.Van de nieuwe gebouwen
wegstation,terwjlde andere,voorrt
jtaigen vermelden wj nog:heteasino,hetregéringsen vpetgangers bestemd, op hetplein achter gebouw , en het muséum-W alral-Rlchartz,
den d0m uitkomt.Op 1 December 1871 telde hetwelk vele middeneetlwsche oudheden en
Keulen,buiten de bezetting,ruim 125000 in- merkwaardigeschilderjën bevat.
Behalve het districtsbesttlur vindt m en te
woners.De stad iszeeronregelmatig gebouwd

en bevat,vooralnabj derivier,vele naauwe, Keulen een hof van appél,terwjl er een
donkere straten,methooge,ouderwetschehui- aartsbisschop met een domkapittel en een

zen.In delaatste 25 Jaren iszj echteraan- kommandant der 15de divisiegevestigd zjn.

merkeljk verfraaid. riot de nieuwe gebou-

V oorts heeft m en er 4 gymnasla,eene reaalwen,die haar t0t sieraad verstrekken,be- school?eene bedrjfschool,eenehooqere bur
hooren het musêt
lm , onderscheidenesel
hoolge- gerschoolvoor meisles,een seminarlum voor
bouwen,de bank,hetcentraalstation,het,hos- priesters enz.Van deverzamelingen voo1*wepitaal enz.Vooralheeftmen eronderscheidene tensdlap en kunstnoemen wj?behalveb0-

monumentalegebouwenuitdenoudentjd,be- venvermeldmuséum ,een rjk stedeljkarchief
paaldeljk kerken,waarvanvelezichdoorden met dehiermedeverbondeneboekerj,de biRomaanschen stjlenden overgangsstjlonder- bliotheek derJezuïeten,die van hetseminarischeiden.A1sdeoudstewordtdie vanSt.Pan- um enz. Hetaartsbisschoppeljk muséum op
taleon beschouwd. Die van St.Maria in het het domplein bevat eene belangrtike verzameCapitool werd in 1049 door pausLeo IX in- ling van m iddeneeuwsche kunstgewrochten,
gewjd,en die van St.George isvan 1067. kerkeljkesieraden enz.DeDierentuin en de
Die der H. Apostelen, van St.Maarten en flora met welvoorziene serres dienen honfdSt.Gereon behooren desgeljks t0t de llde zakeljk vooruitspanning.Erwordtveelwerk
eeuw , doch hebben tegen het einde van het gem aakt van muziek. Het m llziekgezelsehap
Romaansche tjdperk velerlei veranderingen bezorgt er genotaan velen,en het conservaondergaan,zoodatm en daarin den overgangss
tjlogmerkt.Dievan St.Kunibertisin 1248
voltoold. De kerken van St.Jnhannes Baptistes,St.Ursula,St.Caecilia en St.Andréas

zjn eenvoudiger en uit den tt
lsschentjd afkomstig. In spitsboogstjl prilken de d0m ,
waarover wj later zullen spreken,de kerk
van St.Severjn, die der Minorieten en het
koor van die van St. Andréas,terwjl in
nieuweren tjd de EvangelischeTriniteitskerk
methaarzuilenportaalop lastvandenjongst
overleden Koning verrees. De oude kerken
zjn naar eisch hersteld en verschaFen een

torium en de Giirzenich-concerten staan er
onder het bestuur van dr.I'erdinand A'
ïller.
Het K eulsche m annenkoor bezit voorts eene
Europésche vermaardheid.

Njverheid en handelbloejen erongemeen;

laatsgenoemde wordt vooral bevorderd door
den spogrweg van Ketllen naar Minden en

door de scheepvaart op de rivier.De Rjn-

spoorweg loopter Over AkennaarHerbesthalj
aan de Belgische grenzen?over Coblenz naar
Bingerbriick, en over Crefeld naar Cleef aan
de grenzon van Nederland.Er bestaatvoorts
een spoorweg van Keulen door den Eifelnaar
l'uim sttldieveld aan den vriend derkunst.De Trier! alsm ede een op den regter oever van
stadsmuur met zjne torens behoort tot het de lo n van Ehrenbreitstein naarSiegburg.tjdperk der Romeinen.De Romeinsche toren wjders een van Osterroth naarW attenscheid,
in de Tuighuisstraat dagteekent uit de dagen en een van Venlo over KeulennaarHamburg.
der a'
Hèrovingen. M en heeft te Keulen onder- Alleen op den spoorw eg tusschen Keulen en
scheidene stukken mozaïek gevonden en in Minden reisden in 1870 bjna 5 millioen perhet muséum geplaatst.Met het bouwen van sonen.- De njverheid bepaalter zich hoofdhet stadhuis werd in de 13de eeuw een aan- zakeljk bj hetbewerken van suiker,tabak,

vang gemaakt,doch het werd eenige jaren ljm ?vergulde ljsten,behangselpapier,eaude
geleden onder de leiding van den stadsarchitect Kantdor.f in een gewjzi
gden stjlvexanderd. Daarin schittert de Hansa-zaal door
prachtvan kleuren,en devoorgevelisgeheel

colognejzeep,ledertmeubels,piano's,werktuigen,scheiktlndigepraeparaten,sterkedranken enz.Vûorts heeft men er onderscheidene
handels- en wisselbanken en verzekerings-

nieuw ;vanhetvoorstegedeelte,metzjnezui- maatschappjen.Detalrjkevreemdelingen,die
len,bas-reliéfs enopschriftent0tderenaissance

de stad des zom ers bezoeken,veroorzaken er

behoorend,is detoren in spitsboogstjlopge- veel drukte en deze laatste bereikthaar toptrokken.- De rGiirzenich''in 1441 t0t 1474 puntin den vastentjd.
desgeljks in spltsboogstjl gebouwd, is het Keulen is gesticht door de Romeinen of
prachtigste der wereldljlte gebouwen; het eigenltjk door de Ubiërs, die deze stad op
werd in 1856 aan de noordzjdevergrooten aansporing van Marc'
.s ?#r@,l in hetjaar
van binnen geheel vernieuwd.De vermaarde 37 vöôr den aanvang onzerjaartelling deden
feestzaalaldaar is 50 Ned.ellang en 23 Ned. verrjzen, weshalve zj eerst den naam droeg

elbreed en vormt eene rtlimte,bestaandeuit van Ubiorum Oppidum. D00r eene kolonie,
een middenschip ter hoogte van 15 Ned.el welke Ayrippina, de gemalin van keizer
en gedragen door 22 houten zuilentdie met Clandi'
tœ, in hetjaar 50 na Chr.derwaarts
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zond, werd zj uitgebreid en ontving den Jaar van zjn opzigt.De rijder bouwmeesnM m van Colonia Ar ippina.Nadat de Fran- ters ei
ndigt met R%tger, den oyvolger van
ken zich van haar hadden meester gemaakt, Jol
tanntin 1332.W egensmisbrulken bj het

verviel zj bj de verdeeling derFrankische verzamelen van bjdragenenhethieruitvoortmonarchie in 511 aan Austrasië en dooreene vloejend gebod om de inzameling te stakenj
overeenkomsttusschen Lodewl
jk van Duitsch- en wegens den oorlog van den aartsbisschop
land en K@r6ldeKalevan Frankrjk in 870 Theodorik rc'z M eur.g ging de opbouw zeer
aan Duitschland.In het begin der 13de eeuw
Nverd zj in de Hansa opgenomen,waarzj
met Liibeck om den voorrang streed,en in
het midden dier eeuw in het verbond der

langzaam vooruit.Niettemin werd in 1437het

vôôrportaal onder den zuideljken toren v0l-

tooid en de toren zelf t0t eene hoogte
van ruim 50 Ned.elopgetrokken.Erwerden
Rjnsteden.Alsvrjerjksstad lag zj gestadig nieuwe klokken in Opgehangen,en tegen het
overhoop met de aartsbisschoppen,die hare einde der 15de eeuw plaatste men aan de

onafhankeljkheidnietwilden erkennen,maar noordzjdefraai-geschilderdeglazen;hetlaatste
h
Zajar steeds hunne vorsteljke stad noemden. raam is van 1509.Van dien tjd afbleefde
was vermaard wegens haren handel,we. opbouw rusten.Van de 5 hoofddeelenvanden
gens hare schilderschool, alsmede wegens d0m waren toen enkel de 2 Oosteljke,het
hare universiteit, die in 1388 gesticht,doch koor met de daaraan verbondene kapellen,
in 1801 tegeljk methare talrjke kapittels, voltooid. Bj den aanvang der Hervorming
abdjen, kommanderjenenz.opgeheven werd. werd het werk geheelen algestaakt.Tn de
Het regéringsdistrict Keulen telt op bjna 16de en 17de eeuw versierde men slechts het

7
41/: D geogr.mj1omstreeks600000 inwo- inwendig gedeelte met gedenkteekenenyterners en is in 11 arrondissementen verdeeld.
De Keulsche #p-, een bewonderenswaardig

gebouw , in spitsboogstjl opgetrokken,ontleentzjn oorsprong aan een d0m ,metwiens

stichting onderde regéringvan KareldeGroote
de aartsbisschop A'
ïl/ùo/(fin 814 eenaanvang
m aakte, - en wel op de plek,waar de tegenwoordige dom zich verheft. Toen voorts
Frederik Wczràcroddl in 1162 het ebeenteder

wjlhetuitwendiggedeelte meerenmeervernield werd ten gevolge van den Dertiglarigen
O0rl0g,van hetkwjnen van den handelen
van de oneenigheden van den raad en de
burgerj.Inde18deeeuw werdgedurendeden
00rl0g de d0m in een magazjn van levensmiddelen herschapen,en in 1802 viel Keulen
in handen van den vjand.Een verzoek,om
400000 francs Jaarljks voor onderhoud van

heilige Drie Koningen,hetwelk hj teMilaan den d0m t0e te staan, werd door Nqpoleon
verkregen had, ten geschenke gaf aan den van de hand gew ezen.Eerstlater in de 19de
d0m te Ket
llen, trokken vele pelgrims der- eeuw brak een beter tjdperk aan voordat
waarts, en toen voorts Keulen door denhan- grootsche gebouw. Friedriolt ,$'
cA/d-tyl en de
del begon te bloejen en despitsboogstjlde gebroeders Boiserle vestigden deaandachtvan

overhand behield,Tvas het oude gebouw niet het beschaafd publiek op den d0m , en nu
langer toereikend. Dit laatste werd trouwens spande men alle krachten in om dien te beeene prooidervlammen,zoodat men in 1248 houden en te verbeteren, - vooraltoen in
beslooteen nieuw bedehuis te doen verrjzen. 1814 Keulen eenePruissischestad werd.Sch'lnNog in datzelfdeJaar werd daartoe door den kel kwam om de zaak te onderzoeken,en er
aartsbisschop E onrad mol Rba staden de eerste gebeurden onder de leiding van Frank en
steen metgroote plegtigheid gelegd,en men Ahlertbelangrjke herstellingen.In 1825werd
m aakte een aanvang m et het werk naar het Keulen weêr de zetelvan een aartsbisschopj
aarna de belangstelling deringezetenen ontC ootsche plan,dat eerst in onzen tjd tot wwaakt
ejendevool'm aligedombelastingOpnieuw
zpne voltoojinq genaderd is.W ie het ontworpen heeft, ls n0g niet met zekerheid be- geheven k0n worden.A hlertoverleed in 1833
kend.Sedert1255 vindtmen Gerard roz
lRile en w erd als bouwm eester opgevolgd door
a1s bouwmeester vermeld. De platte grond Zwirner.De herstellingen waren nu geschied,
heeftde pedaante van eenkruis,en naasthet zoodat men aan den verderen opbouw moest
hooge zalddenschip bevinden zich aan weêrs- denken. Niet lang na de troonsbeklimming
zjden 2 lagere.Zj hebben eene gezamenljke van koning Friedrieh W ilhelm IV was het
breedte Van bjna 150 Ned.e1.Hetdwars- ontwerp voor het dwarsschip en voordenoorschip is 80 Ned. el lang en bestaat uit een deljke en zuideljke portalen in gereedheid,
middenschip en 2 zjschepen.Aan de west- en nu ontstond er eene algem eene geestdrift
zjde van hetlangstegedeelte heeftmeneen voor den dom.Er vormde zich den 8sten Devôörportaal, dat den voorgevel vormt en cember 1841 een pcentral-Dombauverein'' te
waarboven zich een toren verheft,en aan de Keulen,waaraanmeerdan honderddergeljke
voorzjde heeftmen ketkoormet7 kapellen. vereenigingen zich aansloten, van welke die
De vöörgevel is ongeveer 65 Ned.elbreed te Berljn en te Magdeburg de voornaamste
en hetgeheele gebouw 160 Ned.ellang.Met zjn.Dichters,toonzettersen schrjverstogen
kracht bevorderde Gerard '/l0zl Rile den 0p- aan den arbeid ten behoeve van hetgrootsche
bouw ,doch later ontstond ergedurig staking gebouw ,en talrjkeerfmakingenvielenhieraan
w egens verdeeldheden tusschen de stad en de ten deel. De kosten van herstelling hadden
aartsbisschoppen, zoodat eerst 74 Jaren na 350000 thaler bedragen.M et groote plegtighet leggen van den eersten steen - dus in heid werd den 4den September 1842 de eerste

1322 - hetkoorkon worden ingewjd.Z00 steen qelegd voor den verderen opbouw,en

ver bragt het meester Johann in het zlste in Julj vandatzelfdeJaarwashetpDomblatt'',
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het orgaan der bouwvereeniging,in hetlicht

lkeuller (Lambert Joseph Eduard), een
verschenen.Een ander feest,nameljk het6de verdiensteljk Nederlandschbeoefenaardergeeenwfeest van den aanvang,werd in Septem- schiedenis, geboren te Venlo den 14den Oc-

ber1848gevierd,enbjdiegelegenheidschonk tober 1813,bezochtdescholenaldaar,vormde
koning Lodewl
jk els Beqeren aan den d0m zich voor het notarisambt en doorsnuFelde
4 geschilderde glasramen,doorJZ Hesz,21- reedsvroeg dechartersen stedeljkerekeninmûller, Rellweger en A.FïdcAdr vervaardigd. gen op hetstadhuisvanzjne geboorteplaats.
Sedert 1842 is dan 00k de jvervoorhetver- Z00 verzamelde hj bouwstoFen voor zjne
zam elen van gelden ten behoeve van den d0m uitmuntende: pGeschiedenis en beschrjving
en het jaarljksch bedrag dersommen toege- van Venlo'' welke in 1843 in het licht vernomen. Sedert 1850 bestaan 00k académisehe scheen, korten tjd vôôrdat hj t0t notaris
dombouwvereeniginqen ten getale van onge- werd benoemd. In het eerste gedeelte verveer 20 aan verschlllende hoogescholen.Z00- meldt hj de lotgevallen derstad,- in het
doende k0n den 15den October 1863 de v0l- tweede geefthj levensbeschrjvingen van bekomene voltoojing der domkerk feesteljk roemdemannen,dieteVenlogeborenzjnjworden gevierd,nadatna hetOverljden van en in hetderde leverthj eene beschrjving
Zgvirner de leiding der zaak aan den bouw- van de stad en van hare voornaamste geboumeester Voivqtelwas toevertrouwd.Dekosten, wen.Weldrawerdhj lidvan deMaatschappj
sedert 1842 aan het gebouw besteed,bedroe- van Nederlandsehe Letterkunde te Leiden,
gendestjds bjna21/4millioenthaler.Toen ont- correspondprend lidvan deKoninkljkeMaatbrak n0g de voltoojing derbeidetorens,die schappj van SchooneKunstenenLetterkunde
ter hoogte van 160 Ned.elmoestenopgetrok- te Gent,alsmede lid van twee Duitsche Hisken worden.Hiermede ismen metjvervoort- torische Genootschappen.In Julj 1843 werd
gegaan , en toen de torens in gereedheid wa- hj notaris te Hoorne in Limburg,doch in
ren,heeft men uit 0p de Fransthen in 1870 1851 i
n diebetxekkingoverqeplaatstnaarzjne
veroverd geschut,daartoe doorden Keizervan vaderstad.Bj voortduring hleldhjzich bezig
Duitschland ten geschenkegegeven,kolossale met hetopsporen,ontcjferen en afschrjven
klokken gegoten en daarin opgehangen. In
den dom hebben 0ok andere gevers, behalve

Van oude oirkonden, en overleed den Qden
Mei1864.

deKoningvan Bejeren,geschilderde ramen,

K euper isoorspronkeljk eeneprovinciale

benaming van sommige leemachtige mergelsooTten in Franken,vooralin de nabuurschap
geschenke gegeven.Hetgroote orgelisnaar va
de noordzjde verplaatst,alwaarzlch ook de n Coburg.Men heeft vervolgens dien naam
sacristti,hetarchiefen de boekerj bevinden. gebezigd om eene groep van steenlagen als
benevens een groot aantal standbeelden ten

Talloozevreemdelingen begeven zich jaarljks eigenaardigevorming aan teduiden,nameljk
naar de aartbisschoppeljke stad, om aldaar de bovenste afdeeling van de Duitsche triashet indrukwekkend monument van midden- vorming boven den muschelkalk.De keuper-

eeuwschen bouwstjltebewonderen.
vorming bestaathoofdzakeljk uitmergelmet
Keulen (Jan van), een verdiensteljk Ne- gipsen somtjds00k uitsteenzoutlagen,zandderlandsch aardrjks- en waterbouwkundige, steen en leisteen. In hare onderste afdeeling
maakte zich beroemd door een prachtigen
en uitvoerigen szee-Atlas'', die in 1687 te
Amsterdam in 5 folio-deelen in het licht verscheen,en overleed in 1705.

vindt m en 00k lagen van kalksteen en dolo-

miet,alsmede van lettenkolen.Zj bevatniet
vele fossielen,en de weinige,die men er in

aantreft, zjn afkomstig van landplanten en

K eulenaars (De), ook samorensen ge- hagedisachtige dieren. M en vindthet keuper
naamd,zjnlange,smalleen weinigdiepgaande vooral in het westen van D uitschland en in
schepen,bestem d voor de hapdelsvaart op de

hetoosten van Frankrjk.InEngelandwordt
Rjn.Zj meten van 200tot600t0n;degrootste het vertegenwoordigd door den new-red-

zjn bjna 43 Ned.ellanj en 6tot7 Ned.el sandstone.

Keurvels (Hendrik Eugeen Florentius
recht, Rotterdam , Am sterdam en terug,en Amandus)î een Vlaamsch letterkundige,gede kleinere gaan 00k welnaarMainienMann- boren teGentden zdenFebruarj1852,werd

breed.Zj varen van Dusseldorf naarDord-

heim.Is er geen water genoeg in de Rjn, eerst klerk bj een notarisaldaar en vervoldan kiezen zj de W aal.De rels van Diissel- gens mederedacteur van het dagblad: pLa
dorf naar Amsterdam wordtgemiddeld in 8, Flandre libérale''.Voorts schreefhj in het:
die van Amsterdam naarDiisseldorfin 14 da- rLetterkundigjaerboekjevanhetKersouwken''
gen volbragt. Tegen den stroom 0p Nverden te Leuven,in hetweekblad:pHetVlaemsche
de keulenaars vxoegergetrokken m etpaarden, volk'' te Gent, in:pDe Zweep''te Brussel,
doch deze laatsten zjnthansdoorsleepbooten in het:rvblksbelang''teGent,in:pDeVlaem-

vervangen.Op het dek isgewoonljk achter sche Kunstbode'' te Antwerqen en in het:
de verschansing eene fèaajeroefgetimmerd, Jaerboekje van Zetternamskrlng'',terwjlafdeverbljfplaatsvan den kapitein en zjn ge- zonderljk van hem in hetlichtverscheeneen
zin. Voorts bestaat de bemanning doorgaans
uit7 tot10koppen.Hetschipvoerteengrooten
en 0en bezaansmast met e0n aantal zeilen.
Deze vaartuigen hebben voo1'alvöörden aanleg der spoorwegen belangrjke diensten bewezen aan den handel.

neqental verhalen getiteld: Recht voor de
vulst!(1874)''.

Keurvorsten noemde men in het Duit-

sche rjk zoodanige vorsten,diehetregtbezaten om den Kelzer ofKoning tekiezen.In
de vroegste tjden,onderde Karolingen,was
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de Duitsche koningskroon erfeljk inhetregé- landvrede, de onafhankeljkheid der regterrend Huis, doch later werd de Koning geko- ljke magt en dedi
enstderyosterjen tebezen door de aanzienljksten deslands.Eene vorderen. Daarvan ontving leder Keurvorst

gewoonte uitde13deeeuw verleendedaarbj eenafschrift,terwjldoordegezamenljkeKet
lrechter hetoverwigtaan demagtigstevorsten, vorsten aan den Keizerde oirkonde der verki
e
zi
ng
wer
d
t
t
i
t
ger
ei
kt
.
en reeds bj het kiezen van koning Riel
tard

rt
lz
l cornwallistraden de aartsbisschoppen van
De Keurvorsten vormden zamen eene keurTrier,Mainz en Keulen,depfalzgraafaan de vereeniging, welke bj belangrjke gelegen-

Rjn (een tjdlangbj afwisselingmetdenher- heden vergaderdeq zj hadden aanspraak op
t0g van Bejeren),de hertogvan Saksen,de koninkljke eerbewjzen, maar niet op den
markgraafvan Brandenburg en de koningvan
titelvan mmalesteit''.In hunne landen hadden

Bohemen op den voorgrond.00k de overige zj de regtspraak in de3deinstantie,zoodat
vorsten begeerden deelte nemen aan de ver- zj niet onderworpen waren aan het rjkskiezing, maar genoemde Keurvorsten hand- kamergerigt en aan den rjkshofraad.Hunne

haafden hun voorregt, en ditwerd eindeljk landen waren Ondeelbaar;zj bezaten hunne
door Karel JF in de rGouden Bul(1356)'' vorsteljkeregten zonderveryunning desKeibekrachtigd. Hun aantal bleefna den Vrede
van Munster onveranderd,doch Bohemennam ,
nadatW enzelin 1400 er de koningskroon verloren had, geen deel meer aan de keuze en
werd eerst weder in 1708 t0t den kring der
Keurvorsten toegelaten. Toen echtex I'rederlk

zers,en werden na voleindiglng van het18de

F van de Pfalz in den rjksban gedaan en
zjne keurvorsteljke waardigheid ten behoeve
van Bejeren verbeurd verklaard was,verhief
men bj den Vrede van Mi
insterde Pfalzt0t

keuze,met de benoeming van een rjksvice-

lieden des Keizers en beschrjft hen alsde
zeven zuilen en lichten van hetHeilige Rjk,
Ja,als leden van hetKeizerljk ligchaam.Ook
ongeroepen konden zj den Keizerraad geven
en hem door een schrjven van het Keurvorsteljk Collegiedeze ofgenezaak in hetbj-

troonsvicariusin Franken,Bejeren,Zwaben
en aan de Rjn, - die van Saksen aarts-

levensjaar meerderlariy. De Keurvorst van

Mainz was aartskanseller van Duitschland en
als zoodanig belast met de leiding en bestu-

ring van den Rjksdag en van den raad van
Keurvorsten, m et de regeling der keizers-

kanselier, die hem vertegenw oordigde aan

het H0f,en methet opzigt op de ri
jkskanselarjen en archieven.Als aartsbisschop was

een 8ste keurvorstendom onder voorwaarde, hem , volgens eene overeenkomst metK:ulen
datbj hetuitsterven derBejerschedynastie van 1656, de krooning des Keizers opgede waardigheid van Keurvorst weder aan de dragen, wanneer deze plegtigheid plaatshad
Pfalz vervallen en daarmede het 8ste ketlr- in zjn aartsbisdom.De Keurvorstvan Trier
vorstendom verdwtnen zou.Dit geschiedde wasaartskanseliervoor Gallië en Arelate,en
in 1777,nadatin 1692 00k Brunswjk-Lune- die van Keulen voor Italië.Laatstgenoemde
burg Onder de keurvorstendomm en w as 0p- kroonde den Keizer,w anneer dekrooning te
genomen. Er waren 5 R. Katholieke en 3 Aken ofeldersin zjn aartsbisdom geschiedde.
Evangelischekeurvorstendommen,endeKelm
De Keurvorst van Bohemen was aartsschenvorsten genoten bepaalde voorregten. De ker,- die van Bejeren aartskeukenmeester
Gouden Bul''noemthen devertrouw deraads- (dapifer,Erztruchsesz)en bj ontruiming des
maarschalk en vicarius in de Saksische landen, - die van Brandenburg aartskamer-

heer,

en die van Brunswjk aartsschat-

meester.
Déze regeling moestin 1801doorhetvredeszonder aanbevelen. O0k hadden de Keurvor-

sten het regt Om bj het kiezen van een verdrag van Luneville, waarbj de linker
Room sch-Duitschen Keizer dezen eene kies- Rjnoever aan Frankrjk werd afgestaan,eene
capitulatie (W ahlcapitulation) ter bekrachti- aanmerkeljke wjziging ondervinden.Vooral
ging voorteleggen,nameljk bepaalderegels, was artikel 7 nadeelig voor de geesteljke
waaraan hj zich gedurendeztln bewindmoest K eurvorsten, Omdat daarin bepaald w as,dat
houden. D e kiescapitulatie werd welis waar alleen de erfeli
jkeDuitscherjksvorsten eene
voor elken Keizer op nieuw opgesteldtdoch

schadeloosstelling zouden ontvangen.W élk0-

zj behelsde gewoonljk devolgendeverplig- zen de domkapittels te Keulen en Miinsterna
tingen: De R.Katholieke Kerk en den Paus het overljden van keurvorstM aœimiliaan te
te erkennen,- hetrtjk te beveiligen eh uit Keulen op den Tden october 1801 den aartste breiden,- aan de Keurvorsten en Vorsten hertog Anton Tscft
v ran OodfelWk t0t zjn

bescherming te verleenen en hen in hunne plaatsvervanger, doch deze keus,waartegen
regten te handhaven, - niets zonder den Prtlissen en Frankrjk protesteerden,bleef
Rjksdag tedoen,- zonder dezen geen ver- zonder gevolg.D00r een Keizerljk besluit
bond te sluiten,- de policie en den handel van 14 Julj 1802 werd nu een6commissie
te Ondersteunen, - geene nieuw e belasting t0t bepaling der schadeloosstelling te Regensop te leggen, - hetmuntwezen in orde te burg bjeengeroepen)waarzjoordeelen moe8t
houden,- geen gedeeltevan hetrjk tever- over een Ontwerp van schadeloosstelling,donr
koopen of te verpanden, - de bepalingen Frankrjk en Rusland opgemaakten haar den
van den Miinsterschen Vrede na te komen, zlsten Augustus voorgelegd,volgens hetwelk
de R.K atholieke endeProtestantschegods- slechts één geestelijk keurvorst,nameljk de
dienstte beschermen,- niette gedoogen dat aartsbisschop van kai
nz, met den titelvan
buitenlandsche mogendheden zich bemoeiden keurvorst-rjkskanselierzjne waardigheid zou
met aangdagenheden der godsdienst,- den behouden,terwjldaarentegen3nieuwewereld-
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ljke Keurvorsten- dievan Baden,W iirtem- Maart 933 aan de Hongaren leverde. Een
berg en Hessen-cassel - zouden worden ontzettend aantal Hongaren was in den M nbenoemd. Doch daar Oostenrjk reeds den vany van dat jaa'
r doorFranken getrokken
3lsten Augustus de schadeloosstelling,doorde
toekenning van Salzburg en Berchtesgaden
aan den Groothertog van Toscane verleend,
voor onvoldoende had verklaard en daarna

en ln Thiiringen gevallen, alles te vuur en
te zwaard verwoestende. In twee legerscharen verdeeldt wendde zich de eene naar het

eene overeenkomst t0t volkomene schadevergoeding gesloten had,z00 werd 00k aan dien
Groothertog dewaaxdigheid van keurvorstverleend. Nadat door Ruslalld Frankrjk, den

eerstgenoemde aan en vernietigde haar ver-

westen,terwjlde andere in het oosten bleef.
den 28sten Decemberte Part
lsmetFrankrjk Eene bende uit Saksen en Thiiringen tastte

moedeljk bj Jechaburg nietvervanSondershausen.Tegen de anderetdie Mersebnrg tei8terde,trok koning Rendrik zelfte velde met

Keizer en de Duitsche rjksstanden hetont- een snelzamengeraapten veelmindertalrjk
werp van schadeloosstelling bekrachtigd was, legeren hield stand bj Keuschberg.Nadathj
waarbj aan den ntlg levenden Keurvorstvan den vjanddoorhetuitzenden vaneenekleine

Trier, Clemens Wopcdq
s/t
w :,hertogran t
gtzkdezl, legerat'
deeling,diedoor hem ,'0p de vlugt geeen jaargeld werd toegelegd,namen de 4 dreven werd, derwaarts gelokthad,nam de
nieuwe Keurvorsten van Baden,Mrirtemberg, bloedige slag een aanvang, welka voor de
Hessen-casselen Salzburg,benevensdeaarts- Hongaren z00 rampspoedig was,datalthans

kanselierden 22sten Augystus1803 zitting in Noord-Duitschland na dien tjd steeds verhet keurvorsteljk collegle. Z00warel
zer nu schoond bleef van hunne aanvallen.Hetaan10 Keurvorsten, waaronder 6 Evangelische? tal dooden, zonder hen mede te rekenen die
en zoow eldaardoor a1s dool-27 nieuwe stem - in de rivier om kw amen ofgevangen genomen
men in den raad derrjksvorsten verkregen werden, raamde men Op 36000.O0k nu n0g

de Protestanten de meerderheid.Reedsbjden ziet men aan de oostzjde van hetdorp aarVrede van Presburg in 1805 werd de keur- den wallen uitdien tjd,en telkenJarewordt
vorsteljke waardigheid van Salzburg weder erdieveldslaq in de kerk herdacht.
opgeheven, daar dit gewest met BerchtesK evelaar ls een klein vlek in dePruissigaden aan Oostenrjk ten deelviel.Daaren- scheRjn-provincie,in hetdistrictDiisseldorf
tegen schonk m en aan den Keurvorst van en in het arrondissement Geldern. Het ontSalzburg W iirzburg alskeurvorstendom.Beje- leent zjne vermaardheid aan een wpnderdaren en W iirtemberg werden koningrjken, dig Mariabeeld,weshalve duizende bedevaartzonder dat evenwel hun verband met het gangersjaarljksderwaartstrekken.
Duitscherjk eenigewtjzigingonderging,tot- Kevers (Coleoptera),torren #'.
scAildrH dat den lzden Junj 1806 de Rjnbond t0t (eli
gen isdenaam van eenetalrjkeordevan
stand kwam ,waarna Bejeren?W iirtemberr, lnsecten. Zj kenmerken zich vooral door4
de aartskanselier en Baden zich van hetD ult- vleugels, van welke de voorste of bovenste
scherjk afscheidden en deFranscheminister hoornachtige schilden zjn,dievan hetborst-

a?aoher op den Rjksdag te Regensburg verklaarde, dat de Keizer van Frankrjk geen
Duitsch rjk meer erkende en den titelvan
protector van den Rjnbondaangencmen had.
Dientengevolge legde Frans 11 den 6den
Augustus de Duitseh-Keizerljke waardigheid
neder. Nog altjd behielden de Keurvorsten
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van W iirzburg, Saksen en Hessen den keur-

vorsteljken titel;doch reedsden 30sten Septem ber aanvaardde eerstgenoemde dien van
groothertog van den Rjnbond, en Saksen

#

werd den llden December, oy grond eener

l
#

overeenkomst met Frankrjk,ln een koningrtjk herschapen. Voorts had Napoleon na den
slag bj Jena zich meestergemaaktvan Hessen. Eerstgemelde overleed in 1812tdoch de
laatste,die na den valvan Napoleon in zjne
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Staten terugkeerde, behield den titel van

keurvorst, alsmede zjn Opvolger I'
riedrok
< ï!A:!- 1, die echter in 1866 zjnelanden

*

aan Pruissen moest afstaan. '.(Aoen hetD uit-

sche rjk in een Dtlitschen Bond van souvereine vorsten veranderd w as, had trouwens
de keurvorsteljke waardigheid hare beteekenisverloren.

De lederloopkever(Carablu cprïlcecd).

K euschberg,een dorp in de Pruissische Btuk af,waaraan zj vastgehee,
htzjn,hd geoosten van Mersebtlrg aan de Saale en isin geenerlei dienstbewjzen.De achtervleugels,

provincie Saksen,ligt21/4uurgaanstenzuid- heele achterljf dekken en tot het vliegen
de geschiedenis vermaard wegens den H0n- waarmede dezedierenvliegen,zjn vliezigen
garenslag,die koning Hendmik I er den 15den meestalzamengevouwen en onderdieschilden
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verborgen. Beschouwt men den kever van
boven, dan ontwaart men,datzjn ligchaam
3 afdeelingen heeft, den kûp m et voelersvan

w0l,lederenz.nuttigen,terwjln0g anderen
zich met stuifmeelofmet honig vergasten.
De poppen verkeeren in een toestand van

zeer verschillende qedaante,met zamenge- rusten gebruikengeenvoedsel.Zjzjnmeestal
stelde kaauw werktulgen en uit facetten ge- naakt en ook w e1eensdoor dun spinsel0mvormde oogen,- den eersten borstring Ofhet geven. Sommigen bevinden zich in een hard
halsschild,- en devleugelschilden.Dan eerst, omkleedselvan aarde ofleem.Voor 'toverige

wanneer 1en den kever naatlwkeuriger gade- geljken zj op devolkomenekevers,hoewel
slaat, de vleugels ogligt ofhetdiertje van haredekschilden korterzjn.

onderen beschouwt,zletmen de 3 borstringen
Demeestekeversleven op hetlangstBlechts
m et even zoovele paren pooten en het ge- één zomer, - doorgaans slechts eenige we-

ringde achterljf. Bjgaande afbeelding isdie ken ofdagon en zoryenhoofdzakeljk voorde
van den lederloopkever (Carabus coriaceus). voortplanting.Sommlgen vliegen bj voorkeur
Men ziet in a de voelersen daartusschen de
tasters, in b het 0og,in c het halsschild,in

des avonds,zoûals de meikevers,- anderen
verlaten alleen desnachtshunneschuilhoeken.

d het achterljf,met de vleugelschilden bedekt,in ede dt'
J,inf de scheen ening den
tars met 5 geledingen.
De voelers zjn zeer verschillend vangedaante en van lengte;zj kunnen draad-,borstel-, knods- ofwaajervormig zjn,soms ge-

Zj worden vooral vervolgd doorkleine,insecten-etende zoogdieren en door vogels en

zjn,metuitzondering van eenigeroofkevers,
voor den mensch zeernadeelig,daar zj on-

zen Oogst,onze kleederen,onze gereedschappen enz.vernielen.
knikt, of ook metkammen,lobben of zaagDe kevers Yvorden,naarde aanwjzingvan
vormige tanden bezet. Aan de Oppervlakte Lateeille,verdeeld naar het aantalgeledingen
vindtmen ijne,behaardesleuven,waarin de Van den tars.Men heeft volgens dat stelsel
zentlw en uitloopen.
mjflediye (Pentamera), zooals de loopkever
De zespootenzjn meestalloopvoeten,doch (Carabus),de boorkever (Ptinus)en demei-

waar de schenkels eene aanmerkeljkedikte kever(Melolontha),- onyell
jkledigen (Heterohebben, 00k we1 eens springpooten,terwjl mera) met 5 leden aan devoorste en 4 aan
1riJf 1)*
l*
J de waterkevers aan de uiteinden plat deachterstetarsen,zooalsdemeelkever(Tezi
jn om t0tzwemmen te dienen.Men onder- nebrio) en de Spaansche vliegen (Lytta),scheidt jjP**de pooten de heupgeleding,waar- vierledi
yen (Tetramera),zooa1sde snuitkever

mede zj aan den borstring zjn verbonden, (Curculio),dehouttor(Cerambyx)en debladde dj, hetmeestalgedoorndescheenbeenen kever(Chrysomela),- en drieledigen,zooals
den tars,die uit eenige kleine geledingen be- de lieven-lleersbeestles (Coccinella).
K everberg van Kessel (C. L.G.J.,
staat en in 2 scherpeklaauwtjesofin ballen
baron van),e0n verdiensteljk Nederlandsch
ofzuignapjeseindigt.

De kaauwwerkttliyen,die van belang zjn staatsman,geboren in België den 13denMaart
ter bepaling van famlliën,geslachten en s00<- 1768,genoot eene zorgvuldige opleiding,stuten bestaan m eestal uit eene boven-en on- deerde en promoveerde in de regten en bederlip,2paarsterke,hoornachtigekakenenzjn kleedde in 1809 onder hetFransche Keizervan tasters voorzien.Gewoonljk zjn zj uit- rjk de betrekking van onderprefect te Cleef,
stekend geschikt om te kaauw en enteknagen. waarhj doo4.zjne weldadigheid in eenrampBj enkele soorten zjnzj vliezig,zoodatde spoedigen tjd van overstroomingdealgemeene
kever gedurende zjn kortstondig levengeen achting verwierf. De Keizer benoemde hem
voedsel nuttigen, maar alleen voor de voortplanting zorgen kan.
Alle kevers hebben eene volkomene gedaanteverwisseling,envelen vanhenverkeeren

t0t ridder van het Legioen van Eer,en na

de vestiging van het Koningrjk der Nederlanden was hj achtervolgensgouverneurvan
Antwerpen en van Oost-vl>anderen. Voorts
lang in den toestand van larven (maskers), was hj lid van den Raad van State en van
terwjl zj als volkomene insecten slechts deMaatschappjvanNederlandscheletterkunde
korten tjd leven.Hetlevenvaneenmeikever, te Leiden, en overleed te 'sGravenhage den
bjvoorbeeld, duurt 3 Jaren.Hj leeftechter 3osten November 1841.Van zjnegeschriften
op het langst eene maand a1s volkomen in- noemen wj: pursula, princesse Britanique,
sectj4 t0t 5 m aanden als p0p,en den overi- d'
après la légende et 1es peintures d'Hemling

gen tjd alslarvein den grond.
De larven hebben meestal6 pooten,die btJ
velen zeerlang zjn en bj anderen - vooral
wanneer zj in houtleven - nagenoeg verdwjnen,terwjlhare kaauwwerktuigen sterk
ontwikkeld zjn. Overal en schier in alle
zelfstandigheden ontmoet men larven van
kevers.Sommigen leven van denroof,anderen

(1818)9',- rDe la colonie Frederiksoord etc.
(1821)'' en nDu royaume des Pays-Bas,

sous le rapportde s0n origine, de s0n déve-

loypement et de sa crise aduelle, suivide
piecesJustifcatives(1834- 1835,3 dln)''.

K ew is een dorp in hetgraafschap Surrey,

ruim 2 uur gaans van Londen en aan de

Theems,meteenKoninkljksloteneenprachzjn woekerdieren. Er zjn er die in molm , tigen botanischen tuin. Deze inrigting heeft
m odder,m est en allerleivuiligheidverkeeren, vooral de aankweeking ten doelvan pas ontalsook in hout, in de schors, in den bast, dekte nuttige gewassen, ten einde ze in En-

in de bloemstelen enz.Er zjn erdie zich geland en elders te verspreiden. Zj begon
voeden metbladeren en andere sappigedeelen vooral fe bloejen in hetJaar1842,toen de
der planten,- en 00k die zaad,hooi,haar, beroemdekruidkundige W illiam epoke er als
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diredeurwerdgeplaatst.Allengsheeftzjeene ven; de andere is met klei bedekt en er
a
anmerkeljke uitbreiding verkreren, en een groejen eenige heesters,terwjler00k steealdaar aanwezig herbarium telde ln 1851 0m- nen en jzererts gevonden worden.Hetanstreeks150000 soorten.M en vindterdefraaiste
en zeldzaamste planten uit het noorden
en zuiden, - vooral uit Noord- en ZuidAmerika, lndië, Tibet, China, Japan en
Australië. O0k de koningin der bloemen,de
Victoria regia, werd uitde tuincn van Kew
het eerst over Europa verspreid. De groote
trekkas aldaar is meer dan 100 Ned.ellang;

dere ligt op verderen afstand en is m inder
bekend

De Key-eilanden hebben eenegezamenljke
oppervlaktevan omstreeks60 D geogr.mjl.
De grond iservruchtbaalen tameljk hoog.
T0t de voortbrengselen behooren er sago,

kokosnoten, aardappelen enz.Het rjk der
deli
'
stofl
bn leverterkalksteen, krjten leem ,

dat der dieren veelvist'h,tripang,geit8n
palmenhuis,een boomenhuis,een muséum en en zwjnen.opdegrootereeilandenzjnvoorts
een observatorium. De verwarming geschiedt uitgestrektebossehen mtttvoortreieljkehoutdoor onderaardsche btlizen. Het steenkolen- soorten.De bevolking wordtgeschatop30000

daarenboven zjn er vele andere serres,een

magazjn staat door een tunnel in verband
met de zaal, waar zich de verwarmingstoestellen bevinden, en op jzeren sporen geplaatste w agens brpngen er de brandstofen
verwjderen de asch. De Staat verleent aan
dien tuin eene s0m van 7000 pond sterling
in betJaar,doch zjisnaauweljksvoldoende
om de kosten te bestrjden.Men heefterkosteloos toegang, en het aantal bezoekers bedraagtJaarljkseen halfmillioen.
Key (W il1em)ofKeyen,eenverdiensteljk
Nederlandsch schilder, geboren te Breda,in
1520.genoottegeljk metI'
ransF/pri,
:onderwjs in de ktlnstonder de leiding van LamI:rJLombardu , vestigde zich te Antw erpen,
waar hj in 1540 in het gild der schilders
opgenom en Yverd en verw ierf grooten roem .
Hj sehilderde er een stuk,alderegéringsleden voorstellende,hetw elk vernietigd werd
bj den brand van hetstadhtllsin 1576.Voorts
vervaardigde hj het portret van Granvelle,
alsm ede dat van den hertog van A lra.Toen
hj hiermedebezig was,hoordehjdenHertog

zielenqzj bestaatuitversthillende stammen,
die van Ceram , Banda en de Aroe-eilanden

afkomstig zjn. Met de bewoners van laatstgenoemde eilanden, alsook m et de Boegine-

zen, drtiven zj een uitgebreiden handel,
waarbj Olie,klappernoten,houtwerk,tripang,
karet en aardewerk t0t de uitvoer-artikelen

behooren.Van Makassarkomen erJaarljks6

Froote vaartuigen metvelerleikoopwaar.De

Ingezetenen ztqn voor een groot deelHeidenen,doch op Grûot-lfey wonen 00k vele M0-

hammedanen en Christenen.Zj hebben een

wélgebouwd ligchaam en staan bekend als
w erkzaam :ondernem end,welwillend en eer-

ljk. Zj tlmmeren goedeschepen enhouden
zich bezigmetlandbouw :visscherjenhandel.
Hunne woningen zjn rulm,van planken gebol
zwd,metklapperbladeren(atab)bedekten
rusten Op palen.
Groot-lfey heeft eene uitgestrektheidvan 14

(
E)geogr.mjl.Hetisbergachtig,in 7districten verdeeld,door Onderscheidene rivierenbesproeid en bpzit ongeveer 200000 zielen.-

aan een 1id van den Bloedraad verhalen,dat Klei
n-lfey is slechts 1/c L geogr.mj1kleihet besluitvaststond om het doodvonnis over ner, en in zjne uitgestrekte wouden vindt
de graven van Eymond en H oorne uitte spre- men veel paradjsvogels. Aan de westzjde

ke,n.Ditberiçt schokte hem zoûzeer,dathj ligt Doelah, eene belangrjke handelsplaats
bj zjne tehulskomst ziek werd en denzeltl met eene veilige reede - Eindeljk isKeyden dag,waarop die edelen Onthoofd werden W atela slechts2 (
D geogr.mjlgrootenheeft
(5 JultJ
'1568),den laatsten adem uitblies.Van eene vierkante gedaante en zeervredelievende
zjne stukken vindt men n0g vermeld eene inwoners.
DAfneming van hetkrltis''en eene rBegrafeK eyser.Onderdezen naam vermeldenwj:
nis van Christus''.
Hendrik de Keyser, een uitstekend NederK eyaert (Co1yn), Ook Col
yn '
tl
t
zl Ryssele landschbouwkundigeen beeldhotlwer.Hjwerd

en Amorose Colyn genaamd,een Ztlid-Neder- geboren teUtrechtden 15denMei1565,oefende
landsch dichter uit de 16de eeuw )w erd ge- zich onder de leiding van CornelisB loemaert,
boren teRjsselen schreef:rspelvan Narcissus stadsbouwmeester te Amsterdam en vadervan
drf,
en Echo (1552)'' - en ,Den Spiegel der den beroemden schilder Abrakam .plpd-c,
m innen begrypende in zes batementspelen de en leverde w eldra zulke uitm untende proeven
am oreuse historie van Dieric diH ollander en in het vak van botlw -en beeldhouw kunde,
Catherina Scheermertens (16614 2de druk, dat de regéring van Amsterdam hem in 1594
t0t haren botlwm eester en beeldhouw er be1617):'.

Key-eilanden is de naam van eeneeilan- noemde.Van hem zjn afkomstig:DeBeurs,
dengroep ten zuiden van Nieuw-Guinea.Zj de Haarlemmerpoort,de Zuider-,Noorder-en

behoortt0t de Zuid-ooster-eilanden en t0t de 'W esterkerken, de Regulierstoren, en de Jan
residentie Banda, en ligt tussehen 5012' en Roodenpoortstoren te Amsterdam,- hetstadêO4' Z.B.en 132040' en 133018' 0.L.van huis en hetpraalgraf van prins W illem 1 inde
Greenwich.Zj bestaatuitde 3 groote eilan- Nietlwe Kerk te Deltl,- en het standbeeld
den Groot-lfey,Klein-lfey en Key-àvatela en van Eeasmus te Rotterdam ,alsm ede de careen grootaantalkleinere.Tndenabjheidvan tonteekening voor het 2;ste raam in de St.

Groot-lfey ztin in 1853tweenieuweeilandjes Janskerk te Gou(
1a'
. Hj overleed den 15den
uit zee verrezen. Het eene heeft eene ronde Mei1621.- Zjn zoon Peter deKeyser,desgedaante en is d00r eene koraalbank Omge- geljks een uitnemendbeeldhouwer,vervaar-
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digde de graftombe van graaf Willem Lode- Chriytus'' bestemd voor eene R.Katholieke
ulï/kv@nF'
'
J::JlindeGrooteKerkteLeeuwar- kerk te Manchester. Nadat hj nog andere
den9 - de marmeren sieraden aan de graf- tafereelen uitdegewjdegeschiedenisgeleverd
tombe van den admiraal Tromp in de oude had,bepaalde hj zich bj die van zjnvaderKerk te Delft, en het praalgraf van den land, en schilderde bj voorkeur veldslagen

Zweedschen krjgsheldErik z
gfpoy in dedom- uitden ouden tjd.Hj beziteenbuitengewoon

kerk te Skara in W est-Gothland.- Een an- talent om@@hetslaggewoelop eeneindrukwekdere zoon, Tkomas de Keyser,was een ver- kende Wgze V00r te stellen en onderscheidt
diensteljk portretschilder en vervaardigdede zich voorts door eene jveriqe studie dernabeeldtenissen van Laurens A:twJ, Dwsanne de tuur, eene grootsche opvattlng, eene Btoute
A apr en Hendrik de f'
et
y,
ver?- en een derde en correcte teekening en een krachtigcoloriet.
zoon, W illem #,
e Keyser,geboren te Amster- Onvergankeljke lauweren verwierf hj dûor
dam in 1603,waseen landschap-en bloemen- den rsporenslag'', dien men in 1836 op de
schilder. Hj vestigde zich in Engeland en tentoonstelling te Brussel bewonderde,dûor
den rslag btl W oeringen'',in 1839 voltooid
overleedaldaaromstreekshetJaar1670.
Tlteodor'us ofDirk de Xg.y.
:e ,vroeger voor en thans in het Palais de la Nation te Bruseen vierden zoon van H endrikgehotlden.,doch sel!en doorden oslag btjNieuwpoorf'.Later
waarschjnljk een zoon van zjn broeder.llj schllderde hj: plustus Lipsius''1 eene voorwas een begaafd schilder,die tusschen 1595 lezing houdend voor aartshertog Albreeh,t en

jnegemalin''1- rlletateliervan Rubens''1
en 1660 voortreFeljkeBttlkken geleverdheeft. z
Op de Desolate Boedelkamer te Amsterdam - .De oudheidminnaar''? nlletbezoekvan
plaatstehjeenschoorsteenstuk,voorstellende: keizer Max bt1Memling'' - pDe Giaour'',
Ariadne, door Theseus verlaten,maar door - pcolumbus, door het volk bespot'', Bacchus getroost''.Op hetTrippenhuisaldaar Tasao en zjne zusterin Sorrento''- De
heeft men van hem een portret van Rombotd dood van Maria dei Medici'',- ,De bllnde
H oogerbeets, zjne vrouw en kinderen,bene- Milton''. - rDante? als balling aan een
Danteinhetatelier
vens het portretvan Pieter Cxwelsq
sz.Ho#t, kloosteraankloppend'',- r'
en in het Koninkltjk kabinet te 'sIlagebe- van Giotto''1- rDe laatsteoogenblikkenvan

vinden zich van zjne hand hetportret van KarlMaria v0n W eber'',enz.Hj heeft0ok
een Dagistraatspersoon en eene vergadering vele portretten van vorsteltjke personen gelid van de Belgivan burgemeesters te Amsterdam bj deaan- schilderd en is sedert 1845 '

komst van M aro #:i M ediâ.Ook Vervaar- sehe Académie V111 Schoone Kunsten.
Jan Tïdfer de Keyser, een verdien.steljk
digde hj in 1633 voorhet oude stadhuis te
Amsterdam een tafereel, bevattende 16 per- Nederlandsch letterkundige.Hjwerdgeboren
te Rotterdam den 12den Julj 1818,studeerde
sonen uitde Amsterdamscheschutterj.
Jakob#.
eKyser,een verdiensteljk Skandi- te Utrecht in de godgeleerdheid, en werd
navisch geschled- en taalkundige. Hj werd achtereenvolgens predikant te Varseveld,

geboren te Christiania den lstenJanuarj1803, Noordeloos,Oudewateren Arnhem ,waarhj
wjdde zich in zjne geboorteplaatseerstaan thansnog wexltzaam is.D00r het bevorderen
hool voor onde studie der godgeleerdheid en vervolgens van de stichting eener kw eekBc'
aan die der historie, waarna in 1825 het derwjzeressen te Arnhem in 1860 heefthj
Koninkljk Genootschap V00r het Heil Van eene onsellatbarc weldaad bew ezen aan 0ns
van Noorwegçn hem in staatsteldeom Q Jaren Vaderland, en nûg altgd wjdt hj met den
op Ilsland te vertoeven,ten einde zich op meesten jver zjne krachten aan de belangde oud-Noordschetaalt0e te leggen.Na zjn rjke taak,om die inrigting aan haar doelte
'
t dan o0k dev01terugkeer werd hj llocent en in 1829 lector doen beantw oorden.Hj heef
in de gescbiedenis en statistiek aan de uni- doening, dat ziJalgemeen hoog staat aange-

versiteit,enza'
gzich van rjkswegebelastmet schreven en uiimuntende vruchten oplevert.
deuitgave van deoude Noorweegschewetten, Behalve eenige werken van stichteljken indie onder den titelvan:pNoryesgamle lowe houd, schreef hj: pomnibus: Nederlandsch
(1846- 1849,3 d1n)''in hetllchtverschenen. Prentenboek (1850, met K%ndermanl'' Reedsvroegerhad hj eeneverhandeling over pBlikken in en op den menscb (1855)'',de afkomstder Noorwegersuitgegeven,welke
Uit het leven (1861)'',- mDe W artburg
hp
'- later in eene: Verzameling voor geschie- (1862, 2 d1n)''
, - pLevensvormen,verzadenis en taal Yan het Noorweegsche volk'' melde schetsen (1865)''
, - en psprokkeling
opnam.O0kleverdehjin1847eeneuitstekende (1871)''.Voortsleverdehj:pDeKerkhervorNnordsche mythnlogie en eene oGeschiedenis mi
nginDuitse,
hland,naarBretschneidertl844l'',
der Kerk in Noorwegen ten tjde van het - en nDe Apokryfe Evangeliën enz.(1849)'',
Tal van opstellen van zjne hand verscheen
R.Katholicismus(1856- 1858,Q dln)''.
Nicaéne d6 fe-per, een beroemd Belgiytsh in den doorhem geredigeerden p'
rjdspiegel''
historieschilder.Hj werd geboren in 1813te terwjlhj tevensredadeurwasvan:oReperSandvlietbjAntwerpen,deedeerstdienstals torium van buitenlandsche theologie(1848herdersongen en bezocht vervolgensdeaca- 1852)'' - pNederland, proza en poëzie van
démie van sehoone kunsten te Antwerpen, Nederlandsche anteuxs (1849- 1853)'',- pDe
w aarvan hj, na l
angdurige reizen in den Morgenster(1852- 1854$'',- rHetbrood des
vreem de:bestuurder wexd.Reeds in 1834 be- levens(1856- 1859,metA.H.'
plpder.
&àe'
t
)e)'',
haalde hj gxooten roem np detentoonstelling - rcharis,proza en poëziesnieuwe boekte Antwerpen door eene XKruiaiging van zaal (1853- 1856, met Benn%nk J'
@zl:olild)''.
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Christeljk Album (1865- 1870)''
,- sNeêr- daarhj in 638-640 EgyptebjhetKhalifaat
lands Bibliotheek, oorspronkeljke romans, voegde. Toen in 638 Jerusalem zich moest
schetsen ennovellen vanhedendaagscheauteurs overgeven, begaf Omar zelf zich derwaarts,
(1865-1862, 10 dln)'',- en slletmorgen- om de bepalingen der capitulatie vastte stel-

licht(1851-1870,metW.L.M Slotenmakerlb'
.
Eindeljk gat'hj 0nsn0g:mllen bloemkrans,
leerboek voor meiqjesschool en huisgezin
(1871)''- en pNeerlands letterkunde in de
19de eeuw ,Bloemlezing ten gebruikebj de
beoefening onzer letterkunde''! waarvan in
1874 tweedeelen verschenen ztln,terwjlhet
derde eerlang volgen zal.
Khax-Foeng ofKaifoen-ltoe is denaam
der versterkte hootdstad van de Chillésche
provincie Ha-nan.Zj ligt niet ver van de
Hoangho, heeft ruim een geogr.mj1in 0mtrek,isgoed gebouwd.heet eenebloejende
njverheid en veelhandel,en isbekend alsde
voornaamste verbljfplaats der Israëlieten in
China.Onder het vorstenhuis der Soeng was
zj de hoofdstad van hetgeheele rjk,doch

len. 00k het rjk der Sassaniden moesthet

onderspitdelven, en de Islam werd overeen
groot gedeelte van Perzië verspreid. Omam
regelde de binnenlandsche aangelegenheden
van het Khalitàat,stiehtte in 636Bassora,in

in 638 Koef
à, voerde de tjdrekening der
Hedsjra in en begiftigdedemoskeeën enscholen met bezittingen.Hj was de eerste,die
Emir.al-Aloeminin (VorstderGeloovigen) genaamd werd,een titeldieop zjneopvolgers
overging.Nadat Omar door een wru kzuchtigen Christen vermoord was, kooseen raad

van 6 mannen,bj zjn sterven doorhem benoem d, Othman, een schoonzoon van den

Profeet,t0tderden khalif(644- 656),zoodat
AlLalwederwerd voorbjgegaan.Onderzjn
bestuurwerdhetrjk derArabierenn0ggroona eenegeweldige overstroomingderHoangho, ter.Terwjlzj in Perzië de heerschappjvan
waardoor 300000 inw oners der stad om kwa- den Islam bevestigden en ook in Armenië en

men, is zj vervallen van hare voormalige Klein-izië glansrjke veroveringen maaktenj
grootheid.
onderwierpen zj 0ok de geheele noordkust
Khalif was de titel dcr opvolgers gan

van Afrika n0g verder dan Tunis.Vele ram-

Moltat
mmed in zjn wereldljk engeesteljkgezag,en de geschiedschrjvershebbendennaam
van khalifaatgegeven aan hetdoordeArabieren gestichte rjk dier vorsten, hetwelk
binnen den tjd eener eetlw grooter uitge-

pen, door de Arabieren in dien tjd ondervonden. waren een gevolg der maatregelen
van Otl
tman,die op verre na nietde wjs-

nakom elingen achterliet en ook niet bepaald

gestelde godsdienstige gebruiken, zoodat er

heid van Omar bezat en het bestuur over de
verschilleudegewesten niet aan de bekwaam-

breidheid had dan het Romeinsche keizerrjk. sten,maaraanzjnegunstelingentoevertrouwde.
Moltammed had als profeet van Allak zich De aanhangers van Ali en de geesteljken
opgeworpen tot geesteljk opperhoot'
d(
?n we waren voorts niet met hem tevreden,omdat
reldljk gebieder. Daar hj geene manneljke hj zich niet stipt genoeg hield aan de vast-

had, wie zjne plaats zotlinnenlen,ontston- een opstand uitbarstte?die met het vermoorden er na zjn dood oneenigheden over de den van den Khalif eindigde.Door de lteuze
opvolging,totdateindeljkAboebekr,deschoon- des volks te Médina werd nu Ali tot vierden
vader van Moltammed, de zege behaalde op khalif(656- 660)benoemd,en zjneaanhanAli, diens neef en se,hoonzoon, en den titel gers, de Sjiïten, beschouwden hem als den
aannam van Khalifet-Resoel-Allah (Plaatsver- eersten regtmatigen imam (hoogepriester)na
vanger van Gods Profeet).ondersteund door den Profeeten bewezen aallhem dergeljke
zjn veldheer Challd,zochthj aanstonds,na hulde als aan M ohammed.De nieuwe beheerhet dem pen der binnenlandsche onltlsten,den
Tslam m et het zwaard onder de naburige
volken uit te brl?iden. Met(1e leus:rBekeering ofschatpligtiqheid'' trok een groot leger

sttherhadintusschen steeds m etbinnenlandsche

vjanden te kampen, zoodathj de veroveringell zjner voorgangers nietkon voortzetten.
Vooral A lq)'@t de weduw e van den Profeet,

van vrjwilligers.in dweepzieken godsdienst- was atkeerig van hem, terwjl o0k Talka,
jver ontgloeid,naar Sàrlë en naardeEufraat. Zobeir,en vooralMoalcl
jah,,demagtigestadDikwjls behaalden de Mohammetlanen de houdervan Syrië,aansgraak maakten ophet
overwinning, docll w erden ook door de By- bewind Zj wisten hem ln verdenking tebrenzantjnen meermalen gt'
slagen.Toen zj echter gen, a1s zou ht1 de oorzaak wezen van het

onder hetbevelvan Clbalid in den slag aan de
Jarmak de zegepraal verworven hadden op

vermoordenvan Otltman.W eldra bragten Tallta

pitulatie,alseeneveroverdestad.lnmiddelswas

Amroe zich van Egypte en zelfs van een ge-

en Zobeir een leger bjeen,en Bassoraviel
hetByzantjnscheleger,trokkenzjaanstonds in hunne handen.W é1behaaldeAlLeeneschitnaar Damascus, dwongen deze stad in 635 terende overwinning, waarbj de twee gena eene langdurige beleyering t0t de over- noemde bevelhebbers omkwamenj maar hj
gave,enbehandeldenhaar,lnweerwilvandeca- k0n nietbeletten,datMoawjiaken zjnvriend
Aboebekrgestorven (635),waarnavolgenszjne deelte van Arabië meester maakten.AlLwerd
beschikking Omar,eenanderschoonvadervan in Januarj 6s1dooreen dweepervermoûrd,
den profeet, den troon beklom (634- 641). en zjn zoon. de zachtmoedige Sasan, ge-

Omar ontnam het opperbevelover de troepen voelde geen lust om hetKhalifàattegen M oaaan Cltalid,en schonk het aan Aboe-O:ki#l, '
Y?
J/JAteverdedigen,zoodathjnaverloop van
die,schoon zachtmoedigerdan zjn voorgan- 6 maanden hetbewind nederlegde.
ger,Syriëonderwierp.Nietmindervoorspoedig
De nieuwe khalit
',Moawi
jal
tI (661-680),
w as Amroe, een ander veldheer van Omar, verplaatste den zetel van het Khalifàat van
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Médina naar llasaaseus en trad op a1s eerste schap, vooral van de bouwkunst, bereikte
uithethuisder Omal
jaden Ofder nakomelin- het1.
jk derKhalifen hettoppuntvanluister.

gen van zjn stamvader Omajia.Nadathj al
dadeljk t0t tweemaal t0e een oproer met
geweld onderdrukt had,vormdehj hetplan
om den Byzantjnschen troon omverte werpen. Zjn zoon Jesid trok door Klein-Azië

De Arabieren veroverden nameljk in 707
Toerkestan, - in 710 Galatië,- en in 711

Spanje.- Zjn broederen opvolgerSoeleiman
(715-717),die zieh dpor een losbandig en
vadsigltarakterOnderscheidde,hoewelhjdoor

zonder ernstigen tegenstand te ontmoeten, deregtzinnigen geprezen werd,deed Constanoverschreed de Hellespont en sloeghetbeleg tinopeldoorzjn broederM aslema belegeren)
voor Constantinopel, doch moest het in 669 doch door storm en door hetGrieksche vuur

opbreken.Voorspoediger streed zjn veldheer werd zjne vl00tt0t tweemaalt0e vernield;
Oebeid-Allak tegen de Turken in K horassan. toch veroverdehj Georgië.- OmarJ.
f,door
Hj versloeg hen,drongin673 in Toerkestan eene uiterste wilsbeschikking t0topvolger be-

door en maakte belangrjke veroverinyen in noemd (717-720),waseen eenvoudig,regtMidden-Azië,terwjl Okblvlbn-Nas zuld-en vaardig en vroom man,m aar wekte hetOngew estwaarts diep doordrong in debinnenlanden noejen der Omaqaden doorzjnewelwi
llende
van âfrika.De Khalifzochtechternietalleen

zjn gebieduittebreiden,maar00k de binnenlandschezaken te regelen.Hj verhiefhet
Khalifaat t0teen erfeljk rjk en zorgde?dat
zjn zoon Jesid n0g bj zjn leven inSyrlëen

gezlndhedenjegensdenakomelingen van ZJi.
Het vloektbrmulier tegen de partj van H.
/i
schafte hj at',maarmen meent00k,dathj
Om die reden door vergif is Omgebragt.-

Zjn OpvolgerJesid 11wasaan zingenotverslaafd en stierfvan smartoverdendoodzjner
(680- 683)waseenwaardig opvolgervanzjn beminde,terwjlhetrjk doorOproerenverzet
schranderenvader.Hj werdaanvankeljkdoor werdgeschokt.- ZjnbroederHis
jam (724de steden Mekka en Médina niet in zjyj: 743),waseen prachtlievend,doch tevenseen
waardigheid erkend,omdat zjn vader haar schrander vorst, die de binnenlandsche aanin de zaak der opvolging nietgeraadpleegd gelegenheden verbeterde, terwjl zjne veldIrak als gebieder werd erkend.- Deze Jesid

had.DeOntevredenen schaarden zieh eerst01u
H oesein,de tweede zoon van A li, en daarna
om A bdallalt, de zoon van Zobeir. Een 0pstand der inwoners van Irak ten gunste van
H oeseLn, door M oslem en H anigeleid,werd

heeren streden tegen de Grieken in Klein-Azië
en tegen de Turken in Midden-Azië.Een afstammeling van A li, Z6i# genaam d en de
kleinzoon van H oesein,betwisttehem hetKhalifàat, maar werd overwonnen en gedood.

gedempt en Hoesein gedood. Terwplvoorts M'
'eldra echter had hj te kampen met de
een Syrisch leger tegen Abdallak oprukte, Abbassiden, afstamm elilzgen van Abbas, de

overleed Jesid en werd opgevolgd doorzjn 0om van Mohammed.rren tjde van Hiqiam
zwakken zoon Moawjial
t 11 (683), die na werd aan de uitbreiding desrjksinhetwesweinige maanden stierf of uit den weg ge-

ruimd werd. Terwjl nu Arabië, Irak en
Egypte zich voor den zoon van Zobeir verklaarden, werd te Damascus de Omajade
M erwan 1 eerst als rjksbestuurder en daarna
a1s K haliferkend en w isttem idden der w0e
lingen zjngezagtehandhaven,totdathjdoor
zjnegemalin,demoedervan Chalid,eenzoon
van Jesid, door hem van de troonsopvolging
uitgesloten, verm oord werd. Intusschen k0n
M erwan niet beletten,datA bdallahben-zobeir

ten van Euroga een eind gemaaktdoorKarel
A tzefe/,diebp Tours(732)en Narbonne(736)
de M oorsche legerbendenvernietigde.- W elid
11 (743- 744),een verwjfd vorst,werd na
den regeertjd van eenjaaromgebragt.- Na
de korteheerschappj van Jesid 11 en Ibrah'
im
(744) verkreeg M erwan 11 (744- 752) den
schepter. M et dezen nam hetvorstenhuis der

Omal
jaden inAzië eeneinde.Deuitspattingen

en goddeloosheden der laatste bestuurders uit
dat stam huis hadden algemeene ontevredeneen gedeelte des rjks in Arabië en Perzië heid verwekt.Hadden de nakomelingen van
verkreeg. Onder den zoon van M erwan,na- A li vruchtelooze pogingen aangew end, om
meljk Abdoelmelik (685-705),werdMoelttar, dat stam huis te doen vallen,zulks was thans
die als profeet optrad,en reeds te Koefà de nietmoejeltjk voordeAbassiden,Omdatdeze
huldiging had ontvangen,door Abdallaltover- nader vermaagschapt waren met den Profeet

wonnen (686), doch deze werd hierdoor des dan de Omal
jaden.De volkeren van Khoraste gevaarljker mededinger voor Abdoelmelik. san,afkeerig van laatstgenoem den,verhieven
Om zich in den strjdtegenhem gemaklkeljk de zwarte vaan der Abbassiden, terwjl de
te kunnen bewegen, sloot Abdoelmelik met Omauaden de witte voerden. Ibral
tim! een
den Byzantjnschen keizerJ'
ustinianus11 een achterkleinzoon van A bbas,hetvoorm allg 0pvrede!waarbj hj zich aan eenejaarljksche perhoofd der Abbassiden,vondersterkeonderschattlng van 50000 goudstukken onderwierp. steuning,maarhj werddoor Merwan11 geDu rop trok hj te velde tegen Abddlalt, vangen genomenen gedood,nadathjalzjne
versloeg diens aanhangers in lrak, terwjl regten Op hetKhalifaataan zjnbroederAboelzjnveldheerHaddjadj stormenderhandMekka ZJJJ.: overgedragen en dezen t0t zjn opvolveroverde?waarbjAbdallaksneuvelde,waarna ger benoamd had.W eldra w erd deze door de
AbdoelmelIk de heerschappjverkreeg overalle Hasjimieten in Mesopotamië t0tkhalif uitgegeloovigen. Niettem in bezorgde daarna de roepen,waarna zjn zoon Abdallah de wapens
weêrspannigheid der Charidsjiten hem handen opvatte tegen M erwan, die daarenboven een
volwerk.- Onder zjn zoon W elid T(705- gevaarljk oproer in Syrië moest dempen.In
715),de bevorderaar Van kunst en w eten- 2 veldslagen overw onnen) vlugtte M erwan in
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750 naar Egypte, waarhj eerlangoverleed. Ibrakim alszjn opvolger,doch onderYiierpen
Op eeneverraderljkewjze poogde toen Abd- zich,toen zjn schoonzoon overleden Tvas en
JIIJA alle Omaûaden op eene door hem be- hj zelfgetuigenisgafvananderegezindheden.
legde zamenkomst om te brengen. Slechts Al-M amoen, die in vele opzigten afweek van
weinigen gelukte hetj daaraan te ontkomen. het regtzinnig geloofder Mohammedanen,reOnder hen bevond zich Abd-oer-Ral
tman,die geerde a1s een oostersch dwingeland.Nietzich nu'
rSpanjebegafen erhetonafhankeljk temin bloeiden kunst en wetenschap onder

Khalitàat van Cordova stichtte (zie voorts zjne bescherming.Hetwerd evenwelgaandeonder Omal
jaden).
weg moejeljker,hetgrooterjk der ArabieDe eerste khalif van het nieuwe vorsten- ren,dat zich over 2 werelddeelen uitstrekte,
onder éénen schepter vereenigd te hot
lden,

huis,Aboel-Abbas(759- 754),die te Anbaren
in het door hem gestichte Hasjemiah zjn
zetelhad,ontvingwegenszjnegruwelenden
bjnaam van sa.
fah,(de Bloedvergieter).Zjn broederen opvolgerAboe-bsjafar (754775),Al
/
mansor (deZegevierende)bjgenaamd,
had zjn o0m Abdallak en n0g andere bloed-

vooraldaar het in talloozestadhouderschaypen wasverdeeld.Reeds(tnfLezkaroen-al-Raselàd

hadden de Aghlabiden (800) in Kairawan,
alsmede de Edrisiden teFez onafhankeljke
rjken gesticht.In 821 verhief 0ok de stad-

houder Tahir in K horassan, van wien de
Taàiriden afstammen,zicht0tzelfstandigvorst.
het onderspit delven.Zgne geldzuchtberok- Dat voorbeeld werd door meer stadhouders
kendehem vele vjanden,dochzjwarenniet in andere deelen des lands gevolgd.00k in
verwanten t0t mededingers, doch deed allen

opgewassen tegen zjnesluwheid.Zjnbjnaam
verdiendehjvoortsdoorveroveringen in Armenië,Cilicië,Cappadocië en Indië.Hj was
een jverig bevorderaar der wetenschappen,

den strjd tegen het Byzantjnsche rjk was

Al-M amoen nietvoorspoedig,daar 2 ondernemingen tegen Constantinopel geheel en al

mislukten.Onder zjn bewindveroverden 0m-

stichtte in 764 de stad Bagdad aan de Tigris, streeks hetjaar 830 de Arabieren uit Afrika
verplaatste in 768 derwaarts den zetel van Siciliëen 8ardinië,waarzjruim tweeeeuwen
het Khalifaat en overleed gedurende eene be- gevestigd bleven, totdat hun het eerste in
devaartnaarMekka2een verbazendenrjkdom 1035 door de Noormannen en het tweede in
achterlatenqe.- Ztln milddadige zoon en op- 1051 door deinw oners,van Pisa werdontrukt.
Al-M amoen werd opgevolgd door M otassim
volger Al-y al
tdi(775- 785),doordichtersen
geleerden geprezen, m oest te velde trekken (833-842),bjgenaamd Billahi(op God steutegen de inwoners van K horassan, die onder nende), een andere zoon van Karoen. Hj
den profeet M okanna w aren opgestaan, en stichtte Samira en verplaatste derwaarts den
tegen een aanvoerder der oproerlingen,J'
asin zetel des rjks. In zjne Oorlogen tegen de
genaamd.- Zjn zoon en opvolgerAl-Hadi Grieken en tegen de oproerige Perzen was

(785- 786) had een geweldigen strjd te voe- hj deeerste,dieTurkschehuurlingenindienst

ren tegen de afstammelingen van Ali Onder nam.O0konderzjn bewind duurden detwisde leiding van Rasan, de achterkleinzoon ten overdegodsdienstvoort.- Zjn zoon en

van AlL,f?n werd waarschjnljk vermoord.-

opvolger Alwathik Wïlltz#i,een verwjt; wel-

sten en wetensehappen en van de w elvaartdes

gen ZOOn M olttadi N7erd door de Turksche

Naar den gewonen regelvan opvolging erfde lqsjellng, verwierf wel is waar den bjva:
nu nietde zoon van Hadit maar diens broe- 5Fan zangers en dichters,raaar ergerde velen
derkaroen(786-809),bjgenaamd Al-Rab
jid door zjne schraapzucht en onverdraagzaaua(de Regtvaardige)den troon.Dezeheeftzich heid. Een strjd over de opvolging tusschen
beroemd gemaakt door bevordering van kun- zjn broeder M oetawakkil en zjn minderjarie van eerstgenoemde - de
rjksinhetalgemeen,hoeweltevensvelemisdrj- ljfwacht ten gunst
ven zjn naam hebben bezoedeld.Hjverdeelde onwaardigste - beslist.- Onderhetbestuur
hetrjkonderzjne3zonen:M.ohammed,al-Amin van M oetawakkil.M IItKAi(847- 861)werd het

ofAKohammed de Gefrolztldverkreeg als khalif
Irak, Arabië, Syrië, Egypte en Afrika, en
onder hem zouden A l-M amoen Perzië,Toerkestan, Khorassan en geheelhetOosten,en
K asim Klein-A zië,Arm enië en de kustlanden

meer en meer eene gew oonte,00r10g te voe-

ren met Turksche soldaten. Hj was rl
zw ,

genotziek en w reed en legde een gew eldigen
haat aan den dag tegen de afstamm elingen
van Ali.Toen hj eindeljk eenJongeren zoon
der Zwarte Zee besturen.DeJongerebroeders t0t opvolger w ilde benoemen in plaats van
zouden voortsM ohammed-al-Amin in hetKha- zjn otldsten zoon M oentassir,smeedde deze
lifaat opvolgen.Laatstgenoemde regeerde van metdeTurkscheljfwachteenezamenzwering

809 t0t813 en lietzich doorzjnvisierover- tegen hem en Jiethem terdood brengen.halen,om zjn zoon t0t opvolger tebenoe- M oentassir (861- 862) zag zich nu t0tvorst
men. Hierdoor ontstond een broeder-oorlog. dergeloovigenuitgeroependoorgenoemdeljfTaltir,de veldheervan Mamoen,versloeg het wacht,die tevens zjne broedersnûodzaakte
leger van den Khalifj veroverde Bagdad en om afstand te doen van hunne regten.Hj
liet in 1813 Amin ter dood brengen.Al-M a. overleed korten tjd daarna.- De Turksche
moen (813-833) werd nu als khaliferkend. ljfwachtkoosnu Moestain.#illlAi(862-866),
Zjn plan, om dool-het huweljk van zjne een andere kleinzoon van khalifMotassim j
dochter m et een derafstammelingen van A li
den vrede te herstellen, bragt de m agtige

doch 0ok 2 afstammelingen van AlLwierpen
zich op t0t khalitbn. De een, die te Koefa

Abbassidentegen hem inopstand.Zjverklaar- gezeteld was,werd overwonnrn en gedood,
den hem vervallen van den troon en erkenden

doch de andere, Hasan-ben-zetd, stichtte te
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Taberistan een onafhankeljk rjk hetwelk vorst
enhuis ;er las
jiden. - Kah'
lr .
PiJ!>M
eene halve eeuw bestond. oneenigheid der (931-934), de derde zoon van Modadhid,
Turksche soldaten onderling voltooide dever- reeds bj het leven van zjn broeder bj herwoesting des rjks.In 861 plaatsteeene der haling t0t opvolgez'gesteld en weder verworpartjen M oetaz, de tweede zoon van M oe- pen, werd door de Turksche soldaten van
tawakkilj0, den troon ennoodzaakteM oestain den troon gebonsd en stierf in 940.- Zjn
t0t het neerleggen van den schepter.M odaz opvolger RadltiWïIlcAi(934- 941),een zoon
i'r,voerde dewaardigheid in van
Wï/IM (866- 869) lict zoowel Moeetain als van M oektad'

>-al-omara (Bevelhebberderbevelhebbers,
zjn eigen broeder om het leven brengen en Em'
vatte toen het voornem en op om zich van de thansnogherkenbaarinadmiraaljenverbpnd
TurkBche Boldaten te ontdoen,maar eerhj daarmede een onbeperkt gezag in naam van
hieraan gevolg had kunncn geven, kwamen den Khalif, niet ongeljk aan dat van den
ls,enk0nopdiewjze
zjtegenhem inopstand wegenBachterstallige Frankischen majordomt
soldj en wierpen hem van den troon.Daarop zich zelven eenigzins op den achtergrond
plaatsten zj nu M oel
ttadi-Billaki, de zoon plaatsen.De eerste?die dezewaardigheid bevan W atltik(869),doch dedenhem dien bin- kleedde,was een Turk, Ibn-Raik genaamd.
nen hetJaar ontruimen,omdat hj hen aan W eldra echterwerd zjhem ontruktdnorden
e
ene gestrenge krjgstuc'
htwildeonderwerpen. Turk Badjkem (939),die zjne magtzoozeer
Onder Moetawakkil'n derden zoon, de uitbreidde,datdenKhalifslechtseeneschaduw
weekeling Moetamid ZiJJJM (870-892), die van wereldljk bestuuren niet eens de beslisdaarna t0t khalif uitgeroepen wbrd,gelukte sing over de troonopvolging overbleef. W é1
PCJJtTAï(941het eindeljk aan diens sehranderen bl*oeder poogde zjn opvelgerMoettaki.
Moewafak, hetverderfeljk gezag derTurk- 944),desgeljkseen zoonvan Moektadir,door
sche ltjfwacht te vernietigen. M oetamid ver- het ombrengen van Badjkem de voormalige
plaatste in 873 den zetel van het Khalifaat heerschappj te herkrjgen,doch eerlang zag
Van Sami
ra naar Bagdad,w>rhj en zjne hj zich door de Turksche soldaten gedwonopvolgers gevestigd bleven.In hetzelfdeJaar gen,een anderen Turk tûtemixtebenoem en,
volgde in het pnafhankeljke Khorassan op nameljk Toeroenydiein 944den Khalifvan
de dynastieder Tahiridendieder Sa
fariden, den troon en van hetlichtderoogen beroofde.
welke hunne heerachappj over Taberistan en Toeroen vermaakte nu het rjk aan zekeren
Sedsjestan uitbreidden.O0kAl
bmed-ben-Toeloen, Ibn-k
îjirzad,doch weldra vielhetin handen
stadhouder van Egypte en Syrië,verklaarde

van het Perzische vorstenhuis der Boeiden,

I
zich in 877 onafhankeljk en vestigde erhet tloor den nieuwen khalif M ostaksi WCJJJZ'

vorstenhuis der Toeloeniden. W élvernietigde tegen dedwingelandjvan Ibn-k
bjirzadtehulp
geroepeu.Zj verjoegen dezen,maar verwjd
e
d
a
yp
e
r
e
Mo
e
wa
f'
a
k
i
n
8
81
he
t
r
jk
d
e
r
Zinghiers in Koefà en Bassora, nadat het derden 0ok den Khalif van den troon en
reeds10Jaren bestaan had,maar00k hjk0n maakten de waardigheid van Emir-al-omara
het ten va1 neigend Khalifaatnietredden van erfeljk in hungeslacht.NugeboodteBagdad
nietlanger de Khalif,maardeEmir;evenwel
denondergang.
. Op MoetamidvolgdeM oetadkid#iI!tzAi(892- nietmeer over het geheele rjk?want in alle

902)) een zoon van Moewafak.Hj begun- verwjderde gewesten YVaron onafhankeljke

stigde de nakomelingen van A lien had veel vm-sten opgestaan.
Allengs verloren de Khalifbn al hunne
te ljden van de invallen der Byzantjnen en
van de sede der Karmaten (in Irak),welke vxoegere voorregteny zelfs de verm elding
hj in 899 met de wapens bestreed.- Zjn van hun naam in het openbaar gebed en
zoon MoetaF-.
m llahi (902- 909) 8treed voor- op de m untstukken.Egypte viel in 970 in
spoedig tegen de Karmaten en nog gelukki- de handen der Fatimiden, die zich desgeljks
ger tegen de Toeloeniden? daar hj in 905 Khalifen noemden. Er waren nu 3 Khalifen,

Ejypte en Syrië wederaan zjn gezag onder- nameljk teBagdad,Kahira en Cordova.De

wlerp.- Onderzjn broederMoektadirN JIlAi (909- 931),diehem als l3-jarigeknaap
opvolgde,werd hd rjk dûorbloedigeburgeroorlogen geteisterd.11j wasdespeelbalvan
zjne vrouwen en hooge ambtenaren,zoodat
hj bj herhaling van den troon qewol.
pen en
in zjne waardigheid hersteldenelndeljkvermoord werd. Gedurende zjn beheer verhief

I'atimlden echter, evenals de Abbassiden,
bezweken onder den druk van hanne viziers,

en de Omaî
jaden te Cordova hadden reeds
lang door de splitsing van Spanje in vele
kleine rjken alle magt verloren,toen zj

doov de Almoranlden geheel wertlen ten va1
gebragt-- Debeheerschervanrroerkestan,llekX/zfzzz, veroverde Khorassan en verdreef'dc

zich in Af
kika Mahm Oleïdcî/t
zF
z,braqtde Damaniden, maar werd gp zjne beurt van

dynastie der Agklabiden ten va1 en stlchtte den troon gewcrpen donrM altmoed,vorstvan
die der Fatimiden.- In Perziëontstondin925 Ghansa,die erhetvorstenhuisder Gkasrewiden
het magtige vorstenhui: der Boaden.Khoras- stichtte.Te Bagdad moesten de Boeïden reeds

san bleef steeds onafhankeljk,doch hetbe- in 1038 hetbewind atstaan aandeSeldqjoeken,
wind der SafarLden maakte er plaatsvoor die het Khalifaatin bezitnam en,ondersttheidat der Sœmaniden.In een gedeeltevanArabië dene stam men vorm den en den grondslag legheerachten de kettersche Karmaten, en in denvoordeheerschappkderTurken.Salad'
(
7
*4
Mesopatamië de Hamdaniden.In het naauwe- maakte in 1171 een einde aan het rjk der
ljks herkregen Egypte wierp destadhouder I'atlmiden en stichttede dynastieder Ajoebi-

Jbân
pd zith op t0tgebiederenstichtteerhet &zz, die t0t 1250 over Egypte heersehten en
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in dat Jaar verdrongen werten 400:deMa- ren leverteen zamentrekkend middel,en het
meloeken. De Seldsjoeksche sultansvan Irak hout wordt t0t meubelhout naar Europa geNierden in 1194 door de Chorawesmiërs en bragt.
Khedive (eigenljk Kàidlv)is de oëciéle
deze door Dsjengis-n an en de Mongolenvan tite
l, die sedert 1867 aan den onderkoning
de heerschappj beroofd. 00k Bagdad, het
laatste bolwerk der Khalifen,werd onderden van Egypte als vasalvan den Sultan wordt
56sten khalif Mostaszem in 1:
258 de prooider toegekend. Toen de Porte in 1841 aan M eMongolen. De afstammelingen der Khalifen A:ZAI:IJ-VI.
R de erfstadhouderljke waardigheid

uit het huis der Abgssiden namen de wjk verleende,en dezeveryunningdoorhetinternaarEgypte,waar zj onderde beseherming nationaalregtbekrachtlgd werd,bleefdetitel
derMameloekenhunne geesteljkeheerschappj van den magtigen leenman, die door geheel
overdeFeloovigenhandhaafden en aan hunne Europa onderkoning genoemd werd, op de
nakomellngschap overdroegen. Op de puin- Ttlrksche kanselarj te Constantinopelonvem
hoopenvandemagtderArabieren,Seldsloeken anderd.Men noemdehem n0g altjd stadhotlen M ongolen legde de Turkoman Osman,als der (vali),- eentitel,die aan dentjdeljEmirvan den Seldsjoekschen Sultan van Ic0- ken gouverneur van elk pasjaliek gegeven
nium ,den grondslagvoorhetOsmannisaer# werd.Zulksgeschiedde opzetteljk,Omdatde
(ziealdaar).Toen de Turken in1517Egypte Porte alleen doordenaandrangzjnermagtige

veroverden,werd de laatste Egyptische scha- bondgenooten er t0e gekomen was, om aan
duw-Khalif naarConstantinopelgebragt,doch den rvaderderhervorminyen i
n hetOosten''
later naarEgypte teruggezonden,waarhj in eene gewenschte onderschelding te bezorgen,

1538overleed.Nadien tjd voerden deTurk- dewjl hj vreesde, dat door een weidschen
sche Sultans den titel van Khalif,en o(
)k nu
n0g maaktde Sultan nietalleen aanspraak op

titelhetgezag van M eltemed-Alin0gz0uklim-

echter ontzegd wordt door de Perzen en de
Arabieren,inzonderheid door de inwonersvan
M arokko, daar deze,evenalsdePerzen,door
afstamm elingen van Aliw orden bestuurd.

de orde gesteld door den tegenw oordigen 011-

Khan is de titel van een Mongoolschen

maakte van eenegeldeljkeongelegenheidvan

men. Terwjl echter onder zjne Opvolgers
dien naam ,maar00k Op hetgeesteljk opper- Abbas en kbv d de titelkw estie op den achgezag overalle Mohammedanen,hetwelk hem tergrond geraakte,werd zj metkrachtaan

derkoning Ismaibpasja,die op eene reisdoor
Europa de verschillende Hoven voor ztin
wensch w ist te winnen,en in 1867 gebruik

ofTartaarschen vorst.Hj ging van Dsjengis- de Porte om er zjn belangvoortedragen.
Khan over op de prinsen van zjn geslacht Nu was het echter de vraag: h0e een titel
en Tierd daarna aangenomen door alle Turksche en Alongoolsche oyperhoof
den. Voorts
aanvaardde men dezen tltel in Afghanistan,
Hindostan en Turkje,waar de Sultan dien
bj zjne overige titelsvoegt.In velegewesten

moest luiden,die aan de verelschten voldeed
zonder nieuwen steun tegeven aan hetgevoel

nis alsvorstendom .

nietsbeteekenenden titelte zoeken.M en vond

geslacht uit de familie der Hesperideën.Het
onderscheidt zic'h door een 4-bladigen,nagenoeg bekervorm igen kelk? 4 ovale, holle
bloembladen, eene aan de basis buikige en
aan den t0p 8-tandige helmdradenbuis met 8

is waar niet alleen maytige m aar o0k keizer
beduidt,m aar tevens in de letterkunde zoo
zelden voorkomt,dat er geene m erkwaardige

van onafhankeljkheid van hem ?welkedien
voerde. In Egypte verlangde m en dien van

zz/z(EerbiedwaardigeofHeer)?omdatweleer
Jozef den naam droeg van Az%
'ziAl'
r(Heer
van Egypte),terwjlhettevensaandennakomeling van M ehemed-Ali eene godsdienstige
wjding zou gegeven hebben,z00 men hem
genomen,werd alleen gevoerd doo1'M0ng001- als opvolger van JozLf had kunnen aanmersche souvereinen, en de heerschende M0n- ken.VoorzekervondjuistdaarindePorteeene
goolschevorsten inPerziënoemdenzichIlkkan reden,om aan dat verlanzen geen gehoorte
(groot-lfhan).Khanaat heeftdezelfdebeteeke- geven en een meer onschuldigen ofliever een
van Azië wordt hj tegenwoordig aan elk
gouverneur,bevelhebber ofaanzienljk man
gegeven.DetitelIaakan (Khan derKhans),
doorOktai,denzoon van Dqiengis-laan,aan-

K haya Jkss.is de naam van een planten- dien in het Perzische woord kAï#ïr,dat wel

herinnrringen aan verbonden zjn.

K hlw a ofKltarism ,een voormaligkhanaat

helmknoples, een korten, dikken, zuilvor- in Toerkestan, doch thans ingeljfd in het
migen stamper, met een scbjfvormigen Russischekeizerrjk,bestaathoofdzakeljkuit

stempeleneene4-hokkige,bolvormigezaad- eene oase in de uitgebreide laagvlakte van

d00s met ronde, bruine zaden, ln rjen Toerany aan den benedenloop der Amoe,op
van 6 geplaatst.De eenige soort isK.,
sezl:#t:- wier linker oever zich dat gewestuitstrekt
lensisJk.
:.
:.ofdeAfrikaanschemahoganieboom , over eene lengte van 50 geogr.mj1t0taan

die 30 Ned.elhoog wordt,in Senegambiëte haren mond in hetmeervan Aral.Deze oase,
huis behoorten vandaarmetgoed gevolg naar in het,noorden grenzende aan datmeer:maar
W est-lndië is overgebragt. De stam is dik, voor t overige door de groote woestjn van
de bast grjsachtig bruin; de bladeren zjn Toeran omgeven,heefteene oppervlakte van
onbehaard en 3- tot 6-parig gevind, en de 100 D geogr.mjlen isdoorsneden van tal-

kleine witte bloemen vormen rjk-voorziene rjke kanalen, die metdeAmoein verband

aren.Zoowelin Afrika a1sin W est-lndië ge- staan en haar vruchtbaar en bewoonbaar m abruikt men den bast in plaats van dien van ken. Behalve deze kleine oase behooren t0t
4en kinaboom. Een afkookselvan de blade- hetkhanaatvan Khiwan n0gdorpenindeaanIX.
23
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grenzendewoestibn mettalrgkezwervendehor- een voorstander derwetenschap en de grondden, alsmede de districten Merw en Serakhs legger eener nieuwe tjdrekening.Intusschen
aan dezuidzjdederrivier.Degeheeleopper- nam methem deheerschappj der Slachsvan
vlaktevan Khiwa,van deCaspischeZeeinhet Kharism een einde, daar onder zjn bestuur

enqo-Kl-n,
westen t0taan Bokhara in hetoosten,envan de Mongolen,aangevoerd doorDql.
de Kirgizensteppe in het noorden t0taanPer- in Khiwa doordrongen.Na langdurigentegenzië in het zuiden bedraagt ongeveer 6900 1 stand bezweek de Sjach en het land werd

Feogr. mjl, waarop naar raming 2 millioen op de Jammerljkstewjze vernield. Het0n-

lnwonersleven.Slechtszooverdebesproejing dergingeen dergeljk 10tin 1387,toen Tzmor
zich uitbreidt,ishet land vruchtbaarenlevert de hoofdstad liet verwoesten en de inwoners
een overvloed van graan,rjst,zjde,katoen, naarSamarkand overbrengen.Sedertdientjd
ljnzaad, ooft, druiven en meloenen.De n0- bleefhetland onderMongoolscheheerschappj,
maden in de steppe houden zich bezig met totdat het later onder die van Bokhara,
de veeteelten fokken fraajepaarden en veel daarna onder die der Kirgizen en vervolgens

onder die derOesbeken kwam,om eindeljk
Peter de Grppfe llad in 1717 een krjgstogt
t0t verovering van Khiwa ondernomen,die
in handen hebben.Daarelzboven vindtsaen er geheelen almislukte.Sedertdien tjd waren
ill de steden Israëlieten,en in de steppe deKhansvan Khiwasteedsvjandig gestemd
Toerkomanen Kirgizen en Karakalpaken.Met tegen Rusland; zj bgroofden de Russische
uitzondering der Israëlieten zjn zj allen M0- karavanen,zoodat zich een groot aantalRushammedanen
du
svjanden,vaen dwe
ePe
1j
rz
ve
en,
rige St
lnnieten!en sische gevangenen in Khiwa bevond.Dat gaf
diet0tdeSjiften Rusland aanleiding om in November 1839 uit
behooren en er ten getale van 40000 in een Orenburg een legerderwaarts te zenden onder
toestand van slavernj verkeeren.Hunnenj- generaal Perowrky,hoezeervolgensvelen het
verheid is van weinig belang en bepaaltzich eigenljke doelwas,hetland teveroverenen
t0teenige zjde-en katoenweverjen.Zj hou- perk testellen aan de uitbreiding der Britsche
den zich vooral bezig metlandbouw en vee- heerschappj in Indië.Dieondernemingechter
teelt. Voo1'
ts vormde de rooverj,vooralten leed schipbreuk opdebeletselenvanklimaaten
nadeele van Perzië alsmede van de kpravanen bodem.Inweerwilvanhareuitmuntendeuitrusen reizigers,een belangrjketak vanindustrie ting- 20000manmet10000kameelen- kwam
voor de ruwe Oesbeken en voor de Toer- dezeexpeditie slechts t0t de helftvan den af
kpmanenhorden der woestjn.Dientengevolge te leggen weg en moest vanhier, nadat de
kameelen. De inwoners van het eigenljke
Khiwa, ten getale van ongeveerQ00000,bestaan uitTadsjiks(Sarten)Ofafhankeljkearbeiders en Oesbeken,die erdeheerschappj

aan Rusland te worden toegevoegd. Reeds

bloeide er de slavenhandel, daaralle perso- meeste lastdieren door koude en sneeuwstornen,bjstrooptogtenbuitgemaakt,alsslaven m en bezweken Waren, tegen het einde van
werden verkocht. Thans echter worden er Januarj 1840 terngkeeren. Slechts weinionder het Russisch bestuurdergeljke gewel- gen echter kwamen te Orenburg terug,ter-

vervolgens door bemiddeling van Engedenarjen zooveelmogeljk tekeergegaan.- wjl
De h'
o@dstad A'M'
II
?Jiseeneellendige plaats, land eene uitleveringderRussischegevangenen
voorzien van eene citadél.Zj telt13000 in- t0t stand kwam. Na het bezetten van het
wonersen bezit geene bazar van belang,doch
onderscheidene hoogst eenvoudige moskeeën,
waaronder zich de m oskee Hasreti Pehlivan
bevindt,die 3 koepelsheeften 4 eeuwenoud
is. O0k heeft men er eenige inrigtingen van

M eer van Aral kwamen de Russen in 1853
onder P erowsky in de oase van Khiwa.De

verschriktevorstM el
temmed-Emin-D anlquk31855) onderwierp zich, maarverbrak na den
aftogt der vjanden zjne beloften, zoodat

onderwjs, zooals die van uKehemmed-Emin- P erowsky in 1854 ten tweeden male onderde

Kh'
an, in 1842 gebouwd,welke 130 kamers muren der hoofdstad verscheen met 17000
voor 260 studenten bevat. Er wordthandel man. Ditmaal erkende de Khan den Czaar
gedreven met Perzië, Herat, Bokhara en van Rusland a1s zjn regtmatigen heerscher.
vooralmetRusland.Anderebelangrjkeplaat- Sedert de verovering Van hetnoordeljk gesen zjn erOergendsj,5geogr.mjltennoord- deelte Van Khokand (1864) en de vormlng
oosten van Khiwa met20000 inwonersj- He- Van eene nieuwe Russische provincie1 Toersarasp,10 geogr.mjltenoostenvanKhiwa,en kestan (1865),werd Rusland 00k aandeland-

Tasjha'oes,11geogr.mj1tennoordendaarvan. zjde de onmiddelljke nabuur van Khiwa.
Khiwa is het vaderland der oude Choras- N0galtjd echterbleefhetKhanaatzjnezelf***
Tnler8jdie reeds door Her6dotus worden verm eld en in de geschiedenis van Perzië eene
gewigtige r0lhebben vervuld.In de middeneeuwen was hetbekend onder den naam van
Kharism of Khowaresmië en stond t0t in de

standigheid behouden, totdat de vermaarde
expeditie der Russen in 1874 daaraan een
einde maakte.

K hlesl (Melchior)ofKlesel,cardinaalen

m inister van keizer M attlias,werd geboren
lzde eeuw onder de heerschappj der Seld- te sveenen in 1553 en was de zoon van een
Soeken (Turken),diehetlanddooreen stad- Protestantschen bakker.Nadat hj was overhouder bestuurden,totdat één van hen,Itsis gegaan totdeR.KathpliekeKerk,verhiefhj

genaamd,zich onafhankeljk verklaarde.Zjne zich doorzjnetalenten en doorzjneschranopvolgersstrekten hunneheerschappj o0k uit derheid t0t hooge waardigheden en zag zich

over Bokhara en Samarkand.De vermaardste doorkeizerRwdoV t0tbestuurderderbisdomvan henwasDsjelabed-don-Mankbeen;(t1231$ men Neustadt en W eenen benoemd.A1s een
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vriend van aartshertog Mattltia werd hj de den Karavanenweg van Taebriz naar Erzeziel van diens ondernemingen, droag niet roem en behoort t0t de schoonste steden in

weinigbjt0tdenvalvan Rwdov 11 enwerdna Perzië.Hare straten zjn breed en regelmatig

de verkiezing van Matthias eerste minister aangelegd, van kanalen doorsneden en door
van dezen. Hoewel in 1616 met den cardi- boomen belommerd.Men vindtergeenemerknaalshoed versierdthuldigdehj veelmildere waardige moskeeën,maar eene Armenische
staatkundige beginselen dan de latere keizer voorstad met 2 kerken, eene karavansera
Ferdinand 11en zjne Jezuïetischeraadslieden en 20000 inwoners.Het omliggend landschap

k
onden qedoogen.Immers bj hetuitbarsten iszeervolkrjk en sterk bebouwd.
der woellngen in
Bohemen ried hj t0ttoe-

gevendheid, en hieruit ontstond eene zekere
spanning tugschen hem en Fer6nand.Decrisis

Khokand , Kkokan ofKokan,het noord-

oosteljkste en n0g minst bekende khanaat
van Toerkestan, strekte vroeger, toen het

in Bohemen besliste overzjn 10t.op verra- volkrjker was,aan beide oeversvan de Jaderljke wjze loktemen (16 Julj 1618)den xartes(Sir)zich uitvan degrenzenvanChina
trotschen cardinaal in den Burgt,nam hem t0tdigtbj hetAral-meer,envandenAktaoe
gevangen en voerde hem naar het kasteel (
een westeljkenuitloogervan den Moestagh)
Ambras.Na den doodvan Matthitu werd hj t0t aan de steppenrivler Tsjoe in het land
nzetraeerzachtheid behandelden0l!aandrin- der Kirgizen.Thans echter is hetPinder uitgen van den Paus herkreeg hj nlet alleen gebreid en ligt tusschen 40 en 42O N.B.en
zjne vrjheid, maar legde Ferdinand 00k de 84 en 90O 0.L.van Greenwich.Hetheeftnu
verklaring af,dathj onschuldig was(1623). dewoestjnKysyl-Koem inhetwesten,Bokhara
D 16&'
1 woonde daarna eenigeJaren teRome inhet zuiden en zuidwesten,hetlandderB0een keerde eerst in JanuartJ
'1627 naar W ee- roeten of Zwarte Kirgizen in het oosten,en
nen terug,waarhj feesteljk werd ingehaald de Russische provincie Toerkestan - die van
24 Februarj 1865- inhetnoordent0tgrenenKh
in September1630overleed.
.

oeslstan of Ckoesistan, het k
%nsiana
4er Ouden, i
s eene Perzische yrovincie en
grenstin hetzuiden aan de PerzlscheGolf,in
hetoosten aan Farsistan,in hetnoordoostenen

noorden aqn Irak-Adsjemieninhetwestenaan
Aziatisch Turkje.Hetbestaatuitheteigenljke Khoesistan en hetlandschap Loeristan
en heefteeneopyervlaktevan1380 L geogr.
mjl.Het land 1s in het noorden en noordoosten bergachtig,maar in het westen,waar
het naardeTigrisen deSjat-el-Arabafzaalt,

zen. Het omvat de voorgebergten van het
alpenland van Toeran,hetda1van den mid-

delloop der Sirmetzjne zjdalen,hethoog-

geroemde Ferghana deroudheid,degeboorteplaats van Baboer en bet tooneelderdaden

zjnerJeugd.Metuitzonderinr dersteppenaan

den voet'van het gdbergte ls het land meerendeels vruchtbaar; het levertveelkatoen,

zjdeen ooftenheefteengrootgewigtwegens

den doorvoerhandel uit Midden-Azie.De bevolking raamt men Op één oftwee millioen
l= g en vlak.De bergstreek is nagenoeg n0g zielen.DeTadsliks,behoorende t0t den Arionbekend met uitzondering van den grooten schen stam ,hier talrjker vertegenwoordigd
weg van Farsistan naar Khoesistan en van dan in Bokhara en Khiwa? vormen in vele
eenige rivierdalen. T0t de hoogste bergen be- dorpen en steden bj uitslulting deinwoners

hoort er de Moengasjt.Hetlaagland,in het en houden zich bezig met landbouw ,zjdezuideljk gedeelte Chab-sjach genaamd,is teelt,weverj en eenuitgebreiden handelmet
vruchtbaar zoover het besproeid wordt, en Kaslgar,China,Bokhara,Khiwa enRusland.
bestaat voor 't overige gedeelteljk uitwoes- Hetheerschende volk vorm den erin denlaattjnen en gedeelteljk uit moerassen. Het sten tjd de Turksche Oesbeken oflieverde
noordeljk gedeelte is ruim van water voor- Kiptslâk, die er een grooten staatkundigen
zien en prjkt met vruchtbare velden. De invloed hadden en de Khans benoem den of

voornaamste rivieren zjn er de Zab;de onttroonden.Tochhebben deKasakserdemeer-

Koeren, de Dsjerai en de Kercha.Hetkli- derheid;zjleiden eenzwervendleven,evenals

maat Nvordt er voor gezond gehouden; de de Kirgizen.
zomers zjn heet,de winters zacht en de
De hoofdstad XApkc0à#,11/cqeogr.mjlten
voorjaarsmaanden bekoorljk. Alleen op de zuiden van de Sirin een bevalllg da1gelegen
toppen der bergen vindtm en er sneeuw ;niet en door het riviertle Karatalen onderscheizelden ontstaan ergeweldigehagelbujen,en dene kanalen met de Sir verbonden, heeft

de regentjd duurter van Decembert0thet
einde van Maart.W anneermen erdenzwarten
gronddooreenekunstmatigebesproejing van
watervoorziet,ishj zöö vrnchtbaar,dathj
in één Jaartwee oogsten leverten alle soorten van graan en ooft voortbrengt, die in
Perzië te vinden zjn.Suikerriet werd er

w eleer veel verbouw d, en 00k thans n0g
vindt men er indigo, alsmede papavers t0t
het bereiden van opium. De grootte derbevolking is onbekend, en de voornaamste ste-

een grooten omvang, dewjl dehuizen door
tuinen van elkandergescheidenzjn.Hetnoordeljk gedeelteligt open,doch het zuideljk
benevens de verbljfplaats van den Khan is
door een wal Om geven.H etaantalinwoners
wordt op 30000, door anderen op 50000 ge-

schat. De talrjke moskeeën bevinden zich

meestin vervallen toestand,doch debazar is
ruimschoots voorzien van binnen-en buitenlandsche waren. De handelloktvele vreem-

delingen derwaarts, omdat zj het vereeni4en zj-n Sloeslter,Dizfoelen Mohammera. gingspunt is van onderscheidene karavu nweKhol is de naam van eene stad in de gen.In harenabjheid heeftmen voortsvele
Perzische provincie Aserbeidslan.Zj ligtaan ooft-en wjngaarden.- Tenwestnoordwesten
:3*

356

KHOKAND- KHORASSAN.

van de hoofdstad verheftzich Khodslend op Nvarna en Tvegens de hoogte van d9n bodera
den linkeroevervan de Sir,juistbeneden de desTvintersvrj koud,en slechtsdâ'
arvruchtknie, waarmede deze rivier het laagland be- baar, Tiaar kanalen den grond doorsnjden
reikt.Die stad was voorheen zeervolkrtjk, en besproejen.Dezekunstmatigebesproejing
maaristhans vervallenëerzjn 3000 huizen, Nvas in de dagen der Oudheid en 00k n0g in

18 scholen, 36 moskeeën en onderscheidene die dermiddeneellwen van grootbelang,maar
katoenfabrieken. - Ten zlliden van de Sir kwam door gedurige oorlogen in verval t0t
ligt Margilan, de hoofdzetel der geleerdheid groot nadeel voor de inwoners. llhorassan
en dewoonglaatsvandeKhodsja-Boersoek,- heeft trouwens Opgehouden een Btaatkundig
en eenweinlg oosteljkerAndidsjan,vermaard geheelte vornaen.lletkleinere oosteljkegedoor talrjke zjdefabrieken en de geboorte- deelte is onderden naam van Eerat(zie a1plaats van Baboer; - meer zuidwaartsheeft daar)een afzonderljk gebied,- enhetgroo-

men Oesj,eenedrukbezochtebedevaartsplaats terewesteljkegedeelteOnderzjnvoormaligen
wegensden dââraanwezigen Takht-i-soeleiman naam de noordoosteljkste provinci: van het
(troon van Salomo) met vele overbljfselen Perzische rjk.De voortbrengselen van deze
van antieke gebouwen.Ten noorden van de zjn hoofdzakeljk graan,oot'
t,wjn,geneesSir heeftmen eindeljkNamenghan,eened00r kraehtige kruiden en zjde.Voortsheeftmen
Tadsjiks bewoonde stad.Hettegenwoordige er eene menigte kameelen, paarden en schavorstenhuisvan hetKhanaatbeschouwtDqien- pen.D e inw oners, ten getale van ongeveer
./.
s-AWlzla1szjnstamvader,dochisn0ggeene 11/c millioen, zjn voorhetgrootstegedeelte
eetlw aan hetbewind.Hetland heeftn0gvöôr Tadsjiks. Daarenboven is het land bevolkt
weinigejaren veel geleden door een oorlog metzwervendehorden van Arabischen,Turkm et Bokhara, alsm ede door binnenlandsche
verdeeldheid.H iervan maakten de Russen g0bruilt en trokken in1853OnderPerowskylangs
de Sir van hetAral-meerdexwaarts,veroverden de stad Akmesdsjid,waarzj het fort
Perowsky bollwden, en bragten den 23sten
DecemberdenKhan eenenederlaagtoe,waarna

schen en Afghaanschen stam ;deze onderhou-

den zich metveeteeltenrooverj.Denjverheid
der inwonersisvan weinig belang,doch men

vindternietteminweverjenvantapjten,sjaals

en doek van kemelsgaren envermaardewapenfabrieken.Daarentegen bloeit erdekaravaanhandel,daar het land doorsneden is van den

zj metstoombooten de Sirbevaren.In Junj natuurljken handelswegvan hetwestennaar
1864 veroverden zj de Bteden Aoelietta en Midden-Azië. - De hoofdstad, tevens het
Hazret-i-rroerkestan,alsmede in den nazomer middelpuntvan handelennjverheid,isMesjondergeneraalTs
jerljanew destadTsjemkend. hed.Verder westwaarts ligthet vooxheen beEen Russiseh schrjven van 2December1864 roemde Nisjapoer,- digterbjin hetnoordaan de Mogendheden verontschuldigde deze westen de bouwval der oudehoofdstad Thoes
uitbreiding van het Russisch grondgebied, met het praalgrafvan Firdoesi,- en verder

omdaternoodzakeljkheidbestondt0tbescher- naarhetnoordwestendevesting Koetsjanmet
raing der grenzen en derhandelsverbindingen
tegen de roofzucht der barbaarsche bew oners
van Toerkestan. Den 24sten Februarj 1865
w erden de overw onnen gxenslanden van het
Aral-meer Oostwaarts t0taan de Issikoelt0t
eenenieuw eprovincie - Toerkestan- V0re0nigd.W é1deed de khan Ahim-Koelden zosten

eene bevolking van 15- t0t 20000 Koerden,
die er hetland tegen de invallen der Toerkomanen beveiligen.
Kltorassan bestaat uit de aloude Perzische
gew esten Parthië,MargianaenAriaenvorm de
alzoo in vroegeren tjd een gedeeltevan het

Perzischerjk,waarmedehetin demaytviel

Mei1865 bj Tâsjkend eenaanvalop deRus- van Aleœandc de Groote en vervolgens m die
sen onder Tsjersqianew,doch hj werdterug- der Releuciden. In de 3de eeuw vösr Chr.
geslagen en gedood,terwjleenJaarlaterook kwam zjn oosteljk gedeelte onderde heerde Emir van Bokhara het onderspit moest schappjderGriekscheKoningen van Badrië,
delven. Eindeljk is Khokand na de laatste en na den valvan deze en van de Seleueiden
expeditie naarKhiwa voorgoed bj hetRus- werd het,zoowelonder de Arsaeiden a1s 0nsische rjk ingeljfd, alwaar het de nieuwe der de Sassaniden, een deel van Perzië.In
provincie Ferghana helpt vormen (zieonder 646 werd het door de Khalifen veroverd en

bleef onder hun schepter t0t in 8Q0. rroen
R wsland.
K horassan is in uitgebreide beteekenis verklaarde de stadhouder Taltir zich onafhet vruehtbare land tusschen de steppen van hankel
jk en vestigde erdedynastieder Tahetlaagland van Toeran in de zoutwoestjn A'lzrïA s, welke echter reeds ln 873 door die
van het hoogland van Iran,en strektzichuit der Da
fariden verdrongen werd, welke op
van Afghanistan in hetoosten t0taan de Per- harebçurtbezweek voordiederin Transoxia
n
i
a
he
erschende Samaniden, die Khorassan
zische provindën Asterabad en Taberistan in
hetwesten.DitgewestgeljktOp een schier- methunne overigeStaten vereenigden.In het
eiland,gevormd door eene bergketen,w elke begin der llde eeuw kwam hetonderhetgezuidwaartsnaardezoutwoestjn van Iran en zag der Ghasnewiden,doch reeds in 1037 vesnooxdwaartsm etsteilerw anden naarhetlaag- tigden er zich de Seldsloeken in hetwesteljk
land van Toeran afdaalt,deze beide landen gedeelte,en in 1117vereenigde Sandsjar,de
van elkander scheidt en den Elboersmetden Seldsjoeksche beheerscher van Perzië,geheel
Paropamisus verbindt.Hetis derhalve bedekt Khorassan metzjn rjk.Na hem werd Kh0m et vele bergen, die een groot aantaldalen rassan in de oorlogen der Khowaresmische
vormen. Het klimaat is er des zomers zeer Slachstegen de Sultansvan Goerbeurtelings
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de prooi van bride partjen, totdat het in grensvesting Troizkosawsk daarentegen heeft
12Q0 doorDsjenps-n an, diehettevuuren een goed voorkomen;erzjn houten huizen,
te zwaard verwoestte,onderde heersehappj groote pakhuizen en 4000 inwoners)en zj
der Mongolen kwam.onder zjne opvolgers was t0t 1 october 1861 de zetelvan hett0lverwierfhetin 1336 weder eene zekere mate ltantoor, hetwelk toen verplaatst is naar Irvan onafhankeljkheid, - en wel onderde koetsk.Voorheen wasKiachtaberoemdw egens
vorstenhuizen der M oloek-Koerts en der Rabe- zjneDecembexkermis,in 1727ingesteld;dââr

tftdrg'r.s,welke zich in 1381 aan Tamterlanon- werden Russische voortbrengselen tegen Chiderwierpen. Na den dood van dezen was nésche, inzonderheid tegen thee, ingeruild.

Khorassan hetmiddelpuntdermagtvan zjn
zoon t
ï/t
TcF
l-ApkA,onderwienslangeregéring
het land grooten voorspoed genoot.In 1507
verjoeg de Oesbekenhoofdman k
h'
aibek-laan
de opvolgersvan S/cc/
z-Apà/z,doch moestna
een langdurigen stri
jd Khorassanaandensjach

van Perzië,Ismaèl-soj,atbtaan,zoodathet
weder eene provincie werd van hetPerzische
ri
jk en hieraan verbonden bleef,- metuitzondering van Herat, de twistappel tusschen
de Perzen en Afghanen,doch eindeljk door
laatstgenoemden in bezityenomen.
Khosrew-pasja,paslavan Egypte,0m-

Langsdien wegkwam detsjai-baichowy(theeboei)OfkaravanentheeinEuropa.Daarechtor
door het verdrag van 14 November 1860 de
handel langs de Chineesch-Russische grenzen
van alle banden Ontslagen is, en sedert 1861
de thee 0ok in de oostzee-havens en Overde
westeljke grenzen van Rusland ingevoerd
w ordt, is de handelsdrukte te Kiachta aan-

merkeljk verminderd.Bj deninvoervervult
er eehter n0g altjd thee dehoofdrol,en bj
den uitvoerlaken,katoenen stoffen,pelswerk
en leder.Intusschen heeft de ruilhandel er
opgehouden, zoodat de gekochte waren met

streeks het jaar 1760 in Albaniè'geboren, goudyn en zilveren muntbetaald worden.
leefde ambteloos in Alexandrië, maar waB

jverigwerkzaam t0tvernietigingVan deheerschappj der Mameloeken in Egypte.In 1804
werd hj zelfaldaarpasjaenverhiefMeltemedZR t0t Kaimakan.Nadatdeze daypertegen
de Bey'sgestreden had,kwam hjlnopstand
tegen Kltosrew-pasl'a en deze moest in 1806

vo0i
*hem de vlag stri
jken.Kltosrew-pas
jawas
vervolgens Pasla 0P obdexscheidene andere
plaatsen en werd in 1826 grootvizier.In die
betrekking bestuurde hj na den dood van
sultan M altmoed den Staat. In 1840 echter
werd hj beschuldigd van medepligtigheidaan
Oproerige zamenspanninjen tegen sultan Ab(?p:J-*:#.
p'
##: ontving zjn ontslag en werd

Klang-si ofhet W esten der JNt
lser,eene
provincie in het zuidoosteljk gedeelte van
China,ligtten zuidenvan NganhoeienH oe-pa
tusschen Tjekiang en Toekiang ten Oosten en

Hoe-man ien westen en strekt zich uitvan

de
K
ang
omvJanathtese
t-f
raia
je t0t aan den Nanling.Zj
bekken van de Kan-Kiang,

eene zjriviervan deJan-tse-Kiang,en heeft
eene Oppervlakto van 3392 E)geogr.znjlen

meer dan 26 millioen inwoners.Hetland is
ruw, en het karakter der ingezetenen daar-

mede in overeenstemminq.Hetgewestwordt
doorde Kan enharezjrlvierenbesproeid,en

de meeste van dezo ontspringen in de pl-ovincie zelve. De hoofdtak van dien stroom
naar de vestlng Demotiea gebragt.Doch reeds stort met onderscheidene monden zich uitin
in 1846 zag hj zich wederin hetministérie het Phoyangm eer welks hooggelegen w atergeroepen, en overleed den 26sten Februarj spi
egelhetnabjgelegen landmoerassiymaakt,

zoodat er op den oosteljken en zuldeljken
18I
5L
5ho
peenlanjgqedaandeBosporus.
ota4rendlkgar is de naam van een
Turkse'
h ejaleet (gewest) in Klein-Azië.Het
omvathetoudeBithyyiëofhetnoordwesteljk
gedeelte van hetschlereiland ten zuiden van
de Zee van M armora,isverdeeld in 6 liw a's

O
evert
litgebreidemarslanden een treuriytafereel aan hetoog van den reiziger aanbleden.
D e grond is erin hetalgemeen vruehtbaaren

levert grootehoeveelheden rt
lst,tarwe,zjde,
katoen,indigo,thee en suiker.O0k wordter

(districten)en heeftBroessat0thoofdstad.
nanking en porselein vervaardigd.De hoofdKiachta,Kiaehta ofKjakltlaisdenaam stad Nantslang-toe ligtniet ver van den zuivan eene van ouds beroem dehandelsplaatsin deljken oevervan hetPhoyangmeer.
het Russische gewest Transbaikalië nabj
Kiang-soe of Overrloed '
plzlRinieren,eene
de grenzen van China. Het ligt 60 geogr. provincie in het oosten van China aan de
3%
geogr.mj1ten oosten van de Selenka, teltOp eene uitgebreidheid van 2090 L geogr,.
die zich in hetM eer van Baikaluitstort,in mjlomstreeks 40 millioen inwoners.Ditgeeene door hooge bergen omgevene,Onvrucht- west is datder monden van de groote riviebare en van boomgroeiverstokenevlakte,ter xen Hoang-ho en Jan-tse-kiangq het is van
hoogte van ;00 Ned.el boven de oppervlakte talrjke kanalen doorsneden en bezit Onderder zee, aan de beek Kiachta en zeer digt scheidene meren.D eze en de naburige pro-

mjl' ten zuidwesten der hoofdstad Tsjita? Gcle Zee tusschen 32 en 34ON.B.gelegen

bj de Chinésche stapelplaatsMaimatsjin.Z'
j vinciën behooren t0tderjkstedeslands.Dc
isonderworpen aan denaburigevesting Troiz- voornaamste voortbrengselen zjn er graan)
kosawsk en vormde geruimen tjd metdeze katnen,thee,rjsten zjde.Handelenscheepen met de stad Oest-Kiachta (3 geogr.mjl vaart bloejen er,alsmededefabrieksnjvervandââr) een stadshoofdmanschap met 0m- heid.De hoofdstad is Kiang-King of- zooals
streks 5500 inwoners,en den alleenhandelop zjvgorhoen heette - Nanking.
China. Kiachta zelfbestaatuit omstreeks 70
K ldderm inster,eene wélgebouwde stad
woonhuizen en onderscheidene groote maga- in het Engelsche graafschap W orcester,aan
zjnen en telt n0g geene 500 inwoners.De de Stour niet ver van de plaats,waar zj
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zich ui
tstort in de Severn, heeft ongevger wjk-Holstein,degarnizoensplaatsvandenstaf
16000'inw oners en eene groote kerk in splts- der 17de divisie, sedert 1866 oorlogshaven
boogstjl met een hoogen toren.Zj is ver- van den Noord-Duitschen Bond en sedert1871
maard wegena hare tapjtfabrieken.Erzjn24 van het Duitsche keizerrjk en het hoofdfabrieken met ruim 1750 handstoelen en 1900 statiûn der Duitsche vloot, ligt in een bewerklieden v00r Brusselsche, 11m etruim vallig oord en aan eene baaider Oostzee 300 handstoelen en 350 vrouwen voorK idder- de Kieler Haven - en werd eerst na 1233
minster ofSchotsche,en 7met45handstoelen gesticht. vermoedeljk door Vlaamsche en
en 1750kinderen voorVenetiaanschetapjten, Friesche kolonisten , '7aarvan n0g denamen
dus 42 fabrieken met 2000 stoelen en 4000 van sommige stratengetuigen.lleteerstestahprivilegie, waari
n zj den naam draagtvan
weKryll
ieden.
ehl (Ernst Julius), een verdiensteljk Civitas Holsatiae, is van 1242. Tevens verNederlandsch geschi
edkundije, geboren te rees naast de stad een kasteel, en eerstge'sGravenhage den 28stenJulj 1827,studeerde noemde ontving van verschillende vorsten been promoveerde in de letteren te Leiden en langrjkevoorregten.Van oudsbestaatereene
werd kortdaarna praeceptor aan hetgymna- kermis, die weleer 4 weken duurde, doch
sium dieracadémiestad.In 1854 zag hj zich thans na 12 dagen eindigt.In 1363 vindtmen
benoemd t0t hoogleeraar in de letteren aan Kielalshanse-stad vermeld,doch zjvervulde
het athenaeum te Deventer,verwierfvoorts in dat verbond eene zeer ondergeschikte rol.

teLeiden den doctoralen qaad in de regten, In de middeneeuwen had zjveelteljdenvan

en werd in 1864 leeraar ln de geschiedenis den roofgierigen adel.O0k werd zj in 1469
en staatswetenschappen aan de hoogere bur- door den koning-hertog Christiaan I aan de

gerschool te Groningen.Van hiervertrok hj
3 Jaren laterin dezelfdebetrekkingnaarMiddelburg en overleed aldaarden 26sten November 1873. Van zjne geschriften noemen wj:
rCaesarsveldtogten in Gallië enz.(1855)9'
)>Le gouvernement représentatifen Neêrlande
(1858- 1861),,,- en ponsverdragmetAmerika enzt(1863)'',- benevens eenigeschoolboeken en talrjke opstellen in verschillende
tjdschriften.
Kiel (De) van een schip iseen balk,die
het vaartuig aan den onderkant sluit.De b0Ven- en ondervl
akken zjn evenwjdig en de
zjvlakken grootendeels) daar deze aan de
vöör-en achtereinden
t0t elkander naderen.
De dikte van de kiel
is de afstandtusschen
de boven- en ondervlakken,- debreedte

die tusschen de zj-

vlakken. Naar mate
der lengte van het
schip bestaat de kiel
uitm eerdere stukkenj
Gie methoeklasschen
metelkander verbon-

den zjn, geljk in
bjgaande fguur is

rjksstad Liibeck verpand.In 1496verkreeg
zj zittingenstem in hetVierstedengeregt,een hofvan appêlvoordestedenvanSleeswjkHolstein.T0t aan hetmidden der l7deeeuw
werden de zittingen van dat h0f steeds te

Kielgehouden,doch hetverloorallengszjn

gezag en werd in 1737 opgeheven.Den 15den
October 1665 stichtte hertog ChristQan Al-

yrecAfwx b'leesmt
jk-Holstdn-Gottorp aldaarde

universiteitChristiana Albertina,en van 1720
t0t1773 wasKieldehoofdstadvanhetgedeelte
Gottorp van het hertogdom Holstein.Niette-

min isde stad weinig vooruityegaan;zjtelde
in 1803 slechts ruim 7000 zlelen.Den 4den

Januarj 1814 werd

er de Vrede van Kiel

gesloten, bj welken

deerljkon
ingaf
-hse
togdeed
FreFT
tr
and
van

het koningrjk

Noorwegen en van
het eiland Helgoland.
In 1834 werd er een

h0o4 h0f van appél
gestlchtvoor de hertogdommen Holstein
en Lauenburg.Sedert

1833 isde stad door
een kunstweg en se-

voorgesteld. Op het
dert 1844 door een
spoorweg met Alt0vööreinde van dekiel
rust de vöörsteven,
na- Hamburgverbon0p.hetachtereinde de
qn
tngveleonee
l
f
i
e
l
achtersteven.Overde
stlge,
nhe
i
denhg
eu
en
ft
gehad op de ontwikkielligtdebinnenkiel,
ofhetgaadhout om eerstgenoemde te verster- keling dernjverheid.Den 24sten Maart 1848
ken op de plaatsen, wM r zich de lasschen werd uitKielhetseingegevent0tden opstand

bevinden. Zj strekt zich niet uit over de
volle lengte der kiel maar eindigt vôör en
achter. In de zjvlakken van de kielheeft
men de kielsponning, eene sleuf waarin de
onderste plank van de buitenhuid sluit.Zj
draagt langs de stevens den naam van stevensyonning.

in dehertogdommenSleeswjk-Holstein.Inden
herfstvan 1865 vestigden hetOostenrjksch
stadhouderljk bestuurendelandsregéringvan

Holstein aldaar hunnen zetel.Tevenswerdde
Baaivan Kiel,eene van de beste en veiligste
havensderOostzee,toteenePruissischeoorlogshaven ingerigt.De toegang totdezewordtbe-

K lel, weleer f- Kyle, de tegenwoordige veiligd door de Sleeswjksche vesting Friehoofdshd van de Pruissische provincie Slees- drichsorten doordenieuwevestingwerkenbj
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Möltenort op den daartegenoverliggenden
oever van Holstein.De badinrigting Dusternbrook, in 1821 verrezen, verdween, en op
dien grond verrees hetdepôt der Pruissische
marine en in 1870 voorloopig eene groote
scheepstimmerwerf,die vervolgens naar den

tegenovexgelegen oeverbj hetdorp Ellerbeck
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Zaden, di
e eirenljk te 0ud waren,heeft
men door allerlel prikkelende middelen t0t

ontkieming gebragt. Men voegt nameljk
bj water zoolang zoutzuur of salpeterzllur

a1s men den smaak in den mond verdragen kan en brengtdaarin hetzaad gedurende
een halven of geheelen dag. Men verlengt

werd overgebragt,waax o0k eene haven met dien tjd,z00dezadendooreenehardevruchtde noodige drooge dokken en alles,watde schaal Omgeven Z@
J*n.Men heeft 00k VoorgeI
scheepsbouw vereischt, is ofn0g wordt aan- steld,de zaden,welke nietwillenontkiemenj

gelegd. De haven heeft eene aanzienljke in een brj van agpelsteleggen.00ksneeuw

ruimte en wordtdoorforten verdedigd.Thans is een zeer goedmlddelt0topwekking.Voorts
reeds telt Kielomstreeks 33000 inwoners.De bezigt men weleens 15 droppelszoutzuur op
oudstad,aan hetoostzeestrand gelegen,heeft een Ned.pondrivierwater;menlaatdaarinhet
naauwe stratenjmaar is bljkbaar naareen zaadeenetmaalweekenen spûelthetmetregenbepaald plan gebouwd. Zj isomgeven door water af. W il men zaad lang goedhouden,
eene lagune,Klein-kielgenaamd.Buiten deze dan ishetverkieqljk. het in zjneomkleedheeft men ten zuiden en westen de nieuwere sels te laten.
wjken der stad, welke veel fraajer zjn. De meeste zaden ontkiemen hetbestinverM en vindt er 3 Luthersche kerken en ééne schen toestand. W anneerm en ze tegen allen
R. Katholieke, eene synagoge, een gymna- invloed van buiten beveiligt,bljft hetontsium ,uitmuntende scholen van lager onder- kiemendvermoyen onverlet:menzorgeslechts
wjs en onderscheidene inrigtingen van wel- dat er geenerlelontbinding in het zaad kan
dadigheid, - voorts scheepstimmerwerven, pl
aatsyrjpen.
eenegrootejzergieterjeneenemachine-fabriek. Het ls eene zekerheid, dat de bodem De universiteit heeftmeer dan 40leeraren en vooralde alluviaal- en diluviaalvorming- t0t

ruim Q00studenten.Hareboekerjtelt150000 op aanmerkeljkediepteeeneontzettendehoe-

deelen,en men heefter merkwaardige muséa, veelheid en verscheidenheid van zaden bevat.
zooals dat van vaderlandsche Oudheden,ge- s7ordt een huis,dat eeuWen 0ud is,eene
stichtin 1835,alsmededatvanschilderjenen prooi dervlammen,en graaftmen ervervolgipsafgietsels.Kielisdoorspoorwegenmetde gens den grond om ,dan komen ervaakplannaburlge s'
teden verbonden,- 00kzalde wel- tente voorschjn,welkeniemand ooitindien
vaart der stad dnorhetontworpenoflst-Nonrd- omtrek ontdekte. E. venzoo gaat hetbj het

zeekanaal aanmerkeljk worden vermeerderd. uitroejen van bosschen.00k ishet verhaal
Kiem (Eene) is het oorspronkeljk be- bekend, dat men tarwe uit de doodkisten

ginsel van alle planten en dieren.De plantenkiem bevat uiterst weinig wateren isdientengevolge geschikt om geruimen tjd ill
denzelfden toestand te bljven zondereenige
scheikundige verandering te ondergaan.M en
heeft zelfs waargenomen,dat hooge warmteen koudegraden geen invloed hebben op de
levensvatbaarheid van het zaad,De Ontwikkeling eener kiem t0t plant noemt men (ie
ontkieming. Hierbp zendt de plantden wortel

van Egyptische mummiën aan het ontkiemen
gebragt'heeft. Intusschen ismen later t0tde

Overtuiging geknmen,datmen hierbj hoogst
waarschjnljk met misleiding te doen had.
Althans het is zekerder, dat maïskorrels,uit
de graven der Inca's gehaald en 5 eeuwen
oud,haar ontkiemend vermogen nog nietverloren hadden.

Men onderscheidtbjhet ontkiemen 2tjd-

perken.In het eerste ontw aakt de kiem en
naar beneden en het pluimpje naar boven. neem t voedeude stoFen tot zich, - en het

Lucht en vochtigheid zjn daarbj de onmisbare voorwaarden.Bj elke soort van planten kan men metbetrekking t0thet ontkiemen eigenaardige bjzonderheden opmerken.
Sommigen ontklemen reedsin de vrucht.anderen zoodra zj uitgestrooid worden,- en
nog anderen verkeeren geruimen tjd in een
toestand van rust vöördatmen eenige ontkieming opmerkt. Voorts is de ontkieming af-

hankeljk van uitwendige omstandigheden,
alsmede van hetzaad.Men ziet,datuit alle
zaden van dezelfde soortgeenszins eene ge-

ljke ontwikkeling plaats heeft.Voortsheeft
m 0n ontdekt, dat zaden ree
ds vatbaar zi
jn
@*
V00r ontkieming vôôrdat ZP
t0t volkomene
rjpheid gekomen zjn. Graankorrelsbezitten

tweede neemt een aanvang zoodra zj haar
omkleedsel heeft doen barsten.In het eerste
is de toestand verschillend naar gelang er al
ofniet eenkiemwithoudendligchaam aanwezig

is.Isditvoorhanden,daq wordthetojgelost

en dientdaarna t0t voedselvoor de klem.Is
hetnietaan:vezig,danontw ikkelenzichdoorgaans de zaadlobben zeer sterk,en daardeze
m et voedendestoFen (
zetmeelofvetteoliën)
gevuld zjn &vordt een gedeelte daarvan in
opgelosten staat naar de jeugdige plantgevoerd. Intusschen merkt men ook we10p,

bi
J
*voorbeeld bj den eik,daihetgrootstegedeelte dezerstoFen geruimen tjd ln dezaadlûbben bewaard bljft en eerstlaterverteerd

wordt. Hoeveel echter ten nutte der plant
die vatbaarheid reeds 20 tot 25 dagen vroe- wordt aangewend en hoeveel nutteloos verger.De ontkieming geschiedtechterte trager loren gaat, ismoeijeljk te bepalen.Daarbj
naarmate de zaden jnhger zjn.Van tarwe wordt veel warmte Ontwikkeld, 't geen
ontkiemt ongeveer de helft der uitgezaaide van groot belang is voordekiem.Eerstkomt

(mrjpezaden,van roggehetderdedeel,van het worteltje te voorschjn.Doorgaansisde
gersthetvjfde.
kiem in haar omhulselbleek-geeljdoch onder
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den invlced van het licht wordt zj groen. K ienhout noemt men het fossiele hout,
De ontkieming is bj alle eenzaadlobbigen hetwelk in onze veenen in groote hoeveelheid
vrj reljk.Nagenoeg allen zjn van kiemwit gevonden wordt.Hetis veelalafkomstig van
voorzlen, en de zaadlob bljftgewoonljk in dennenboomen en brandtwegenszjn harsachhet omhulsel besloten.In ditlaatste ontstaat tige bestanddeelen zeergoed,zoodatmen zich
echter eene spleet,die allengs grooter wordt? voorheen in Drentschehuisgezinnen derveenzoodat zj het pluimqje kan doorlaten.W j streken met de kienhoutvlam vergenoegdeen

enr olielamp ontstak.
geven in a de afbeeldlnyvan een zaadjevan geK
len-bong of Kian-Loen, keizer van
lndisch riet (Canna indlca L.)in doorsnede,
ina en de vierde uit de Taiaansche dywaarin men de zich ontwikkelende kiem 0y- Ch
merkt,- in b het pluimpje,- in c d1t nastie Tsl,m ,werd geboren in 1710 enbeklom
laatste buiten het zaadhulsel,alle in natuur- den troon in 1725.Gedurendezjneregéring
erdeChina langdurige oorlogen,en deKeiljke grootte.Voortsin d hetpluimplein den vo
zer veroverde onderscheidene gewesten?z00toestand van latere ontwikkelm g.

De Ontkieming geschiedt bj detweezaadlobbigen 0Iteene anderewjze,daarhierhet
pluimpje nlet in eene scheede besloten is,
maar vrj uit de spleet der zaadlobben te
voorschjn komt. Deaanwezigheid Ofhetge-

dathj de grenzen desrjkst0taan Hmdostan en Bocharje uitbreidde.In een rampspoedigen krjgstogttegen Birma in 1770 verloor

hj echter zjn leger en een aanzienljk gedeelte des lands,terwjl eene ondernemlng
misvan kiemwitstaat in verband meteenege- tegen Cochinchi
na in 1789 desgeljksongunringe ofsterke ontwikkeling der zaadlobben, stlge gevolgen had.Met zorg regeldehj de
welke veelal, na het Openbarsten van het binnenlandsche aangelegenheden,was een bezaadhulsel, zich boven den grond vertoonen vorderaar van kunst en wetenschap,gafna

en somttids dat hulsel alseen mutsjemede- een Go-jarig bestuurden troon over aan z4n
bljven de zaadlobben onderden grond.Wj Klepert (Heinrich), een verdiensteljk
geven hierbj in e de afbeelding van eene Dui
tsch aardrjkskundige,geboren te Berljn
ontkiemende boon (Phaseolus multiforus) in den 3lsten Julj 1818,ontvlng zjneopleiding
e
e
r
s
t aan het gymnasium te Joachimsthalen
natuurljke grootte,- in/ de kiem van den
nede
Reevol
dsge
gns
eduraa
end
zjnuniversiteit te Berljn.
vlierboom (Sambucus nigra) op 3-voudige ver
studietjd ontwierp hj
grootte, welke het zaadhulsel als mutsje
nemen. Van sommige gewassen daarentegen zoon?en overleed te Peking in 1786.
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draayt,- in.
g dezelfde,kiem,nadatzj het kaarten van oud-Griekenland en Italië,welke

mutsle heeft afgeworpen, - en in A die echter niet zjn uitgegeven. W eldra echter
kiem , nadat de zaadlobben zich ontwikkeld verwierfhj grooten roem door zjn:pAtlas
en de eerste bladercn van het pluimple zich von H ellas. und der hellenischen Colonien
uitgespreid hebben.
(1840- 1846ë 3de druk 1866)''
1dien hj met

O0k bj de dieren draagthetbevruchte ei hulp van zdn leermeester en vriend Ritter
bewerkte,en door zjne kaarten t0thetwerk :
nPalëstina'' van Robénson en Smith (1843).

den naam van kiem .Zie voorts onder Xi en
œ tt'tcikkdénvq.
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Ilaarnavestiqde hj zjneaandachtop Klein- 2 dln)''1- psystem des Tellurismus oder
Azië,vereenlgde zich zaet Rokönborn en
en volbragt in 1841 en 1842 op eigen kosten
eene reis naardatland.De vruchtzi
jnernasporingen was eene: pKarte von Kleinasiën

(1843-1845, 6 bladenl'',welke algemeenen
bjval vond.Voortsschreefhj eene:rllisto-

thierischen Magnetismus (zde druk 1826, 2
d1n)''
, pAphorismen aus der Physiologie
derP:anzen (1808)''
,- rueberdieUrsachen,
Kennzeichen und Heilung des Schwarzen
Staars (1808)''
, - en plflinische Beitrëge
(18
K34
)
5
'
.
lesew etter (Rafaël Georg), een verdiensteljk sehrjverophetgebieddermtlziek,

risch-geographische Erl:uteruny der Kriege
zwischen dem oströmischen Relche und den
persischen Könige der Sassaniden-dynastie'' werd geboren den 29sten Augustus 1773 te

een bekroond antwoord Op eene prpsvraag, Holleschau in Moravië, studeerde te olmiitz
in 1844 uitgeschreven door het Fransch In- en te W eenen in de wjsbegeerteen regten,
stituut.In het nalaar van 1845 vertrok hj zag zich in 1794 geplaatstin dekrjgskansenaar W eim ar om er zich m et het bestuur l
arj van het rjksleger, werd in 1801 hofvan het Geographisch Instituut te belasten, krjgsraad te W eenen,en bekleedde hier t0t
en leverdeindiebetrekkingdenuitm untenden: aan 1845 de betrekking van referent, nadat
DHistorisch-geographische AtlasderaltenW elt hj in 1807 den titel van hofraad verkregen

(1848; 15de druk 1864)''.In 1852keerde hj
terug naarBerljn.Nadathj erhetvolgende
Jaar was opgenomen in de Académie van
W etenschappen, opende hj in 1854 zjne

had.Hj ontving vervolgenspensioen en overleed den lsten Januarj 1850 te Baden bj
W eenen,nadathj korttevoren in den 00stenrjkschen adelstand was Opgenomen.H0e-

voorlezingen aan de universiteit en werd er w e1 een uitstekend practisch beoefenaar der
in 1859 buitengewoon hoogleeraar.Vanzjne toonkunst,bepaalde hj zich bj voorkeurbj
talrjke werken noemen wj voorts:pNeue hetwetenschappeljk gedeelteenschreef:gDie
Handatlas der Erde (1857- 1861; 2dedrt
lk Verdienste der Niederlënder um dieTonkunst

1866)'' - en onderscheidene atlassen voor (1828)''j- pGeschichte der europ--abendl:nschoolgebruik! alsmede vele kaarten en het: dischen,d.h.unsererheutigen Musik (18344
rZeitschrift flir allgemeine Erdkunde/'. De 2de druk 1846):'
, - pueber die Musik der
Académie van W etenschappen ontviug van Neugriechen(1838)''
,- pDieMusikderAraber
hem eene menigte onderzoekingen omtrent (1842)'' - rGuidov0n Arezzo (1840)*',- en
oude land- en volkenkunde, welke in de XDer weltliche Gesang v0m friihen Mittelalter
rMonatsberichten''werden openbaar gemaakt. bis zur Erindung des dramatischen Stils

Kiepertislid vaneenaantalaardrjkskundige (1841)/'. Zjne litgebreide verzameling van
genootschappen, ontving in 1857 de groote oude muziek vielvolgens zjn uitersten wil
medailleop deW ereldtentoonstellingteParjs, ten deelaan de Hofboekerj teW eenen.
en zag zich in 1865 geplaatst aan het statisKiesling (Le0p0ld), een verdiensteljk
tisch bureau teBerljn.
Oostenrjksch beeldhouwer,geboren teSchöK ieser (Dietrich Georg),een verdienste- neborn in 1770 en overleden te W eenen in
ljk Duitsch geneesheer en natuurkundigej 1827!moestaanvankeljk doorhandenarbeid
geboren te Hamburg den 24sten Augustus in zjn onderhoud voorzien enkwam eerstop
1779j studeerde te W iirzburg en te Göttin- zl-jarigen leeftjd in de gelegenheid, zich
gen en vestigde zich vervolgens ergens als onder de beeldhouw ers Straltb en Sehrott en

artsin Hannover,totdathj in 1812 alshoog- vervolgensaan deKeizerljkeAcadémie in de
leeraar in de geneeskunde te Jena beroepen kunstte oefenen.Geruimen tjd had hj n0g
w erd. Gedurende den veldtogtvan 1814 trad

m et de grootste armoede te w orstelen,totdat

hj uit vaderlandsliefde a1s Offider van ge- hj in 1802 doorgraafCobenzlin staatwerd
zondheid in dienst en bestuurde in 1815 als gesteld om R om e te bezoeken.D aar bestueerste geneesheer in Pruissische dienstdehos- deerde hj demeesterstukken deroudekunst
pitalen te Luik en te Versailles.Na hetslui- en leverde w eldra zelf uitm untende voort-

ten van den vrede vatte hj zjne taak als brengselen.Hj leerde er Canora ltennen.en
hoogleeraar weder op,en wjdde zich vooral deze bezorgdehem bj zjn terugkeerteW eemet jver aan het onderzoek van het dierljk nen de bescherming desKeizers.H etvervaarmagnetismus. Van 1831 t0t 1848 vertegen- digen van eene groep in Carrarisch marmer,
woordigde hijde universiteitvan Jena opden DMars, Venus en Amor''voorstellende,deed
Landdag teW eimar)waarhj vooraldever- hem t0tin 1810 te Rome vertoeven,en toen

beteringvan hethoogeronderwjsbevorderde. hj zich vervolgenswederteW eenenvestigde,
Als vicepresident van den Landdagnam hj zag hj zich benoemd t0t beeldhouwer van
in 1848 zitting in het Vöör-parlement te het Hof.Hj vervaardigdevooralveleborst-

lden van merkwaardigepersonen,- voorts
Frankfort. 00k zorgde hj als adjunct en bee
:De drie Gratiën''1- nAmorenPsychè'')enz.
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Leopoldino-carolinische Academie voor eene

Kiesregt (Het)iseen deelvan destaats-

doelmatige hervorming van deze instelling, burgerschapsregten, en weleen deelvan het
en werd in 1858,na den dood van Nees '
pt?zl grootste gewigt.Het is hetregt,om delands-j

Esenbeek t0t haar voorzitter gekozen. Hj provinciale- engemeenteljkevertegenwoordioverleed te Jena den llden Octobar1862.Van

ging m ede te kiezen.Hetbehoortalszoodanig

zjne geschriften noemen wj: pGrundziigen eigenljk geheelte hl
lisin de Constitutionéle
der Pathologie und Therapie des M enschen Staten van den nieuweren tjd.W at de ges
c
hi
e
d
e
ni
s
0
n
s
mo
g
el
eeren van de medewer(1812)'',- psystem derMedidn(1817- 1819,
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king van het volk zelf aan de regéring in woordigingen; deze vulden uit hun midden
enkele der meest beschaafde Staten &an de wederom de vertegenwoordiging van hetgeoudheid, zeker ishet,datvan een eigenljk heele land rde Generale Staten''aan - regtkiesregt, waardoor het volk zich eene stem streekschen invloed op de keuze van de ververzekerde en zich deuitdrukking van zjne tegenwoordigers had het volk zelf al zeer
gevoelens waarborgde in eene volksvertegen- weinig,en Op dien grond kan metregtbewoordiging, was z0o goed alsgeene sprake. weerd worden, dat het kiesregt n0g geen
Evenmin kunnen de vertegenwoordigers der staatsburgerschapsregt, een regt van hetgevolksstem illde middeneeuwen a1s zoodanig heele volk, was geworden. Of het kiesregt
werkeljk genoemd worden, omdat de verte- waarljk een burgerschapsregtza1zjn,ofhet
genw oordigingen veeleerwarenrepresentanten zjn doelzalbereiken,om werkeljk dooren
van enkele standen, van corporatiën, stich- aan hetvolk eene vertegenwoordiging te ver-

tingen,alskloosters,abdjën,universiteiten, schaFen, die voorzjnebelangen wi1en kan

dan afgevaardigden, door hetvolk gezonden
ter behartiging in 'slandsregêring van de belangen van allen,die t0t datvolk behoorden.
De vertegenwoordiging zelve was derhalve

00k niet één ligchaam, een reheel,dateen

doel nastreefde, maar een ulterljk zamenweefselvan afzonderljke afdeelingen,curiën,

opkomen in het bestuur van het land, dit
alles hangt vo0r een groot deel af van het

kiesstelsel,dat is de wjze)waarop devoor-

waarden voor de uitoefenlng van dat regt
geregeld zjn.
M en Onderscheidt niet-regtstreeksche V0rkiezingen - ve<kiezingen met één of meer
trappen - en regtstreeksche.Delaatste daté-

waarvan e1k het particulier belang van hare
committenten steeds voor oogen had.A1stype ren van 1848;vôôr dien tjd wasalleen de
kan genomen wordendevergaderingderEtats- eerste soort in werking. Onder Onze vorige
JPJrCIZ in Frankrjk,waarin de adel de grondwetten werd de Tweede Kamerzamen.g
geesteljkheid en de derde stand zjneverte gesteld door de Provinciale Staten, die op
enwoordigers en bescherm ers vond, welk hare beurt werden gekozen door standen,en
llgchaam in 1789 werkeljk hetwarekaraktex wê1 door de ridderschappen, die re
gtsteeeks
Van eene volksvertegenwoordiging lannam . kozen, den l
andeljken stand,die met één
Het kiesregtsteltde burgers in staatom door trap koos, en de steden, die haar verkiemiddel van de vertegenwoordiging invloed uit zingswerk m et twee trappen verrigtten-- De
te oefenen op den gang van zaken in den verkiezing met twee trappen noemt men de
Staat,0p hetbestuur en deregéring.In Staten zoodanige,wanneerstembevoegdeneen ofmeer
metdenabsolutenregéringsvorm ,waardevorst personen benoemen, die namens allen htlnne
dewetgeving en hetuitvoerendgezaginzjne keuze zullen uitbrengen op de personen,die
persoon vereenigt,kan daarvan geene sprake het lidmaatschap, waarvoor gekozen wordt
zjn.Het behoort t0thet wezen derCgnsti- zullen aanvaarden. Dat gecompliceerde, vertutionéle Staten, en isin dien regéringsvorm warde kiesstelselwerd in 1848 verlaten.H0edaarom cok alleen op zjneplaats.
we1bjnaniemandhetmeergoedkeurde,kwam
Het is een regt dat in deze eeuw pas t0t de regtstreeksehe verkiezing toch lang niet
zjne volle werking kon komen, om dat de zonder groote tegenkantinq t0t stand. Het
ware Constitutionéle regéringsvorm 00k pas behoud der standen als yolltiekeligchamen,

een gewrocht is van onzen t'
dd.Zelfs in En- die staatkundigeregten ultoefenden vond ?0k
geland,het land der vrjheid bj uitnemend- in de Tweede Kamerzelve vöôr 1848 welnig
heid, kan het kiesregt a1B burgerschapsregt
in de m iddeneeuw en niet genoem d worden,
omdat o0k dââr de vertegenwcordiging niet
waB de vertegenwoordiging van het volk,als
geheel,m aax 0ok eene verzameling van vertegenwoordigersvan verschillende standen,h00-

verdedigers; maar eene zeer groote m eerderheid verklaarde zich tegen de invoering van
regtstreekscheverkiezingen voo1'debenoem ing
van de leden der Tweede Kam er,derProvinciale Staten en der Gemeenteraden.Men was

bang voorhet heerschen van democratische

geren en lageren adeltgeesteljkheid en bur. beglnselen,voor hetoptreden van volkssouvegerj,afgezonden nietdoorhetvolk als z00- reiniteit, en achtte tegeljkertjd de groote
danig5 maar dnor de besturen van steden en
vlekken, d00r burgten,uuiversiteiten en aniere Btichtingen.O0k in ons land was in de
vaiddeneeuNven de toestand soortgeljk. De
burgerj,alB zoodanig)alseengeheel,had op
de zamenstelling van de landsregêring weinig
of geen invloed, althans nietregtstreeks.Af-

massa der burgers niet ontwikkeld genoeg,
om uit eigen oogen te zien, om zelfstandig
hunne keuze uit te brengen op mannen, die

zonderljke klassen van personenjofdeelhebbers in bepaalde corporatiën kozen, hetzj
alleen op zich zelven, of metmedewerking
van den landsheerofzjnen plaatsvervanger,
de plaatseljke besturen,voor zooverredeze

oligarchie rregéringvallweinigen'',terwjlvan
de andere zjde oprujers door dwaze inblazingen het volk zouden verleiden,om zjne

zieh niet het regt aangematigd hadden, om

het mandaat waardig waren.Tegeljkertjd
vreesdemen,datde invloedvan derjken en
magtigen de verkiezingen zouden doen strekken, t0t het invoeren van eene soort van

stem te geven aan dweeyziekepolitiekeutopisten,die onder den schjn van de republiek

te w illen vestigen, regéringloosheid en w an-

door eigene keuze de opengev>llen plaatsen orde in het staatsorganism e zouden binnen-

aan tevullen;deplaatseljkerege
'ringscolléges leiden.Devoorstandersvan deleerderreqtzonden met den adelen degeesteljkheid de streeksche verkiezingen w onnen het plelt.
afgevaardigden n> r de provinciale vertegen- Teregt schreef de Herzieningscommissie in
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haar rapport aan den Koning, in navolging diger het veiligstk0n gesteld worden.Durom
van hetvoorstelvan degNegenmannen''(zie stemt voor de landsvertegenwoordiging alleen

Grondwet) ter bestrjding van de gevoelens hj, die ten minsteachttien maanden hierte
lande,ofindeoverzeeschebezittingenverbljf
heeft gehad;voor den kiezer van de gewesteljkeengemeenteljkevertegenwoordigingiseen
verbljfvan ten minste e
'én Jaar in de proandere vorm mogelIjk is''.De doordeKamer vinéie of in de gemeente,waar hj 'tregt
voorgestelde pkiescollegiën'', die sterke ver- wil uitoefenen, noodig. Men kan dus kiezer
wantschap vertoonden met de rgrondvergade- voor heteene ligchaam zjn,zondertegeljk
uitgedrukt in het sectierapport van de toenmalige Tweede Kamer:rlletis devraag niet
mer
emr,zo
ts
rede
eksche verkiezing de beste
vo
jf4rheegttsi
vraag,of tltansn0g een

ringen van hetBataafschGemeenebest'',grond- voor de andere dat regtte hebben.De wetwet van 1795, werden door de Commissie geverheefthet regtslechts toevertrouw d aan

ernstig bestreden; zj schreef: /1hOe hetzj, hen,die meerdeqjarig zjn.Hetvolle genot
het instellen van gekozen kiezers is, naar van deburgerljkeenburgerschapsregtenlevert

onze overtuiging, het zaad eener snelle ver- een waarborg voordenpersoonvandenkiezer.

gankeljkheid in de Grondwetleggen;halvé- Straftengevolgevan eenregterljkvonniskan
ring van een regtjdatinderdaad één en 0n- aan iomand vooreen tjd datgenotvoorhet
deelbur is; eene scheuring, die ôf hetleven geheeloften deeleontnemen;hj,dieinstaat
van hçt staatsburgerschap doodt, ôf aanzet vanfaillissementverkeert,ondercuratélestaat,
t0twee
-rstand en omkeer''.De Grondwet van ofdieboedelafstandgedaanheeft,zonderzjne
1848 voerde de regtstreeksche verkiezingen
in.In de additionéleartik4lenwerdvoorloopig
het kiesregt geregeld en een kiesreglement
voor de eerste verkiezing dernieuwe Kamers
vastgesteld. Zie art.2 en vlgg.van de additionéle artikelen. Art.76 der Grondwet beyaalt: de leden der Tweede KamerNvorden
ln dekiesdistriden,waarin hetrjk verdeeld
wordt,gekozen door de meerderjarige ingezetenen,Nederlanders,in hetvolle genotder

burgerljkeen burgerschapsregtenenbetalende
in de directe belastingen eene p0m ,die,overeenkomstig met de plaatseljke gesteldheid,
doch niet beneden het bedrag vanJ 20.- ,
noch boven dat van J 160.- in dekieswet

schuldeischers ten volle te betalen,verdient
niet, om met de taak van de keuze der vertegenwoordigersbelast te worden.
De meeste tegenkanting ondervindt het.
laatste vereischte,door de Grondwet gesteld:
de betaling van zekere s0m in de direde bew s.Hetbeginsel,
lastingen,dezoogenaamdeeen.
dataan de invoering van dencensust0tgrondslag ligt,is dit:Het dragen in de lasten van

het rjk onderstelt eenig welvaren.Alisde
beweringOnluist,dathetbelangbjeenregelmatig bestuur,dat orde en wet handhaaft in

de maatschappj,bj hetindividuklimtmetde
hoegrootheid vanhetvermogendathtjbezit,wantJuistde mindergegoedeprofteerteven
zal worden vereischt''. De Grondwet zelve gped bj dealgemeenewelvaarten wordtdoor

geeft dus slechtsdevoornaamstebestanddeelen eengoedgeorganiseerdstaatsbestuurbeschermd
van het kiesregt op.en laathetmaken van tegen onderdrukking van de overmagtigerjregelsomtrentdewjze,waarophetregtwordt ken toch mag men uit hetbezitvan eenig
uitgeoefend over aan eene bjzondere pKies- vermogen met eenige gerustheid deze twee
wef'.De wetvan 4 Juli1850 (Stbl.N037) gevolgtrekkingen aieiden:10 dat heteen teevoldoetaan dat voorschrift.
ken geeftvan rvermoedeljkebekwaamheid'',
Niet alle ingezetenen worden t0t de uit- zooals de bovenaangehaalde Commissie van
oefening van het Kiesregtgeroepen;hetalge- herziening zich uitdrukt, en 20 dat de bezit-

meen stemregt bestaat bj ons niet. Het deel ter van datvermogen genoey zelfbtandigheid

der bevolkingj w aaraan de keuze der verte- bezit,om zich in de uitoefenlng van hetregt
genw oordiging istoevertrouw d,noemtm en de niette laten leiden,doorm otieven van geheel
K iezers.De vereischten voor hetkiezerschap materiélen aard. Toch is het te betreuren,
voor de leden der Provindale Staten zjn de- datdegrondw etgeverditvereischtez00naauwzelfde,als die voorkeuzederTweedeKam er; keurig omschreven,9flieverz00 engbegrensd
de kiezers voor den Gemeenteraad behooren heeft.Decjfersv00r den censusdtliden alleen
aan dezelfde vereischten te voldoen,a1s gene, hetminimum daarvan aan.Ingeeneplaatsmag
behalve dat van hen slechts de halve som in voorhetki
ezerschapeenhoogerbedrargeëischt
de belasting te betalen gevorderd wordt.De worden,danJ 160.- ,nergenseengerl
ngerdan

wet van 28 Juli1850 (Stb1.N044)teruitvoering van art.7 der Grondwet bepaaltwie
Nederlandersentevenswieinyexetenenzjn.Met
betrekking t0t het ingezetenschap wordtbj
de kieswet onderscheid gemaakt,ofmen a1s
kiezer voor de leden van de Tweede Kamer,
dan welvoor die van de provinciale ofplaat-

seljkevertegenwoordiging optreedt.Men k0n

het gewigtig burgerschapsregtnietaan vreemdelingen toevertrouwen, noch aan hen, die

J20.-.Hetmaximum van ditminimum wordt
gevorderd inAmsterdam ;hetcjferisdaargesteldopf 110.-.Hetisbepaaldeenefout,dat
deGrondwetdoordencensuseenvermoedenvan
bekwaamheid schept, en toch hen weert,bj
wie dat vermoeden werkeljkheid is,zonder
datzj evenweldiredebelastingen betalen.
De kieswet verzwaarthetgebrek,doorvoor
directe belastingen alleen te houden de nrl
jks
t
fïrdcf:belastingenb'qdatzjnqrond-,patent-en

zich door inwoning gedurende zekeren tjd personlle belasting.Allen, dle nu ofin 't ge-

nietop de hoogte hadden kunnen brengen van heel daarin niet,of niet genoeg daarin betade belangen des lands en van de personen,in len - en hun aantalis legio - worden van
wier handen het mandaatvan vertegenwoor- de kiezersljsten geweerd,h0e groote waar-
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borgen zj overlgensdooxrang,titelofstan; gen derwaterdierenofde organen,waarinhet
aanbieden,datJuistin hunnehandenhetkiesregt hetbest geplaatstware.De Herzieningscommissie had voorgesteld,Om de voorwaarde
van censusbetaling niet aan hetkiezerschap
te verbinden voor hen, die hetdoctoraat aan
eene Nederlandsche Hoogeschoolhadden ver-

koolzuuxvan het bloed tegen zuurstofwordt
verwisseld.De longen der landdieren komen

i
nonmiddelljkeaanrakingmetdedamgkringsluchten alzoo methare zuurstof.Dekleuwen,
door water omgeven, kunnen de benoodigde

zuurstofniet aan heteiqenljkewaterontnekreçen.O0k Thorbeeke jverde in woord en men,omdatzj daarinnlet,geljkindedampschmft voor het kiesregt der zoogenaamde kringslucht, gemengd.maar scheikundig met
rCapacités''. De wensch van de Commissie w aterstoft0tw aterverbonden is.De kieuwen
en Tkorbeeke is niet gevolgd: de kieszaalis Ontleeilen alzoo de zuurstofaan de kleine
gesloten gebleven voo1*de mcapacités''.
hoeveelheid dampkringslucht,welkein OpgyDe billjkheidvordel
et,dathetkiesregtz0o losten toostand in het wator aanw ezig 1s.

wjdmogeljk wordeuitgebreid.Hj,dieoFers Hoewelnu bj de waterdieren,wegensgerinbrengt aan de schatkist.en 'tleven veilmoet gere stofwisseling, niet zooveel zuurstofverstellen voor de verdediging van het land, eischt wordt a1s bj de landdieren,hebben
moet00k deelkunnen hebben aan hetbestuur eerstgenoemden eene grootehoeveelheid water
van den Staat.Alleen het algemeen belang noodig,om daaruitdeztlurstofte verkrjgen,
wettigtdeinkrimping van hetkiesregtbinnen diezj noodighebben.Daarom zietmen,bjv.
zekere grenzen.Een der hoof
dberinselen van bj de visschen,dekieuwen steedsdooreen
de kieswet is de qeheime stem mlng, zoodat waterstroom bespoeld,die doorden m ond 0ponder
teekende brietes zelfs Van onw aarde genomen en naar<chteren door de kieuwen
@@
Z1
Jn. In Engeland heeft het uitbrengen der gestuwd wordt.Aan beide zjden dermondstem men openljk plaats.H et geheime stem- holte zjn doorgaans5 spleten,waardoordat
uitbrengen houdt den kiezer meer vrj van water hijne bestemming bereikt,en hetontinvloedvan buiten;zjn vrtjoordeelopenbaart snapt vervolgens, nadat hetvan zuurstofbezich gemakkeljker.Verder behelstdiezelfde roofd en met koolzuur vermengd is, door
w et naauw keurige voorschriften, om te be- eene qleet,welke methetkieuwdekselgeletten,dat zj die belastzjn metde leiding sloten 1s. De wegstuwing van hetwater bederverkiezingen enhetopenenderbiljetten- vordert tevensde beweging der visschen.De
hetstembureau- zichaanverkeerdepraktjken kieuwen zelven, door een digtnetvanbloedschuldig maken. De vraag, wie kiezer is, vaten Omgeven,zjn in degedaantevan franwordtuitgemaaktdoor dekiezersljst,diein jes op 4 booqvormige beenderen geplaatst,
'tbegin van hetjaar,zoowelvan de kiesge- tusschen de5kleuwspleten dermondholteuitregtigden,voorde Staten-Generaalen Provin- gespannen, en drjven met hare bloedbevatciale Staten,alsvan die voor den Gemeente- tende vlokken in het water. Naar de zjde
raad door het gemeentebestllur wordt opge- van den mond zjn de kieuwbogen gewoonmaakt en gepubliceerd. Een ieder kan zpn
''e 1jk metfjne tandjes bezet om hetbinnenbezwaren tegen die ljst inbrengen en ter dringen van vreem de ligchamen te verhindebeoordeeling voorleggen aan deadministratieve ren, zoodat ztj zich als grof-getande zagen
magt- Gedeputeerde Staten - en,zoo hi
j vertoonen.ln deluchtvallen de fijne kieuwmethare besllssing geen vrede heeft, aan de vlokken aanstonds ineen, kleven aan elkanxegterljke magt.Geljk middelbestaatert0t
handhaving der wetsvoorschriften omtrent het
opnemen der stemmen.Oûk misbruiken aande

zk'de van de kiezerskunnendevrjheid en de

Nvaarheid der verkiezingen bederven,daarona
'iaakt de w et 00k hiertegen.Meer en meer
moet t0t werkeljkheid gebragt worden de
spreuk: pla représentation sera désprmaisune
véritô''. Invloed van de regéring 0? devem
kiezingen is in strjdmethetconstltutionéle
beginsel.Maarzeeraanprjzenswaardigisdaarentegen het gemeen overleg tusschen de kiezers onderling,om trent de keuze van de perBonen , die zj met hun vertrouwen zullen
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Vereeren.

Hoogst nuttig kunnen de rkiesvereenigin-

gen''werken, wanneer zj naar eisch hare

r

taak vervullen doornaar waarheid deuitdrukking weêr te geven der gevoelens van de
meest ontwikkelde kiezers en door wederKikvorschlarve.
keerig zich op de hoogte te stellen van de
staatkundige beginselen van hen,die voorde d01* en Verdroogen, YPaarna eene Verdere
schoone roeping van vertegenw oordigerin de uitwisseling van gas onmogeljk wordt,zooraadzaalvan 't land-,de provincie.ofde ge- dat de visschen buiten het w ater spoedig

meentein aanmerking komen.
sterven.Zulke,die ern0g eenigen tjd kunKlouwen (De)zjndeademhalingswerktui- nen leven,bezitten eenafzonderljkentoestel,
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waardoor zj eenig water in de kieuwholte
kunnen houden.
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Kievitsbloem (Fritillaria MeleagrisL.)

isdenaam eenerplant, diein Ayrilen Mei

Bj de amphibiën vindtmen somtjdskieu- in Onze vochtige weilanden bloelt, t0t hetwen gedurendeden tjd,waarinzjzichinden zelfde geslacht als dekeizerskroon (Fritillatoestand-van larven bevinden, of 00k wel, ria imperialisL.4 en met deze t0tdeLiliaz0o zj altjd in hetwaterverkeeren,gedu- ceën behoort, en wier bloemen metwitte of
rende haar geheele leven,- doeh in e1k ge- gele en roode of paarse ruiten geteekend
valzjn dezekieuwen geheelandersdan die zjn.Haaréén-oftweebloemigestengeldraagt
dervisschen.Men vindtbjdezedierengeene afwisselend-geplaatste, ljnvormige, spitse,
kieuwholte, maar de kieuwen hangen aan gootvorm ige,teruggebogene bladeren, en de
beide zjden van den hals als franjesofa1s bloem en, die op kleine, omgekeerde tulpen
takken in het water, zooals bljkt uit bj- geljjken,hebben eenG-bladigbloemdek,welks
gaandeafbeelding derkikvorschlarven.Bjde bladen aan den voet van eene honigafscheivolwassen kikvorschen verdwjnen deze kieu- dende groef voorzien en aan den t0p verw en, wanneer er longen Ontstaan v00r de eenigd zjn.Hetstjltje heefteen B-spletigen
ademhaling. Dergeltike kieuwen als bj de stempelen de zaaddoozen bevatten veleplatte
amphibiën vindt men bj de ongewervelde zaden. De bloemen zjn sierljk geteekend,
dieren.
doefh in het wild heeft men 00k eene bleekKievit (Vanellus cristatus) is de naam gekllurdeverscheidenheid.
van een vogel, welke t0t de afdeeling der
Klew Of'Kl
jew,in hetpoolsch Kjiow,een
Steltloopers behoort,in alle lage landen van .Russisch gouvernement, in 1796 meerendeels
Europaj Klein-Azië en Noord-Afrika nestelt uit bestanddeelen van Poolsch Ukraine onten zjn naam ontleent aan zjn eigenaardig staan, bevat 12 districten,heefteene opper-

geschreeuw.Hj wordtongeveer 3Ned.palm vlakte van 9241/: EJ geogr.mjlen vormt
hoog,draagtop zjn k0peenhoogen,achter- metTsjernigow,èoltawaen Charkow Klein-

waarts loopenden vederbos, heett een zwar- Rusland.Het onderscheidtzich dooreenzacht
ten schedelen halskraageneendonkergroenen klim aat en een Opgemeen vruchtbaren bodem .
mantel met metaalachtigen weerschjn, een Hetgolfvormig land w ordter besproeid door
roestkleurigen staart met zwarte en w itte deDnjepren harezjrivieren,vooraldoorde

strepen, een wit onderljf en vleeschroode Prïpetz. De vlakte is er alleen bj de
voeten. Hj voedt zich vooralmetpieren en rivleren door kloven afgewisseld en draagt,
insecten,o0k wel metboschbessen,en iszeer

behalve graan, een overvloed van vlas,hen-

vraatzuchtigenzeerkloek,inzonderheidbjhet nep, tabak, ooft en groenten en is voorts
met loofboomwouden,wei-en hooilanden bedekt.Landbouw en veeteeltzjn erde voorr
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naamste bronnen van bestaan.Onderdevogels
is er de muskus-eend merkwaardig en onder
de insecten de Poolsche cochenille. 00k de
bjenteelt is er van veel gewigt.en handel

en njverheid beginnen er meer en meer te
bloejen.Er bestaan nameljk vele lakenfabrieken,linnenweverjen,loojexjen,zeepziederjen en fayencefabrieken.DeberoemdeJaarmarkt(15Januarj-l Februarj)in dehoofd-

stad bevordert er het handelsverkeer.De bevolking telt er ruim 2 m illioen zielen en beKop van eenkievit(Vanell'uscrïdfcftfd).
staat uitklein-Russen,Polen engroot-Russen.
In de steden bevinden zich o0k vele D llitverdedigen van zjn nesten van zjnejongen. schers, Grieken en Arm eniërs,en Israëlieten
M en vindtde kievittenvooralin grootengetale overal.Er w aren in 1851 xuim 84000 R .Ka-

in Friesland;zj komen erin Aprilen leggen tholieken,1100 Protestanten en bjna 19000
alsdan en in M ei op den grond in eene uit- Joden, terwjl de overigen tot de Grieksch
gekrabdejmaar metgrasw edergevuldeholte

Katholieke Kerk behoorden.- Destad enves-

4 of 5.qroene, met bruine vlekken getee- fl.g Kiew , van 882 tot 1167 de zetel der

kende ekeren,waarop het wjtle 16 dagen
broedt.Over dag beschrjfthetmannetje b0ven hetnestallerleikringen in delucht.Bj
onraad verlaathetwjtjehetnest,loopteerst
regtuit door het gras en vliegtdan op,terwjl het dmtrent de plaatsvan hetnest den
vjand zoekt te misleiden. ln Augustus en

Grootvorsten en een der oudste steden van
Rusland, ligt op een wit berggevaarte boven
en aan de Dnjepr en heeftdoorharekloosters en kerken met vergulde en verzilvexde

koepels een indrukwekkend voorkomen.Zj
telt ongeveer 70000 inwûners,talrjkescholen, 52 kerken en kloosters,dpch bezat in
September vereenigen zich de kievitten t0t het jaar 1018 eene veelgrooterebevolking
ontelbare troepen en trekken in Odober en met Omstreeks 400 kerken en droeg dennaam
November naar ltalië.De ejeren dezervogels van rM oeder der Russische steden''.Tartaren
worden bj duizenden ter marktgebragten en Polen vernietigden demagtdiervermaarde
als eene zeer ijne lekkernj genuttigd.W j stad en lieten geen spoor overvan h=rvoorgeven hierbj deafbeelding van den k0p van maligen luister. Hettegenwoordige Kiew beeen kievit.
staat uit 3 afzonderljke deelen,nameljk dq
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Petqiersklsel
ne dfM metde vesting,derjks-

Kiegel-qoer,hetzelfdealsBeegmeel(ziealdaar).
gebouwen en een beroemd klooster,gelegen
Kiezelkalksteen, een digte, meestal lichtop den steilsten t0p van hetberggevaarte, gekleurde,van kiezelaarde doordrongenkalkongeveer80 Ned.elnagenoeg loodregtboven steen,zoodat hj hieren daarvonken geeft.

de Dnjepr,- œ d-Kiew(Starakiew),voorheen Somtjds vormt er de kiezelaarde-aders en
de zetel van den Grootvorst en thans die

knollen van hoornsteen of vertoont zich als

van den metropolitaan,welke erdigtbj de hoornsteen,chalcedon ofkwarts in holten of
prachtigeSophia-kerk zjnewoningheeft,- en kloven.Vaak iszj z00 innig metden kalkteen vermengd,datzj zicheeratna deverPodol,debenedenstadopdelaqevlakteaande s
Dnlepr en aan de overstroomlngen van deze wering als eene puimsteenvormige massa verrivier blootgesteld. De laatstgenoemde 2 ge- toont.De kiezelkalksteen isgedeelteljk eene
deelten zjn door een aarden wa1omgeven, zeevorming, zooals in het Noordsehe overen de benedenstad is het luchtigst gebouwd, g
angsgesteente en in onderscheidene triaB-en
bezit de académie voorGriekschegeesteljken, J'urakalkgesteenten,en gedeelteljk zoetwateren Onderscheidt zich door een druk handels- kalk en zoetwatermergel,zooalsM n denzoom

verkeer.Dewjk Kresjtfalék (Kruisstad)heeft
een aantalsierljkegebouwen,dochdie,welke
vooral door den adel bewoond wordt,heet
de D pke (Linden)en vormteen ruim plein
met huizen en tuinen.Merkwaardig zjn er:
hetgouvernementsgebouw, - de hoofdkerk,
aan de A .Sopltia gewjd,- en hetoudste
gedenkteeken van R ussische kunst, in 1037
gestichtop deplek,waargrootvorstJaroslAw

van hettertiaire bekkenteParjs.

Kiezellei,doorgaans alseeneverscheidenheid
van kwarts beschouwd en 00k basaniet,plttka-

SIJ, ltdiet en h'
oornlei genaamd, - een
dirt klezelgesteente, hetwelk somtjds in
lelvormige lagen, somtjds 00k als gerolde
steenen voorkomt. Het is onvolkomen-schilfexig,heefteeneplat-schelpachtige,splinterige

breuk,isgrjsofzwart:zeldenroodofbruinvan
dePetsjenegenversloeg,vanbinnen eend00l- kleur,vaak veelkleurlg,gestreeptofyevlekt,
h0fvanzuilen,gewelvencn gaanderjen,tus- aandekantendoorschjnendt0tondoorzlgtig,en
schen welke zich de graven der Grootvorsten
bevinden. - het vermaarde Petsjerskische
klooster metzjnecatacombenen hetgrafvan
Nestor, - de kerk van Maria Hemelvaart
met een hoogen koepel en een prachtigen
toren,- en de St.Georgskerk met hetstof-

bestaatuitkiezelaarde met aluinaarde, kalk,

jzeroxyde en koolstof. T0t de verscheidenheden behooren: edele kiezellei ofjaspiskiezellei, Ljm
dische steen, lydiet of toetssteen,(dezelszwarten ondoorzigtigenwordt

t
0thet toetsen van goud en zilvergebezigd),
-

en gewone kiezellei,met kwartsgruis verde voormalige schipbrug, welke eene lengte mengd en aan dekanten dooxschjnend,Men
had van ongeveer 1100 Ned. el, werd in vindt de kiezellei in lagen in glimmerleij
1848- 1851 eene jzeren hangbrug over de aluinleien graauw aklei,alsmede in desteenDnlepr gelegd,na die overdeW eichselbj kolenvorming van W estfalen en Noord-AmeDirschau de grootste in Europa.In 1833iste rika, en zelfs in het krjt van Venezuéla.
K iew de universiteit van den M W ladimie Echte kiezelleiis onsmeltbaar.
gesticht mçt eene sterrewacht(50027'123N.B. Kiezelmangaan, mangaankiezel of rhodoniet,
en 40010'9- 0.L.van Greenwich),eene boe- een kiezelzuur m angaanoxydule bestaande
10/O kiezelkerj en andere verzamelingen.Behalvereeds uit 540/J mangaanoxydule en 46
vermelde académie heeftmen er een semina- M rde.Het isvolgens Nanmann eene delfstof

feljk overschot van YpsLlanti.In plaatsvan

rium ,2 gymnasia (met3 adelljkekostscholen uit de familie der watervrje chalcolieten,
bj ée'n van deze),eenekadetten-en landme- welke zelden in kristalljnen vorm met de

tersschool, en onderscheidene andere inrigtin- bladerige breuk van augiet,maar doorgaans
gen van onderwjs,- voorts een tuighuis, in digten toestand voorkomt.Het is donkerkazernen, magazjnen, een schouwburg, rozenrood tot roodbruin, bleekrood 0P de
eene beurs, vele tuinen en eene menigte fà- streek,doorschjnend,gl
asglanzig,zeldenpabrieken. De ingelegde vrucbten en de peper- relmoerachti
g,harder dan apatlet (51/2) en

koekln van Kiew zjn vermaard.
Klezel(Silicium),eenscheikundigelement,
behoorendet0tde niet-metalen (metalloïden),
met het teeken k?i en 28 a1s verbindingsgewigt,komtnooitafzonderljk voor,maargewoonljk verbonden md ztlurstof,waarmede
het de hoofdmassa der vaste aardkorst uitmaakt,daarkiezelzuuranhydride(SiO2)een
hoofdbestanddeelisvan vele rotsen.Vanzuurstof bevrjd vertoont zich de kiezel in den
vorm van grjsachtig-zwarte, schitterende,
bladerige kristallen ofin dien van een bruinachtig-grjs poeder,hetwelk bj zjne verhit-

meteen soortgeljk qewigtvan 31/:.Voorde
blaasbuis smelt het ln de buitenste vlam t0t
een roodachtig,in de binnenste t0teen zwart

glas en levert metyhosphorzout in de buitenste vlam eene vlolette parel. Men vindt
hetbj Longbanshytta in Zweden,bj Elbingerodein den Harz,bj Kapnik inHongarje
en in Katherinerlburg bj het Oeralgebergte.
Allagot,Mot
fpsïdfenz.zjn roode,bruine en
grjzemengselsvan kiezelmangaan en hoornsteen.

Kiezeltnf of kLezelsinter,een neêrslag van

kiezelaarde uit w arme bronnen.H et is digt,
ting in zuurstofgas zich hierm ede w eder ver- druipsteenvormig, poreus, en komtvoor a1s
bindt t0t wit kiezelzuur anhydride. Voorts om korsting van planten en andere vooraerpen.Hetheeft eene plat-schelpachtige breuk,
vermelden wj van de kiezelverbindingen:
KiezelaardethetzelfdealsKiezelzu%rcl#y#ri#: eene melkwi
tte,grjze,gele,bleekroode,of
geelroode kleurj Is 00k we1eensgolfvomnig
(zieonder).

KIEZEL.
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gestreept,weinig-glanzend t0tmat,doorschj- Sta Fiora, het polystschiefer Van Bilin en
nend t0t ondoorzigtig. T0t de verscheiden- het tripel zjn dergeljke zelfstandigheden.
heden behooren: de witte! zwak-parelmoer- Bj de Badllariën (staafjesplanten)bevathet
glanzende,watervrjeparelslntervanStaFiora celvlies althans 900/?kiezelaarde.Uitinfusobj Siéna (ioriet), en hetgewone kiezeltuf' riën-aal.de van deLuneburgerheideverkrjgt
(geiseriet), dat vooral in den Ilslandschen men uit de bovenste laag 87,80/9,uit eene
Geiser voorkomt. Het bestaat aldaar uit diepere 74,5o/
o kiezelaarde, en bljsommige
84,430/0kiezelaarde,3,070/0aluinaarde,1,910/0 polypen (gorgoniën) en polypenejeren vindt
jzeroxyde, 1,060/0 magnesia, 0,700/0 kall
t- men kiezelnaalden,vooral'echterbjdespona
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n zen.Ileze naalden, bj het verbranden der
een spoor van chloo1'.
sponsoverbljvend,hebbeneenemeteenvlies
Kiezelzandnteen zie Zanhteen.
bekleede holte; zj zjn doorzigtig als glas
en zeer broos.Na het verrotten der sponzen
rïezelzvv enzjn anl
tydride,0ok we
l
k
i
e
z
e
l
coro genaamd.Hetbestaatuit47,10,,/0 silicium worden zj vaak bj hoopen naareldersgeen 52,90/0zuurstof.Ditzuuriseenderbelang- stuwd en dragen dan den naam van spongorjkste en meestverspreideuithetrjkderdelf- lieten. Bj meer Ontwikkelde dieren vindt
stofen enkomtindenatuurgedeelteljkvoorin men kiezelzuur in haren,vederen en hoorns.
vrjentoestand,gedeelteljkalsbasist0tkiezel- 00k bloed,eiwit, ejerdoler, gal enz.bezurezouten(silicaten)verbonden.Vrjekiezel- vatten kiezelzuur.- Scheikundig.zuiver kieaarde kan kristalvormig en watervrj,en 00k zelzutlr verkrjgt men door iuorkiezel door
.

digt en min of meer waterhoudend wezen. middelvan water teontbinden.Hetheeftdan
Gekristalliseerde kiezelaarde vormt kwarts, het voorkomen V3n eene gelei, die in veel
waarvan onderscheidene variëteiten bekend water en beter in verdund zoutzuuroplosbaar

zjn, zooals bergkristal,amethyst,gewoon is.Nadat hetgewasschen en bj lagetempekwarts,jzerkiezel,stinkkwarts,hoornsteen, ratuur gedroogd is, vertoont het zich a1s
kiezellei,Jaspis,agaatenz.(zieonderkwarts), zachte brokles,dochdroogtnienhetbjhooge
en waterhoudend, digtkiezelztlur vormt den

temperatuur, die niet t0t 1000C.behoeft te

opaal.Chalcedon en vuursteen zjnvermoedeljk mengselsvan gekristalliseerdeenamorphe
kiezelaarde,- althanszjbevatten ze in een
gemakkeljk of moejeljk op te lossen toe-

stjgen,dan wordtheteen wit,zachtensma-

stand.Zandsteen bestaatuitkwartsgruis,door
een bindmiddel zamengevoegd. Dat kwartsgruis in ;Jn verdeelden toestand levert het
zand, en in grovere brokken hetgrind,gerolde kwarts en kiezel. In onderscheidene
gesteenten behoort de gekristalliseerdekiezelaarde t0t de bestanddeelen,zooals in graniet,

keloos poeder, hetwelk tusschen de tanden

knerst.In de lucht gedroogd, bevat het pog

16O/0water,verliestdaarvandehelftbj100œC.
en wordtbjgloeihittewatervrj.Dezekiezelaarde,geljk in lletalgemeen kiezelaarde in
alhare vormen,is in water en in de gewone

zuren onoplosbaar,maar lostgemakkeljk op

in Euorwaterstofzuur.Gekristalliseerde kiezel-

aarde is in bjtende en koolzure alkaliën
moejeljk o/losbaar, doch amorphe kiezelgneis, syëniet enz. Onder de silicaten (zie aarde lost ln deze vloeistoFen 0p. Bj het
aldaar)zjn develdspaatsoorten endedaaruit smelten metkoolzureen bjtendealkaliënlost
doorverweringvoortkomendeleem (kiezelzure Ook gekristalliseerde kiezelaarde op en levert
aluinaarde)het meest verspreid.In hetwel- kiezelzuur alkali. Dit kan men yemakkeljk
water vindt men steeds eene geringehoeveel- verkrjgen door gegloeid kwartsIn waterte
heid kiezelaardein opgelosten toestand,enalle dompelen,hett0tpoedertewrjvenenzoolang
planten ontleenen haar aan den aardbodem,in een gesm olten mengsel van potasch en
sommigeingrootehoeveelheid,zooalsSpaansch soda tewerpen,a1
s er n0g opbruisinq plaats
rieten bamboes.In gedroogden toestandgeven heeft.Gietmen de waterachtige oplosslng van
in gewigtwaterpaardestaart(Equisetum quvi- kiezelzuur alkaliin veelzoutzuur,dan bljft
afgescheiden kiezelzuur opgelost, maar
atile) 12% , winterpaardestaart (E.hie- het
droppelt m en het zoutzuur in de zoutoplosma
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6,380/0 kiezelaarde. Het bevindt zich in de sing, dan scheidt zich te grooter hoeveelheid
planten gewoonljk in onoplosbaren toestand. kiezelzuur in geleiachtigen toestand af,naarDecauto-bastvan Trinidadlevert34,40/0asch m ate de oplossing meer geconcentreerd is.

en deze bevat96,170/? kiezelaarde.Veleplan- K oolzuur en dubbelkoolzuur amm oniak doen
tenvezelszjn zoodanlg van kiezelaardedoor- het kiezelzuur uitde oplossing zjnerzouten
trokken, dat zj na hetverbranden een zigt- neêrslaanalseenegeleiachtigemassa.D00rzwabaar geraamte achterlaten, vooral de vezels velkiezelmetwaterteontleden verkrjgtmen
van vlas, hennep, brandnetels, Nieuw-zee- eene vrj zuivere Oplossing van kiezelzuurj
landsch vlas enz.In de asch vanuitwerpselen welke door verwarming gemakkeljk gezui-

van koejen vond men 620/0kiezelaarde.Vele verd kan worden van zwavelwaterstof. De
afgietseldiertlesbezitten een pantservan kiezelaarde,datna hetsterven van diediertjes
achterbljft en op vele plaatsen aanzienljke
lagen vormt.Eene soortvankiezelgoer(bergmeel)te Franzensbad bestaatschieruitsluitend

zuiverste kiezelzuuroplossing ontstaat door
dialyse van kiezelzuur alkalijdat met overtollig zoutzuur vermengd is. Deze oplossing
reageert iets m eer zuur dan koolzuur, is
smakeloos,doch veroorzaaktin den mondeen

uit navicula-soorten, die met de zoetwater- onaangenaam , lang nabljvend gevoel!men

navicula's bj Berljn veelovereenkomstheb- kan haar dool'koken concentrlren totdatzj
ben. De kiezelaarde van Isle de France en

140/0 kiezelzuur bevat,en zj verstjft dan
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reeds na verloop van eenige dagen t0t eene mengsels het zout op en laten hetzuur achdoorzigtige,kleurlooze,in water onoplosbare ter.Kiezelzurezouten zjn sterk verspreidin
gelei.In weinige minuten wordtzjvoortsge- de natuur en vormen de groote groep van
coaguleerd doorzeer verdunde oplossingenvan delfstoFen, w elke men met den naam van
koolzuur zout en door een weinig vrj k00l- silicaten bestempelt. Kiezelzuur alum inium is
zuur. Ammoniak doet deze oplossing niet de grondstofvoor pannen,aardewerk, porneêrslaan,maar welzoodanige,die dooront- seleln enz. Het gewone glas is een dubbelleding van zouten metztlren verkregen wordt. zoutvan kiezelzuur,en de eigenaardige werZoutzullr maakt de oplossing duurzaam ,en king van het cement berust op de vorming
een spoor van bjtende kali desgeljks.Ljm van silicaten.Xiezelzure alkaliën vormen het
veroorzaakt daarin een neêrslag,- de chl0- waterglas(ziealdaar).Droppeltmenabsoluten
riden der alkalische aarden doen de oplossing alkohol op chloorsilicium , dan ontwikkelt

eerstna geruimen tjd neêrslaan,en de k00l- zich zoutzuur en men verkrjgt bj 1650C.
zure alkalische aarden scheiden aanstonds al a1s destillaat eene kleurlooze, aangenaam
hetkiezelzuuraf,zelfswanneer zj eringe- aetherisch-riekendevloeistof,kiezelzureaethylringe hoeveelheid aan toegevoegd worden. aether genaamd, wel
ke in water oglosbaar
Laatmen zulk eene oplossing op eene schelp is, allengs doo1'water onder afscheidlng van
ofop een koraaldroppelen,dan w ordtallengs kiezelzuur Ontleed wordt en bj verbranding
het koolzuurcaldum verdrongen en erOntstaat een witten damp van kiezelzutlr geeft.M et
eene verkiezeling,wier voortbrengsel men in waterhoudenden alkohol geeft chloorsilicium
de natuur metden naam van beckiet bestem- n0g andere kiezelzure aethers.
pelt. lleze beckietgesteenten hebben vaak
Kiezelaardeenvrjkiezelzuurwordenin de
n0g eene kern van koolzuur calcium.00k de natutlralsedelgesteentenverzameldoft0ttechbronnen op Ilsland en elders bevatten,be- nisch gebrtlik aangew end. Kiezelaarde, van
halve ltoolzure alkaliën, vrj kiezelzuur in afgietseldiertjesafkomstig,bezigtmenalsp0opgelosten toestandthetwelk zich afscheidten ljstmiddelen t0thetvervaardigenvan waterkwartssintervormt.AlleOplossingenvankiezel- glas.Agaat komt te pas t0thet maken van

zuur laten bj uitdamping kiezelzutlrachter, mortieren,waarinallerleizelfstandighedenijndat in water en zuren nietoplost.Men meent
dat hetgekristalliseerd en amorph kiezelzuur,
hetwelk in de natuur voorkomt, uit oplossingen ill water is ontstaan. Eene oplossing
van kiezelzuur koper in zoutzuury w aaruit

gewreven w orden. Hetgew one kwarts levert
bouwsteenenjmolensteenen,vuurvastesteenen,

sljpsteenen enz.Zandiseen bestanddeelvan

metselspecie, en dient t0t strooizand, t0t
vprmzand en t0t het maken van glas.O0k
het koper doorzwavelwaterstofneerqeslagen vuursteen is geschikt t0t m ortieren enz.,en
is, gaf bj verdamping boven kalk ln eene de kiezellei levert den toetsteen en is met
luchtledige ruimte kleurlooze, doorzigtige andere kwartssoorten zeer gezocht t0t het

kristallen van kiezelzuur. Bj de ontleding aanlrggenvanwegen.ZievoortsonderMliciltm.
vankiezelzurenaetherinvochtigeluchtbljfl K lezelw egen , 00k grindweyen genaamd,
eene doorschjnende massa achter, en als w orden aangelegd van kiezel of grind,dat
de aether nog zuur bevat,ontstaat er hydro- in de hooge heidevelden opgegraven en tegen

phaan.In het felstevuur bljftde kiezelaarde een grindhort van zand gezuiverd, of ook
onsmeltbaar, maar in eene m et zuurstofaan- w e1uit de rivieren opgebaggerd w ordt.Eerstgeblazen wjngeestvlam smelt zj t0t een gem elde soortverdientevenw el de voorkeur,
kleurloos glas, hetw elk m en t0t zeer buig- daar riviergrind doorgaanste filn isen beter
bare, veerkrachtige draden kan tlitrekken. voor tuinpaden dan voor grindw egen te pas
Deze draden wordenn0gveerkrachtiger,wan- komt.M en dient op den w eg eerst eene laag

neer men ze witgloejend in waterdompelt. leem ofkleite leggen ter dikte van 1of1/c
Gesmolten kiezelaardeverstjftonderwatert0t Ned. jalm en daarna eene laag kiezel van

eene parel, welke bestand is tegen den slag
van den hamer en staalkrast.Drooge kiezelaarde is bestand tegen het vuur, maar verdampt spoedig, wanneer het met waterdamp
in aanraking komt.

dergelpke dikte,waarna de w eg door m iddel

van eene z'iare r0l,doortwee paarden getrokken, Tiordt ineen gezet. De eigenljke
Alac Adam-wegen hebben eene Onderlaag van

puin (van gebakken steen)en eenebovenlaag
Kiezelzurezovfes verkrjgtmen d00r kiezel- van gekloptekejen.
zuurte smelten metbases,waarbj men acht sEif noerat men in de loojerj gebruikte

m oet geven op de verhotlding der bestand- run of eikenschors. H et kifis dusvan looideelen, omdat de smeltende zouten de over- stof beroofd.Het is bruin van kleur en heeft
tollige bases en zuren oplossen.H0e meer er wegens de huiden, waarmede het in aanravan de basesbjkomt,zooveelgemakkeljker king isgeweest,een eigenaardigen reuk.Men

smelten de zouten.Bjna altjd verstjven de gebruikt het t0t bestroojing van tuinpaden,
kiezelzure zouten t0teene kristalljne massa, en ogk t0tbemesting.
maar de dubbelzouten vormen na de afkoeKljker,zie Verrekqker.
ling dikwjls glas.De basische kali-en na- K lkkert. Onder dezen naam vermelden
tronzouten lossen op in water,- de overige wj:
kiezelzure zouten niet. Kiezelzure alkalien
Albert Xokerf, een verdiensteljk Nederbrengen in metaal-zouten neêrslagen voortvan landsch zeeman. Hj werd geboren op het
ei
l
and Vlieland den 27sten November 1762 en
het kiezelzuur zout van het metaalen vrj
kiezelzuur5 verdunde zuren lossen uit deze trad in 1776 a1s kadet in zeedienst.In 1779
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werd hj luitenant en streed in den slag bj en sltlaverblad, drie komische voordragten
Doggersbank op het linieschip rDe Bataaf'' (1867)'',a1s mede een aantalvolksgezangen
onder kapitein Bentinek z00 dapper,dathj enz,meestalzonder naam uitgegeven.
met eene zilveren medaille vereerd werd.In

Kikvorschen en padden vormen te za-

van alle gemeenschap met hetmoederland de
nood hoog geklommen was en kapitein KikHrf,die er,nadatWierts vermoord was,bevel voerde, geenerleiberigtofondersteuning

door uitw endige kieuwen,die aan vierpaar
kraakbeenige met het tongbeen verbondene
kieuwbogen bevestigd zjn.Zj dragen dan
den naam van donderpadden.Daarna onder-

1782 werd hj eerste-luitenant en in 1786 men de orde der Batrachiën onder de kruikapitein. Als bevelhebber op de pceres''van pende dieren.Zj leggenejeren,zjn in v0l36 stukken kruiste hj in de Middellandsche wassen toestand kortervan ljfendikkervan
Zee,bezocht de Azorische eilanden en stapte k0p dan de hagedissen en hebben geen staart.
in December 1795 aan wal Op Curaçao,ver- Doorgaanszjn devingersdervoorpoot
en l0s
gezeld door kapitein W ierts.Te zamen her- en d1e der achterpooten door een zwemvlies
stelden zjerde rusten zorgden voorhetbe- vereenigd.De kikvorschen brengen alslarven
houd der kolonie en der hun toevertrouwde den eersten ttsd in het waterdnor,hebben
bodems.Toen echter in 1800doorafsnjding dan een staart en geen pooten en ademen

ontving van Nederland,terwjl dezelaatste gaanzjeenebelanqrjkegedaanteverandering:
hem evenzeer geweigerd werd van hetbestuur erontstaan inwendlgeademhalingswerktuigen,
der Kolonie, besloot hj, de Overgeblevene erkomen 4 pooten te voorschjn,endestaart
manschappen af te danken,heteiland en de verdwjnt.Merkwaardig is deyehoorndekikschepen te verlatcn en naar het Vaderland rprdcA in Virginia; hj heeft wegens zjne
terug tekeeren.Zjngedrag M'erdin Januarj groote Oogen en kegelvormige bovenste oog1801 door den agentvan Afarinegoedgekeurd leden een zonderling voorkomen. 00k bezit
en hj zag zich in 1802benoesad t0tschout- hj eene forsche stem,en hj vot
adtzich met
bj-nacht,waarna hj in 1803hetbevelver- muizen en Jongevogels.
kreeg over de oorlogschepen op hetIJ,in
In 0ns Vaderland heeft men 2 soorten van
welke betrekking hj in April1807doorden kikvorschen, nameljk den bruinen p
,
cl#Jïkvice-admiraalde W lfdr vervangen werd.Hj vorsckj(RanatemporariaL.)dieingraslanden
diende eenJaar onderdezen,en werdin1808 en kreupelbosschen zjn verbljfhoudt,waarbevorderd t0t vice-admiraalen belastmethet uit de Jongennaeen warmen zomerregen in
bevel over de zcemagt van de Zuiderzee t0t menigte te voorschjn komen, en degroene
Hamburg. In 1813osahelsdehj dezaak der '
lplferkoepr,
scl(Rana esculenta L.,dievjvers,
onafhankeljkheid1 werd geroepen t0t verde- slooten en moerassen bewoont.Demannetjes
diging van de Maas, dwong de Franschen kwakenhard,vooraldesavondsbjfraaiweder,
Dordrecht t'
e verlaten en begunstigde de p0- en doen danachterdebeidehoekenvan denbek
gingen om den Briel en Hellevoetsluis te be- 2 groote blazen naar buiten komen. Deze
magtigen. Hj werd alstoen benoemd t0t soort is grooter dan devoorgaande;zj heeft
kommandeur der Militaire W illemsorde en t0t eene schoone groene kleur meteenige scherpgouverneur van Curaçao. Koning Lodewnk begrensde zwarte vlekken en 3 gele strepen
had hem reeds versierd metdekommandeurs- overlangs Over den rug,terwjldebuik wit
nrde der Unie en Napoleon met de oxde van en de iris deroogen goudgeelis.Deswinters

het Legioen van Eer.Hj overleed den 16den verbergen zj zich inhetsljk en komentegen
Decembcr 1819.
Aprilwedertevoorschjn.Zj wordenbelaagd
Pieter Xiklw /j in 1798 teekenleeraar te door snoeken, al
en:oojevaars, reiqers en
Leiden en later te Schiedam. Van hem be- otters,en deachterdlendezerdieren zpn voor
staat eene: rproeve van etskundige uitspan- de Franschen en Belgen eeneuitgezochtelekningen ofverzameling van plaatlens,doorde kernj.
etgnaald in 'tkopergebragtjmetbjgevoegde
Ki1 (De Dordtsche)ishetvaarwater,hetverhandelingen, de teeken- en etskunde be- welk Dordrecht scheidt van den Hoekschen
treFende enz.(1798)'
/,- alsmede:overhan- W aard.Zj heetteoorsjronkeljk deEill61,
04
deling over de vraag:svat is de reden,dat
de Nederlandsche school, zoowel voorheen,
ten tjde Van haren grootsten bloei,alshedendaags, z0o w einig m eesters in het historiéle vak opgeleverd heeft(1809)':,doorTeyler'stweede Genootschap metgoud bekroonu,

Zonavent'ara en w erd ln de 16deeeuw gegra-

ven door de aangeslibde gronden v>n den
Zuid-Hollandschen W aard,t0tbevorderingvan

den handel.Doorden snellenstroom heeftzj
eene aanmerkeljke diepte verkregen,zoodat
niet alleen groote koopvaardjschepen,maar
terwjlA.eJl der TFrïiltll en & >zlManen 0ok gorlogsvaartuigen ergebruik van maken.
e1k een accessit verwierven.
Kllda (St,
), een eiland van degroep der

PLefee Jccnày.
s Kikkert, een Nederlandsch Ilebri
den en welhetwesteljkste,is3/4geogr.
letterkundige, geboren te Leiden den 9den mk1l
ang en 400 Ned.elh004.MetuitzondeAugustus1801.Hjwasboekhouder,commis- ring van eene landingsplaats ln hetzuidwessionair en administrateur en vestigde zich ten, is het door steile rotswanden omgeven.
vervolgens te Montfoort. Hj ychreef: plets Er leven ongeveer 80 inwoners,diezich met

voor mjn kind,acht dagen in achtzangen landbouw en visscherj bezig houden ofhet
(1854)''
,- sBloemenvandenparnastl867l''
,- dons halen uit de nesten der tallooze vogelsj
De conscrit,komisch gedicht uit den tjd die erinde rotskloven hun verbljfhouden.
Kildaro, een graafschap in de Iersche
van NapoleonBuonaparte(2dedruk1867)',IX.
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provindeLeinster,grenstin hetoosten aan Du- ODl er de Heidenen te bekeeren,predikte in
blin en W iklow, in hetnoorden aan Meathj Bejeren en werd door4en Paust0tbisschop

in hetwesten aanKings-enQueens-countyen benoemd. Te W iirzburg,waarhj a1seerste
pervlaktevan 30,7 D geogr.mjljvan welke hertog der Franken,maar werd op aandrj220/0 bouwland, 130/0 klaver- en hooiland, ven van Geilna, de schoonzuster van den
50'/0 weiland en 150/0onvruchtbare grûnden Hertog,in 689 met zjne medgezellen vervormen.De bodem isergedeelteljk golvend, moord.Hetgebeente diermartelaarsislatergedeelteljk vlak;hj isleemachtig,bevatin volgens de overlevering dnor een wonder het noorden een grootveen (B0g QfAllen), ontdekten in den dûm teW qrzburgbjgezet.
en brengtveel graan,aardappelsen mangel- Hun gedenkdag valtop den 8stenJulj.
wortels voort,terwjlhetzich vooralonder- Kilian (Bartholomaeus), een goudsmid in
sthddt doûr zjne groene, frissche weiden. Silézië,geboren in 1548en overledenin1588,
HetwordtbesproeiddoordeBarrow ,deLiFey wasdestamvadereenertalrjkekunstenaarsfaen de Boyne; en zoowelhet Koningskanaal milie.Van hare leden vermelden wj:
jsvcl: Xilian,een uitstekend graveur.Hj
en het Groote Kanu l, a1sde W estbaan bevorderen er hetverkeer.De bevolking telter werd geboren te Augsburg i
n 1579j reisde
metzjn broeder Wol
fgang naarVenetië,waar
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ren 91 'o t0t de R. Katholieke Kerk. Het hj naar Venetiaansche meesters graveerde,
graafschap zendt 2 afgevaardigden naar het verwierf eene groote gemakkeljkheid in de
Parlement. De hoofdplaats is Athyj9 geogr. uitvoeringjen overleed in 1637.Hj lieteen
mj1ten Zt
lidwesten van Dublin,aan debe- 40-ta1gravuresna naarM ieltele2w.;eJp,Paolo

in het zuiden aan Carlow,en beslaateene0p- bisschop werd erkend, doopte hj Gonbertj

vaarbare Barrûw en aan den spoorweg gelegen. Voorts heeft men er de marktstad Kildare in eene grazige vlakte en aan de W estbaan. Weleer waB zj de zetel der geleerdheid, en tevens die van een aartsbisschop.
Andere stadjes zjn erNaas,41
/2geogr.mjl
ten noordûosten van Athy en weleer de resiGentie 4er koningen van Leinster, - en
Mayrlooth met hetvermurde Maynooth-collége, een priesterseminarium j in 1795 door
het Iersche Parlement gesticht.Men heeft er
eene boekerj van 18000 deelen) 11 hoogleeraren,2 lectoren en nmstreeks 520 studenten,
van welke omstreeks dehelfteene kostelooze

npK
leijiqgontvangt.

lllaan,eigenljk Q-neliszlfdOfCornelo

Fdrozlede,Patma, Vanni enz.,portrettennaar
llurer en Bandrart,en 5 grooteprentNverken.
vpyq
gcs.
gKilianjeen broedervan denvoorgunde en desgeljkseen uitmuntend graveur.
Hj werd geboren in 1581, graveerde n= r
Italiaansche meesters,werkte vlug en gemak-

keljk,maar werd door ongunstige omstandigheden vervoerd tût oppervlakkigheid.Hj
heeftvooralvele portretten geleverd,en overleed in 1662.
Pltélip Kilian,een zoon van den voorgaande

verdiensteljk teekenaar en graveur.
Met zjn broeder Joltannjdie a1s goudsmid
werkzaam was en vel
e kerkeljke sieraden
leverde,begafhj zich naar Italië.O0k hj
en een

heeftvele portretten vervaardigd,en Qverleed

nanA%I(Kilianus),eenuitstekendNederlandsch in 1693.
tM lkundige, werd geboren te Duâblbj Ant- B artltolomaeus Kilian,een broeder van den
werpen in 1528,studeerdete Leuven en werd vnorgaande en desgeljks graveur en teekecorredoraan dePlantjnsdhedrukkerjteAnt- naar.Hj behaalde onder zjnebroedersden
werpen,alwaarhj den 15denApril1607over- meesten roem.Geboren te Augsburg in 1630,
leed.Hj heeftzich vûoralbekend gemaakt werd hj door zjn vader onderwezen in de
door zjn voortreleljk,nog altjd hoogstbe- beqinselen der kunst. Daarna vertoefde hj
langrjk woordenboek derNederlandschetaal, 3garen bj MeronjbezochtParjs,w=rhj

nnder den titelvan pEtymologicum Teutoni- bj Poil% werkzaam wasenkeerdetoenn=r
cae linguae''heteerst te Antwerpen in 1574 zjnegeboorteplnatsterug.BandrœrtenM kete
en laterbjherhalinguitgegeven,- hetlaatst gewagen van hem metgroote ingenomenheid,

door G. Dan A'
l.
:delf (1T77, 2 d1n)''.Later daar hj in het etsen een hoogen trap van
heeft een ander daarop een vervolg geschre- volmaaktheid bereikte. Behalve portrettenj
ven onder den naam van pKilianus auctus heet lljeenigegewjdetatbreelengegraveerd,
(1642)''.Daarenboven leverdehj:pBeschry- hoewelhj nietbjzonder gelukkig wasin de
vinghe van alle de Nederlanden,anderssins keus der stukken.
Andere graveurs uitditkunstenu rsgeslacht
ghenoemtNeder-Duytsland,doûr M.Lowjs
fgang Fflïz Kili- ,zjn broederJ6Guicciardjn enz. (1567)'',- pHistorie van zjn: Wbl
toninck Lndewick vanVranckrj'k,deselfsten g- 1# kilian, en dezonen van dezenjMaœ
Gies naems, en van hertogh Carle van Bour- TAiliz, Paxl en Georg filill.De zoon van
gondiën enz. (1578):',- het laatste werk, lu tstgenoemde, Georg OAridfpyA Ailix ,geXVan nieuws vermeerdert met het VII en boren te Augsburg in 1709, stiehtte aldaar
YIII boeck, inhoudendr hd leven Van C0- een uitgebreiden kunsthandel en overlee; in
ninck Karel VII (1580)''
,- en Homiliën 1781. 00k een broeder van dezen, TMI#
AndrlasXïlix jgeboren teAugsburg in1714,
enz.(1580)''.

In hetvoorbjgaan vermelden wj nog:KiIïxs de eeilke, de apoutel der Franken.
Hj was een bc
Nhot en reiBde met2 medgezgllen, Covman en Tdm- ,in de7deeeuw
mt Brittxnjennxphetvastelan; van Europa,

behoort t0t de uitstekende kunstenaars;hj
heelt gravures geleverd naar stukken van
Tintoretto, T - lo Veronese, CA JO Dolce en

andere Italiaansche Bchilders. O0k ston; hj

in hooge gunst bj àvqd%sJA koning van
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Polen, en vervaardigde gravures voor het voortssteenkolen,marmeren jzerertsjende
werk,waarin devoornaamste stukken vanhet njverheidbepaalterzichvooralt0twolweverj,
muséum teDresden werden afqebeeld.Voorts bierbrouwerjjen brandewjnstokerj, terwjl
bestaat van hem een gBilderblbel' met 130 er handel wordt gedreven in landbouwprogewjdetafereelen naarschilderjen van oude ducten. D e bevûlking is er van 1841 t0t
1851 van ruim 200000opnagenoeg160000)meesters.Hj overleed in 1759.
Kilimandsjaro,eigenljk KilimaX#:J'
crP en t0t 1861 op ruim 120000 zielen gedaald.
(Sneeuwtop),dehoogste derbekendebergen D0or hetgraafàchap worden 2,doordehoofdin Afrika,ligtin de kleine,maar hoogst be- stad evenzooveelafgevaardigden naarhetPar-

vallige bergstreek Dsjaga ofDslagga, 0m- lementgezonden.- Bedoeldeh'ofdstad,desstreeks 40 qeogr.mël ten noordwesten van geljksKilkenny geheeten,ligtaan debevurMombas(W 1ti)aan denIndischen Oceaan,45 bare Nore en aan den spoorweg,171/:geogr.
geogr. mj1 ten zuidoosten van het groote mjl ten zuid-zuidwesten van Dublin. Zj
Oekerewee-meer (VidoriaNyanza)en op het is de zetel van een bisschop en eene der
stroomgebied derkustrivierLoefoe.Hjvormt fraaiste steden van lerland.Zj ligt op en
den hoogsten t0p eener massa van Sn0ellW - naast 2 heuvels,bezit nOg een grootgedeelte
kruinen die door een dwarsdalter breedte van hare oude ringmuren en torens,2 stee-

en bruggen en verschillendeaanzienljkegevan 1 t0t1% geogr.mjlin den Grooten en n
bouwen, waaronder het kasteel der familie
Kleinen Kilimandsjaro verdeeld wordt. Dy

Grqote vormt een prachtigen kgepel Op 307'
30/
' Z.B. en 55022/0.L. van Greenwich en
verheft zich ter hoogtevan ongeveer6000Ned.
el,- en de Kleine is ongeveer 1000 Ned.el
lager. Op den eersten vindtmen de sneeuwgrens ter hoogte van 5000 Ned.e1,de grens
van den plantengroei ter hoogte van ruim
3000 Ned. el en die van den boomgroeiter
hoogte van 2700 Ned.el.De lloogstc bergpas
ligt er ruim 3000,de hoogste woonstede1500
Ned. el boven de oppervlakte der zee.Men
vindt er gcene gletschers, maar geweldige
sneeuwvallen rollen er langs de rotswanden,
die hoofdzakeljk zjn zamengesteld uittrachietj basalten obsidiaan,zoodat men daardoor gewezen wordt 0P hun vulcanischen

Ormond met een prachtig muséum van schil.

derjen op den eenen heuvel,en op den anderen de Protestantsche hoofdkerk,door een
langen zuilengang verbonden met het bis,

schoppeljk paleiy en met de inrigting van
onderwjsyin 1682 door den hertog van Ormondgestlcht,waarz
gîtl
f/'
fen andereberoemde

mannen hunne opleiding hebben ontvangen.
Men vindter omstreeks 14000 inwoners,vele
fabrieken, eene weekmarkt, een geregtshof,

11 kerken,3 kloosters,2Latjnschescholen
enz.Voorheenwaszjmeermalendevergaderplaats van hetIersche Parlement,en in hare
nabjheid ligtdedruipsteengrotvanDunmore.
K ilm arnock is de naam eener zeestad
ten Schotsche graafschap Ayr.Zj ligt ten

oorsprong.De nabgqelegene hoogvlakte be- zuidoosten van Irwine, en bezit een verstaat uit glimmerlel. Ongeveer 15 geogr. beteringsgesticht, een weeshuis, eene stadsmj1 ten westen van dien berq verrjsthet boekerj,eene académie, een instituut voor

sneeuwgevaarte de Doëngo-Ngal,- 30mjl handwerkslieden,een athenaeum en een wjsteil noorden de Kenia,
en 10 mjl geerig genootschap,- voortslaken-,katoen-,
ten zuidresten van dezen devuurspuwende sjaal- en tapjtfabrieken,benevens ongeveer
berg Moslro of Olmosiro.De Kilimandsjaro 25000 inwoners.
werd den llden Mei 1848 door den zendeling
Rebmamn Ontdekt, en,evenals de Kenia,in

Kilogram en kilom eter,zie M aten en

gdf
z
Kkïdzl.
1849 en 1850 bj herhaling door den zendeK!
m ,yetzelfde alsHorlzon, zie aldaar
.
lm chl(David),eenvermaardIsraëlietisc.
h
ling Krapf gezien. Eindeljk werd hj dool'
von der Decken in 1861 m et den geoloog geleerde der middeneeuw en, aanschouwde
Tltornton en in 1862 metdr.Kersten beklom - waarschjnljk tegen heteinde der 12deeeuw
m on.

te Narbonne hetlevenslicht.Aldaarsleethj

K ilkenny een graafschap der Iersche de meesteJaren zjnslevens,en Overleed in

yrovincie Leinster, tusschen Queensco'lnty Provence Omstreeks 1240.Zjn vaderJoseph
m het noorden, Tipgerary in het westen, As-c/zien zjn broederM ozesXïzzlcFzigenoten

W aterford in het zulden, en W exford en de achting hunner medeburgers en schreven,
Carlow in het oosten gelegen,heefteene 0p- behalve anderegodgeleerde werken,comm enpervlaktevan bjna 371/:D geoyr.mjljgroo- taren op de boeken des Ouden Verbonds,tertendeels een golvenden bodem ,dlezich in den wjl M ozt
œ Aszz
lcFzi ook n0g eeneHebreeuwMount-Brandon ter hoogte Van 500 Ned.el sche spraakkunst leverde onder den titel:

verheft, en gedeelteljk eFene velden.over DLiberviarum linguae sanctae(152093dadruk,
het geheel daalthet land zuidwaarts afnaar Leiden 1631 en later).Toch zjn degeschrifde Baaivan W aterford.Indezerigtingstroomt

ten van Dalûd AszzlcFli veel merkwaardiger.

:0k de Barrow aan de oosteljke grenzen met Zjne grammatica, rMichlol''genaamd,isbj
harebevaarbare zjrivierde Nore,en deSuir herhallng gedrukt, 00k te Leiden in 1631,
aan de zuideljke grenzen.Hetklimaatiser overtrof alle vroegere en bleefhetvoorbeeld
zacht en de grond grootendeels zeer vrucht- der latere t0t in het midden der 17deeeuw.
baar, vooral langs de Nore. Men verbouwt Dit kan men 00k verzekeren vap pHetboek
er hoofdzakeljk grun,aardappelsen groen- derwortels(SepherSchoraschiml'',datin1490
ten. 00k bloejen er de schapentbkkerj,de te Napels en later bj herhaling teVenetië
melkerj en devisscherj.Debodem leverter ter perse gelegd werd.De eerstedoor Chris:4*
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tenen bewerkte sprukkunsten en woordenboeken zjnn=rhetmodélvan dezjnevervaardigd. Daarenboven leverde hj comment
aren op alle boeken des Ouden Verbonds,
en vooraldieop XJesaias''heefthoogewaarde.

sen veroverd en gesloopt, doch vervolgens
door de Turken weder opgebouwd.In 1774

> Kz!in 3 derlen in 1813.
lmduikm q,zie 8traalbrekinq.

mutigen,doch zj werden naeene glansrjke

vielzjbj denVredevanKoetsloek-Kainardsli

aan Rusland ten deel. Den 25sten September,
voorts den llden en 12den October 1787 poogZj zjn gezamenljk uitgegeven door BreLt- den de Turken h= r stormenderhand te be-

zegepraal van Soewarow teraggesle en. O0k

Klmmedontlus (Jacobus), K'
imedondus behaalde hier de Russen onder den prinsvan
ofKWedonek,een verdiensteljkNederlandsch FJ##t5l den Q8sten Junj 1788 ter zeeeene
Godgeleerde,geboren te Bruggein Vlaanderen overwinning op den Kapoedan-pasa. Den
in de eerste helft der 16deeeuw jstudeerde 14den October 1855 verscheen de vloot der
in de theologie en werd opziener van het W esteljke Alogendheden, 91 vaartuigen telCnllegiederW jsheidteHeidelberg.Intusschen lende, met de Fransche brigade-zlzll : en
zag hj zich met zjn ambtgenoot Zaol- ias meteeneEngelschekrjgsmagtonderWypfen
Frdipw.
qden 7den October 1577 d00r den Lu- en Spencer voordeze vesting enbombardeerde
therschen keurvûrst Lodomjk - voorzeker de forten, waarna de Russische bezetting,
wegenszjne Calvinistischerigting- vanzjn 1500mansterk,denl7denOctobercapituleerde,
ambt ontzeten weggezonden.Hj begafzich waarbj 70 kanonnen inhandenderGealliëerRMr Gent1 WaS er ill 1578 predikant, gaf den vielen.Nu werd de vesting versterkt om
lessen in de godgeleerdheid en verwierfden haar te behouden en door een Fransch reginMm van pprofessorderleeringenvanQalrl
jnb'. zaent en 13 schepen beveiliqd. Eerst den

Hj Mnvlrddehethoogleerursambtden6den
Odober van lutstgenoemd Jaaren vervulde
erzjne dubbelebetrekking,totdatde stad in
het bezit kwam van Parma.Kortte Voren,
nameljk den 4denAugustus1584,washjals
predikant der St.Bavo's-kerk op hetschavot
tegenwoordig geweestbj de onthoofding van
JonkerJan nan Xeze zd.Nadathjden 16den
September afgcheid genomen had van zjne
gemeente, vertrok hj over Sluis naar Vlissingen en werd in 1585 t0t predikantte MidGelburg beroepen. D= r was hj 3Jaren met
10f werkzaam ,zoodat hj in 1586 voorzitter

16den Mei1856werd zj ontrulmden aan de
Russrn teruggegeven.

Heidelberg beroepen in zjne voormalige be

500 Ned.e1.De belangrjkste rivier iser de

K lncardine, of tke Jfdlrsd, een graafschap van Afidden-schotland,aandeNoordzee
gelegen in hetnoordwesten M n Aberdeen,in
het zuidwesten aan Forfax grenzende, telt

o
p 181/: D geogr.mjlomstreeks35000inwoners.Eeneheuvelketen scheidterhetkustgewest van de vruchtbare H0w (H0lte) of
Mearns, eene voortzetting der dalvlakte van
Strathmore,welke zich van Sti
rlingt0tStonehaven aan den voetvan hetGrampmngebergte

uitstrekt.Uitloopers van ditlaatstebedekken
wezd der Synode te '
sHage en in 1587 met hetnoordwesteljk gedeelte deslandsen beanderen belastmet hetleveren eenervertaling reiken er in den Mount-Battok eene hoogte
des Bjbela.In 1589zaghj zich wedernaar van 700,en in den Mount-Kerloack eene van
trekking, werd er in 1590 hoogleeraar in de Dee,die aan de noordeljkegrenzen dooreen
godgeleerdheid, en overleed aldM r in 1596. vruchtbaarda1vloeit,- enM ndezuideljke

Van zjne geschriften noemen wj:pvan der grenzen stroomtde Esk.Dekustrjstergedoope onzes Heeren Jezus. Bekentenis van deelteljk metsteilerotswanden omhoog;deze
Dierik Philips. Mitsgaders eene beantwoor- zjn meteenedonker-bruinemossoortbedekt,
iinghederselverbekentenissen(1589)''
,- pDe hier en du r van grotten voorzien,metbouwredemptione,praedestinatione etc.'- pLjk- vallen van kasteelen en kloosters gekroond,
nratie t0t10fvan den Paltzgraaf Jan CJ.
:% &

?%81, -- Theophyl
adi Simocatae opuscula
1 ,, n
Om nla , - Dissertatio theologica de duabus

hoc tempore contrqversiis de recopciliatione

en door tallooze zeevogels verlevendigd.Van
de oppervlakte is 400/'
: bebouwd,het overig
gedeelte bestaat uitbergen,bosschen,veenen
en heidevelden. Landbouw , veeteelt en vis-

per mortem Christl impetrata etc.'',- pSy- schevj vormen er de voprnaamste bronnen
no
pesive
sr
ab
do
veI
rl
seuissc
Sr
aip
mu
be
ut
m'
bestaan.Voorts delftmen er porier,graI)
toeleetmn0Hu
ns
crrip
o.,'1- en van
niet, zand- en kalksteen,alsmede porselein-

Kin (De)noemtmenhetnnderategedeelte aarde. O0k zjn erwolfabrieken en vlasspinnerjen. Het graafschap zendt één afgevaardigde naar het Parlement. De hoofdstad is
den regelbj het manneljk geslachtmeteen Stonehaven, gelegen aan den spoorweg,aan

van het gelaat, gevormd door het uitstekend
gedeelte van de benedenkaak. De kin is in

den mond der beek Carron en aan de N00rdzee. Afen heeft er eene haven ter diepte van
K inburn is eene kleine,doch merkwaar- 5 Ned. e1, onderscheidene fabrieken en ruim
dige vesting in het RussiBche gouvernement 3000 inwoners. Niet ver vandaar verheFen
bMrd begroeid.
Kina, zie China-bast.

Taurië,tegenover Oczakow,op hetwesteljk
uiteinde van delandtong,welkedeZwarteZee
scheidt van de baai, waarin de Dnlepr zich
uitstort.Zj dekt4en toegangtotdezerivier,
alsmede de dubbele haven van Nikolalew.
Door de Turken onder den naam van Kilboeroen gesticht,Aver; zj in 1736 doordeRus-

zich op een schier ontoegankeljk porferge-

vu rte aan zee de bouw vallen van Dunnotar-

CaKstte,eenederfraaisteruïnenvanSchotland.

lnd.De kinderljke leeftjd looptvande
geboorte totaan den 13-t0tls-jarigen ouder-

d0m en kan gevoegeljk verdeeld qorden in
4en zuigelingstj; (het eerBte levenslur),-

KIND.

4en hteren kinderljken leeftjd,van hettandenkrjgen t0t Mn het wisselen der tanden
(van heteindr van heteerste t0taan het7de
J/r),- en ln hetlaatetegedeelte (van het
wlsselen dertanden t0taanheteinde).Bj de
geboorte ondergaat hetkind eenebelangrjke
verandering.Ontving hettevoren zjn voedselvan hetligchaam der moeder,thansneemt
de ademhaling een aanvang en despjsverteringsrerktuigen moeten de genuttigde zelfstandlgheden t0t voedselin gergedheid brengen. Voods geniet het kind nlet langer in
eenebesloteneruimteeengeljkmatigenwarmtegraad,maarmoetzelfzorgenjdathetevenwlgt bewaard bljvetusschen warmteverwek-
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dan bj hunne moederthoewelbeterdan bj

eene kunstmatige voedlng metkoemelk.B0venal dient men zetmeelhoudende voedinggmiddelen te vermjden, omdat het kind ze
slechts ten deele verteren kan.Eene gebrekkige i
ss
pjbj
sver
kti
enrd
in
eg
renveroorzaakt buikloop, en
deze
dikwjlsdoodeljk.Eene
gebrekkige voeding daarentegen is de moeder

van Enyelscheziekte,kliergezwellen en longaandoenlng.Verwaarloozing derzindeljkheid
wordt gestraft met huid-uitslag, spruw en
dergeljkeongesteldheden.Bjvergtoppingontstaan veelal krampen,die echterin den regel
spoedig bedaren. Voorts ZPn
:* b*
* kinderen
zenuw-ongesteldheden- vooralhersenziekte-

king en warmteverlies. De hersenen en het geene zeldzumheden.Het tandenkrjgen i:,

ruggemerg bedragen l/sste t0t lide van het bj eenegoede verpleging van hetkind,zengeheelegewigtzjnsligchaams,- en bjv0l- der gevaar;hetljdtalsdan alleen pjn in de
wassenen slechtsl/xsste.Hetharten de lever mondholte; openbaren zich dan kramp en
buikloop,z00 k. omen zj uitandereoorzaken
voort.W orden beenderen en spieren in hunne
natuurljke ontwikkeling belet,dan ontstaat
ern
liegt eene verkrommi
ng
va
Ee
ge
vaa
rln
jkden
e ruggegmnt
dreigende en
ziekte voor
De zintuigen, zooals het gezigt en gehoor, kinderen is de croup. O0k &vorden ZM
@@ door
mazelen roodvonk en kinkhoest ligter = nmi
s
s
e
n
n0
4
d
e
no
o
d
i
g
e
o
e
f
e
ni
n
g.
I
nt
us
s
c
he
n
is de groel des ligchaams in den beginne het getast dan volwassenen,omdat men door die
sterkst.Reeds in heteerste levenslaar wordt ziekten in den regelslechts eenmu lbezocht
het gewigt des ligchaams verdrievoudigd.De wordt.Over debehandeling van hetkindheeft

zjn desgeljkabetrekkeljk grooter,terwjlde
ondergeschikte organen, zooals de spieren,
ledematen enz-,betrekkeljk kleinzjn.Enkele
spjsverteringsorganen zjn bj hat kind n0g
weinig ontwikkeld,bjv.de speekselklieren.

werkzu mheid desgeestesiabjpas-geborenen dr.All6bl een pMr uitstekende werWe: geuiterst beperktqzj geven slechtsbljken van schreven, van welke het één vervaardigd is
een aangenamen of onaangenamen toestand. voor en algemeen verspreid door de Mu t-

Toch begint het kind reedsvroeqeen eigen schappj t0tNutvan 'tAlgemeen.
wi1 te toonen,- een gewigtig tjdstip voor T0tbewaring en vormlny van kleinekinhet begin der opvoeding. Eerst na hetver- deren heeft men onderscheldene inrigtingen
loopsn van hetzoosenaamdepdommevierdel- ge
opend. De voornaamste van deze zjq de
crèckd, de bewaarsekolen en de Hnd- t%gnen.
Jaar''vestigt het klnd zjneM ndachtop bepaalde voorwerpen,en van de vjfdeofzesde De orèoltes(kribben)ofwieg-inrigtingen voor
mu nd af leert het die onderscheiden.In de zlligelingen zjn bestemdvoorkinderen bene2dehelftvan heteerstelevensjaarkomen ge- den den Q-jariyen leeftjd,wiermoedersbuiwoonljk de tanden te voorschjn,eerst de ten hare wonlngen haar dageljksch brood
snjtnden, durna de eerste maaltanden b0- verdienen,zoodat de kleinen behoefte hebben
ven en beneden en in de 2dehelft van het Mn eenegezondewjkplaatsenMneenever2deJaarde hoektanden en volgendemaaltan- pleging,die demoederzorg zooveelmogeljk
' ing van dien M rd
den.Omstreekshetvoleindigenvanheteerjte vervangt. De eerste inngt
levenslaar heefthetkindgewoonljk de sple- is in 1844 door aKarbeau,lid van een comité
ren genoeg geoefend om te kunnen staan en voor kinderbewaarscholen,in hetlevengeroeom pogingen te doen om te loopen.De stof- pen,dMrtoe vooral ondersteund doorKelena,
:.Reedsin 1851bevgnden
wisseling is bj het kind steeds snelen de hertogin van OrIelp.
groeidus sterker dan bj volwassenen,doch zich in het Seine-Departement 24 creches,

debeenderen zjn n0g week.Na het7deJaar van welke 18 in Parjs,en dezehao en M n
de ouders, die er gebruik van mukten,tot
door bljvendetanden vervangen.Deontwik- op dien tjd 800000 werkdagen bezorgd.W e1keling des geestesvordertvan het2delevens- dra werdhetvoorbeeldvan'Parjs(
borandere
Jaar af met verwonderljke snelheid,en de steden in Frankrjk gevolgd.In Duitschland
verliest het de melktanden en deze worden

vorming van het kind naar verstand en hart werd in 1849 te W eenen en in 1851 teDresis dan reeds van het grootste belang,almag den eenegeopend, en in Amsterdam zjn er
men het 00k vöôr zjn 7de Jaar niet ver- onder de hoede eener weldadige Vrouwenver-

moejen metstelselmatig onderwjs.Inzonder- eenigingindelaatsteJareneenigetenbehoeve
heid dient men te letten op eene doelmatige der werklieden t0tstan; gebragt.De inrigting
voeding en op eenezorgvuldigeverplegingdes is bjna overal geljk. De zalen zjn deB
ligchaams, opdat dit lM tste zich naar eisch

Zondags geslnten, maar in den morgen van

lken werkdag kan de arbeidsvrouw haar
ontwikkele. Hetverzuimen van dien yligtis e
de hooftborzu k, dat van de 100 klnderen kind er brengen, hetwelk ermet de meegte
25 sterven vôsrdat zj het eerste levensjaar zorg verpleegd wordt, totdat de moeder het
hebben voleindigd. Het beste voedsel voor des avonds terughaalt. Hiervoor betnalt zj
een kind isdemoedermelk.Bjeenemin ont- eene geringe bjdrage.Hetspreektvan zelf,
wikkelen zieh de kinderen reedsmindergoed datreeds hetverbljfindieinrigtingen,wMr
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de kinderen geT7asschen, verzorgd, gevoed schrjvi
ngen'
'van Plntarell
m (1746- 1754,10
en bezig gehotlden T7orden,v00rvelen eene dln)geleverd heeft,werd geboren te Leipzig
onschatbare weldaad is,terwjl het daaren- den 4den Maart1768,bezochtde St.Thomasboven demoeders ill staat steltom onbezorgd school en studeerde in de regten aldaar.Na
haren arbeid teverrigten,zonderdatzj haar het voleindigen zjner studiën washj werkkind aan de gebrekkiqe hoedevan andere- zaam in het ambt Delitsch, werd in 1793
doorgaans schoolverzulmende - kinderen b:- advoeaat te Dresden, doch legde in 1814 de
hoeft t0e te vertrouwen. - Omtrent de be- practjk neder! om zich onverdeeld aan de
waarseltoolraadplege men hetartikelvan dien letteren te wjden.Reeds in 1793 had hj

Zi
jn de laatstgenoemde 2inrigtin- Lenardo's Schwârmereien (2 dln)''in het
gen eigenljk bestemdvoordekinderendermin licht gegeven, doch eerst in 1800 trad hj
gegoede volksklassen, - voor die der meer met krachta1sschrjver0p.Vooralzjne n0gegoede heeft men Hndert%dnen bedacht.De vellen en verhalen vonden grooten bjval,
eerste van deze werd gesticht in 1837 door terwjlzjnegedi
chten zich welonderscheiden
den opvoedkundige Friedrielb FrdCI6Jte Blan- doorgevoelen welluidendheid,maarnietdoor
kenburg in Thi
iringen. Deze inrigting, die oorspronkeljkheid en dieptevan denkbeelden
eene doolmatige opleiding der kinderen en Va
(18n
01)z
''
- novellen vermelden wj: pcarlo
jne
hunne voorbereidi
amatischeGemëlde(1802)'',pDr
ngV00rdelee
sch
o
o
l
b
e
o
o
g
d
j
en daarbj hetbekendermjn renisspelen' DMalven (1805, 2dln)'',- pTulpen (1806t0t leusnam ,maakte weldragroot
en oprang, 1810, 7 d1n)'',- rRoswitha (1811-1813,4
zoodaternakortentjd00k eldersin Dultsch- dln)''
,- ,,Lindenbliiten(1814- 1819j4d1n),'
land, alsmede in Zwitserland dergeljke geDie Harfe (1814- 1819,8 dln)'
,- en
opend werden.In eene vergadering van 0n- DDie Muse (1821- 1822,8 dln)'.Daarenboderwjzersen opzieneressen vankindertuinen, v
en legde hj eene verzameling zjner Gein 1851 te Liebenstein gehouden,werd een dichte (1808, 5 d1n; 2de druk 1817),7 en
zeergunstig oordeelover dekindertuinen uit- XErzëhlungen und kleineRomane(1820enz.,
gesproken.InröbelkoesterdeJuisthetvoorne- 5 dlnl''terperse.Van 1805-1831redigeerde
men 0m , ondersteund door den hertog k)pzl hj met Tlteodor XeJI (Winkler)depAbendMelnWgen,teMariënthalbj Liebensteineene zeitung'' en met K. L. Xrczwklöe eenigen
kweekschoolvooronderwjzeressen in kinder- tjd de rDresdenerMorgenzeitung''.V00rhd
tuinen op terigten,toenhjin1852overleed. tooneelleverdehj:pW ilhelm derEroberer'',Inmiddels echter had zich de kerkeljke en rDie Schwiire'',- pW ilhelm derBastard'',staatkundige partjgeest me#dieaangelegen- en pvanDjck'
sLandleben''.OokzjnpNachtheid bemoeid en onder voorwendsel,dat in lagerv0n Granada''enzjn nW einberg ander
de kindertuinen de kiemen van socialismus Elbe''werden metgejpich begroet.Zjn tekst

naam .

en atheïsmus in deharten der kleinenwerden
geplantjverbood men in 1851 in Pruissen en
kort daarna 00k in Saksen de kindertuinen
van Feöbel.Later echter kwam m en totbetere
inzigten, en het verbod w erd ingetrokken.
Nu verrezen op vole plaatsen wederom kin-

voor den pFreischutz'' van Weber bekleedt
onder de Dt
litsche operateksten n0g steeds

den eersten rang. Eindeljk noemen wj n0g

van hem de drama's: pD er Holzdieb'' met
muziek vanMan eltner,enhettreurspel:pschön

Ella'',welke 00k ip zjne pTheaterschriften
dertuinen,diekosteljke vruchten opleverden. (1821- 1827,4dlnl''zjnopgenomen.DeherVooralheeftmen er een grootaantalin Thii- t0g van tglkqsdzz-GpfFzl benoemde hem in 1815
ringen, en het seminarium t0t opleiding van t0t hofraad, en hj overleed teDresden den
kindertuin-onderwjzeressen, te Gotha onder 25sten Junj 1843.- ZjnedochterRoswitlta,
de leiding van A.XJ#Ier geplaatst,wcrdtge- eboren den 7den Augustus 1814,heeftdesgeroem d als eene uitstekende kweekschool. ljks vele gedichten geschreven, welke in
Daarenboven ontstond in 1863 in Thiiringen 1843 toteenbundelverzameldzjn.ZjLuwde

eene Fröbelvereeniging, die door m iddelvan in 1841 metharen neef,den advocaatA.X1#
haar orgaan: yKindergarten und Elementar- te Leipzig, en overleed aldaar den 4den N0klassen''
,geredlyeerddoorKökler,haredenk- vember 1843.
beelden verspreldt. T0t nu t0e zjn zulke Karl T/zep#pr Kind,een verdiensteljk bekindertuinen n0g zeldzaam en uitsluitend toe- oefenaar der Nieuw-Grieksche taal-en letter-

gankeljlt v00r de kinderen van hen, die kunde.Hj werd geboren teLeipzig den 7den
daarvoor eene vrj aanzienljke geldsom kun- October 1799, ontving te Pforta eene zorpnen betalen. Het is echter te hopen, dat vuldige opleiding en studearde vervolgens m
binnen weiniqe Jaren nietalleen hetaantal zjne geboortestad in deregten.Hj vestigde

erf in
dier nuttige lnrigtinqen zal toenemen,maar e1r827zicdheningra1a8d24vaan1sdaodctvoorcaiant,deverrewi
gten en
datzj 00k toegankeljk zullengestel;worden
voor de kinderen van minvermogenden. In i
n 1835 eenambtbjderegtsgeleerdefaculteit,
0ns Vaderland heeft vooralEloe rJ. Calcar

benevensden titelvanplustlzrath''.Bjvoortduring was hj een jverig beoefenaar der
oude talen,en sederthetuitbarsten van den
Griekschen vrjheidsoorloq hield hj zich bj
voorkeur bezig methetNleuw-Grieksch.HierJoltann Feidtsrïc/zKind,een Duitsch dichter door werd hj in staat gesteld om in tjden schrjver en een zoon van Jol
tann C1rï.
$- schriften en afzonderljkewerken belangrjke
door talrjke geschriften de pllblieke opinie
zoeken te winnen voor de Frobelmethode en
de dgorhem ingevoerdekindertuinen.
Klnd. Onder dezen naam vermelden wj:

f& A Kind,die eene vertaling der pLevensbe- opstellen te leveren overde historischejstaat-
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kundige en maatschappeljke gesteldheid van zitting en bleef eene reeks van Q4Jaren in
het Grieksche volk. Hj gaf in het licht: deze betrekking werkzaam.In hetvoorlaar
XNeugriechischen Volksliederim Originalund van 1844 benoemde de president Tayvr hem

mitdeutscherUebersetzung(1827)'',- pBeitrëge zur bessern Kenntnisz desneuern Griechenland (1831)'',- pNeugriechischeChrestomathie(1835)''
,- rGeschichtedergrieehischen
Revolution (1833,2 dln)''.- oDesAlexander
Sutsos zrf
zwltezpe
z zfç CELXâ&DC (1835)''en pDer Verbannte v0n 1831 (1837)''
, een

t0t gezant aan het H0f van Frankrjk,en

ht9 svist er de Franschereçéring tewinnen
voordeinljving van Texasln deVereenigde
Staten, zoodat het protest van Engeland
weinig baatte.In November1845 keerde hj
text
lg naar zjn Vaderland,en werd in 1848

nogmaals en in 1849 voor de derde maalstaatkundige roman van Aleœander tgslf:t
lt
:, en wél voor 6 jaren - t0t senator voor
voortseen pHandwörterbuch derdet
ltschen Alabama benoemd. Toen de vicepresiient
und neugriechischenSprache (1841)'',- eene Y lW ore in 1850 t0t de waardigheid van preDNeuciechischeAnthologie (1841)'',- sNeu- sident geroepen werfl, koos d.e senaat Kin.l

griechlsehe Volkslieder(1849)''- en rAntho- voorloopig t0t voorzitter,een ambt,dathj
logieNeugriechischerVolkslieder(1861)1'.Se- 0ok reeds van 1836 t0t 1841 lla; bekleed.
dert 1856 leidde hj een ambteloosleven en In Julj 1852 benoemde de Democratizche
overleed in Januarg 1869.Zjnekostbarever- Vereeniging hem t0t candidaat voor dc bezameling van Nieuw-Grieksche werken viel trekking van vice-pvesident,en hj werdin
teu deel aan de bibliotheek der univerBiteit November van dat Jaar met eene groote
meerderheid gekozen;doch hj overleedreeds
te Lripzig.
Klnderarbeid,zieLoon.
den 18den April 1853 op zjn buitenverbljf
Klnderm an (Jan Chxistiaan), een ver- Chahawlabj Selma in Alabama.HtJwaseen
diensteljk Nederlandsch letterkundige,gebo- aanhanger der beginselen van Jferson,en
ren te Amsterdam den 15den December 1804, alzoo een grootvoorstander van deautonomie
Btudeerde aldaar aan het Luthersch semina- der afzonderltlke Staten.00k vonden deberium in de godgeleerdheid, aanvaardde in langen derzuideljke Staten in hem een jve1829 het leerursambt in de Evangelisch- rigen verdediger.
Luthersche gemeente teW ildervank en VeenKings bench (Kpningstand,BancasRedam en vertrok vervolgens naar Doetichem, gis) is het oppergeregtshof teLonden,een
waarhj wegens eene oogziekte zt
jnebetrek- van de drie opergeregtshoven inW estminBter,
king nederlegde,om zich vervolgensteUtrecht bestaande ui
t een Opperregter (L0rd Chief
te vestigen. Onder den pseudoniem Chonia jassce)en drieregters.Deze viermedeleden
er
van
Di
e
penbee
k
we
rd
ma
k
e
n
me
t
de
leden der beide andere OpperBchreef htj: pW at
(1849;3dedruk 1858)' - rHet beeld van geregtshoven de Coqrtof C- -olPleasende
Dirk Rafelsz.Kamphuizen in deljstvanzjn Court #'eœokeqwer uit,het collége van de
ttfd, de dagen derDordschesynode (1852,2 twaalfopperregters in Engeland,diegedeeltedln)''9- XDe val van het laatste bolwerk ltjk ieder op zich zelven,deelste zamen a1s
der Protestanten La Rochelle in 1627 (1853, een ligchaam de Justitie handhaven over geQ d1n)''
,- rEenQaauweindagenvankracht, heel Engeland,Sehalve in W ales,hethergraafW illem IV vandenBerg(1855,2dln)'',
pRoma co
ntra UtrechttentjdevanPetrus
Codde.Een roman die geenroman iB (1873,
Q dln)'',- en slaodewjk van Nassau (de
volmaakte ridder),beschouwd naar zjn leven
en karakter(1874)'',- voortstalrjkeopstel1en ip pDe Tjdspiegel''en elders.
K lnderm oord,zie M oord.
Kinderziekte, zie Pokken.

togdom Lancaster, het bisdom Durham en
eenige andere diBtricten.

De Kings bench oordeelde oorBpronkeljk

alleen over inbreuken op den landsvrede,dus
over strafzaken van zwaardere soort; door

fictiën werden allengs ook burgerljke zaken)
'tzj in eerstenistantieofin appèlaan haar
oordrelonderworpen.
K lng#s-county (Koninpsgraafsts
hap)isde

King (W illiam Rufus),viceresident der naam van een raafschap m de Iersche proVereenigde Staten van Noord-Amerika, ge- vincie Leinster. Het heeft eene oppervlakte
boren in 1786 in den Staat Noord-carolina, van 36,3 (q geogr. mjl.Hetnoordeljk gebetrad op Ql-larigen ouderdom de staatkun- deelte is eene,met alleenstaande heuvels bedige looybaam als 1id van de W etgevende zaaide, allengs westwaartsnaar de Shannon
Vergaderlng in genoemden Staat. In 1810 afdalende, grootendeelsuit veenen bestaande

werd hj volksvertegenwoordigerin het12de vlakte,en het zuidwesteljk gedeeltehoofdCongrès, hetwelk aan Groot-Brittanle den zakeljk golvend weiland,dat naardezjde
00rl0g verklaarde, en zag in 1813 en 1815 der grenzen allengs hoogerwordten in den
zjn mandaat vernieuwd. In 1816 werd hj Ard Erin van het Slieve-Bloomgebergte eene
gezantschapssecretaris onder Pinkneytdie ge- hoogte bereiktvan 5000 Ned.el.DeShannon

volmagtigdwasbj deHoven van St.Peters- stroomter langsdewesteljkegrenzen en is
burg en Napels.Bj zjn terugkeerin N00rd- er voor schepen van 300 tonnen bevM rbaarq
Am3rika verhuisde ht
j naar het territorium zj ontvangterdeGrooteendeKleineBrosna;
Alabama en Nverkte er rlede t0t het vast- alsmede de Silver-River.In hetoosteljk gestellen eener grondwett toen heteerlang als

deelte vloeitde bovenloop van de Burrow.In

onafhankeljke Staat in de Unie opgenomen westeljke rigting is het graafschap van het
werd.Hj zag zieh toen gekozen t0tsenator Grootekanaal,- innoûrdwesteljkevan den
vûor Alabama, nam in 1819 als zondanig spoorweg naar Athlone doorsneden. Van de
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oppervlaktezjn 20% a1gbouwland,10% a1s voorheen de hoofdstad van geheel Opperklaver- en hooiland en 38% als weiland in Canada.Zj ligt op den noordeljken oever
beslag genomen.De beste landen vindtmen van het meer Ontario,ter plaatse,waar de
er aan de oevers der rivieren. In hetalge- St. Laurens-rivier die waterkom verlaat en
eau
nnaal een aanvang neemt, 43
meen isdeveeteelterhetbelangrjkstbedrjf. het Ridmj
l-ka
te
Het aantal inwoners is er in de laatste 30 geogr.
zuidwesten van Montreal
Jaren aanmerkeljk verminderd en bedraagt en 36 geogr.mjl ten oost-noordoosten van
ongeveer 90000.Hetgraafschap zendt 2 ende Toronto, met beide door een spoorweg en
stad Portarlington één afgevaardigde naarhet door bovengenoemd kanaal met Ottawa verParlement. De hoofdstad Tullamore,aan het bonden. De stad is regelmatig aangelegdj
Groote kanaalen denspoorwegineepevrucht- heeft vele aanzienljkegebouwen,raaronder
bare vlakte gelegen,telt4 kerken,e
'én kloos- 13 kerken, onderscheidene inrigtlngen van
ter, onderscheidene fabrieken en ruim 4000 hooger onderwjs,cene ambachtsschool,een

inwogers.

Klngsley (Charles),een Engelsch geesteljke, die in zjne romans maatschappeljke
vraagstukken op eene treFendewjze behandeld heeft,werd geboren te Dartmoor in Devonshire den 12den Junj 1819.Hj studeerde

polltechnisch genootschap met eene goede
bibllotheek,veleinstellingen vanliefdadigheidj
eene menigte fabriekenj een aanzienljken

handelen 14000 inwoners.Men vindtereene
uitmuntende haven en een druk stoombootverkeer. Niet ver vandââr bevindt zich de
te Londen en te Cambridge en werd daarna Navy Bay tussc,
hen 2 van vestingwerken
godsdienstleeraar te Eversley en kanunnik voorziene landtongen. Die baai is de voorvan Middleham. Groot opzien verwekte al naamste oorlogshaven der Britten aan het

dadeljk zjn geschrift:rAlton Locke,tailor Ontario-meer;zj is voorzien vantuighuizen
and poet: an autobiography (1850,2 dln)'', en scheepstimmerwerven,waar groote 00rl0gwaarin hj in den vorm van een boejendver- schepen op stapel worden gezet.
haal een tafereel leverde van de gebreken en
Kingston,de belangrjkstehaven-en koopdwalingen der hedendaagsche zam enleving. stad van hetBritsche eiland Jamaïca in W estDaarop volgde:Yeast,aproblem (1851)/',dat Indië.Zj ligtaan deBaaivanPortRoyalop
zich desgeljks door eene philanthropische de zuidkust, 3 geogr.mjl ten oosten van
strekking onderscheidt,- voortsprheSaint's de hoofdstad Santiago de la Vega(Spanishtragedy (1848)'',enrphaeton,orloosethoughts town) en is sedert 1845 dooreen spoorweg
oq loose thinkers(1852)'',terwjlhj daarel!- metdezeverbonden.Zjisregelmatig en sierboven pTwenty ;ve village-sermons (1852)'' ljk Mngelegdtegen dehelling.van eenberg,
in hetlichtdeedverschjnen.Wjdersnxmen en deregte,breedestraten zjn voonien van
wj van hem :rApplication ofassocativeprin- bogengangen, die den wandelaar tegen den
ciples to agriculture (1851)'',- en den ge- zonnegloed beveiligen. Men vindt er groote
schiedkundigen roman:pllypatia,ornew foes magazjnen,met allerleivoortbrengselen van
with an 01d fàce/',waarin hj de eerstetjden landbouw en njverheid gevuld, fraaje gevan het Christendom voorstelt.In 1859 werd bouwen, vele kerken en kapellen, talrjke
hj benoemd t0t hoogleeraarin de nieuwere instellingen van onderwjs en liefdadiqheid,
geschiedenis te Cambridge, en hield er be- een schouwburg 0nZ.) benevens 32000 m w olangrjke lessen, die onder dçn titel:r'rhe ners,van w elke velen een aanzienljken rjkRoman andtheTeuton (1864)''zjn gedrukt. d0m bezitten.D e handelbloeiter ongemeen;
Daarenboven schreefhj hetgedicht: pAndro- t0t de uitvoerartikelen behooren vooralkoël,
meda (3de druk 1863)''
,en eene rHistory of suiker, rum , gember, pim ent en kostbare
Englandf0rboys(1864)''
.A1sschrjverwjdde houtsoorten.D e haven heeftruimte voor1000
hj zjne krachten vooral aan de opbeuring schepen, m aar is niet volkom en veilig voor
der lagere volkyklassen, welke hj aan de orkanen;zj wordtdoor2fortenen onderscheionkundeendehieruitvoortvloejendeellenden dene batterjen beschermd,isdoorqrootepakzoekt te ontrukken.- H enry Xil.p fos,een huizenomgeven,en grensti
nhetzuldenaande
smalle landtong Pallsadoes,op wier uiteinde
Port-Royalzich verheft, waar de OorlogscheAustralië,waarhj 6jarenvertoefde,enwerd pen voor anker Jiggen.Kingstpn werd in 1693
na zjn terugkeermedewerkervan pFraser'
s'' gesticht, nadat Port-Royal door eene aardbeen pMacmillan's Magazine''.00k schreefhj ving was verwoest, maar ontving eerst in
eenigeromans,zooals:sAustin Elliot(1863)'', 1802 stedeljkeregten.Gedurig worden erde
Eurûpôsche bewoners en bezoekers geteisterd
- pLei
gll
ton Court(18G6)'',enz.
Kingston , eigenljk Kinu
ntown. Onder door de gele koorts.In den omtrek zietmen
broedcr van den voorgaande en geboren in
1830, studeerde te Oxford, ging toen naar

dezen naam vermelden wilonderscheideneste- er vele plantages en prachtige buitenverbljden,te weten:
ven; aan de westzjde is de grond er laag
Kingston 1101 H%ll,zie onder Rkll.
en moerassig, doch aan den oostkantverheft
Kingston vz04 Thames, eene stad in het zich de Long-Mountain.
Engelsche graafschap Surrey met onderscheiKinyston, de hoofdstad van het Britsche

denefabrieken,een belangrjken graanhandel eiland St.Vircentin degroeyderCaraïbische
en 10000 inwoners.
Eilanden. Zj ligt op de zuld-westkust,telt
Kinvqst
on, eene stad in Canada (N0ord- 7000 inwoners,heefteene goede reede en is
Amerika).Zj is dehoofdstad dergraafschap- de zetal van een gouverneur.Zj werd den

pen Frontonacj Lennox en Addlngton, en

20sten Augustus 1825 zeergeteisterd d00reene

KINGSTON- KINKEL.

377

aarëbeving,- vroeger,30 Ayril1812,door men wettigen vorm uitgesproken werd.Met
eene uitbarsting van de SouA lère,de krater verlof van den Aartsbisschop van Canterbuc
van het eiland,en gedurig door vreeseljke trouwde nu Eloabetlbin 1769 metden hertog
orkanen.
ran A% .pfp>,
. doch 00k dit huweljk was
Kingston is eindeljk de naam Van onder- ongelukklg. De ongedurigheid en genotzucht
scheidene plaatsen in de Vereenigde Staten der jdele vrouw bragten den zwakken en
van Noord-Amerika.Debelangrjkstevandeze zachtmoedigen man op den oever des doods.
ligt ten graafschap Ulster ln den Staat Hj overleedin 1773,nadathj zjn MnzienNew-York, aan de Esopus.creek en op den 1jk vermogen vermaakthad aan zjnegemawesteljken pevervan de Hudson,19% geogr. lin. Elizabeth vierde nu den teugelaan hare
mj1 in het noorden van New-York bj den hartstogten:zj Nvierp zich in eenmaalstroom
aanvang van het Delaware-Hudson.kanaal,en van veratroojingen en gafdoorhareverkwis-

is doox eene brug met het spoorwegstation ti
lag en doorhaarbuitensporipgedrag zooveel
Rhinebeck verbonden.Men heefter18kerken ergernis, dat zj naar Italie moest reizen,
en kapellen, onderscheidene scholen, veel waar zj detjding ontving,datde bloedverhandel,onderscheidene fabrieken,eenedrukke wanten van den hertog ran Xïlgdfpl,om zich
van de nalatenschap van dezen meester te
rivieqvaarten 15000 inwoners.

Klngston (Elizabeth Chudleigh,hertogin maken,bj het H0fderPairs eene beschulvan),eene Engelsche vrouw, d1edoorhare diging van biramie (dubbelhuweljk) tegen

merkwaardige lotgevallen en door haar ka- haar haddeu lngeleverd. Toen A'Iiz/df: in
rakterveleraandacht t0t zich trok,Averd ge- April1776 te Londen kwam ,was hetprocès
boren ill 1720, verloor reeds vroeg haren reeds begonnen en het publiek door vlugvader,kolonelbjhetBritscheleger,en werd schriften en tooneelvoorstellingen tegen haar
door hare levenslustige, maar pnbemiddelde il&het harnasgejaagd.Zj verscheen voorde
moeder op jeugdigen leeftjd in de groote regtbank, omstuwd door hare huisgenooten
wereld voorgesteld. D00r tusschenkpmst van en door6 advocaten,terwjleeneontzettende

den graaf ran WlfA zag zj zich in 1743 ge- volksmenigte, waaronder de aanzienljksten
plaatstalsstaatsdamebjdeprinsesnan < JlI1. en zelfs leden der Koninkljke familie,het
in welke betrekking zj doorhareschoonheid geding bjwoonde.W é1maakte zj door hare

en haren levendigen geestdoor velen gehul- edele houding een hoogst gungtigen indruk,

digd werd.Zj schonk de voorkeuraan den maar werd toch schuldig verklaard.Volgens
jongen hertog nan A'
cvllfpl en beloofde met een voorregt, aan het pairachap verbonden,
hem te zullen huwen,zoodra hj van eene bleef zj verschoond van een brandmerk op

reis naar het vasteland was teruggekeerd. de regterhand.Daar de regtbank haar geensDoch kapitein Serrey,latergraafvan Wridfol, zins vervallen had verklaard van hare erfenis,
onderschepte brieven van den Hertog en wist yoogden harevjanden haar wegensverkwishaar te overtuigen van diens trouweloosheid, tlng ondercuratéletebrengen.Wliz/ef:eehter

waarnahj haarbewoog,om den4denAugus- nam a1s gravin nan WH.
:/OJ de wjk naar
tus 1744 met hem een geheim huweljk aan Frankrjk,spoeddezich vervolgensnaarItalië
te gaan.ElLzabeth werd echterreedsden v0lgenden dag zôö afkeerig van Herveyjdatzj
zich aanstonds van hesa verwjderde. Om
voortsaan den drang van den inmiddelsternggekeerden Hamilton,van hare moederen van
hare overige aanbidders te ontsnappen, vol-

en vertrok vandââr met een op haar lastge-

bouwd vaartuig nMrRusland,waarzj door
de Keizerin met de meeste voorkomendheid
belegendwerd.HareterugreisdoorPolenwaB

een triomftogt.Zj kochtvervolgenshetkasteel
St. Assise bj Fontainebleau en leefde met
bragt zj eene reis naar het vasteland. Te vorstelt
jken luister.Zj overleed er na eene
kor
tstondigeziekte den 28sten Augustus 1788.
Berljn trok zj doorharegeestigheid de aandacht van Frederik J7, en o0k aan het H0f Haar testament, hetwelk alweder getuigenis
te Dresden maakte zj groûten opgang.H0ç gaf van haar zonderling karakter,w erd ten

meer zj na hare terugkomst te Londen het gun
Kste derKingston'sonwettig verklaard.
voorwerp w erd der algemeene belangstellingj
lnkel (Johann Gottfried), een Duitsch

des te drukkender werd voor haar de geslo- dichter en kunstkenner,tevensvermaard door

ten huweljksband. Daarom begaf zj zich
naar den geesteljke te Lainston en rukte
achter zjn rug uithetkerkeljk registerhet
blad, waarop hare echtverbindtenis vermeld
stond.Toen zj echter vernam,dathaargemaal, die door erfenis rjk was geworden?
aan eene doodeljke ziekte leed,bewoog zj
den geesteljkc niet zonder moeite om dat
bewjsstuk weder op de voormalige plaats
vast te heehten. Intusschen behield de graaf
ran Wrïdfpl het leven,en hare teleurstelling

was te grooter, omdat de rjke hertog nan
fïpp
pp.haarzjnehand wilde schenken.Na
t f

zjne deelneming in de volksbeweging van

1848,werd geboren den llden Auguatus1815
te Obercassel, studeerde te Bonn en te Ber-

ljn in de godgeleerdheid,beoefendemetjver
de dichtkunst, en keerde in 1835 naar Bonn
terug,waar hj het volgende Jaar zich vestigde als yrivaatdocent.Weldraechterkreeg
zjne neiglng t0tdekunstde overhan;,znodathj eenereisdee;naarItaliëengeruimen
tjd te Rome vertoefde.In 1888hervatte hj
zjne voorlezingen te Bonn en trok eene
menigte hoorders.Dergeljken bjvalvond hj
00k als kanselredenaar te Keulen,waarhj
de betrekking van hulpprediker bekleedde.
Na zjn huweljk in 1843 liethj echter de

langdurigeaarzeliny bewilligdeechterdegraaf
in eene echtscheidlng, die we1is waar doo1'
de kerkeljke regtbank, maarnietin volko- godgeleerdheid varen en bepaalde zich uitslui-
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tend bj de modernekunstgeschiedenis.Dien- roote steden voorlezingen over Duitsche lettengevolge deed hj in 1844 een togt naar terkunde en kunst.In April1866 ontving hj
België,voegde zich in 1845 bj dephiloso- een beroep alshoogleeraarnaarde qolytechurich.en begaf zlch derphische faculteit en hield in den winter van nische school te Z'
datJaar voorlezingen overkunstgeschiedenis waarts.Van zjne geschriften vermelden wj
en over dramatisehepoëztlen letterkunde.In n0g hettreurspel:rNimrod (1857)''.- Zjne
dien tjd schreef hj:rDieAhr,Landschaft, echtgenoote Johanna M pcbl,geboren te Bonn
Geschichte und Volksleben (1846)'',en pGe- den 8stenJulj 1807,onderscheiddezich door
schichte der bildenden Ki
inste beiden christ- hare gaven voor de muziek. Reeds in 1823
lichen Völkern (d1.1,1845)''.ReedBvroegey huwde zj met den boek-en kunsthandelaar
athienœ te Keulen, doch scheiddevan hem
hadhjzjnerGedichte(1843;6dedruk1857)'' M
in hetlicht gegeven,waaronderzirb hetver- in 1840 en trad in 1843 op nieu:i in den
halend gedicht: rotto der Schiitz'' bevond, echtmet Kinkel,dien zj in 1851naar L0ndat later afzonderljk werd gedrukt en in den volgde.Hier overleed zj den l7den N01864 eene 34ste uitgave beleefde.Het behan- vember 1858 ten gevolge van een valuithet
delt eene SV0 uit den riddertjd en bevat zaam.Behalve verhalen,welke tegeljk met
fraaje fguren en keurige tafereelen.In het die van haren echtgenoot in het licht veralgemeen onderscheiden zich de gedichten van schenen,Bchreefzj:nAchtBriefeiiberKlaKinkel door bevalligheid en gevoel.In 1846 vienmterricht (1852)'',- en uit hare nagewerd hj bnitengewoon hoogleeraar in de laten papieren werd de rûman:pHansIbeles
geschiedenis der ktlnst,beschaving en letter- in Londen (1860,2dlnl''openbaargemaakt.
kunde te Bonn,en ontving in den zomervan
Kinker (Johannes),eenuitstekendNederdatjaareenebenoemingteBerljn,dieechter landsch die.
hteren wjsgeer,geboren den lzten
ingetrokken werd.De gebeurtenissen in Maart Januarj 1764 op Meilust onder Nieuwer1848 vervuldenhem metgeestdrift,zoodathj Amstel, bezocht het gymnnsium te W eesp,
zich aanslootaan de socialisten en in de dag- wer; er in 1781 t0t de académische lessen
bladen a1s volksleider in die rigting optrad. bevorderd,studeerdeenpromoveerdeteUtrecht
Reeds den 16den Februartj1849moesthj te in de regten en vestigde zich in 1788 als
Keulen wegens twee drukpersovertredingen advocaat te '
sGravenhage.Hier woonde hj
voor de regtbank verschjnen.Van de eene t0tin 1793,vertrok toen naarAmsterdam ,en

werd hj vrjgesproken,maar de anderebe- hield zich,hoewelhj nu en dan alspleitbezorgde hem eene gevangenisstrafvan 2 maan- zorger optrad,hoofdzakeljk bezig met het
den. Eenige dagen te voren had Bonn hem schrjven van gedichten en wjsgeerige vert0t afgevaardigde naar de Pruissische Tweede handelingen.In 1814 zag hj zich benoemd

Kamergekozen.Toen voorts,InadatdeKoning t0t hoogleeraar in de Nederlandsche taalen
van Pruissen de keizerskrûon afgewezen had, letterkunde te Luik,en schoon htj er met
in sommigesteden derRjnprovincieonlusten tegenzin werd ontvangen,wist hj er zich
ontstonden, nam Kinkel deel aan het verzet vele vrienden te maken,vooralonder de stuvan den landweer te Elberfeld,vlugttgver- denten.N a den Belgischen opstand van 1830

volgens naar de Pfalz en voegde zich hler bj keerde htj terug naar Amsterdam , waar hj
de Badensche opstandelingen.In Junj 1849 zjneoverige levenslaren ambteloosdoorbragt
door de Pruissische troepen in Baden revan- en den 16den September 1845 overleed.Hj
gen genomen,wert
lhj doordemilitaireregt- was een geniaal geleerde,m et buitengewone
bank te Rastadt t0t levenslange vestingstraf talenten bedeeld,tevens een jverig vrien;
veroordeeld, doch 0P last des Konings ixl van zjn Vaderland en een edelen welwillend
eene gew one gevangenis opgesloten. M en staatsburger.Alswjsgeer,taal-en letterkunbragt hem in het tuchthuis te Naugardt en dige, als beoefenaar der dicht- en toûnkunst
riep hem vanhier in April 1850 wegens be- verwierf hj onvergankeljken roem. In al

storming van het tuighuis te Siegburg noq- zjne geschriften geefthjgetuigenisvan zjne
maals voor de assises te Keulen,maar hj grondlge kennis,van zjne onvermoeide nawerd er na eene schitterende verdediging, spori
ngen,van zjn scheRzinnigoordeel,van
d00rhem zelven uitgesproken,Onschuldigver- zjne Opregte waarheidsllefde,terwjl zjne

klaard.Sedertdien tjd onderginghjteSpan- tjdgenooten envriendenhoogen@1
0ftoekennen
*

dau eene gestrenge kerkerstraf, totdat het d
aa
in zjn geestigen omganq engZpne
zeldzame
hem in November 1850, geholpen door den
enstvaardigheld.Van zjne eschriften verstudent Karl t
vclirzj gelukte aan de gevan- meldenwi
j:pAcadémiezangen(1781)*',- >De
genschap te ontkomen en Engeland te berei- eigenbaatjparodie(1785)'',- mMjneminder-

ken.Aanvankeljk voegde hj er zich bj de jarige zangster (1785)'',- planus(1187,35
overige staatkundige uitgewekenen,maar liet Nos)'',- porosman deKleineofded00d.van
hen weldravaren en begafzich in hetnalaar Zaïre,moorddadigtreurspel(1187)'',- ppost
van 1851 naarAmerika,vanwaarhj na ver- van den Helicon (1788)1',- nHeteeuwfeest
100p vaneenigentjdnaarLondenterugkeerde. bjdenaanvangderNegentiendeEeuw,zinneHier zag htl zich in 1853 benoemd tothoog- b
hegldirevoorstelling (18q1)'',- rDemqpschleeraar M n eene dam esschool in Bedfûrd- el
d ln het Lazarushuls enz. (1801)'', Square,alsmede t0t onderwjzer aan eenige nEssai d'une exposition succinde de la critiandere inrigtingen, en stichttç in 1857 het que delaraison pure etc.(1801)'',- p'
rafqDuitschetjdschrift:pHermann''.Yoortshield reelderjongstelotgevallenvanEuropa(1802)H,
hj met gne; gevolgte Londen en in andere - sDeScheppingjgeesteljk muziekstuk van
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J.Haydn (1803)'',- sAlmanzor en Zehra,
treurspel(1804)'',- pDeTempelheeren,treurspel(1805)'',- pDevereeniging vanhetverhevene met het schoone,zinnebeeldige voorstelling,terfeestvieringvande25steverjaring
van J. C. W attier als tooneelkunstenaresse
aan den Amsterdamschenschouwburg (1805)''
pus te Kolonne.zangspel (1807)'' pEdi
,
)Celia,treurspel (1792)''
1- pGabrielle van
Fayel! parodie (1798)',- pEricia? parodie
(1799)'', - p'
rreurzang bj het vleren der
nagedachtenis van W ashington in de maatschappj pFelix Meritis''(1800)''- rEerstelingen (1788)'',- oDeRots,episodischdrama
(1789)''1- rDe Maagd van OrléansjtreurspelnaarSchiller (1807)9',- pMariaStuart,
treurspel naar Schiller (1807)'',- rBrieven
van Sophie aan mr. R. Feith (1807)'', -
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ling in de keel en spanning op de borst.De

ad
emhaling wordt onreregeld, en de ljder
doet vruchtelooze poglngen om den aanvalaf
te weren.Dan ontstaan kort op elkanderv0lgendestootenvandroogen,afgebrokenen,adem-

haling belettenden hoest, waarbj de patient
schiermetverstikkingwordtbedreird,zooals
hljkt uit het paarsgelaaten demtpuilende
oogen.De ledematen zjn daarbjkrampachtlg

gebopen en dehanden klemmenzich onwillekeurlg aan een ofandervoorwerpvast,terwjl
alle ademhalingskrachten worden ingespannen
om luchtin delongen te doendringen.Daarop
volgen enkele benaauwde i
nade
mi
wa
arb
jngen
del,
n
uce
ht
eindeljk die inadem ingen,
wegens krampachtige zamensnoering van het
strottenhoofd een eigenaardig gekraaiveroor-

zaakt.Nieuwehoestbujen doen voortsklevemetbraking gepaard gaat.De opstjging van
bloed isdaarbj z00sterk,datneus-,longenen maagbloedingen t0t de niet ongewoneverschjnselen behooren en erzelfsbloeduitspat-

DProeve eener Hollandsche prosodia, toege- rig,taai sljm uitwerpen,'
tgeen we1 eens

pa
st op het metrum der Ouden (1810)''
pDe nagedachtenis van Joseph Haydn
(1810)''
, - rDe Herkaauwer (1815-1817,
3dlnl''- PInleiding eenerwjsgeerige algemeene theorledertalen (1817),,- rGedichten (1819-1821,3 dln)''
,- noverde hoorbare voordragt van den redenaar(1820)'',DBrieven over het natuurregtaan P.van Hemert enz. (1823),'' - pover het schoone
(1826)'', - rBeoordeeling van mr. Mrillem
Bilderdj
'k'sNederlandscheSpraakleer(1829),''
pDe heldendood van J.C.J.van Speyk
(1831),''- pHelmina en Eliza (1832)5''XOud-Nederland in oogstmaand (1832),,-

tingen ontstaan aan de onderste oogleden of
in het wit der oogen. Tevens is de huid
bleek, tanig en metkoud zweetbedekt,de
pols klein en de krampachtige toestand der
ademhalingswerktuigen Van zoodanigen aard,
dat 00k andere ligchaamsdeelen daardoor
worden aangedaan. Zulk een M nval duud 2
tot 5 minuten en komt na verloop van één

of twee uurterugy- dikwjls00k doorgesaoedsaandoeningen te voorschjn geroepen.
Proeve van eenebeantwoordingvandevraag: Dittjdpel
'k duurtgewoonljk 3 weken,m=r

XW at nut kan de empirische algemeene taal- kan 00k maanden aanhouden.Daarna Tiorden
kennis aan de hoogere wjsbegeertetoebren- de aanvallen zeldzamer,de krampachtigever-

guma
h
en(i1ne
833o)u''1le-cre
n?Ledralismedelaraison schjnselen minderhevig,enhetsljm ontvangt
iticlsme dEm.Kantamélioré eene gele of groenachtige kleur.Ditlaatste
sous le rapport de la raison pure etrepdu tjdperk duurt doorgaans slechts 8 t0t 10
complet sous celui de raison pratique(1850. dagen. De neigi
ng t0t kramqachtig hoesten

2 d1n)'' benevenseen aantalopstellen intjdschriften. Hj was lid van vele binnen-en
buitenlandsche geleerde genootschappen,bekleedde nog op 8olarigen leeftjd hetvoorzitterschap bj de Derde klasse van hetK oninkljk Nederlandsch Instituut,en ontving
van koning W illem I de ridderorde van den

bljftechterweleenseen halfJaarofeenlaar
gevaarljk, maar kan aanleiding geven t0t
hersen-en long-ontsteking.In den xegelljdt
daarna bestaan. De kinkhoest zelf is niet
m en slechts eenm aalaan kinkhoest.
D e > neeskundige verm ag w einig tegen

kinkhoest. In het tweede tjdperk worden

Nedellandschen Leeuw.
Klnkhoest(tussisquinta)ofsli
jmltoentis
een eigenaardige hoest,die zich metbujen
openbaart, - veelal bj kinderen, en meer
n0g bj meisles dan bjJongens.Zj ontstaat
niet door hetvatten van koude,en de kinderen van rjken staan er evenzeer aan bloot
a1sdie derbehoeftigen.Terwjlzjin dekeer-

met verschillend gevolg verdoovendemiddelen

koortsachtige uitslagziekte, - en wèlin de

geringe beteekenis, omdat er geene tusschen-

toegediend. Men geve den ljder vooral goed
en gemakkeljk verteerbaarvoedselen houde

hem niet te warm. De opene luchtbekomt
hem doorgaans beter dan eene verwarmde

kamrrofeen broejendbed.

Kln-K iang, eene Chinésche handelsha-

ven in de provincie Kiangsi,op den regter
oever van de Jang-tse-kiang en nietvervan

krinyslanden niet waargenomen w0r4t,komt
zj ln midden-Europaveelalepidemischvoor. het Pojangmeer, behoortsedert1861t0tde
Zj heeft 3 tjdperken. Gewoonljk ontstaat havens,die v00r het verkeervan vreemdelinzj gedurende een toestandvanvolkomenege- gen zjnopengesteld.Intusschen is deplaats
zondheid of 00k als voortzetting van eene v00r den Européschen handeln0g altjd van

gedaantevan eeneverkoudheidshoest,waarbj stationsbestaan op den langen waterwegvan-

het kind lusteloos wordten een opgezet ge- daar naar Shangai.Voorts z0u eenegeregelde
laat en 1
.oode oogen heeft.Die hoest wordt stoombootvaartop hetPolangmeerde bedrjallengsstootend en droog en vertoontzich bj vigheid ongemeen bevorderen.Dehoofdartike-

tusschenpoozen. Dit tjdperk duurt 8 t0t20 len van uitvoerzjn erthee en porselein.Met

dagen. Daarna wordt de hoest krampachtig, hetvervaardigen van dit laatste houden in de
terwjlhetkind ze voeltopkomen doorkitte- provindeKiangsizich150000werklieden bezig.
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Kino.De kinogom verkrjgtmen van ver- lyptun I'A:r.behnort tot de familie der MyrBchillende planten. Van deze zullen wj de taceën en heeft eene zonderlinge gedun/.
voornaamste vermelden.
De kelk is kegelvormig en de bloembladen
De Kino 0c- '
ontbreken. De
ddentale (americanum) of
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DeAustralischekino(KLnoludfrcle).

tuurljkegroot.
te; b is het
mutsle dei
'
bloemknnp, c
de vruchten d
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DeKinotvïds-

tale(asiaticum)
komtvanB%t6a
JrondosaA02:.
,
eendikstammi-

gen boom uit
OoBt-lndië,welke 8 Ned.el hoog wordt.De

De Kino Novaerpllxdild(australe)komt bast bevateen rood sap.Debladeren zjn 3-

van E%ca%ptv redillerg.Het geslacht R'
'ca- tallig gevin; jdebludjesrood,lederachtig,
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van boven glanzig-groen envanonderengroen, de lagere rangen, +ag in 1762 kommandeur
terwjlde groote, in trossen geplaatste bloe- en had Juist vergunning ontvangen om zich
m en zich onderscheiden door eene scharlaken- naaroostlndiëtebegeven)toen hj in 1770,
p aanzoek van Cathkina fJ, overging in
rnod! bloemkroon. Gemeld rood sap levert oRus
sische dienst.Den 29sten September 1771
de klno-gom.

Eindeljk komt de Kino tl
ery- (gambiense
ofafricanum)van Drepanoeœrpus q
veado
çclesdid,
een boom metstjvetakkenen onparige,vierJukkig gevinde bladeren metgaafrandige eivormigçblaadles,en kleinegelebloemen.

werd hj er benoemd t0t kapitein-luitenant
en 3 dagen later t0t kapitein-terzee tweede

klasse. Hj bekleedde voorts verschillende
betrekkingen en gafbljken van moed en beleid in den oorlog tegen Turkje,- vooral

De kino-gom vormt,hoekige,onregelmatige, in den zeeslag van 2 September 1773 in de
zwarte of donkerbruine stukken met eene Zwarte Zee;toen streed hj met 5 schepen
splinterige breuk en doûrschjnend rood ge- van 40 stukken tegen 13 tweedeksschepen,
kleurde kanten.Zjheefteenzamentrekkenden boorde hetadmiraalschip in den grond en besmukenverwthetqeekselrood.llaarhoofdbe- haalde eene volkomene overwinning, zoodat

sànddeeliskino-loolzuur,en zj wordtin de hj den eernaam verwierf van pHeld der
geneeskunde a1s zamentrekkend middel ge- Zwarte Zee''. Dit werd later doorAleœan*
bruikt.
zoozeer op prjs gesteld, dat hj hem verK inross,een graafschap in Schotland,na sierde met het qrootkruis van deRussische

Clackmannan het kleinste des koningrjks, orden St. Andrles, Alexander Newsky en

is omgeven door Fife en Perth,beslaateene St.Anna.
oppervlaktevan 31/:D geogr.mjl,en bevat In dien slag bediende Tan f1dJ:r#> zich
in hetzuidoosteljk gedeelte hettkaajeLoch- van de manoeuvres,die hj in zjne rGrondLeven (Leven-meer),hetwelk nagenoeg alle beginselen der zeetactiek'' begchreven heeft,
wateren van hetgraafschap opneemt en door en bragttoen 00k metgoed gevol
g dedoor
de Leven met de Forth-baai verbonden is. hem ultgedachte beweegbare seinen in werNabj het meer liggen vruchtbare gronden, king.Daar intusschen zjne verdiensten niet
terwjldeho
ogerestreken metheide en m0s naar eisch metbevordering werden beloond,
**
. Men verbouwt er graan
begroeid Zpn
vroeg en verkreeg hj in 1775een eervolontvooral haver
aardappelen en vlas. 00k slag, werd door Catharina 11.en grootvorst

houdtmen errunderen,schapen en zwjnen, Paul,voorts00k doorFrederik 11teBerljn
terwjlmenerkalk-enzandsteengroevenvindt met onderscheiding bejegend, en keerde in
en linnen en katoenen stoFen vervaardigt.Het het Vaderland terug.W eldra ontving hj den

om met den Keizer van Marokko vrede
C Mfschap behoorde voorheen t0thetooste- ltaestslui
ten

lpk gelegen Fife, is daarvan in 1826 geen beweeszoowelbjdezegelegenscheiden en telt ongeveer 8000 inwoners.De heid a1s later uitstekende diensten,- vooral

evenzoo genoemde hoofhtad, aan den weg 00k in den zeeslagbjDoggersbankj(5Augusvan Edinburgh naar Pesth en aan den spoor- tus 1781),waar Zoutman de eerderNederweg gelegen, bezit ruim 2000 zielen. Er landsche vlag tegenover de Engelsche overzjn onderscheidene fabrieken, m aar vooral magt roemrjk handhaafde. Van â5zl:1:r.>4,
is hare li
gqing nabj bovengenoemd meer toen reeds schout-bj-nacht,voerdehetbevel
hoogstbevalllg,terwjlmenopKinross-castle, op den rAdmiru l-Generaal'', een liniesehip
de villa der familie Bruee,erzich oy eene van 74stukken,en hj ontving t0t100nvoor
landtong verheFend, een heerljk uitzlgtge- zjne dapperheid een gouden eerepenning en
niet. Op één van de 4 eilanden van het de benoeming tot adludant-generaalvan den
meerliggen de bouwvallen van het overoude prins van Oranje.Het toezigt op de kusten
kasteel Loch-Leven, waar M aria Sflcrf in en stranden van Holland werd hem nu opge1568 bjna een Jaargevangen werdgehouden, dragen,en hj deed nietalleen eene haven
totdatdelistharerM nhangershaarbevrjdde. maken aan het Nieuwe Diep,maar stichtte
Op een ander eiland vindt men de ruïnen van 00k een korps mariniers en een korps zeeen klooster,en digt bj den weg naarStir- artilleristen,van welke laatsten hj in 1782
llng liggen de beroemde watervallen vanCaul- maloor werd. Daarenboven reddehj op een
dron.
kruistogt door zjn beleid het schip rAdmiKinsbergen (JanHendrik van),eenver- raal-Generaal''bj hetwoeden van een hevidiensteljk Nederlandsch admiraal,geboren te gen storm.
Doesborgh den lstenMei1735,werddoorzjn
Hoewel hj metjver zjn pligt vervulde,
vader,bevelhebber van een vendelvoetknech- stond hj ten doelaan delagen van den njd,
ten, reeds op negenjarigen leeftjd in der0l en toen bj den invalderPruissen zjne wodier bende ingeschreven,zoodatbj van,1744 ning te Amsterdam op last van het defensietot 1747 deel nam aan den strjd tegen de wezen doorzocht werd,vroeg hj onbepaald
Fmnschen. Na den Vrede van Aken (1748) verlof en begafzich naar W eenen,waar Jogenoothjte Elburgeenigonderwjs,en daar deA 11 zjneverdiensten huldigde.Hieronthj grooten lustgevoelde om terzeetevaren, vinghj zoowelvan de Keizerin van Rusland
qntving hj vervolgensteGroningenonderrigt als van den Koning van Denemarken schittein de talen, de wiskunde en de stuurmans- rende aanbiedingen,doch hj wees zevan de
kunst, waarna hj in 1750, cp aanbeveling hand en zag zich in 1789 benoemd t0tbuitenvaq Burmania,a1s adelborst op een 00r10g- geroonvice-admiraal.Indiebetrekkingvoerde
gchlp geplaatat werd.Hj 4oorliep metspoe; hj ln 1790hetbevelover eenevlootvan 1:
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oorlogschepen,bestemdt0thulp-eskaderbjde beginselen van dezeetactiek (178452dedruk
,- rExcercitiemethetgeschutophet
Engelschev100t,indien een 00r10gmetSpanje 1797)''
ondar- en bovendek, alsmede methet handm ogtuitbreken.
W eldra verklaarde de Fransche Republiek geweer(1781)',- pconsiderati
ën van imporden 00rl0g aan Nederlaad,en van .Kl .
sàer.lzl, tantieenz.(1782)''- pzeemansdroomenover
t0t opperbevelhebber der zeemagt benoemd, de noodzakeljkheid van een vastkorpsma,- gverbragt binnen korten tjd dewaterverdediging trozen in diensttehouden (1782):'
in z00 goeden staat,datDumouriez afzag van volg Op de grondbeginselen der zeetactiek
,- zDebeschrjvingvanden Archipel
zjn plan om op heteiland van Dordrechtte (1791)''
landen.Toen echter de prinsvan Orcl,# naar t0t nut vaù den krjgsman enz.(1794)'
'Engeland vertrok, verzocht ran Kinsbergen 5De praktikale scheepsartillery (1797)'',zjn ontslag;doch den 14den Februarj 1795 Iiet grootste generale dag-ennacht-seinboek
werd hj op lastderprovisionélerepresentan- (1797 en laterl'',- en glnleiding voorden
ten van Holland in zjnewoning te Amster- oorlogterzee (zdedruk 1798)''.00k zjn wj
dam gevat en in de gevangenls geworpen. aan een prjskamp,op verzoek vanvan .
K1dWeldrabevond hj zich op vrjevoeten,daar bergen door de Maatschappj:T0tNutVan 't
de
be
i
de
vol
ks
l
iedemen qeene gegronde beschuldiging tegen hem Algemeen uitgeschreven,
k0n lnbrengen, maar de geheele marine van ren:pW ien Neêrlandsch bloed (van Tollensj''
den Staatwerd ontbondenen duso0k hj van en pW j leven vrj (van Brandtrlz
lO/x'
l$'
'
beidr met muziek van Wilms,verschuldigd.
zjne krjgsbediening ontzet.
Van Kinsbergen bleef aanvankeljk in het Klnschotisden=m van eenaanzienljk
Vaderland, doch aanvaardde vervolgens de Nederlandsch geslacht.Alsstamvadervermeldt
betrekking van vice-admiraal in dienst van men Hendrik,heer van Breda,Schoten,Ber-

den Koning van Denemarken.Hj bekleedde gen-op-zoom enz., die in 1098 leefde.Zjn
die t0tin 1806 envestigdezich toenteElb.lrg, nazaatJanelsSehoten,werd (omstreeks1251)
waarhj zjnevroegere pogingen,om ereene 'fKinteJsScl
totenyenaamd,waarvan denaam
kadettenschoolvûor zee-oëcieren opterigten, Kénschotafkomstigls.Vandeledennoemenwj:
utnnbrosius TJ4 Kinsel
tot? ridder, die van
aanvankeljk meteen gewenschten uitslagzag
bekroond.Na detroonsbeklimming van Lode- 1550 t0t 1563 de belangrjkebetrekking bewl
jk Napoleonopdenz7stenJulj 1806werdhj kleedde vanschatmeestervan M aro ,koningin
in devolgendemaanddoordezenvorsttotstaats- van HongarjeengouvernantederNederlanden.
Rendrik 'pczl Kinseltot, een zoon van den
raadenkamerheer-honorairbenoemdy- voorts
t0tridder,daarna t0tgrootkruisder Unie,in voorgaande.Hj werd geboren den 3lsten 0c1808 t0t buitengewoon maarschalk der H0l- tober1541,studeerdete Leuven ente Parjs
lendsche zeemagt en eindeljk t0t graafran in de regtsgeleerdheid en w as gedurende 40
Doygersbank. O0k Napoleon stelde zjne be- Jaren met roem als pleitbezorger teBrussel
kwaamheden op prjs,benoemdehem t0tgraaf werkzaam ,tcrwjlhj zichtevensmetdevorvan het Keizelrjk, in 1811 t0t senator en ming vanjeugdigeregtsgeleerden bezig hield
het volgende Jaar t0t grootkruis van de orde en herhaaldeljk voorde betrekkingvanraadsder Réunie.Niettemin w erkte ran X ïzktçler.t/ezz heer bedankte. Htj schreef: pltesponsa sive
jveriç medetotdeverbrjzeling vanhetFran- consilia Juris etc.'', uitgegeven door Valerius
sche Juk, en W illem I overlaadde hem met Andreas in 1633, en overleed in September
eerbewjzen.Htjwerdin 1814opgeroepenom 1608.
ranLoo van Kinsaot, een zoon van den
mede zjne stem uitte brengen overdeont- I'
worpen staatsregeling,ontving het grootkruis voorgaande.Hj was ridder en heer van Rider Militaire W illemsorde en zag zich in 1816 vere,W ikette enz.en werdgeboren teBrussel
in den Nederlandschen adelstand opgenomen den lsten Mei1579 of 1580.Na hetvoleindim et het praedicaat van jonkheer.Delaatste genzjnerregtsgeleerdestudiënwerdhjraadsJaren van zjn leven bragt hj door op zjn heer in den Koninkljken Raad,griëervan
buitenverbljfpW elgelegen''bjApeldoorn,be- de domeinen en ûnandën des Konings, in
vorderde door zjn aanzienljk vermogen de 1649 kanselier en zegelbew aarder van Brazegenrjkew erking van onderscheidene nuttige bant, en overleed den 3den Mei1654jnadat
instellingen, was lid van binnen-en buiten- hj 'sJaarstevoreneenevermeerderdeuitgave
landsche geleerde genootschappen en overleed van 'twerk zjnsvadersbezorgd had.
Caspar 'plzl Kinscltot, een zoon van Zeger
den zzsten Mei1819.Zjn stoleljk overschot
werd in de Hervormde Kerk te Apeldoorn van AswycF
zof. Hj werd geboren den 15den
bjgezet,alwaarvervolgenseenmarmeren ge- Odober 1552,studeerde in Duitschland in de

denkteeken,geljk 00k eenindeNieuweKerk regtsgeleerdheid, keerde bj de komst van
te Amsterdam , beide door Gabrièl vervaar- Alra terug, werd raadsheer in het H0fvan
digd, ter zjner eer verrees. Zjne levensge- Brabanten thesaurier-generaalvan prinsMaus,en overleed in 1620.
schieden
is werd vervolgens te boek gesteld Hf.
@@
Nieolaas van.AodcFlpf, een zoon van den
v %â% Sc!J
door Zl
ln vriend M aurits Opzweli.
en uitgegeven in 1851.Van.
vil.sàer.t?dzlschreef: voorgaande en geboren te D elft den 29sten
larigen leeftjd hield
Orders en korte instructiën voor de krjgs- Alaart 1584.Reeds op l6-

j te Leiden eene poratio panepyrica qua
dienst ter zee (1751)'', - pDe algemeene h
scheepsdienst, zoowel op eçn fregat a1s op generatim fortissimiprincipisMaurltlietc.'laueen schip van linie (1782)'', - pzeemana desspedatim vero coniictusprope Neoportum
Han4boek (178253dedruk 1809)'',- pGrond- pertractatur'',welke in 1600 werd uitgegeven
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en voor wieropdragthj van de Staten eene
medaille ontving. Hj werd de opvolgervan
Rkgo de Grppïa1sfscaalvan Holland,onderscheidde zich door zjne gematigdheid, was
daarna procureur-generaal, en werd in 1638
pensionarisvan zjnegeboorteplaats.O0knam
hj terdagvaartbj at
Wezigheid van Catshet
ambt van raadpensionaris waar,en overleed
in october 1660.
Rodand 'plzl Kinschot, geboren den 16den
November 1621.Hj was 1id van den raad
en leenhove Brabant,- daarna raadsheer in
het H0fvan Holland,Zeeland en W est-Friesland,en overleed in 1701.
caspar '
t
).4 Kinsckot, een zoon van Lode-
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van aartshertog I'ranztenstrjdetegendeTurken,en in 1793 tegen de Fransehen,enwerd
in 1794 t0tveldtuigmeesterbevorderd.Daarna

plaatstehj zich wederaan hethoofd dermilitaireschool,enoverleedden 5denJunj1805.
Zjne geschrilten zjn in 1786- 1788 en later
in 1806- 1825 in 6 deelen in het licht versehenen.

KintsjiW oenga (De), een der toppen

van het Himalaya-gebergte,in het noordoosten van Nepalgelegen,verheftzichterhoogte
van ongeveer 8500 Ned. el en is na den
Mount-Everestdehoogste derbekendebergen
onzer aarde.
K inzig is de naam van twee Duitsche
0:kvan.
EldcFlpfen geborente'sGravenhage rivieren,welke t0t het stroomgebied van de

4en zgstenNovember1622.Hjlegdezichmet
jver t0e op de fkaajeletteren en op deLatjnsche dichtkunde,studeerde teUtrechten
Leiden, volbragt eene reis naar Zwitserland
en Frankrjkjwoondein hetgevolgvan het
Nederlandsch çezantschap devredesonderhandelingen te X
'unster bj en vestlgde zich in

Rjn behooren.Deeeneontspringtaan dezuideljke helling van hetKinzgebergtetusschen
de Rhön en het Vogelsgebergte,looptlangs
de steden Steinau, Saalmiinstek
', W :chtersbach, Gelnhausen en Langenselbûld en stort

bj Hanau zich uitindeMain.Zjis11geoyr.
mj1lang en behoortbjnageheelt0tdePrmssische provincie Hessen-Nassau.- De andere
1
6
4
9
t
e
'
s
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y
e
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a
l
wa
a
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r
e
e
d
s
t
e
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e
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h
e
t
einde van ditJaar ofin den aanvang van het ontstaatuitonderscheidenebekenbjLoszburg
volgendeoverleed.Zjneppoemata inlibrisIV in W irtemberg ter hoogte van 700 Ned.el
4igesta''
,in 1785 naarzjn handschriftin het boven de oppervlakte der zze,bereiktna een
licht gegeven, worden zeer geroemd. 00k 100p van bjna 2geogr.sajldegrenzen van
schreefhj n0g: ppanegyris in laudem cele- Baden en vorsathier een der merkwaardigste
deelen van hetSchwarzwald,waarzj langs
berrimaeRoterodamensium urbis(1638)',.
Gerard 2l#oJ/'van XïzldcApf, een zoon van destadjesSchiltach,W oltàch,Hausach,HaszGas
par '
plz
l Kinscltot.Hj werd geboren te lach,het dorp Bieberach bj debouwvallen
Deltt den 26sten october 1704,wassecretaris van den burgtHohengeroldseck en hetstadle
van zjne geboorteplaats, alsmede bal
juw , Gengenbach kronkelt.Bjhetbevalliggelegen
djkgraafen schoutvan Oudewater,en over- offenburg komtzj in devlakte van deRjn
leed den çden Mei1748.Hj leverde eene: en zj stort bj Kehl zich uitin deze rivier
na een 100p van 13 geogr.mjl.- HetKinzignBesehrjving derstad Oudewater(1747)''.
zpellzl# ran XildcFzof,een broeder van den dalheeft metzjne zjdalen,een bevallig en
voorgaande.Hj werd geboren te Delftden w elvarend voorkomen 0n Avordt door eene
Q7sten'Junj 1712, trad in krjgsdienst,was njK
velebevoljingbewoond.
reeds in 1742 kolonel,onderscheidde zich in

loeprill of Koeprili.Onder dezen nMm

1747 bj hetbelegvanBergen-op-zoom ,werd vermelden wj:
M ekemed Xïperili,een Turkschgrootvizier.
krjgsgevangen,en overleed te Brussel den
lodenNovembervan laatstgenoemdjaar.
Hj werd geborenteKoepriin 1585,klom op
lm fFzer Jan w zz Kinschot, een kleinzoon

tot den rang van opperstalmeester van den

van den voorgaande. Hj werd geboren 0m- grootvizier Kara A pedfteFll,streed metonderstreeks het Jaar 1784, trad in krjgsdienst, scheiding op Cyprus en tegen de Perzen en
werd alsmajoorin 1831in een gevechttegen verkreeg de betrekking van stadhouder van
de Belgen zwaar gewond en gevangen geno- Damascus,welkehj op eeneloFeljkewjze
men, doch ontving het ridderkruis derM ili- waarnam.Niettemin moesthj haarnederlegKire W illemsorde, zag zich vervolgens be- gen?waarna hj zich in zjnegeboortepluts
noemd totluitenant-kolonelen militie-comm is- vestlgde,totdat hj a1s grjsaard van 70 Jaren
sariy te Groningen, en overleed aldaar den doorde moedervan den minderjarigen sultan
M ohammed JF t0t grootvizier benoem d w erd.
vden Februarj 1844.
Kinsky isde naam van een grafeljk 4e- Nu beteugelde hj de uitspattingen der regtslachtinBohemen.Zjn merkwaardigstetelgls: zinnigedw eepers,verwjderdeonwaardigeambInr@nz J'
Pd/A, graaf non Xldky,veldtuig- tenaren en lietde aanleggers van vroegere 0n-

meester in Oostenrjksche dienst. Hj werd lusten ter dood brengen. Zonder eenige vergeboren te Praag den 6den December 1739, schooning zochthj het heil van den Stut
studeerdealdaarin dereyten,werdraadsheer enhetbelangvanzjngebiedertebevorderonj
in het H0f van Appél ln Bohemen en trad ja,men zegt,dat hj gedurendezjn slarig
vervolgens in krjgsdienst.Hj nam deelaan bestuur 30000 personen heelt doen sterven.
de veldtogten van den Zevenjarigen Oorlog) Zelf scheepte hj zich in om tegen deVenewerd in 1773generaal-majoor,zagzich belast tiaansche zeemagt te strjden, herstelde de
met de organisatie der militaire scholen,en krjgstucht,bragtdeJanitsaren t0tonderwerontving de benoeming t0tdiredeurvan die te ping,veroverde Tenedos,Lemnosen Yanowa
W ienerisch-Neust:dt, alsmede t0t luitenant- in Perzië) dempte een opstand in Aziö en
veldmurschllk.In 1788 trok hj a1sa:uvnt Egypte,verstekte ioor vestingen de grenzen
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desrjks,stichttedenieuwekasteelenaande
Kirchbach (HugoEwaldvpn),eenPruisDardanellen,vergaderde aanzienljke sommen sisch genera'a1, geboren den z3sten Mei 1809
in de schatkist, en overleed te Adrianopel te Neumarkt in Silézië en opgeleid aan de
den 3lsten October 1661.
militairescholen te Keulen en te Berljn,was
Ankmed Xipdzrïli,een zoon van den v00r- in 1826 als vaandrig in dienst en Nverd in

gaande.Hj werd stadhouderteErzeroem en 1845kapitein.EenigeJaren washjwerkzaam
vervolgens te Damascus, waar hj doorzjn aan eenemilitairesch00l,voortsbj hettopouitstekend bestuur detoegenegenheiddesvolks graphisch bureau,alsmedealsadjudantenbj
verwierf.Daarna riep de Sultan hem naar de den generalen staf.In 1863 werdhjgeneraalhoofdstad en benoemde hem t0tplaatsvervan- maloor enin1866luitenant-generaal.Hjstreed
gervan zjn vader,ennadendoodvandezen roemrjk tegen de Oostenrjkers in laatstgçt0tgrootvizier.Hj Avas saeer OntYiikkeld en noemd jaar en ontvinq deorde pourle me
'schranderderdanzjnvaderenheeftgedurende rite.In 1870 zag hj zlch bevorderd t0tgener
aal
der
i
nf
a
nt
e
r
l
e
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m
opende
den
00r
1
0
g
t
ege
n
15 Jaren metgroote wjsheid geregeerd.In
detalrjke doorhem gevoerde oorlogen werd Frankrjk door het gevechtbj W eiszenburg
hj slechtsz-maaloverwonnen,terwjlhj na en door debestorming van W örth,waar hj
eene hardnekkige belegering zich Ineester gewond werd.Bj Sedan behaalde hj nieuwe
mu kte van Candia.Voorts ondersteunde hj lauweren en vôörParjsen te Versailleswas
dichters,geschiedschrjvers en regtsgeleerden hj belast metde verdediging van hethoofden stichtte eene openbareboekerj.Hj over- kwartier des Konings. Na heteindigen van
leed op eenereiBnaarhetKeizerljk legerte den 00r10g ontving hj hetIlzeren Kruis en
Adrianopel den 3osten October 1676.
M oestapka Asperili, cen broeder van den

voorgaande.Hj waskaimakan in 1689,toen

onderscheidene andere orden en keerde naar

zjn kommandementin Posen terug.
Kircher (Athanasius), een verdiensteljk

deomwentelingonderMok- medfF uitbarstte, Duitsch geleerde,geboren te Geisainhetland
en hj verhinderdedezen,zjnbroeder- later van Fulda den 2den Mei 1601,trad in 1618
sultan Solimam
te vermoorden.Uit dank- t0e t0t de orde der Jezuïeten en werd verbu rheid benoemdedeze laatstehem t0tgroot- volgens professor te W iirzburg. W egens de

vizier.Hj bekleedde datambtmetgetrouwheid en omzigtigheid, regelde de geldzaken
desrjksen voerdevoorspoedigoorl0ginHongarje.Hj sneuvelde in den slag bj SalankementegendeOostenrjkersonderden prinB
nan J?J#:sop den 19den Augustus 1691.
Amoeds
jasadeA0:.
:.
:e1 Kioe
prili,een broederszoon vanM eltemed.Dezevormdezichonder
dezen en zjne zonen t0t staatsm anj w erd

onlusten van den Dertiglarigen 00r10g begaf
hj zich naar Avignon,en toen hj op het
punt stond om naar Duitschland terug te
keeren,riep de Paushem naar Rome om aan

het Collegium Romanum onderwjste geven
in dewiskunde.Laterwerd hj erambteloos
en hield zich bezig metoudheidkundige na-

sporingen en overleed aldaar den 28sten N0vember 1680. Van zjne geschriften noemen
wj: rArs magna lucis et umbrae (1646,2

Btadhouder van Belgradojonderscheidde zich
in den 00r10g en zag zich in 1697 onder d1n)''?- pMusuryiauniversalis(1640)2dln)'',M oestaplta 11 benoemd tot grootvizier.Zjne Oedlpus aegyptlacus (1652- 1655,4dln),,,eerste regéringsdaad was hetsluiten van den XProdromus Coptus (1636)''1- oLingua aeVrede van Carlovicz.In hetalgemeen volgde gyptiaca restituta (1644)', - rMundus sub-

hi
j eene gematigde staatkunde,verminderde eerrantus (Amsterdam 1678,2dln)'',- rchina
den druk der Christenen,zorgde voor gods- illustrata(Amsterdam 1667'')- rpolygraphium
dienstig onderwjsenvoordebeveiliging der seu artiqcium linguarum etc.(1663)'',- en
grenzen,en wa8 een begunstiger vandichters pLatium (1671):'.Hj was ongetwjfeld een
en geleerden.Hj overleed den 22sten Sep- dergeleerdsteJezuïeten van zjn tjd.

tember 1702.
KlrchhoF. Onder dezen naam vermelden
Nioehman X'
Jomrili, een zoon van M oesta- Avj:
L'ustav Jzpserf K'
#AJ.Hj waseerststadhoudervanNegroponte
Lraltof, een uitstekend
en w erd in 1710 door Aehmed III t0tgroot- Duitsch natuurkundige.Hj werd geboren te
vizier benoemd.Daarhj echter oorzaak was Königsberg den 12den Mei 1824,studeerde en
van een 00rl0g met Rusland ter gunste van promoveerde in de wis- en natuurkundige
den Koning van Zweden,zond men hem we. wetenschakpen i
n zjnegebonrtestad,en werd

in 1848 prlvaatdocentteBerljn.ln 1850ging
der
K!
1ssydhoudernaarNegroponte.
loesloe ofSim o is eendervoornaamste
hj a1sbuitengewoonhoogleeraarnaarBreslau

eilanden van Japan.Hetheeft met eenigena-. en in 1854 als gewoon hoogleeraar naar Hei-

bjgelegene kleinereeilanden eeneOppervlakte
van 688(volgensanderen van 81Q) D geogr.
mjl. De hoofdstad is Nagasaki.Zie voorts
onde!Japan.
K losk is een Turksch woord,waarmede
een afzonderljk geplaatst, rond ofhoekig,
op zuilen rustend en overdekttuinhuis wordt
M ngeduid, terwjl men dien naam 00k wel

delbergj en wqrd in 1861 correspondérend

lid van deAcademieteBerljn.Hjheeftzich
vooralbeziy gehouden met nasporingen orntrent eledrlciteit en galvanismusjomtrentde
uitzetting der ligchamen en de spanning van
den waterdamp,- voorts omtrentde Fraun-

hofersche ljnen, waarvan hj de uitkomsten
in eene reeks van merkwaardigr verhandelingeetl aan een overdekt en mettraliewerk af- gçn in rpoggendorF's Annalen''en in rCre1gesloten balcon,waar men in de schaduw de le's Journal fiir Mathematik'' heeft msdegevrje luchtkan genieten.
ieeld.YooralechterheefthjeenEurope'schen
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roem verworven doorzjne met.
B'
ank
nen ingestelde Onderzoekingen omtrent de spectraalanalyse (zie 8pedrum),doorhem beschreven
in zjne:XUntersuchungen iiber das Sonnenspedrum und die Spectren der ehemischen

Elemente(186143dedruk 1866)''.
Joltœttn '
XïIF
CeJ- Adov AsrcFlFzg',een verdiensteljk letter-en Oudheidkundige.Hjwerd
geboren den 6den Januarj 1826 te Berljn,
studeerde aldaar in de letteren, zag zich in
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graaf von J?dïclellccl bezorgde hem in 1850
eene schorsing van 3 maanden.Na den aioop

van deze keerdehj terug op zjnpostjsaaar
zag zich doorverschillende verordeningen van
den Ministergekrenkt,zoodathjeen vjfjarig
verlofaanvroeg en verkreeg.Hj wjdde zich
toen in denabjheid vanDresdeneenigeJaren
aan den landbouw en later Mn de wjsbegeerte.In 1861evenwelspoedde hj zich a1s
afgevaardigde V00r Breslau naar de vergade-

1846 geplaatstalsadjunct,lateralsprofessor ring van de Pruissischen Landdag,en zag zich

aan het Joachimsthaler gymnasium en aan- later in den Noord.Duitschen en veTvolgens
vaardde er in 1865 het hoogleeraarsambtaan - 00k thansn0g- inden Duitschen Rjks-

de universiteit terwjlhjtevensnadendood
van WlclA m ede methet bestuurvan hetphilologisch seminarium belast werd,nadat hj
reeds in 1860 t0t lid der Académie was benoemd.Zjneeerstenasporingen ophetgebied
de1
* wetenschap waren aan de gedichten van
Homerns gewjd. Behalve zjne dissertatie:
KQuaestionum Homericarum particula(1846)''l
schreef hj: pDie homerische Odyssee und
ihre Entstehung (1859)''en pDieComposition
der odyssee (1869)''.Voortsleverdehj eene
uitgave van Plotin'
us (1854, 2 dln),- van
detragoediën vanEl
trlpides(1855,2dln),eeneanderevanlaatstgenoemde (1867- 1868?
3 dln), en voortreFeljke werken over oud-

dag een zetelaangewezen.Daarheefthjzich
verdiensteljk gemaakt bj debewerking van
het Duitsche W etboek van Strafregt en voor
de aanneming derDuitsch6 Rjksgrondwetgestemd.In 1866 hield hjin de W erkliedenvereeniging te Berlën eene redevoering rueber

recF
zf,1845- 1851, 2 dln)''
,- rDas Stadtrechtv0n Bantia(1853)''
,entalrjkeopstellen
in tjdschriften, bjv.pDas gothischeRunenalphabeth (1852)'',- rDiefrënkische Runen
(1855)'' - pcorpusinscriptionum graecarum
(1859)'9 - rcorpus inscriptionum atticarum
(1872)'enz.
K irchm ann (Julius Hermann von), een

Bund (1870)'',- rNachtragezudem Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich (1871)'' KErinnerungenausItalien(1865)''
)- enpAesthetik auf realistischer Grundlage (1866, 2
dln)'',terwjl sedert1868onderzjne leiding
de rphilosophische Bibliothek'
' in het licht
versqhjnt,welkegrooten bjvalvindt.

Magdeburg,Naumburg, Halle,Greifswald en

aldaar een beseherm er in prins Leopold '
pcl
Tlturn,die hem met zich nam naar W eenen,

den Communismus in der Natur'' doch werd

deswege in staat van beschuldiqing gesteld
in 1867 van zjn ambtvan vlce-yresident
van hetH0fvan Jxppélzonder pensloen ontzet.Na dien tjd bleefhj ambteloosteBerljn?waarhj zich metletterkundigen arbeid

en

bezlg houdt.llj schreef: pDie Philosophie
des BTissens (1864)',- rueberdieUnster-

blichkeit (1865)''
,

pDaspreuszische Civil-

Italiaansche taal- en oudheidkunde, zooals: procesz-Gesetz(1847)'',- eencommentaarop
DDie umbrischen Sprachdenkm:ler(metA'
uf- het gstrafgesetzbuch fir den Norddeutschen

Klrchm ayer (J0se?h))een verdiensteljk
digerj geboren te Schafstadt bj Merseburg in Neder-Bejeren, hielp aanvankeljk zjn
den 5den November 1802,studeerde te Leip- vader bj hetvervaardigen van houten beelzig en te Halle in de regten en bekleedde den voor kerken,ontving lateronderwjsvan
ouderscheidcne regterljke betrekkingen te den historieschilderPergler te Passau en vond
Duitsch regtsgeleerde en volksvertegenwoor- beeldhouwer, geboren ln 1773 te Rockersing

Torgau,en werd in 1846 eersterjksadvocaat
(Staatsanwalt) bj hetcrimineelgeregtshofte
Berljn.Denaauwgezetheidenonpartjdigheid,
waarmede hj in 1848 die betrekkilzg waarnam , verschaften hem eene groote populariteit, zoodat hj in laatstgenoemd J'aar tot

waar Kircl
tmayer 7Jaren bleef en onderschei-

dene borstbeelden vervaardigde. D00r M aœi-

TGn .
& j:rdz met eenJaargeld begifNapels,en na zjn terugkeer te Miinchen beiafgevaardigde naar de Nationale Vergadering telde hj een aantal borstbeelden voor het
in Pruissen gekozen werd.Hj voegdeerzich Avalhalla, alsm ede voor privaatpersonen,bj hetlinkercentrum,doch daarzjne oppo- voorts hetgroote borstbeeld van koning M aœ,
sitie aan de Regéring mishaagde,benoemde hetwelk in 1825 in metaalgegoten werd voor
zj hem t0tvoorzittervan hethooggeregtshof een monum ent, hetwelk te Am berg is opgete Ratibor, waardoor hj zjn mandaat ver- rigt. O0k heeft men van hem onderscheidene
loar.Als afgevaardigde van hetdistrictTilsit standbeelden, zooals eene mpsyche''1 eene
nam hj echterreedsin Julj 1848wederzit- Minerva''enz.,benevens verschillende praalting in de Nationale Vergadering, waar de graven.Hjoverleedden lstenSeptember1845.
100p der zaken hem meer en meer naar de
Kirgizen isdenaam van eentalrjkvplk
linker zjde deed neigen.Omtrentde moeje- van Turksch-Tartaarschen oorsprong,hetwelk
ljke zaak der belasting-weigering was hj in zwervende horden de K'irgizensteppe berapporteur.In hetvoorjaarvan 1849 woonde woont, welke zich in hetnoorden van Toerstan van den benedenloop der W olga en
hj a1s afgevaardiqde voor Ratiborde zittin- ke
gen van dePruisslscheTweedeKamerbjt0t van de Caspische Zee in het westen t0taan
aan hareontbinding.Daarnaredigeerdehjde de Russisch-chinésche grenzen bj den Altai
XDemokratische Bl:tter''.Ongenoegen metden en Thianslan in hetoosten!en van hetmeer
Minister van Justitie overhetprocèsvan den
IX.

tigd, vertrok hj in 1804 naar Rome en

van Aral en van de Sir ln het zuiden t0t
25
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KIRGIZEN- KIRNBERGER.

P n!de Tobol en de Irtysl in het noorden 1286000Kirgizen bevinden op eeneuitgebreidultstrekt. De Kirgizen zelven noemen zich hei
d van 40297 L geogr.mjl.Voortsisn0j
Kasak of Kaisak, en slechts eene kleine af-

in 1865 bj deorganisatie dernieuwe Russl-

deeling uit de gebergten rondom de Issykoel scheprovincie Toerkestan eenaanzienljkKirwordt door de overige stamgenooten met den gizengebied aanRuslandtoegevoegd.DeKleine
naam van Xara-Kirgis (Zwarte Kirgisen)en Horde heeftzich reedsin 1730 aan deRussen
d00r de Chinézen en Kalmoeken met dien onderworpen,maar 00k later de gehoorzaamvan Boeroetbestempeld.op hetvoetspoorder heid weder opgezegd. In 1805 verzocht een
Russen noemtmen thansalle afdeelingen der gedeelte van deze een toevlugtsoord van den
Kirgizen K'
/gis-Kaoaken.DeKirgizenspreken Russischen Keizer,en deze veroorloofde hun
een tongval der Turksche taal,behooren t0t zich nedertezetten ten oosten van den benehet Mongoolsche ras, en beljden voor het denloop der W olga. De overige afdeelingen
uitwendige de Mohammedaansche godsdienst, der Kirgizen kwamen in den 10op dezer eeuw

doch VerWerpen de veelwjverj en zjn n0g
altjd zeer gehecht aan hunne Heidensche
bjgeloovigheden.In het algemeen bevinden
zj zich op een neerlagen trap van ontwikkeling.Zj zjn middelmatig van lengtejsterk

allengsonder de Russischeheerschappj.Rus-

.

land heeftvoorts door de geheele steppe vestingsliniën gebouw d en w egen aangelegd naar

ToKerlyrke
estaudbri
n en Cght
hineesocfhEa
Tasrtta
rje.
-Gal
loway, een

Schotsch graafschap met den titelvan pstewartry'', vormt met W igton hetdistrict ()a1loway en grenstin hetzuiden aan deSolwaybaai, in het westen en noordwesten aan
nen in ruime tenten van vilt,Joerten ofki- W igton en Ayren in hetoosten aan Dumfries
bitken genoemd, waar de huishouding met en t
elt@ nagenoeg45Eqqeogr.mj1omstreeks
groote levendigheid d00r de vrouwen wordt 50000 zlelen. Het land ls grootendeels met
bestuurd. De Kirgizen houden zich hoofdza- kale ofmet heidegewassen begroeide heuvels
keljk bezig met de veefokkerj: zj hebben en bergen bedekt.T0t dehoogste toppen begrnote kudden schapen, die een: grove w01 hooren erdeCairnsMuirofDeugh (800Ned.
dragen, en zeer sterke en snelloopende paar- e1),de Merrick (850 Ned.el),deCairnsMuir
den en kameelen, benevens eenige runderen ofFleet(700 Ned.el)en deCriFel(550Ned.
en geiten.Landbouw wordt er weinig gedre- el).Aandewesteljkegrenzen vloeitdeCree,
Venstoch vindt men dien aan de oevers van aan de oosteljke deNithten in hetmidden
'neren en rivieren,w aar vooraltarwe,rogge de vi
schrjke Dee,diemetalharezjrivieren
en gerst en inzonderheid gierstworden ver- t
0t dit qraafschap behoort, door het meer
n vloelt en zich in de Solway-baaiuitstort.
bouwd.De jaqt levert er rjken buit,doch Ke
de njverheid ls er van weinir belang;zj De kust is er steil,en de riviermonden vorbepaalt zich t0t de vervaardiglng van vilt, men natuurljkehavens.Naauweljksl/sdeder
tap'
tten,wollen stoFen?zilveren en koperen oppervlakte - bepaaldeljk in de dalen van

en vaardigj maar tevens lui, ligtzinnig,
nieuwsgierlg, hebzuchtig en rbofziek.Hunne
wapens zjn lans,sabel, pj1 en boog,lontgeweren en eenehandbjl (tsjakan).Zj w0-

sieraden voor paardentmgen en gordels,m es- de Dee en de Nith - ia door bouw land in
sen, sabels en metalen huisraad. O0k is er beslag genomen, doch men heeft er yroot
e
geen andere handelbekend danruilhandel.De weiden voor de veeteelt.Het oude.ultmun-

Kirgisen zjn verdeeld in adel en volk.De tendepaardenrasvanGallowayisbjnageheel

eerste bestaatuit deafstammelingen der oude verdwenen en door een klein en taairas verKhans
alle die den titel van sultan dragen,en vangen. Hetrlm dvee,w elks lenige en Bterke
uit
erfeljke waardigheidsbekleeders.Een huiden een gezocht handelsartikel vormen,
aanzienljk deel zwerftrond op hetgrondge- w ordt zeer geroemd en naar Liverpoolverbied van China, - de overigen op datvan zonden! alsm ede eene m enigte vette sehapen

hetRussiscke rtjk.Men rekent,datin El1ro- en zwknen. De visscher/ is er van veel bekan - op bjna10821/:D geogr.mj1ongeveer oplevert.Defabrieknjverheidiservanweinig

peesch Ruslan; - in hetgouvernementAstra- lang,terwjlde bodem erook 100d en zilver

82000 Kirgizen gevonden worden.De Aziati- beteekenis.- DeltoèfdstadSiràcltfùrè/zf,aan
Bche Kirgizcnvormen4afdeelingen,nameljk: de Deeopeenegeogr.mj1afstandsvan haren
de Kleine Horde ofdeOrenburgscheKirgizen, mond en aan den spoorweg gelegen,heeft 3
tusschen de rivier de Oeral, het meer van kerkenjeengeregtshof,eeneLatjnscheschool
Aral en de Sir, ongeveer 650000 zielen tel- en ongeveer 3000 inwoners.
lende, - de Middenste Horde ofde SiberiK irnberger (Johan Philipp), een veriensteljk kenner der muziek!geboren den
Bche Kiryizen op het stroomgebied van de d
Iglim en m demeerzuideljkegewesten met Q4sten April 1721 te Su lfeld ln Thiiringen,
369000 zielen, - De Groote Horde van het ontving eerstonderwjsin demuziek inzjne
Balkasl-meer en de Ili t0t aan degrenzen geboorteplaats en in Gr:fenroda bj den vervan China met 100000 zielen,- en de Boe- maarden organist Kellner, begafzich op 17roeten rondom de Issykgelmet 50000 zielen. jarigen ouderdom naar Sondershausen onder
Later heeft deRussiseheregèrinp degeheele de leiding van den Hof-organist Gerber,en
Aziatische Kirgizensteppe geschelden in die werd eindeljk van 1730 tot 1741 eenleerling
;er Orenburgsche Kirgizen (800000zielen op van WJJW te Leipzig.Van1741t0t1751toefde
in Polen,waar hj op adelljke kasteelen
172551/4 D geogr.mjl)en die derSiberische hj
in de muziek en bekleedde tenlaatste
Kirgizen (Q90000 zielen op 14544 D geogr. linesgaf
hetklooster der nonnen van St.Bernhard
mjl).Men rekentalzoo,datzlch in Rusland
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te Reusch-Lemberg de betrekking van orga- l
iefde (1825)''
.Voortsbepaaldehjzichvopral
nist. In 1:51 keerde hj naar Duitschland bj het treurppel en schreef: slohan Huterug, oefende zich te Dreyden onderFïcAldr nyady (1806)'', en pLadislausde Koemanier

in het vioolspelen trad in dienstbj de K0ninkljke kape
'l te Berljn. In 1754 nam hj
dienst bj het muziekkorps van markgraaf
Kendrik,gn werd in 1758hofmusicusbjprinses Amal%a.Hj bleefin dezebetrekking t0t
aan zjn overljden op den 27stenJulj,1783.
De
door hem gecomponeerde muziekstukken
*@
Zgn
over het algeuaeen zeer correct, raaar

tevens zeerdroog.Grooten roe:averwierfhj
echter als schrjver over de theorie van
de muziek. T0t zjne belangrjke geschriften
behooren: Construction der gleichschwebenden Temperatur (1760)'',- pDie wahren
Grunds:tzezumGebrauchderllarmoliietl773l''
,
- sDie KunstderreinenSatzen(1771- 1779,
2 dlnl'' - rGrundzëtzeder Generalbasses
(1781 en later),(- gGedankeniiberverschiedene Lehrarten ln derComposition(1782)'/5en nAnlei
tung zurSing-composition(1782),.

(1826)''
,terwjldaarna zjn tooneelarbeid in2
deelen verzameld werd (1825- 1826).Bj de
stichting der Hongaarsche Académie in 1830

zag hjzich benoemd t0tcorrespondéren; 1id
van de afdeeling Taalkunde.Zjne lutste1evensjaren sleethj meerendeelsnp zjn vaderljk buitenverbljfSiimegh en overleedaldur
4en 3osten October 1844.Zjnegezamenljke
werken waren reedsin 1833- 1838in8deelen
in hetlichtverschenen.- Zjn broederKarl
fïdfclpetfy,geboren den 6den Februarj 1788
te Tét in het comitaat Raab,verwierf a1s

dichtergeen minderen roem.Hj wordtteregt
beschouwd a1s de grondlegger van hetH0ngaarschebljspel.Nadathj teRnxbgestudeerd
had,begaf hj zich in Oostenrjkschekrjgsdienst en woonde t0taan 1810 alle veldtogten
van die dagen bj.Na zjn terugkeerin het
vaderland werd hj wegenseeneteedere beK irschw asser, eene soort van morgen- trekking door zjn vaderverstooten en begaf
naarW eenen,waarhtjdoormiddelder
d
rank,is yegist en gedestilleerd kersensap. zichlder
Vermaard ls vooral het Zwitsersche kirsch- schi
kunst 0P eene kommerljke wjze in
*@
Y;aSB0r,hetwelk menbereidtvan kleinezwarte ZPn onderhoud voorzag en zich tevens voorkersen. De volkomen rjpevruchten worden bereidde voor de letterkundige loopbaan. In
me
t l/sde der kersen fjngewreven en daarna 1817 verzoende hj zich metzjn vader,vesin een overzekt vatgedurende 3 of4 weken tigde zich te Pesth en leverde nu eene reeks
tegisten gezet,terwjlmenzedageljkstwee- van verhalen, gedichten en drama's,welke
maal om roert. De gegiste massa w ordt dan hem eenegrootepopulariteitverschaften.Vooral
gedestilleerd en de blaauwe spiritusdoor rec- bevielen zjnegeestigebljspelen.Hj overlee;
tifcatie.versterkt.Hetkirschwasserverkrjgt te Pesth den zlstenNovember1830,nadathj
eerst na geruimen tjd den regten smaak en kort te voren benoemd was t0t lid der H0nis zjn aangenamen geur hoofdzakeljk vèr- gaaxscheAcadémie.Zjne werken zjn in 1831
schuldigd aan de daarin aanw ezige bittere in 10 deelenteofen uitgegeven,terwjlvoorts
amandel-olie en aan eene geringe hoeveelheid ter zjner gedachtenis het Klqfal
oedt-yenootblaauwzuur.Men vindthetbestekirschwaszer
in Baselen Zug,alsmede inhetSchwarzwald

en in de BejersehePfalz.

dcAcz - eene letterkundige Académle - in
1837 te Pesth verrees.
Kisil-lrm ak of Kysyl-lrmak (Ro0deRi-

Klsfaloedy (Alexander),een Hongaarsch vier),deHalynderouden,isdebelangrjkste
d
i
c
hter, die een grooten invloed gehad heeft xivier van Klein-Azië.Zj ontspringtaan den
op de ontwikkellng dertaal-en letterkunde
voet van den Ildisdagh ten zuidoosten van

in zjn vaderland, werd geboren den 22sten Tokat, stroomt eerst zuidwestwaarts,daarna
September 1772 te Siimegh in hetcom itaat noordw estwaarts doorCappadodë,wendtzich
Szalad.Hj ontvingzjneopleiding teRaaben bj den Kartaldagh naar het noorden,door
te Presburg,studeerde in de regten,dochge- Galatië kronkelend en spoedt zich in eene
voelde geene neiging totden advocaten-stand, noordoosteljke rigting verder,zoodatzjeen
zoodat hj in 1793 de studie liet varen en grooten boog vormt. Tien geogr.mjl ten
dienst nam als kadet in hetOostenrjksche oosten van Sinope stort zj zich uitin de
leger.Hj woondedeveldtogtenbjinDuitsch- Zwarte Zee.V00r de scheepvâartiszj niet
land en Italië en maakte van die gelegenheid geschikt.
gebruik, om zich op de buitenlandsche talen
Kisjem ofKisjm,een Arabisch eiland in
en kare letterkunde t0e te leggen. In 1801 de Perzische Golf, is doo1. een Kanaalter
nam hj zjn ontslag et
zkwam eerstbj den breedte van 1 t0t4l
'
/
#degeogr.sajlvan het
algemeenen opstand van den adelin 1809vool' vaste land van Perzië gescheiden.Hetheeft
kortentjd weder indienst.Nadientjdwjdde eene oppervlakte van 301/sde u gepgr.mjl,
hj zich aan den landbouw en deletteren. bevat in het zuiden vele bergen, is in het
Heteerstedeelzjnergedichten had hjonder nooxden vlak en bezitbjvelebarrestreken
den titelvan rllimfy's liefde''in 1801 zonder 00k vruchtbare gedeelten.T0t de voortbrenp
naam in het llcht gezonden,en dit boek,uit selen, behooren er tarwe, gerst, groenten,
20 zangen bestaande, vqas met ongem eenen meloenen, druivenendadels.Deinwoners,ten

bjval ontvangen. Eerst bj de uitgave van getalevan omstreeks5000 zjn Arabieren.De
het 2de deel, getiteld: pGelukkige liefde yoo
fdstad fïd
e
#19zligt aandezuidoostkustjis
(1807)'', maakte hj zjn naam bekend.Zjn doorhoogeaardenwallenmettorensomgeven en
roem vermeerderde bj het verschjnen van heeftzeernaauwestraten.De bewonerszjn
zjne: rsprookjes der Hongaarsche oudheid voor een groot gedeelte zeelieden enlootsen ;
(Qde druk, 1818)''. Minder beviel: rlulius' 00k worden erfraajezjdentapjtengeweven.
Q5*
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Kisjinew ,dehoofdstadderRussischeprovincie Bessarabië, telt onseveer 100000 inwoners.DeBykjeenezjrivlervandeDnlestr,
kronkelt er door heen,en de stad isgebouwd

np 3bergen.Men vindter een sierljken Keizerljkentuin,3 prachtigefonteinen metmarmeren bekkens uitden ttjtl der Tuxken,Q
Grieksche seminaria, een gymnasium , vele
andere scholen, 14 Grieksche kerken en 0nderscheidene synagogen.De bevolking, bestaande uit RusBen,Kozakken) Pûlen en Israëlieten, vonrts uit Moldavidrs) Grieken,
BoelgarenjArmeniërs,Zigeuners,alsmedeuit
Duitschers en Italianen, houdt zich voorna-

meljk bezig met fabrieknjverheid en drjft
een aanzienljken handelin tarwe,ljnzaad,
talk enz.Zj is dezetelvan dengouverneur
van Bessarabiëen van eenaartsbisschop.Ruim
eene balve eeuw geleden geleek zj n0g op
een oostersch dorp en thans is zj,watde

1856 gezantaan hetFransche H0f,doch legde

in 1862 wegenshoogen leeftjd dien postneder.Niettemin bleef htjte Parj:,en overleed aldaarden 26sten November 1872.
Nieolai Jfiq
st
seldf.tl de jongste broeder van
den voorgaande.Hj werd geboren omstreeks
het jaax1800,k0n n0g geen deelnemenaan
rjk,hoewelhtjV00r
den oorloq tegen Frank
de krjgst
henst werd ûpgeleid, en koos vervolgens de staatkundige loopbaan.Nadathj
geruimen tjd als secretaris van legatie bj
het Pruissisch gezantschap te Berljn was
werkzaam geweest, werd hj in 1838 raad
van legatie te Londen en in 1839 teParjs.
De betrekking van gezant werd tûen waalu
genomen.door generaal Pahlen en deze ver-

liet zieh op de bekwaamheid van Kûselew.

Toen Pahlen wegensoneenigheid over de etikette in 1841 terugyeroepen werd,bleef KLs-

selew als gevolmagtlgde te Parjs en behield

bevolking betreft, de 4de in rang onder de
Russische steden.
Kislar-aga is de titd van een der hoogste ambtenaren aan het H0fvan den Sultan.

deze betrekking gedurende de Republiek en

Hjishetopperhoofd dergesnedenen,waartoe
hj o0k zelfbehoorten heefthetopzigtover
4e ndalisken van den Sultan, alsmede over
d'
e kerkeljke gebouwen en de instellingen
van Feldadigheid.

te Paxjs benoemde.Men meldt,dat hj de

1812 als adjudant van prins lagrationtna
wiensd00d hjt0tvleugeladjudantvan keizer
Aleœanderbenoemdwerd.HtjstreedinDuitsehland en Frankrjk en wasin 1819opgeklom-

gelegenheid en deze werdverhoûqd doorde
w eduwe van den prius Torlonia. Dientenge-

van W ittgenste'
in.Hj bestuurde den veldtogt

Kisselius (Johannes),een verdiensteljk

0ok bj deverheëngvan Napoleont0tpresident? totdat keizer Nikolaanhem in 1851 tot
gehelmraad metdentitelvan gezantschapschef

eenige waBvan de buitenlandschediplom aten,
die vooraf kenniB had van den staatsstreek
van 2 December.Deherstelling van hetFransche Keizerrjk verstnorde toen de vriendK lsselew . Onder dezen naam vermelden schappeljke betrekking tusschen Rusland en
poleon. Na het uivbarsten van den Krimwi
j
:nlgraaf Kisseletv, generaal en minister Na
oorlog begafzieh Kbîselew den 4den Februarj
Pa
in Russische dienst.Hj werd geborenin1788 1854 van Parjs naar Petersburg en vertrok
en Avas de spruit Van e0n 0ud Bojarenge- vanhier in 1855 alsgevolmagtigdebjdenHeislacht. Reeds vrpeg omhelsde hj de krjgs- ligen Stoel naarRome.00k hier kwam hj
dienst en nam deel aan den veldtogt van wegens den opgtand in Polen in groote 0n-

ergernisderCurie overzjn huwelgk metde
volge werd hj in 1864 gezant bj den koning

m en tot chefvan den generalen stafvan het van Italië,en overleed te Florente den 8sten
tweede armeekorps,staande onder de bevelen December 1869.

tegen de Tt
zrken in 1828jwerd t0tluitenant- Nederlandsch dichter. geboxen te Dordrecht
generaal en in 1829 t0tbevelhebber van het in 1778 en aldM r gverleden den 3osten D e4dekorp:reserve-kavallerie bevorderd,waar- cem ber 18561 werd voor den koophandelopmede hj de vestingen aan de Donau blok- geleid,doch heeftzich als dichter bekendgekeerde en den pasja van Philippoli: eene maaktdoor:nTreurzangen (1806)'',- PLjknederlaag toebragt.Na het eindigen van den hulde aan EwaldusKist(1823)',- sDedood
00r10g werd hj Russisch gouverneurvanM0l- van Sperates,naarLamartine (1828):',- en
davië en W alachje,waarzjn uitstekend be- door een viertal treurspelen, waaronder:

Btuur hem de erkenteljkheid der inwoners rSelicour (1799)'- on pcandor ofdegrafbezorgde. In 1833verkreeghj 00k hetkom- keldrrin hetbosch (1801)''.
mando over het 6de intànteriekorps,bestemd

Klsser,KissaofMakisser,00k welTetter,

t0tbjstand van den Sultan tejen denOnder- isde naam van een eiland in den Molukschen
k:ning van Egypte, werd in 1834 generaal Archipel. Het behoort t0t de Zuid-W esterder infanterie,en volgde daarna eene uitnûo- Eilanden en t0t de groep der Letti-eilanden,
Giging pm te Petersburg zitting te nemen in en ligt OP 8O1Q'Z.B.De stranden zjn er
den Rjksraad en het voorzitterschap te be- steil en rotsachtig en slechts hier en daar
kleeden in het cûmité,geroepen tot xegrga- van inhammen en kolken voorzien, en m en
nisatie der kroondnmeinen.In 1838trad hj heeft er een paar onveilige ankerplaatsen.
np a1s minister der Domeinen,werd het vol- Voorheen was dit eiland de zetel der resi-

gendeJaarin den rtjksgravenstand opgenomen
en wasgedurende 18J
'aren metjverin zjne
betrekking werkzaam.Hj atichttevelescholen, modelboerderjen enz.y herschiep de

denten van de Zuid-W estgr-Eilanden,en het

heeft thans eene bevolklng van om streeks
8000 zielen, w aaronder zich ongeveer 1500
Christenen bevinden.Kisser heefteen omtrek
bnschcultuur, en zorgde voor verbetering der van 16 geogr. mjlen verheft zich 200 Ned.
regtBpleging.Xaden Krim-ûorlog wer; hj in el boven de oppervlakte *er zee.De herg-
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en wer;er3 Jaren lateraan hetathenaeunz
oogst er een weinig maïs,rjst,boonen en lectorin dealgemeenegeschiedenis,bjwelke
aardappelen.De inwoners zjn krachtig van gelegenheidhj sprak:oDebarbariaetenebrisj
ligchaam , werkzaam, maar bjgeloovig. Zj per Graecos Y manosque scriptores feliciter
houden zich bezig methetbebouwen hunner depulsis(1787)''.In 1789bedanktehjvoorhet
achtige bodem draagt weinig hout, en men

tuinen ,met het bakken van potten,hetbe- hoogleeraarsambt te Franeker, en toen hem
reiden van zout en het vervaardigen van dat ambt te Middelburg werd opgedragen,

vischnetten en hoeden. Er zjn 2 vervallen begon hj zjne lessen met eene redevoefortles,pvollenhoven''en pDelfshaven''.Het ring: rDe voluptate animi ex diligenti veklimaat is er gezond en hetwater zeergoed, terum scriptorum lectionecapienda(1790)''.In
maar wegens den onvruchtbaren grond heeft 1797 werd hj lid van het Comité van 4en
men erdikwjlsmethongersnood tekampen. Oost-lndischen handelen latervanden eersten
De voornaamste plaatsen op het eiland zjn en tweeden Aziatischen Raad. Voortg werd
Marna en W ansilie.
hj directeur van de rGazette Nationale''te
Kissingen,een stadleqnvermaardebad- Brussel en in 1816 directeurvan de pNederplaatsin hetBejerschedistrid Beneden-Fran- landsche Staatscourant'', kwam in 1828 op
ken, is op den linker oever der Frankische pensioen, en overleed te Arnhem den 5den
Saale zeer bevallig in eene door begroeide Januarj 1841.Kist onderscheidde zich door
bergen omgevene dalkom gelegen en teltruim grootegeleerdheidenuitstekendegaven,vooral
2000 inwoners.Behalve eene Evangelischeen doorzjn geestigen schrjftrant,znodathjals
eene R.Katholieke Kerk heeftmen er onder- romans*c
hrjvergrootenroem heeft verworven.
*
scheidene andere fhaje gebouwen.Alsbad- Van Zgne geschriften noemen wiln0g:rHet
plaatsheeftheteerstsedertdenaanvang dezer leven,gevoelensen zonderlingereisvan landr GovertHendrik Godefroivan Blankeneeuw grooten roem gekregen,en thans wordt #i
.Fonke

im t0tden Stronk (1824,2dln,2dedrukl''
j
het jaarljks door omstreeks 6000 badgasten he
bezocht.Van de daaraanwezigebronnen noe- - pRing van Gyges wedergevonden,ofvermen wj:De pRakoczy (110C)''in 1737ont- zameling van Nederlandschekarakters(1805,
dekt, m et eenigzins troebel w ater van een 4dln;2dedrak 1824)'',- rEduardvanEikenzoutachtig-zuren smaak,hetwelk jzerdeelen horst,zjne huisgenooten en vrienden (1811j
,en veelvrj koolzuur bevat,- de ppandur 4 dlnl'' DDewonderbril(1812,2 d1n)''
,- pzon(100C.)'' van oudsbekend,sterk overeenko- XLeuizevanW alburg (1813,2d1n)''
mende met de voorgaande,maar moer vrj derlinge lotgevallen van Barend van Poederen
koolzuur en niet zooveel vaste bestanddeelen enz.(1814,2d1n)'',- pconstanstia van Fa1bevattende, - de pMaxbrunnen (100C.
) met kemade ofde ouderljke wonlng (1814)''
,kristalhelder wateren veelvrj koolzuur,
DAlbertinevanW ilgynhorstofderampender
de r'
rheresienbrunnen(10- 110C),ontdektin vooroordeelen(1815)',- rlueonorevanAtrecht,
1788 en weinig van de voorgaande verschil- ofde belooning van standvastigheid en liefde

lende,- en de ssolensprudel (193C.),op (1815)'' - mFerdinand van Waldonk,ofhet
eenigen afstand van de stad,metwater,het- gemis van wereldkennis,eenebronvanteleurwelk vele vaste bestanddeelen en koolzuur stellingen en rampen (1816)'',- rKarakterbevat en er in een etmaal 6-t0t 9-m aal in

schetsen, zeden en gewoonten van Neder-

rjsten daalt.Van aldezebronnenwordthet landsche mannen en vrouwon enz.(1816)''w ater zoowel om te drinken als om in te 5De Egyptischetooverstafofkarakttrschetsen
baden gebruikt,en uit de pRakoczy''en de entafereelen desmenscheljken levens(1823)''
rMaxbrunnen'' verzendt men het jaarljks - mllerman van Giessen en zjnelotgenoûten,
ln honderdduizende krlziken.In 1842 stichtte ofdeyevolgen des oorlogs en derstaatsomkoning Lodewl
jk boven deyRakoczy''en de wentelmgen (1825,2 dln)'',- pDe gehuwde
XPandurbrunnen''een prachtlg pavilloen,het- en ongehuwde Nederlandsehe vrouwen enz.
welk ll/qdemillioen gulden kostte.Menheeft (1826, 2 dln)'',- oDe NederlandscheJongeer voorts in het badsaizoen alle gewenschte lingen (1829)'',- rluodewjk van Landen,of
vermakeljkheden,terwjlde bekoorljke om- detweebronnen(1832,2 dln)'',- oDe Belstreken er t0tw andelen uitlokken.Den loden gen vöôr,gedurendeennadenopstand(1832)''
Julj 1866 werd er een gevechtgeleverdtus- - en pDespeervanIthuriëlenz.(1835,2dlnl'';
:J, een broeder van den voorschen de Pruissische en Bejersche troepen, E waldus A'ï,
w aarineerstgenoemden deoverwinning behaal- gaande, een verdiensteltjk Nederlandsch godden en na de bestorming van het kerkhofhet geleerde en een uitstekend kanselredenaar.

stak
dglrstv.er
overden.
onder dezen naam vermelden wj:

Hj werd geboren teW oerdenden9denMaart

te Leiden in de regten en zag zich in 1779

daarna achtervolgens predikant te Gellicum

1762, ontving eene zorgvuldige opvoeding in

W illem Xïdf,eenverdiensteljkNederlandsch een uitgelezen kring, studeerde te Leidenj
letterkundige,geboren te W oerden den lsten waar hj een duurzaam vriendschapsverbond
September1758.Hjstudeerdeenpromoveerde slootmetJ@n A àl#rQ rJ1 der .PJH ,enwas
t0t conrectorderLatjnschescholen teBreda en Rhenoy,te Thamen aan den Uithoorn,te
en in 1784 t0trector dier scholen te M iddel- Arnhem en teDordrecht.Hierwashj bjna
burg benoemd.Hj aanvaarddelaatstgemelde 25jaren op eenehoogstloFeljkewjzewerk-

weeshet hoogleeraarsambt te Leiden,
betrekking met eene redevoerinq:mDe cala- zaam,
mitatibus,quae ex neglecta subollseducatione alsmede het predikantsberoep met het uit-

oriuntur et Patriaeruinam minantur(1784)'': zigt 0P e0n professoraat te lltrechtvan de
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hand,en overleedden zostenMurt1822.Hg
was 0. a. lid van deMaatschappj van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, en van
zjne talrjke geschriften noemen wj dev01gende: rAanmerkingen over de stelling van
den Heidelbergschen katechismus: W j zjn
van nature geneigd G0(
l en onzen naasten te
haten (1796enlaterbjherhalingl'')- sBrieven aan Aristus over de Eeuw der Rede

(1798)'',- pDehoofdinhoud van dezedeleer
des '
Christendoms, en leerredenen (1800,2
dln)'',- rLeerredenen over Gods deugden
(1798,2 dln 2dedruk 1803)'',- sLeerredenen over verschi
llende onderwerpen (18111819,5 dln)''1- rBeoefeningsleer,ofdekennis der middelen 0MA getroost en heilig te
leven (1809,2 d1n)''' XVerhandelingen en
redevoeringen over verschillende onderwerpen

uithet vak derfraajeletteren en derzedekunde (1816)''j- een groot aantalbundels

Q8sten Januarj 1796,toondereedsvrceg een

o
nsemeenen aanleg voormuziek,studeerdete
Lelden en promoveerde aldaar in Maart 1818
ill de geneeskunde en vestigde zich a1s arts
te 's Gravenhage. Hier stichtte hj met4en
baron Hàyssen van Atzffdzltfyb in 1821 het

concert pDiligentia'
'en wjdde zich weldra
geheelen alMnde toonkunst,terwjlhj de
zomermaanien op zjn buitengoed ponsGenoegen''bj DelftdoorbragtIn1841verhuisde
htinaar Utrecht)waarhem het onGervoorzitterscha? werd opqedragen van het C011egium Muslcum trajedmum tterwjlhjervoorts
gedurende 22 jaren met den grootsten jver
ter bevordering der kunst werkzaam was.
Van 1841 tOt 1844 was hj een vruchtbaar
medewerkrr aan het pNederlandsch Muzikaal
Tjdschriftu en van 1844 t0t1852verscheen
zjn eigen muzikaal tjdschrift rcaecilia''.
Voortsschreefhj n0g:,Detoestand van het

XLeerredenen''benevens verhandelingen in de Protestantsche kerkgezang in Nederland berevensmiddelen t0tdeszelfs verbetering,1!werken van hetHaagsch Genootschap enz.
NQol@@s OAHdJICS Kist,een broederszoon Levensgeschiedenisvan OrlandodiLasso'',derbeidevoorgaanden en een hoogst verdien- en yGrondtrekken vaa de geschiedenis der

steljk godgeleerde.Hj werd geboren teZalt- muzlek dnor Brendel''. Hj was lid vande
Bommel deh llden April 1793, studeerde te Maatschappj van NederlandscheLetterkunde
Utrecht - vooral onder de leiding van vam teLgiden,en overleed den 23stenMaart1863.
5-,4: en HerLnya - in de theologie en
Klstdam m en komen tepasalseen werk
promoveerde aldaar den 13den Maart1818 op onderwatermoetgefundeerd worden.Zjbeeene dissertatie: pDe commutatione quam staan uit 2rjen ingeheide palen,aan welke
Constantino M.auctore sodetas subiit Chris- aan de binnenzjde gordingen - aan elke
tiana''@ Kort daarna wel'
d hj predikant te rj 2 - bevestigd worden,waartegen men
Zoelen,en in 1823zag hj zich benoemd t0t regtopstaandedamplanken plaatst,dieerworhoogleeraar te Leiden,welkebetrekking hj den ingeheid terwjlzj z00 digtmogeljkaan
den llden Odober van datjaar aanvaardde elkander sluiten.Deze kist wordtdaarna 4emet eene redevoering: rDe progressione in- vuld met besten kleigrond, di
e behoorljk
genii humani in dogmatum historia Christi- raoet vastgestampt worden, zoodat er geen
anorum animadvertenda.'' In die betrekking water kan doordringen,en nadatmen 00kde

washj ruim 36jaren wcrkzaam enlegdezieh
gedurende dien tjd vooralt0e op nasporingen
bètrekkeltlk de kerkeljke geschiedenis.Hj
overleed den zlsten December 1859.Hj was
bestuurder en t0t 3-maal t0e voorzitter van

deMaatschapyjvanNederlandscheLetterkunde
te Leiden, 1ld van de derde klasse van het

buitenzjden f
ler rjen met sterke gordingen
voorzien heeft,is de kistdam gereed.Zjn de

damplanken te lang om te w orden ingeheid,
dan beschoeit men hetbovenste gedeelte der
wanden 00k wel met horizontale planken.
svaar e0n kistdam aansluit aan een rauur,
m oet men dezen gedeelteljk uitbreken 0ra
een goed verband tê bekomen. De afstand
tusschen de rjen mag vooralniette gering
zjn. H et spreekt van zelf, dat d.e dikte
der palen enz.afhankeljk is van den aard

Koninkljk Nederlandsch InBtituut,enz.Van
zjnegeschriften vermelden wj:cArchiefvoor
kerkeljkegeschiedenis,inzonderheldvanNederland (1829- 1840,11dln,metprof.Royaardèb',
denl'',- van het werk.Zjn de kistdammen gereed)
- yNM erlandsch Archiefvoordenzelf

rKerkhistorisch Archief(1857,1859,2 d1n)''
, z00 kan men het daartusschen aanwezige
- sve
rhandelingoverde Christeljkekerkop water uitmalen.
bar4e enz.(183042dedruk 1832'',metgoud Kistnah ,in hetSanskriet Kriqina,een

hekronn: Goor Teyler'
s Gûdgeleerd Genoot- dervoornaamsterivieren van Dekan in Vöirschap, - pHet terugkeeren der W aldenzen Indië,ontspringt bj Mahaboelislwar in de

ln hunne vallejen in 1689 en 1690 (1850)'',
Nederlands bededagen en biddagsbrieven
(1848, 1849,2 d1n)'' - sBjdragen tot de
vroegste geschiedenis en den toekomstigen
bloei ;er HoogesehoolteLeiden (1850)'',nDe vrjewi1ofdemj,
nscheenredeljk vrjwbrken; wezen (1859),- voortseen groot

W est-Ghats ter hoogte van 1400 Ned. el,

omstreeks8geogr.mjlvan dewestkustvan
Dekan,stroomtovereen afstandvan 32mjl
zuidoostwaarts door Sattara,voorts dooreene
uitgebreide vlakte en neemt de wateren op
der Bhima en der Toemboedra.Voorts kron-

kelt zj over een afstand van 40 geogr.mjl

M ntal leerreGenen, alsmede onderscheidene d00r de rotsaehtige streken der Oost-Ghats
opstellen in de nTafereelen uitde geschiede- totdatzj,zich zuidwaartswendend,devlakte

nisderChristeljke qodsdiensten kerk''.

bereikt.Hare oevers zjn 10 t0t 12 Ned.el
hoog, zoodatzj de landen nietbesproeit.In
MwaldusAsdfen een verdiensteljkbeoefenaar de kustvlaktevloeitzj overeen afstand van
dermuziek.Hj werdgeboren te Arnhem den 16 geogr.mj1naarhetzuidoosten,totdatzj
ylorentius OtvweJ1: Ki8t, een zoon Van
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zich bp
'- Boboerlanka in 2 armen verdeelt,
welke eene delta insluiten terwjl zj ten
zuiden van Masoelipatam zich uitqtort in de
Indische Zee.Harelengtebedraagt1;8 geogr.
mP.
**j IederJaartreedtzj 2-maa1buiten hare

Hj is onyeveer 8 Ned.palm lang.Lange,
lancetvormlge,borstelige,kastanlebruinevederen bedekken zjn lirchaam en zjn snavelis
van lange, grotvormlge neusgaten voorzien.
Hj iseen schuwenachtvogel&dievan insec-

bre
Kkjigvaartuigdeoverzjdetebereiken.

de vederen te krenken en vervaardigen daar-

oevers.Zt!is nietbevaarbaar,en slechtshier ten en wdrmen leeft. De Nieuw-zeelanders
en daar bestaan gelegenheden,om in een ge- bereiden het taaje ve1 van denkiwizonder

lttel (Jehann Christian), een der ver- van fraljemantels.
maardsteorgelspelersvan zjntjd en çeboren Kiwlsch von Rotterau (Franz),een

te Erfurtin 1732,wasde laatste leerllng van uitstekend Duitsch verloskundige,geborenden
Sebastian WccA en vormde zelfeen grootaan- 3osten April1814teKlattau in Bohemen,stuta1 uitstekende organisten, zooals FidcFzer, deerde te Praag in de geneeskunde en zag
Köszler, 2ïzlk, Umbreitenz.Hj overleedals zich in 1837 geplaatstaan hethospitaalvoor

kraamvrouwen aldaar. W eldra schreef hj:
rDie Krankheiten derW öchnerinnen (1840,
2 dln)''
,en werdin 1842 benoemdt0tdocent
indegynaecologieent0tartsinhetalqemeen
ziekenhuis. Voorts schreef hj: pKllnische
Vortrëge iiber die Krankheitrp der Gebërmutter (184544de druk 1859)'',en werd in
1851 hoogleeraar te Wiirzburg.Hj schreef
voorts: pBeitrëge ztlr Geburtskunde (18461848,2 dlnl''
?en eentweededeelzjnerpKlinische Beitrâge (1849; 2(le druk 185z),,
j
kram pachtigen toestand van de willekeurige waarna hj naar Praag terugkeerde en een
gpierzequwen van hetmiddenrifOfvan andere aanvangmaaktemetzjnwerk:pDieGeburtsnde(1851- 1852,dl1- Q)'',dochreedsden
spieren,althansstuiqachtigebewegingen ver- ku
oorzaakt.V0orkittellng zjn in hetalgemeen 29tten November 1852 overleed.
die deelen der opperhuid hetmeest vatbaar,
Kjökken-mödding,p'
oordeljk keukenwaar de gevoelszenuwen het digtst aan de modde
r ofkeukenajbalisdenaam ,dien Deenorganistte Erfurtin 1809,nadathj grooten
r00Dl VorYporven had door het werk: pDer
angehende Organist (1801, 3 dlnl''en door
zjn.NeussChoralbuch (1803)''.
Kittellng isdenaam van eenesoortvan
huidaandoenlng.welke eenigzinsmetjeuken
overeenkomt. Zj wordt verwekt door eene
zacht-strjkende aanraking van t
le opperhuid,
welke aanvankeljk iets aangenaams heeft,
maar niet lang verdragen kan worden,daar
zj bj eenigenduurbjgevoeligepersoneneen

oppervlakte liggen, zooals in de handpalm ,
de oksel- en knieholten en Onder de voetzolen.Daarom zjn personen raet eene teedere
huid,zooalsvrouwen en kinderen,hetgevoehgst voor kitteling.Deze wordtdpor geneesheeren w e1 eens als kunstbewerking aange-

sche oudheidkundigen gegeven hebben aan
eigenaardige vuilnishoopen,welkemenmeestal

nabj hetstrand aantreft.Zj werdenvôörde

meer naauwkeurige onderzoekingen vanSteenstr'
up en W orsaae beschouwd als mosselban-

ken,diedezee erhad achtergelaten.Zj v0>
wend;zj kittelen nameljk met een veertje men kleine heuvels ofterrassen ter dikte van
het sljmvlies Om re:exiebewegingen in sam- eenige Ned.ellen,doozgaansvan langwerpige
mige spieren tedoen ontstaan,bjv.datvan gedaante en verheFen zich op de Deensche
den neus om een niezen, datvan het strot- kustbj Soelages,Meilgaardenz.eenigeNed.
tenhoofd om hoest,dat van den slokdarm om ellen boven den zeespiegelen op de westkust
braking te veroorzaken.00k bedient m0n daarbeneden.Laterheeftmen dergeljke heuzich van ditmiddelbj drenkelingen,om de vels in Engeland en vooralin Noord-Amerika
evonden.De Deensche bestaan hoofdzakeljk
ademhalinytevernieuwen,- voortswanneer g
vreemde llgchamen in de neusholte ofdelucht- uitde schelpen van 3 soorten vanweekdierenj
pjp zjn gedrongen,ten einde deze dooreen welke o0k thans n0g gegeten w orden.Eene
schok te verwjderen,- eindeljk bj vergif- van deze - de oester - kom tin dien 0mtiging,wanneer geen anderbraakmiddelvoor- trek niet meer voor.D aarenboven bevatten
handen is.
zj de overbljfselen van eenige eenschalige
K itzingen , eene stat
l en hooldplaats van weekdieren - hoorns - ,welke men alleen
het evenzoo genoemde districtin hetBejer- verkrjg:n kan doorzeuitzeetehalen,alssche gewest Beneden-Franken, 21/4 geogr. mede van visschentkreeften en krabben.O0k
mjlvan W iirzbnrg,Op den regteroevervan ontm oetmen daarin beenderen vanlanddieren,
de M ain en door eene brug ter lengte van welke doorjagersworden gevangen,en m en
300 Ned. el met de voorstad Etwashausen heeft opgemerkt,datdemergbevattendebeenaan de overzjdeverbonden telteenenjvere deren verbrtlzeld zjn. Men ontdekt er van
den 08r0s, beer, lynx, wolf,van hetwilde
bevolking van ruim G000 zielen.
K iw i (Apteryx) is de naam van een ge- zwjn en het hel'
t en van de ree,alsmede
Blachtvan vogels uitde afdeelingderL00pv0- van een aantal watervogels,zooals de wilde
gels, welke zich onderscheidtdoor het gemis zwaan,en van de groote,thansuitgestorvene
van vleugels.Men kent slechts êéne Boortvan alk (Alca impennis) en van landvogels - ,
ditgeslacht,nameljk de Nient
v-zeelandseke zooalshet korhoûn,datthans inDenemarken
N'
l
t?
i (A.australis),alz00 gengemd naarzjn niet meer voorkomt.Beenderen van hetren-

eigenaardig geschreeuw.Hjb6woantdewou- dier,den eland en den (thansin Littàauen

den van Nieuw-zeeland, werd in 1812 voor n0g levenden en ten onregte aldaar oe1'os ge-

oemden) wisent ontbreken. Daar men er
de eerste maal naar Engeland gebraçt en n
schjnt weldra geheel te zullen verdwdnen. hertshgrens uit.alle Jaargetjden en evenzoo
'

492

KJöKKXNMöDDING-KLAAUwIEREN.

vedegenwoordigers van alle ontwikkelings- in het plantenrjk van Denemarken hebbep
tjdperken deroverigezoogdieren in aantreft, plaats gegrepen. Hetzelfde merkt men op in
bljkthet,datdieplaatsen gedurende het4e- Amerika.
heele Jaar bewoond waren.Heteenige huls- K laauw en is de naam , dien men geeft
dier!waarvan overbljfselengevonden worden aan de pooten van verscheurende zoogdieren,
in dle heuvels,is een kleine hond,welke op alsmede aan dievan vogels.Spreektmen echdien der hedendaagsche Laplanders geljkt. ter van klaauwzeer, dan worden de hoeven
Dat deze een huisdier geweest is,werd door der herkaauwende dieren bedoelt.Die ongeSteenstrup aangetoond uit het feit,dat som- steldheid vindt men vooral bj schapen en
migebeenderen,inzonderheid vogelbeenderenj bestaat ill eeno algemeene ontsteking der
afgeknaagd waren.Dat die hoopen van men- voeten,gevolgd door waterblazen en gevaar-

schen afkomstig zjn,maaktmen daaruitop,
dat de schelpen ongeveervan geljkegrootte
en alle doormiddelvanwarmtegeopendzjn.
Daarom vindt men er 00k kolen en asch,
welke laatste gedeelteljk van zeegewassen

ljke zweeren, welken die dieren dikwjls

met den dood bedreigpn.Het langdurig staan
op den van scherpe gier doortrokken stalbodem wordt voor de oorzaak gehouden. Na
haar ontstaan w ordt deze ziekte besm ette-

afkomstig is.00k zietmen hieren daarstee- li
jk.Droogestallen on weiden zjn debeste
nen, waarop vuur werd aangelegd,en groo- geneesmiddelen;daarenboven voorziet menin
tere haardsteenen, die vermoedeljk in het Engeland het rundvee, datdoor klaauwzeer
midden der hutten waren geplaatst.W jders is aangetastj met goed gevolg van getahperontwaarde men er allerlei ruw vervaardigde tsja-sokken.
werktuigen van beenderen,horens en kiezelKlaauwengang, 00k we1koekengang of

steeneu, zooals messen,trolels,bjlen enz.
, overal genaamd, is het gemeenschappeljk
stukken van potten,vermolmde houten bjl- laten weiden van vee op onafgesloten land.
steelen, hamers, naalden,booren,elzen van
hertshoren en beenderen en kamvormige voorwerpen, die t0t het knoopen V3n netten
dienden. N0g nooit vond men er eenig me-

Hetwordtgebezigd voorhetrondzwerven van
vee Op woeste,onbebouwd liggende gronden,
velden, bosschen en broeklanden.Het is een

taal, zoodat de keukenvuilnis ongetwjfeld
uit de steenperiodeafkomstig is.Omtrentden
Juisten tjd heerscht n0g altjd verschil van
meening, daar sommigen van oordeel zjn,
dat het ontstaan dier heuvels dagteekent
van hettjdperk der hunebedden,terwjlanderen daaraan een veelhoogerenouderdom tgeschrjven.- D00rscherpzinnigeOpmerkingen,

dit wordt gebezigd voorhet gemeenschappe-

in verband met de voormalige aanwezigheid

soortgeljk regtalsdatvanstoppelieeide,maar

ljk laten weiden van vee op openliggende
landen,hetzj die alofnietvoorden akkerbouw bestemd zjn, mits natuurljk in het
eerste gevalde vruchten zjn ingeûogstofde
akkersbraak liggen.
H etregtVanstoppelweidewordtuitgeoefend
door inwonersvan dezelfde gemeenteofbuurh

schap,terwjlde klaauwengang ttlsschen het

van korhoenders,is opgemaakt,dat dekeu- vee van onderscheidene gemeenten ofbuurtkenvuilnis in Denemarken afkomstig is uit schappen plaats heeft. De eigenaar,die ge-

een tjd,toen aldaardennenwoudenbestonden, bruik maakt van zjn regt,om zjn erfaftew elke later door eiken- en vervolgens door

sluiten, verliest het regt van klaauwengang

beukenbosschen vervangen zjn. Daar men en stoppelweide naar evenredigheid van den
voorts in de grafheuvels en hunebeddenbeen- grond,dien hj doorde afsluiting aan de gederen vindt van andere huisdieren,vooralvan meeneweidronttrekt.
paarden,endaarenbovenveelvolkomenerwerkKlaauwleren (Laniinae)isdenaam eener
tuigen van geslepensteen,zooheeftm enhieraan

familie van Muschachtigevogels(Passerinae).

hetbewjsontleend,datdeklökken-möddings Zj onderscheiden zich door een krachtigen,
t0teen veeloudergedeeltevandesteenperiode haakvormigen snavel,dieaan weêrszjden inbehooren dan de hunebedden.De bestrjders gekorven en van een tandachtig uitsteeksel
van dit gevoelen wjzen daarentegen Opeenige voorzien is, door sterke pooten om een m et

ruw-bewerkte voorwerpen uit de keuken- schilden bedekten voetw ortel.D eze roofzuchvuilnis,welke met geslepen steenen bjlenge- tige vogels voeden zich metgroote insecten,
zaaaktzjn,en vermoeden,datde beenderen muizen en kleine vogels, en wanneer ztJ
van huisdieren in de hunebedden door vossen hunne prooi niet aanstonds verslinden,hech-

of dassen derwaartszjn gesleept.Zj zjn al- ten zj die aan doornstruiken oftusschende
z00 van oordeel,dat de vuilnishoopen en de takken vast. Men heeft in Europa 7 soorten
hunebedden t0t denzelfden tjd behooren,- van Klaauwieren, en van deze worden 3 in
en wél,dateerstgenoemden van de arme vis- 0ns Vaderland aangetroFen, namel/k: De
schers aan de kust en laatstgenoemden van Klapekster (Lanius excubitor): 00k blaauwe
aanzienljken afkomstig zjn.H0edit00kwe- klcz
é6r, kandwerk en zûnkebilter genaamd,
zen moge, zooveelis zeker,datde keuken- blaauwachtig grjs met zwarte vleugels en
vuilnist0thetoudstetjdperk behoort,waar- staartpennen, - de roodkoppiye kllz?
zvr (L.
in zich menschen inDenemarkenvestigden,- rufus) met bruinrood achterhoofd en hals,
dat dit tjdperk gesteld moetwoxdenna het voor 't overige w it,behalve een gedeelte van
rendierentjdperk, hetwelk meer zuidwaarts de vleugels en staartpennen,- en fjegraaItwe
zjneoverbljfselenheeftachtergelaten,endat JIJISZtAr (L.Collyrio),00k negendooder,soltatgr sedert dlen tjdbelangrjke veranderingen twkdferen br'uinedoorndraaijergeheeten,kleiln het dierenrjk teland en terzee,alsmede ner dan de voorgaande,graauw vankleurmet
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een roodbruinen rug,witten buik ,bruinzwarte ofmetalen schjfen bestrooitdiemetfJnzand.
vleugels en zwarten staart.Delaatste 2 s0or- Terwjl zj alleen in hetmidden ondhrsteund

ten kunnenallerleigeluiden nabootsen enzjn wordt,brengtmen haar,doormeteen strjktrekvogels.
stok langsden rand te strjken,in eenetrilKlaaMwiren (cirrhi)noemtmen 00k draad- lende bewering.Daarbj verdeeltzich degevormige, enkelvoudig'
e of vertakte, schroef- heele schtjfln vakken,tusschen welke Onbevormige plantendeelen, die zich aan nabj- wogene grensljnen liggen. Het zand in die
zjndevoorwerpen vasthechten en alzoosteun vakken geraakt dan 0ok in beweging,rangverschafen aan een zwakkenstengel.Zj zjn schikt zich naar den aard van deze cn vormt
geeneoorspronkeljkeorganen,maarvervormde daardoor regelmatige fguren. Deze worden
bladstelen (zooals bj Tropaeolum pentaphyl- naar haren ontdekker de klankFgwren 1l
m1
lum),bladen (zooals bj Gloriosa superba), Cltladnigenaamd.H0e hooger de toon is,des

blaadjes (zooals bj PiBum sativum), steunbladen (zooalsbj Bryonia dioica),en bloem
stelen (zooals bj Vltis vinifera). De naam
klaauwieren is te verkiezen boven dien van

ranken, omdat deze bepaaldeljk gegeven
wordt aan de dunne uitloopers (sarmenta),
even boven de wortels van de aardbezieplant, de moederplant, de maagdepalm enz.
K lagenfurt, de hoofdstad van het her-

togdom Carintàië
' en alzoo dezetelvan het

te grooter wordthetaantalvakken,en elke

toonleverteeneafzonderljkeklankiguur.Zjn
echter de schjvellverschillend in grootte nf
in elasticiteit, dan kunnen dezelfde fguren
van zulkeschjven ook welverschillendet00nen aanwjzen.
K lankverschuiving.De wet derklankverschuivinr, door Jaeob Gri-elontdekt,is
voor devrlenden dervergeljkende taalstudie
van hethgogste belang.Zj leertons,h0ede

bestuur en van hetlandsgeregt,teltomstreeks talen van verschillende volkeren, schoon uit
14000 inwoners en ligt in eene bekoorljke dezelfde bron gesproten dool' eene regelm avlakte,doorde schilderachtige bergketen der tige wjziging van den klank van somm ige
Karawanken Omgeven,nietver van derivier- medeklinkers van elkander zjn afgeweken.
tjes de Glan en deGlanfurten van hetsier- Zjn de klinkers,als vertegenwoordigers van
ljkeW örthermeer,datmetkleinestoombooten het gevoel,meerduurzaam,bj deeiqenljke
bevaren wordt en door een kanaalmet de ofstomme medeklinkers,die de werklng van
stad verbonden is.Deze laatste vormteen na- het reqel
end verstand vertolken,vindt men
genoeg regelmatig vierkantmetregte,breede gewigtlge veranderingen. Die medeklinkers

straten, waarin men echter nietveelbedrj- zjn, naar gelang van den klem ,waarmede

vigheid aantreft. T0t de merkwaardige ge- z
kj wordenvoortgebragt,onderscheiden in)J.j-,
bouwen behooren er: de toren van de St. eel- en tonyletters, en wederom verdeeld ln
Aegidius-kerk,90 Ned.elhoog,vanwienst0p weeke, havde en aanyebl
azene (geadspireerde).
men een prachtig uitzigt heeft over den 0m- Vergeljkt men nu hetGothisch - mede de
O
uds
t
e
de
r
Dui
t
s
e
he
t
al
en
- meteeneoudere
trek, - hetreger
'ingsgebouw ,afkomstig uit
de 14de eeuW , meteene wapenzaalvan den vermaagschaptetaal,bjvoorbeeldhetGrieksch
Carinthischen adel,- en hetpaleis van den of Latjn, dan ontwaart men,dater eene
vorst-bisschop m eteeneverzameling vanschil- reqel
matigeverschuiving vandestommemede-

derjent- voortsdenieuwereaalschoolmet
den botanischen tuin, en hetnieuwe burgerhospitaal.Erzjn 6 Openbarepleinen:Op het
Nieuwe Plein heeft men een standbeeld van
Maria T/z6ree
qïv en oq hetPrinsenplein eene
obelisk, ter gedachtenls van den Vrede van
Presburg.Voortsvindtmen ereengymnasium

kllnkers der drie monddeelen (lip, keel en

tong) heeft plaats gehad, en wel zôô, dat

de Grieksche weeke plaats heeftgemaaktvoor
de Gothische ltarde,de Grieksche harde v00I
de Gûthische aangeblazene, en de Grieksche
aangeblazenevoor de Gothischeweeke.Die verschuiving, m isschien in den aanvang OnZ0r

en een progymnasium meteeneboekerj,eene jaartellinq begonnen enin de 4deeeuw v01godgeleerde school, een seminarium voor eindigd,lsin de 6dedooreene tweede plaatspriesters, eene reaalschool, eene am bachts- vervanging van m edeklinkers in dezelfde rigschoolen een instituutvoor doofstomm en,- ting in Zuid-b uitschland gevolgd. Men geeft
aan den naam van klankrersehuiring.V0leindeljk een natuurkundig yenootschap met daar
een muséum , en een historlsch genootschap gens dien regel z0u men moeten hebben:
met eene bibliotheek.TOtde inrigtingen van
Griekse'
h:b,p ,ph'.- g'k,cA.- d,f,fA.
njverheid behooren er eene tabaksfabriek, Gothisch:p,FA,b.- à,cA,g. f,fA,d.
H oogduitsch:ph,b,p.- cA,.ç,k.- fA,d,f.
eene loodw itfabriek en eene lakenfabriek.M en
heeft er eene kamer van koophandelen eene
Doch in het Latjn gaat deaangeblazene
bank , en de stad is doo1'een spoorw eg m et li
pletter(FA)reedsoverineensyirant(.
/)jende
de Zuidbaan verbonden. De vestingwerken, aangeblazene keel
letter (cA) ln eene bloote

in 1809 doordeFranschen gesloopt,zjn er aanblazing (A); ditheeft 00k plaats in het

in wandelplaatsen herschapen.Tusschen Kla- Gothisch, en die klank is alsdan v00r geene
genfurt en St.Veit vindt men overbljfselen verdere ver*huiving vatbaar.Hierdoor wordt
de regel:
van de oud-Romeinsche stad Virunum.
Gothisch:p ,./'
K lagt.zie Aanklagt,Prooès.
,b.- k,J,,g.- f,fA,#.

K lander,zie Korenworm.
K lank , zie Gelldd.
K lanknguren worden op de volgende

wjze voortgebragt:Men neemt eeneglazen

Hoogdtlitsch:.pA(./'
),hp.- claA,k.- z,h t.

Alsvoorbeelden geven wj:
Van b,p,plb.lt
z?
/ïy-,leppa,l6s.
Vanp,f,J.
.zlfer,fatl
ter,Jatar.
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Van pk (X ,b,p.Jrcfer,brôtl- ,.
prl0#>. van Oorlog te Debreczin.Dââr ontwierp hj
Van cA,.g,k.X o'troç (hortwè,gards,karto. het operatieplan voor den zomerveldtogt.hetVan JA,d,t.Of()Lferè ,dins,tier.
welk wegens de tegenstribbeling van Görpd

Ieder za1 inzien h0e de toepassing van de niet ten nitvoer gelegd werd.De belégerlng
wet derklankverschuiving geschiktis om ons van ofen wasdoo1'Klapka bepaald afgeraden,
degeschiedkundige ontwikkeling dervermaag- en toen Gör-qeina de verovering dezervesting
zelf zich met de portefeuille van Oorlog beschaptetalen tedoen begrjpen.
Klapka (Ge0rg), een der hoofdbevelheb- lastte, werd Klapka t0t kommandant van

bersindenHongaarschenomwentelingsoorlor, Komorn benoemd.De openbare vjandschap
werd geboren te Temesvâr den 7den Apnl tusschen Xosswtlt en Görgei,welke bj het
1820,ontving zjneopleidingaan demilitaire ontslag van laatstgenoqmdedreigde uittebarse,
hoolte Karansebes en trad in 1835alskadet st
en,zochthj tebedwinqen,doordien datbein dienstbj eenregimentveldartillerie.Nadat sluitdoorzjnebemiddellnggedeelteljk werd
hjin 1840btIhetkorpsbombardiersverplaatst ingetrokken. In de gevechten van 16 en 21
was,wtldde hj zich metjveraan de krjgs- Junj,welke hj ontraden had!enin develdwetenschap en werd in 1842 Onder-luitenant slagen van 2 en 11 Julj vö0'rKomorn was
bj de Hongaarsche ljfwacht,zoodat hj in Klapka naast Görgei de held van den dag.
degelegenheidwasom teW eenenzgnestudie Nadatlaatstgenoemde m ethethoofdlegernaar
voort te zetten.In 1847 zag hj zich bevor- de vlakte van de Theisz wasgetrokken,bleef

derdt0tluitenantbj het12degrensreqiment,
doeh nam weldra zjn ontslag.Toen ln 1848
in Maart de volksbeweging Ontstond, stelde
htjzich terbeschikking van denieuwe H0ngaarsche regéring!welkehem tegen heteinde
van Meimet Ga'al en Ht
fnik naarSiebenbiirgen zond, om er de Szeklers voor hare
zaak te winnen.Kortdaarna werd hj kaqitein van het6debatal
jon der Honvéd.I11dle
betrekkingonderscheiddehj zich in denveld-

t
ogt teyen deSerben,klom op t0tden rang
van magoor en ging in September eerstnaar
Kom orn en toen naarPresburg om de versterking dier steden tebesturen,voortstegen het
einde van November a1s chefvan den generalen staf naar het armeekorps, datzich in
het Banaat onder het Opperbevel van Kis'
bevond.Hj regeldeer den aanval op de versterkte stelling dervjanden,en deverovering
van de verschanste plaatsen Alibunâr,Karlsdorf,Karlovâcz en van het belangrgke bruggenhoofd bj Tomasovâcz was daarvan het
gevolg. O0k het opemtieplan van het Hongaarsche leger in hetbegin van 1849 wasvan
Klapka afkomstig. Na de nederlaag, door

M eszdrosden 4denJanuarj bj Kaschau tegen
Sa lok geleden, ontving K lapka als kolonel
hetopperbevel,en hetgelukte hem nietalleen
zich in hetbezit van den overgang over de
Theisz te handhaven en alzoo Debreczin te
beveiligen,maar00k aandeHonvédeenezegepraal te bezorgen op de geregelde Oosten-

rjksche troepen en den moed van zjn leger
teverhoogen doorde overwinningen bj Tar-

czal, Keresztur, Hidaknémety enz.Aan den
driedaagschen slag bj Kâpolna (26- 28 Februarj)en aan den voorspoedigen veldtogt in

Aprilnam hj op eeneroemrpkewjze deel.
Hp voerde toen beveloverhetlstearmeekorps
en behaalde vooral lauweren in den slag bj
lsaszegh (6April)enbjNagysârlô(19April);
dezeplaatsen Damjanicswerdenstormenderhand doorhem ingenomen.Vandèn slag,den
Q6sten April aan het Oostenrjksche belégeringskorps vôör Komorn geleverd, had hj
desgeljks het plan in gereedheid gebragten
hj voerde bj die gelegenheid hetbevel over
den linkervleugel.Daarnaw erd Nagy Bandor
zjn Qpvolger en hj zelfvoorloopigminister

Klapka als bevelhebber te Komol'
n achter en
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uitvallen.Schltterend wasdie van 5Augustus,
toen het grootste gedeelte der belégeraars in
den strjd,gedeelteljk indeDonau omkwam.
Klapka verkreeg toen een grooten buitenver-

legde zjn hoofdkwartier naar Raab.Terwjl
hjtten gevolge zjnerzegepraal,ophetpunt
stond een invaltedoen in OostenrjkofStiermarken,ontvinghjberigt,datGörgeidewapenshadnedergelegd,zoodathjnaarKomorn
terugtrok.De beslissendetoon,waarophtjen
zjn krjgsraad hetvoorstelt0tonvoorwaardeljaktede
d
onOo
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met eene voorwaardeljkeovergave.Decapitulatie werd den 27sten September tusschen
Klapka en den veldmaarschalk H@ynau gesloten, en hare bepalingen waarborgden aan de

bezetting van Komorn het leven en de vrjheid.Klapkaverlietzjnvaderlandenvertoefde
bj afwisseling in Frankrjk,Zwitserland en

Italië.Bj hetuitbarsten van den Krim-oorlog
begafhj zichnaarConstantinoyel,maarvond
er geen geschikt veld voor zjne werkzaamlleid, zoodat hj tegen het einde van 1854
naar Zwitserland terugkeerde, alwaar hj te
Genève het burgerregt verkreeg. Zjn aandeelaan den omwentelingsoorlog heefthj bçschreven inzjnebelangrjke:nMemoiren(1850)''
en in hetboek:rDerNationalkrieginUngarn
undSiebenbiirgen(1851,2d1n)''.Voortsschreef
hj:mLa guerred'Orienten 1853 et1854Jusqu'a lafn de Juillet1855 (1855,o0k in het
Engelsch vertaaldl'.
Klapperboom , hetzelfde a1s Kokospalm
(ziealdaar).
K laproos (PapaverRhoeasL.4,eeneêénJarige plant uitdefamilie derPapaveraceae,
isbj 0nseen lastig onkruid onderhetkoren
op klei-en zandgronden.Zj bloeitin Junj
en Julj en onderscheidtzich dooreen sttjfharigen stengel, vindeelige bladeren, lange,
behaarde bloem stelen en roode blûemen.D eze
laatsten hebben een z-bladigen, afvallenden

kelk,4 bloembladenytalrjkemeeldraden en
eene4-totzo-straligt
astempelsehjf.Menheeft

o0k dubbele,w itteenbonteverscheidenheden.

Eeneandere soort(P.dubium L.)3metkleu-
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rige, meer steenroode bloemen, 6- ofmeer- l'
Asie (4 dln metatlasl'',- pMémoiresrelastraligen stempelenpriemvormigehelmdraden, tifs à l'Asie (1834)'',- rcollections d'antidraagt den naam van kleine kkzrpo:, - qui
tés égyptiennes (1829)'',- pExamen criterwjleene derde(P.Argemone L.
4,opzan- tique des travaux de feu M.Champollion sur

dige bouwgronden voorkomende,fjnere bloe- leshiéroglqphes(1832)'',- ensAperçugénémen en stekelharige w uchten dragende,met ra1 de trols royaumes,traduit de l'original
dien van rui
gekltz
wrpp,
gbestempeld wordt.
japonais-chinois(1833)''.

K 1aproth. Onder dezen naam vermelden

wi
J-:

M'
artinAFllrïcAKl@proth,e0nverdiensteljk

Duitsch natuur-en scheikundige. Hj werd
geboren te W ernigerode den lsten December
1743,waseerstapothekerteBerljn,zagzich
vervolgens geplaatst a1s scheikundige bj de
Académie van W etenschappen en ontving
daarop eene benoeming t0t hoogleeraar in de
chemie bjhetkorpsKoninkljkeveld-artillerie.
Htj overleed a1s pobermedidnal- und Sanitâtsrath'' en professor in de scheikunde aan

Klara-elf (De), eene rivier in Noorwegen, Ontspringt nabj de Zweedschegrenzen
uit het Famunmeer,draagtin hetbegin den
naam van Trjsilen bereiktnaeenl00pvan
14 geogr.mjl als een snelvlietende stroom
het grondgebied van Zweden,waarzj dien

van Klara-elf ontvangt en na eene reeks van
stroomversnellingen en w atervallen m et twee
arm en,w elke heteiland Tbingvallaom vatten,
zich uitstgrtin het W enernmeer.
K laren is de naam van eene technischchemischebewerking,waaraan menzoodanige
de universiteitteBerljnopdenlstenJanuarj vloeistoffen onderwerpt, welke men door;l1817.Hjisdeontdekkervandezirkomaarde, tratie niet helderkan maken,omdat devaste
van het tellurium , van het titanium en van deeltjes ôf mede door den flter dringen öf
het uranium , en verwierfdoorzjnenaauw- dezen verstoppen.Deeenvoudigstemethodeis
keurige analysen grooten roem.Zi
jn V00r- deze, dat men het troebele vocht geruimen
naamste geschriftis:rBeitrëgezurehemischen tjd laat staan,waarbj diedeeltjesnaarden
Kenntnisz derMineralkörper (1795- 1815,6 bodem zinken.Alsdan wordtde helderevloeidln)''.Zjn pchemischesW örterbuch (1807- stof doo1-middelvan een hevelin een ander
1819, 5 deelen mat 4 vervolgdeelenl'' met vat overgebragt. Vloeistoflbn, waarin zich
Wol
f uitgegeven,isthansgeheelverouderd. zelfstandigheden bevinden , die door warmte
Heinrieh JlI1.
: Klaproth', een verdienste- stollen, kunnen geklaard worden door ze te
1jk beoefenaar derOostersts
he talen en een verhitten. De stollende bestanddeelen omsluiZ00n Van den voorgaande.Hj Tierd geboren ten detroebelmakendedeelt
jesen brengen ze
te Berljn den llden Oetober 1783 wjdde naax de oppervlaktej waar m en ze kan afzich reeds 0I
!Jeugdigen leeftjd aan de beoe- scheppen. W aar zulke stollende zelfstandigfening derAzlatischetalenenlegdezich vooral heden ontbreken,kan men ze erbjvoegen.
t0eophetChineesch.NadathjzichdoorQ Daartoe gebrtlikt men eiwit, bloed, visch-

uitgavevan hetpAsiat.Magazin(1802enz.) ljm enz.
had bekend gemaakt,zag hj zich geplaatst K latergoud.'W anneer men koper in vera1sadlunctvoordeAziatischetalentePeters- schillende verhoudingen metzink zamensmelt,
burg.Hj vergezeldein 1805graafGolowkin, dan vindtmen durbj legérinyen,welke*01die alsgezant naarChina werd afgevaardigd, komen de kleur van goud bezltten.Zulk eene
maar aan de grenzen terugkeeren moest,en

is hetmessing:en wanneer men ditzeer dun

ontving na zjneterugkomst,ûp voorstelvan uitslaat,verkrlgtmenhetbekendeklatergoud.
graafPotoeki,den last om van wege de Aca- Eene zeer geschikte legéring hiervoorbestaat

démie te Petersburg zjne onderzoekingen uit 70,1 gewigtsdeelen koper en 29,9 gew igtsom trent de volksstamm en van Azië in den
Caucasus voort te zetten. Ten gevolge van

deelen zink.
K latten 9een distrid op Java in de resi-

zjne reis, waarover hj uitvoerige berigten dentieSoerakarta,afdeelingPadlang,teltongemededeelde in zjne pReise in den Kaukasus veer 100000 inwoners, en de hoofdplaats,
und Georgien in den Jahren 1807 und 1808 welkedenzel
fden naam draagt,ligt231/2p=l
(1812- 1814, 2 dlnl'' ontstond het pArchiv van Soerakarta,aan den zuldoosteljken voet
fur die Asiatische Literatur,Geschichte und

van den Merapien bevateen goststation.Er

Sprachkunde (1810)''
. In 1812 nam hj zjn w oont een regentvoor depolicle en er iseen

ontslag uit de Russische staatsdienst,ging in fort met eene Europésche bezetting.In 1861
1814 naar Italië en vestigde zich in 1815 te hebben in dat district belangrjke aardstortinj in 1816 benoemd AFerd t0t gen plaats gehad.
Parjs,waar hi
hoogleeraar in de Aziatische talen en den
K lausenburg, in het Hongaarsch KolosQosten Augustus 1835overleed.Van zjnege- eJr,de hoofdstad van een evenzoo genoem;
schriftenvermelden wjvoorts:pGeographisch- comitaat in Siebenbiirgen,ligtin een bekoorhistorische Beschreibung des östlichen Kauka- 1jk dalaan deKleine Szamos en teltrnim

sus(1814)''- rBeschreibt
mr der russischen
Provinzen zwischen den KasplseeundSchwarzen Meer (1814)'' - rReisenach Georgien
und Imirethi (1815)'',- yverzeichnisz der

20000 zielen.Zj is door muren omringden
wordtverdeeld in de oud-en nieuwstaG,terwjl zj tevens5 voorsteden bezit.Men heeft

er een groot marktplein,onderscheidene wélchinesischen und mandschurlschen Biicherund gebouwde straten en eeneprachtigehoofdkerk,
Manuscripte der königlichen Bibliothek ill aan den heiligen Miehaè'
lgewjd en in 1414
Berlin (1822)'',
pAsia polyglotta (1823, doorkoning Mgismnnd gebouwd.T0tdemerk'' md een atlas), vTableaux historiquesde waardige gebouwen behnoren er voorts: De
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Drievuldigheidskerk,hetvoormaligeregêrings- behoefte voldeed, begon men in 1851 ;en
gebouw ,hetstadhuis,deHongaarscheschouw- ErnstAugust-mjngang te bouwen , die in
burgen onderscheidenepaleizenvangrafeljke 1864 in gereedheld kwam , eene verbazende
engt
euw
bezit en V00r een naeesterstuk V3n
familiën. Men vindt ervoorts een.R.Katho- l
mj
nbo
gehouden wordt.00k heeft men er
liek en een Protestantsch gymnasium , e0n
collège der unitariërs met een gymnasium, 5 groote jzersmelterjen,van welke Rotheeeneheelkundige en eeneverloskundigeschool. hiitte bj Elbingerode de grootste is.UitgeDe bevolking is meerendeels van Magyaar- strekte w ouden leveren er voorts eene groote

schen oorsprong en drjft een aanzienljken
handel, daar de stad,nietver van de grenzenvanSiebenbiirgeninHongartjeverwjderd,
de eerste stapelplaats is van de koopwaren,
die uit of over Hongartje komen. O0k de
fabrieknjverheid Ontwikkelterzich meeren
m eer. M en heeft er porseleinfabrieken en in

harenabjheid zoutgroeven.- A1shoofdglaats

vanSiebenbiirgenwas zjin 1848hetmlddelpunt der nationale Hongaarsche volksbewe-

qing,terwjlde Oostenrjksche troepen zich

m detweedehoofdstad deslands,inHermannstadt, vereenigden. In den aanvang der 0m-

wenteling werd zj doprden Oostenrjkschen

veldmaarschalk Puehner in bezit genomen,
maar den 25sten December 1848 door Bem

veroverd,waarna hj haart0taan heteinde
der omwenteling behield,zoodatzj hem t0t
magazjn van wapens en levensmiddelen en
t0t vereenigingspunt van nieuwe strjders
diende. Aan de overzjde der rivier verheft

hoeveelheid hout.Demjnen,jzersmelterjen

en bosschen houden in den Harz 8-t0t 9000
werklieden bezig, en hetweekloon van v01-

wassenpersonen bedraayter3t0t31/:thaler.
Klaver (Trifolium) ls de naam van een

plantengeslachtuitde familie der Vlinderbloemigen.Hetonderscheidt zich door eens-tandigen of's-spletigenkelk,eenemeestalnietafvallende bloemkroon, een stompen kiel,min of
llleer m et de bloembladen vergroeide meeldraden, die van beneden naar boven allengs
breeder worden, een kalen stjl, en eene
eivormige oflangwerpige,1-t0t4-zadigepeul,
meest niet openspringend,binnen de kelkbuis
of de verdroogende bloemkroon verborgen.
kklle klaversoorten hebben 3-tallige,Boms 5-

tallige bladeren entalrjket0trondachtigeof
aarvormige hoofdlesvereenigde bloemen.Van
de soorten,diein 0nsVaderland groejen en
voor onze veehouders van hetmeeste belang

zjn,noemen wij:

'
t
vitte klaver (T.repens

z
ich Op de ylaatsvan een Romeinschqnburgt L.), 00k kemp,sehapenbloem en steenklaner
de vesting,ln 1721 door Eameï VI gebouwd) genoemd, eene overbljvende, van Mei t0t
maarzjwordtnietonderhouden.Klausenburg Septemberbloejendeplaut,dieopallesoortûn

is het Claudiopolis der Romeinen, en men van grondenvoorkomt;zj heefteen kruipenvindtindienomtrekn0gdikwjlsvoorwerpen den stengèl en omgekeerd-eironde, ijngezaagde, aan den t0p eenigzins uitgerande
uithetRomeinsche tt
jdperk.

K lausthal, de hoofdplaats van hetvoor- blaadjes en witte t0tbolrûnde,langgesteelde

malig Hannoversche gedeelte van den Harz
ligt metZellerfeld,doorde Zellbach vanhaar
gescheiden, op eene woeste bergvlakte 0mstreeks 600 Ned.elboven de oppervlakteder
zee. Die beide plaatsen tellen te zam en om -

hoofdjes vereenipde bloemen, - aqrdbeziënklaver (T.Fraglferum L.
4,0ok rlngelboltge-

naamd en veelvoorkomende op lage,vochtig:
graslanden. Deze nadert t0t de voorgaande
soort, maar onderscheidt zich tevens door
streeks 15000 zielen, die in het mjnwezen licht-roode blgemen, - wilde roode klaver
devoornaametebron van bestaan vinden,daar (T. pratense L.4t 00k beemdklarer, narkenshetklimaater voor den landbouw te guur is. klaver en bangebloem geheeten,eenetweelarige
Klausthal is de zetel van een rBerghaupt- ofoverbljvende plant,die in onze bestewei-

ma
nnschaft'' welke op 111/4 E? geogr.mjl landen te huisbehoort.Zj heefteen opgaanom streeks 35000 inw oners bezlt. M en heeft den stengel,bjna gaafrandige,ovale,aangeer een gymnasium , eene mjn-académie met drukt-behaarde blaadles en roode bloemen,
belanjrjkeverzamelingenvandelfstoffen,eene vereenigd totbjkansrondehoofdles,die aan
m achlnenfabriek, een m agnetisch observato- den voet van een tweebladig omwindselvoorrium ,enz. De voormalige munt is in 1848 zien zjn,- Brabawdseheàllrer (T.sativum
naar Hannoververplaatst.- Reeds vôôrlan- Mill.) of
'Spaanseb'
e klc/
rer.Deze levert een
itmtlntend veevoeder en onderscheidt zich
gen tjdbloeide er de mjnbouw : omstreeks u
d
o
o
r
e
e
n
e
e
n
i
gz
i
n
s
ka
nt
i
gen ofzamengedruk1620 behoorden demjnen van Klausthalt0t

ten stengelen breedereblaadjesdan devoorgaande soortt- bqstaard-klater (T. hybridum .
5.),eene Overbljvende plant,die van
Junj t0t Augustus bloeit en op vruchtbare,
Klausthal in het bezit van den Koning van vochtige weilanden voorkomt.Zj heefteerst
tte,daarna roode bloemen en eene 4-zadige
Hannover.Men verkrjgteruitdeopgedolven wi
ertsen zilver (gemiddeld jaarljks11000Ned. peul, die ver buiten den kelk uitsteekt:ogtiyeklaner(T.medium L.),eene overbljpond),l00d,koper, arsenik enz.Er zjn 4 b
zilversmelterjen. De mjnen hebben er eene vende plant,welke veelop roode klaver geontzettende diepte, nameljk de mjn Samson ljkt,maarzieh onderseheidtdooreenbogtigen
bj Andréasberg eene van bjna 900 Ned.el. stengel,smaller blaadlesen meerlicht-roode
de belangrjkste van Duitschland, en eene
eeuw later leverden vooral demjnen D0r0thea en Karolina een aanmerkeljk bedrag.
Den lsten Julj 1866 kwamenallemjnen te

t den naam van steenOnder den grond vindt men kanalen voor het bloemen.- M en geef'
gele bloemen,
vervoeren der ertsen. Daar de George-mjn- klaver aan alle soortenL.met
en T.fliforme L.
gang, in 1799 voltooid, niet langer aan de zooals T.procusabens
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Nverd na den slag Van Chollet t0t divisiegeneraal benoemd. Daarhj zich onverholen
tegen alle bloedige maatregelen verzette 0n
door eene zachtmoedige bejegeninq der K0ningsgezinden den burgeroorlog wlldebjleggen,werd hj in 1794 verplaatst naar 00n0
divisie van het noorderleger.Hier diende hj
van een plantengeslacht uit de familie der onder Jourdan, nam deel aan den slag van
Oxalideae. Het onderscbeidtzich door een 5- FleurusenveroverdeMaastricht.Gedurende de

Eindeljk noemen wl
qhariye
J n0g: rnikllre'
r (T.arvenseL.)ofheth'
azenpooLjeteene
éénjarige plant,die van Junj t0tAugustus
bloeit en op schrale zandgronden dikwjls
voorkomt.Zj isharen naam verschuldigdaan
hare fraaje,rolachtig-behaarde,bloem-aren.
Klaverzurlng (oxalis L.) is de naam
-

bladigen,overbljvenden kelk,1
5bloembladen, veldtogten van 1796en 1798 voerdehjbevel
10 aan den voet vergroeide meeldraden, 5

over den linkervleugelvan Jourdan.W egens

e verliethj het
stjlen,eenelangwerpigezaaddoosen3-tallige ongenoegen methetDirectoil'
bladeren. Het omvat vele Kaapsche en Zuid- leger kort vôôr den slag van W iirzburg en
Amerikaansche soorten,waarvan sommige a1s weeso0k een zetelin hetW etgevendLichaam

Bierplanten worden aangekweekt,terwjldaar- van dehand.In woord en daad washj vrjonder ook zjn met eetbare wortels.- ln moedig,vermetelen driftig,en daardoorhad
Europa komen 5,- in 0nsYaderland slechts hj vele vjanden gemaakt, zoodathj zich
3 soorten voor.Deze hebben,evenalsdekla- vestigend te Chaillot bj Parjs ter naau-

wernood aan de ballingschap Ontkwam. Generaal Bonap%rte echter bragt hem een bezoek en noodigde hem uit om deelte nemen
aan den togt naar Egypte.Reeds bi
jdeverosella L.4, een overbljvend !lantje,dat in vering van Alexandrië werd Kleber gevaarljk
April en Mei bloeit,met krulpenden,eenig- gewond aan het hoofd. N.a zjne herstelling
'zins vezeligen w ortelstok,langgesteelde bla- vergezelde hj BontvartenaarSyrië,maakte
deren, omgekeerd-hartvormige blaadjes en met zjne divisie zich meester van JaFa en
witte,rood-geaderde bloemenquit dit gewas, Gaza 0n behaalde de overwinning bj den
erg Thabor.lonaparte.die we1watbevreesd
dat op beschaduwde ylaatsen groeit,bereidt b
men het bjtende zurlngzout,- deyele7
cJ>- was voor hetheftig karakter van D eber,be-

ver, 3-tallige bladeren en een scherpen,niet
onaangenaam-zuxen smaak, w elke m et dien
van zuring overeenkomt.De inlandsche soorten zjn: de yewone klarerznriny (0.aceto-

nerzwriny (O.strictaL.),eenoverbljvend,van lastte hem bj zjn vertrek metweêrzin met
Junjt0tSeptemberbloejendplantje,tevenseen het opperbevel, en Kleber was zelf weinig
algem een voorkomend Onkruid in moestuinen ingenomen met die betrekking. Daar de 0nen bouwlanden, met een npgaanden stengel mogeljkheid, om zich in Egyptestaandete
en gele bloempjes,- en de eenjarige0.cor- houden, voldoende bleek, sloot Kleber met

ni-lata L., welke op de voorgaande soort den Brltschen commodore î'
idng S-ïJA eene
geljkt,maarzich van haaronderscheidtdoor overeenkomst,waarbj aan de >ransche troepen
e
en
onbel
emmer
de
ove
rt
ogt metw apens
gemisvan steunbladen,minderbehaardeblaadJ'es en opgerigtafstaande bloemsteeltjes,wan- en bagaadje werd toegekend.Toen echter de
Britsche adm iraalK eitlöditverdrag verwierp.
neer de vruchtt0trjpheid hekomen is.
nam Kleber hetstoute besluit,hetland nogurinyznltr.
K laverzur zie Z'

Kleber(JeanBaptiste),generaaldereerste maalsaan de Fransc,heheerschappjteonderburg den 6den Maart 1753.Hj wasde zoon krjgsmagtden zostenMaart1800 hetgeheele
Fransche Republiek,werd geboren te Straats- werpen. Hj vernietigde met zjne geringe

van een tuinierenvertrok op l6cjarigen ouder4om naar Parjs,om zich aldaar op de bouwkunst t0e te leggen.Na zjn terugkeer werd
hj door 2 Bejersche edelen, die hj in een
geveehtha4 bjgestaan,op demilitaireschool
te Alinchen geplaatst, en de Oostenrjksche
generaal K annitz benoem de hem in 1770 t0t
luitenant bj zjn regiment voetvolk. Na den
veldtogt van 1778 lag Kleber in Luxem burg

in garnizoen, en daar hj geen uitzigt had
op bevordering? nam hj in 1783 zjn ontslag
en keerdeterug naarden Elzas.Nuwerdhj

archited te Bét
brten deed er onderscheidene

Mnzienljke gebouwen verrjzen.Neiging tot
de krjgsdienst echter lokte hem in 1792bj
het uitbarsten van den omwentelings-oorlog
in degelederen dervrjwilligersten hj werd
chef van een batal
jon,hetwelk opruktenaar
Mainz.Gedurende hetbeleg van 1793 ontwikkelde hj alsadjudant-generaaleen Ongemeenen jver.Evenals de andere hoofdoëcieren
werd hj na decapitulatie in hechtenis genomen,en hj had den moedom hetgedragvan
Custine te verdedigen.Na zjne bevordering
t:tbrigade-generulstree;hj indeVendéeen

Turkschelegerbj Heliôpolis,beteugeldeden
opstand te Caïro en was w eldra wedermeester
Van geheel Egypte.Te midden zjner pogingen,om metdeTurken een afzonderljk verdrag te sluiten, werd hj echter den 14den
Junj 1800 door een dweepzieken Turk vermoord.De Republiek verloorinhem eenkrachtigbeschermer.Lodewî
jkX VIIIdeedterzjner
eer te Straatsburg een gedenkteekenverrjzen.
Klee (Heinrich),een verdiensteljk R.Katholiek godgeleerde,geboren den zosten April
1800 te Miinstermaiteld bj Coblenz, werd in
1821 leeraar aan het blsschoppeljk gymnasium, in 1825 hoogleeraar in de godgeleerd-

heid en wjsbegeerte aan het bisschoppeljk
seminarium te W irzburg,en in 1829 h004leeraarbjR.Katholiekegodgeleerdefacultelt
teBonn enin 1839teMiinchen,waarhj den
28stenJulj 1840 overleed.Behalvezjnhoofdwerk,getiteld:pKatholischeDogmatik (1834,
3 dln,3de druk 1844)'', schreef hj: pDie
Beichte (1827)'7
,- c'
ommentaren ophetEvangelie van Johannes (1829), den Brief aan

deRomeinen (1830),en den BriefaandeHebreën (1833),- pEncyklopsdiederTheologie
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(1832)'',- sDie Ehe (1833)'',- pDogmengeschichte (1837,2 dln)'',- en yGrundrisz
derKathqliscben Moral(1843)5'.
Kleedlng.De leer van eene behoorljke

kleeding vormt eeneafdeeling van de gezondheidsleer en staat in het naauwste verband
met de verpleging der huid.Met betrekking
t0t haar stof,vorm ,kleur enz.is onze kleeding zoowel een voortbrengselder behoefte,
door luchtgesteldheid, Jaargetjde, leeftjd,

betrekking t0t de gezondheid hpude men in
het 00g, dat wollen stofen, op de bloote
huid gedragen,alligteeneovermatigewarmte

veroorzaken, terwjl zeer digte weefsels de

gas-uitwisseling beletten, die tusschen het
ligchaam en de dampkringslucht moetplaats

grjpen.Uitdatoogpuntzjn waterdigtegetahpertsjastolen,zooalsregenmantels,lederenpelswerk,geenszinsbevorderljkvoordegezondheid.
Bj het kiezen yan stoFen v00r kleeding

seksej gezondheid en welvoegeljkheid ont- dient men metde-omstandigheden te rade te

staan, als der wisselzieke mode,welke zich
om de gezondheid vaak weinig bekreunt.De
kleeding isbestemd om 0nstebeveiligentegen
de overmatige koude en warmte, tegen den
invloed eener snel afwisselende temperatuur,

gaan.Immers de zeeman, h0e gehard o0k,

doet wél, wanneer hj wollen onderhemden
draagt,Om zich tegen te snelle wisseling van

temyeratuurenvooraltegenvochtigheidtebeveillgen. W ie veel lastheeft van verkoudhe-

tegenvochtigheid,tegen verwording (bjv.het den. borst- of maagkrampen enz. of t0tgeschoeisel) en tegen onreinheid.D00r middel vorderden leeftjd komt,kan zich tegen den
van kleeding en woning kan de mensch zich

o
veraleen gewenschtklimaatverschafen.Intusschen dlent men steeds te waken tegen
eene te warme en desgeljks tegen eene te
koudekleeding.
Degrondstofonzerkleederen ontleenen wj
gedeelteljk aan het dieren-,gedeelteljk aan
het plantenrjk.Het eerste levert pelswerk,
leder,zjdeen w0l,- en hetlaatstekatoen,
linnen,hennependergeljkevezelstoFen,welke
men t0t bet vervaardigen van kleederen gebruiken kan. Hiertoe behoort00k de getah-

pert8ja.om hetligchaam tegenkoudeentegen

nadeeligen invloed der koude wapenen door
ianellen onderhemden te dragen.
Metbetrekking t0t den vorm ofhetmu ksel
der kleeding komen devoorschriftendermode,

bepaaldeljk bj hetvrouweljk geslacht,dikwjls in boging metdiedergezondheid.De
mode eischtsoms deze ofgene ligchaamsdeelen te ontblooten,welke mengewoonljk in
zeer warm e stoFen hult, zooals hals,borst
enarmen,en veroorzu kthierdoorgevaarljke
ongesteldheden.Zj schrjftweleenskleedingstukken voor,bjv.keursljven,dieedeledeelen drukken of den natuurljken ligchaams-

eene snelle wisseling van temperatuur te be- vorm verwringen, - of plaatstden mengch
schermen, bezigt men eene warmhoudende op hooge hakken, welke hem in eene gekleeding.Daartoe behooren inafdalendereeks: dwongene houdingbrengen.Ja,zj verminkt
pelswerk,leder,wol,zjde en katoen.H0e de voeten door ze zam en te persen,en de
dikker en digter eene kleedende stofis,des ooren door ze van gaten te volrzien,waarin
te meer geschiktheid heeft zj, om de lig- sieraden worzen opgehangen.
chaamswarmte te bewaren.Komen kleedende
Met betrekking t0t het kleeden der ver-

stofen in onmiddelljkeaanrakingmetdehuid,
zoo dient m en nog op andere eigenschappen
te letten. Zjn hare vezels ruw ,dan prikkel6n zj dehuid en veroorzaken hiereenever-

schillende deelen des ligchaams merken wj

op, dat het hoofd de minste behoefte heeft
aan bedekking. In de vroegste kindsheid en

op gevorderden leeftjd moge eenige beklee-

meerderde ontwikkeling van warmte. W ol- ding van het hoofd noodig w ezen wegens
len vezels zjn het ruwst en verwekken dus gemis van hoofdhaar, de ervaring heeft gedoorharewrjving spoedig eene aanmerkeljke leerd,datovermatige warm te voor het hoofd
hoeveelheidwarmte.D aaropvolgendekatoenen hoogst nadeelig is. D ikke w ollen m utsen en

vezels,doch zjden en linnen vezels zjn zeer pelsmutsen,Oorjzersenchignonszjnderhalve
glad.De zjden vezelsverschalen echterveel- uit het oogpunt van gezondheid ten sterkste
m eer het gevoel van warmte. De linnen
vezels bezitten groote geschiktheid om door
wasschentewordengereinigd.KatoenenstoFen

af te keuren. Beide eerstgenoem den kunnen

alleen bj felle koude voor korten tjd te pas
komen. 00k voor den hals,wanneer er gee-

zjn warmerdanlinnen stoFen,maarnietzoo nerlei aanleg t0t keelongesteldheden bestaat,
warm alswollen stoFen,en dezjden stoFen is eene dunne kleeding voldoende;deze mag
wegens hare digtheid warmer dandekatoenen daarenboven vooralniet drukken en hierdoor
stoFen.W eefsels,die de vochtigheid derhuid- den vrjen bloedsomloop in de halsaderen en
uitwaseminggemakkeljk Opslorpen,zooalsde halsslagaderen beletten. Bnrst en buik dient
linnen weefsels,plakken zlch invochtigentoe- men met eene behoorljk warmekleeding te
stand digtaan de huid en ontnemen aan deze dekken, maar deze mag vooral niet naauw

zooveelwarmte,als zj voordeverdamping zjn en geene hindernis veroorzaken aan de

noodig hebben,zoodat hierdoor eene aanmer- ademhaling, de spjsvertéring en den bloedskeljkeafkoeling desligchaamsontstaat.Pels- om loop. T0t voetbekleeding gebruike men
w erk begunstigt deze verdamping n0g minder leder van voldoende dikte Om hetdoordringen
dan wol, en hierop volgt dik leder,terwjl der vochtigheid te verhoeden; mindergezond
dun leder de vochtigheid doorlaat.W ie zieh is het dragen van overschoenen, omdat zil
warm kleeden w il, moetderhalve pelswerk, de uitwasem ing beletten.Voor gezonde m endik leder ot'w ollen stoFen kiezen,- en w ie schen zjn katoenen kousen doorgaanswarm
eene koele kleeding begeert, neme daartoe genoeg; doch wie zwak ofoud is,vervange
atoFen,van vlas en hennep vervaardigd.Met ze door wollen kousen.

KLEEDING- KLEIN.
In hetalgemeen levert de kleeding Btofop

399

hoogleeraar in de regtente Halle,doch keerde

voortalrjkevragen aangaandebjzonderege- weldra als 1id van hethoog geregtshofterug
vallen en omstandigheden,- vragen,die ter naar Berljn, waar hj den 18denMaart1810
beantwoording aan den kundigen geneesheer overleed.Van zjnegeschritten vermelden wj:
rGrlmds:tzen .der natiirlichen Rechtswissenmoeten worden voorgesteld.
Kleefstof noemen de scheikundigen het schaft(1797))',- pGrundsstzendergemeinen
bestanddeel der granen,hetw elk,na hetkne- deutschen und preussischen peinlichen Rechts
den van het meel met water totdat alhet (1799)'/1 - pGrundsâtzen des preussischen
zetmeel verwjderd is, in de gedaante van Civilrechts (1801)'', - llRechtspriiche der
eene grjze,taaje massa achterbljfl,terwjl Juristen-facult:tzuHalle(1796-1802,5dln)'',
anderen slechts aan datgedeelte dezermassa,

-

en sAnnalen derGesetzgebung undRechts-

hetwelk in warmen wjngeest oplost, den gelerhsamkeit in den preussisehen Staaten
naam van kleefstoftoekennen.Deze isgeens- (1788- 1809,26 d1n)''.
Johannd#lzz
4Klein,eenverdiensteljkPruiszinseeneenkelvoudireplantenstof,maareen
m engsel van verschlllende eiwitstoFen, en sisch schilder en gravetlr.Hj werdgeboren
alzoo in hooge mate aan verderfonderhevig

en bj hare ontbinding op dewjzevan gist
werkende; zj doet verrotting ontstaan en is
oorzaak van den onaangenamen geur van het
waterdermeelfabrieken.Intusschen iszjeen
hoogst belangrjk voedend bestanddeel der
granen.Bj de broodgisting wordtzj gedeelteljk vernietigd, weshalve het van belang
z0u zjn om in hetdeeg eene anderegmsont-

te Niirnberg den 24stenNovember1792,kwam
ill 1805 onder de leiding van den graveur
utv
nbrosius Gabler en ontwikkelde zich van
1811 t0t1815 verder in de kunstte W eenen
en op voetreizen door Stiermarken,Honga-

rje en de Donaulanden De schilderachtige
kleederdragt der inw oners,de doortrekkende
troepen en de militaire bewegingen van dien

tjdleverdenhem talrjkeschetsen.Nazjnterugkeer te Niirnberg in 1815begon hj zich te
Oefenen in het schilderen in olieverf,en na
het bezoeken van de boorden van deRjn,
Main en Neckar toefde hj wedervan 1816
ot 1819 te W eenen en trok toen naar Ihlië.
van 12V , het rorgemeel ten bedrage van tTe
Rome leefdehj in vriendschappeljk ver9 t0t 10O/o.Men vlndthaarvooralin dezemelen,zoodathetverkeerd isdezeteverwj- keer metReinhold,Koa en andere kunstgederen.Hoogst doelmatig is hetintusschen het nooten en genoot de gunstvan den toenmavee m et zemelen te voeden en deze alzoo in ligen kroonprins LodeWjk rlzlBejieren.In
vleesch te veranderen. M en heeft voorts de 1822 keerde hj in zjn Vaderland terug en
onsmakeljke,moejeljk verteerbarekleefstof, woonde t0t 1839 te Nûrnberg,vanwaarhj
bj hetkneden van meel verkregen,in een zich naarMiinchen begaf.Hierheefthj vele
gezond en goed-smakend voedsel herschapen stukken in ol
ie.enwaterverfreleverd.Vooral
dtlo1' ze met even zooveelot'dubbel.zooyeel muntte hj uit als dierenschllder, maar hj
meel t0t een deeg te vermengen en dit in vervaardigdedesgeljksgenrestukken enlandstrooken tesnjden enbj eenezachtewarmte schappen.Meerverdienste heetthj echterals
graveur; zjne gravures, wier aantal 0mte drooyen.
K lel iseén fJn mengselvanleem metzeer streeks 400 bedraagt,wordendoorkunstvrien;Jn zand, organische stoFen en ûen aantal den zeer op prjsgesteld,daarzjzichzoowel
verschillendeonbewerktuigdestoFen,dikwjls door correctheid van teekening a1s door eene
zoodanige, die op den plantengroei voordeelig getrouwenabootsingdernatuur,onderseheiden.
werken.Meerin hetbjz
'onder wordtde naam m ein overleed te Miinchen den zlsten M ei
van kleigegeven aandealluvialebezinkingen, 1875.
die aan de oeversderrivieren,in haren mond
Berhltard X IeJS een verdiensteljk compoen in hare nabjheid uit zee worden afgezet. nist. Hj werd geboren te Keulen den 6den
Door de bjmenging van het zand en de aan- M aart 1793 en toonde zOo grcotenaanlegvoor
wikkeling te weeg tebrengen,welkedekleefstof ongedeerd liet. Alle verschilin den toestand van het meelvloeit voort uit de kleefstof. Het weitemeel bevat haar ten bedrage

wezighsid der andere genoemde stoFen isklei
een uitstekende bouwgrond.De vruchtbaarste
streken van 0ns Vaderland bezitten eenbodem
van klei,waarin tarwe,gerst,boonen,erwten en vooralkoolzaad eenuitmuntenden oogst

de muziek dat men hem in 1812 in stM t
stelde 0nl ter zjner verdere ontwikkeling

naarParjste gaan.Hj oefendezicheenhalf
Jaar onder de leiding van Clterubùtien zag
bj zjn terugkeer te Keulen zich belastmet

leveren.O0k de bestehooi-enweilanden zjn het bestuur van muziekuitvoeringen in den
die van den kleigrond. omtrenthetverkrj- d0m en elders.In die betrekking bleefhj
gen van aluin uit de kleiaarde raadplege m en

werkzaam t0t 1819, en toen zond men hem

Klein.onderdezen naam vermelden wj:
xrnst .
Fdrizzx tf Kldn,een verdiensteljk
Pruissisch regtsgeleerde.Hj werd geboren te
Berljn in 1743 en dedoorhem uitgegeven
@eschriften waren' oorzaak,dathj naarBerldn geroepen we1d,waarhj zich belastzag

muziek-inrigtingen aldaar.ln plaatsvan naar
Keulen terug te keeren, waarhem de post
van kapèlm eester van dend0m wastoegezegd,

methetontwerpenvaneennieuw strafwetboek
en met de hervorming derprocedure.ln 1786

naarBerljn om zichinkennistestellenmetde
aanvaardde hj te Berljn de betrekking van

leeraarin de harmonie en hetcontraguntbj

hetKoninkljk instituutvoorkerkmuzlek,en
kort daarna die van m uziekdirecteurenzangonderwjzer aan de universiteit.Hj verwierf

werd hj lidvanhetpKammergericht'',in1791 a1s leeraar en componist allengs groote ver-
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maardheid,doch overleed reeds den 9den Sep- welke vaste woonplaatsen hebben oft0tde

tember 1832. Van zjnewerken noemen wj: nomaden behooren.omstreeks l/zcsteder bedeopera pDido(1823)''- deoratoriapHiob'' volking bestaat uit Grieken,die zich vooral

DJephta'
'en gDavid''7 eene mis in D ,- een 0p den handel toeleggen en zich door sluwgroot zesstem mig Magnihcat,- een achtstem - heid en karakterloosheid onderscheiden. Het
m ig Paternoster, - acht stukken m et psal- middengedeelte van Klein-Azië, omstreeks
men, - motetten voor m annenkoor,- kla- l
/sdevan hetgeheel,isvlak en doorgebergviersonaten, liederen en gezangen.Zj geven ten olngeven.Men heefter voorts vruchtbare
getuigenis van de verhevene gevoelens en hoogvlakten en prachtige dalen. zooals dat

van hetongemren talentvandien kunstenaar. van de Kyzyl-lrmah (Ha1ys),en datvan de
Klein-Aziè (Asia minor), deor de R0- Iesjil-lrmak (Iris),hetwelk van Tokat zich

meinen eerst sedert de 5de eeuw vôör Chr. uitstrekt t0t aan de Zwarte Zee en zoowel
alzoo genoemd,draagt thansveelalden naam geschikt is voor den graanbouw als voor de

van Natolië 0fbj kooylieden dien van de zjdeteelt.HetdalderErmeneh-soe (CalycadZ6'
tl
t-f(hetoosten),en lseengrootenschoon nus),zuidoostwaarts door Cilida Petraea100schiereiland,hetwelk op omstreeks 13000 D pende, i
s welllqt het schilderachtigste van
geogr.mtll 10 of 11 millioen inwonerstelt. geheel Klein-Azlë, eindiyt in de heerljke
Het strekt van de Eufraat en van het Ar- vlakte van Selefkô en bezltbj eeneeeuwige
menische Hoogland zich westwaarts uit tOt lent
e een tropischen plantenjroei.V0or den
aan dezeevan Marmora (tegenoverConstan- handelzjn de4 westwaartszlchuitstrekkende

stantinopel),en van de ZwarteZeezuidwaarts dalen - die vandeMaeander,vandeCayster,
t0t aan da Zee van de Levant en de berg- Van de Hermus 0n Van de Caïcus - van
passen van Cilicië.H ier, onder den zachten
Ionischen hemel, bevond zich hetvaderland

hetmeestebelang;zj zjn ongemeen vruchtbaar en leveren rjst, tabak,maïs,Opium ,
der Trojaanscheheldensageen derGrieksche graan en oljvenolie. De bodem wordt in
beschaving. Het strekte naar het noorden, Klein-Azië nooit bemest,maaralleen meteen
oosten en zuiden hetvruchtbare en heerljke zeer zwaren ploeg om gew oeld, doch geeft
binnenland zich uit, om welks bezit sedert steeds een goeden Oogst.Aandezuidkustheeft

de langverledene tjden van Semiramis(2000
Jaren vo'ôrChr.)t0taan dedagenvan Osman
(1300 na Chr.),dusgedurenderuim driedt
lizend jaren, de magtigste veroveraars en de

men ervoortreFeljk timmerhout,- detabak

en deParthenjArabieren,Seldsjoeken,M0ngolen, Kruisvaarders, en Osmanen met het
onmagtige Byzantjnsche rjk.Gedurende dat
tjdperk verschenen en verdwenen er roemrjke volkeren, magtige staten,rjke,prachtige steden en kostbare gedenkteekenen der
oudheid.Nog altjd bestaan de sagen van de

mjnen. Er ligt een spoorweg van Smyrna

van Magnesia,Pergamus enz.isberoemd,en
er wordt veel Opium gewonnen.De angorageit levert er eene groote hoeveelheid w0l,

vermaardste volkeren der wereldgeschiedenis dievooralt0thetvervaardigen van sjaalsgehebben gestreden,zooals de Meden en Perzen bruikt wordt. Zwervende horden hebben er
met de Scythen,de Grieken metde Psrzen, groote kudden geiten schapen en paarden.
de Galliërs en de Romeinen metM itltrr
%dates, 00k heeft men er zilver- l00d- en kopernaar Aïdin, en de kust is er van eene mem enigte vuurtorens voorzien.
Klein-Azië wordt thans verdeeld in het

ejaleet Anatolië, de westeljke helft, ten

westen van de Kyzyl-lrmak en den SultanD agh gelegen,het oude Paphlagonië,BithyPhrygiërs,de geschiedenissen van de Lyciërs nië.Mysië,Lydië, Carië, Phrygië en GalaCariërs, Paphlagoniërs en Bithyniërs, de tië), met de steden Slnob (Sinope)met 8000

roem van demaqtendenrjkdom derLydiërs, inwoners. Kastamoeni(Kastamon)met 12000
van de dapperheld derPamphyliërs,Isauriërs, inwoners,Boli(Bithynium)met10000 inwoen Cilidërs,van de daden van den dapperen ners, Broes3a met 35000 inwoners,Smyrna
M ithmldates en van de schatten van Pergamus met 138000 inwoners?Manisa (Magnesia)met

VanhierbrartAleœander de Grootehetoosten 25000 inwoners,Aidln-Goesilhissar,(Tralles)
in opschuddlng,en Rome verwierferin 89-

met 30000 inwoners,Bûeldoer met 25600 in-

25 vöör Chr.de heerschappj over de be- woners, Afoem-karahissar met 20000 inwoschaafde wereld.Hoevele magtige en rjke ners en Angora (Ancyra)met45000inwoners
steden er ook verdw enen! de z0n der behetejaleetKaraman-lîï,hetzuideljk geschaving bleef er lang schltteren.Eerst toen deeltevan hetschiereiland (hetoude Lycaode Turken onder Osman in hetoudeBithynië nië,Isaurië, Cataonië, zuideljk Cappadodë
hun legerkamp opsloegen en in Bursa eene en Cilicië), metde steden Konja (Tconium)
wapenplaats benevensde begraafplaat
shunner met 50000 inwoners, Kaisarieh (Caesaréa)
**
Sultans deden verrjzen,- toen ZP vanhier met 10000 inwoners,Adana m et40000 inw ode oosteljke deelen van Europa overstroom- ners!Aintab met 20000 inwonersen Malatieh
den en gedurende 5 eeuwen dit prachtige (Melltane) met 20000 inwoners,- hetejaschiereiland met de fakkels van de militaire leetRoem-lli(hetoudePontus? Oosteljk Gawillekeuren van den dweepzieken godsdienst- latië en noordeljk Cappadociè),met de stehaatteisterden,- toen eerststorttedetempel den Siwas (Sebastia)met20000 inwonersen
der aloude beschaving allengs in puin.
Tokat (Eudoxia)met 35000 inwoners,- en
Kldn-m iëisthanshetbelangrjksteenvolk- het yasjalik Trebisonde(Taraboesoen,Traperjkstegewestvan AziatischTurkje.Deinwo- zuntlup),met de hoofdstad van dien naam.
nerszjn meerendeelsOttomannische Turken) Klelne (MariaJohanna),geborenGartman,
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eene uitstekendeNederlandschetooneelkunstenares, aanschouwde het levenslicht te Amsterdam op den 3lsten December 1818.Hare
ouders waren eraan den stadsschouwburg verbûnden,en haremoederwaseene dochtervan
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onderscheiding ontving.Vervolgens schitterde

zjin derollen:gDeborah''- sElisabeth''XMaria Stuart(van Lebrunl',
#- en aMedea'',
en schiep metgroottalentde r0lvann
'Vrouw

Moes''in het drama:szege na strjd'' van

den wetenschappeljken adeur Jelgerhuis. Schimmel. Nogmaals verliet zj den stadsHoewel aanvankeljk in een modewinkelals schouwburg: om zich te verbinden aan het
leerlinge geplaatst, ontving zj van haren gezelschap der pvereenigde Tooneelisten''in
zo0 even genoemden grootvaderlesinhet tee- het Grand Théâtre van van Léer onderhet

kenen en sehilderen,terwjlzjne belangrjke
bibliotheek niet weinig bjdroeg t0t hare
ontwikkeling. Toen zj slechts negen Jaren
oudwas,verloorzjhaarvader,entoen inden
schouwburg in de Amstelstraat (thans Grand
théâtre van ran Z1r)eenevoorstelling werd

bestuurvan Dtumpfen Vdtman,waarzjin:

vervulden zj en hare zuster derollen der
weezen in: pDe W itte Pelrrim ofdeîveezen van het gehucht Ollval (naar het
Fransch van Pixéricourtl''.Debeidemeisles

wj1zj in Maart 1876,bj haarveertiglarig

;De GraafvanRennenberg''vanranS'
epf,ln rluady JanetRoy,,,- ln ns:hgavaardiye
Magdalena'' - in de pRabagas'' - inpMarla
Stuart''van Seltiller,- in nSaFû''vanBoelen

(.
!bzl1er),- in pMaliavan Utreeht''van den-

gegeven ten voordeqle van hare moeder, zelfden telkens nieuwe lauweren oogstte,tergedenkfeest a1s kunstenares, in de r:1 van
?Yrouw Moes'' een triomfvierde als zelden
m ons land aan eene artiste is ten deel
behaalden daarin een groot succèsen werden gevallen, terwjl het tevens bleek, hoein Augustus 1834 door de commissarissen van zeer de groote gaven dezer artiste dcorgtden stadsschouwburg a1s élèves aangenomen. heel Nederland hoog worden gewurdeerd.
M œria JPAJIIJ werd in 1836actriceenhuwde
W j voegen er nog bj,'dat deze onverin datJaar metLeonard fWzl:,violist,met moeide kunstenares de dramatische ontwikwien zj n0g verbonden is.Met de banden keling van de leerlingen dertooneelschoolOp

van achting enliefdegevoeldezj zich voorts zich genomen heeft, en datzj in delaatste
innig vereenigd met eene uitstekende artiste jaren dûordetreFendevoordragtvanmeestervan den stadsschouwburg, nameljk Naret stukken onzer dichters hetaantalharer vrienXpzze, de dochter van den beroemden M a- den en bewonderaarsaanmerkeljk heeftverJ'
Vàki. In de rollen, door deze smaakvolle nleerderd.
vrouw vervuld, zooals it1pArthur ofzestien

Van de onderscheidingen haarten deelge-

Jaren later''enz.,oogstte later ook Kleine- vallen vermeldenwjnog,datdemaatschappj
Arti et Amicitiae, alsmede de maatschappj
Gr/zzllzzalgemeenen bjval.

Nietaltoos gingen de zaken van t
len stads- Ap0110 haar het hûnoraire lidmaatschap aanschouwburg vo'ör den wind, - en datwas bood, en de Koning haar in 1872 de groote
oorzaak, dat mevrouw Kleine in den Salon gouden medaille voor verdiensten schonk,des Variétés hare ztlster AlLda zvargaretha voorzeker dubbel verdiend voor eene vrouw j
a1s jeune première verving.Zj trad erhet die door hare uitstekende gaven,haren zuieerst op den 24sten Augustus 1846, had er veren smaak, haar edel karakter en haar
in pDe yravin en deklompenmaakster'' -- aangenamen omgang ons Yaderland t0troem
XEene mlsstap en zjne gevolgen''1- pCle- en t0tsieraad verstrekt.
mentine of de geknakte roos''enz.een sc,hitK leinhovia L.is de naam van eenplanterend succès en bleef er 10 Jaren werkzaam, tengeslaeht uit de fam ilie der Buthneriaceën.
bjna elken avond spelende. D en lsten N0- Het onderscheidt zich door een ongeljk-vjfvember 18561toen de directie van den stads- deeligen kelk,5 bloembladen,van welke het
schouw burg in handen w as gebleven van achterste geplooid en buisvormig is, eene
Eduardde Trrïd,,trad zj aldaarwederopin 5deelige meeldradenbuis, een enkelvoudigen
het karakter van: rD e Lady van W orslep stamyer en eene resteelde,opgebl
azene,5Ha11'' doch in 1859yna afloop van hetcon- hoeklge en s-hokklge zaaddoos.Het
omvat
tract,trok zj metden directeuren de voor- slechts ééne soort, nameljk K.hospita L.,
naam ste leden van het uitvoerend personeel die op onzen lindeboom geltjkt,dochslechts6

naarRotterdam ,waarzjhoofdrollenvervulde t0t10 Ned.elhoog wordt.Zj groeitinO0stin: pllet Parelsnoer'', - rDe Lady van Indië, heeft een dikken,kortenjveelal met
W orsley-Hall'' - polympia of het leven m0s bedekten stam ,hartvormige,toegespitste
eener tooneelspeelster.,
j - en pDe Scheeps- bladeren en roode,t0ttrossenveraenigdebloekapitein'', terwjl door haav en het overig men. Het hotlt, dat soms zwarte vlekken
?ezelschap o0k vooratellingen werdengegeven heeft,dientjvolgens M iguel,t0thetvervaarln Frascati te Amsterdam.In 1863 verbond digen laq Kris-scheeden.

zj zich wederaan den stadsschouwburg,alstoen onder de directie staande van R oobol,
7.)
W.
:1: en Peters)latervan den vôôrlaatste
alleen.Zjtrad toen op alsrludith''en werd
uitbundiç toegeluicht,terwjlzj in 1866,op
het dertlgjarig gedenltfeest van hare werk-

Klelnla is de naam van een plantenge-

slacht uit de familie der Zaamgesteldbloemigen.Hetonderscheidtzich dooreenomwindsel
Vân

kleine blaadjes, e0n platten, naakten

vrt
lchtbodem en ongesnavelde zaden meteene
eenigzins scherpe, borstelige kroon.Het 0m-

zaamheid a1stooneelkunstenaresoptrad in het vatvleezige,veelalgrjzeofgrjsachtig-groene
lyrisch drama:pDe Maagd van Orleans''van si
erylanten van de Kaap de goedeHo0p met
BcMll6r,en talrjke bljken van sympathie en afwlsselende bladeren ea witte of licht-gele
IX.
26
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bloemen. De meestbekende soorten zjn:K. vrjen tjdaan dedichtkunstwjdde.Hjklom
A' orfMï De0., geheel en al met digt vilt allengs op en werd in 1757 maloor.In den
bedekt,en X.neriifoléa XJz
?
zl.,wierbloemen slag bj Kunersdorf(12 Augugtus 1759)wer;
wanneer men ze kneust,n= r scheerling rie. hem bj een moedigen aanvalop eene vjanken en tegen uitslag gebruikt worden.Deze deljke batterj dooreenkartetskogelhetregter
sierplanten vereischendeswinterseenewarmte been verbrjzeld.Hulpeloosenuitgeschudbleef
van 4 t0t 60 C. en worden dan spaarzum hj den geheelen nachtop hetslagveld liggen
en eerst tegen den middag van den volgenden
begotey.
K lezn-R usland,in ruimeren zin00kwel dag deed een Russisch oëcierhem naarFrankUlcraine geheeten, noemtmen,in tegenover- fortaan de Oderbrengen,waarhjden24sten
stelling van Groot-Rusland, eene landstreek Augustus daaraanvolgende overleed.Z00 stierf
ill het zuiden van Europeesch Rusland.Zj hj,volgenBeen vroegerdoorhevaontboezen:-

grenst aan Groot-Rusland, de Ppolsehe pro- den Nvensch, vocr het vaderland.-- Zelden
vinciën en Zuid-Rusland,bestaatuitde 4gou- heeft een gedicht-- vooralvan een onbekenvernementen Kiew ,Charkow ,Tslernigow en den vervaardiger - zooveel opgang gemaakt
Poeltawa,teltop 37671/2 D geogr.mjlruim a1s de pFriihling'' van Kleùt,. hetwerd in
7 millioen inwoners en behoortt0t de volk- 1749 alleen voor zjne vrienden gedrukt en
rjkste gewesten van Rusland.00k iszj eene beleefde durna eene reeks van uitgaven.Het
der vruchtbaarstelandstreken aldaar en eigen- bevateen aantal fraaje tafereelen,die naar
ljk dekorenschuurdesrjks.Overalheerscht de natuur geteekend zjn. O0k zjne overige
er welvMrt als een gevolg van de mildheid gedieht
en (oden, elegiën,liederen,idyllen,
des bodems en van de njverheid der ingeze- verhalep en het kleine epos pcissides en
tenen. Geruimen tjd was zj de hoofdzetel Paches'') onderscheiden zich door een diep
van Rusland;reedsgrootvorstOleg verplaatste gevoel en door eenvoudi
pheid.Nadat r ddf
in 882 dien van Groot-Npwgorod naarKiew , in 1756 eene eerste en ln 1758 eene tweede
vanwaar die zetel, wegens het noordwaarts verzamelingzjnerpGedichte''inhetlichtha4
dringen derTartaren,naarMoskou werd ver- gegeven,bezorgde na zjn d004 zjn vrien;
plutst.Toen bleefKlein-Rusland in hetbezit W mlereeneuitgavezjnerssâmmtlicheWerke
van laatsgenoemden,totdatin 1320 Gedimin, (1760en laterl''.
grootvorst van Lithauen,het veroverde,z00Jeinrolt'
ppp Kleàt, desgeljkseen Duitsch

datheteerstonderdeheerschappjkwam van dichtex.Hj werd gebûren te Frankfort aan

Lithauen en later onder die van Polen,toen
in 1386 onder de Jagellonen Lithauen enPolen
vereenigd werden.Een gedeeltederinwoners,
du rover verstoord, verhuisde naar de over-

zjdevan deDnjepr,leiddeereen zwervend
leven,doch onderwierp zich in 1654 aan den
Russischen schepter. In 1667 en 1686 werd
dit gedeelte van Klein-Rusland - nu Rus-

Bisch Ukraine(Grensland)geheeten - aan Rusland afgese n,en daaruitontstonden in 1781
en 1782 de 3 gouvernementen Kiew ,Tsler-

nigow en Nowgorod-sewerskoi,welke laatste
vervolgenB den naam van Poeltawa verkreeg.
De stad Kiew bleef echter n0g aan Polen
toebehooren en wasde hoofdstad van Poolsch
Ukraine,hetwelk o0k gedeelten van Podolië

bevatte.Eerat bj de tweede verdeeling van
Pplen (1793)vielo0k ditgewestaanRusland

ten deelen vormdevervolgenseennieuw gou-

vernementKiew (1796).De bevolking bestaat
meerendeelsuit Klein-Russen ofKozakken en

behoort bjna geheelt0t de Grieksch Katholieke Kerk.
Kleist.Onderdezen naam vermelden wj:
Ewald OFzridfils rezzXlgsdf,een verdienste1jk Duitsch dichter. Hj werd geboren den
3den Mu rt 1715te Zeblin bjKöslin inP0mmeren,bezochtde Jezuïetenschool te Coon in
Groot-polen en het Fymnasi
um te Dantzig,
en studeerde -te Könlgsberg in de regten,de
wjBbegeerteen de wiskunde.Durnabezocht
hj zjne bloedverwanten in Denemarken en
werd in 1736 oëcier in Deensche dienst.In
1740 door Ikederik 11 opgeëischt,werd hj
luitenant bj het prins A'
eltfrik-reyiment te
Potsdam , alwu r hj in 1739 Gletm leerde
kennen en, op aansporing van Qezen, zjn

de Oder den loden Odober1776 nam inPruissische dienst deel aan den veldtogt aan ie

Rjn, vroeg vervolgens zjn ontslag en studeerde in zjnegeboortestadindewjsbegeerte
e
n wiskunde.In 1800 was hj eenigen tjd
werkzaam aan hetdepartementvan Flnanciën
te Berljn.Nadathj voorts eenige Jaren te
Parjs en Zwitserland doorgebragthad en inmiddelsalsdichteropyetreden was,kwam hg
in 1804 weder in Prmssische Btu tsdienst,en
wélbjhetdomeinbestuurteKönigsberg,doch
legdein 1806zjnebetrekkingneder,om zich
geheelen alaan de dichtkunsttewjden.Op
eene reis van Königsberg naar Dresden werd
hj in 1807 te Berljn doordeFranschen in
hechtenis genomen en naarFrankrjk gezonGen,wMrhj maanden langin degevangenis
doorbragt.Nadathj op vrje voeten wasgesteld,vertrok hj naarDreaden,waarhjmet
A.
I
Q,m Mûller hettjdschriftpphöbus''uitgafBj het uitbarden van 4en oorlog tusschen
Frankrjk enOostenrjksneldevonr eidfnaar
Prug,in dehoop,dateindeljk hetsmadeljk
Juk der vreemde heerschappj z0u worden
verbroken.Hj stond op het punt om naar
W eenen te gaan,toen de vredezjnevaderlandlievende verwachtingen en voornemens

verjdelde.Hiero? begafhj zich naarBerljn,
waarhj in kennlskwam metderjk-begaafde,
mMr zwakke en dweepzieke Henriette Vogel.
Hj verbond zich met haar door den band
eener innige vriendschap en deed haar in een
onbewaakt oogenblik de plegtige belbfte,dat

hj haarelkedienstz0u bewjzen! welkezj
van hem verlangde.Kortdaarna eischte zj
van hem ,dathj h=rz0u dooden,en dMr
non Xlé-vfsedert lang aan zjn vaderlan; en
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zich zelven wanhoopte en (leswege in een Markkleeberg.Daarna blûkkeerdehj Erfurt,
zwaarmoedigentoestandverkeerde,doorschoot en toen de Fransche bezetting zich terugge-

hj den zlstenNovember 1811aan hetWanmeereerstzjne vriendin en daarna zich zelven.Zjne dichterljke voûrtbrengselen (
loen
hetzeerbetreuren,dathjnietlangergeleefd
en gewerktheeft.Hj schreefdetret
lrspelen:
XDieFamilieSchrofenstein (1803)''
,en ppenthesilea (1808)'',- de bljspelen: nAmphitryon (1807)'', en sDer zerbrochene Krug
(1811)'',- benevensde tûoneelspelen:plfëtchen v0n Heilbronn (1810)'',- rDie Her-

trokken had indecitadèl,volgdehjhetleger
naarFrankrjk,waarhj den 14denFebruarj
deel nam aan het rampspoedig gevecht bj
Etoges.Daarentegen Gerd den 9den Maart de
overwinning bj Laon vooralverworven door
het plan,hetwelk hj metgeneraal York beraamd had,om den vijand desavondsteoverrompelen. Na hetbesluit Om de Bourbons op

den Franschen troon te herstellen,werd hj

uit naam der Verbondene Mogendheden naar
ma
Engeland gezûnden,om Lodemj;kXFJJTdaarburn
gn,,s.ehlacht''
? - en !Der Prinz v0n Hom- me
Van zjne pErzâhlungen (1810,1811, de in kennis te stellen. De Koning van
Q d1n)''iBvonralpMiehaelKohlhaas''beroemd. Prtlissen benoemde hem voorts tût generaal
Zjne pGesammelteSchriften''zjn in 1826in der infànterie en t0t chef van een regiment
3 deelen door Tieok en door Julon é'
c/z-idf en verhiefhem in 1814 met den naam Xleié'f

in 1859 in 3 deelen (2dedruk 1863) in hd
lichtyegeven.
Kletstmpl#0II:zl#prJ(EmilFriedrich graaf),
een Pruissisch generaal, geboren den 9den
April1762teBerljn.Hjbegonzjnekrjgsmansloopbun ten tjde van den Bejerschen Successie-oorlog (1788),werd lateradlt
ldantvan
4en veldmaarsehalk non Mollendorf en zag
zich toen a1s kapitein geplaatstbj den generalen staf.Nadathj eenigeJaren bevelhebber
was geweest van een batal
jon grenadiers,
werd hj in 1803 aYudant-generaaldes Konings.Na den slag bj Auerst:dt zond men
hem naar Napoleon om antwoord te brengen
op de docv dezen voorgestelde vredesvoorNvaarden.Na den Vrede van Tilsitwerd hj
als generaal kommandant eener brigade in

Frankfortaan de oderen in1809in Berljn.
In 4en 00r10g tegen Rtlsland in 1812 voerde
hj bevel over de infanterie der Pruissische
hulptrûepen,en bjdenaanvangvandenveldtogt tegen Frankrjk in 1813 als luitenantgeneraal over een Pruissisch-Russisch korps,
waarmede hj bj W ittenberg dapperstreed.
Toen het leger der Verbondene Mogendheden
bj Dresden over deElbeging)begafhj zich
desgeljks naar de overzjde en bezette den
overtogt over de Saal bj Halle. Hier hield
hj stand op den 28sten April,maar om de
stad voor bestorming te behoeden,trok hj
denvolgenden dag over Schkeuditzteruj.Bj
Bautzen verdedigde hj den zosten Melmet
geringe krachten den overtogtover de Spree
bj Burg zoolang,totdatMkradowits
jBautzen
verlaten had,waarnahjalsPruissisch gevolmagtigde een wapenstilstand sloot. Na het
eindigen van dezen voerde hj beveloverhet

von Nollendorf in den gravenstand.Na den

t
eruskeer van Napûleon werd hj dûorziekte
verhlnderd, aan den oorlog deel te nemen.
Later werd hj kommandantin deprovipcie
Saksen:in 1821veldmaarschalk,waarop hj
zich naar zjne goederen begafen den l7den
Februarj 1823 overleed.
Ikanz Wilhelm roz
l m eist, desgeljks een
Pruissisch generaal. Hj werd geboren den
19den September 1806, zag zich in 1829 a1s
lultenant geplaatst bj hetkorps ingenieurs,
klom allengs op, zag zich belast met den
bouw van onderscheidene vestingwerken en

ontvinq debenoemirg tOtinspedeurvan for-

tifcatien.Indenoorlogtegen Oostenrjk(1866)
bevond hj zich a1s generaal-majoor bj den
staf van generaal von t
gfeïlelefz en in dien
tegen Frankrjk (1870)a1sluitenant-generaal
en inspedeur-generaaldergenie.NadenYrede
Van 1871 nam hj zjn ontslag en vestigde
zich teBerljn.
Klem m (Friedrich Gustav), een jverig
beoefenaar van de geschiedenis der beschavinglgeboren te Chemnitz den 12den Novem-

ber1802,studeerdeteLeipzigen wjddezich
hoofdzakeljk aan de geschiedenis.Nadathj
in 1825te Jena gepromoveerd was,begafhj
zieh naar Dresden, alwaar hj pAttila nach
derGeschichte,Sageund Legende(1827)Men
XDieGeschichtev0n Baiern (1828,3d1n)''in
hetlichtdeed versclljnen.Voortsschreefhj:
nHerfest(1829)''!een gediehtin 6zangen.ln
1830 belastte hk zich te Niirnberg met de
redadie van een tjdschrift,terwjlhj tevens
aldaarzjnegeschiedkundigenasporinyenvoortzette.In 1831 werd hj 2desecretarlsaan de
Koninkljke bibliotheek te Dresden? en in
Q4e Pruissische armeekorps, hetwelk zich in 1833 aanvaardde hj tevens het opzlgtover
Bohemen met het hoofdleger der Verbondene de kunstverzameling in het Japansche paleis,

Mogendheden vereenirde. In den slag bj en leverde daarvan eene beschrjving (1834;
Dresden bevond hj zleh aan hethoofd der 2dedruk 1842).Na den doodvanEbert(1834)
tweede aanvalskolonne. Op den terugtogt ge- klom hj op t0t bibliotheöaris, zag zich in
luktehethem ,hoewelschjnbaarreedsafge- 1852 t0t hofraad en opperbibliothecaris besneden,over den kam van het gebergte naar noemd, doch nam in 1863 wegens eene 0()
gNollendorfte trekken,Tan Dammein den rug ziekte zjn ontslag.Hj overleed teDresden

te vallen en den 3osten Augustus door zjn den 25sten Augustus 1869,en zjnekostbare
Mnvalden slag bj Kulm tebeslissen,waar- verzameling van geschiedkundige zeldzaamhe-

dnor Bohemen en een grootgedeelte derVer- den is in 1871 te Lei
pzig geylaatst in het
bnndene Mogendheden behouden bleven. In pas aldaar gesticht anthr
opologlsch centraal-

d
en Blag bj Leipzig streed hj voorspoedij musèum.Van zjne geschriften vermelden wj
0P 4en linker vleugelvan hetgroote legerbp

voorts:pHandbuch der Germanischen Alther26*
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thumskunde (1835)''!- pzurGesehichteder bj Hildesheim den 22sten December 1795,
Sammlungen fiir W lssenschaft und Kunstin wjdde zic,
h te Derljn aan de regtsgeleerdDeutschland (1831)'',- pltalica (1839)''- heid en promoveerde aldaar in 1820.BegunrFerienreise(1853)'',- envooral:rAllgemeine stigd door Dacl
gny,vestigde hj zich in geCulturgeschichtederMenschheit(1843- 1852, noemde académiestad als privaatdocent en

dl1- 10)'',- rAllgemeineCulturwissenschaft werd er in 1826 gewogn hoogleeraar. Hj
(1854- 1855,dl 1 en 2)'',- sDie Frauen overleed den 15den Julj 1838.Van zjnege(1854-1858, 6 d1n)''
,- pFreundschaftliche schriften noemen wj: Talrjke opstellen in
Briefe (1842;Qde druk 18r
u0)',- en pvor het(l00r hem en SaGgny geredigeerde:szeitschrift fiir geschichtlicheRechtswissenschaft''j
50 Jahren (1865)''.
K lem toon,zie Aeeent.
de uitgave der:sFragmentalegisServiliae
Klenck.Onderdezennaam vermeldenwj: repetunderum (1825),''- pGrundriszzu V0rJohy nes r dzlck, een Nederlandsch regts- lesungen iiber die Geschiçhte des römischen

geleerde.Hj ontving in 1644 verlofvancura- Re
chts bis Justinian (18272dednk 1835)'',
tcren der Leidsche hoogeschoolom npenbare - sLehrbuchdesgemeinenStrafrecht:(1833)''j
lessen te geven in de zedekunde, zag zich
en pKritische Phantasien einespraktischen
in 1648 benoemd t0thoogleeraarin de wjs- Staatsmann (1834)''.
begeerte aan het athenaeum te Amsterdam ,
Iueo, ridder von .fldlze, een uitstekend
legde in 1669 die betrekking neder,en over- bouwkundige. Hj werd geboren den 29sten
leed te Batavia alsnotaris.IIj schreef:pDis- Februarj 1784 op het landgoed zjns vaders
sertatio dedvitatum mutationibus(1662)'',- in hetvorstendom Hildesheim jstudeerde aan
InstitutioneBJurisnaturalis,gentium etpublid het Carolinum te Brunswjkjaan de bouw(1665)' - en porati: fun6brisin obitum A. académiete Berljn en aan de polyteehnische
Senguerdii(1667):'.
schoolteParjs,volbragteene reisnaarItaKoenraad '
pcs Klenek, een Nederlandsch 1ië,en werd in 1808 hof-architectvan Koning
staatsman.Hj werd in 1672 gekozen t0tlid Jerômevan Westfalen.Nahetverdwjnenvan
4er regéring van Amsterdam en vervolgens di
t koningrjk ginç hj naarW eenen,waar
t0t lid der Staten van Holland.ln 1675 werd hj aan het Congreshet plan voorlegde van
e
e
hj naar Rusland gezonden,om czaarAleœis n prachtig gedenkteeken,waarvan evenwel
M n te sporen t0t een oorlog tegen Zweden. de stichting achterbleef. In 1815 werd hj,
Hj waservaren in de Russischet=1enwerd op aandringen van kroonprinsLodewl
jk,als
doorden Czaarmetonderscheiding bejegend, Hof-archited naar Miinchen geroepen. Hier
terwjlhj in 1676 bj zjn terugkeerdegoed- stichttehj deprachtige glyptdheek inGriekkeuring der hooge regéring verwierf voor schea stjl.Daarop volgden hetpaleisvanden
'tgeen hj in het belang van hetVaderland hertog Ton N lc3zfezzàlroç, de Koninkljkerjeu den handel had volbragt.Het dagverhaal school en een grootaantalandere gebouwen
van dat gezantschap,door van Klerck opge- inFlorentjnschen stjl.Steedswerd zjn raad
steld,isgeruimentjd bewaardop hetkasteel ingewonnen, en reeds in 1819 washj H0fIlpendam , doeh later verdwenen.
bouw-intendant,opqerbouwraad en voorzitter
Klengel (Johann Christian)een verdien- der bouwcommissie ln hetministérievan Binsteljk Duitsch landschapschilder,geboren te landscbe Zaken.Hj Qntwierp voorts de planKesselsdorfbj Dresden den 5den Mei1751, nen voor hetodéon, voor den eenen vleugel
was eerstboekbindersleerling inlaatstgenûem- van hetgebouw voor het ministérie van O0rde stad,en ontving daarbj doortoedoenvan log,voordepinakotheekyvoorhetKoninkljk
H agedorn verlofde teekenschoolte bezoeken. slot, voor de Allerheiligenkapèl en voor de
Latergenoothj het Onderwjs van Hntin en obelisk, er in 1833 verrezen ter gedachtenis
Dietriclö en verw ierf - w ederom door tus- derin den vrjheidsoorlog gesneuvelden.Een
schenkomstvan zjnbegunstiger- eeneplaats j=r later reisde hj naar Athene,om erhet
M n de académie. In 1790 deed hj eene reis plan te ontwerpen voor den nieuwen aanleg
naar Italië, en werd na zjn terugkeer,in der stad en voorhetKoninkljk paleis.Later
1802 professor aan de académie te Dresden. voltooidehjin Bejeren hetpW alhalla''ende
Hier stond hj geruimen tjd aan hethoofd DRumeshalle'',alsmede de pBefreiungshalle''1
der landschapschilders,vorm de eruitmuntende bj Kelheim (1863).Reedsin 1832had hj geleerlingen,en overleed aldaar den 29sten De- reisdin de Nederlanden,Frankrjk en Engecember 1824. Hj waseen getrouw navolger landt om er kanalen, spoorw egen enz. in
** in 1839
dernatuur,en zjne landeljketafereelen zjn oogenschou:i te nem en , W aarna jjP
uitmuntend.Vele van deze heefthj zelfOp naar Petersburg vertrok om er hetbinnenkl
et
in
ce
ha
a
an
aelrezjsn
ralgegraveerd,en men schathet werk der Ismqkskerk te besturen en een
knperen platen Op 200. Zjn Keizerljk paleistedoen verrjzenjwaarino0k
zoon A'
wg- tAleœander Xlezeeljgeboren den t
le talrjke kunstgewrochten van hetKeizer29sten Januarj 1783,heeftgrooten roem ver- ljk huiseenenplaatszoudenvinden.Ditlaatste
worven als klaviervirtuoos en organist en 0n- werd in 1851 voltooid.M:t uitzondering van
Beheidene muziekstukken gelverde.Hj over- de deuren en vloeren is het geheel en alvan
lqed te Dresden alsgepensioneerd Hof-orga- steen en m etaal opgetrnkken. Rondom den
nist den zzsten November 1852.

binnenhof loopt een zuilengang van 183 mo-

K lenze.Onderdezen naam vermeldenwj: nolieten van marmer ofgraniet.0ok nntwierp
Clemens zlgvf Karl X /esze,een Duitsch hj het plan t0t86 tafereelen voorde gu nregtsgeleerde. Hj werd geboren te Heissum derjen van ditKeizerljk verbljf;zj behan-

KLENZE- KLERK.
delen de geschiedenis der schilderkunst en
werden door G. H iltensperger te Miinchen
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gekozene bisschoppen werden d00r den Paqs

gewjd,hoewelde 5Utrechtschekapittelsin

de handen van Protestanten waren overgegaan. Daar evenwel de Utrechtsche Kerk,
schoon het oppergezag van den Paus erkennende, hare aloude regten nietaan het desonderscheideneItaliaanscheen Grieksoheland- potismus van den Paus wilde ten oFer brenschappen in olie-en waterverf geleverd.Van gen,achtte men het te Rome doelmatig,h= r
zjne geschriften vermelden wj: pversuch daarvan te berooven, welligtvreezende,dat
einerW iederherstellinq desToscanischeTem- anders de R. K.Kerk in Nederland eene te
pels nach seiner historlschen und technischen nationale kleur zou bekomen. Een gunstig

uitgevoerd.Zjnelaatste gewrochten warende
Propylaeën np hetKoningsplein te Miinchen.
HtJ overleed den zisten Januarj 1864.00k
deschilderkunstheefthjmetjverbeoefenden

Analogie (1822)'',- yDerTempeldesolym- tjdstip scheen hiervoor aan tebrekenjtoen

pi
schen JapiterzuAgrigent(1827)'',- rAyh0- in 1686 de aartsbisschop Neereassel overleden
ristische Bemerkungen, gesammelt auf elner was.Niettemin werd Coddet0tzjn opvolger
Reise nach Griechenland (1838)''1- en Die benoemd en doorden Pausin zjnewaardigM-alhalla in artistischer und Technischer Be- heid bevestigd, maar 00k naar Rgme geziehung (1843)''. W egens zjne uitstekende troond en daar zoolang opgehouden, datde
verdiensten washj in 1853 in den adelstand Staten hem al@s@ hun onderdaan moesten OPeischen. Na ZPn vertrek echter schorste de
opgenomen.
K lephten, zie Armatolen.
Paus den Utrechtschen Kerkvoogd in zjne
waardigheid en benoemse Tlteodorws de Coek
Klepjes9zie Grassen.

Klerck (Rjnholt Anthony),een verdien- t0t vicaris, waarna hj den zosten Odober
steljk Nederlandsch generaal, geboren te 1705 de bul rVineam Domini''uitvu rdigde,
Rhenen den 28sten April 1774,trad in 1785 waarbj alle regten en vrjheden werden ina1s kadet in dienst, werd in 1789 vaandrig
en vertrok in 1795 naarhetbuitenland,NFaar

getrokkenj te voren door Pausen M n eenige

gemeenteverleend.D0vrjzinnigeUtrechtsche
hj onderde bevelenvanprinsI'
rederikdiende. geesteljkheid werd nu zooveelmogeljk verIn 1802keerdehjmethetkorpsHollandsche drongen,en haarschoot nietsandersoverdan

troepen naar hetVaderland tertlg en zag zich zich te onderwerpen aan Rome ofnaar een
in 1815 benoemd t0tluitenant-kolonel,voorts ander redmiddel uit te zien.Zj koos het
in 1829 t0t kolonel-kommandant der grena- laatste en verlangde een bisgchop,die door
diers,in 1838 t0tgeneraal-majooren in 1840 een kapittel was benoemd. Geen antwoord
t0t buitengewoon adjudantvan Koning KiJ- ontvangende, herhaalde zj dat verzoek en
lem II. In den aanvang van 1841 aan den na het inwlnnen van adviezen van godge-

prins van Orlz
kje towevoegd,ontvinghj in leerdefaculteitenginr zj overt0tde verkie1843 pensioen)en in 1845 den rang van lui- zing van een aartsblsschop. Die verkiezing
tenant-generaal. W illem III benoemde hem evenwelwerdni
etirverklaard doordenPaus.
t0t chefvan zjn militair Ht
lis.h'lerek nam Opdatnu de canonlekewjding in hetvervolg
gedurendezjndiensttjdaanbelangrjkekrjgs- behoorljk z0u kunnen plaatshebben,stelde
verrigtingen deel, ontving de Militaire W illemsorde, het grootkruis der orde van den
NederlandschenLeeuw en van de Eikenkroon,
de St. Annaworde, het grootkruis der orde
van St. Stanislaus, beide van Rusland, de
Frederiks-orde van W iirtemberg en hetK om mandeurs-grootkruisder orde van hetZwaard

de Oude Kerk, door haar kapittelvertegenwoordigd, bisscboppen van Haarlem en De-

venter aan, en op die wjzeheeftdeOud-

Nederlandsche R. Kathûliek Kerk zich als
zelfstandige afdeeling kunnen staandehûuden.
Hoogstm erkwaardig isalzoo de geschiedenis
van deze afdeeling, die telkens,m aar o0k
van Zweden en Noorwegen. Hj overleed te telkens vruchteloos,hare bisschopskeuzenaan

'sGravenhage den 2den Junj 1854.- Een
zjner zonen is thans (1876) minister van
Oorlog.
K lerezie (De oud-bisschoppeljke) is de

naam van eene zelfstandige afdeeling der R.
K atholieke Kerk in ons Vaderland, w elke
een aartsbisschop te Utrecht en bisschoppen

te Haarlem en te Deventer heeft.Zj bezit
eenseminarium voorgeesteljkenteAmersfoort

de goedkeuring van den Paus onderwerpt.

lnmlddels heeft zj sedert het Vaticaansch

Concilie en de aldaargedecreteerdeonfeilbaarheid van den Paus een groot aantalmedestanders verkregen in de Duitsche Oud-Katholieken.
Klerk (Reinier de)?gouverneur-generu l
van Nederlandsch Indlë, w erd geboren te
Middelburg in 1710, voer bj herhaling a1s
m atroos en vervolgensalsstuurmannaarIndië
en werd in 1737 opperkoopman op de westkust van Sumatra. In 1741 te Batavia als

25 gemeenten en ruim 6000 zielen.H areleden
worden ten onregte door velen metden naam
van Jansenisten bestempeld, - immers de
oorzaken der scheuring wpren nietvan dog- secretarisbj hetHollandschelegergeplaatst,

matischen,maarvanadministratievenaard.Zj
vormen eigenljk dekern derR.Katholieken,
die na de kerkhervorming in 0ns Vaderland
gevestigd bleven.Immers toen Philits 11
Utrechttoteen aartsbisdom verhiefennleuwe
bisdommen in de noordeljke gewesten van
0ns land deed verrjzent bleef het eerstyenoemde bestaan en de doordegeesteljkheldj

onderscheidde hj zich doorbeleid en mûed,
werd opperhoofd van Soerabaya, in 1747
tweedebestuurder van Java's noordoostkust,

en in 1748 landvoogd van Banda,waarhj
de winzucht der ambtenaren beteugelle en
detoegenegenheidderingezetenen verwierf.In

1755 zag hj zich t0t raad,vervolgens t0t

directeur-generaal en in 1777 tût gouverneur-
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generaal van Nederlandsch Indië benoemdj

Kleurblind noemt men zulke personenj

en hj liet niets onbeproefd om de belangen welke nietin staatzjn allekleuren behoorvan het moederland en tevens die der k0l0- ljk te onderscheiden.Ditgebrek bestaatbj
niën te behartigen.In 1778verreesdoorzjn velen in geringe matezonderdatzj hetwetoedoen het Bataviaasch Genootschap,waar- ten, doch het kan z00 erg wezen, dathet
van hj de eerste directeur was,terwjlhj 00g geen rood van zwartonderscheidt.omdat
voorts den landbouw door gepaste maatrege- de Engelsc.
he natutlrkenner Datton daaraan
1en bevorderde.Op Iojarigen ouderdom door leed,geeft men het 00k welden naam van
eene zware ziekte aangetast,vroeg hj zjn daltonismus.De meestekleurblindenzjn,z00ontslag,en Overleed op zjn landgoedteGr0- alB men hetnoemt,roodbïindtdatwi1zeggen
g0e,nietver van Batavia,op den lsten Sep- de roode kleur maakt op hun 00g denzelfden
tem ber 1780.
indruk a1sdegrjzeofdezwarte.KleurblindKlettenberg (Susanne Catharine von), heidiseenhoogstgevaarljk gebrek bjspoor-

wier leven door Göth,e met geschiedkundige weg-ambtenaren, die des nachts gekleurde
trouw onder den titel van: sBekenntnisse lichtseinen moeten waarnemen.Daarom heeft
einer schöne Seele''is voorgesteld in rW i1- men illden laatsten tjd bj hen een onderhelm Meister'
sLehrjahren''werd geboren te zoek ingesteld naar den toestand van hun geFrankfort aan de Main den 19den December zigtsorgaan.
1723 en overleed aldaar den 16den December
Kleurendruk noemt men de kunstom
1774.Na de Jaren derJeugd op eenegezel- bj het drukken aan de prenten van koperligeen opgeruimdewjze tehebben gesleten, en steengravures verschillende eigenaardige

geraakte zj in eene ernstig godsdienstige kleuren te geven.Dit geschiedt gewoonljk
stemming,slootzichaanbjdeIlernhutters,en door hetpapier achtervolgens onder verschilzag zich d00r hare mystieke rigting geleid t0t lende platenofsteenen tebrengen,van welke
de beoefening der alchemie.Zj had grooten ieder eene afzonderljke kleur bevat, die
invloed op deJeugd van Götlte,daarzj zeer op het daarvoor bestemde gedeelte van het
bevriend wasmet zjne moeder.Erbestaan papier wordt overgebragt.De Juiste aaneen-

van haar godsdienstige liederen en opstellen, passing dier kleuren, welke elkander niet
do0r von M oser met andere stukken onder mogen bedekken en 00k geene tusschenruimte
den titelvan:pDerGeistin derFreundschaft overlaten,ishierbj eenegrootemoejeljkheid.
(1754)'1 zonder naam uitgegeven.- Haar Typographische kleurendruk kent men van
oudoom Jokann eeàfor von XIJJdB-.C,gebo- ouds, daar reeds vroeg in den kalender somren te Frankfort aan de Main in 1684,stu- mige woorden metroode lettersgedrukt werdeerde te Halle en te Gieszen en trad toen den. Een kwart eeuw geleden leverde men
illde krjgsdienst.Ten gevolgevan een twee- koperen platen voor kleurendruk,doch deze

gevecht,waarinhjzjntegenstanderdoorstak, zjn in den laatsten tjd geheelen alverdwewerd hj terdoodveroordeeld)dochontvlugtte nen voor den kleurendruk Op steen,de 011,r0en trok a1s alchemist door een groot gedcelte vt
l/if/zp.çrc.plïe.Hierbj plaatstmennietalleen
van Duitschland.00k aan hetKeur-saksische de kleuren naast elkander, maarm en drukt
Hof speelde hj a1s zoodanig zjne rol,doch ook dikwjls kleur OP kleur ora nuances en
na 5Jaren werd zjn bedrog ontdekt en zaen schaduw en voortte brengen,zoodat voor debragt hem op het slot Königstein waarhg zelfde prent we1eens 10 t0tzoYerschillende
den lsten M aart1720onthoofdwerd.Hjschreef steenen noodig zjn.Geruimen tjd heeftmen
eene:pAlchymiadenudatatl7134zdedruk1769)''. o0k veelgewerktm et den eonyrevisnl-n tfre ,
K leur noemt men een bepaalden indruk in 1823 door Congreve (ziealdaar)uitgevonq het gezigtsorgaan, verootzaakt door de den.Deze bestaathoofdzakeljk hierin:Men
tnllingen van den aether; het verschilvan schetsteene teekening op eene koperen plaat,
kleur ontstaat daarbj door de verschillende en a1s m en m et2 kleuren wilw erken,maakt
lengte der trillingsgolven. M en noemt haar
ook wel den toestand van een ligchaam ,
welke het in staat stelt om van hetdaaropvallende kleurlooze zonnelicht Blechtstrillingen van bepaalde goliengten terug te kaatsen
of door te laten.Zelfstandigheden,welkedeze
eigenschap in hooge mate bezitten, dragen

m en openingen in de plaat op die plaatsen,

wa
d
iearope
me
n de eene kleurwilaanbrenqen.Iu
ningen brengt men naauwkeung passende metalen inzetstukken, die watdikker

zjn dan deplaat en erdusachteruitsteken,
waar zj door middelvan letterspt
jst0teen
geheel verbonden worden.Daarna sljptmen
den naam van kle--OJ verfstofen,
.Men 0n- de plaat met de inzetstukken aan de v00rderscheidt de kleuren in ko@dkleuren en zJ- zjdeglad en graveerterdegeschetste teeke-

mengestelde kleuren. Houdt men geene reke- ning 0p. Alsdan neemt men de achterplaat
ning met de optische theorie, welke de 6 met de inzetstukken er uit, geeft aan deze
kleuren van den regenboog a1s hoofdkleuren enaan deoorspronkeljkeplaatharevereischte
aanneemt.dan zjn deze:wit,rood,blaauw, kleuren,voegt ze weerin elkanderen brengt
geel en zwart, wantdaaruit kan men groen, ze pnder de pers.Hier wordt het werk geviolet (paars),oranle en bruin zamenstellen. makkeljk gemaakt door eene vernuftige inDaarenbocen kan men aan elke hoofdkleur rigting,die de inzetplaat telkenszoover ach-

dûor bjvoeging van andereeindeloosvelescha- terwaartsdoetwjken,datelk derbeideplakéringen (nuances) bezorgen,die desgeljks ten door hare eigener01kanw ordengekleurd.

weder met bepaalde namen bestempeld wor- O0k het drukken met meer dan 2 kleuren
den.Zie o0k onder Colorot.
kan op dergeljkewjzegeschieden.
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K leurenleer. Evenals het geluid door orde volgen,zoodat hetvioletde grootste afking vertoont.Overalwaarhetzamenqede trilling derstoFeljke ligchamen ontstaat, wj
z0: onderstelt men dat 00k hetlichtvoort- stelde witte lichtdoor een ligchaam met nlet
gebragt wordtdoor de trilling vaneeneuiterst evenwjdige zjden gebroken wordt,ontstaan
ilne)veerkrachtige vloeistof- van den ae- zulke kleuren,en 00k die van den regenboog
ther - ,die de ruimte van hetheelalvervult worden door breking der lichtstralen in de
ev alle ligchamen doordrinyt.Geljk detril- waterdroppels veroorzaakt.Uithetkleurlooze
lingenj uitgaande van gelmdgevende ligcha- licht ontstaan voorts gekleurde stralen,wanmenj zich in den dampkring voortplanten en neer men een qedeel
te van dat licht terugoudt ofvernietlgt.Hetovergebleven gedeelte
in 0n800r degewaarwording van qeluidver- h
wekken, z00 deelen 00k de trilhngen van kan zich dan niet langer kleurloosvertoonen,
een lichtgevend ligchaam zich mede aan den maar bezit eene kleur,die aan hetmengsel
aether,verspreiden zich wegensdeveerkrach- der overgeblevene stralen beantwoordt.Voegt

e teruggehoudene wedbrbj,zo0
tigheid van dezen naarallezjdenenverwek- men mhieenr d
0P nieuw w it licht voortbrengen.
ken op het netvlies van 0ns 00g de gewaar- kan
wording van licht.W j onderscheiden hooge Tw ee kleuren,w elke metelkander kleurloos
en lage toonen naar gelang van hetaantal lichtleveren,noemtmen complementaire(Mngeluidgolven, welke in eene seconde 0ns 00r vullings-)klenren,zooalsroodengroen,oraqle
n blaauw , geel en violet. De afzondering
bereiken,en wj vinden ietsdergeljksbj het e
licht.Er zjnverschillendesoorten van licht, van een gedeelte der in hetkleurlooze licht
die meer ofminder trillingen in eene seconde aanwezige gekleurde stralen bewerkt men
stempelen wj met den naam van kleuren. ze door gekleurde stoFen laat g= n,of door
Intusschen is hier het verschil op verre na het opheFen dertrillingen doorhieraan tegen,
volbrengen,en de ifdrukken dier soorten be- door het opslorpen van deze, wanneer men

z
00 groot niet als bj hetgeluid.Dekleur, overgestelde bewegingen der aetherdeeltles
welke het grootste aantaltrlllingen vereischt, (interferentie).Op lutstvermelde wjze onttelt er n0g niet dubbelzooveela1s die,welke staan de fraaje kleuren in zeer dunne wanhet geringste aantaltrillingen vergt.Delicht- den, zooals die van zeepbellen, voorts de
golven'j door de trillingen der verschillende parelmoerkleuren en de kleuren bj hetdrinkleuren in den aetherontstaan,zjnverschil- gen van lucht door zeer naauwe spleten enz.
De lengte der lichtgolven is Zeer klein en
lend van lenqte en te korter naarmatehet he
t aantal trillingen in eene seconde verbalice
ht sneller tnlt.00k worden dielichtgolven
groot; niettemin heeft men middelen
in de stoFeljkeligchamen nietmetvolkomen wzend
eten aan te wenden om die lengte temeten
geljkesnelheid voortgeplant.
Het gewone verstrooide daglicht en het en dataantalte tellen.De gol:engte van den
regtstreeksche zonnelicht bestaan niet uit rooden straal in het zonnespectrum bedraagt
slechts ééne kleur, - alzoo niet uit licht, 645 millioenste deelen van een Ned.streep,hetwelk in alzjnedeelen dezelfdegolqengte die van den violetten straal 406 millioenste
bezit, maar uit een verbazend groot aanta'
l deel
en. De eerste volbrenqtin èéne seconde
verschillende kleuren,welke Juist doorhare 481,- de tweede 164 billloen trillingen.De
zamenwerking het witte (kleurlooze) licht golqengten en trillingsgetallen der overige
doen ontstaan. Dit witte licht is derhalve gekleurde lichtstralen bevinden zich tusschen
ze grenzen, en wel zoodanig,datmet de
g- enpesteld uit onqeljksoortige lichtstralen, de
terwllmen zoodanlg licht,hetwelk uitééne breekbaarheid hetM ntaltrillingen toe-en de

kleur ontstaat en dus in al zjne deelen het- golqengteyfneemt.

K leurllngen noemtmeninhetalgemeenzelfde M ntal trillingen, voorts dezelfde golflengte heeft, met den naam van komogeen of in tegenoverstelling van Europeanen en Creenkelvowdig Iz'c/zfbestem pelt.H etzamengestelde olen - de Indiaansche inboorlingen,de derw itte zonnelicht kan m en in enkelvoudige, w aarts gebragte Negers,en vooral'de zoodagekleurde lichtstmlen ontbinden,waarbjmen nigen,w elke uiteene vermenging vandieras6 hoofdkleuren aanneemt, te w eten: rood, sen,hetzj onderling,hetzj metEuropeanen
oranle, geel, groen,blaauw en violet.Daar en Creolen gesprotenzjn,- alzoodezulken,
deze eene verschillende voortplantingsBnelheid dienietafkomstig zjn van zuiveren Europl-

hebben, is het duideljk, dat men ze van sche stam.In Lima onderscheidtmen22klaselkanderscheiden kan bjdebrekins,nameljk sen van kleurlingen,welkedoorafzonderljke
wa
nneer zj vereeniqd op een doorzigtig namen worden aangeduid. De meest gewone
ligchM m vallen, er ln doordringen en het Kleurlingen zjn: Mulatten, kinderen van
weder verlaten, - bepaaldeljk wanneerdit Blanken en Negerinnen,- Mestiezen,kinde-

en van Blanken en Indiaansche vrouwen,in
liqchaam degedaanteheeftvan eendriezjdig rBr
pnsma. Houdt men dit bj dag vöpr eene azilië M amelvos, in Chili Ckolo's geheekleine opening in eene voor 't overige don- ten,- Zambo'
slki:ndeenreninvBr
anaz
Ne
jersenIndianen ook ChAno,.
illë Armoco,,
kere kamer, Z00 kan zaen de ontbondene
kleurstralen op een wit scherm gemakkeljk
opvangen. M en noem tdie reeks van kleuren

genoemd,terwjlvoortsdooreenevermenging

een spedrnm. Daarbj bljkt,dathetrood bj
zjn doorgang doorhetglashetminstisafgeweken van zjne oorspronkeljkerigting,terwj1 durop,de anderen in bovenvermelde

Terceronen de Qnarteronen ontstaan.Terwjl
men bj den Mulatn0g wollig hoofdhaar0p-

van Mulatten en Mestiezen met Europeanen
de Terceronen,en door die van Blanken met
merkt) onderscheidt zich de Tercerpon enkel
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door eene iets bruine huidkleur,en dezewordt Hooge Zwaluwe den l7den Mei1785,legde
bn
p den Quarteroongewopnljk nieteensmeer zich t0eopdeteeken-enschilderkunst,vertrok
waargenomen.Den Qninteroon steltmen ge- in 1808 a1s kweekeling van den Koning van

ljk metden Creool.Daarenbnven heeftmen Holland naar Parjs om zich onder Davidte
voor de spruiten van gemengd rasn0g een oefenen en vertoefde vervolgens 2 Jaren in
groot aantal andere namen,wier vermelding Italië,meestalte Rome. Bj zjn terugkeer
echter van geen yroot belang is.Doorgaans waaNapoleon van Elba wederteParjsverbezitten de Kleurllngen in Amerika we1 de schenen,en de schildertxad onmiddelljk in
gebreken,maar zelden dedeugden van hunne dienst om deonafhankeljkheidvan den Vageklearde voorvaderen,zoodat zj erbj de derlandschen grond te helpen handhaven.In
Blanken niet in hooger aanzien staan dan den slag bj W aterloo werdhjzwaargewond

deze.
Kleurstosen ,zie Verèven.
K leyn.Onder dezen naam vermeldenwj:
Johannes Tdfrvd m eyn, een Nedezlandsch
dichter,geboren te Hooge Zwaluwe den 4den

en bleefer 17 uren liggen zonderhulpjz00dat deveelbelovende kunstenaarop den15den

en daarna in de regten en promoveerde bj
laatstçenoemde faculteitin 1782op eenedissertatle: sover de echtscheiding.'' Daarna
werd hj burgemeestervan Hooge en Lage
Zwaluwe,doch ondervond er zû0 vele onaangenaamheden,dathjin 1794 naarWageningen verhuisde.Hierwerdhj lidvan hetge-

aanleg,bezochtdeLatjnscheschoolin zjne

Februarë 1816overleed.

Gerard Albert XJ/I, een verdiensteljk
Nederlandschregtsgeleerdeengeschiedkundige.
Junj1760.Hj bezochtdeLatjnscheschoolte Hj Tverd geboren te Breda den zosten Maart
Dordrecht,studeerde er eerst in de theologie 1831, toonde reeds vroeg een zeer gunstigen

g
eboorteplaats,werdnaafgelegdstaatsexamen
ln 1837 studentte Leiden en promoveerde er
metden hoogsten 10ft0tdoctorin dereqten
op den 28sten Junj 1851 na hetverdedlgen
eener dissertatie, bevattende: pot
laestiones
selectae de Attilicini Jurisprudentia.'' Hj

meentebestuur en na deOmwenteling van1795 vestigde zich daarna als advocaatte Breda,
afgevaardigdnaar de vergadering van Hunne had er weldra eene drukke practjk,werd

Hoogmogenden, terwjl hj kortdaarna eene in 1862procureurbj de arrondissementsregtbenoeming pntving t0t 1id van hetprovinci- bank aldaar en gaf geschriften in het lichtj
aal comite'van policie,fnanciën en algemeen

welzjn in Gelderland, en eenJaarlatert0t
raadsheer in het provinciaal geregtshof van
Gelderland te Arnhem.Hj nam dezebetrekking met grooten jver waar, terwjl zjne
naauwgezetheid kan bljken uitzjngeschrift:
XVrjmoedige gedachten over den pligteens
regters in criminéle zaken (1798)''.Hj was
voorts een jverig beoefenaar dermuziek en
dichtkunst en heeft uitmuntende lierdichten geleverd.De Maatschappj vanNederlandscho Letterkunde te Leiden benoemde hem
t0tlid:en hj overleed teArnhem den zosten
Februarj1805-Vanzjnegedichtenvermqlden
wtJ:moden engedichten(1782,3stuklesl''
,DFeestzang voor het derde Jubelfeest van
Utrechts hoogeschool(1786),,- mGedichten
(met zjne echtgenoote,1792)':
,- podeter
nagedachtenisvan mjn vriend H.van Manen
(1805)'',- rNagelaten gedichten, Oden en
elegiën (door vrouwe A.Kleyn-oekerse uitgegevenr 1809)'', - en rKleineprozaïsche
en poëtischebjdragen (1818)''.Voortsleverde
hj fragmenten eener:srheorie der schoone
kunsten en wetenschappen'' in verschillende
deelen van hettjdschriftrMnemosyne'',alsmedeonderscheidcne vertalingen uithetH00gduitsch.- Zjne echtgenoote Antoinette Oc-

die van zjne voortgezette studie gett
li
gden.
Nadathj in 1867benoemdwast0tarchlvaris
te Breda,ging hj metjver aan het werk
Om het archief in orde te brengen en deed
daarin meerdan ééi)ebelangrjkeontdekking.
Voorts was hj er lid der Commissie van
toezigt op de lagere scholen, secretaris der
Commissie van Bestuur derteekenschoolenz,

en zochtalzoo op velerleiwjzen nuttig te
wezen voorzjne medeburgers.00k wa: hj
lid van de Maatschappj van Nederlandsche
Letterkunde te Leiden.Nadathj langtegen
ligchaamszwakte gestreden had, overleed hj
reeds dell15den September 1867.Hj schreef:
De regtsoorzaak.Een stydie van civielregt
(1859 en 1862,2 stukken)',- pGescbiedenis
van het Land en de Heeren van Breda,tot
het tjdstip der afscheiding van Bergen-opZoom ,uitbekende en Onbekendebronnen geput (1861)'' rNog een woord over de
actie van denlegataris(1864)''
,- en eenaantal
opstellen in deoNieuweBjdragenvoorRegtsgeleerdheiden W etgeving''en elders.
Kllcpera (W enzeslaw),een verdiensteljk

Boheemsch tooneeldichter,gebnren den 23sten
December 1792 te Chlumetz aan de Ciplina,
werd hopgleeraar aan het académisch gymnasium te Praag en overleed den 15den Sepkerse, geboren te Vianen in 1763,waseene tember 1859.MetM acltaczek en Tnrinsky bebegaafde dichteres.Vanhaarheeftmen:moden hoordehjt0tdeeersten,dieeenebehoorljke
en elegiën (1800,3d0druk1818)5'1,- gNieuwe rigting gaven aan het Czechische drama.De

dichtkundige mengelingen (1817),- pxeu.
gelingen in prozaen poëzj 1817,2d1n)'',en sGedicht
les en vertellingen voorkinderen
(1817)'',door oNieuwe gedichtles en vertellingen'' gevolgd,terwtilook hare geschriften

meestestukken van Klopera zjnoorspronkeljk en onderscheiden zlch door eene iinke
conceptie en nieuwe, indrukwekkende toestanden.Totztjne beste treurspelen behooren:
0Sobieslaw en Frederik''en oDe familie Sw 0-

in proza grûoten bjval vonden.Zp overleed JanoTE'', -- en tot zjne beste bljspelen:
te Leiden den 25sten December 1828.- Bei- XDe tooverhoed''en rRohoyin Czetwerrohy''.
der zoon Pider JYtfpl
y?A Kleyn,geboren te In zjne novellen vindtmen eenegelukklge
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vinding, eene boejende ontwikkeling,eene 1822)'',- pNieuwegedichten(1822,Qdln)'',uitmuntende karakterteekening en eeneleven- DDeheldendoodvande Ruiter(1822;2dedruk
1824)', - pFilips van Egmond,treurspel
dig
Kh
eqialoog.
efoth (Theodor Friedrich Dethlef), (
1826)' rzwitserland in 3zangen(1828)'',
Xoberkirchenrath'' in Mecklenburg-schwerin, - mGedichten aan het Vaderland gswjd
geboren den 18denJantlarj 1810te Körchow (1830)',- pAgathocles,treurspel(1832)'',bj Wittenburg, studeerde te Berljn en te Dichterljke herfstbloemen (1835)'',- pNaRostock in de godgeleerdheid, en zag zich gelatene en verspreide gedichten en redevoegeplaatsta1sonderwjzereerstbt
jhertog Tr5I- ringen (1856)''.
helm enin 1837bj den toenmaligen erfgroot- Ba'
hend .
KW'n,geboren te Amsterdam den
hertog I'
rodria Frlo
zz von A eckldpàf
xr.g- zlsten December 1774.Evenals zjn broeder
Delttverin,dien hj 00k naar eeninstituutte genoot 00k hj eene beschaafde opvoeding,
Dresden vergezelde. Hier schreef hj zjne: zette metlaatstgenoemdehetbedrjfvan zjn
XEinleitungin die Dogmenqeschichte(1839)''
, vader voort, en overleed den 13denJanuarj
en werd na zjn terugkeerln 1840 predikant 1829. I1j was ridder van deO1'
de van den
te Ludwigslust. Daarna verscheen zjne: Nederlandschen Leeuw ,1idvan onderscheidene
XTheozie desCultus der evangelischen Kirche tetterkundige genootschappen, voorzitter van
(1844)5'.Tegen heteinde van 1844vertrok hj hetbestuur der maatschappj oFelix Merx
-tiB''1
alssuperintendenten eerste dompredikernaar en een gelukkig beoefenaar der dichtkunst.
Schwerin, waarhj:rDieursprunglicheGot- Van hem hebben wj:pEerstelingen dervrjtesdienstordnung in der deutschen Kirchen hei
d (1814)'/,- oTernagedachtenisvan den
luth.Bekenntnisses,ihre Destrudion und Re- schoolleeraarC.Asertz (1816)'',- pGedichten
formation (1847)''ter perse bezorgde.Toen (1821,3d1n)'',- pKrjgsliederen (1815)'',voorts na de beweging van 1848 eene afzon- rAanmûediging (1815)'',- slletmaatschapderljke commissie voorhetkerkbestuuringe- pjeljk leven,dichtstuk (1823)''
,- en pDe
steldwerd,behoordeX11630thtOthareleden,en goKl
dsdjsnst(1832)''.
bleefo0k laterpoberkirchenrath''.Nadientjd
unsm a (SentFoppes),een verdienstewashjdezielvanhetkerkbestuurinMecklen- ljk Nederlandsch genie-oëcier, geboren te
burg-schwerin,hetwelk hj opcpnferentiën te W olvega den 9den November 1790,ontwikEisenach en te Dresden vertegenwoordigde, kelde ztjn uitstekenden aanleg onder de leienschreef:rluiturgischenAbhandlungen(1854- ding van Meinardus &ï#:Hl,ç en vervolgens
1858,4dln)'',- rAchtBiichervonderKirche aan de hoogeschoolte Franekeronderdie der
(1854)''l- en eeneverklaringvandenprofeet hoogleeraren Tkolen en Ekema,trad in 1813
Ezeehiè'l(1864- 1865,2 dln).Hj behoortmet' metvaderlandslievende geestdrift in diensten
harten zielt0tdeOud-Lutherschepart'
j,die werd in 1814 door reneraalKral
jenltW pehet onvoorwaardeljk gezag der Luthersche plaatst als tweede lultenant bjhetbatabon
beljdrpisschritten willen gehandhaafd zien. pontonniers,mineursensappeurs.BjWaterloo
Klun.Onder dezen naam vermelden wj hersteldehj alseersteluitenanteen onbruiktwee broeders,beiden verdiensteljke Neder- baar geworden weg naar Brussel en nam
landschedichters,nameljk:
deel aan deveroverlng van Quesnoy,ValenEendrik A'
cz
r- zzKlnn,geborente Amster- ciennes en Condé.Vervolgens toefdehj gedam den 5den Maart 1773.Hj genooteene ruimen tjd in hetDepartementdu Nord en
zorgvuldijeopvoeding en aanvaarddein1797 hield zich daarna4Jaren bezigmethetherhet bedrpfvansuikerraënadeur,hetwelk hj stellen der vestingwerken en der citadél te
in de fabriek rD e Pellikaan''voûrtzette t0t Namen. In 1819 werd hem te M aastricht

in 1829,toen het overljden van ztln broeder hetonderwjs opgedragen in de wiskunde en
hem deed besluiten om zjne overige levens- den vestingbouw aan kadets, en daarvoor
dagen buiten beroep door te brengen.Htlwas schreef hj: rLessen over de hoogere meetridder der Orde van den Nederlandschen
Leeuw , 1id van nagenoeg alle letterkundige
genoetschappen in ons Vaderland, en overleed den 24sten Februari
l1856.Klj;nbehoorde
t0t de meest-gevierde dichters van zjn tjd
en schreef: t
yAdolf en Clara ofde tw ee gevangenen;bljspel metzang,naarhetFransch

(
:
'8De mensch een volmaakbaarwez1
e8
n02'
(1
05),17
, - pzielenleer naar de begi
nselen der critische wjsbegeerte (1805'', 5Johanvan Oldenbarneveld,lierzang (1806)5
',
rnelis Loots,dichtstuk (1806)'',r0p Co
XDemensch,dichtstuk (1808)'',- >Desterrekundejdichtstuk (1809)'', oDeverlichting,in 2 zangen,bekroonddoordeBataafsche

Maatschappj vanTaal-enDichtkunde(1810)''
,
ften, in zes zangen (1812)''oDe dri
rlanFr
ederikHelmers,qeschetstineeneredçvoering (1814)'',- rGedlchten(1819,2dln)''
,
- sMontigny, treurspel,(1820; 3de druk

kunst, benevens de beginselen der diFerentiaal-en integraalrekening'',welke eehterniet

in druk zjn verschenen.Vervolgensgeplaatst
bj den stafvandegenie,hersteldehjont
lerscheidene vestingen,w oonde indenTiendaag-

schen Veldtogt de gevechten bj te Hasselt,
Bautersem en Leuven, w erd belast m et de
ontm anteling van laatstgenoem de vestingy
was daarna werkzaam aan den aanleg van

fortiûcatiën tusschen Berqen-op-zbom en

Grave, voortsverscheideneJaren aan hetde-

partement van oorlog,werd in 1842 majoor
en kommandantvan hetbatallon mineursen
sappeursteArnhem ,in 1850luitenant-kolonel,
en zag zich in 1853,na 40 dienstlaren,gepensioneerd, en in 1873 t0tkoloneldefgenie
bevorderd.Na zjn eervol ontslag begafhj
zich naar zjn buitengoed Lycklamastinsbj
Avolvega, waar hj in zjne uitgebreide boekerj zjnedagen aan geschiedkundige naspo-
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ringenwjdde,enden4denMurt1874cverleed. warmte; hetbehoudt deze nieten heeft dus,
Hj was ridder der Militaire Willemsorde, bj afkoeling des dampkri
ngs geen voorraa;
ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw ,kozasaandantder orde van de Eikenkroon, lid van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap, van het Friesch Genootschap

om in het warmteverlles te voorzien.De invloed van het water op het klimaat wordt

enz.Hj schreef:pHandleiding t0tdemineurkunst(metA ldcA&l''en mHandleiding t0tde
sappeurkunst'', welke beide op lastvan het
departementvan O0r10g zjn uitgegeven,-

keerkringsgewestennaardenoordeljkestreken

n0g grooter door zjne stroomen,bjv.door
den Golfstroom , die het warme water uit de

voert en aan het klimaat van deze eene
zachtheif
l geeft, welke hetzonder dien weldadigen stroom op verre na niet :oude betzettende kracht van het zitten.Een en ander zal 0ns hetgroote verpproeve ovér de ui
buskruid, naar Plazanet'',- pGeschiedkun- schildoen begrjpen tusschen een Tastelandndige herinneringen aangaande de voormalige en een zeeklimaat. Het spreekt nu van zelf,
vestingen Steenwjk, Kuinre en Blokzjl dat het eerste zich door groote zonnewaM te
(1853)'', - pGeschiedkundige herinneringen en felle winterkoude en het tweede zich
uit de voormaligegrietenjen 00st-en W est- door eene meer gematigde warmte en koude

stellingwerf,hoofdzakeljk aangaandehetge- onderscheidt.Terwjlbjv.degemiddeldewin-

slacht dervan Haren's(1861)''
,- pllandlei- tertemperatuur op Unst,een derShetlandsche
dingt0tdeburgerljkemineurkunst(1855)'',- eilanden op 603/40N.B.n0g + 40C.bedraagtj
en pHet jzer, zjne smelting en bewerking daaltzjteIrkoetsk,op521
/20N.B.,dusmeer
(1857)9
'.Van zjn uitgebreid werk:rBiogra- dan 80digter bj den evenaar,t0top- 18OC.
phisch woordenboek,levensberigten van wis-, Terwjl voorts de gemiddelde zomerwarmte
natuur-en aterrekundigen van alle tjden en
volken''is in 1861 slechts heteerste gedeelte
ilthet licht verschenen,terwjl hj t0t de
jverige medewerkers behoordeaan het:pBiographisch woordenboek van A. J. van der
Aa''.- ZjnoudstezoonI'oppeTl/egkli
jnsmay

op Unst t0t naauweljks 12O C.klimt,bereiktzj in Irkoetsk 16OC.Hetverschiltusschen die uitersten isdus te Unst slechts 80
en te Irkoetsk 340.Behalve denabjheid der
zee heeft de heerschende windrigting en de
toestand deroorden,waarpewind overheen

luitenant-kolonel-ingenieuren kommandantder waaide, een grooten invloed Op hetklimaat.
genie te Amersfoort, c. a.,geboren te Hee- De zuidewinden brengen in Europa eeneaanrenveen den 4den October 1818, heeft zich zienljkewarmte.welke zj aan deAfrikaan-

desgeljksalsschrjverbekend gemaaktdoor: schewoestjnhebbenontleend.00k dehoogte
FMi
X
cromegas,eenwjsgeerigvyhaal,naarhet boven de oppervlakte der zee en de ligging
ransch van Voltaire (1851), - pTeeken- der bergen werken nietweinig mede t0t be-

paling van het klimaat eener plaats, daar
kuKndhm
r(daat
oorz,igt
kunde)(1857)''
jenz.
afkomstig van het Grieksche tegeljk metdehoogtedetemperatuurafneemt,
woorda2J>r
z(helling),beteekendebjdeouden zoodatmeneindeljk desneeuwljn ofdegrens
den hellingshoek van de stralen der z0n met van de altjddurende sneeuw (onder den

de cppervlakte der aarde,die,wanneer zich evenaar 5000 Ned.elhoog)bereikt.Dehoede zon in den evenaar bevindt, regelmatig veelheid,gesteldheid en verdeeling derwatererslagenuitden dampkringgedurende
met de breedtekleinerwordt.Zj verdeelden achtigenem

de aarde in gordels,welke evenwjdig waren den tjd van een JM r zjn we1 is Faar evenaan den evenaar,- en w el zoodanig,datde zeer van reeds vermelde omstandigheden afGuurvan den langsten dagopelkenvolyenden hankeljk, maar hebben o0k weder invloed
gordel30 minuten grooterwerd.Aan d1e gor- opdeverdeelingderwarmte.Onderden evenaar
dels gaven zj den naam van klLmaten.In zou men tjdens de nachtevening de felste
on4en tjd beteekent klimaatde gemiddelde hitte verwachten, doch deze wordt alsdan
weç
-rsgesteldheid op eene plaats, - en die doorden invallenden regentjd getemperd.
weersgesteldheid is weliswaarvooreengroot
In lateren tjd heeft men deoppervlakte
deezvan de schuinsheid der zonnestralen met deraarde w ederom in gordels verdeeld, nabetrekking t0tde oppervlakte der aarde,maar meljk in een rergenyden gor#el tusschen de
daarenboven van vele andereomstandigheden keerkringscirkels - twee gemati
gde .gpr&Jd
afhankeljk.W as onze aarde een volkomen tusschen deze en de poolcirkels,- en twee
b01 zonder bergen of dalon, - waren alle konde #0r&I
: (eigenljk kapyen) binnen de
deelen harer oppervlakte,ten opzigte van de poolcirkels. Op den keerkrlngsgordel heeft
verdeeling van land en water en van den men slechts 2 saizoenen,nameljk den droo-

plantengroei, geheel en al geljk, dan zou gen tjd en den regentjd. Og de gematigde
het klimaat eener plaats uitsluitend afhangen ggrdelsonderscheidtmen4 salzoenen,terwjl
vanharebreedte.lmmersdedampkringswarmte de koude gordels bj een zeerkorten zomer
is vonr een groot deelafhankeljk van de een zeer langen winterhebben.- De planuitstraling der warmte uit den aardbodem ,
en het maakt duBeen grootverschil ofdeze
m et water, m et gewassen of met bar zand
bedektis.Heteerste neemt de warm te open

tengroeieener plaatshangtnietalleen afvan

behoudt ze, om ze later, bj afkoeling des
dampskrings,geleideljk afte staan,- en
het laatste kutst de warmtestralen terug en
geeftdusW zonnehitte eenegrootematevan

wierJaarljksche temperatuur dezelfdeis,een

de gemiddelde tempemtuur van het Jaar,
m = r vooral van de gemiddelde tem peratuur
van den zom er en winter,zoodatQ plaatsen,
zeer verschillenden plantengroei kunnen bezitten. Immers eene hooge zomertemperatuur
brengt op de eene plaats n0g zomergewassen
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t:t rjpheid,welke op eene andere bj eene gaafrandige bladeren M n de bloem-ofvruchtlagere zomerwarmte zoover niet komen. dragendetakken,metin schermen geplutgte
DM rentegen belet eene felle winterkoude op bl
oemen,diezelvenmedetrosvormisbjelkaneerstgemelde plaats den groei van vele over- derstaan,en zwarte bessen.Men vlndtdezen
he
ester aan oude boomstammen in bosschen ,
bltjvendegewassen,welkeOp laatstgenoemde
plaats de winterkoude in de opene lucht ge- tegen oude muren enz.,waar hj zich met

zjne talrjkeworteltjes(radiculaealligatoriae)
z00 stevig vasthecht, dat hj niet dan met
moeite kan worden losgenzkt.Hj kan door
lengte van tjd zeer houtig worden en de
dikte van een arm bekomen.Daar de ledergrenzen door de winterkoude bepaald.Men achtige bladeren des winters roen bljven,
makkeljk kunnen verduren.00kvoordieren,
welkeniet,zooals detrekvogels,bj dewisseling der Jaargetjden van plaatsveranderen
ofhetkille saizoen in den winterslaaq doorbrengen,worden denoordeljkeverspreldingg-

kan zich eene voorstelling maken van het vormt het klimop eene sierljke bedekking.
klimaat op verschillende plaatsen der aarde, 00k wordt het we1 langs latwerk geleid,
wanneer men den blik vestigt op de verschil- waarhetecne fraajevertooningmu kt,vooral

lendeljnen,welke dcverdeeling derwaxmte
aanwjzen, (isothermen,isotheren en isochimenen),alsmede Op deverspreiding van bepaalde gewassen overdeOppervlaktederaarde.
Het klimaat heeft voorts een belangrjken

wanneer er zich andere bloejendegewassen
doorhgen jlingeren.
Kllm vlsch (AnabasscandensC%v.
4isde

naam van een zoetwatervisch uitde familie
derOsphromenidei,wierledendeeigenschapbeinvloed op 'smenschen ligchaam.In een guur zitten van lang buiten het water te kunnen
klimaat ontstaan ligt ongesteldheden der leven, daar ditlaatste in de cellen ofholten
ademhalingswerktuigen,zooalschronischever- der gekronkelde, bladvormige keelgatsbeen-

koudheid en aandoeninyderlongen.00krhel- derenboven dekieuwen bljfthangen,zoodat
matischeziekten zjn dlkwjlshetgevolgvan deze bj voortduring tegen droogtebewaar;

een koud en vochtig klimaat.Geen wonder bljven. De klimvisch leeft in verschillende
alzoo,dat men in zachtere klimaten genezing rivieren van het vasteland van Indië en 0ok
heeft gezochtvoor dergeljkekwalen.Inzon- op verschillende eilanden van den archipel.
derheid koos men hiervoor plaatsen,in Zwit- VolgensDaï
doy beklimthjsomtjdBdepalmserland, het zuiden van Frankrjk, Italië, boomen op den oever en toefterin hetregenhetnoorden van Afrikaen op Madeiragelegen. water, hetwelk er zich tusschen de bladeren

Bjhenevenwel,diezich a1sborstljdersder- verzameld heeft,terwjlBvhqna,
n vermeldt,
waarts begoven, hebben zich de kiemen der dat deze visch 5 of 6 dagen buiten hetwater
ziekte doorgaans reet!s te sterk ontwikkeld, kan leven. T0t het beklauteren derboomen
om door een gunstiger klimaat te worden gebruikt hj de kieuw- en vinstekels.De
vernietigd. Tevens diene men te bedenlten, mcdedeeli
ngen dier reizirers worden echter

datdegene,dieeenereisderwaartsbekostiyen doorvelenatuurkundigenlntwjfelgetrokken.
kan, 00k in staat is zich te huis gunstlge
Klingemann (Ernst August Friedrich),
omstandigheden te scheppen,welketegeneene een Dui
tsch tooneeldichter,qeborenden3lsten
klimaatsverandering in vele opzigten kunnen Augustus 1777 te Brunswjk, bezocht het
Carolinum aldaar en studeerde te Jena in de
opwe
Khye
mn.
ax is een Grieksch woord,hetwelk regten en wjsbegeerte.Een vertoefteW eiladder of trap beduidt en doorredenaars ge- mar - hetDuitsch Athene - wektebjhem
bruikt wordt in de beteekenis van klimminy den lust t0t defraaje letteren,inzonderheid
(gradatio), bjv. wanneer zj achtervolgens tot de tooneelpoëzj. Na zgn terugkeer te
telkens klemmender bewjzen, voorbeelden Brunswjk was hi
jkorten tjdin staatsdienst
ofomstandigheden aanvoeren.W ordendezewat men den spreker als eene grootefoutkan
toerekenen - allengs minder klemm end en
trefend dan geeft men daaraan den naam
van antiklimaœ. W anneer men zegt: rAlva
verscheen, vervolgde de ketters, bragt de

en belastte zich in 1813, gesteund door de
actrice Sophie Y c/flzr,m ethetbestuurover

graven Tanzk-pp# en Rbornop hetschavot
en deed de harten van alle Nederlanders van
schrik verstjven'', dan geeftmen hierin een
klimax,terwjl de omgekeerdevolgordedier
feiten een antiklimax z0u opleveren.
Klim op (Hedera Helix L.4 is denaam
van een kruipenden ofklimmenden heesteruit
de familie derAraliaceae(zie onderAralo).

aan het Carolinum, doch was in 1830 al
weder directeur-generaalvan den Hofschouw-

HetgeslachtHedca L.onderscheidtzich door
een s-slippigen kelk, eene s-bladige bloemkroon,15 meeldraden,een onderstandigen,5-

den schouwburg aldu r.Door zjn jver bereiktedezeeen hoogen trap van bloei,en hj
bleef er aan het hoofd der zaken tot M n

1829. Toen aanvaardde hj eene betrekking

burg.Hj overleed den 25stenJannuarj 1831.
Zj
nedrama's:rlleinrichderLpwe''
her''
' DLut
XMoses.,, nDeutsche Treue,,en vooralrFaust,1
werden met bjval ontvangen,hoewelzj te
zeerophetefectberekendwaren.zjnpTheater
(1808-1820)''is in 3 deelen enzjne pDramatischeWerke(1817-1818)''zjnin2deelen
uitgegeven.O0k schreefhj:pKunstundNatur
$181912 dlnl''1en eenigeromans.
Khnger (Friedrich Maximilian von),een

hokkigen ejeratok met 5 aaneengekleefde
stjlen,en eene s-hokkige besmet5 pitten. begaafd Duitsch dichter,geboren te Frankfort

De eenige inlandsche soort van datgeslacht aan de Main in 1752,studeerde te Gieszen,
is de kW op met hartvormige,3- 5-10bbige vervaardigde als student reeds stukken voor
bladeren aan de onvruchtbare,en eironde, een tooneel
gezelschap en trok ten strj4e in
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denBejerschenSuccessie-oorlog.Nahetsluiten
van denvrede vertoefdehj bj zjnevrienden
en begafzich vervolgens op reis.In 1780 bevond hj zich te Petersburg.waar hj t0t
oëcier en t0t voorlezer van grootvorst Paul
'ierd benoemd.Hetvolgende Jaar deed hj
in het gevolg van den Grootvorst eene reis
door Polen, Oostenrjk, Italië, Frankrjk,

hoogleemar de aanwjzing,h0ehi
ldezemoet
onderzoeken om de ongesteldheid metJuistheid te bepalen. Voorts neemtde student er
zelf de r0lvan arts op zich,onderzoekt den
ljderonder opzigt van den hoogleeraar,deelt
zjne meening over de ziekte mede en ver-

klaart, welke wjze van behandeling in het

gegeven geval voor de beste moet gehouden
Zwitserland, de Nederlanden en Duitschland. worden.Dayrof
essorziettoe,dathjbjhet
In 1784 werd hj oëcierbj hetadelljk ka- onderzoek nlets verzuimt,wjst hem teregt
dettenkorps te Petersburg,en zag zich onder wanneer hj dwaalt,en verbindtdaarmedegeCatharina bevorderd t0tkolonel.In heteerste woonljk eene algemeene beschouwi
ng van

r
egérinysaarvan Paulklom hj op t0tgene- den geqevenziektes'
orm ,vandeverschlllende
raal-maloor en in 1799 t0tdiredeur van het

verschjnselen welkedaarbj wordenwaargekorpskadets.In dezemoejeljkt!betrekking nomen, van de meest gebruikeljke wjzen
wist hj met energieke rondborstigheid zjn van behandelinr enz. Natuurljk geschiedt
gezag te handhaven en het vertrouwen van zulks in zoodanlge taal of althans in z00den Czaar te behouden.Onder de regéring danigekunBttermen,datdeljderernietsvan
van Aleœander werdhj curator van detlnl- begrjpt.Metbetrekking t0t de plaats,waâr
versiteit te Dorpat,bestllurder van hetkorps zoodanig onderwjsgegeven wordt,heeftmen
pages en belast met het opzigt over onder- 3 soortenvan klinieken,nameljk:Deq
:flfïpscheidene inrigtingen van onderwjs.Daaren- naire in een académisch ziekenhuis, - de
boven verkreeg hj een kroondomein inKoer- yol
ykliniek, daarin bestaande,dat dezieken
land en werd in 1811 luitenant-generaal.In ln hunnewoningen doorde studenten bezocht
den slag bj Borodinoverloorhj zjn eenigen w orden,waarna deze barigt geven aan den
pgleeraar,diezich Omtrentdenwezenljken
zoon.Zjne echtrenoote weende zich blind, ho
en hj zelftrok zlch ineenzaamheidterug.Na toestand vergewist, - en de ambnlatorhche
4o-larigen diensttjd nam hj zjn ontslag uit klixïek, eene inrigting van onderwjsy weralle openbare betrekkingen,en overleed den waartsdeljderszelven zichbegeven)om raad
25sten Februarj 1831.Van zjnedramatische en geneesmiddelen te halen.Men heeftvoorts
werken noemen wj:oDieZwillinge(1774)'', eene verschillende kliniek vooronderscheidene
'- sDasleidendeW eib''- rsturm vakken, nameljk eene interneklïzlzek,eene
- rotto'
und Drang'
' waarnaar vervolgens het toen- heelkltndlge kliA
zlk,eene verlosknndige k/ïslk,
maligletterkundigtjdperk(Sturm-undDrang- eeneoogkeelkundégelfizliek enz.W j behoeven
periode) genoemd werd, - en sGrisaldo''. niet te zeggen,datde klinielt voor den toe00k leverde hj eenige bljspelen. Voorts komstigen geneesheer onontbeerljk is;trouschreef hj: pFaust's Leben, Thaten und wens het bljkt,datmen zich meeren meer
Höllenfahrt (1791)'',- Geschichte Giafar'
s toelegt op het stichten van académische ziedes Barmeciden'',- pGeschichte Rafaels de kenzalen, waar gelegenheid is voor klinisch
Aquilas'' - rDie Riesen vor der Sundqut'', onderwjs. De beste gelegenheid voor kliniek
', - pGe- isin 0ns Vaderland voorzeker te Amsterdam.
rDer Faust der Morgenlânder'
schichte eines Deutschen der neuesten Zeit''
K linkenberg. Onder dezen naam ver'W eltm ann und der Dichter'',- en melden wj:
oDel
rSahir, Eva's Erstgeborner im Paradiese''.
D>k A'Klkezlldrp,een verdiensteljk Neder-

Eene verzameling zjner werken verscheen in landsch sterrekundige. Hj werd gebgren in
12 deglen (1809-181643dedryk 1852).
1709,legde zich reedsvroeg metk'vert0e op
K hngsor van H ongarue,een minne- de wiskunde en w erd in 1755 benoem d t0t
zanger,sterrewigchelaax en,naarm en meent, klerk van Holland,welke betrekking hj gede grondlegger van den mjnbouw in H0n- durende 40 Jaren bekleedde,terwjlhj voor

g
arje,vertoefdegeruimen tjdinSiebenbiirqen
en genod de gunstvan Andreas Jf,konlng
van Hongarje.Men zegt, dat hj bj den
dichterljken wedstrjd op den Wardburg t0t

ennametbeiangrjkewaterstaatsaangelegenhedenwerdbelast.Hjschreef:pMemorieenbjzondere consideratiën overde middelen t0tv00rkoming van den aanwas en ter beteugeling
van 't woedend vermogen van de Haarlemmer

de kampregters behoorde.Sommigen houden
hem vcor den dichter van: yDer Nibelungen en Leidschemeer(met.
B.G0$I#'1Jl,1769)9'
,
Noth''en van den rsëngerkrleg aufderW art- - en nBeschrjving h0e de afstandderzonne
burg'',terwjl anderen hetbetwjfelen ofhj van de aarde kan gevonden worden door den
welooitheeft bestaan.
schjnbaren weg vanVenusenMercuriuaover
K liniek , afkomstig van het Grieksche dez0n enz.(1742)''
,waardoorhjinbriefmisx2sc?# (bed)ofxzswsxlç(een arts!diebedle- seling kwam metdeberoemdstesterrekundigen

gerige zieken bezoekt),beteekentln de eerste Van zjn tjd terwl
llhj in 1753 t0tcorresplaats het onderwjsin depradischegenees- pondent Van de Koninkljke Académie van
kunde,hetwelk aan hetziekbed(inhospitalen w etenschappen w erd benoemd.O0k verleende
en aeadémische ziekenhuizen)gegeven wordt. de Prins-Erfstadbouder te 'sGravenhage hem
Nadat de toekomstige geneesheer zich met vri
jen toegang tot de sterrewachtten behoeve
het theoretisch gedeelte van zjn vak heeft zjner wa
he
0tnzqe
jnn,- Ja, W illem V beamrnetmi
bekend gemaakt, bezoekt en ziethj op de noemde
astronomist.Hj ontdekte
kliniek de ljdersenontvangthj ervan den een drietalkometen,verkondigdedeverschj-
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ning van eene groote stM rtster in 1759,en
verklaarde, na de ontdekking van Uranus,
vroeger dan elders, dat deze eene planeeten
geene kcmeetwas.Hj overleedte 'sGravenhage in 1799.
Jaoob van Aly: Xlinkenberg, een verdien-

steljk Nederlandsch godgeleerde. Hj werd
geborenteW est-oraftdjk denzostenFebruarj
1744,bezochtdeLatjnscheschoolteHaarlem,
studeerde teHarderwjk en teLeidenenwerd
ill 1764 bevorderd t0tmeesterdervrje kunsten en doetorderwjybegeertena hetverdediqen van eene:pDissertatio physico-philosophlca de aereejusqueproqrietatlbusetusu''.
Nahetvoortzetten en volelndigen zjnertheologische studiën werd hj ac,
htervolgenspredikant te Eemnes, overschie, Oudewater,
Deventer en Amsterdam jen zag zich in 1783
benoemd t0t gewoon hoogleeraar in de god-

geleerdheid te Leiden. Hj beqankte echter

voor deze betrekking en werd toen hoogleeraar aan het athenaeum te Amsterdam.

Nadat hj door den Leidschen senaatbevorderd was t0t doctor in de theologie, aanvaardde hj zjne betrekking in 1784 met

è13

Klinkert (Bastiaan), een jverig Neder-

landschletterkundige,werdgeborenteAmsterdam den13denDecember1794.0m aandeFran-

sche conscriptie te ontsnappen,vertoefdehj
geruimen tjd in Engeland, en toen hj bj
zjn terugkeer te Amsterdam zich in hetbezitzag van eenaanzienljkvermogen,schegte
hj behagen in het verzamelen dervolledlge
werken Van Nederlandscke letterkundigen.
Belangrjk vooralwasdie dergeschriften van
Bilderdî
jk, waarvan hj zelf een catâlogus
geleverd heeft onder den titel: pLjst der
werken van Mr.W . Bilderdjk en vrouwe
K.W .Bilderdjk,qeborenSchweickhardtjopgemaakt, alphabetlsch gerangschikt en met
drie bjlagen voorzien (1853)r'.m inkertwas
1id derLeidsche Maatschappjvan Nederlandsche Letterkunde,cn overleed den 12den N0vembrr1854.
Kllnkhamer (r
fibout Cornelis),een verdiensteljk Nederlandsch regtsgeleerde,geboren teAmsterdam den 13den Junj 1804,studeerde aan hetathenaeum in zjne geboorteplaats,waarhj eene uitstekende:ycommentatiohistoricojuridiea deJuriscivillsRomani
10c0 qui est de donationibus ex fragmentis
Vatscanisnuperillustrato(1826)'uitgaf,- ver-

eene:qoratio demachinationibusincredulorum
reipubllcae valde perniciosis''. De omwenteling van 1795 beroofde hem van zjn ambt, wierf de gouden medaille te Leuven m eteen
doeh in 1804 zag hj zich hierinhersteld,en geschrift over: pllet leven en de daden van
hj bleef als hoogleeraar werkzaam t0t aan Iphicrates' - en promoveerde te Utrechtin
zjn overljden op den 14den September 1817. 1829 in de regten en in de letteren 0? dis-

Hj behoordet0tdemannenderCoccejaansche
rigting en heefta1s bjbeluitleggeren dogmaticusveelroem verworven.Van zjnegeschriften vemnelden wj: pDe voordeelen van den

sertatiën: DD e bello propter Bllccesslonem
regniHispaniciyesto etc-''en pouerolussivr
Aulularia, incertl auctoris comoedia togata''.

onvoorzigtigheid,gevaarljkheid en schadeljkheid van '
t hedendaagsch ongeloof (17671776,2 dln)'',- pDeChristen (1772- 1778,
7dln)'',- ,DeBjbel,dooruitbreidingen en
aanmerkingen verklaard(1780-1795.1
27dln)''
,
ponder
wjs in degodsdienst(1780- 1794,
11 dln)'',- pDegeschiedenisvan'sHeilands
ljden (1791)'',- pverhandeling op devraag:

reedsden 17den April1834.Behalveoystellen
in tjdschriften,leverde hj eenige gedlchteny
benevens eene vertaling van rLeier und
Schwrrt''van Eöêner.
Kllpdas (Hyrax) is de naam van een
zoogdier,dat, geruimen tjd t0t deKnaagdieren gerekend,bepaaldeljk t0tdeDikhnidigen(Pachydermata)behoort.Hjonderscheidt

en sDissertatio hermeneutico-theologica de

Aan de voorpooten telt men 4 vingers met
platte nagels,aan de achterpooten 3 vingers,
waarvan 2 met platte nagels en 1 met een
klaatlw.Men kent4 soorten van ditgeslachtj

Hj vestigdezich alsadvocaatteAmsterdam,

godsdienst,in tegenstelling van dedwaasheid, werd er regter-plaatsvervanger,doch overleed

W elke zjn de bestemiddelen om dewaaren en zieh in gestalte aanmerkeljk van andereleden
zuiveren leer in decoloniënvandenStaatm eer dezer groep, bjv. olifanten en neushoorndiete bevestigen en voort te planten'',bekroond ren,daar hj nietgrooterisdan een konjn.
door de Maatschappj van W etenschappen te Hi
j heeft een gedrongen,xbehaard ligchaam
H u rlem - pproeve eener verklaringvanJo- zonder staart,een korten snoeten ooren,aan
hannes Openbaring (1796, 2 dln)'',- pW aar- weêrszjden boven en onder 7 kiezen,boven
s
chuwing in de allerbelangrjkstezaak(1798)', 2 en onder4snjtanden en geenehoektanden.
-

pec
Kl
catoinspiritum sanctum (1815,2 dln)''.

lnkers zjn taalklanken,die gevormd
ontstaande stemgeluidj gewjzigd door den nameljk:A) Capensis,die aan de K=p de
worden door hetin 's menschen strottenhoofd

verschillenden toestand,waarin men demond-

holte gebragt heeft. Z00 ontstaata bj een
sterk geopenden mond en eene platliggende
tong, - i bj eene vernaauwing dermondholte door het middelste gedeelte der tong
digt bj het gehemelte te brengen,- enl
bj eenevernaauwingdoormiddelvandelippen.
De overige klinkers zjn tusschen genoemde
3 gelegen.M en heeftlange en korte klinkers,
terwjldoorverbinding van 2 en 3 klinkers

Goede H00q wordtaangetroFen,- .
K SyrïcclduitSyrlë en van de bergen bjdeRoode
Zee, - M Arboreus in de bosschen vanM0zambiquey - en H. St
ylrcdfrï,
ç van de kust
van Ruinea.

K lippers ot'kli
pperscl
tqen noemt men
eene uit Noord-Amerika afkomstige soortvan
eigenaardig gebouwde,snelzeilende koopvaar-

djschepen.Zj zjn lang ensmal,metscherpe

boegen en vlug besneden,m eestalvan 3 mastwee- en drieklanken worden gevormd. Zie ten voorzien.Zj werden het eerstteBaltiQnk onder M etsetsteen.
more gebouwd,en thans komen er van de
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van jlle zeevarende volken.Noord- onderscheiden zich door een ovaal en hoog

Amerika bezlt eene groote vloot van deze
vaartuigen.Immersmen wenschte aldaar vopr
den handelop China snelzeilende schepen te
hebben.Reeders en kooplieden loofden dientengevolge premiën uit voor zoodanige b0demsj die de reis in den kortsten tjd v0lbragten, zoodat men allengs den vorm der

ligchaam ,borstelachtige tanden op de kaken,
een gehemelte zonder tanden, eene kleine

mond-opening eneengevorktenstMrt.Daarbj
zjn er,diemetsmaak gegeten worden,z00-

als Cl&.cilït
rrï.
sin deGolfvan Mexico diemet
gele, blaauwe en roode kleuren P'Pe*kt. OA.
imperolis, eene van de fraaiste soorten der
schepen metdatoogmerk wjzigde.Degroot- Indische zee,heeftongeveer30donkerblaauwe
ste snelheid,welkemen t0tnu t0e metkliy- strepen van de schouders naar den start,-

perschepenbereiktheeft,is41/4degeogr.mj1ln en de langsnoet-klipvisch (Ch.rostratus),geelhet uur,doch zulk een spoed gaat dien der achtig witmet4 donkere dwarsbanden,weet
Btoombootenteboven.lntusschenzjn deklip- de inseden op de oeverplanten door het uitperschepen weinig geschikt om te lavéren, spuwen vpn een waterdroppelz0o te treFen,

daar zt'traag dcorden wind gaan en zwaar datzj nea
ervallen en zjne prooiworden.
afvallen. - 00k is er eene schoenersoort, K lipzout, zie Keukenzout.
'
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Deklls(Lappaoëcinalls).

di
e 4en naam draagt van Baltyore clèzer. Klis (LaPPa)is de naam van een plantenDeze heeft Q lange masten zonder staand geslacht)hetwelk t0tdefami
liederZaamgewant, behalvqeen stag vant0pt0tt0p eneene steldbloemigen behoort.Het onderscheidt zlch
korte boegspnet, terwjl zj enkel 2 gaFel- dooreen bjnabolrond omwindselvan stjve,
zeilen en eene stagfok voert. In stormweêr dakpansgewjs geplaatste blaadles methaakworden de luiken geschalmd,en men laatde vormige punten, waarmede zj gemakkeljk
aan verschillendevoorwerpen bljvenhangen,
zee
Kh
oppn
geljsnsdcehen
rdov(
eCh
rhaeet
dek spoelen.
todon L.jnoemtmen doorbuisvormige,s-tandigebloemenen eenmet
eenegroepvanzeevigschen,dieinhetstelselvan borsteligestoppeltjesbezettenvruchtbodem.Wj
T*'
-w>- één geslachtvormen,maardoorlatere hebben in onsVaderland3soortenvanklissen:
geleerden in verschillende geslachten verdeeld Degroote7
JJ4,
:(L.malor Görtn.,L.oëcinalis

zjn.Zj leven in dekeerkringszeeën en zjn All.)3doorgeheelEuropa langswegen en op
meerendeels fraai gekleurd.Zj behooren t0t onbebouwdeplaatsenvoorkomende,meteironddeQrde;erstekelvinnigen(Acanthopterigii)en hartvormige,stompe,getande,van nnder vib
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tige bladeren,lang-gesteelde bloemkorflesen boven den zeespiegel,hetdonker-groeneKlönweinig behaarde omwindselB!wj geven hier- meer.Aan zjn oever verheft zich de Gl:rvan eene afbeelding, en wel in a en b een

nisch, waarin een opschrift ig uitgehouwen

gtengeleneen wortelop l/sdedernatuurljke ter gedachtenis aan Salomon Gd,szxe.
grootte,in cdedoorsnedevaneenbloemkorfle Klok (Eene) is een ouderwetsch slingerln natuurljke grootte, in d eene bloem in
dubbele grootte,en in eeenevruchtinnatuurljkegrootte5deworteldezersoortisbekend
onder den naam van Rado Wcz
rtflpce;hj is

z00 dik alB een duim ,doorgaans zeer lang,
zoehchtig van smaak met een bitteren nasmaak,en a1s pi
sdrjvend middelin yebruik,
de kldne klo (L.minorDeo.),dleongeveer dezelfde groeiplaatsen heeft als de v00rgaande soortbl
maa
r zi
ce
hsonderscheidt door
oemko
rfj
korbgesteelde
welke t0ttrossen
@@
vereenigd Zgn en door het eenigzins viltigbehaard omwindsell welks blaadles aan de
s
binnenzjde rood zjn - en de 'tûltige klï.

uurwerk, hetwelk dient t0t aanwjzing van
dentjd.Menonderscheidtstaandeenhangende
klokken.B1Jde eersten zjndegewigtenmet
de kettingen ofsnaren in eene op den grond
rustende kastbesloten,terwjlzj bj dehangende klokken onbedektbljven.De Friesche
klokken bezaten geruimen tjd grooten roem.
Thans worden goedkoope,m%r gewopnljk
weinig duurzame klokken in menile vervu rdlgd in hetSchwarzwald.Deraderen der
klok worden door de zwaarte van hetgewigt

in beweging gehouden,terwjlde slingeraan
deze lMtste devereischtegeljkmatigheid bezorgt.Diebeweging iszoodanigjdatzj den
(L.tosaentosa Lam.
) zaeteen spinnewebach- eenen wjzer(uurwpzer)in een uurl/lgdevan
tig-behaard omwindsel,welksbinnenste,r00d- het wjzerbord en den anderen (den minuutgekleurdeblaadjesvoorzienzjnvaneenereyte, wjzer) in (lien tjd het geheele bord doet
stekelige punt.Deze 3 soorten zjn Qlamge rondgaan.Staande klokken ve- elden dM rpnboven 00k welden stand derm= n,demaand
plantln.
K hsteer oflavement noemtmen (leinspui- en de dagteekening,en 00k bj hangende
hn
4 eener vloeistofmeteene daartoe ingerigte klokken heeft men koekoeken en velerlei
Bpult in den endeldarm.Die inspuiting dient fguren (
visschersenz.
)M ngebragt.
t0t zeer verschillende oogmerken:doorgaans
om den stoelgang te bevorderen,maar 0ok
wel om buikloop te stoppen,om bloedingen
te gtillen, om pdkkeling te verzachten,om
ingewandswormen te doodenjom de voeding
te bevorderen enz.Een lavementkomtvooral

Geheel iets anders is eene torenklok,een
om gekeerd metalen vat, waar m en een
metalen klepeltegen aan doetbonzen om een
forsch geluid voort tebrengen.Men VervM rdigt ze van klokspjs een metaalmengBeldat
uit koper en tin bestaat (ditlaatsteten be-

bj kinderen z00 vaak tepas,dathetvoor drage van 20- 260/p). Het luiden der klok
elke moeder van belang is,eene klisteerspuit dient om den aanvang der godsdienstoefeninte bezitten en zich de vaardigheid te verschaf- gen tevermelden;00k wordthetçehoord bj
fen om zich daarvan te bedienen.Men heeft begrafenissen,bj brand,bj feestvlering enz.
o0k instnmenten, klysopompen genaamd,
waarmede de eigenaar zich zelven kan helpen.Daartoe atrekken 0ok irrigateurs,stunde
bussen metgetande staafen rondselwerk.

In vele torens heeft men een groot aantal
klokken Van verschillenden klank, zoodat
saen door hetaanslaan daarvan eene ofandere
melodie kan voortbrengen.Alleen de ervaren
Klöber (August von), een verdiensteljk klokgieter kan zqlke klokken leveren,w elke
Duitsch historieschilder,geboren in den aan- zuivere accoorden vormen. De toon eener
vang dezer eeuw te Breslau,maakte zich in klok is te hooger naar mate deze kleiner is,

1820 bekend door eene frnn.
ge copie der rlo'' en bj een vierstemmig geluid,bestaande uit
grondtoon, ters, kw int en octaaf staan de
middelljnen dezer 4 klokken t0telkanderin
schouwburg te Berljn.Dââr leverde hj de verhouding a1s de getallen 30,24,20 en 15.
19 tafereelen uitde z.pollo-m ythe.Later ging Deklepelsvan zulkeklokken zjnverbonden
hj naarRome alwaarhjvoordeBerljnsche met een klaviery hetwelk door den klokkekunstvereeniging 2 stukken schilderde,name- nist begpeeld wordt, of o0k we1 met een
ljk: pAndromeda,door Perseus bevrjd''en om wentelenden trommel, waarop de melodie
XVenus, d00r de Gratiln getooid''.Na zjn gezetis,evenalsop een draaiorgel.
terugkeer in 1829 vestigde hj zich te Ber- Men vermeldt,datdetorenklokkenheteeat
ljn en leverde een aantalhistoriestukken en in gebruik zjn gebraqtdoorPaulin%.
g,in de
portretten.Zjn: rBacchus,den uitgespannen 4de eeuw levende en blsschop te Nola inCamvan Correggio en zag daarna m etanderen zich
belast met de versiering van den nieuwen

panter te drinken gevend''wordt zeer ge- panië.In de 6de eeuw waren zj in eenige
roemd.In hetalgemeen is zjne comyosltie kloosters in zwang,en in 550Ferden zj in
uitmuntend en zjne groepéring geestlg. In Frankrjk ingevoerd.Paus Sabin'
%anns(f 605)
1834 werd hj t0t professor en t0t lid der verordende,dat alle uren door klokglag m oesAcadémie benoemd Ook is het encaustisch
schilderen op lava door hem uitgevonden.

ten aangekondigd worden,opdatdegeloovigen
de horae canonicae of de zing- en biduren
Klöndal (Het) ligt in het Zwitsersche naar behooren zouden kunnen waarnemen.
kanton Glarus, tusschen den Glârnisch en Toen in 610 Chlotaréns de stad Sens beleW iggis. Het is 4 uren gaans lang en de gerde,werdendeklokkengeluid,enhjschrikte
Löntsch vloeit er doorheen. Men heeft er daart
bor zoozeer,dat hj de belegering opprychtige alpenweiden, en ongeveer in het brak.In 680 werden de klokken in Engeland
mlM en ligt er, ter hoogte van 800 Ned.el ten behoeve der god8dienstingevoerd.In het
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Oosten verschenen zj in de 04e,en in Zwit- trekking der overige deelen van den voet.
serland en Duitschland in den aanvang der Bj den klompvoetlsdevoetom zjnelengte114e eeuw . Tot de grootste klokken behoort as gedraaid? zoodat de binnenste voetrand
die van hetKremlin te Moskou,welke 4320 naar boven lsgekeerd,terwjlde buitenrand
tolcentenaars zwaar isj bj den brand van naar beneden den grond raakt en de vlakken
1737 naar beneden vielen er tot 1836 onder van zool en voetrug min of m eer loodregt
de aarde bedolven bleef en toen opgegraven komen te staan.Daarbj zjn deteenen sterk
en op een voetstuk van grani
etgeylaatstis. gebogen en naar boven gedraaid, naar den
De klok op den toren Iwan W ellkialdaar binnensten voetrand gerigt. De groote teen
Nveegt 1000 tolcentenaars9
die Van den verwjdert zich van de overigen, en we1te
dorat
svee
orene
n nte Olmiitz in Moravië 358 - die meer bj sterkeren stap.De voetrug is gete
354,
die van Nôtre Dame te welfd,terwjléén der voetwortelbeentjeser
Parjs340,- endieteErfurt3;5tplcentenaars. uitsteekt;de voetzooldaarentegen h0lendiep
De grootste klok in Duitschland is echter de gegroefd, terwjl daarin diepe huidploojen
in 1875 gegotene pKaiserglocke''in den d0m gel
egen zjn.Dehak isopqetrokken en komt
teKeulen.Zj is31/4deNed.elhoog enweegt bj hetgaan nietin aanraklng metdengrond
26250 Ned.pond.
en h:thieluitsteeksel schjnt qeheel te ontHet duurde lang vûordat saen op hetdenk- breken,omdathet naar de blnnenzjdevan
beeld kwam ,0:a den toren van een klokkenspelte voorzien.Afen verhaalt,datheteerste
klokkenspel in 1487 te Aalstin oost-vlaanderen vervaardigd is. De toetsen van het
klokkenklavierworden bespeeld metvandikke
lederen handschoenen voorziene vuisten.T0t
devermaardste klokkenisten behoordenSeltep-

den voet en naar boven getrokken is. Het
gewigt van hetligchaam rust op den buitenrand van den voet, die een boog vormt en
met eelt bedekt is. De binnenste knokkel
steekt weinig ofin hetgeheelnietuit!doch
de buitenste zeer sterk , hoew el kult- en

scheenbeennietgedraaidzjn.Deachilles-pees
pen te Leuven en Poth'
g te Amsterdam op is in gestadige spanning,en hetgaan isvoor
den toren van betstadhuis,- beiden in het de ljders hoogstmoejeljk.Deklompvoetis
midden der 18de eeuw. Is eene melodie op gewoonljk een aangeborengebrek.
den trommelgezet,om ieder uur,halfuurof
Ietsandersisdeplatroet(Valgus).Bjdeze
kwartier zich te doen hooren,z00draagtzj aangeborene misvorming is de voetnaarbuiden naam van carillon.
ten Omgerold:de rugvlakte ligtop de voorste
In de R.KatholiekeKerk bestaatn0galtjd en buitenste zjvlakte van hetonderbeen,en
de doop der klokken,welke in de 8ste eeuw de zoolvlakte is naar buiten en naar voren
is ingevoerd,zooalsbljktuitonderscheidene gedraaid. De buitenste voetrand staat hoog
cayitularia vanKkelde GrP/J..Dezeplegtig- en de binnenste raaktden grond;de teenen

held bestaat daarin, dat de klok onder het staan regtop en de hielis naar beneden gezingen van het nMiserere'' en Van Psalm draaid. De ljders loopen met naar binnen
XXVIIImetwjwaterbesproeid,metheilige gebogen knieën en naar buiten staand:voeten.
olie gezalfd en met kruisen geteekend w ordt,
Eene derde misvorm ing van dien aard is

terwjl voorts het doopformulier over haar depaarden-ofhorrelroet(Talipes,Pesequinus).
wordt uitgesproken.Zj verkrjgtdaarbj een Hierbj heeft de voetmethetonderbeen deHeilige als patroon en w ordtnaar dezen ge- zelfde rigting. De hiel is sterk naar boven
noem d.De H ervormershebbenzichmetkracht getrokken en de ljder loopt op hetvoorste
gedeelte van den voetbal en op de teenen.
tegen dirn doop verzet.
Kloo e (Het),eene plant,zie Campanula. D e achilles-pees is sterk gespannen en de
Klom pvisch (De) ofmaannLsa (Orthra- voet door de sterke beweging zoo krom ,dat
goriscus mola) behoort t0t de kraakbeenige de welving van den voetrug en de holte der
visschen metzaâmgegroeide kaken en leeftin z001aanmerkeljk toenemen.Sedert 1831 is
den Atlantischen Oceaan en in de Middelland- de pees-en spierdoorsnjding op groote schaal

scheZee.Hj bezitdegedaantevan eenafge- door Stromener metuitstekendgevolg opdeze
houwen kop. Zjn zâamgedrukt, bolvormig misvorming toegepast en steeds in zwang geligchaam heeft een korten staart.De huid is bleven, waardoor de horrelvoetalthansaanruw ,naakten leikleurig en de bek zeerklein. merkeljk verbeterd kan worden.
ïLloosters (claustra, geslotene plaatsen)
De kaken zjn in hetmidden onverdeeld en
achter hare gladderandenverheFenzicheenige is de naam van gebouwen,waarin m ûnniken
kleine, kegelvormige, onregelmatig gerang- of nonnen hun verbljfhouden en naar beschikte tanden. Slechts de voorste 3 kieuw- paalde regels leven.Monniken ofnonnen,die
bogen dragen kieuwen,de 4de niet.De buik- daarbj dezelfderegelsinachtnemen,vormen
vinnen en de zwemblaas ontbreken,terwjl eene kloosterorde.De kloostersomvattend00rdeborstvinnen zeerklein zjn.Slechtszelden gaans onderscheidene,ruime qebouwen met
worden deze visschen gevangen.Een,die te eene kerk,een grootbinnenpleln en een tuin.
Katwjk werd aanqebragt,isdoordr.Wellen- Zj zjn omringd door een hoogen muurmet
ldT.ç ontleed en ln zjne dissertatie (1840) slechts één in-en uitgang.De kloostergangen
beschreven.
zjn doorgaansqewelfdenvormengeljkvloers
Klom pvoet (Vanls)noemtmeneenemis- veelal een krulsgang. Digt bj den ingang

vorming van den voet, onstaande door ver- heeft men een spreekvertrek.Behalve andere
kromming en verplaatsing van den voetwortel kamers vindt m en er het refectorium of de
met dM rvan gedeelteljk afhankeljke krom- eetzaal, tevens t0t het houden van vergade-

KL00s'
PE28.
ringen bestemd, op de verdieping heeft men

de cellen,die van alle sieraden verstoken en
slechts van het noodigste ht
lisraad en van
een op het binnenplein ofden ttlin uitziend

41t

der woestjn vergoedde.Aanvankeljk bepaalden zich alleen mannen t0thetkloosterleven,
terwjldit laatste werd ingerigt naarverordeningen, door hen zelven opgemaakt.Nadat

venstervoorzien zjn.Alleen de waardigheid- Paaomius kort vöör zjn dood 00k vrouwenbekleedershebben erruimere vertrekken.Van kloosters had doen verrjzen,onderwierp de
de cellen looptgewoonljk een lange,smalle fft BasLtùts al die inrigtingen aan een alge.

gang naar het koor der kerk,en de dooden
worden er in den kloostertuin begraven.D e
bestuurder van hetklooster,dooreen kapittel
ot'bisschop benoemd, draagt den naam van

meenen regel,die nu nog bestaatin de Grieksche kloosters der Nestorianen, Melchieten,
Georgiaansche en Armenische monniken en
nonnen. Intusschen kende men in de 4deeu

prior,abt, suyeriorofproost,en in denon- 5deeeuw nog geeneeigenljkekloostergeloften

nenkloosters dlen van priores,abdis,superi- en dus 0ok geene professi. In hetW esten
ores of domina. Het hoogste gezag is er in werden de eerste kloosters gesticht door
handen van het kapittel.De kloosters in een Atltanasius. Hoewel men die inrigtingen in
bepaald bisdom staan Onder hettoezigt van tlen beginne a1s iets zonderlings beschouwde,
den bisschop, doch vele, die zich van de nam hun aantalspoedig t0ddqordeaanbevebisschoppeljke regtspraak en het bisschop- ling van Ambrosius en m è'ro'nymus.Eerstge-

peljk toezigtwisten tebevrjden,zjn onderworpen aan een generaal der Orde, die verantwoordeljk is aan den Heiligen Stoel en
00k visitatores en vicarissen benoemen kan.
De werkzaamheden in het kloostcr zjn er

noemde stichtte een klooster bj Milaan,en
tegeljkertjdontstondenermonniken-ennonnenkloosters te Rome.Aanzienlgkekloostors

werden voorts gebouwd op een aantaleilanden aan de westkustvan ltalië,alsmede aan
onder de daaraanwézigen naar de matehun- de kust van D almatië. M artinus, bisschop
ner gaven verdeeld.Daartoe behoorthetope- van Totlrs, w as de eerste die een klooster
nen en sluiten der poort, het bezorgen der stichtte in Frankrjk;daarna deed Honoratns

huishouding, het bestutlr der boakerj,het een verrjzen op het eiland Levina (St.H0handhaven van de regtel: van hetklooster, noré), terwjl anderen er bouls4e aan de

hetopzigtoverde nieuwelingenenz.Deklgos. zuidkust van Gallië.00k op heteihnd Lero
terlingen, die de vereischte geloften hebben (SteMarynerit
e)ontstonden kloosters,enCasat
kelegd,dragendennaam vxnprqfessi.Onder- qvitxzzv.
s
s
t
l
c
ht
t
e
er 2 te Massilia (Marseille).
ling noemen zj elkanderbroeders(fratres)Of A'ayustinws schiep kloostervereenigingen van

g%sters(so1'
ores), terwjlde leeken aan eerst- geesteljken in Afrika,en een andereAwgnsgenoemden den naam van vaders(p3tres) toe- fll.sbragterin Engeland,- voorts Patrick
kennen.D e priester, die er a1s biechtvaf
ler i
n Ierland en BonVaâ'
tsin Duitschland.
dienstdoeten godsdienstoefening houdt,isde
Een niet
lw tjdperk voorhetkloosterleven
brak aan in de 6deeeuw dool.Benediet'
asvan
kloostergeestell
jke.
De eerste kloosters ontstonden uit de ana- Nursia.Aan zjn gepasten regel)dieheteerst
choreten-,hermieten-ofkltlizenaarsvereenigin- in hetin 529 door hem gebouw dekloosterte
gen.Men had er aanvankeljk geen bepaalden Monte-casino bj Napels en later naar dien
regel, maar de zaken werden naar onderling van A'
l
gltstinl
u in vele kloosters van het
goedvinden ingerigt.M en vindt erreedsin de W esten lngevoerd werd,moetmen hetvooral
4de eeuw in het oosten,bepaaldeljk in de toeschrjven:dat de kloosterskweekplaatsen
woestjn van Opper-Egypte.Deheilige Anto- werden van vroomheid, jver, matigheid en
wï.
M.
: vereenigde omstxeeks hetJaar 305 een geleerdheid.Vopralmaakten de kloosterlingen
aantal kluizenaars, die hunne woningen digt in de 6de- 9de eeuw zich verdiensteljk door
bj elkander plaatsten en gemeenschappeljke ontginning van den bodem en door bekeering
godsdienstoefeningen hielden. Regelmatiger
w asreeds de vereeniging van Paoltomius,een

der Germaansche en Slawische volkeren.Hoe
meer voorregten de kloosters echter verkre-

leerling van den .
fZ Antonius (340); deze
bouwde op Tabenna,een eiland in deNjlin
Opper-rhebaïs,onderscheidenehuizendigtbj
elkander en plaatste in elk van deze een
aantalmonniken (monachi Ofeenzaam-levenden) onder het gezag van een bestuurder.

gen, zoodat zj dientengevolge toenamen in
rjkdom en magt) des te spoedigerverloren
zj hun heilrtjken invloed.D00rde gewoonte

der Frankische en andere vorsten, om de
kloosters wegenshunnegroote inkomsten weg
te schenken aan graven en heeren,kwamen
die inrigtingen onderhet beheer van leeken-

Elk buis was alz00 een prioraat, en aldie
prioraten vormden te zam eil een coenobium abten, di
e zich metdeopbrenystvergenoegof monasterium , hetwelk door een opperbe- den, maar zich aan de tuchtnlets lieten gestuurder,abbas(vader)jltegoemenot'arohiman- legen liggen.Daarenboven werdendekloosters

#rïef genaamd, geregeerd werd,terwjlmen dikwjls door geldgierige bisschoppen beroofd
er gebonden was aan eene vaste levenswjze, en daarna aan zich zelven overgelaten.Dat
regel of canon geheeten.Bj het Overljden alles veroorzaakte het zedeljk verval der

van Paeltomk%ts (348)telde de monnikenver- kloosters,waarluiheid,dronkenschapenallereeniging op Tabenna 50000 personen.00k in leiandere Ondeugden binnendrongen.DecanoPalaestina, Syrië en Armenië ontstonden nieke levenswjs,dnor Chrodeqany,bisschop
overalin woestjnen enwoudendergeljkecoe- van Metz in de 8ste eeuw ingevoerd, was
nobia, en zelfs verrezen erin en bj de ste- een middel tegen dat verval, en o0k Karel
den, waar de gestrenge afsluiting hetgemis de Grppfe poogde het door het stichten van
IX.
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kloosterscholen te verhoeden. De algemeene
bahoefte aan hervorming bevredigde men het
eerstin hetklooster te Clugnyin Bourgondië,
waar men aan den schier vergeten regelvan
Benedidusnog strengerebepalingen toevoegde

zocht hj hetzelfde oogmerk te bereiken.In
Oostenrjk poogdemen hetgrooteaantalkloos-

daante en vormden in de llde en 12deeeuw
onderscheidene orden,die a1s takken uit den

gen onderscheldene den voormaligen luister.
Een geweldige slag trof de kloosters echter

tm's te verminderen door vele van deze te
laten uitsterven,doch men hield die klnostexs

in stand,welke de Opvoeding van meisles en
(910),- een voorbeeld,hetwelk doorvele de verpleging van zieken a1s hunne taak
kloosters in Frankrjk, Spanje, Italië en erkenden.Allengsverhieven zich de kloosters
Duitschland gevolgd werd.Anderen gavenaan in Portugal, Spanje, Napels en Italië tot
den regel van Benedotus eene nieuwe ge- nieuwen bloei!ja,zelfsin Frankrjk herkre-

hoofdstam deroudeBenedictjnen ontstonden. in Portugal,waar zj door het decreetvan
Door den roem van verllieuwde heiligheid dnm Pedrovan28 Mei1834,- en inSpanje,
bloeide hetkloosterleven op nieuw.Gedurende waar zj door het decreet van 9 Mei 1837
de Kruistogten vermeerderde de rjkdom der opgeheven werden. Door de bemoejingen
kloostersongemeen,daarzjveleriddergoede- der Jezuïeten is het evenwelgelukt,vooral
renin pand ontvingen metde voorwaarde,dat in Oostenrjk sedertheteoncordaatvan 1855
zj ze konden behouden,indien deeigenaars en in Bejeren onder de regéring van Lodeniet terugkeerden. Tevens deed hetvoorregt wqkJ,nieuwe orden in ontruimdekloosterste
deronschendbM rheid,hetwelk men indemid- planten of geheel nieuwe kloosters te stichdeneeuwen aan de kloosters toekende, vele ten. O0k in Protestantsche landen,bjv.in
schatten van particulieren derwaartsvloejen. Pruissen, geschiedde iets dergeljks, terwjl
Dieovervloedwerd echterzeerdikwjlsdoor in België, Spanje en Portugalvelekloosters
nieuw zedebederfachtervolgd.
hersteld en in Engeland en Ierland vele
Het aantal kloosters verminderde aanvan- nieuwe kloo3ters gebouwd zjn. De Proteskeljk in de dagen derHervorming.De Pre- tantschekantonsvanZwitserlandhebbengeene
oosters.Voorts ontving hetkloosterleven in
testantsche vorsten voegden de poederen der kl
verlatene kloosters bj de domelnen of ge- Italië een geweldigen schok door de omwen-

bruikten ze t0t stichting van universiteiten, teling van 1859.Nadatmen eraanvankeljk
voorts t0t bezoldiging van Protestantsche die kloosters had laten bestaan,wier bewokerkleeraars of t0tverzorging van adelljke ners zich door het beoefenen der wetenschap,
-

Jonkvrouwen. In de R.Katholieke landen
bleven zj t0tin de 18deeeuw bestaan,doch
daalden onder den invloed van den nieuwen
tjdgeestaanmerkeljkindeschattingdesvolks,
terwjlzj bj devermindering van hetgezag
der Kerk onderscheidene voorregten zagen
verdwjnen.Het goede, dat zj te voren ge-

door opvoeding der jeugd of'doorziekenverpleging verdiensteljk mukten, zjn zj in
1866 dooreene staatswet allen opgeheven.In
Rusland is hetaantalklooster: gering,en in

Griekenland zjnin 1835op 3naallenonnen-

kloosters opgeruimd metdebeyaling,datde

zusters dier 3 kloosters niet Jonger mogen
sticht hadden als bewaarders van letterkun- wezen dan 40 Jaren. In ons Vaderland bedige schatten,als wjkplaatsen voor vervolg- stonden ill de middeneeuwen vele kloosters,
den,als opvoedingsscholen voor deJeugd,als en daaronder zeer oude en beroem de,zooals

rustplaatsen voor aanzienljke wereldlingen die van RjnBburg en Egmondin hetzuiden
en als verbeterhuizen voor dwalende of ge- en westen en die van W ittewierum ,Aduard,
vaarljke leden der maatschappj, zonk in Klaarkamq enz.in hetnoorden desrjks.Allateren tjd weg voorhet kw aad,hetwelk zt
j leen in Frlesland teldemen eromstreeks100.
veroorzaakten door bevordering van denonge- De tucht liet er dikwjls veeltewenschen
huwden staat, door hun streven naar het over, en de geschiedenis heeft de namen bebezit van de goederen der rjken,doorden w aard van hen,die ze zochten te herstellen.
lediggang van hunne bewoners en door het Ztizjn echter doorden breeden stroom der
hielmit voortvloejend zedebederf.Z00 luidde Hervorming verzwolgen.Talrjkeplaatsnamen
het oordeel van het verlichte deel derinwo- wjzen onsnog op denabjheidvanvoormalige
nersvan Europa omtrentdieverouderdeinstel- kloosters, en in onze oudste steden bestaan

lingen,toen keizerJozF 11 in 1781dekloos- n0g velegebouwen,die weleerdoormonniken
ters van sommige orden ophiefen het aantal ofnonnen waren bewoond.
m onniken en nonnen in de overige kloosters
In DuitEchland zjn dewetten t0tregeling
zeer beperkte!terwjlhj ze onttrok aan het der verhouding tusschen Kerk en Staat in de
gezag eenerbultenlandscheoverheid.InFrank- laatsteJaren hoogstongunstiggeweestvoorde
rjk werd den zdenNovember1789hetbesluit kloosters en kloosterorden, en het is niette
genom en t0t afschaë ng van alle orden en
kloosters en dit voorbeeld werd gevolgd in

verwachten,datinrigtingen,die zooweldoor
de staathuishnudkunde als dcor den Christe-

alle landen,die in hetkeizerrjk van Napo- ljk-zedeljken zin ten strengsteworden afge&pl werden ingeljfd,en 00k elders,behalve keurd, ooit weder een nieuw tjdperk van
in Oostenrjk, Spanje,Portugal,Polen en bloeizullen zien aanbreken.
Rusland.Een gunstigertjdperk voor dekloos- K loostergelofte noemtmen in hetalgeters nam m et de restauratie een aanvarg. meen de plegtige verklaring, dat men zich
Toen Piw% VII te Rome was teruggekeerd, aan de regel: van het kloosterleven onder-

herstelde hj de opgehevenekloosters,en door werpen zal, gn meerbepaald degeloftevan

çoncorMten metFrankrjk,NapelsenBejeren gehoorzumheld)kuischheid en armoede.Zj
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is ingesteld in de 6de eeuw door lenedict'
ts hettoezigtvan dezegesteld,heettemen domvan Nnrsia,dievandekloosterlingenvorderde, #cipldzl.Vooral onderscheidden zich de kloos-

dat zj hetgebouw nietzouden verlaten.De terscholen der Benedidjnen;daaruitzjn de
gehoorzaamheid eischtvoortsvolkomeneonderwerping aan de bevelen der overheid.Daar
men wpdersdenongehuwdenstaata1seeneverdienste en gemis van wereldsch goed, naar
hetvoorbeeld derApostelen,aanbevelenswaar-

meeste geleerde mannen voortgekomen.Sedert
817 verdeelde men de kloosterscholen in

scholae ïzlfdrïored en eœteriores (canonicae).
Eerstgenoemden waren bestemd voor kinderen,die door de Otlders aan hetkloosterleven

di4 achtte,moest men zich 00k t0tkuisch- werden gewjd doorde handen dierkinderen

held en armoede verbinden.De eerste bestond in den altaardoek te wikkelen.Zulke kindein volkomene onthouding vanallen vertrouwe. ren droegen den naam van oblati ofdonati.
ljken omgang met het andere gesl
acht, en De scholae exteriores werden bezocht door
het laatste in het afstaan van alle bjzon- kinderen,diehiertoeverlofhadden ontvangen
der eigendom.Intussehen kunnen de kloosters van den bisschop. Met de kloosters kwamen
we1bezittingen hebben,daar men onderscheid o0k de kloosterscholen in verval.Reeds sloot
maakttusschen eene diepe?diepere endiepste Desideril
u , abt van Monte-casino in 1058t
armoede.De eerste is daarln gelegen,dateen aldaar de kloosterscholen?en Petrus DJ-ït
-1
klooster slechts zoovele landen heeft a1s voor maakte daarbj de opmerking,datdoorhet
zjn onderhoud noodig is, - de tweede be- toelaten van kinderen in de schoolde kloosstaat daarin, dat het geene vaste goederen tertucht verzwakt werd. Toen voorts in de
bezit,m aar alleen losse,zooalsboeken,klee- dagen der Hervorming de kloosters in de
deren ,renten, Bpjzen, dranken enz.,- en Protestantsche landen werden opgeheven,bede laatste veroorlooft evenm in het bezitvan steedden de vorsten de daaraan verbondene
l0s a1s van vast goed.Diepe armoede hebben goederen veelalt0tdestichtingvanhoogeschobjv.deKarmelieten enAugustjnen,- diepere len.InR.Katholieke landen bestaann0g steeds
de Dominicanen,- en de diepstedeFrancis- velekloosters WaaronderWjsgegevenYfordt;
canen,en vooraldeCapucjnen.Behalvedeze de nonnen belasten zich gaarne metde oplei-

drie algemeene geloften zjn ern0g vele anderejwelke doorafzonderljke kloosterorden
gevorderd werden,zooals die van stilzwjgendheid bj de Karthuizers,die van onvoorwaardeljke gehoorzaamheid aan den Stedehoudervan Christusbj deJezuïeten,die der
onvelqnoeide ziekenverpleging enz.Hetverbreken van kloostergeloften werd weleer op het
gestrengst, zelfs met den dood gestraft;doch
thans volgens de bepalingen van het Concilie

ding dervrouweljkejeugd?enonderscheidene
monniken-orden,zooalsdeBenedictjnen,Piaristen en Jezuïeten, stellen zich beschikbaar
voor het geven val
zonderwjsaan gymnasia
enz.In België heeftmen kloosterscholen met
honderde leerlingen;doch illandere R.Ka-

tholieke landen, waar een meer vrjzinnige

geest is doordrongen, werd de vorming van
het opkomend geslachtmeeren meeraan den
invlocd dergeesteljkheid in hetalgem een en
van Trente metharde'en veel
jarige boetedoe- der kloosterorden in hetbjzonderontnomen.
ningen.Voorheen golden de kloostergeloften
K lopkever (Anobium pertinax) ofboorvoor hetgeheele leven,later in veleDuitsche kerer is de naam van een insect,hetwelk t0t

kloostersslechtsv00reen tjdperkvan3jaren. de orde derSchildvleugeligen(Coleoytera)en
Kloosterscholen (scholae claustrales, t0t defamilieder Boomkevers(Ptinldae)bemonachicae)ofinrigtingen vanonderwjs,aan hoo1't.Deze hebben draadvormige voelspriekloosters verbonden,komen reedsvoor in den ten, welke zelden langer zjn dan het ligaanvang der 5de eeuw.Aanvankeljk dienden chaam , somtjds echter kamvormige, en een
zj uitsluitend t0topleiding van geesteljken, terlygetroklten, knikkenden kop.Deklopkedoch later konden 00k leekendaarvangebruik verlsin verhouding t0tde lengte vrj breed;
maken. Zj vermeerderden in de volgende het kopborststuk heefteene halvem aanvormige
eeuwen teçeljk methetaantalkloosters,en gedaanteen 0ok zjnevoetsprietenzjn draadsommige dler scholen, zooals die te Tours, vorm ig.Ditinsect komt in Europa voor in
Lyon, Keulen, Trier!Fulda, Hirsau:Osna- 0ud hout,vooralin oude m eubelen.
br'
tick,Paderbûrn,W lirzbtlrg,Deventer,AduK lopp (Onn0),eenDuitsahgeschiedschrjard enz., verw ierven eene groote vermaard- ver en een jverig voorstander van hetHanheid. Het onderwjs omvatte er gewoonljk noversche vorstenhtlis,w erd geboren den 9den
het trivium (spraakkunst, redeneerkunst en October 1822 te Leer in Oost-Friesland in

welsprekendheid) en de godgeleerde weten8chap, nameljk de gelootbleer en de kerkeljkeplegtigheden,dochna dentjdvanKarel
de W ooteo0k hetquadrivium (muziek,reken-,
meet-en sterrekunde),alzoo degezamenlgke
Zeven vrje kunsten.De eerste leerboeken,

hetvoormaligKoningrjk,thansdePruissische
prûvincie Hannover,studeerde te Bonn,Ber1jn en Göttingen en zagzichin1845benoemd

CJA JJ. en hetgeschrift van Cassiodorus pDe
VII disciplinis''
.De bestuurder van zulkeene
schoolvoerde den titelvan redor ofsoltolasJicld,en ieder anderleeraardienvan magister.
Scholen in de zetelsvan bisschoppenen onder

trekking neder en leverde eene reeks van

tot leeraar aan het gymnasium te Osnabrick.

Hier schreefhj zjne:rGeschichte Ostlkieslands (1854- 1858, 8d1n)'.Om zich geheel
die men er 00k in de middeneeuwenn0g aan- en al aan zjnegeschiedkundigenasporingen
trof, waren de encyclopaedie van Mareianns te kunnen wjden,legde hj in 1858 diebegeschriften,diewelvaneenjverigonderzoek
derarchieven,maartovensvangrooteeenzj-

digheid çetuigen. De belangrjkste van deze
zjn:pltonigFriedrich v0n Preuszen und die
2;*
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deutsche Nation (1860)''.- en pTilly im DreiziglëhrigenKriege(1861,2dln)''.ondersteund
door eene toelage van den koning van Hannover, Daakte hj in 1862 een begin metde
nieuwe uitgave der werken van L6lbnitz en
wélindeeersteplaatsmetdiezjnergeschiedenstaatkundigegeschriften(1864- 1866,5dln).
In 1865 verbond de Koning hem aan zjn

archief, zoodat Klopp in den bedwelmenden
dampkring van het H0f zich meer en meer

vereenigdemetdestaatkundigeen kerkeljke
inzigten van George V.Na de oorlogsverklaring van Pruissen (15 Junj 1866)vergezelde
hj den Konins naarhethoofdkwartierteGöttingen en ontvlng den l7denJunjdeopdragt,
om den Bondsdag te Frankfortm etden stand
van zaken in kenniste stellen.Bj zjnterugkeernam hj teLangensalzaden lastOpzich,
om inhetBejerschehoofdkwartierenteWeenen berigtte geven Omtrentden 100p deraangelegenheden. Den 25sten Junj bevond hj
zieh in eerstgemeld hootikwartierteBamberg,

en den Qisten!toen bj Langensalzagestreden
werd, bj kelzer Franz J'
pze/tNa dien tjd
bleef Klopp in het gevolg van George V en
toefde steeds in zjne nabjheid teHietzing.
Hoewel de uitgave der werken van Leibnitx
aanvankeljk WaS gestaakt, is zi
j ill 1872
voortgezet.
Klopstock (Friedrich Gottlieb)jeen uitstekend Duitsch dichter,geboren te Quedlinburg den 2#en Julj1724,sleetdeJarenzjner
Jeugd Op het land en bezochtvervolgens de
gymnasia zjner geboortestad en te Schulptbrta.HiervattehjoplGjarigenleeftjdreeds
hetvoornemen op,om denpMessias''teschrjven.Nadat hj in 1745 naardehoogeschool
te Jena vertrokken was,bewerktehj aldaar
in jroza den eersten zang van datberoemd
gedlcht.HetvolgeudejaarginghjnaarLeipzig,waarhj Cramer,î'
ehleget,Acùezldr,Za-

latene geschriften. In 1163 verkreeg hj den
titel van raad van legatie.Nadatechter Bcn,fp'
?
l was afgetreden, verliet Klopstock in
1771 Kopenhagen en volgde zjn begunstiger
naar Hamburg,waar hj in het bezit bleef
van zjn Deensch Jaargeld.Hiervoltooidehj
eindeljk den pMessias'',waarvan de laatste
5 zangen in 1773 in het licht verschenen.
Tegen heteindevan 1774 begafhj zich,op
uitnoodibng van den markgraafI'
red-ik '
p11
Baden,naarKarlsruhe,vertoefdeereenJaar
en keerde vervolgens met den titelvan hofraad en met een Jaargeld naar Hamburg
terug.Hierhuwde hj in 1792metzjnebloedverwante en vriendin, de weduwe Johanna
.
rlï.
scàefA von '
eïz
if/lezzl,geboren Dimpfel,en
overleed den 14denMaart 1803.Hjwerd op
hetkerlthofte ottensen bj Hamburg naast
zjneMetateraardebesteld,waareengedenkteeken zjne rustplaatsaanwjst.
Om de groote verdiensten van Xloputoek
Jegens de Duitsche taal en letterkundenaar
waarde te schatten, moetmen zich verplaatsen in den tjd,waarin hj lefde.Evenals
metLutltereennieuw tjdperkaanbreektvoor
de Duitsche taalin hetalgemeen,z00 ûpent
Klopstockeennieuw tjdperk voordeDuitsche
dichtkunst.Hj verloste zjnvaderlandvan de
heerschappt deralexandrjnen,welkehjdoor
hexâmeters verving,en van de hûlle rjmklanken,waarvoor hj een tegenwigtleverde
in zjne diepzinnige, rjmlooze oden, op de
versmaat der ouden geschoeid. Hj verviel
hierdoort0t een ander uiterste,doch datwas
noodig om de afgoden van den dag omver te

werpen.Hj was echtergeen angstvallig navolger der Ouden, althans niet in den be-

ginne, maar voegde zlch weldegeljk naar
den aard der Duitsche taal.Immers ook hj
maakte gebruik van hetrjm.Intussehen deed
hj de Duitsche dichtkunst herleven na een
cAcdJ en anderen leerdenkennenjdiederBre- lang tjdgerk van verval;- zjne gedi
chten
mische Beitrëge''redigeerden,waarindeeerste waren julstgeschikt om hetgevoelvan va3 zangen van den pM essias''in 1748 werden

derlandsliefde en nationaliteitte doen ontw a-

geplaatst.Zj waren niet onderteekend met ken.Zelfsnam hj zjne tcevlugttotde Noordden naam des dichters, maar baarden groot

opzien.In 1748 Mnvaarddehj debetrekking
van huisonderwjzer te Langensalza, waar
hj eene ihnige toegenegenheid opvattevoor
zjnevollenicht,onderden naam van I'
anny
in zjne gedichten verheerljkt.Uitgenoodigd

schegodenleerom deaisonm isbaarbeschouwde
Griekschemythologie uitde dichtkunsttever-

bannen.T0t datoogmerk stelde hj Hermande
CFzerldkdr voor als een nationalen held,als

den vertegenwoordiger van vrjheid en onafhankeljkheid,- daartoeverkondigdehj den
door BodmertOp wien de rM essias''een die- 10f der Duitsche taal. Hj bekleedtdan ook

pen indruk had gemaakt,reisde hj !
in den als odendichter de eerste ylaats onderzjne

zomer van 1750 naar Zù'rich,waar hj een talrjkenavolgers,omdatzjnevgrzentintelen
halfjaarvertoefde.Hierontvinghj,op aan- van nationalen gloed.Als staatkundig dichter
beveling van 4en ministerBernstof,eenaan- schiep hj gaarne idealen.Daarom begroette
zoek van Frederik F van Denemarken,om hj den Nonrd-Amerikaanschen vrjheidsoorlog
zich naar Kopenhagen te begeven en aldaar, en de groote Fransche omwenteling als het
meteen Jaargeld van 400thalersjden rMes- morgenrood van een betertjdperk en ontving
sias''tevoltoojen.Hj gafdaaraan gehoor en van de Fransche Nationale vergadering het
reigdein hetvoorjaarvan 1751overQuedlin- diploma van burger. Niettemin bragten de
burg en Hamburg derwaarts. Te Hamburg uitspattingen en gruwelen van dezeRevolutie
kwam hj in kennism etdelater door hem als hem groote teleurstellingjwelkehj in krachCidligevierde a
K argareth,
a (Meta)M oller,de tige oden tekennen gaf.D e pM essias'',waarbegaafdedochtervan een koopmanaldaar.Hj door vele jeugdige dichters t0t ontwikkeling
huwde met haax'in 1754,doch verloor haar hunnertalenten werdenopgewekt,heefteigenreedsin 1758doorden dood,terwjlhj kort aardigeverdiensten,welkemen nietterzjde
durna eene uitgave bezorgde van hare nage- kan schuiven door datgedicht langdradig en
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nngenietbaar tenoemen.Dedichtergaatdaarin ken, vernielden de burger: dat klooster,uit
gedurig van hetverhaal t0t den lofzang over vrees, dathetbj eene belegering een vast

en is dikwjls van overdri
lving niet vrj te punt aan hunnevjanden zou verschafen,en

pleiten, maar de rMessias'' bevat niettemin

verplaatsten de monniken naarhet %.Tx I.#-

een grooten rjkdom van verhevene, echt klooster. Later bouwde men het weder op
dichterljke plaatsen en getuigt in hetalge- en veranderdehetin 1565ineenProtestntsch
meen van eene veelomvattende verbeelding? stiftmeteen abt,terwjlmen ereene school
een vroom gemoed eneenehoogevlugt,welke mede verbond, welke groote vermaardheid
den dichter ver boven de grenzen van het verkreeg. In 1577 had er eene zamenkomst

mogeljke doet opstjgen, waar hj zic'
h in van Protestantsche godgeleerdcn ylaats,die
eenzaamheid verliest,omdatniemand hem z00 aldaar het Formuliervan Eenigheld ontwierver kan volgen.00k is het eene verdienste, pen.Nadat hetkloosterin den Dertiglarigen
dathj in ditgodsdienstigheldendichtzoowel 00r10g en in dien van 1806 veelgeleden had,
de leerstellige regtzinnigheid als de gemoe- werd het in 1809 opgeheven, waarna de
deljke dweeperj en hetkrassewonderrvloof kloostergoederen ten deel vielen aan de uni-

heeft weten te vermilden.Van veel mlnder versiteitte Halle.Eindelilk heeftmen na den

waarde zjn Klopstoei's treurspelen, waarin aftogt der Franschen he(gebot'w afgebroken
hj Hermon de CFzvfx'
qkdrverheerljkte,ende
drama's, œaarin hj Bjbelsche onderwerpen
behandelde.Veelbeterzjn 'sdichterstaalkundigegeschriften.ZjnepFragmentiiiberSprache
undDichtkunst''- zjnemGelehrten-republik'
'
en zjnepGrammatische Gesprsche',verspreid-

en op zjne voormalige standplaat:hetFredeK losterneuburg,eene stad in hetaartshertogdom Oostenrtjk onder deEnB,op den
rik-W illem spark aangelegd.

regteroevervan de Donau,bjna2urengaans

boven W eenen,aan den voetvan den Kahlenden veel licht over Duitsche taal en dicht- berg op een steilen heuvel gelegen, die op
kunst, al vonden 0ok zjne regels omtrent eene rotstong in de rivier hetberoemde stift

taalen stjlgeenalgemeenenbjval.Heteeuwfeestzjnergeboorte werdden2derJulj 1824
te Quedlinburg en Altona plegtiggevierd,en
bj die gelegenheid verreesop eerstgenoemde
plaata een gedenkteeken terzjnereer.Zjne
gezamenljke werken zjn in 1798- 1817 in

der Augustjner koorheeren draagt,hetwelk
desgeljksdennaam voertvanKlosterneuburg,
heeftonderscheidenebelangrjkescholen,waaronder eene militaire school,en teltongeveer

5000 inwoners,die zich vooralmetdenwjn-

bouw bezig houden.Er is eene grootenieuwe
12 deelen in het licht verschenen!- voorts kazerne voor het korps yi
onniers, en de
in 1823- 1830 in 18 deelen, - ln 1839 in bouwvallen der aloude vestlngwerken geven
9 deelen!- in 1839 in één deel,- in 1844 aan de stad een schilderachtig voorkomen.
en 1855 ln 10 deelen.O0k zjndoorSehmldlin Het stift derkoorheeren werd dpolmarkgraaf

sEr
g:nztlngen zu Kloystock's sëmmtlichen Leopoïd de .
M8;ùe uit het Huis Babenberg
W erken (1839,3d1n)''ln hetlichtgezonden, gegrondvest van 1106 tot 1136. H et thans
terwjl de pBriefwechsel der Famllie Kl0p- bestaande gebouw,datop een paleisgeljkt,
stock unter sich 1
:nd mit Gleim . Schmidt, maar n0g alttld onvoltooid is,verreesln 1730
Fanny,Meta u.a.(1810,2 dlnl''is bekend onder de regéring van Karel VI.Hetisdoor
gemaakt door m amer tgcFz-i#f.
een muur van de stad qescheiden en draagt
Kloss(Moritz),een verdiensteljk schrjver op zjne koepels de Dultsche Keizerskroon

op hetgebied der gymnastiek, geboren den en den oostenri
.
jkschen hertogshoed.Prachtig
18den Maart 1816 te Crumpa in Thiiringenj zjn er de trap en de zaal der bibliotheek;
w erd in 1843 leeraar aan het gymnasium te deze telt 30000 deelen, 1150 w iegedrukken

Zeitz en belastte er zich met het onderwjs
ill de gymnastiek, waarna hj in 1850 als
directeur der Saksischegymnastiekschoolnaar
Dresden beroepen werd.Hj schreef:ppëdagogische Turnlehre (1849)'', pKatechismus
der Turnkunst (zdedruk 1861)'',- yDieweibliche Turnkunst(1855)''
,- rW eibllche Hausgymnastik (1860)':, - rHanselblichlein (zde
druk 1860)'',- sDie Turnschule des Soldaten

(incunabelen) en 1550 handschriften.De gtiftskerk,aan deR .Mcrl gewjd,isversierdmet
eenige fraaje schilderjen,en in de klooster-

keldersvindtmeneenvat,hetwelkdatvanHeidelberg in grootteevenaart.Totde m erkwaardigbeden behooren er:De Leopoldskapélmet
het gebeente van den H ..rd& p!#:den aartshertogshoed, door keizer M aœimgli@an I in

1516 aan hetstiftgeschonken en voorheen bj

(1806)'',- pDas Turnen im Syiel(voorJon- hetinhuldigen der regenten van Oostenrjk
gensz1861)',
.- pDasTurnen lm Spiel(voor gebruikt, het vermaarde altaar van Verdun,
bestaande uit51metalen platen!waarop Bjmekl
isle
s
,
1
8
6
2
)''1enz.
oster-Bergen,eenvoormaligvermaard belsche tafereelen geëtst zjn (1n 1181 verkloosterderBenedidjnenbjMagdeburg,werd vaardigd),een beker van goud uitdeDonau,
dûûr keizer Otto in 337 ter eere van den en eene zuil,in 1381 na de pest opgerigt.
R.A x rïfï'
y: gesticht,en we1aanvankeljk
Klosz (Johann Georg Burkhard Franz)j
binnen de muren der stad. Toen echter de bakend a1s geschiedschrjver op het gebied
Keizer 80 Jaren later aldaar het aartsstift der vrjmetselarj, geboren den 3lsten Julj
Magdeburg ter eere van denzelfden Heilige

1787 te Frankfort aan de Main,studeerde te

vestigde, schonk hj aan de monniken het Heidelberg en te Göttingen in demedicjnen
nieuw ekloostervan Johannes#:2zDooperopeen en vestigde zich in 1810 a1s arts in zjne
berg ten zuiden van de stad.Zoodra echterin geboorteplaats.In 1813 bekleedde hj eenigen
1549 derjksban overdestadwerduitgespro- tjd de betrekking van buitengewoon hoog-
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leeraar,en toen hjzich voortsbejverdehulp hj in 1:78 alB decoratieschilder naar Miinaan te brengen in de oorlogshospitalen, ont- chen beroepen,waarhjin 1821overleed.Hj
ving hj den titelvan medicinaalraad.Nadat schreefeene rFarbenlehre (1816)'', en zjne
hj eenereeksvanJaren te Frankforta1s g0- drie zonen Kaspar,Simon en Josepk verwierneesheer was werkzaam geweest,overleedhj ven desgeljksalsschilderseen goedennaam.
aldaar den loden Februarj 1854. Reeds in De eerste muntteuitalsminiatuurschilder,1805 washtjonderdevrjmetselaarsopgeno- de tweede werd hoogleeraarin de theorie der
men en hj zorgde metdenmeesten jvervoor beeldende kunsten aan deuniversiteitteLandsden blceihunner vereeniging.Vooral o0k be- hut, - en de derde zag zich benoemd t0t
paalde hj zich bj de geschiedenis dervrj- OpvolgerzjnsvadersteMiinchen.
metselarj en schreef: rDie Freimaurereiin
Reinhold AW fz,eenverdiensteljk letterkunihrer wahren Bedeutung aus den alten und dige.Hj werd geboren den 13denMaart1807
t
e
Stolberg in hetSaksische Erzgebergte,stuechten Urkunden nachgewiesen (1846)'' DGeschichte der Freimaurerei in Engeland, deerdeteLeipzig in dewjsbegeerte,vestigde
Irlandund Schottland(1848),,)- poeschichte er zich als privaatdocent, werd er in 1832
derFreimaurereiin Frankreich (1851- 1853, buitengewoon hoogleeraar, in 1834 adjund
Q deelenl''
,- en pBibliographiederFreimau- der directie van het philologisch seminarium ,
rerei (1844)''.Ditlaatstewerk wasgrooten- en in 1849gewoon hoogleeraar.Hj overleed
deels een catâlogus van Zg
.ne ejg(j
yj: hoogst den loden Augustus 1870 0y eel
z landgoed
belangrjke verzamelingvan boeken en hand- nabj Leipzig.Hj leverde ultgaven van den
schriften over vrjmetsel
arj.Dieverzameling 5Gallus (1831)'' van Lueianust - van de
is na zjn dood heteigendom geworden van Opera Omnia (1831-1834,4 dlnl''van Cleprins Frederik der Nederlanden en in 1862 in
den Haag geplaatst.

Klotz.Onderdezen naam vermelden wj:
Clystian z#p; A'Jpfz,eenDuitschgeleerde,
voûral bekend doorzjne letterkundige twisten met Burmann en Lessin-q.Hj werdgeboren den 13denNovember 1738teBischofswerda
in de Lausitz2 oefende zich op de scholen te
Görlitz en Melszen grondig in de oude talen,
studeerde te Leipzig en te Jena, werd in
1762 buitengewoon, in 1764 gewoon hoog-

p?dzz.
s Aleœandrinlfs, - van de rphoenissaq

(1842)''en van de pMedea (1842)''van E'
ur'
%pit
sed,- vports:pEpistola critica ad G0d.Hermannum (1840)'', -- eene bewerking van:
XLiber deGraecae linguae particulis(1835-

.

1842)''van Deraril
u,- alsmedeuitgavenvan
den pcato major(1831)''van Coero,- van
den rLaelius'' van denzelfden, - en eene

revisie van den tekst van al degeschriften
van Coero ten behoeve van de ultgave van
Teubner. 0ok schreef hj verklaringen der

us, - een
leeraar in de wjsbegeerte te Göttingen,en w erken Van Terentius en Catull'
ging het volyend Jaar a1s professor in de DHandbtlchderlat.Literaturgeschichte(1846)'',

welsprekendheld naar Halle, waar Frederik - en een pllandwörtel.
buch der lat.Sprache
de Groote, die bem hooge achting toedroeg, (1853-1857;4dedruk 1866)''.

hem den titelverleendevan geheimraad.Hj

Klttber (Johann Ludwig),een verdienste-

taeus(1744)''en van degArspoetica(176G)''
ndiciae Horatianae (1764)'',- ptzectipvi
ones Venusinae (1770)'', pvom Nutzen
geschnittener Steine (1768)'') popuscula
varii argumenti (1767)': nopusculaphilologica et oratoria (1772)''
, pGenius saeculi

Erlangen. Later echteraanvaardde hj de be-

overleed echter reeds den 3lsten December ljk Duitsch regtsgeleerde,geboren den loden
1771. Htl leverde een bundel Latjnsche ge- November 1762 te Thann bt'
lFulda,studeerde
dichten (1766), eene uitgave van rlayr- iyl de regten en werd in 1786 hoogleeraar te

(1760)'',

.Somnium (1761)',

trekking van l'eferendaris te lfarlsruhe,ging
in 1807 als hoogleel.aar in de regten naar

Heidelberg,doch keerdein hetvolgendejaar
als staats- en kabinetsraad naar Karlsruhe

tertlg.HtJschreef:pLehrbuch derReferirkunst

pRidicula (1808)'', - pluehrbuch der Krypte raphik
literaria (1762)'',- ,)De librisauctoribussuis (1809)'',- en pDas Postwexn in Deutschfatalibus (1761)'', pBibliothek derelenden land,wieeswar,istund seinkönnte(1811)''.
Scribenten (1768- 1771, 7 d1n)'', - terwjl Bj de Opening van het CongrèsteMTeenen
hjvoorts,,Actaliteraria(1764-1773,7dlnl'' Ontving hj verlof Om zich derwaarts tebeuitgaf.Hj waseenman van veelomvattende geven,eniljverzameldeerdemerkwaardige:
geleerdheid, doch werd door Lensing in de Acten desW ienerCongresses in den J.1814
1)Briefen antiquarischen Inhalts'' heflig be- und 1815 (1815- 1819t 8 dln)''. Van de
streden.
Schluszacte und der Deutschen Bundesacte''
Mattl
tias flpfz, een verdiensteljk portret- leverde hj eene afzonderljke uitgave (1816;
en landschapschilder. Hj werd geboren te 2de druk 1818),welke voorbeoefenaarsder
Straatsburg in 1748,Oefende zich aldaaronder gesc,
hieden:s zeer belangrjlt is.Eene derde!
de lciding van Haldenwang,en vestigde zich zeer vermeerderde uitgave van laatstgenoemd
voorts te Stuttgart en daarna te Manheim j werk bezorgde hj Onderden titel:nouellen- das öFentliche RetshtdesDeutwaarhj a1sportl'etschildergrooten roem ver- sammlung fur
wierf.Devaardigheid,waarmedehj aanzjne schenBundes(1830)''waaropn0geenepFortportretten een landschap tOt achtergrond wist setzung (1833)''verscheen,terwklhj in het:
te geven, bragt hem t0t het decoratieschil- ))U ebersichtder diplom atischenVerhandlungen

deren,zoodathj in 1775benoemd werd t0t des MTiener Congresses (1816, 3 stukkenl''

hofstshouwburgschilder te Manheim.Na eene
reis doorde Nedcrlanden en Duitschlandwerd

een verslag gafvan den loop van het geheel.
Als naattw lettend ooggetuige van het6
-ontstaan
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van het nieuwebondstelsel,washj de aan- en zich evenmin door kiesheid onderscheidt.
gewezen schrjver v00r:poelentliches Recht Uitdienzelfdentjd,maaroneindigveelbeter,
des Deutschen Bundes und der Bundesstaaten zjn dekluchten vanBrederoo,nameljk:pDe
(1817;4dedruk1840)''. 00kschreefhj:pDroit klucht van de Koe'',- psymen sonder S0edes gens moderne de l'Europe(1821,2dln)''. ticheit''1- en pDe kluchtvandeMeulenaer''.
Reeds in 1814 had hj eene uitnoodiging ont- Eene andere - die Van den Hoogduitschen
vangenjom in Pruissische staatsdienst te tre- Quacksal
ver''- iswe1onderzjnewerken0pden,doch eerst in 1817aanvaarddehj onder genomen,maarvermoedeljk nietvan hem afden kanselier Hardenberg de betrekking van komstig.Van veelminder gehalte waren:De
geheim legatieraad bj hetPruissisch minis- klucht van Claes Klick''en nDe klucht van
térie van Buitenlandsche Zaken.Alszoodanig Claes Cloet''van C.Biestkenstdesgeljksuit
was hj werkzaam bj verschillendestaatkun- dien tjd.In hetlaatste der17deeeuw was
dige onderhandelingen te Frankfort aan de vooralAssell
jnvermaardwegenszjne kluchtMain,te Petersburg en te Aken.Toen echter spelen, van welke wj noemen: nDe Stiefin 1822detweedeuitgavevan zjn roeFent- moe1'' - De Stiefvaer' - pDe schjnliches Recht''verscheen,werd hetboek hevig heilige vrouw'',- mDe Schoorsteenvegerdoor
aangevallen en veroordeeld,en daarmen hem liefde'' enz.
na den d00d van H ardenberg zelfs in st at
-K1ug (Johann Christoph Friedrich), een

van beschuldiging stelde,nam hj na aioop
van hetgeding zjnontslag (1823)en vestigde
zich te Frankfbrt aan de Main,alwaar hj
den 16denFebruarj 1837overleed.Van zjne
overige geschriften vermeldenwj n0g:pDas
Miinzwesen in Deutscklandin seinem Jetzigen

verdrensteljk Duitsch entomoloog,geboren te
Berljn den 5denMei1775,studeerde in zjne

geboorteplaats en te Halle in de geneeskundej

vestigde zich a1sartste Berljn enlegdezich
tevensmetjvert0e op dedierkunde.W eldra
zag hj zich benoemdt0tstads-geneesheerte
Zustande (1829)''
,- rAbhandlungen undBe- Berljn, terwjl hj bj de stichting deruniobachtungen fiir Geschichtskunde,Staats-und versiteit aldaar niet weinig bjdroeg t0thet
Rechtswissenschaften(1830- 1834,2d1n)'',- Vormen Van een muséum V00r natuurljke
XDieSelbstëndiykeitdesRiehterambts(1832)'', historie. In 1818 werd hj erbuitengewoon

en rpragmatlsche Geschichtedernationalen lloogleeraal'en tweede directeur van gemeld
' , bepaald voor de entomologische afund politischen W iedergeburt Griechenlands m useum
(1825)''.Uitzjnenalatenschap heeft Weleker deeling.Voorts werd hj geheim medicinaalin 1844 protocollen en acten om trent de raad en voorzitterderwetenschappeltjke comKarlsbader besluiten in het licht gezonden. missie voor geneeskundige zaken. Nadathj
-

Klucht (De),hetzelfde alsKlnft(vanklie- voorts geruimen tjdhad deelgenomen aan
rel),een woord,datafdeeling beteekentennu de werkzaamheden derafdeeling geneeskunde
n0ghierendaarvanstadswjkgebezigdwordt, bj hetministérie van Onderwjs,werd hjbeis de dramatische vorm vanhetlaag-komieke. vorderd t0t geheim opper-medicinaalraad,en
Men vindtdaarin geene dwalingen vanhartof overleed den 3den Februarj 1856. Hj was
verstand, maar enkelgrappige toestanden en ridder der ordevan denRoodenAdelaartweede
verwikkelingen, - geene karakterteekening, klasse en 1id ofhonorairlid van 26 geleerde

maar belagcheljke voorstellingen,zelfs zôô, genootschappen.Van zjnegeschriften verméldat de oude Italiaansche maskers,Arlechino, den wj: pMonographia siricum Germaniae
Pierrot, Pantaleone en Colombine,vaak 0p- atquegenerum illisadnumeratorum (1802)9')traden zonder te spreken.De klucht bepaalt DDie Blattwespen nach ihren Gattungen und

zieh bj het naïef-aardige en mag evenmin Arten zusammengestellt (1810)'' - nproscoafdalen tothetgemeene als zich verheflbn tot pia, novum genus insedorum orthopterorum
zedekundige bespiegelingen.Reeds vroeg was (1820)', - rEntomologiae Brasilianae speciztl o0k in onsland in zwang en werd opge- men unum et alterum (1821 en 1825)''.-

voerd na het abel .
geJ. Ztj droeg o0k den
naam van sotternie,d1em eerhaareigenaardig
karakter uitdrukt.Kluchten vanvroegerentjd
ztjn vooralmerkwaardig,omdatzj tafereelen
opleveren van het toenmalige volksleven.W j
hebben er zelis een 6-1 1uit hetmidden der
14de eeuw ,welke de titels dragen:pDiebussenblaser'')- DDiesotternie van Lippyn'',XDie hexe'') - pDrie daghe here'',- oDie
truwante'' - en rRubben''.Na de herleving
der classieke letterkunde en vooralnadeHervorming werd men in Noord-Nederland te
deftig, om zich met zulke ssotternieën''veel
af te geven,vooral 00k om datdeze te zeer
ontaardden door aardigheid metonkiesehheid
te verw arren.Een en ander was oorzaak dat

nEntomologische chorograqhien (1824)'',

DSymbolae Physicae, seu lcones et descriptiones insectorum ,quae ex itinere perAfricam
borealem et Asiam F.G.H em prich et C.H.
Ehrenberg studio novae aut illustratae redie-

runt (Decas I- V ,1829- 1845)'', plahrbicher der Insektenkunde (1834)'',- en pverzeichnisz v0n rrhieren und P:anzen,welche
aufeiner Reise um die Erde gesammeltwer-

den voy A.Erman (
.1835)''.
K lulfhout (Het),eene verlenging van de

boeyspriet, vaart door een gatin hetezelshoold en is met zjnehieling ofachtereinde

opgesloten in het hart,gevormd doorde kragen van het fokkestag en rust daartegen m et

een jzeren slotbout die dwarsdoordehiede aloude,echt-nationale klucht ln hetblj- ling gaat.Op het vôôreinde van hetkluifhout
spel herschapen werd.00k Coster schreefin is een tjzeren beugelgeschoven,die een oog
het begin der 17deeeuw eeneklucht,getiteld: heeft,waardoor hetJaaghout - eene verlenMeyster Berendt'', die niet veel beteekent ging van het kluifhout - vaart.0p kleine
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Bchqçn zjn de kluif-6nJaaghouten 00k wel melden wtl:plutlstdergebrulkeljkezelfstan-

uit ee'n stuk.0p de koopvaardjschepen ge- dige naamwoorden,beteekend voorhunnegjbruikt men voor kluifhout den naam kluirer- slagten,doorD.vanHoogstratenenz.(1759)''
,
boom en voor iaaghoutdien van bulten-klwiver- - nW ederlegging der Ontzwagteldeen gezuiboom. Aan wee
R'rszjden vanhetkluifhouthan- verde allervroegste vaderlandsche oudheden
gen touw en in een bogt,paarden genaamd en van J.Bentenz.(1161)''
,- rvindiciae artivan afstand t0tafstand voorzien vanknoopen, cul
i J,f,'r0 in Nov0 Testamento (1768waar hetvolk op uitgaatbj hetvastmaken 1769,2 dln)''
,- Conspedushistoriaecriticae
van den kluiver. De bakstagen steunen het comitatusHollandiaeetZelandiaeetc.(1773)'',
kluifhout zjdeliugs, en de waterstagen van - De zeventig weken van Daniël(1775)'',onderen.Hetkluifhout dient vooralOm door
middel van het bramstag de voorbramsteng
te steunen.

KHistcria critica comitatus Hollandiae et Zelandiae, sistens Chronieon Hollandiae vetus-

tissimirnonymimonachiEgmondanietc.(1777-

K luisgaten zjn openingen aan weêrszi
l- 1784, 4 dln,onvoltooidl'',- pvertoog over

den van den voorsteven bestemd om er an- de tegenwoordige spelling der Nederduitsche
kertouw ofkettiny door te latsn a1shetschip taal, vergeleken met de spelling der Ouden

vool.ankerligt.Z!jworden z00digtmogeljk en..(1777)'', ,
yprilzlae lineae collegiidibj den steven genomen,op gepastehoogte, plomatico-historico-politici,sistentesjuspublien wel in de kluisplaten, welke de rnimte cum Belgicum etc.(1780)''- rDegoevereitusschen het voorstespanten dejudas-ooren niteit der Staten van Holland verdedigd tegen
aanvullen en w egensgem elde kluisgaten zeer dehedendaagscheleerde:vol
ksregéring(17855
sterk moeten zjn.
2dedvuk 1788)''
,- pHistoriaefoederum Belgil
K luit. Onder dezt
m naam vermelden wj: Foederatiprimae lineae(1790- 1791,3dln)'',
Adriaan Alif,een uitstekendNederlandsch - rllistorie der Hollandsche staatsregeling
geschiedkundige. Htl werd geboren te D0r- tOtaan hetJaar1795 (1802- 1805,5dln)''jdrecht den 9den Februarj 1735,gat'reeds en een aantalredevoeringen,opstellen in tljdvroeg bljken van een hoogstgunstigen aan- schriften enZ.
1eg en studeerde te Utrechtin deletteren.In
Hendrik A'Jif, een broeder van den voor1760 Tverd htJbenoemd t0tpracceptorteR0t- gaandeeneenbegaafd regtsgeleerde.Hj werd
terdam ,kort daarna te 'sGravenhage,in1764 geboren te Dordrecht den 12den September
t0t rector te Alkmaar en in 1769 te Middel- 1740,studeerde t
e Leiden inderegten,ont-

burg,terwjlhj aanbiedingen uitHaarlem en vingen aanvaarddevôôrhetvoleindlgenzjner
Harderwjk vandehand wees.TeMiddelburg studiën de betrekking van ontvangerte Lillo,
zag hj zich voortst0trector en in 1776 t0t welkehj eene reeksvanjaren waarnam ,yr0hoogleeraar in de welsprekendheid en Griek- moveerde inmiddelsin de regten,en vestlgde
sche taal aan het athenaeum illustre bevor- zich in1793teUtrecht,waar11jzichaehterderd.lntusschen zette hj zjnegeschiedkun- volgens benoemd zag t0tschepen enraadsheer
digenasporingen metden meestenjvervoort, inhetllot'enprocureur-generaalbjditligchaam.
waaztoe htlzoowelte Middelburg als in Bra- In 1800 legde hj zjnebetrekking neder,volbanten Vlaanderen een groot aantalcharters bragt eene reis door Frankrtjk,Engeland ea
raadpleegde. Tn 1778 werd hj gcroepen tot D uitsehland, koos Leiden tot woonplaats en
het professoraat in de geschiedenis en oud- ovelleedaldaarden.
30ste1lAugustus1812.Hj
heden te Leiden en aanvaardde die betrek- was 1id van de Maatsehappj van Nederlandking Op den 18den Januarj 1779 met eene scheLetterkundeteLeiden envanhetzeetlwsch
à'
edevoering:rDe Jure, qu0 Belgaelegitimo Genootschap, en schreef: nDe souvereiniteit
suo princlpi ac domino Philippo imperium (1788)'', plletonwedersprekeljk regtder
abrogaverint'',en legde in 1783 het doorhem ambachtsheeren en vrouwen Op hunneschoutsbekleede rectoraat neder m et eene redevoe- en secretarisambten betoogd (1802)':,- rKorte
ring:rDe eo quod nimium estin studioJuris verhandelillg over de regéringswjze op het
publicl ulziversalis,sive de damnis,ex abusu platte land van Holland (1808)'',- im pBjJuris publiciuniversalisin omnem societatem drage t0t de geschiedenis van hethuishouderedundantibus''.Als voorstander der stadhou- ljke der Cereformeerde kerken in Zuid-Holderljke en aristocratischeregéring verloorhj lanf
l enz.(1810)''.00k werd zjn antwoord
na deomwenteling van 1795 zjn post,doch op eeneprtjsvraag roverhetwezenderbedeontving 2 jaren latereen pensioen van 1600 larj''doordeacademie te Chalons-st
lr-Marne
gulden. Gedurendezjn ambtelooslevenbleef bekrocnd.
l/ieter Willem Provo' Kluét, een Nederhj onvermoeid werkzaam en werd in 1802
op eene eervolle wtlze in zjne betrekking landsch dichter en een zoon van laatstgehersteld en later 00k t0t hoogleeraar in de noemde.Hj werdgeboren te Lillo den 16den
statistiek benèemd.Hj werd echterdenlzden Octcber 1773, bezocht de Latjnsche school
Januari
l-1807bjhetspringen van hetkruid- te Vlissingen, en studeerde en prom oveerde
sehip onderzjne instortendewoningverplet- te Utreeht in deregten.Htjbehoorde t0tde
terd,en 0ok ztine belangrjkehandschriften patriotsche partj, vertrok met mr.Jan Yalgingen bj die gelegenheid meerendeels ver- ckenaer a1s geheimschrjver naar Spanje?en
loren.Hj hada1sgeschied-enOudheidkundige, werd bj zjjn terugkeerin 1796 geplaatsta1s
a1s kenner van het Nederlandsch Staatsregt, tweedegriëerbj hethofvanUtreeht.Voorts
alB taalkundige en dichter een reqtmatigen washjsteedswerkzaam bj demagistratuur!
roem verworven. Yan zjne geschrlften ver- a'htereenvolgens als procuretlr-generaa'
. bj
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het h0fte 'sGravenhage,a1s procureur-crimi- mentaire loopbaan vaarwel, doch zag zich 7
neel ill het Dk,partementVan de Zuiderzee,
maanden daarna aangeyteld t0t lid van den
*
a1
desljp
kresidentdercriminéle regtbank,en eln- Hoogen Raad.Hier ondersl
sheidde hj zich

als president van het grovinciaalhof door een helderen blik en eenjuistoordeel,
van Noord-llolland, zoodat lllj het gouden en overleed den 27sten October 1860.
feest zjner regterljke loopbaan k0n vieren
Kluit (RecurvirostraAvocetta)isdenaam
en bj diegelegenheid d001
*M altrits Oprpd/id van een vogel,diet0tde ordederSteltlooperB

nan A'
cll met krachtige dichtregels werd be- behoorten zich onderscheidtdooreen langen?

groet. Hj overleed op eene landhoeve bj
Naarden den z3sten Julj 1850.Hjjwas1id
derMaatschappjvanNederlandscheletterkunde
te Leiden en schreef: DeRulternaarChattam,dichtstuk (1792)'',- rLlerzang op den
Vrede (1802)'',- mDichterljkeontboezeming
op derampderstad Leiden (1807)'',- gluier-

zang, uitgesproken ter eerste zamenkomste
der leden van het Utrechtsch departement
der Maatschappj t0t Nut van 't Algemeen
(1809)'', - rletstot nagedachtenisvan Steven Jan van Geuns,hoogleeraarenz.(1795,

dunnen,naar boven omgekromdensnavql.Hj

heeft zet)r naauwe, streepvormige neusgaten, lange, dunne pooten, voorzien van 4
teenen, m atige lange vleugels en een korten

staart.Zijn ljf is grootel'dan datvan den
kievit;het ljf en destaartpennen zjn wit,
doch het bovenste gedeelte van den 1<op,de
hals, eene streep van den schouder naAr den

stuit en een dwarsband overde wieken zjn
zwart.Hj woontaandekust?enkomtvoorop
Texel, W ieringen,Holland en Zeeland,waar
hetwjt'
se 2of'3 vuil-gele ejeren legten uitmet Tronliaq'''- /
!Denagedachtenisvan AV. broedt. Ztjleven van slakken en wormen.
Eene
ande
re ool
Scheidiusverlevgndlgd (18044''
.
K lui
vers
'tvindtmenin Noord-Amerika.
HendrikTrpr0-Xîif,een verdiensteljkNe(De) is een driehoekig zeilmet
derlandsch regtsgeleerde en een zoon van een regten of'eenigzins stom pen hoek ,in een
den voorgaande.Hj werd geboren den 9den raam van tollwwerk(hetljk)gevat,waarvan
September 1803,bezochtde Latjnsche scho- de zjdeOverdengrootstenhoekhetrlvrlj;ken
len teAmsterdam,studeerdeaanhetAthenaeum detweeandereztldenaehter-enonderll
jkheeten.
aldaar en verwierfin 1829 metden hoogsten De leidervan den kltliverligtm eteene kraag
l0f den graad van doctor in de regten op overden top dervoorsteng en vaartdooreene
eene dissertatie oDe deditione profkgorum''. schjfin den0k van hetkluifhout,wanneer
Hj vestigde zich vervolgensa1sadvocaatte men een staanden leider heeft,of door een
Amsterdam en werd er in 1840 directeurvan ring, die om het kluifhout ligten ingehaald
policie, bragt aanstonds orde in de sterk kan worden, - in w elk geval men een
verw aarloosde dienst?legde registers aan,en loopenden leider heeft.- Buitenklnlner isop
zorgde dat in 1844 de stad in Gsectii!n,ieder koopvaardjschepen een gebruikeljke naam
met een commissaris,verdeeld werd.In 1848 voorjager,en desgeljkseen driehoekig zeil,
werden vooral door zjn krachtig optreden waarvan de leider over den t0p der bramalle Oproerige bewegingen in den aanvang steng ligt en dooreeneschjfin de n0k van

gestuit,en hj gafdaal'
bj doorslaande blj- h3t
kl
Iaulzenaars
'
aqhoutvaart
.
ken van persoonljken moed,zoodat hi
jbe,zie Anaaoreten.
noem d werd t0t komm andeur van de orde
Klundert,eenplattelandsstadjein N00rdder Eikenkroon, nadat hj reeds vroeger de Brabant, telt ruim 3000 inwonersen eeniqe
orde van den Nederlandschen Leeuw ontvanfabrieken. Prins W éllem I omringde het ln
gen had.In 1849 verscheen van hem een be- 1583 met wallen en gracllten, en het bleef

langrjk aa
k
':llçel: rover de onsehendbaarheid
van wcning, en hare betrekking tot het
W etboek van Strafvordering, uit de rjksgeschiedenis Opgehelderd''.
alsmede een
we
r
ki
e
:
r
De
he
r
v
o
r
mi
n
g
d
e
r
po
l
ic
ieni
in
der
land';
1ke geschritten getui
ge
sNe
gave
n, we

van een grondig onderzoek.ln 1850 verscheen

zjnebrochure:rDezelfstandiglzeid derpolicie
verdedigd'', en in 1852 werd hj voorzitter
der regéringscommissier ingesteld om den
minister Nedermeyer van Ap.sezlfFlt'; olntrent

eene

vesting tot 1809. Kapitein '
tt
o.êXro'F

verdedigde haar in 1793 m et slechts 100 man
t
ni
de
Fr
n,sen
hege
and
nge
noans
meche
n wa
, nadatzj stormenderzocht hjJmet40 man

zich een weg tebanen naarW illemstad.Hj
sneuvelde toen met28 derzjnen.
Kluppel(Ja'
n Andries),eenjverigNederlandsch regtsgeleerde? geboren op den 14den
Januarj 1786,studeerdeteLeiden in deregten en yromoveerde aldaar in 1807 op eene
dissertatle:pDecriminestellionatus.''Hj ves-

eene regeling derrjkspolicie voortelichten. tigde zich als advocaat te 's Gravenhage,
Daar het zich tegen het einde van 1850
liet aanzien,dat de betrekking van directeur
van policie zotl vervallen, stelde Klwit zich
verkiesbaar voor het lidmaatschap van de
Tweede Kamer der Staten.Generaal,werd te
Amsterdam benoemd en bekleedde gedurende

doch werd kortdaarna benoemd totsecretaris
der stad Enlkhuizen en tot grëer van Schepenen aldaar, en 3 J
aren latert0tgrifierbj
het vredegeregt te àl
kmaar, vûorts ia 1818
t0t regter in de regtbank,in 1825 totregter
van instructie en vervolgens totvoorzittervan

de jaren 1850- 1853 die betrekking.Zelden gemeld regtscollegie.Voorts washj te A1knam hj er deelaan de beraadslagingen,doch maarlid van den stedeljkenraad,lidensecrehield toch omtrentonderwerpen,dieop zaken ratis der W eeskalner,lid derProvinciale Stavan ppliciebetrekking hadden,meermalen be- ten van Noord-llolland) hoofd-ingeland en

langrjkeredevoeringen.In 1853benoemd t0t laterheamraadvanZjpe,lid van hetcollegie
hurgemeestervanAmsterdam,zeidehjdeparle- van hoofd-ingelanden indenHeer-Hugowaard)
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hopg-heemraad van den Hondsbossche en Dui- zuurstof, zoodat men v/ör de vermenging de
nen t0t Petten, voorzitter van het collegie gasqen t0tdiehoeveelhedenmoetafmeten.Bj

van curatoren der Latjnsche school,1id van eene eenvoudige vermenging vereenigen zj
het provinciaal kerkbestuur van N00rd-H0l- zich niet,mMr eerstbj een aanmerkeljken

land enin1854ouderlingteralgemeenesynode, warmtegraad; wordt deze aangebragt, dan
bestuurder van het Bjbel- en Zendelingge- heeft de vereeniging plaats met eene gewelnootschap,lid van deMaatschappjvanNeder- dige ontploëng,- een hevige knal,waaraan
landsche Letterkunde te Leiden enz. In al

hetkaszjn naam ontleent.Men kan daarom-

die betrekkingenwashj metlofeljken jver trent proeven doen, welke niet veelgevaar
werkzaam !zoodat hj metde riddexorde van opleveren,wanneermen slechtsgeschiktetoeden Nederlandschen Leeuw en methet kom- stellen heeft.Zeer gepast isdaarvoorhetelecmandeurskruis van de Eikenkroon werd ver- trisck .pidfppl, waarvan bjgaande afbeelding
sierd.In 1858vierdehjhetgedenkfeestzjner een voorstelling geeft.A is een blikken vat,
solarige ragterljke werkzaamheid en van hetwelk van boven eene met een kurk geslozjne ks-larig voorzitterschap in deregtbank tene opening heeft. D00r den wand van het
te AlkmMr.Hj overleed den 16denAugustus vat gaat eene glazen buis,waarin luchtdigt
een metalen draad ED gelegd is,aan de uit1862.
Knaap (Jan),00k bekendonderden naam einden voorzien met metalen bûlletles.Het
van Jokannes t
gdrrlbv:, heeft eenige belang- binnenste bolletjenadertdigtbj den binnenrjke geschriften nagelaten.Htjwerd vol
jens wand van het vat.Nu vultmen hetvat met
sommigen geboren te W eertin de provlncie
Luik,volgens anderen te Gelder en leefdein

2

de eerste helft der 16de eeuw.Hj schreef:
XExplanationes in Bucolica CorneliiGraphaei

(1536)''
,- pDe mirandis antiquorum operi-

buB,opibuset veteris aevirebus,pac'
e belln-

que magnifce gestisetc.(1541 en laterl''1de zeer merkwaardige rGeldro-Gallicaconlu-

âl
ll
I'
i
''jl
1
1l

;

ratio in totius Belgiae clarissimam civltatem

Antverpiam duceMartinoRosheymio(1542en
laterl''?00k in des,scriptoresrerum Germanicarum '' van Mavqmrdus Fre/ldrl: en in de
Rerum Germaniearum'' van k
%truniws,en in
het Italiaansch vertaald,- en rDidinnarium
triglotton,h0cesttribuslinguis,latina,graeca
et ea qua tota haee Germania inferiorutitur

(154542dedruk 1600)''.
K nabl, een verdiensteljk beeldhouwer,

geboren in 1820 te Fliesz,een dorp in Tyrol,
oefende zich reeds vroeg onder de leiding van
den beeldhouw er Reyn teImst.In 1836 begaf
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Knalgas.

hj zich naar Mi
inchen!waarhtjaanvankeljk knalgasen sluit het metden kurk.Laatm en
doorhetsnjden van pjgenkoppen in zjn 0n- nut door het voorste bolletle en den wand
derhoud Ioorzag,m aar ln 1838 in hetatelier van hetvat meteene Leidsche Qesch in aanvan den beeldhouw erE ntresgelegenheid vond raking te brengen,eene electrische vonk van
om zich verder te ontw ikkelen. Intusschen het achterste bolletle naar den wand overNverd zjn wensch in 1842,Om lid te Nrorden springen,dan wordthierdoor z00 sterke hitte
der Koninkljke Académie,verjdeld.Deten- ontwikkeld!datm eteen hevigenknaldekurk
toonstelling prikkelde hem t0tvolharding,en uit de openlng gedreven wordt.W anneermen
weldraverscheenzjnvoortreFeljkkunstwerk: voorts knalgas in eene blaas heeft,die met
XDe doop van Christus''1- voortseene ,Ma- eene kraan gesloten is, kan men daarmede

ria'' - en eindeljk eene groep van pMaria van goed zeepwater gemakkeljk zeepbelen Anna'' waaraan in 1858 op detentoonstel- 1en blazen en van het mondstuk der blaas
ling de eereprjs werd toegekendyzoodathj losmaken.Zj ontploFen,wanneer men met
zich t0thonorairlid derKoninkljkeAcadémie een kaarslicht t0tdiezeepbellennadert.Zjn
benoemd zag.Zjne pKrooning van Maria''in zulke proeven in hetklein zondergevaar,het
eene der kerken van M iinchen wordt zeer wordtgeheelanders,wanneermenopgrootere
geroemd,alsook zjn rchristus aan hetkruis schaal met knalgas werkt. Immers de ontmetMariaenanderen''.Koning M aœimiléaan11
benoemde hem in 1863 t0tgewoon professor
in de beeldhouwkunst aan de Académie te
Miinchen. De koning van Pruissen schonk
hem de Kroonorde,en de Acadêmie te W eenen nam hem op onder hare leden.

ploëng is dan z00 heviq,datligtde vaten
springen en destukken zlch metgeweld naar

alle kanten verspreiden.Bj sommigeproeven

en nasporingen is intusschen hetaanwenden
van knalgas van grootbelang.W aterstoflevert

bj hare verbranding eeneaanmerkeljkehittej
K nalgas is een mengselvan waterstofen vooralbj hareverbranding in zuurstof.Daar
zuurstof Juist in die verhouding, waarin ztJ nu 2 maatdeelen w aterstof voor hunne verzambn water vormen. H et water nu bestaat branding één deel zuurstof noodig hebbenj
uit 2 maatdeelen waterstof en !én maatdeel z0o bezit het knalgas Juist deverhoudingj

KNALGAS- KNALPRAEPARATEN.

427

waadn de grootstewav te kan worden voort- kalium metzwavel,metzwavelmetalen(bjv.

gebra# Daar men echter h0t knalgas niet vermil
joen),metk00lofkoolytofrjkeligchamen
z00 eenvoudig weg met eene kalme vlam kan ontploftzeerligtdoorwrjvingofdooreenschpk
doen brandeu,z00 heeftmenhiertoe bepaalde enbezitdoorzjneverbindingsproductentchloor,
toestellen bedacht.
zwavelig zuur,koolzuuren waterdamp)eene
Eén van deze toestellen is zôô ingerigt, verbazende kracht. Reeds een grein van dit

datdegassenvoorafverm engdworden,waarna

zout,m et zwavelin een warmen mortier ge-

men ze,bj gepastevoorzigtigheidsmaatrege- wreven, geeft ontploëngen met geluiden,
len, kan aansteken. Indien men ecllter aan welke op die van zweepslagen geljken.Bj*
het vat enkel eene buisverbond en hetuitstroomend gas aanstak, dan z0u weldra de
geheele gasvoorraad ontploFen.Eris evenwel
een oiddel om zulks te verhinderen,hierin
gelegen, dat men die buis naauw en lang
genoeg maakt.Immers dan kan zich de temperatuurverhopging van den brander niet ver
genoeg uitstrekken, om den voorraad te bereiken.Men vervaardige dan 0ok de buisvan

het bezigen van grootere hoeveelheden is het
vermengen dier zelfstandigheden, voorts het
bew aren en doen Ontplofen niet zonder gevaar, weshalve men het aanwenden van dit
zout t0tbet vervaardigen van buskruid,door
lerthollet voorgesteld, reeds lang heeftlaten
varen. 001t het gebruiken van dit zout t0t

het vullen van slaghoedles - waartoemen

een vochtig deeg llam van 100 daelen chloor-

een slechten warmtegeleider,bjv.vanporse- zuur kalium ,12 deelen zwavelen 10 deelen
lein en gevehaareene geringewjdte,danzal houtskool,Of108 deelenchloorzuurkalium ,42
men ondervinden, dat zj aan hetoogmerk deelen salpeter,86 deelen zwavel en 14 dee-

voldoet.N0g voorzigtiger is het, in het ach- len lycopodium - voldeed nietaan deeischen9

terste gedeelte der buis een ;Jn metalen daarhetontwikkeldechloor hetjzeraantast
draadnet aan te brengen,hetwelk eenscheids- en doetroesten.Aan hetsalpeturzuurkalium is
muur vormt tusschen brandend en niet bran- het buskruid zjnevoortstuwendekrachtverdend gas. De toestel moet voorts bestaan schuldigd,alsmede hetdonderpoeder,hetwelk
uit een sterk koperen vat, waarin het gas uit 8 deelen salpeter, 2 deelen potasch en

wordtzamengeperst,zoodathetbj eeneOpe- 1 deelzwavelbestaaten,in eenjzerenleyel
ning derkraan van zelfnaarbuitenstroomt.Een andertoestel levert n0g veelmindergevaar op, maar verschaft tevens eene veel
minderverw armendevlam .Hetbeginselisdaarin
geiegen,datmen de geheele hoeveelheid der
beide gassen niet vermengt rJJO-de verbran-

boven de lamp verhit, onder ontwikkellng
van stikstof en koolzuur,metgeweld ontploft.
Eene t'
w eede groep van ontploFende zelf-

veel gas laat uitstroomen a!s de naauwere.
Nu verbindt men het achterste uiteinde van
de wjdere buis met een vat metw aterstof
en dat van de naauwere buis met een vat
m et zuurstof.Na hetopenen derwaterstofkraan
ontsteektm en de waterstof,en nu opent m en
de zuuratofkraan om de zuurstofer doorheen
te blazen. De warmtegraad, dien m en met

hetzelfde verzelteren van alle stikstofm etalen.
Ook het dondergoud en hetdonderzilver,in

standigheden omvateenvrj grootaantalscheikundige verbindingen, Tvier bestanddeelen

doorzôöyeringeverwantschapverbondenzjn,
ding,maar ze geleideljk bjeenvoegt b4 de dat zj zlch bj geringe temperatuurverhooverbranding.Ditgeschiedt01)devolgendewjze: ging plotseling ontbinden.Vooralde stikstof
evert dergeljke verbindingen:chloor-,iodMen jlaatsteene dunne bulsin eenewjdere, l
terwjldeverhoudingdierwjdten zoodanigis, en broomstikstofOntleden zich z00 gemakkedat de wjdste buis - door invoeging der ljk en z()0 hevig, dat aan haar gebruik in
dunnere ringvormig geworden - dubbelz00- depractjk niettedenken is, enmen kan
1787 doorBertholletontdekt- moejeljk 0plpssende verbindingen,w elkedoor dewerking
van ammoniak op het oxyde dezer metalen

ontstaan
z/n zeer gevaarljke zelfstandigheden,w elke onder ontwikkeling van waterdamp en stikstof btJ de geringste drukking
eene knalgasvlam bekomen kan, rjst t0t met geweld Ontplofen. Minder gevaarljk ,
20000C. Men kan haal'derhalvc bezigen om schoon00ltdaarbj voorzigtigheidtepaskomt,
platina,goud enz.te doen sm elten.
is de behaudeling der khalzvre zofzfdl, die
K nalpraeparaten ztjn in het algemeen veel meer gebz'uikt worden en in m eer bezelfstandigheden, welke bt
j verhooging van paaldq)n zin den naam van knalpraeparaten
temperatuurontploFenendikwjlsbjlichtende dragen.Het belangrjkste dezer zouten is het
verschjnselen zeer veerkracl
ztige gasvormige knalkwikzilver of slagkwik, in 1800 door
ontledingsproductenOyleverenjwelkeopdewan- Howamd ontdekt. Zjne zamenstelling is in
den van beslotenerulmten eeneaanmerkeljke 1823 doo1' Gay-L'ussao en Iiebig door een

krachtOefenen.Men verdeeltze in 2groepen. moejeljk enqevaarljkonderzoekOpgehelderd.
T0tdeeerste rekentm0n zuulltofrjkemeng- Deze verbindlng Ontstaat door de werking

selg,diedot
)rwrjving,schokken,electrische van wjngeest Op eene warme oplossing van

kwikzilver in salpeterzuur. Deze vloeistof
bruist hevig op onder ontwiklteling van salvan zuurstofmetwaterstof(knalgas),mjngas, peter-aetherdamp,stikstof-oxyde-gas,hetwelk
steenkolengas,aether-,alkohol-en petröleum - tot Ondersalpeterzuur oxydeert!en koolzuur,

vonken enz. m et gedruisch verbranden
alzoo ontploffen.Daartoe behooren mengsels

damyen enz,en vooralmengselsvan zuur- waarbj kristalljn knalkwikzllver zich afstofrjkezouten,zooalschloorzllurensalpeter- scheidt.Bj hetbereiden en bewaren van dit

zuurkalium metzeer ontbrandbare zelfstandig- praeparaat dient m en de grootste omzigtigheden.EenmengselvanOngewrevelçhloorzuur heid in achtte nemen.In fabrieken lost men
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llidet0t2 halveNederlandschepondenkwik- deelen knalkwikzilver, 17 deelen zwavel,14

zilver btJverwarming op in eene lo-voudige deelen glaspoeder en 1 deelg0m ofljm.A1
hoeveelheid zuiver salpeterzuur van 36OB., die bjmengselen hebben ten doeleene mindaarna verdeeltm en de w arme oplossing van der snelle ontploë ng en eene meer langdusalpeterzuur kwikzilver inonderscheidenegla- rige vlam te verkrilgen en de bereiding min-

Z0n retorten met de noodi
ge koelvaten,om dergevaarljk temaken.Menvermengtdenbrj
de ontwikkelde dam pen, dle ligt ontbranden methetstof,datbj hetdroogendermassavan
en nadeelig werken op de longen der arbei- deze afvalt,veranderthetdeeg in korrelsdoor
ders, zooveel mogeljk teverdigten,waarna het door eene niet-metalen zeefte drukken,

er 11 deelen wjngeestvan 80 t0t850/0 droogtzebjmatigewarmte,zeeftzeom hetstof
bjvoegt.Menverzameltdenkristalljnenneêr. weg te nemen en bewaartzeinlederofpapier.
slag,welke hierbj ontstaat,opfltreerpapier, Deslaghoedjesworden vervaardigd doorperwascht dien,ter verwjdering derzuremoe- sing uit zeer dun koperblik,en opden bodem
derloogj pet koud water, droogt dien met van elk hoedlewordteen weinigvan dieontm 0n

het fltreerpapier op porseleinen of kope- Plofbare zelitandi
gheid met eene harsoplosren schalen, die door waterdamp verwarmd sing vastgehecht en dooreen schjfjepapier
worden, doch steeds beneden 1000C.,enver- tegen vochtighei
d beveiligd.Een Xed.pond
deelt het gddroogde 1
!
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t11/4deNed.pond knalkwikhoeveelheden die men ln cartonnen doosles zilver, en deze hoeveelheid is voldoende t0t
bewaart.Het knalkwikzilver,datt0thetver- vull
ing van 40000 slaghoedjes vo0r militair
vaardigen van slaghoedjesdient,vormtwitte, gebrm k.
Hetknal
zwur ziltw ,ofhetdonderzilvervan
zjdeglanzige, biJ het licht grjs wordende

kristalnaalden,dieinkoudwatcrweinig,doch Brwgnatelli of Howard,wordt op dergeljke
in warm water zeer oplosbaar zjn en door wjze bereid als het knalkwikzilver.Het
een sterken schok of.
slag,alsmede bj eene vormt kleurlooze kristalnaalden,welke reeds
warmte van 1870C.,onder ontwikkeling van bj de geringstewrjvingmetzooveelgeweld

stikstof, kooloxydegas en kwikzilverdamp, ontploFen,dat dezezelfstandigheidnietbruikmet geweld ontploFen.Dertig grammen van baar is voorslaghoedles.Men bezigthett0t
dit knalkwikzilver, op den bodem van een velerleiaardigheden,zopals t0tbonbon:enz.,

jzeren vat gelegden ontstoken,sloegen een

-

'
tyeen werensdevergiftigeeigenschappen

gat in dien bodem ,alsware er eenvierponds van dltzoutnlet zonder gevaar is.
Omtrent het scheikundig zamenstel der
kogeldoorheen gegaan.Over de ontplofbaarheid van ditzoutzjn doorAubert,Pelissier knalzure zouten heeftmen verschillende mee-

en Gay-Tvq
z.
vq
:c.
c merkwaardige proeven geno- ningen yeopperd.Izlebiy hieldzevoorneutrale
men. - Volgens hen geschledt de ontleding verbindlngen der metaaloxyden m eteen tweehetgemakkeljkstd00reen slag van jzer op basisch zuur,datinzjnprocentsgewjszamenjzer, en allengsmindergemakkelgk bj sla- stelovereenkomtmetde zuurstofverbindingen
gen van jzerop brons,marmer ofglas.Een van cyan,nameljk het éénbasisch eyanzuur

slag van jzer op lood,gips ofhoutveroorzaakte geene ontploëng.M oet hetpraeparaat
door wrjving ontleed worden,dan speelt de
wrjvingscoëëciëntderaanrakendeoppervlakte
eene belangrjke rol. De ontplofhng geschiedt
*
j een wrgven van hout
het gemakkeljkst bi
0P hout,minder gemakkeljk bj een wrjven
van jzerop jzerjvan marmerOpmarmer,en
van jzerOp houten tnartner.Eene bevochti-

(CNHO) en hetdriebasischeyanuur-zuur(CSNS
HsOs).Daaruitvolgtvoorhetknalkwikzilverde
formule C:Nc0cHg.Voorditgevoelenpleit,dat
doorbehandelingeeneroplossingvanknalkwik-

zilvermetfilnverdeeldzilver,koper,zink enz.
de overeenkomstige knalzure zouten voortgebragt kunnen w orden,en dater zure zouten
bestaan,w aarin dehelftvan hetmetaalverte-

genwoordigd isdoorwaterstof.Nietteminbljft
hetn0galtjd eeneonbeantwoordevraag,waaraanmerkeljk; vermengt men het zout met om juistdeknalzurezoutenz00ligtpntplofen,
ging met watervermindertde ontplofbaarheid

3
00/O water,dan kan men hetop eene mar- terwjl aan het evenloozamengesteldecyanmeren plaat met een houten looper zonder encyanuurzuurdieel
genschapontbreekt.Vele
schelkundigen geven dus aan hetknalkwikgevaarwrjven.

Nietlang na deontdekking van ditpi'aepargatzochtRbward hetaan tewendeninplaats
Van buskruid, maarhj moestdatdenkbeeld
laten varen, om dat de ontploëngen met z00
groote snelheid plaatsgrepen,datde geweerloopen sprongen. Daarentegen kwam het
weldra in gebruik tot vervaardiging van slag-

zilver de formule CcN (NOc) H g en verwjzen het alzoo naar de reeks der nitroligchamen,nameljk van dievoortbrengselen,
w elke uit organische verbindingen door de
w erking van sterk salpeterzuur of van een
m engselvan salpeter en zwavelzuur ontstaan,
doordien de laterstofgeheelofgedeelteljk

hoedles.Daartoe wrjft men het.ondertoe- door evenveelverbindingsgewigten NOc (0nvoeging van 300/
0water,behoorljk flln met dersalpeterzllur)vervangen wordt.Bjnaallen
een looper van buksboomhout op eenemarme- onderscheiden zich door snelle ontplofbaarren plaat,en voegt bj 100 deelen van dat heid, en sommige daarvan w orden als knalzollt 50 deelen salpeter, of 621/gde deelen sal- praeparaten gebezigd. Het m eest bekend is
peter en 29 deelen zwavel of 60 deelen ftin het sehietkatoen,(zie aidaar).0ok deandere
gemaaktbuskruid.In Fxankrjkgebruiktmen, ligchamen uit de groep der koolhydraten,
volgens Reh'
abamtltteen mengselvan 126deelen zooals stjfsel en suiker, leveren ontplofchlûgrzuur kalium ,30 deelen salpeter,en IQ fende verbindingen.àlen heeftbjv.door be-
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handeling van rietsuiker met salpcter- en verschillende plmwtt:en als vicaris waB werkzwavelzuur knalsuiker vervaardigd, eene zaam geweest,werdhj diaconusteKirchheim

doorzigtire, harsachtige, bitter-smakende en in 1836 archivaris a'an18dëeenstiftskerk te
massa,dle ligtontvlamten bj wrjving met Stuttgart, waar hj den
Junj 1864

geweld ontplolt.Deproeven echter,welkemen overleed.Hj Nvaseen rjk begaafd dichter en
dM rmede in de laboratoria der artillerie ge- bebalvevelebjdragen inhetJaarboek ychrisnom en heeft, voldeden niet aan de verwach- toterpe (1833- 1853):', gat'hj pchrlstliche

ting. Daarentegen is het knalmanniet (nitro- Gedichte (1829, 2 dln.;3dedruk 1843)''en
manniet) deor Domonte en Lobrero ontdekt, Neuere Gedichte (1834)'' in het licht, zeer aan te bevelen,omdat men het zonder voorts: pGedichte (1843)''- pHohenstaufen
gevaar kan bereiden,terwjl hetdoor zjne (1839)'' - pBilderderVorwelt(1862):' hevige ontploëng het knalkwikzilver kan nHerbstbliiten (1859)'',- pchristliche Lievervangen.Men verkrjgthetdoort0tpoeder der(1864)',- rGedichte(1854)''/- eneen
gewreven manniet, een zoet en kristalliseer- voortreffeljkenplsvang.LiederschatzfiirKirche
baar bestanddeeldermanna,meteenmengsel und Haus (1837, 2 d1nq 3de druk 1865)''.

van 41/:dedeelen sterk salpeterzuurenlol/rde Eindeljk noemen wj n0ç:qAnsichten iiber
deelen zwavelzuur te behandelen,den kris- den Gesangbuchsentwurf furd1eevang.Kirche
talbrj door een met brokjes glas gevulden W iirtentbergs (1840)':# - pEvang.Gesangtrechter te laten afdruipen, daarna met kot
ld buch (1855)'' -- en eene plevensgeschiedenis
water te wasschenenuitkokendenalkoholaan van Ho
faeker (3dedruk 1860)''.
Lwdwi.qFrïd#dcFzKnapp,eenverdiensteljk
eenenièuwekristallisatieteonderwerpen.Deze

verbinding vormt kleurlooze, zjdeglanzige, 3cheikundige.HjwerdgeborenteMichelstdt
in water onoplosbare,in warmen alkoholen in hetOdenwaldden zzstenFebruarj 1814en
aether gemakkeljk oplosbare naalden,wier studeerde te Gieszen onder de leiding van
zamenstel uitgedrukt wordt door de tbrmule Iziebi
g.Na zjnepromotieging hj naarParjs,
C6H,(N0:)6O6,Gaq. Tot dezelfdegroep van om er onder Dulon; , Gay-u ssae, T oxi!&J,
verblndingen behoort 00k de nitraglyceriney Bertltier, Ad-gscvl/ en Pelouze zjne studie

diemen verkrjgt door sterk salpeterztluren voortte zetten.Tevenszag hj zich alskweezwavelzuurop glycerine(ziealdaar)te laten kelinggeplaatstaandeKoninkljkemuntonder
w erken.Ook hierwordtwaterstofdooronder- Dareet en deed er examen a1s essayeur in
salpeterzuur Vervangen, zoodat er eene stof 1838.Na eene reisdoorGroot-Brittanjeves.P** zich in laatstgenoemd jaaralspriontstaat,waarvandetbrmuleisC2H,(N0y)s0a. tigde jK nalglas is de naam ,dien mengeettaan

vaatdocentte Gieszen en zag er zich in 1841

twee soorten van glazen bolletjes.De eene t0t buitengewoon en in 1848 t0tgewoonhoogsoort is gevuld met een weinig water en leeraar bevorderd. In 1853 ging hj a1sprowjngeest,- deandereisvöôrdelamp na- fessor bj de KoninkljkeRorseleleinfabrieken
genoeg luchtledig geblazen. De eerste soort naar Miinchen en werd er ln 1856t0tinspec-

ontplottmeteen knalofslag bjverwarming, teur benoemd.Vandaar vertrok hj in 1863
zoodra het water en de wjngeestdampvor- als hoogleeraar in de technische scheikunde
mig worden, - en de andere wanneermen naar de polyteclmisöhe schoolte Brunswjk,
ze breekt,zondatdebuitenluchterplotseljk en werd in datzelfde Jaar onder de buitenindringt.

Knapp.Onderdezen naam vermeldenwj:
Georye Câzridfït
zs Kytœpp,een verdiensteljk
godgeleerde. Hj werd geboren te Halle den
l7den8eptember1753! studeerdein zjnegeboorteplaats en te Göttingen, vestigde zlch
te Halle als privaatdocenten w erd erin 1777

landsche leden der Académie te Miinchen OP-

genomen.Hj heet'
teen pluehrbuch derchem.
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geleverd.Merkwaardig zjn vooral zjne onderzoekingen omtrentde loojerj.
K naus (Ludwig),een verdiensteljkgenre-

portretschilder,geboren te W iesbaden den
buitengewoon en in 1782 gywoonhoogleeraar. en
Hj overleed aldaar a1s senlor der unlversiteit 5den October 1829, bezocht de académie te
en a18 diredeur van het paedagogium en van

Diisseldorf, maar volgde weldra zjn eigen
het weeshuis den 14ûen october 1825.Zjne weg.Reeds zjne eerste sttlkken wekten in

rigting w as die van het gematigd supranatu- 1850 de opmerkzaamheid; daartoe behooren:
ralismus en hj poogde de openbaring in nDe speler'') - een pBal van boeren'') overeenstemm ing te brengen met de theoreti- eene rBegrafenis'',- en eene rlaarmarktmet

scheen pradischerede.Van zjnegeschriften
noemen wj:eenevertaling van de Psalmen
(177743dedruk 1789)'',- eene uitgave van
bet pGriekseheNieuwe Testament(1797;3de
druk 1824)':, - rscripta varii argumenti
(1805,2dln;2dedruk 1823)'',- enpvorlesungen iiberdiechristlicheGlaubenslehre(1827)''
,

een vervolgden dl
'ef''.O(
)k schilderdehj uitstekende portretten.ln 1853 ging hj naar
Parjs, bleefer 8 Jaren en verwierf er op

deerde aan deuniversiteitaldaarenaanvaardde

indrukwekkende voorstelling van gemoedstoe-

tentoonstellingen grooten roem. Dââr sehil-

derde hj: mDe Zigeuners'',- de pGouden

bruiloft''- en pNa den d00p''.ln 1861 ves-

tigde hj zich te Berljn, maar vertrok in
1866 naar Diisseldorf. Veelal schilderde hj
AlbertKnapp.een verdiensteljk vervaardi- tafereelen uit hetZigeunerleven in het bosch
ger van stichteljke liederen.Hj werd gebo- ofuithethuiseljk leven vanboerenenkleine
ren te Tiibingen den 25stenJulj 1798,stu- burgers.Knaus onderscheidt zich door eene
uitgageven door Tlilo.

jn 1820 een kerkeljk ambt. Nadat hj op shnden;alszedenschilderbljfthjkunstenMrj

439

KNAPP- KNEPPELHOUT.

die zelfsbjhetschetsenvanmaatschappeljke
ondeugden de lichtzjde der menscheljkenatuur doet uitkom en.
K naut (Christian),een Dnitsch kruidktlndige, geboren te Halle in 1654,overleed a1s
ljfàrtsaan hetH0fvan Anhalt-Köthenenals

huisvan Rorik)- vcorts 3!in onwettige of

vrouweljke 1jn van datHulsafkomstig,en

4 afstammelingen van Gedlmin,grootvorstvan
Litthauen.Eene 2dereeksvan Knezenvormen

zj, die van vreemde regérende huizen afstammenen doorKeizerljkegunstdezehooge
bibliothecaris te Halle in 1716. Van hem is waardigheid ontvingen,- en eindeljk eene
een plantenstelsel afkomstig,getiteld: pMe- 3dereekszj,welkedien titeluitsluitendaan
thodus plantarum genuina (1708, 2de druk de Keizerljkegunsttedanken hebben.Daar-

1816)''.Naar hem genoemd ishetplantençe- ettboven voeran onderscheidene Georgischeen

slacht Knautia uit de familie der Dipsaceen. Tarlaarscheadelljke geslachten dien titel.
Hetonderscheidt zich dooreen langwerpigen,
Kneller (Gottfried),een vermaard portretenkelvoudigen,s-bladigen kelk,terwjl elke schilder, geboren te Lllbeck in 1648, was

bloem n0g wedereen afzonderljken,eenvou- aanvankeljk voor de krjgsdienst bestemd,
digen kelk heeftmeteen naaktvruchtbeginsel maar bepaalde zich bj de schilderkunsten
en eeneongeljke 4-ofs.spletigebloemkroon. oefende zich eerst onderRembrandten daarna
Het omvatzomergewassen, die in de Levant onder Ferdinand Bol.Vervolgens begaf hj
groejen;van deze kennen wj alssierplant zich naar Italië,waarhj onderwjsontving
K.Orientalis L.,ongeveer1 Ned.elhoog met van Carlo Aortzffi en in den beginne als historieschilder, toen als ponretschilder optrad
fraajeroodebloemen.

Knebel (Kar1Ludwig von))eenongemeen en grooten roem verwierf.Na zjn terugkeer
in Duitschland (1672) woonde hj te Niirnberg,Miinchen en Hamburg.In 1674 ging hj
naar Londen, waar Karel 11 hem t0t hofschilder benoemde.In 1684 volbragthj,op
uitnoodiglng van Lodet
vj;k XIF, eene reis
naarParjsenportretteerdeerdeKoninkljke

ontwikkeld en beschaafd m an,en als zoodanig in het laatst der voorgaande eeuw het
sieraad van den uitgelezen kring,welke zich
aan het H0f te W eimar vereenigde, was
afkomstig uit een 0ud Nederlandsch geslacht,
hetwelk wegens geloofsvervolgingen in de
16de eeuw naar elders was getrokken, en
werd geboren den 30sten November 1744 te

familie.Degunst,welkeKarel11hem schonk,

ontvinghj o0k van Jacob11 en W illem ffT,
W allenstein in Franken.Hj ontvingeeneuit- welke laatstehem in 1692t0tridderbenoemde.
stekendeopvoeding,studeerde te Halle in de Hoewel hj een voorstanderwasderomwenregten,doch bejat'zich weldranaarPotsdam , teling, die voor den prins nan Oranje den
waarhj alsoëcierbj hetregimentvan den toegang t0tden troon geopend had,bleefhj
Kroonprinsvan Pruissen werd geplaatst.Ge- eene goede verstandhouding bewaren met de
durendezjn diensttjd verkeerde hj veelmet vrienden van den verdreven Jaeob II. O0k
R œmler, Gleim , M endelssohm , N ieolaien an- keizer Joseph I benoemde hem totridder,en
dere uitstekende mannen.Na verloop van 10 Georye I verhiefhem in 1715 t0tbaronetm et

jaren nam hj echterzjn ontslag,begafzich
naar het Hofte W eimar,waarhp metonderscheiding belegend werd,en aanvaardde erde
betrekking van gouverneur van prins Kondflsfï/zl.In 1774 vergezeldehj den Erfprins
en diens broeder naarParjs,waarhethem
echter weinig beviel.Na zjn terugkeeren na
den vroegtjdigen dood van zjn kweekeling
ontving kj den rang van maloor met een
pensioen.Eerst op gevorderden leeftjd trad
hj in het huweljk en vestigdezich uitlust
in de studie der delfstofkunde te Ilmenau.
Toenzjnekinderen grooterwerden)ginghj
echter naar Jena. enoverleedaldaarden23sten
Februarj 1834.Hjleverde:psammlung kleinerGedichte(1815)'',- rDistichen(1827)''uitstekende vertalingen der pElegieën'' van
Properti%œ (1798)en van rDe rerum natura''
van Iuuoreti'
.s(1821,2 dln,2dedruk1831)-

den titelvan W hitton.Zjnetjdgenootenvermelden dat zjne portretten sterk ge:atteerd
waren, en dat hj meteen krachtigkoloriet
het gebrek aan geljkenis wist te bedekken.
Hjoverleedin 1723(volgensanderenin1726),
een aanzienljk vermogen nalatcnde, terwjl
vervolgens in de W estminster-abdj een gedenkteeken terzjnereerverrees.
K neppelhout. Onder dezen naam ver-

melden wj:
Johannes .vz?dpN l/zollf,een Nederlansch godgeleerde.Hj werd geboren te Schiedam den
.

14den April 1745, studeerde en prom oveerde
te Utrecht in detheologie,wasachtervolgens
prediltant te Doozn,Barendrecht,Naarden en
Gorinchem en verkreeg wegens ongesteldheid

in 1794 een eervolemeritaat.Hj wascurator
der Latjnsche school te Gorinchem ,lid van

het Provinciaal Utrechtsch Genootschap,alsen eene vertaling van het treurspel rsaul mede van het genootschap rstuditlm scientia(1829)''vanA@eri,terwjlzjn pLiterarischer rum genetrix'' te Rotterdam , en heeftzich

Nachlasz und Briefwechsel'' door Varnhaqe vooralverdiensteljk gemaaktdoormede-oprigmpz
lEnseen M nndh en zjn pBriefwechselm1t tinq van hetHaagseh Genootschap terverdeGöthe''door G'
ul
traner is uitgegeven.
diglng van deChristeljkeyodsdienst.Hj was
Kneden, zie Bakken.
eeuigen tjd directeurdierlnstelling,enoverK nees, eigenljk knjaes,is in Rusland leed te Leiden den 3lsten Augustus 1803.

CornelisJ'
OAJZZPe.:Kneppelhout,een zoonvan
de titel van aanzienljke,adelljke-personen
en komt overeen met dien van prins.Tegen- den voorgaandeen een verdiensteljk ontleedwoordig zjn er nog 38 geslachten van Kne- kundige. Hj werd geboren te Naarden den
zen, en daaronder bevinden zich 31,die in 3lsten Augustus 1778, bezocht reeds op zjn

regte 1jn afstammen van het aloud vorsten- 64e jaar de Latjnsehe schoolte Gorinchem

KNEPPELHOUT- KNESEBECK.

4)1

en werd op zjn 13dete Utrechta1sstudent een letterkundig genootschap, wu rtoe obk
ingeschreven.Nadathj in 1793debetrekkin- Gleim behoorde.Hetjaar1792riep hem ten
gen had verkregen van raad in de vroedschap strjd, en hj onderschaidde zich in de veldte Gorinchem , in 1794 die van schepen en togten van 1792- 1794,terwjldehertog %an
-'
ijàhem diensten bj den generalenstaf
van kapiteinderburqerj,verwierfhjinlaatst- Wr'uzl,
genoemdjaarte Lelden den graadvan doctor deedverrigten.In 1799werdhjt0tkapitein,
in de regten.In 1799 deed hj zich aldaar in 1802 t0t majoor bevorderd, en in 1803
inschrjven a1s studentin degeneeskunde en doorgeneraal Rûcltelbelastmet het opmaken
promoveerde er in 1805 op eene pDissertatio eener memorie omtrent de organisatie eener
sistenssectionescadaverum pathologicas''.Hj landm ilitie.Tevensdrong Knesebeck er opaan,
vestigde zich te Leiden zonder er zich aan datde onteerendestrafenbjhetlegerzouden
de pradjk te wjden,deed onderscheidene worden afkeschaft,geljk hjin Letalgemeen
reizen naarFrankrjk!Italië en Zwitserlandj een edeler beginsel, nameljk devaderlandsvertoefie eenigen tjd te Parjs,en legde liefde, t0t een prikkel der pligtsbetrachting
zich mettlver t0e op de kennisdernatuur- wilde verheFen.Deze voorstellen echter,hoeljke historie.Hj werdlidvan hetUtrechtsch welzj zeerde opmerkzaamheid desKonings
Genootschap van Kunsten en W etenschappen, wekten,leden schipbreuk op den tegenstand
van de Maatschappj van Nederlandsche Let- van den veldmaarschalk non AJllezl#pr./:Kort
terkunde te Leiden,directeurvan doLeidsche daarna werd Knesebeck bj den generalen staf
schilder-en teeken-académie,directeurvan het verplaatst, zag zich in 1805 belastmet eene
Zeeuwsch Genootschap,lidvandeHollandsche diplomatische zending naar Cassel,kwam er
Maatschappj van W etenschappen enz. Een in aanraking met Scharnltorft en ging over
voorstelom B enneta18 hoogleeraar op te v0l- in hetPruissische leger.Gedurende den veld-

gen wees hj van de hand.Hj vermaakte togtvan 1806 washj adjudantbj generaal
zjne uitmuntende Ontleedkundigepraeparaten Riiehel.In den slag bj Auerstëdtbevond hj
M n verschillende muséa,en overleedden lsten zich in denabjheiddesKoningsen behoedde
Novenlber 1818.
dezen door zjnetegenwoordigheid van geest
Johannes Kneppelltout2 een zoon van den voor krjgsgevangenschap.op den terugtogt
voorgaande en eenverdlensteljkNederlandsch werdhj met Gnehenau terverkenning voorletterkundige.IljAverdgeborenteLeidenden uitgezonden en ontsnapte hierdooraan de ca8stenJanuarj 1814 en ontvingzjneOpleiding pitulatie van Prenzlau. Gedurende den verdeaan het opvoedingsgesticht van dr.de Atwtff renveldtogtwashjverbonden aanhetRussiteNoorthey.Reedsvroeg schreefhj Fransche sche hoofdkwartier en maakteerhetplanvoor
verzen,welkein zjnegopusculesdeJeunesse den slag van Poeltoesk (26 December1806).
(nietin denhandell''werdenvereenigd.Voorts In 1807werd hj luitenant-kolonel,doch nam
leverdehj:pIn den vreemde,herinneringen, naden Vredevan Tilsitzjn ontslag enleidde
ontmoetingen en schetsen, Zwitserland 15 een rustig leven op zjn landgoed Carwe,
Junj- s September 1839 (1840)'',- rEen totdat in 1809 deoorlog tusschen Oostenrjk
kastelein (1840)'',- rHet laatstevlugschrift en Frankrjk hem weder in de gelederen
(1840)'',- pstudententypen (1841,onder den riep.AanstondssneldehjnaarBohemen,doch
naam van Klikspaanlb'
, -- sstudentenleven een zjner vrienden trofhem uit cnvoorzig(1844)''
, - rDe stlldenten en hun bjloop tigheidmeteen schotin den arm ,zoodathj
(1844)''
1- rverhalen (1846)''1- pluamartine van zjn voornemen moest afzien. Nazjne
(1848)''
j- Schetsen en verhalen uitZwitser- herstelling vertoefde hj met geheime lastgeland (1850)'* - rstjl en kunst (1855)''
,- ving des Konings in het hoofdkwartier van
pMjne zondagen in hetVereeni
gd Koningrjk den Keizer en keerde na den slag bj W aam naar zjn vaderland terug,wa% Scltarnen
h
z.(1839)'' - pEen beroemde knaay;ter gzr
erinnering aan Jan de Graan (1875)',enz. F
ordf bj de xeorganisatie van het leger de
Van zjn rstudentenleven''verscheen in 1868 vroeger door Knesebeck geopperde denkbeelden
een Pde, - van zjn pstudententypen'' in in toepassingbragt.ln 1811- 12werdhjnaar
1872- 1873 een 3de druk.Zjne sGeschriften'' Rllsland afgevaardigd, in schjn om als bew erden voorts in 1860 tot 1864 in 12 deelen

middelaar tusschen den Czaar en Nupoleon

uitgegeven.Hj woont sedert1850 op hetbui- op te treden,doch met den geheimen lastom
tengoed den Hemelschen Berg bj Arnhem.- eerstgenoemde tot krachtigen weêrstand te
Zjn broeder Karel JJl Frederik Corzell.
s bewegen.Hetoorlogsplan - nameljk om een
Kne
ppelkovt, geboren den 13den September beslissenden slag tevermjdenenhetFransche

1818 te Leiden, des winters te Utrecht en leger in het hart van Rusland te lokken des zomers op den huizeSterkenbergteDoorn is door Knesebeck aan den Czaar voorgesteld,
gevestigd, schreef pKerkeljke Monumenten en niet zoozeer deze a1s de m agtdergebeurtenissen heeftdaaraan uitvoering gegeven.In
ln Noord-Nederland enz.(1864- 1868)''.
Knesebeck (Kar1Friedrich,vrjheerv0n den veldtogt van 1813 werd Knesebeek luite-

dem),een Pruissisch gelleraal-veldmaarscbalk, nant-generaalen eersteadludant-generaaldes

geboren den5denMei1768ophetkasteelCarwe Konings.Het staken van den slag van Baut-

bj Neu-Ruppin,wagdetelgvaneenoud-Brandenburgschgeslacht,trad@ l4-jarigen leeftjd
in dienst,wasweldra oëcler,wjddezich in
zjne vrje uren te Halberstadtaan de studie
1er gude Klen en zag erzich opgenomen in

zen op hetJuiste oogenblik en degeregelde
aftogt waren zjn werk.Gedurende den wapenstilstand, desgeljks door hem t0t stand
gebragt,voerdehj onderhandelingen teW ee-

nen en ontving er van keizer Frann de bQ-
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lofte van toetreding t0thet verbond der M0gendheden. Het operatieplan.van den verderen veldtogtvan 1813 en dien van 1814 w erd
door Knesebeek ontworpen.Na den vredege-

trok Kniaziewlcz naar zjne goederen en trad
in het hllweljk.Tn 1806 weeshj hetvoorstel
van keizer Aleœander, om een Poolsch leger

tegen Frankrjk tevormen,van de hand,an
noot hj bj voortduring het volkomen vem na dien tjd werd hj doorde Russischepolitrouwen desKonings.In 1825 werd hj gene- cie gestreng bewaakt. Toen echter in 1812
raal der intànterie, in 1831 kommander
'end het groote Fransche leger over de Niemen
generaalvan hetobservatieleger aan dePo0l- waB getrokken,voegde hj zich daarbj en

sche grenzen, ontving bijzjn eervolontslag
den rang van generaal-veldmaarschalk, en
overleed den 12denJanuarj 1848.Zjnenagelatene geschriften bevinden zich in hetarchief
van het Koninkljk Huis en zouden,z0oze
werden uitgegeven,eenebelangrjkebjdrage
leveren totdegeschiedenis van zjntj(
1.Ook
heeft Knesebeek eenige gedichten vervaardigd.

Knevelarij iseen misdrjt'
,bj deRomei-

werd bj den generalen stat'van den Koning
van Westfalen geplaatst. Later ontving hj
het bevelover de 18de divisie,onderscheidde
zich bj Smolensk en aan de Moskwa,bereikte bj den terugtogt,metzware wonden
bedekt,(
le oostenrjksche grenzen,waarhj
op de goede ontvangst bj eene bevriende
mogendheid m eende te ktlnnen rekenen,maar
werd, toen Oostenrjk zich metRtlsland en
Pruissen verbonden had,aanstondskrjgsgevangen A'
erklaard.Na den Yrede van Parjs
nam ht
j,dool'Aleœanderdaartoeuitgenoodigd,

nen reeds bekend als Crimen rvd/zlf?3#crçfzzà,
dat slechts door ambtenaxen kan bedreven
worden. Het bestaat hierin, dat openbare
ambtenaren ot'postbekleeders ofhunne onder- deelaan de werkzaamheden van het oorlogsgeschikten,die belastzjn metdeinning van comitè dat zich metde organisatie van een
gelden aan de publieke kassen toekomende, nieuw Poolsch leger bezig hield. Kniaziewiez
bevelgeven t0thetontvangen van meergeld, verlangde in de eerste plaats de staatkundige
dan zj weten,dat erverschuldigd is,'
tzj zeltbtandigheid van Polen, doch daar het
dat zj zelven datmeerdere vorderen Ofzelt: Congrès te W eenen daarover n0g geene uit-

alleen in ontvangst nemen, zonder dat zj spraak gedaan had,vroeg hj ondereenkrachteruggeven, 'tgeen zj wetelidatgeheel0n- tigprotestzjn ontslag.ln datzelfdejaarbegaf
verschuldigd Ofte veelbetaald is.
hj zich naar Dresden,alwaarhj onderde
Op dat misdrjf staatcriminéle straf,voor daar aanwezige Polgn eene populariteitgede ambtenaren zelventuchthuisstrafvan5- 10 noot,welke de Russlscheregéring metonrtlst
jaren; v00r de ondergeschikten is de straf vervulde,zoodatzj na de Russisch-poolsche
correctionéle gevangenisstraf van 2- 5 Jaren. zam enzwering van 1825 zjne uitlevering
Bovendien wordt op de schuldigen geldboete

eischte.Deze werd geweigerd,doch Kniazie-

toegepyst.
Km aziewicz (Karel), een Poolschgeneraal, geboren in 1762 en de telg van een
adelljken stam uit Litthauen,ontving zgne
opleiding bj het kadettenkorpste W arschau
en zag zich in 1778 geplaatstbj deartiklerie.
Gedurende den 00r104 tegen Rusland in 1792
verkreeg hj bj Dublënka den rang van maJ00r,doch verloordien,toen koning StanisIcl,: Poniatownkizich aan keizerin Catkarina
onderwierp. Toen $jaren daarna Madalinskl
op nieuw de vaan deronafhankeljkheid verhief, se aarde Kniaziewiczzich aanstondsaan
zjnezjde.Hj werdkolonel,2maandenlater
generaal en onderscheidde zich bj de verde-

f
rïczniettemin inhechtenisgenomen.Nadathj

8 maanden in de vesting Königstein had
doorgebragt, stelde men hem wederop vrje
voeten.W egenszjn Tojarigen ouderdom k0n

hj bj den Poolschen opstand van 1830 de

wapens niet voeren. M en belastte hem met

eene zending naar Parjs,die evenwelniets
anders dan teleurstelling opleverde. Na dien

tjd bleefhjin Frankrjkshoofdstad,enoverleed aldaar in M ei1842.
ïLniaznin (Franciszek Dyonizy), een
Poolsch dichter,geborenden4denOctober1750
in het woiwoodschap W itebsk,voegdezich al-

daarbj deJezuïeten,werdleeraaraanhetc01-

lège dier Orde te W arschau en zag zich na
diging van W arschau.In den Blag van Macie- hareOpheënggeplaatsta1ssecretarisbjprins
Jowice voerde hj hetbevel overden linker Adam Oze forydl,ï, die hem zorgelooze en
vleugal die hetlangststand hield.Hj werd aangenam e dagen verschafte.D e rampen van

krjgsgevangen ensmachttein den kerkert0t zjn vaderland en eene onbezonnene toegeneaan de troonsbeklimm ing van Paul.Toen ge- genheid voor de oudstedgchtervan zjn beneraalDom*owskiin ItaliëeenPoolsehlegioen

vormde,begaf hj zich in het geheim naar
lonapkle (1796),diehem aanstondsmethet
beveloverdatlegioen belastte.Daarmedenam
hj deel aan de krjgstogten naar Romeen
Napels en bevond zich ten laatste aan het
hoofd van een korps.Tot belooning zjner
dappere daden zond generaalChampionnethem
met 60 veroverde vaandels naar Parjs. Na
den slag van Marengo vorm de hj aan de
Rjn eennieuw Poolschlegioen,waarmede hj
lauweren behaalde in den slag bj Hohenlin-

gunstiger bragten hem in 1796 t0tkrankzinnigheid. Zonder deel te nenlen aan 'tgeen

hem omringde,leefdehj velejaren te Konskawola, eene bezitting van den Prinsnabj
Poelawy, en overleed aldaar den zbsten Au-

gustus 1807.Onderzjne veelalbevallige gedichten, uitgegeven in 6 deelen in 1828 en
1835, bevindt zich 00k een uitvoerig gedicht
in 20 zangen,waarin de avonduitspanningen
van prins Czœrtoryski beschreven w orden,benevenseene vertaling der verzen van Osslan.

K nibbe (David),een verdiensteljk Neder-

den. Toen Bonaparte na den Vrede van Lu- landsch qodgel
eerdeen kanselredenaar,gebopeville de Pqolsche legioenen afdankte,ver- ren te Mlddelburg den 13denJulj 1639,wa:
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afhtervolgens predikant te Barsingerhorn,
Purmerend en Leiden (1668), en overleed
aldaar den 8sten November 1701.Hj waseen
gevierd prediker en gaf aan studenten onder-

afhankeljk van de wjze van aaneenhechting
der been.einden a1s van hetgetal en de stevigheidderbanden.Durom zjnontwrichtingen der knie zeldzaam. Daarentegen is zj
wjsin depredikkunde.Vanzënegeschriften vaak blootgesteld aan ziekeljke tûeatanden
noemen wj:pKenteekenen derGenade Gods van het weefsel, bjv.aan kniewaterzucht.
in XVIpredikatiën (1678;Qdedruk1684)'',- Kwetsingen en verwondingen van de knie
DDe hand Gods uitgestrekt in het oordeelen vereischen om die reden groote zorg.
en beFaren van Kerk enz.(1682;3dedruk
Kniebis (De),een gebergte in hetnoor1704)''- , pKatechisatie of kortbegrip der deljk gedeelte van hetSehwarzmald,gedeelChristeljke Religie,getrokkenuitdenHeydel- teljk t0tWiirtemberg en gedeelteljk t0tBabergschen Katechismus (1689; Qzste druk den behoorend,ligt8 of 9 uren gaansvan de
1751)'' - sonderwjs h0e een geloovige in Rjn tegenoverhetmidden van den ElzaBen
'
tNieuwe Testamentmoatbidden (1690)'',- heeftnaardezezjdediepe dalklovenjzoodat
8De
X
leerderGrr,ef-orme
erdeKerkenz.(1692; hj van oudsisaangemerktalseen belangrgk
ste druk 1751)'
soverden Briefaan de bolwerk van Zuid-Duitsehland tegen vjandeColossenzen (16944 2 dln)'',- 7Over den ljke aanvallen uit hetwesten.Men vindter
BriefaandeEphezen(1694,2dln),,- puey. bouwvallen van de Zwedenschans uit den
delbergscheCatechismusverklaard(1694)'',- Dertigjarigen Oorlog en ten noorden en zuiden
rwjs van de predik-order (1696)/'
,- van deze n0g 2 andere versterkingen,die geponde
Manuductioa; oratoriam sacram etc.(1697),', deelteljk n0g bestaan,nameljk deAlexander-

s ad
rManuductioni

Js W'
P t- brg
oratorium sacram pars schans,door hertog Aleœanhrt)

alteraete.(1697)''
,- enpverdedigingomtrent in 1704 tegen de Franschenopgeworpen,en de
ihl(hethoogste
devergeving derzonden(1G99)''
.- Zjnzoon, Zwabenschans op den Roszbi
desgeljks David Xzliùù: genoemden geboren gedeelte,1000 Ned.elhoog,terwjldealdMr
te Leiden den llden Maart1671,.wasachter- gelegen Kniebispf
ts slechts weinig lager islj

volgens predikant te Leiderdorp, Breda en welke in 1796 doûr de W iirtembergers herLeiden,overleed aldaar den 4den April1748, steld en kortdaarna doorde Franschen onder
e
n heeft desgeljks eenige yodgeleerde ge- M orean stormenderhand ingenomen werd.Na
schriften geleverd, zooals:pHlstorie der Pr0- den veruaaarden terugtogt van lu tstgenoempbeten (1708)''
,- pDe wonderwerken van den generaalin Septembervan datJaarwerd
Mozesenz.(1719)'',- en oDeRepubliek der de Kniebispas door Oostenrjksche troepen
He
Kbr
ejnofdeJoodscheoudheden(1743)'' bezet, saaar den 20sten April 1797 door de
nle (De).Hetdikkeondereindevanhet Franschen hernomen.- De hoogvlakte is er
djbeen @)en hetboveneindevanhetscheen- meerendeelskaal,metheidegewassen begroeid
been (d) vormen hetkniegewricht.Tusschen en moerassig, - de helling met nu ldboodeze 2 beenderen bevinden zich 2halvemaans- men en nabj den voet 00k met 100fboomen
wjzevezelkraakbeenderen en dekniesehjif(à), bedekt.In de dalen vindtmen wél-bebouwd
en het geheel is omgeven door een kapsel- land en talrtjkeooftgaarden.Op den Kniebis
band, die, ondersteund doorandere banden, ontspri
ngen de MurgjdeAcherendeRenchj

genoemde deelen vast bjeenhoudt.Deknie
vormt naar voren een rondachtig uitsteeksel,
hetwelk door de knieschjf en den daarop
Mnwezigensljmbuidelveroorzaaktwordt,en
naar de achterzjde een inham ,door spieren
ow
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egensd en knokolte genaamd. Hetkniegewncht behoort t0t de scharniergeledingen,

die zich in de Rjn uitstorten,en de Wolf,
welke zich bj W olfach met deKinzig vereenigt. De weg naar den Kniebis looptvan
het Badensche spoorwegstation Appenweier
zuidoost en zuidwaarts,langs den oever van

de Reneh,langsOberkirch enLautenbachnaar
Oppenau, en van hiergaan 4 wegen in verschillende rigting naarhetgebergte,nameljk
door het Lierbachdal naar Allerheiligen,oostwaartsnaar den Kniebigpas,- zuidwaarts
door hetMaisachdaln> r hetbadAntogast,en zuidwaarts naar Freiersbach.Een Kniebigspoorweg van Appenweier over den Kniebis
naar Freudenstadt is ontworpen. Men vindt
in de dalen van den Kniebis onderscheidene
e
ndj
er
ba
yzla
atsen, die meerendeels veel koolzuur

bevatten,terwjlmen bj Freiersbach
eene zwavelhoudende bron Mntreft.Erzjn

echtergeene warme baden.Reedsin1577was
Antogast als badplaatsbekend,enkortdu rna
werden er onderscheidene andere baden ge-'
opend. Hunne vermaardheid nam t0e gedurende de 17de eetlw.Intusschen bezochten in
1688 de Franschen het Renchdalmetroofen
moord,waarnahetbezoek dierbaden M nmer-

d=r zjnehoofdbeweging slechtsin ééne rigting - naar achteren - plaatsheeft,hoewel
durbj 00k geringedrMibewegingenmogeljk keljk verminderde.Toen later- in 1802 zjn. De stevigheid van dit gewricht ishet de Kniebisbaden in hetbezitkwamen vanBa-l
sterkst in de dwarse rigting en nid znozeer den:opendezich eennieuw tjdperkvanbloei
IX.
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4atn0galtj; voortduurt.Hetaanhlbadgasten
te Rippoldsau, Griesbach,Petersdal,AntogaBt
en Freiersbach is ieder Jaaraanzienljk.De
baden worden inzonderheid aanbevolen aan
hen,dieaan blûed-armoedeljden.
Kniep (Christoph Heinrichljeen uitmuntend teekenaar, geboren te Hildesheim in
1748,waB eerstleerling en bediendebj een

4e beteekenis van rzddr.De ridderstan; bexust er op het bezit V3n grondeigendom of

Hackeeten werd in korten tjd een beroemd
teekenaar. Hj fwerleed te Napels alshoogleeraaraan deacadémievansehoonekunsten aldaaropden9denJuljl8zs.Aanvankeljkwerkte
Kniep meestmetsepia,latermetzwartkrjt
en leverde voortreFeljke landschappen.00k
zjne penteekeningen bezitten hoogewaarde.
Knigge (Ad0lf Franz FriedriehLudwig,
vrjheer von),een Duitsch schrjver,geboren

Aanzienljker is de waardigheid van ksigFlfbanneret ofbaanderheer.welke eigenljk al-

opvoeding en volbragt daarna eenige reizen

1822 verscheen, waB eene eerste poging om

van een oorlogsleen (knight'
sfee)of90k we1
np eene donr den Knning gedane benoeming.
Heteerstebljktnog in dezamenstellingvan
het Parlement, daar de afgevM rdigden der
graafschappen?als vertegenwnnrdigersderriddersehap cfdlenstpligtige grondeigenu rs,ge-

deenratieschilt
ler in Hannnver,teekende ver-. kozen donr devrje burgers(Freehûlders)der
volgens te Hamburg portretten en vertrok, gr
Mfschappen,den titel voeren van Knkl
ds
na een langdurig vertoefin CasselenLiibeck ) of fAe slire. N0g ten tjde van kcningin
n=r Berljn.Hier verwiexf hj degl
mstvan Eloabetls moesten de grûndbezitters,4ie een
den vorst-bisschop Kraschinsky van Ermeland, Jaarldksch inkomen bezaten van 40 pond,in
die hem naar Italië zond.Göthe leerde hem persoonderidderljkewaardigheid nntvangen.
kennen te Rome en kûoB hem t0treisgenoot De nnderste trap dezer waardigheid is die
op zjn togt door Sidlië. Hierna knoopte van knigld.bcltelr, een titel, die nog wel
Kniep betrekkingen aan met Tiseltbein en aan geleerden en kunstenaars verleend wordt.
leen op het slagveld door den Koning kan
worden toegekend. Allen die eene Engelsche

ordebezitten (behalvede3deklassederBath-

orde)dragen den titelvan knigld.
Knight (Charles),een Engelsch uitgever

en schrjverj geboren te W indsor in 1791,
stichttemetzjnp derin 1811 den pW indsor
;en 164en odober 1:52 te Bredenbeck,niet and Eton Express'',dien hj t?tin1827vnortver van Hannûver, ontving eene zorgvuldige zette.Zjn pplain Englisman'',die in 1820-

metzjn vader,wuraan deze hetnverschot aan het volk gûede en goedkoope leduur te
Van zjn vermogen opoferde,zoodat jjP
** bP
** verschafen.In 1822 verplaatstehjzjnboekin 1766aan zjnminderjarigenzoon handelnaarLnndenen gaferhettjdschrift:
z4n dooedeni
ge bezwaarde goederen achterliet. Knight's Quarterly Magazine' in hetlicht,
slechts
Deze bezocht in 1769 de univea'
siteit te Göt- totwelks medewerkersdetoen n0gJeugdige
tingen,verkreeg daarna eene staatsbetrekking Maeauley behoorde.Vooral maakte hj zich
te Cassel, doch achtte het geradea zieh naar verdiensteljk doorhetuitgevenvanhetppenny
zjne goederen te begeven.In 1777 werd hj Magazine (1832- 1845)'' en van de ppenny
kamerheer aan het Hofvan W eimar,woonde Cyclopaedia (1835-1843,27dln.)''
,Alsschrjvoorts ambteloos te Hanau,Frankfortaan de verbepaalde hj zieh hoofdzakeljk bj SltakMain en Heidelberg,cn werd in 1790 oppem dzerea
.hj schreefeene levensgeschiedenia van
hoofdman en scholarch te Bremen,waar hj dezen dichter en leverde eene uitgave zjner
4en 5den Mei 1796 overleed.In 1780 had hj werken metbelangrjkeophelderingen (1855zich gevoegd bj deorde derIlluminaten,en 1857,8 dln).O0k zjne:pHistory ofopinion
the writings of Shakspm re (1847)'' en
daar hj voordezemetgrooten jverwerk- on
zaam was,kwam hjintwistmetZ%mmermann, pstudiesofShakspeare(1849)''zjnzeermerkdoeh w0n het tegen dezen gevoerde procès. waardig.Daarenboven gafhj qyn:ppictorial
,- ppopular
Na deopheëng dierorde,leverde hjvan haar ShakBpeare(1839- 1844,8 dln)''
onder den n= m van Plilo eenem erkwu rdige history ofEnql
and (1865-1860,8 dlnl'',beschrtjving,en gaflucht aan zjn wrevelip: pHalf-hours wlth the best Englich authors
XGeschichte der Aufklsrung von Abyssinien'', (1847- 1848,4 d1n)''
,- en de pNationalCys politische Glaubensbekennt- clopaedia (nieuwe druk 1866)''in hetlicht.
pW urmbrand'
nisze'1 - en spapiere des Etatsrath's v0n Van .
zjne geschriften vermelden wj nog:
Schafkopf'.Grooteropgangmaaktezjnboek: Caxton,a biography (1844):',- pThe 0ld
5Ueber den Umgang mit Menschen (1788; printers and the moden pres: (1854)''1, 13de druk 1751,00k in het Nederlandsch ver- pshadows ofthe 0ld bookksellers (1865) ,taa1d)''.De eerste uitgaven zjn doorKnùge en spassages ofaworking life (1863- 1865,
telkens verbeterd en de laatste door anderen 3 deelen,eene beschrjviny van zjn eigen
Bmgewerkt.Zjnetnoneelstukkenzjnvergeten, levenl''. Hj overleed te Addystone in het
maar van zjn roman: pDie Reise naeh graafsshap Surrey den 9denMaart1873.
Braunschweich''verscheen in 1839 eennieuwe
Knlphaasen,eenevoormaligevrjeheerdruk.Merkwaardig isvoort:zjn bnek:pR0- ljkheid ill het grnothertpgdom Oldenburr,
man meines Lebens (t;81,4 dln;2dedruk vormde metde heerljkheid Vareleen idelan HI#elHr#. Zj kwam
1803)''
. Eene verzameling zjner geschriften commisder graven lt
door het huweljk der erfdoehter van den
verschren in 1804- 1806 in 12 deelen.
K nlght, in het Angelsaksiseh enykt en laatsten graaf van d I#:lk r# in het midden
r18deeeuw aan de Engelsche1jn van het
vermugschaptmethetLatjnschenedere(ver- de
binden),in het NederlandBch kneat (ook in geslatht Bentinck,en in 1854 aan den Grootie beteektnis van knaqpj heeft in Engelan; hertog m- Oldenb-g. Zg vcM de een be-

KNIPHAUSEN- KNOET.

435

standdeel van het tegenwoordige ambtJever dienst om zich uitstekend aan de letterkunde
aan de westzjde van de Jade en telde in te wjden,doch koosweldra de ambtenaars1852 op 0,
82 E) geogr.mj1 ruim 3000in- loopbaan zonder evenwel de dichtkunst te
woners. Men heeft er den burgtKniphausen laten varen.Hj schreef hettreurspel,R0ssmeteen prachtigen tuin.Toen na de Belgische law'', werd in 1783 1id der académie te Perevolutie onze koopvaarders methet embargo tersburg en nam deelaan de vervaardiging
bedreigd werden, voeren vele gezagvoerders Van e0n woordenboek, hetwelk dûor dit ligonder de neutrale Kniphauser vlag. - De chaam werd uitgegeven.op verzoek der Kei-

heerljkheid Tarll,ten zuiden van den Jadeboezem gelegen en in 1850 op 2,38 EJ geogr.
mjl bjna 8000 inwoners tellendj behoort
thans t0t hetOldenburgsch ambtVarel(5,15
o geogr.mjl met 13000 inwoners). en de

zerin vertaaldehj in 3 weken derclemenza

di Tito'' van M etastasio in het Russisch.

'
Vbortsschreefhjdetreurspelen:psophonisba''
en oW ladissan'
',en debljspelen:,Depronker'# en pDe zonderling''.Zpn beste werk is
stad Varel, in het noorden van Oldenburg KW adim'')waarinhjderepublikeinschegrootaan den spoorweg gelegen, heeft ongeveer heid van Nowgorod verhearljkt. Hj werd
5000 zielen;zj beziteenkasteel,eenetkaaje deswege verdachtgehouden van revolutionaire
Protestantsche kerk van 1144,eene R.Katho- gezindheden en haalde zich een procès op
lieke kerk, eene synagoge, eene hoogere den hals. Hj overleed den 25sten Januarj
791.Zjne werken zjn in 1822 in 5,en in
buryerschool, een weeshuis en een aantal 1
fabrleken.Er is een belangrjkeuitvoervan 1850 in 2 deelen in het licht verschenen.
Vee, en in de haven van Vareler Sielveel
KnobelsdorF (l'
lansGeorg W enzeslausj
vrjheer von), een uitstekend architect, ges
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ngast ln 1866 een station is gevestigd voor de boren den 17den Febrnarj 1697 in hetdorp
middey-Européschegraadmeting.
KuckâdelbtjKrossen,wasreedskapitein in
Knlpperdolling (Bernhard),aanvoerder Pruissischedienst,toenhjin1730zjnontslag
der Miinstersche W ederdoopers,behoorde t0t nam ,om zich aan de schilder- en bouwkunst
een deftig burgerljk geslachtder stad Miin- te wjden. Nadathj Italiëen Frankrjk bester. Yandaar verbannen, trok hj in den zocht had, begafhj zich naarReinsberg t0t
vreem de rond en knoopte - inzonderheid in den Kroonprins (laterI'
rederikII)jdie hem
Zweden - betrekkingen aan metde Almbap- vervolgens t0t eersteopzi
yterop de Koninktisten.Toen Jan Alffl'
t/.
çen JanrJ/ Leyden ljke paleizen en t0tgehelm inancieraad bezich in 1533 naar Miinster begaven,werden noemde. Hj overleed te Berljn den 16den
zj bj Knèperdolling geherbergd,en weldra September1753.Hj bouwdehetkasteelSans-

stond deze met hen aan hethoofd derW eder- souci, den opera-schouwburg, den nieuwen
doopersberoering in die stad.In 1534 werd vleugel van het slot Charlottenburg en dien
Empqerdolling er t0t burgemeestergekozen, van het slot te Dessau.O0k heeft hj den
en dlt was de eerste beslissende zegepraal Thi
ergarten te Berljn aanjelegd.Hj maakte
dier secte.In die betrekking kwam hj door zich 10s van den rococo-stplom dien der andweepzieke opwinding en door hetaanjagen tieken tehuldigen.00kheefthjlandschappen
van schrik t0tdeonbeperkte magt,waardoor geschilderd.- T0t dezelf
de familiebehooren:
h.
P*hetnieuwepKoningrjk Sinn''stichtte.A1s Al
eœandevFrie#dcl., vrjheernon .
Kppàelz#prF

ojperregterbedreigde hj iedermetdendood, (geboren 1723, overleden 1799),Pruissisch

dlezich tegen de heerschappj derW ederdoo- veldmaarschalk en gouverneurvan Kiistrin,pers verzette. Van 4 knechten vergezeld en enFriedrich Wïllel- TonXaoùelddor#Qtyeboren
met hetontbloote zwaard in de hand tooghj 1752toverleden 1820),generaalin Prulssische
tot schrik der burgersdoor de straten.Toen dienst,gezantte Constantinopel,teParjsenz.
Jan 'llœzzLeyden koning w erd,verkreeg KnipK noblecher (Ignaz), een vermaard rei> r#zpI;p..g de waardigheid van stadhouder.Na ziger!geboren den GdenJulj1819teSt.Cande verovering derstad onderging hj metden tian ln Beneden-Kraïn,w erd vicaris-generaal
Koning hetzelfde lot.Hj werd den 23gten Ja- der Centrale zending V0Or de binnenlanden
nuarj 1534 teregtgesteld, en men hing zjn van Afrika, vestigde zich in 1848 te Chartoem en drong tegen het einde van 1849 op
ligchajm op in eenejzeren kooi.
den Bahr-el-Abiad door t0t aan het dorp
Knlptoq en,zie Springkerers.
Kw ashnln (Jacow Borissowitsj),eenRus- Logwerk op den linker oever der rivier op
sisch dichter,geboren te Pskow den14denOc- 4010'N.B.Debjzonderhedenvan dezentogt
tober 1740, ontving eerst in het ouderljk werdengedeel
teljkopenbaarqemaaktdoorrlv.
huis, daarna te Petersbnrg zjne opleiding, in zjne:pReiseaufdem welszenNil(2dedruk
oefende zich ill de Fransche, Duitsche en 1852)''.Knobleeherkeerdein 1850terug met
Itliaansche letterkunde en maakte 0P school eene rjke ethnographische verzameling,die
reeds verzen.Na heteindigen zjnerstudiën hj gedeelteljk aan destad Laibachjgedeelte
zag hj zich eerstgeplaatstbj hetministérie ljk aan hetmuséum teWeenen tengeschenke
van BuitenlandscheZaken,tradtoeninkrjgs- gaf,enoverleedteNapelsden 13denApril1858.
dienst,en werdkapiteinen adjudant-generaal. Knoet (De) ofdeRussischezweep komt
In dien tjdschreefhj hettreurspelrDidona'', a1s strafwerktuig eerst voor sederthet Tarhetwelk de aandacht boeide van keizerin taarsche tjdperk en werd t0tin hetmidden
Qatkarinq. Op eene reis naar Moskou kwam der 18de eeuw t0t straf van allerlei- 00k
hj in kennismetRoemarakow,trad metdiens van staatkundiqe - overtredingen gebezigd.
dochter in het huweljk) verliet de krjgs- Zelfsn0g ten tpde van Peter de k ooteenvan
28*
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Eluabetn werden de Mnzienljkste Russische kroon had gemu kt. Nadat die afstand door
waardigheidsbekleeders en zelfs vrouwen uit den Rjksdag bekrachtigd wasj zond Knoet
ue hnogste standen t0tde knoetveroordeeld. de beide jeugdige prinsen naar den Koning

sedert Catharina 11 echter werd die straf van Zweden met den last om hen te dooden.
haofdzakeljk toegepast op de verachteljkste Ileze evenwel deed hen vertrekken naar
misdadigers, zooals moordenaars,kerkdieven Hongarje,waar zj gastvrj werden ontvanen brandstichters,die vervolgens naar Siberië gen. Zoo was het begin der regéring van
moesten verhuizen. T0t knoetmeester koos Knoetgekenmerkt doorwreedheiden misdaad,
men steeds een misdadiger,die M n dit ont- doch hj gaf weldra bljken van beterschapy
eerend ambt de voorkeur gaf boven levens- en we1 in de eerste plaats door de Engellangen dwangarbeid in demjnen van Siberië. schen te strafen, die hun Koning verraden
Toch mogt hj alleen bj het toedienen der hadden en den eerloozen WA ic: te doen d00-

den.Toen hj voortsop eenerjksvergadering
de wetten van Avredde Grppfeherstel# en
aan Denen en Engelschen geljke reqten,

strafzjne gevangenis verlaten.OnderNikou.:1 ia de knoetafgeschaft.
x noet of Kanoet dd Groote, als koning
van Denemarken 11 en als koning van EngeIand 1, was een zoon van konfng sweno of
Rnen,dien bd in 1014 opvolgde op den troon
van Denemarken,terwjlhjnadendoodvan
koning Ethelred 11 00k dien van Engeland
beklom.Hj voleindigde de verovering van
laatstgeneemd land. Hj begon zjne heerschappj metde verwoesting dergeheeleoostkustvan zjn nieuw gebied,terwjl hj de
Engelschen,die Mn zjn vadera1sgjzelaars

even groote veiligheid van per8onen en elgendommen waarborgde,veranderde deafschuw,

doorzjnedwingelandj gewekt,in algemeene
hoogachting.Voortsbevestigde hj zjn gezag
door zjn huweljk met Emma,deweduwe
van Etkelred.T0ttweemaalt0etrok hjnaar

het vaste land,eerst om deZweden teonderwerpen en daarna om Noorwegen te veroveren.Nadathtidemajtigstevorstvanzjntjd
was geworden! bevlng hem de overtuiging

waren ovemeleverd, den neus en de handen van de nietigheldzjnerkoninkljkegrootheid.
liet afhakken en hen daarna te Sandwich Hj bouwde kerken en kloosters en deed

deed verdrinken.Daarna haalde hj verster- zelfs een pelgrimstogtnaar Rome,waarhj
en voor de Engelsche
king uitDenemarken en zettezjneverwoes- belangrjke privilegiting in het zuiden van Engeland voprt.De scholen verwierf.Zjne laatste onderneming
dappere Edmund Trezldïde, derde zoon van waseen krjgstoqttegenMal
eolm,koningvan
Etltelred,trok hem meteenlegertegemoet,en Schotland.VierJaren daarna (1036)overleed
hoewelhj telkensdoordetrouweloosheidvan hj teShaftesbury,en volgenszjn testament
zjn zwager AoicA de nederlaag leed,wist erfdezjn oudstezûon,*6n3Noorwegen,de tweede, X*
hj zich niettemin
rold, Engeland,
'

tegen Knod staande te houden,
zoodat de Engelsche en Deensche
edelen, 4en langen oorlog moede,
het verlangen te
kennen gaven,dat
Engeland onder
die beide vorsten
zou worden ver-

@

en de derde,
Hartha Xlpef,De-

nemârken.

Knosook (A1lium sativum L.4
1

ceën. Zg is eene
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n4er eede llet verklaren, dat Edm%nd, zon- punt uitloopende. Het bloemscherm draagt
om zjn eigen onmondig tweetal bolletles tusschen de bloemen en wordt(
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recnh te bekreunen) hem erfgenu m ;er eenelang-gesnavel4e,vrneg-afvallen4e bloem-
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seheede omgeven, die het in grootte over- in knoopsgaten pasgende, t0t hetvastmaken
treft. Het bloemdek bestaat uit 6 bladen, van kleederen dienen.Men veNaardigtzevan
taal,hout,parelmner,ivoor,been,hoornj
0j bloembladen geljkende. De meeldraden me
zpn langer dan het bloemdek; hetstjltle is en 00k van plantaardig ivoor, eene harde
drMt
lvormig, de stempel rond, terwjlde Zuid-Amerikaansche noot.
3-hokkige, z-kleppige zaaddoos,metéén of
Een knoop noemtmen indemeetkundebj

twee hoekige zaden in iederhokle,hokver- krommeljnen hetpunt,waarintweezamenbrekend openspringt.De bollen van knofook hangendedeelenderkrommeelkandersnjden,
bezitten een doordringenden, prikkelenden

zoodat daardoor eene bladvormige fguur ont-

reuk en smaak,en dienen voorhuishoudeljk staat.- In de sterrekunde is een knoop het
gebruik. W j geven hierbj de afbeelding snjpunt van twee groote cirkels aan het
dezerplantin J,eneenebloem metbolletles uitspansel.In meer beperkten zin noemtmen
in b, beide op Vsdedernatuurljkegrootte, knoopen desnjpunten van den zonneweg en
voorts in e een stam per en meeldraden in van de loopbaan eener planeet ofkomeet,en
natuurljkegrootte.- Hetinlandschkraailook men geeft den naam van knooplgn Mn de
(A.vineale L.j wordt00k we1'
lrild knosook regte1jn,waarin hetvlak derecliptica door
genoemd.
het vlak derloopbaan eenerplaneetofkomed
Knollen (tubera) zjn verdikte,vleezige, gesneden wordt.Z00 is bjv.deknoopvan
onderaardsche stengeldeelen,die een gewigtig de loopbaan der maan deregte ljn,volgens
middel vormen t0t voortplanting van onder- welke de ecliptica d00r het vlak dermunsba
aaaannge
sf
nee
de
ennewordt,en hetpunt,waar
scheidenegewassen.Zj bevattenmeestaleene l
doeopz
(0
r oote hoeveelheid voedsel t0t ontwikkeling
planeet)zich noordwaarts
der knoppen.Dezelaatste,00k oogengenaamd, boven de ediptica verheft, noemt men den
zjn er doorgaans in zeerweinig ontwikkel- klimmenden 7:10p, enhetdaartegenovergestelde
den toestand voorhanden. Evenals bj de den dalenden knoop.Daar de planeten en de

takken,zjn 00k hierde eindelingscheknoppen wat meer ontwikkeld dan de zjdelingsche,zoodatmen de vroegste aardappels verkrjgt, wanneer men muisles m et den t0p
naar boven poot.

maan bj elken volgendcn 0m100p de ecliptica
in een meer westeljk punt snjden,zkn de

knoopen van de loopbanen derplanetengeenszins vast, maar schuiven steeds voort van
het oosten naar het westen en voleindigen

Bj spmmipeplanten vindtmenbjde blad- den 0m100? met betrekking t0t de nacht-

organen klelne, knolvormige ligchamen, die eveningen m groote tjdperken,- demaan
aan nieuwe planten het Mnzjn kunnen ge- in een tjdperk van 19Jaren,ofeigenljk van
V0n; die ligchamen bestempelt men met den 6798 dagen.Detjd,diendemaannoodigheeft
naam Van knolkno
p en (tubercula, gemmae om t0t denzelfden knoop terug te keerenjis
korter dan de synodische 0m100p,omdat de
tuberosae).
Sekjinknollen (tuberidia,pseudo-bulbi)noemt knoopen haar a1s het ware tegemoet komen.
men knoppen,wier as van onderen knolach- Bj de berekeni
ng van deloopbaan van ylatig verdiktis.Zj bljven meestalmetdemoe- neten en kometen is de lengte van den kllmderplant verbonden,maar kunnen 00k afge- menden knoop of de afstand van hetvoor-

scheiden van deze bljven roejen.
Jaarsnachteveningspunt een der belanpjkste
Dikwjls worden deze 3soorten van knol- elementen; zonder de naauwkeurige kennis
1en met elkander verwisseld ofgezamenljk dier lengte kan men de plaats van hethemelmet den naam van tubera bestempeld.O0k ligchum nietmetJuistheidbepalen.
geheel andere deelen, zooals de knolachtigverdikte wortelsvan aardakersenZ.,heeftm en
knollen genoemd.
Houdtzulk een plantendeelhetmiddentusschen een knolen een b01doorhetbezitvan
den eenvoudigen bouw der knollen en van dé
schubachtige vorming der bollen, dan geeft
men daaraan o0k we1dennaam vanbol-knollen

In de plantkunde noemt men knoop deverdikking van den stengelterplaatse,waareen
blad is ingeplant.
In een roman,een verhaalen inzonderheid

in een drama çeeftmen den naam va1knoop

aan de ingem kkelde handeling, welke den
aanschouwer boeit en aan hetslot wordt 0pgelost. - Omtrent knoopen met betrekking
(bulbo-tubera). Bovenaardsche knolvormige t0t de snelhekd van een schip raadplege m en
deelen,bjvelestandelkruiden(Orchideae)voor- hetartikelLog.
komende,heet men doorgaans p.
nendo-bnlbL.
K noop.Onderdezenn=m ve= eldenwj:
K noop (Een)noemtmen eenehechte za- Johann A dr-cls Knoop, in de voorgaande
menvoeging van Q draden of banden. Men eeuw hortulanus van pnn
'ses M aro H Czg
spreekt van den qlm ersknoop en 00k van den te Leeuwarden1doch NvegensTvanjedrag ui
t
Gc diaanseh'en klooy , een zeer kunstig ge- hare dienst ontslagen, en onderwpzer ln de
vonnden knoop in de stad Gordium. Het wiskunde aldaar.Hj schreef: pW erkdadige
orakel kende de wereldheerschappj t0e aan meetkunst van J. Morgenster, vec eerderd
dengene die dezen knoop zou weten te ont- enz.(1744)'
'
,- pDebeknoptehuishoudeljke

warren.Hjwerd00kvoorgelegdaanAlexander hovenierenz.(1752,2d1n;2dedruk1770)'',de Gzpofe, en dezehaktehem doormetzjn pBeschouwçnde en werkdadige hovenierkunst
zwM rd.Voorts gewaagtmen van hetknoonen enz.(1753)'',- rBeschrjving van degeheele
l)x netten,omdat telkensmeteen knoop e'én wereld (5 dln)'',- rlongmans onderwjzer
der mazen gevormd wordt.
(1756j 2 d1n)''
, - psleutel der Latjngche
Knoopen zjn wjders voorwerpen,welke, kunstwnorden (1758)'',- nPjlRr 4eralge-
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meene mathesla of arithmetlca (1758)''îXOnderwjsom couranten teleezen(1758),,de zeer belangrjke ppomologia,dat isbeschrjvingen en afbeeldingen Van de beste

soorten van appels en peren enz.(1758;2de
druk 1790)'' - pKunstmatige verhandeling
van de sphaerische of klootse zonnewjzers
(1
76ndr
1)''ol
,ogi
-a Fr
De
enzu.ctologia,,enz. (1763
h)''! jug

(1763),- pBesc rjv
van den moes-en keukentuin enz.(1763)'',Tegenwoordiye staat ofhistorischebeschrjvinge van Fnesland (1763)''
,- en yvermakeljk wapenkundig,geographisch,hlstorisch
spel(1758):'.
Willem JJl Knoop, een verdiensteljk Nederlandschkrjgskundige,vooralbekend door
zjne lessen in strategie en taktiek,alsmede
doorzjnemilitairegeschriften,dieinboejenden stjlvervat,maarnietgeheelen alvan
eenzjdigheid vrj tepleiten zjn.Hj werdgeboren te Deventer den zden Mei 1811,trad
in dienst,en werd in 1872 gepensioneerd met

den rangvan luitenant-generaal.Geruimentjd
bekleedde hj metongemeenen l0fdebetrekking van leeraaraan deKoninkljkeMilitaire
Academie;00k washj eenigen tjd - doch
met ongeljk veelminder succès- 1id van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.Hj

schreef: pBeschouwingen over Siborne'
s geschiedenisvan den oorlog van 1815 in Frank-

nieuwe Militaire Spectator''.Het meerendeel

zjner werken is bjeenverzameld onderden
titel: rKrjgs-en geschiedkundigegeschriften
(1861- 1876, 8 dln)''.Hj isridderderorde

van den Nederlandschen Leeuw en 1id 4er
Koninkljke Académie Van W etenschappenj
en houdt te 'sGravenhagezjn verbljf.
K nop (Een) ishetbeginselvan een tak
metbladeren ofvan eenebloem.In den knop

onderscheidt men de bladplooi
jLng (vernatio)
en de bladliyyin.q (foliatio).De eerste is de
eigenaardige zamenvoeging der bladeren in
den knop,- detweededebetrekkeljkeligging der bladeren onderling.Onder de verschlllende soorten van bladploojing heeftmen
dekellende(v.inclinativa),zooalsbjden tulpenboom (Liriodendron tupilifera),en bj het
leverkruid (Anemonehepatica.fg.J).Buitenwaarts gebogene bladorganen hebben eene

joliatiordzlïclïlc,zooalsdebladerenvanden
monnikskag (Aconitum Napellus L.
). Bladorganen, dle als een bisschopsstafzjn opgerold,hebben eene Vernatiocz
'
r/u lfl(;g.b4,
zooals vele Varens en Cycadeën. Laatstgemelde bladqloojingen zjn dwarse;- t0t
de langwerplge behooren die,waarbj beide
randen binnenwaartsz'
i
/yyerold(v.involutivalj
bjv. bj het viooltle (Vi0la odorata)en den
populier (Populus nigra,zie fg.c,de doorsnedevan een populierblad),enwaarbj beide
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Knop.

rjk en de Nederlanden en wederlegging van
de in datwerk voorkomende beschuldigingen
tegen het Nederlandsch leger (1847,00k in
het Fransch vertaaldl''
,- pKrjgskundigebeschouwingen (1851)'',- souatre-BrasenW >t
erloo, krjgskpndige besçhouwingen (1755)M,
's van Gen'
eve in October 1863
pHetcongre
(1864)'',- rThiers over1815(1864)'' - en

randen b%dtenwaartszï/pgeeold (v.revolutiva),
zooals bj desleutelbloem (Primula oëcinalis, zie in d en e de doorsnede en de bui-

tenzjde van een verkleind blad).Eindeljk

heeft m en de 'vernatlo cplrpllfïrtx, wanneer
het geheele blad tuitvormig is zamengesteld

(;g.J),zooalsbj deaëronskelken (Ca1la).Bj dr bladploojing vindt men voorts eene

een M ntalopstellen in ,De Gids''en in rDe Ternatm Azliclfieg, wanneer het blad over-
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buitenste Q bladeren de binnenste Q dekken,
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do
eI
- terwjl er zich daarenboven n0g 'een vjfde
men,bjv.bj den amandelboom (Amygdalus blad bevindt (doorsnedein r),terwjlbj fo-

zommunis,g endoorsnedein A).Bjnernatio Ilffp oppositi'va de bladeren vôôr elkander
l-ylïclffrl zjn de randen naarbinnenrevou- staan (doorsnedein f).en bj foliatloalternawe
n, zooals bj clematis (doorsnede ln i). firg de bladeren elkander afwisselen (d00rHeefthetblad vele langwerpige vouwenjdan
geeftmen aan debladplnojing den nMm van

snedein d).

De knop van een tak bestnn,tuiteene ver-
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vrnatio pliclfil)
l,zooals bj den ahornboom
(Acerplatanoideslaciniatum ,k,en doorsnede
in I).Eindeljk heeftn0gde vernatiocor'
rl#ltina, wanneer de bloembladen in talrj'ke
loo'
den zjn zamengevouwen.Bj de onderllngeligging der bladeren (foliatio)ontwaart

korte as en blad-organen.Hj is uitwendig

bedekt door verschillende soorten van schubben en in onze streken slechts zelden naakt.

Hj ontstaat aan hetuiteindevan een tak of
in de blad-oksels.Doorgaansstaan zulkeknoppen alleen, slechts zelden in grooten getale

men hetvolgend onderscheid:Als debladeren bjeen, zooals btj Lonicera tatarica (.).In
elkanderaanrakçn,maarnietbedekken,heeft den regelzjn deknoypen onbedekt;bedekte
men eene folot%
'orllrlfl ofklepvormige lig- noemt men zulke, d1e zich onder den blad-

ging,zooals btlde kelkbladen derlindeboomen (eene doorsnede in m).Bestaatereen
inslag, dan heeftmen eeneJoliatiol#lplîcltina (doorsnede in l),zooalsbj debloemen
van onderscheidenesolanum-soorten.Bj.
/'
0I16o x pJeal omvat e1k blad alde volgende.
Geschiedt dat bj inrolling,ûdan heeft men
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steelbevinden,zooalsbtlRobiniaPseudacacia.
Men verdeelt de knoppen op de volgende
wjze:1.Onbedekte.1.Schubbige.a.Zittende.
aa.Eenschubbige (1).bb.Veelschubbige.aa'a.
Verstrooide (2-17). bbb. Tegenoverstaande
(18-21).b.Gesteelde (22).2 Naakte(Q3,24)*
II. Bedekte (25).Nlt behooren tot 1.1.

A.
%'
#

3

4

?)1 ; .
k#
;-..
-.
IN
v

-

/( *

Knop.

eene foliatio eonvolutina (doorsnede in o).Is
daarentegen ieder blad qfzonderljk geplooid,
dan heeft men eeneJol%atioegxif- ,
v,zooals
bj de zwaardlelie (doorsnede in p4.Voorts
heeft men defoliatio #:-i-c-y!e2J,imbrieata
(doorsnedein g)en contorta.DefoliatiogliAl-

a.cg:De wilg (Sa1ix),wurbj 00n gele of
bruine schub de overige deelen van den knop
omgeeft, terwjl har3 randen M n de tegenovergestelde zjde aaneensluiten (qg.1);t0t aaa de appelboom tpyrusMalus),wiens

knoppen alleen Btaan,spits-kegelvormig,klein
#nk lo onderschcidt zich daardoor, dat Qe en bruin zjn (;g.2),- depereboom (Pyrus
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communls),desleedoorn (Prunussplnosa,;g. zins behaard zjn ;g. 9). De klaterpeppel
3)jdemeidoorn (Crataegusoxyacantha;g.4), heefteenkegelvormigen,veelschubbigen,bruide berk (Betula verrucosa, ;g.5),de eik nen knop (;g. 10). De haagbeuk (Carpinus
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Knop.

(QuereuB,;g. 6),de ljsterbes(Sorbusaucuparia, ;g. 7).Bj de lindeboomen (Tilia) is
deknop rond,r00d en door 3sterk gewelfde
s
chubbenbedekt(;g.8).Dehazelaar(Corylus
avellana)heeftgeelachtlge knoppen,4ieeenig-

Betulus) heeft een bruinen,langen,van bo-

ven eenigzins behaarden knop (;g.11).De
gewonebeuk (Fagussylvatica)heefteender-

geljken knop,doch dezeisveelmeerlang-

werpig (:g.12).De 0lm tU.
lmuscampeBtriB)

KNOP- KNOW LES.
heeft een stomp-kegelvormigen,bruinen knop

met 7 of8 schubben (;g.13X. De pruimeboom draagt dergeljke knoppen,hoewelze
wat spitser zjn (;g.13à).Deknoppen van
vogelkers(PrunusPadus,;g.14)en van den
kerseboom (Cerasus, fg. 15) hebben kleine
stekels op de schubben.Bj den wegedoorn
(Rhamnus cathartica)zjn deknoppen lancetvormig en aangedrukt(;g.16).
T0t 1. 1. a. bb, bbb behooren de knoppen
van denesscheboom (Fraxinus excelsior.;g.
17, a en b4;zj zjn vierschubbig,vierkant
enzwartachtig,- diederpaardekastanje(AesculuBHippocastanum),welkedonkerbruin en
kleverig zjn (fg. 18), - die van den wal-
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Knorhaan (Trigla) iB de naam van een
visch, die t0t de orde der Stekelvinnigen
(Acanthopterigii) behport.De kenmerken der
knorhanen zjn: Een geharnaste k0p met
ruwe kam men,eenkieuwenvliesmet7stralen,
en grooteborstvinnen,waarvan 2 of3 stralen
afzonderljk geplaatsten elsvormigzjn.Hunne

zwemblaas is groot,eiront
l en heeftstevige
wanden.Sommlge soorten hebben zulkegroote
borstvinnen,dat deze zich t0t achteraan de
tweede rugvin uitstrekken, alsmede tanden
in de gehemeltebeenderen.Hiertoe behooren

T.Airla#t?(de gewone knprhaan),enolanaen
knorhanen gevangen,doch zj zjn- althans
Carolina. 00k op onze kust worden veel
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noteboom (Juglansregia),welke eene bruin- bj de aanzienljkeingezetenen - weinig in
achtig-oljfgroene kleur hebben (:g.19),- trek.
die derahorn-ofeschdoornsoorten (Acer plaKnowles (James Sheridan),een verdientanoides, Pseupoplatanus en campestris, ;g. steljk tooneeldichter, geboren te Cork den
lzden M ei1784,genoot eene zorgmlldige 0p20,21en 22).
T0t1.1.b behooren de gesteeldeknoppen, voedi
nq en betrad reeds vroeg met groote
geestdrlft hettooneel,hoewelh'
d hierweinig
zooalsvan den elzeboom (Alnus,;g.23).
Onder 1.2 rangschiktmen denaakte knop- bjval vond. Te grooter toeluiching viel hem
pen, en die waaraan de schubben ontbreken. ten deelbj hetverqchjnen van zjneballade:
Zj zjn op onzebreedtezeldzaam,maarmen t
Dh
TheWelshharyer'envanhetdrama:pLe0
vindt ze bj eene weegdoornsoort (Rhamnus e gipsy (1813)'.Algemeen werdhj bekend
Frangula, ;g.24)en bj den kornoelleboom door het treurspel:pcaius Oracchus'',hetwelk
in 1815 te Belfasten in 1823 teLonden werd
(Cprnusmascula,;g.Q5).
Eindeljk vindt men onder 11 de bedekte opgevoerd.Daaropvolgdenpvirginius(1820)'9,
knoppen,welkemen aantreftbj de gewone - pW illiam Tell(1825)'',- en prhehunchback (1832)''.Van dien tjd afwerden Z@
p*ne
acacia(Robinia Pseudacacia,;g.26).
Ten slotte maken wj melding van bjiko- stukken illalle schouwburgen van Engelan;
-:1#, en nerborgene knoppen. De eerste ver- en Amarika ten tooneele gebragt.Toch zjn
toonen zich op ongewone plaatsen,alzooniet zj meestal0yhettooneelefectbewerkt;zjn
in de bladoksels.Vele plantendragenknoppen taalisgemanlerd,zjnekarakterteekeningver
op den bladachtig verbreeden stenselzooals vanJuisten zjn gevoeleenesoortvan sentimen opmerktbj Bryophyllum calyclnum als- mentaliteit.T0t zjne beste stukken rekent
mede bj Malaxisqaludosa (;g.27, een blad- men: p'
rhe love chase (1836)''.In 1835 v0lstengel op 4-voudlge grootte). O0k op de bragt Knowles eene reis naar de Vereenigde
bolschubben van onderscheidene planten en Staten, waar hj tooneelvoorstellingen gaf,
wortels vindt men bjkomendeknoppen.Men doch verliet in 1845 het tooneel.Hjheeft
merkt ditq bj veleboomen,uitwierwor- 00k romans geschreven,die echtergeen gr00tels zich nleuwe stammen verhelen. 00k ten bjvalvonden.Daartoebehooren:pGeorge
vindt men bj velebpomen verborgeneknop- Lovell(1847,3 dlnl''en pFortescue (1848,
pen,die bj het hakken dier boomen zich 3 dln)''.Voortsheefthjzjneverstrooidestukt0ttakken ontwikkelen.

ken verzameld onder den titel:p'
I'he elocu-
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tioniBt, a collection of pieces in prose.and Genève,w=rhj in zjnehervormingsgezinde

verse (19dedruk,1853)''.Opgevorderdenleeftjd mengde hj zichin twistenovez'degodsdienst, en overleed te Torquay den 3osten
November 1862.Zjn pDramaticworks''ver-

sch
Ken
enin 186!in één deel.
now nothm gs ofniets-wetersisdenaam

gevoelensbevestigdwerd.W élaanvurddehj
in 1554 hetleeraarsambtbjdeEngelscheuitgewekenen te Frankfort aan de Main,doch
deze waren zoozeer aan de voorm alige kerk-

plegtighedengehecht,dathj zjne betrekking
weldra nederlegde, In 1551 keerdehj naar

van eene politieke partj in de Vereenigde Genève terug en spoedde zich vanhier n=r
p op het platte land rondStaten. Zj traden onderdien naam heteerst Schotland. waar hop in den winter van 1854 op 1855, en aan- reisde en de uitbreiding der Hervorming 0n-

vuardden dien,omdat zj,alsleden vaneen
geheim genootschap, de belofte hadden afgelegd, dat zj tegenovcranderen nietszouden
weten. Hethoofdbeginsel dezer partj waB,
dat Amerikanen door Amerikanen moesten
geregeerd worden,zoodatzj verlangden,dat
de derwaarts getrokken landverhuizers uitgesloten zouden bljven van staatsburgerljke
regten.,terwjlzj jverdentegenhetpagismus
der Ieren en tegen de onqodsdienstigheld der
Duitschers.DeKnownothlngs verwierven een
ttjdlang grooten invloed wegensdeverdeeld-

gemeen bevorderde.Degeesteljkheidnoodigde
hem wel uit om zich naar Edinburgh te bege
vgr
eno,epdo
dh
ejhem nietterverantwoordin
enc,hzodoudraft
zjnepredikingongestoor;
k0n voortzetten.Ontevreden overdeqeringe
belangstelling,welke de nieuwe leerm zjn
vaderland ondervond,aanvaarddehj in 1556
het leeraarsambt bj de Engelsche gemeente
te Genève.Nadathj zich derwurtsbegeven

had, daagden de Schotsche Bisschoppen hem
nogmaals voor hunne regtbank en veroordeelden hem tot den brandstapel. llit Genève
heid der Republikeinen, doch zagen 00k kwam hj Van dat vonnis illberoep op een
hunne eigene eensgezindheid te gronde gaan, algem een concilie en poogde doorkrachtige
toen de slavenkwestie aan de orde werd ge- zendbrieven aan de Schotsche gemeenten en
steld.. Reeds bj de presidentskeuze in 1856 aan dEn adelzjneafwezigheidte vergoeden.

had men Zuideljke en Noordeljke Know- DepartjderSchotscheProtestanten,onderden
nothings,en hun candidaat I'
illmoee verkreeg
slechts weinig stemmen.In 1860 vereenigden

naam vancongregatioChristivereenigdybewoog
hem in 1557 om naar Sehotland terugte kee-

zj zich weder onder de vaan van Bellen
Ererdt, maar 00k toen konden zj geene
meerderheidbekomen.Vervolgensisdezepartj
afgetreden van het staatkundig tooneel,terwjlhareleden zich ûnder deoverigepartjen

ren.D00rzjn reisgenootontmoedigd,keerde
h
j echter te Diepye terug,wjddezich te
Genève aan de studle dergodgeleerdheid,en
bezorqdemeteenige vxienden eeneEngelsche
vertallny desBjbels.Voortsschreefhjaldaar
zjn rBrlefaan deKoningin-Regentes'',waarin
hj de vooroordeelen tegen de Hervorming
zocht te wederleggen,- zjn rRoepstem t0t
den adel en de standen van Schotland'',en in 1558 hetstr/dschrift:pEerste trompetgesehaltegendeverfoei
jeljkevrouwenregéring'',
waardoor hj zich nietslechtsdevjandschap

hebben verdeeld.

Knox (J0hn), de hervormer van Schot-

land,geborenin 1505'
teGiFordbjHaddington, was reeds vôôr 1530 leeraar in de godgeleerdheid en Bcholastleke wjsbegeerte aan
de acadeem ie van St.Andrew s.Doorhetlezen

en verklaren des Bjbels kwam hj tot vrj-

zinnige denkbeelden, en zag zich in die rig- van de Regentes en hare dochter,maar 0ok
ting versterktdoor delessenvanGeorge< ïdA- later die van Elizabeth op den hals haalde.
art en door de predikatiën van den m onnik Niettemin keerde hj op aandringen zjner
Witliams teçen het Pausdom.Toen zich de partj naarSchotland terug,Juisttoen deReKerkhervormlng in 1542 in Schotland uit- gentes het besluitgenomen haë om alle Prn-

breidde, verkondigde hj in het zuiden des testantscheleeraarsteverdrjven.Daarhjnu
lands de nieuwe leer en vond bj devervol- vogelvrj verklaard was, verkondigde hj de
gingen? die weldra een aanvang nam en,be- l
eer, dat men in onregtvaardige zaken aan
schermmg in hethuis van lord Douglas.Niet- koningen geene gehoorzaam held behoeft te
b
temin moest hj in 1542 eene schuilplaats etoonen. De omstandigheid, dat na eene
zoeken bj de zu mgezworenen,die zich na vurige rede, door hem in Mei1559 in Perth
het vermoorden van Beaton op het kasteel gehouden, een priester zich gereed maakte
St. Andrews genesteld hadden. Hier vierde om de m is te lezen, gaf aanleiding t0teen

hj voordeeerstekeerhetavondmaalvolgens
de nieuwe denkbeelden.W eldra echter namen
deFranschen de bezetting en o0k hem krjgsgevangen en zonden hem naar de galejen.
Na zjne bevrjding werd hjpredikerin het
Engelsche graafschap Berwick, en in 1551
kapellu n van koning Edw d VI. Hoewel
het hem in Engeland gelukte,de vereering
der hostie 6n de leer der transsubstantiatie af

te schalen was hj met de bestendiging van
andere R. Katholieke gebruiken z0o weinig

oystand,die zich weldra naar alle kanten
ultbreidde.De altaren en de beelden der R.
Katholieken werden verbrjzeld,de kloosterB
gesloopten de schatten dergeesteljken onder
dearmen verdeeld.Knoœjverde,doch tevergeefs, tegen deze wanordeljkheden,terwjl
zj Juistaan hem werden toegeschreven.Hj
nam echterjverigdeelaan den burgeroorlog
tusschen detweepartjen.TerwjldeRegentes
de Franscllen te hulp riep,zochtKnoz bjstand te bekomen van Engeland.Hj trok

te vreden,dathj in 1553eeneproostdj van door de verschillende gewesten van Schotlan;
de hand wees.Toen de R.Katholieke M aro en verlevendigde door zjnewelsprekendhei;
den troon beklom, nam hj de wjk naar den moed der Protestanten. Na den Vrede
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van 1560 smaakte hj devoldoening,datde
Hervorming in Schotland was t0t stand gekomen. Hj aanvaardde nu het leeraarsambt
te Edinburgh en verwierfdool,zjnekrachtige taalgrooten invloed.Toen Maria &
SJ/
?
ZJZ'
/in
1561 den Schotschen grondbetradpoogde,zj

te verzoenen.In 1646 was hj een dergemagtigden t0t den vredehandel te Miinster.
Hier zorgde hj voordebelangen desVaderlands en tevens voor die van den prins van
Or.>J'
d,aan wien hjaanzienljke voordeelen
deed toekennen.Na het overljden van Freden gevreesdenhervormergedeelteljkdoorvlei- #6rQ Hendmik behield deXsvyfzjne betrekhal,gedeelteljk doorbedreigingenaanhaarbe- king als eerste cdele van Zeeland voorprins

langteverbinden;doch alharepogingenleden
schlpbreuk 0y de gestrenge naauwgezetheid
van den jverlgen Knoœ.Hoewelhj nietzo0
onverdraagzaam wasalsdehofredenaarsderK0nin'nbeweerden,gafhjtochOpdenkanselzjn
ongenoegen te kennen over het Papismus en
delosbandige levenswjsdergeesteljken.Toen

Willem ff, doch toen deze vorst overleed,
waren de Staten van Zeeland niet geneig;
hem in die betrekking verder t0e te laten.

denkbeelden omtrenthethuweljkderKoningin
met den R.Katholieken Darnley haalde hem
nieuwe vervolgingen Op den hals.Toen zj
in 1566Edinburgh bezocht,verliethjdestad
en keerde eerst terug nadatzj wasafgezet.

Xlzwfzjn verschillend,doch zjnebekwaamheid en zjnetrouw aan hetHuisvan Oranje
boven allen twjfelverheven.
K oba is de naam van een eilandjein de

Hj ontving zjn Ontslag in 1654,nadatmen
met zjne verantwoording omtrentden Mi
in-

stersehen vredehandelgenoegen had genomen,
en overleed den 17denDecember van datzelfde
de invoering der R. Katholieke godsdienst J*&22.h
I)0
j0r zjn huweljk met Carolina Tdwp
i
aan het H0fhem aanleiding gaft0teenberoep W aS
heer van de beide Vosmeeren, en
op den adel van Schotlaud, werd hj van door aankoop heer van W eelde en M vels.
hoogverraad beschuldigd,maar door de lords O0k had hj van Lodemi
jk XIIIdeordevan
vrjgesproken.Hetvrjmoedig Openbarenzjner St. Michiel ontvangen. De gevoelens over de

Bandazee. Hetligt op 6040/Z.B.en telt op

De burgeroorlog,ter gunste der ongelukkige
Koningin in 1571 ontstaan, beroofde hem

2
,3 :J geogr.mjleen paarhonderdiawoners.
O0k een district 0? de oostkustvan het
nogmaals van zjn ambt.Toen hj in rustiger eiland Banka draagt dlen naam.Erzjn betjd (1572)naarEdinburgh terugkeerde,was langrijketinmjnen,dieJaarljksongeveer2000
hj reeds ziekeljk; na het houden van pikols tin opleveren,en hetaantalinwoners,
eenerede overdeParjscheBloedbruiloftnam over 42 dorpen verdeeld,bedraagt omstreeks
zjne ongesteldheid t0e,en hj overleed den 2500.Eene der afdeelingen alsmede de hoofd24sten November 1572. Knoz werkte meer stad van hetdistrictheetdesgeljksKoba.
door de kra
uc
it
h
ge
tbvraen
ide
zjke
nv
ne
nr
ist
.an
Hje
d nkarakter K obalt is een m etaal,hetwelk vooralin
dan door
bezat eene Saksen,Bohemen,Hessen enNoorwegenvoorgevestigde overtuiging en eene stoute wel- komt, zelden in gedegen staatjmaar meestal

sprekendheid,terwjlhj tevenseerbied inboezemde doorzjnvoorkomen.Beterdan Tmther
wist hj gebruik temaken van den staatkundigentoestandvan zjnvaderland.ZjneOppervlakkige hardvochtigheid was het gevolg van
zjne lotgevallen en Ondersteundezjnewerkzaamheden als hervormer.Na zjn dood verscheen zjne pHistory of the reformation of
religion within the realm ofScotland'',en bj
de4deuitgavevan ditboek (1732)vindtmen
n0k zjne ovellgewerken.
K nuyt (Johan de), een Nederlandsch

staatsman, geboren te Middelburg den 6den
Maart 1587, werd aldaar burgemeester in
1612 en zag zich in 1616 gecommitteerd in
de generaliteitsrekenkamer te 'sGravenhage.

Hj blref in het bezit van dit ambt,toen

Frederzk A'
egz#rïk hem t0t raad benoemde.

in verbinding metarsenik a1s spgskobalten
met zwavel a1sylanskobalt,doûrgaans vergezeldvannikkelen jzer.Brandwasdeeerste,
die het uit zjne erts afzonderde (1733).De
omstandigheid,datmen aanvankeljk methet
kobalt-ertsnietsk0n uitrigten,schjntaanleiding te hebben gegeven t0t dezen naam.Men
meende nameljk,dateen kobold (berggeest)
de mjnwerkers plaagde door hun zulk een
glansrjk enveelbelovend ertstedoen vinden,
hetwelk t0t niets nuttig was. Het zuivere
metaalis roodachtig-grjs,zeer hard,broos,
moejeljk smeltbaar,magnetisch en heefteen
soorteljk gewigtvan 8,5. Kobalt ofmetu lm engsels van kobalt worden niet gebruikt,
maarzjnoxyde,hetwelk de eigenschap bezit,
dathet m et zuren blaauw e ofrozenroodeverbindingen levert,isdebasis vanfraajeverfstofen. Deze laatste zjn niets anders dan

Jegens dezen vorstmaaktehj zich zeerverdiensteljk door in 1630 hetprinsdom Oranle zuiverglas,doorkobalt-oxydeblaauw gekleurd.
teredden uitde magtvan den verraderljken Aan de beste soort geeft men den n=m van
gouverneur Valkenbvg,diehetaan Frankrjk koningsblaauw. Het kobaltultram#jn of het
wilde toevoegen. De Prins schonk hem t0t Leidsehe IIJX '
?/ bestaat uit aluin-aarde en
beloûning een jaargeld van 2000 gulden en kûbalt-ûxyde, - en het m nmannscl- groep
verhief hem tot zjn vertegenwoordiger als is eene verbinding van kobalt-oxyde en zinkeerste edele van Zeeland.A1s zoodanig nam

oxyde.

hj deel Mn belangrjke zendingen.In 1634
K obbe (Theodor Christoph Augustvon),
ging hj met den raadpengionaris Adriaan een dichter en romanschrjver, geboren te
P awtv naar Frankrjk om er(
len Koning t0t Glickstadtden 8sten Junj 1798,studeerdete
hetverbreken van hetverbond metSpanje te Heidelberg en te Kiel,werd in 1820 geregtsbewegen, - en in 1638 nogmaals om den assessorte oldenburg,en overleed aldaarden

Koning metzjne moederjMaria 4&5M6dQL, 22sten Februarj 1845.Hj schreef:pDesBur-
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schen Erdenwgllen(1820)'',- pDie Leierder
Meister in den Hânden der J'
linger(1826)9',
e Schweden im Kloster zu Untersen
pDi
(1830)', - DDieW esernymphe'',- pllumoristischeSkizzenundBilder(1831)'',- ,Neue
Novellen (1833, 2 d1n)''
,- oNbrdischeBliithen'',- pReiseskizzen in BelgienundFrankreich (1826)9',
sBriefe ù'ber Helgoland
(1840)5
'1- rHumoristischeErinnerungen aus
meinem akademischen Leben (1840,2 dln)'',
rHumor
eskenausdem Philisterleben(1841,
Q dln)''1- en sW anderungen an der Ostund Nordsee''.In 1838 stichtte hj hettjdschrift:pHumoristische Blëtter'',en v001*rDas
malerische Deufschland'' bewerkte hj met
W . Corlelivd de N00rd- en Oostzee. Zjne
vrienden hebben teOldenburgeenfraaigedenkteeken ter ztlnereerdoen verrjzen.
Kobell.Onderdezennaam vermeldenwj:
I'
cdinand Kobell, een verdiensteljk landschapschilder.Hj werd geboren te Manheim
in 1740 en bestemd voor eene stutkundige
loopbaan.De omstreken van Heidelberg,waar

hj in de regten studeerde,wekten bj hem
den lust t0t beoefening der Bchilderkunst,en
met weerzin aanvaardde hj het ambt van
H0fkamersecretaris bj Karl TF
lepdr ,keurvorBt van de Pfalz. Deze echter verleende
hem in 1762 zjn ontslag en schonk hem
een Jaargeld,zoodat hj zich aan de kunst
k0n wjden. Hj oefende zich nu met jver
onderdeleiding van Versehafeltte Manheim
en werd vervolgens t0t Hofschilder en t0t
professor aan de académie benoemd.In 1793

vertrok hj naarMiinchen,w= rhj directeur
werd van het muséum en in 1799 overleed.
Hj heefteenereeksvan fru jegravuresnagelaten, die in 1809 door Fra%enkolx te Niirnberg onder den titel poeuvreB complets de

Ferdinand Kobell'' zjn
' uitgegeven. VoortB
zjn in 1842 niet minder dan 178 bladen naar

platen van Kobell door K %gler in het licht
gezonden.
Franz fo&IJ, een broeder van den voor-

gaande. Hj werd geboren te Manheim in

1740 en overleed te Miinchen in 1822 alB

studeerde te Landshut en werd in 1826 buitengewoon en in 1834 gewoon hoogleeraarin

de delfstofkunde te Miinchen, terwjl de
Bejersche Académievan Wetenschappen hem
onder hareleden opnam.Hjvolbragtwetenschappeljkereizen naarGriekenlanden Italië
en vervolgens naar Frankrjk,Nederlan; en
België,waal'hjbetrekkingenaanknooptemet
vele geleexden. Van zjne wetenschaqpeljke

werken vermelden wj: pcharakteristlk der
Mineralien (1830- 1831,2dln)'',- pTafeln
zur Bestimmung der Mineralien (8ste drukj
1864)''
?- ?GrundziigederMineralogie(1838)'',
e Mlneralogie leichtfaszlich dargestellt
pDl
(3dedruk 1864)'',- pDieMineralogie(1862)'',
DSkizzen ausdem Mineralreich(1850)'',en pGeschichte der Mineralogie v0n 16501860 (1864)''.Van zjnegedichten vermelden
wj:pGedichte in oberbair.Mundart(6dedruk
1862)'',- nDer Hanslv0'Finsterwald.Der
SchwarziVeitl.D'Kranzner-Resei(1852)''SchnadahiipfnundSpriichln(zdedruk,1852)'',
chtein oberpfâlz.Mundart(5dedruk
pGedi
1862)''1- pp'âlzischeG'schichte (1863)''1DHochdeutsche Gedichte (1852)'',- rDieUrzeit der Erde (1856)'',- en rWlldanger.
Skizzen ausdem Gebiete der Jagd und ihrer

Ge
Kscobe
hichrs
tet(e1l!n59)''.

(Karl Aup st),een verdien-

steljk Duitsch letterkundlge, geboren den
loden Januarj 1797 te Riigenwaldein Pommeren, bezocht de kadettenschool te Stolpe
metwelke hj in 1811 naarPotBdam vertrok,
vervolgens het gymnasium en eindeljk de
universiteit te Berljn, waar hijzich vooral
toelegde op de letteren en op de geschied-en
oudheidkunde.Reedsin 1820werdhjadlund,
in 1824 professor en in 1555 eerste profeBsor
aan de rjksschool te Pforta. Hj overleed
aldaar in Maart 1870.Zjn hoofdwerk is de:
sz der Geschic.
hte der deutschen NaoGrundri
tionalliteratur (1827)'',hetwelk bj den 4t
len
druk (1847- 1866, 3 dln)toteen uitstekend
handboek is uitgedjd. Voorts schre6f hj:
XUeber die Sprache deBösterr.DichtersPeter
Suchenwirt (1828- 184Q)'', - rluaut-und
Flexionslehre der mittelhochdeutBchen und der
neuhochdeutschen Sprache (1862)''1
en
Vermischte Aufsëtze zur Literaturgescbichte
und Aesthetik (1858)''.O0k heefthj:pHein-

Koninkljk Hofschilder.Hjwasbestemd voor
den handel,doch betoonde gedurende zjne
leerlaren meer neiging tot de schilderkunst.
Toen voorts zjn oudere broeder zich aan
de kunstwjdde,zond keurvorstKarl7Weo- rich v0n Kleist's Briefe an seine Schwester
d- 0ok hem in 1776 meteen Jaargeld naar Ul
rike(1860)''enhetderdedeelvanLöbell,
l,
Italië, waar hj t0t 1785 vertoefde,terwjl >Entwickelung der deutschen Poesie(1865)'
hj
vervolqen:naarMiinchen terugkeerdc.Hj uitgegeven.
heeftweinlg geschilderd,maarmeerdan Q0000
Koch.Onder dezen naam vermelden wj:
Cltristopk YJFZeI- von XocA, een verdienfraatjepenteekeningen geleverd.
Wilkelm wo4 Kobell, een zoon van Ferdi- Bteljk geschiedschrjver. Hj werd geboren
nand.Hj werd geboren in 1766,zag zich in den 9den Mei1737te Buxweiler in denElzas,
1808 benoemd t0tprofessor aan de académie Btudeerde te Straatsburg in de regten en in
te Miinchen en overleed aldaar den 15den de geschiedenis en verkreeg door den invloed

Jultj1853.Hj heeftzich doorhetschilderen van ScAi
y/is weldra een professorut. Hj
van veldslagen,paarden enz.een goedennaam werd daarna dienB opvolger alB hoogleeraar
verw orven.
in deregten,en keizerJozef11 verhiefhem
K endrlk Xosdli,een neefvan Ferdinand,en in 1780 totrjksridder.Gedurende de OmwenJan Kobell1zie onder Cobell.
teling wjdde hj zich aan de openbareaangeFrx z non Kob6ll, een delfstofkundige en legenheden.In 1789ginghjal:afgevaardigde
dichter, een kleinzoon van I'rd>and, en van de Protestanten in den ElzasnaarParjs,

geboren teMiinchen4en 19denJulj 1803.Hj ve- ierf van de Constituante hetbehoud der

KOCH.

burgerljke en godsdienstigeregten v00rzjne
geloofsgenooten en wist zelfs te bewerken,
4at dekerkeljke goederen zjner lastgevers
nngedeerd bleven. A1s lid der W etgevende
Vergadering onderscheiddehj zich a1sverdediger van het regt, en moest deswege 11
maanden in de gevangenis smachten. In de
deten
Co
ie was non XpcA 1id van
he
dirdee
cr
tni
renv
inenztjn

departement? doch hj

legde die betrekking neder,om zlch aan de
Btudie te wjden.In 1802 zag hj zich be-

u5

2JarendenschouwburgteHannoverbestuurde,
en eindeljk op verzoek van zjn vriend Kotzelfx naar Weenen trok.Hierdroeg hj veel
btj t0t verbetering van hettooneel.Vooral
schitterdehj in de ro1van Nathan de Wjze
van Les/n.q, en 00k a1s mensch,als vriend
en alsvadergenoothj dealgemeeneachting.
Zjnelaatste levenslaren bragthj doorophet
land in denabjheid vanW eenenjenoverlee;
aldaarden lldenJunj 1831.
Josepk Anton AbcA,een beroemdlandschapschilder.Hj werd gebpren den 27sten Julj

nnemd t0ttribuun.Hj bezigdealzjninvloed
nm nuttigtewezenaan zjnegeloofsgenooten. 1768 te obergiibeln am Bach in Tyrol,be00k zorgde hj voor de herstellingderuni- zochthet semlnarium te Dillingen en oefende
versiteit te Straatsburg, en werd er in 1810 zich daarna bj een beeldhouwerteAe sburg
t0t rector benoemd. H'
p' overleed den 29sten en eindeljkopdeKarlschuleteStuttgart.W reOctober 1813.Van zjne geschriften vermel- velig over de gestrenge vormen van ditge4en wj:pTableyu desrévolutionsdel'Europe sticht,nam hjdewjknaarStraatsburg(1792),
dans le moyen a
Agejusqu'
à l'an 1453 (1790, waar hj deel nam aan de volksbewegingen
3 d1n)'',- rAbrégé de l'histoiredestraités van dien tjd.In 1793 ging hj naarZwitserde paix depuis lapaix deW estphalie(1797, land,teekende er fraajy stultken in wateratelden Engelschman
4 d1n)''- pTablesdestraitésentrelaFrance verfen leerde teNeufbhet 1es puissances étrangères depuisla paix de Nott kennen, die hem Mnspoorde om zich
W estphaliejusqu'àn0sJours(1802,Q d1n)'', naar Italiëtebegeven.In 1795 kwam hj te
later vervolgd door * Mll onder den titel: Rome,waarhjhetlandschapmetdehistorie
Histoire abrégée des traités de paix depuis verbond en weldra grooten 10fverwierf.Zjne
la paix de W estphalie Jusqu'aux traitésde eerstestukken waren rjk-gegroepeerdeteekeParis en 1815 (1817- 1818,17 dln)'', en ningen. Hj leverde voorts'landschapyen bj
Carstens': plues Argonautes selon Plndare,
XTabde
les1ges
én
iquno
esrddede
sma
isoope
nssouverai- Or
nes
téa
el
tog
du
l'Eur
phée etApolloniusde Rhode (1799)''.00k
(1815)'
ervaardigde hj 37 platen vooreeneprachtdesreljks door Sehöll in het licht gezonden. v
Sgeafried Gottltev Xoc/z,een vermaard t00- uitgave van Ossian,welkeaan Bonapartez0u
neelspeler. Hj werd geboren te Berljn den worden opgedragen,- doch nietin het licht
26stenOctober1754.ZjnvaderheetteEckardt, verscheen.In 1803 toefde hj tePisa en Fl0en hj zelfwasreedssecretarisbjeenemjn- rence en m aakte er teekeningen voor eene
nntginning, toen de voorstellingen van het uitgave van D@nte,die desgeljksachterbleef.
tooneelgezelschap van Koa en Döbbelin zjne Daarna werkte hj voorErauenltolzte Niirnneiging t0t hettooneeldeden ontwaken.Hj berg.Voortsgraveerde hj eenegrooteplaat:
verliet Berljn, zag in Hamburg Sclt
röder, XDe eed der Franschen bj Millesimo'',- 4
zrock-czzlen Reineekespelen,en betradonder bladen voor het werk van Dante, en eene
4en naam van Aàc: in November 1778 het reeks van 20 Italiunsche landschappen.Hj
tooneel.Daarna verbondhj zichmethett00- muntte vooraluitdoor eene trelende nabootneelgezelschap van ScAxcFzteDantzig,vertrok sing der natuur.ontevreden overde Fransche
vervolgens naar Riga,vervulde2 jaren later heerschappj te Rome, vertrok hj in 1812
gastrollen te Mainz en te Frankfort,en ont- naar W eenen, waar hj zich voor goed ves< ng de uitnoodiging om hetbestuur van den tigde.T0t zjnebeste voortbrengselen behooschouwburg te Frankfort op zich te nemen. ren:De oFerande van Noach,- onderscheiToen de keurvorstvan Mainz een Hofschouw- dene landsehappen uit Zwitserland,Olevan:
burgoprigtte,benoemdehjKoekt:tdiredeur. en Subiaco,- Macbeth,- de schaking van
Nadat CustineMainzingenomen had,weigerde Hylas,- en Ap0l10 onder de herders,- en
Koa de stukken te spelen,die doorde voor- van zjnehistoriestukken:defreBco'suitDante
standers der revolutie geschreven waren,en in de Villa Massimi,enin olieverf:Francesca
ontvingdientengevolgehetbevelom deschouw- da Rimini,- en Christusin den tempel.O0k
burgkas,ten bedrage van 20000 gulden,over teekende hj eenereeksvan 50 bladenuitde
te leveren M n het Fransche gouvernement. XHel''en het rvagevuur''van Dante,alsmede
Koa befnalde aanstonds aan e1k der leden een aantalBjbelschetafereelen.In zjn rM0van hettooneelgezelschap hetbedrag van het derne KunBtchronik''deed hj weleenB uitloopend kwartu l en bezorgde het overschot vallentegen tjdgenooten.HjoverleedteRome

M n het Fransche bewind.Voorts bragt hj den 12denJanuqrj 1839.
W ilkelm Damël JOd.FA fpc:, een verdienzjn gezin naar Zerbst,en toefdegedurende
de belegering van Mainz in het Pruissische steljk kruidkundige. Hj werd geboren den
leger.Metzjneoudste dochtergafhj vervol- 5den Maart 1771 te Kusel in het hertogdom

g
ensgehooraan eeneuitnoodigingvan ll and, Zweibricken, studeerde te Jena en te Mar4ie te Manheim aan het hoofd stond van den burq en bepaalde zi
ch reeds vroeg bj de
Keurvorsteljken schouwburg.De 00rl0g be- kruldkunde.In 1795 werd hj geneesheerte
lemmerdeevenwel00k dâârzjnewerkzum- Trarbach en in 1798 te Kaiserslautern,doch
heid,zoodat hj metzjne dochtergastrollen aanvaardde in 1824 hethoogleeraaoambtinde
gafin Hamburg,HannoverenBremen,dnnrna

genees- en kruidkun4e te Erlangen,en over-
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leed aldaar den 14den November 1849. Hj
schreef:sEntomologischeHefte(1803,2a;.)'',
alogusplantarum QoraePalatinae(met
pcat
ZQ te Mainz,1814)''
,- rDe salidbusEuropaeis(1818)':- enpDeplantislabiatis(1832)''.
Zjnehoofdwerkenzjnechter:ssynopsisQorae
Germanicae et Helveticae (1935- 1837; 3de
druk 1856)'',- enpraschenbuchderdeutschen
und SchweizerFlora (1844;6dedruk 1865)''.
Johan Av#pt/'EélersAbc/z,eenverdiensteljk
Nederlandsch letterkundige.Hj werd geboren
te Veendam den 25sten Junj 1809, bezocht
aldaar de Latjnsche school,studeerdevoorts
te Groningen en aan het Luthersch seminarium te kklnsterdanl en werd achtervolgens
predikantderEvangelisch-Luthersche gemeenten te W ildervank en Veendam,tcNieuween
Oude Pekela, en te Rotterdam , alwaar hi
j
sedert 1856 w erkzaam is.Behalve bjdragen
ill verschillendejaarboekjes en tjdschriften,
leverde hj: pBloemlezing uit Nederlandsche

ehqnollmki,een Jongerebroedervan den voorgaande,was secretaris bj Sigomund IIIen
Malteser ridder. Hj nam deelaan de krjgstogten zjner Orde, toefde geruimen tjd in
Italië en leverde fraaje vertalingen in het

Poolsch van Tasso's pGerusalemme liberata''
en van Ariosto's porlando furioso''
.- Een

derdebroeder,Andrzqiftl
c/zlppodki,vervaardigde eene vertaling van de nAeneis'' van
V'
wgilius.

K ocher (De) isde naam van eene rivier
in W iirtemberg.Zj ontspringtten zuidenvan
Aalen op het Hartfeld, ter hoogte van 500
Ned.e1,uit 2 beken,de Roode en d.
eZwarte
lrocher, stroomt,evenwjdig aan de Jaxt,
met een grooten boog noordw estwaarts door
lage heuvelstreken en stortna een 100p van

'
20geogr.mjl,1/
udegeogr.mjlvan denJaxt
mond,zich uit in de Neckar.T0thare zjri-

vieren behooren op den linkeroever de Brettach, de Obrey de Sallen de Kupfer, en op
dichters (met & A.Eilers,1847;3de druk den regter oever de Biihler.
K ochia AnfF
z is de naam van een plan1
867)/'- gKleinestukjesvoor'tvolk(1848)''
eerin spreuken91849)//,- enpEigen tengeslacht uit de familie der Chenopodeën.
pzedel
brood bovenal(1863)''welkegeschriftendoor Het onderscheidt zieh door eer éénbladig,
de Maatschappj t0tNutvan '
tAlgemeen be- kiokvormig, s-deelig bloemdek, een stamper

kroond en uitgegeven zjn,- voorts: pDe met2 ot'3 langwerpiye stempels, en eene
MTartburg,Luther'sverbljfplaatsenz.(1854)'') éénhokkige,1- of z-zadlge zaaddoos.Het0mert, het beeld des oprechten vromen vatéénjarigegewassen ofoverbljvendekruirGell
Christens (1855)''
,- muitLuther'sleven en den in Europa, Azië en Amerika.Van de
tjd,tafereelen,schetsen en verhalen (1856)''
, soorten noemen wj:K.dcpprïg b%ehrad.,die
ppont
icusen Blondina(1861):',- pGelooft in Zuid-Amerika en Midden-Azië groeit en
in G0d en geloùx
ntook in mj (18;0)''j- en ruim een Ned.elhoog wordt.
Köchlin isde naam van een grootenverXDe Hervormer(1871)''.
K ochanow ski (Jan),een Poolsch dich- maard fabrikantengeslacht! hetwelk t0t ontter,geborenin 1532ophetvaderljklandgoed wikkeling der njverheid ln den Elzas veel
Siczyn in het woiwoodschap Sandomir,ont- heeftgedaan.Daartoe behooren:Samuè'lfJclving zjne opvoeding in Duitschland,Frank- lin,geborenteMiihlhausenin1719.Hjstichtte
rjk en Italie en wjdde zichjaren achtereen er in 1746 met Jakob zgcApzllfzdr en Helnrolb
te Parjs, Padua en Rome aan de studie der Dolvùs deeerste fabriek van bonte katoenen
oude letterea en wjsbegeerte.Na zjn terug- stoFen(indiennes),en overleedaldaarin1771,
keerin hetvaderland werd hj doordenkan- acht zonen nalatende,van welke 6 zich bj
selierPadwjewskiaanbevolenaankoningk
%%is- hetfabriekwezen en den handelbepaalden.vxl# utugustus, die hem t0t zjn secretar
de
is De oudste zoon, Johann X JCAJïS,geboren in
1746 en overleden in 1836, stichtte met 2
benoenade en Aiegenszjneervarenheid1
..
n
Latjnsche taal raet onderscheidene staatkun- zjner broeders,Josm en Hartmann,eenederdige zendingen aan buitenlandsche H oven be- geljke fabriek,onttrok zich echterlateraan
lastte.Later begafhj zich naar zjn boschrjk de zaak en deed te M iihlhausen eene school
landgoed Czarnolas,om erzich ambteloosaan voor lkooplieden verrjzen.Nadat hj voorts
zjn gezin,aan zjne vrienden en aan de let- weder eene reeks van Jaren op hetgebied der
teren te wjden,en overleed te Lublin in njverheid was werkzaam geweestjwerd hj
1584. Zjne gedichten behooren t0tdebeval- in 1802 deelgenoot in de fabriek van zjn
ligste der Poolsche letterkundejvooralzjne zqon NikolausXJCAI1 (geborenin 1781)ydie
XThreny''ofelegieën,waarinhj opeeneeen- onder de frma Köeltlzn Frèred zjnekatoenvoudige en diep-gevoeligewtjzeden doodvan industrieinden Elzasaanmerkeljkuitbreidde,
zjne dochter Ursnla betreurt.Kernachtig is zoodat de meeste familieleden daarin betrok00k zjne vertalinq der Psalmen (1578),en ken waren.Zj kwam in 1836onderhetbevoortreleljk zjn llerdichtpsobötka'',waarin stuurvaneenjongerenbroeder,DaniélflcFllïzl.
hj het St.Jans-feestvan hetPoolscheland- Toen in 1814 de Verbondene Mogendheden
volk behandelt.00k schreefhj hekeldichtenj in Frankrjk vielen, b00d Nikolaus XJcAlïl
.

een qelegenheidsdrama en fraaje Latjnsche met een aantalleden van zjn qeslachtden

elegieén en oden (1612(.Zonder ontrouw te Keizerzjnedienstenaan enzagzlchgeplaatst
worden aan de R.Katholieke Kerk helde hj bj den generalen staf van den maarschalk
over tot de Hervorming, weshalve zjne ge- Lefèbvre.In 1815voerde hj zelfseenguerillageschriften later als kettersch verboden en oorlog in de Vogezen.In 1826 werd hj,in
vernietigd werden.Zj zjn echterverzameld plaats van zjn broeder Jacob,in de Kamer
en bj herhaling in het lichtverschenen,- van Afkevaardigden qekozen,waarhj plaats
het lutst in 1835 in 3 deelen.- Piotr Xp- nam aan deuiterstellnkerzjde.Na deJulj-
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revolutie,welkehj jverig ondersteunde,verhief hj gedurig zjne stem ten behoeve t
ler
handelsvrjheid.In 1841echterlegde hj zjn
mandaatneder,om zich geheelenaltewjden
aan het leggen van den spoorweg van Basel
naarStraatsburg.InFebruarj 1848 benoemdc

komen.Daartoestichttehjin 1846het,Gym-

gen.Hj overleed den 15denJulj1852.- Zjn
broeder en deelgenootin dezelfde zaak,Jakob
Köeltlin,geborenin 1784,heettzichdesgeljks
jegens de njverheid zeer verdiensteljk gemaakt.In 1814 washjmairevanMiihlhausen
doch werd bj de komstderVerbondene M0gendheden in hechtenisgenomen.Na hetsluiten van den vredeherkreeg hj zjn ambten
behield het t0t in 1820.Toen werd hj door
de Hofpartj verdrongen.Daarentegen kozen
zjne medeburyers hem t0t lid der Kamer.
Ter pelegenheld van devoorgewende zamenzwerlng van Caron (zie aldaar)bragthj a1s
afgevaardigde (1822) de handelingen aan het

wet,welkehj later(1850)openbaarmaakte.
In 1849 werd hj 1id der TweedeKamerin
Saksen en behoorde er t0tde gematigde linker zjde, doch bj dereactie van Mei1849
moesthj zjnvaderlandverlaten.Nubepaalde
hj zich uitsluitend bj de studie der letterkunde en vestigdezich aanvankeljk teBrusse1,vanwaarhj in1851naarZiirichvertrok;
hierzaghjzicht0thoogleeraarindeGrieksche
en Latjnsche letterkunde benoemd. In
1864 ging hj in dezelfde betrekking n= r
Heidelberg.Hj leverde uitgaven van Q%intns
S-t
yrlcel: (1850) en Pseudo-Manetlto (1851),
en schreef: pDe Iliadis carminibus (18561859)''
,- pDeodysseae carminibus(18621863)''1- oopuscula epica (1864)':1- pDe
d
iversisHeeiodeaeTheoqoniaepartibus(1860)'',
genia aufTaurls(1859- 1862)'',enz.
plphi
Voortsschreefhj metW ..
/z
l.
sft
'
e hetbelangrjke werk: pGeschichte des griechischen
Krieg- esens (1852)'',- alsmede:pGriechische Kriegsschriftsteller(1853- 1855,dl1en
2)''
1- en pEinleitung ziiCësar'sCommenàrien iiber der Gallischen Krieg (.1857,desgeljksmetRûstowj''.
Kock (De).bnderdezen naam vermelden
**

nasialverein'' te Dresden en deelde ill Zgne
@*
5Vermischten Bl:tter zur Gymnasialreform

(1846-1847,3 stukkenl''berigten mede0m-

trentde werkzaamheden van ditgenootschap.
In 1848 spande hi
j alzjnekrachten in om
het Voorloopig Bewind hem t0t commissaris eene reorganisatie der scholen t0t stand te
van het departement Haut-Rhin, en hetge- brengen,en in December van datJaarzag
lukte hem met zachtmoedigheid de opge- hj zich ten behoeve vanhetkoningrjk Sakwondene volksmenigte t0t bedaren te bren- sen belastmethetontwerpeneeneronderwjs-

licht der ultra-royalisten,die hetbestaan van
zamenzweringen voorgaven,om bloedigewraak
te kunnen nemen.Toen de Kamer den moed
niet had, om deswege een onderzoek in te

stellen,gaf hj eenebrochureuitydiehem ,

b
ehalve geldboete,eene gevanqenlsstraf van
6 maanden bezorgde. Nadat hp in 1824 in
zjn distrid wederom t0tafgevaardigde gekozen was,kwam hj in verzettegen de schadeloosstelling der tlitgewekenen.In 1826echter
keerde hj t0thetambteloosleven terug,en

overleed den 16den November 1834.- Boven
reeds genoemde Daniè'lX lcAlil,geboren den W p:
64en November 1785, een ervaren scheikunH'
endrik M erkus, baron de Kock e0n Ver-

digejwerd op zjn 17dejaarreedsdeelgenoot diensteljk Nederlandsch krjgsman.Hj werd
in de zaak van zjn vaderen verbeterdedie geboren te Heusden den 25sten Mei1779,zag
aanmerkeljk door zjne uitvindingen op het zich eerst als klerk op een bankierskantoor

gebied der scheikunde, met betrekking t0t
hetverwen en drukken der katoenen.- Een
neef van deze 3 broeders, Andrlas.
flcAll ,
kwam in 1818 aan het hoofd dergroote fa-

geplaatst, doch verbond zich kort daarna a1s
tweede-luitenant Mn den staf van generaal

Daendels.In 1795echterwerd hj ambtenaar
bj het Comitô van openbaar welzjn in H0lbriek van Doll
fns-Mieg en C/-z.en bezorgde land,en verwierf2Jaren latereenebetrekking
haar een ongemeenen bloei.In 1830 stichtte bj hetministérievan Oorlog,waarhjwerkhj voorts te Mûhlhausen eene afzonderljke Zaam bleef t0tin 1801,toen hj eene benoemachinenfabriek meteenejzergieterj.In1830 ming ontving tot luitenant-ter-zee en secrewerd hj maire van Miihlhausen en tot 1848 taris van de vloot onder den viceadm iru l
had hj gedurig zitting in de Kamer,waar de F5lJer.In 1803 aanvaardde hj het ambt
hj vooralde politiek van G%dzotondersteunde. van ûskaalen secretaris der Hollandsche :oHj overleed te Miihlhausen den 18den April tille en in het volgende jaar dat van chef
1871.
van den staf dier Qotille m etden rang van
K öchly (Hermann August Theodor),een kapitein-ter-zee.Hj onderscheidde zich gunverdiensteljk letter- en oudheidkundige,ge- stig in de zeegevechten van 1804 en 1805,

boren te Leipziy den sden Augustus 1815, en vertrok in 1806 a18 opper-equipagemeester

studeerde te Lelpzig, en werd eerstleeraar
aan het progymnasium te Saalfeld en in 1840
aan de Kreuzschule te Dresden. Hj schreef
aldnm.r:nVorl
esung iiberSoyhokles'Antigone

naar Batavia.Hier benoemde de gouverneur-

generaal W iese hem t0tadjudant,terwjlhj

hetridderkruisen laterhetkommandeurskruiB
van de orde der Unie ontving.In 1808 Tverd
(1844)'',- pueber das Prlncip desGymna- jjP
* t0t kolonel-adjudant-generaal en militair
sialunterrichts der Gegenwart (1845)'')- en kommandant van Java's oosthoek bevorder;,
nZur Gymnasialreform (1846)''.In plaatsvan en in 1809 t0t brigadier en m ilitair kom het schrjven en spreken derLatjnsche taal mandant te Samarang. Als zoodanig woonde

verlangdehj,datdeleerlinqendoorhetlezen hjin 1811 den krjgstogttegendeEngelschen

4eroudeschrjverst0teeneJuistevoorstelling bj, werd gevangen genomen en n=r Engevan de gesteldheid 4er oude wereld zouden

land opgezonden, en bleefaldaar t0taan de

«8
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hersteUing van het Hnis van Oranje op den
Nederlandschen troon. Keizer Napoleon benoemde hem in 1813 tot kommandeur van
de orde der Rennie, en koning 'Willem I in
1814 tot kolonel-titulair bU de infanterie, en
in het volgende jaar tot generaal-maJoor en
ridder van de 3de klasse der Militaire Wi!lemsorde. In 1817 keerde hU terug naar Indil!,
aanvaardde in 1818 het bestuur over de Molukken, en werd weldra kommandant van
het Indische leger. lIU was in 1821 aanvoerder van de land- en zeemagt, bestemd voor
de roemrtike expeditie naar Palembang, werd
kommandeur der Militaire Willemsorde en
kort daarna luitenant-gouvemeur van Neilrlandsch Indil!. In 1826 - na het vertrek van
van der OapeUen - was hU eenigen tUd waarnemend gouvemeur-generaal. In 1830 bragt
hti den vermaarden strtjd tegen Dipo Ne90,.O,
sedert 1825 onder zon opperbevel gevoerd,
tot een gewenscht einde, en hU ontving treffende blijken van de toegenegenheid zUner
onderhoorigen. In Junti 1830 vertrok hti naar
het Vaderland, werd er benoemd tot riddergrootkruis der Militaire Willemsorde en verkreeg ttidens den oorlog met Belgie het militair opperbevel in Zeeland. In 1836 legde hU
dit neder, aanvaardde de portefeuille van Binnenlandsche Zaken, en werd in den adelstand
opgenomen. In 1838 zag hU zich belast met
het bestuur van de kanselarti der beide Nederlandsche orden, werd in 1840 ridder-grootkruis
der orde van den Nederlandschen Leeuw,
bleef aan het hoofd van het departement van
Binnenlandsche Zaken tot 1841 en zag zich
toen benoemd tot minister van Staat. Voorts
werd hti lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal en voorzitter van de ridderschap in
Noord-Brabant. Hij overleed te 's Gravenhage
den 12dell April 1845.
"
Johanne8 Pel'I"uB de Kook, een broeder van
den voorgaande. Hij werd geboren te Heusden den 2dell Mei 1780, trad in de krtjgsdienst, werd in 1795 luitenant en nam deel
aan de veldtogten in Noord-Holland en Duitschland. Onder koning Lodewijk werd hU kapitein,
diende voorts ondtlr de gardevan Napoleon,
ontving al zijne bevorderingen, tot die van
kolonel toe, op het slagveld, en overleed te
Parijs in 1858.
OkarleB PauZ de Kook, een vermaard Fransch
romaDschrtjver, tevens een broeder der beide
voorgaanden en alzoo een zoon van
Jokom Koen,.aad de Kook, eerst advocaat te
Heusden, daarna pensionaris te Wtik-bti-Dunrstede, vervolgens nitgeweken naar Passy, en
op laSt van Robespier,.e geguillotineerd op den
24sten Maart 1794. In datzelfde jaar aanschouwde Okarles PauZ te Passy het levenslicht en zag zich op jengdigen leeftUd geplaatst op een handelskantoor. Reeds vroeg
openbaarde zich zUne neiging om als schrtiver
op te treden. Eerst vervaardigde hU schrikwekkende melodrama's (1814-1816) en daarna
klnchtspelen, doch yond weinig btival. Daarentegen schreef hiJ romans, die hem weldra
eene Enropesche vermaardheid bezorgden. HU
1IChitterde op dat gebied door ziJne uitmnn-

tende gave van opmerking en door een geest
van vrolijkheid, die weI eens aan "het koddige grenst. Hij koos vooral zijne personen
uit de lagere klassen der maatschaPPti, waar
zedelijkheid en beschaving geene perken stellen aan de eischen der zinnelUkheid. Modemaaksters, winkeldochters, waschvrouwen,
kameniers en kenkenmeiden met haren aanhang, - ziedaar zijne hoofdpersonen, en het
tooneel der gebenrtenissen is veelal de herberg,
een bnitentnin, een feestmaaltijd of eene vrolUke bnitenpartij, waar ieder smult en laeht,
en waar ook eene minder kiesche scherts verschooning vindt, wanneer ar slechts de lachInst door opgewekt wordt. De romanschrUver
doet er een aantal zinnelijke, na"iaf-goedaardige personen optreden, die zich niet boven
het platste proza verheffen, maar naar de
natnur geteekend zijn. Daarbij kenmerken
zich zijne romans door waardering van 't werkeltik goede in den mensch, dat aan de werken van andere Fransche schrUvers, zooals
Sue en Dumas, veelal ontbreekt. Het meest
bevielen de romans uit zUn eerste tUdperk
(1820--1834), zooals "Georgette", - "Gnstave",
- "Frere Jacques", - "MonsienrDnpont","Andre Ie Savoyard", - "La femme, Ie mari et
l'amant", - "Le cocu", - "La pucelle de
Belleville" enz. Toen vervolgens het aantal
ztiner romans toenam, volgde hij een anderen
weg. Wei bleef hU de getronwe vertegenwoordiger der Fransche vrolUkheid, maar hijoverdreef de voorstelling ten koste van de natnnrlijkheid. In Frankrijk werden zUne geschriften
het meest gelezen door hen, wier leven en
lotgevallen hij voorstelt. Vronwen uit den aanzienlijken stand durfden zich uit prnderie
aan de lezing dier romans niet wagen, terwijl
zU later de grootste horrenrs der romantische
Fransche letterkunde versIon den. Meer opgang
heeft de Kook gemaakt buiten zUn vaderland.
Toen paus Gre90rilus XVI van den Franschen
gezant, den markies LatOU'l"-Maubowr9, berigten
inwon omtrent de beroemdste geleerden van
Frankrijk, vroeg hU ook naar Paul de Kook.
Bnitenlandsche beoordeelaars der Fransche
letterkunde hebben hem dan ook eene eerePlaats toegekend onder de Fransche schrtiverso - Ztine romans hebben trouwens in geheel Europa lezers gevonden, en buna alle hnn aantal beloopt ongeveer 50 - ZUn in het
Duitsch, Engelsch, Spaansch enz. vertaald.
In Frankrtik bestaan daarvan onderschl!idene
gezamenlijke nitgaven, - zelfs eene met platen van Raffet (1834, 30 din), voortseenevan
1844 in 06 deelen, en eene derde van 1849
in de verzRmeling van "Romans populaires
illustres". Ook heeft de Kook buna al zUne
romans tot vaudevilles omgewerkt en onderscheidene "Chansons" geleverd. HU overleed
te Partis den 28stell Augustns 1871. - Zijn
zoon Henri de Kook, geboren te Partis in
1821, is desgelUks als romanschrijver en tooneeldichter bekend.
Koe, zie Rund.
Koeban (Hypanis, Vardanes) is de naam
eener rivier, die aan de noordeliJke heIling
van den Elbroes (Cancasus) uit 2 beken ont-
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springt. Zj stroomt in het gebergte eerst len in 2 klassenjnameljk diedermeerbenoord- en daarna noordwestwaarts,maar be- schaaf
den, welke in dorpen gevestigd zjn,
geeilzich in & steppe bj Kaukask meteen en die der zwervenden, welke zich in de
scherpen hoek naar het westen en stort zich wi
ldernisOpllouden,nayenoegjeenekleederen

gedeelteljk uitin dezeevan Azof,gedeelte- dragen envan Jagtenvlsscherpleven.00kde
lj
'k in de ZwarteZee,daarbjonderscheidene meer beschaafde Koeboe's houden zich bjna
armen of limans vorm ende, tusschen welke uitsluitend metJagten visscherj bezig,maar
zich het merkwaardig schiereiland ofeiland zj zjneenvoudig en zachtmoedig,hoewelzj
Taman verheft,tegenoverhetKrimscheschier- zich met veel vermetelheid en behendigheid

eiland Kertsj. Gedurende haren westeljken in hetstrjdperk wagen md wildedieren.Zj
l00p, tusschenmoerassigeoeversmettalrjke gehoorzamen aan hun stamhoofden,en hunne
poelen en meren,spoedtzie'
h derivierlangson- taal verschilt aanmerkeljk van de gewone
derscheidene Kozakkendorpenenkoloniën,als- taalder Padangsche binnenlanden.
medelalgsde belangrjkestad Jekaterinodar
K oeboom (Brosimum GaladodendronDon.
en ontvangt vele zjrivieren,van welke de ofGalactodendron utileH.B.)isdenaam van
Laba de grootste is. Het steppengebied tus- een boom tdie in de keerkringsgewesten van
schen de zee van Azof in het westen, de Zuid-Amerika voorkomt en t0tde familie der

rivier Jejainhetnoorden,deKoeban in het
zniden en eene ljn,die men van den mond
derLabanaardebronnenvandeJejaz0ukunnentrekken,terwjlzjtevensdegrensljnvormt
van hetgouvernementStawropolinhetoosten,
heetteweleerhetgebiedderTsjernomorenofder

Netelgewassen (Urticaceën)behoort.Hj is er

baansch gebied (oblast)ofvanhetgebied der
Koebaansche Kozakken (320000inwonersop
883 D geogr. mjl) met Jekaterinodar a1s
hoofdstad en met de steden Jejsk en TemrJoek.Daaraan grenzen in hetzuidendeTrans-

lt
'
ltv# Solly,en dezevond daarin 30t0t570/0

bekend onder de namen van P alo de tltlcl,
Arbol de Leoheen Cowtree,en vermaard wgenshetwitte,kleverige?balsemachtigevocht,

dat in grootehoeveelheld uitdeinsnjdingen

van den stam vloeit.Ditvochtkan alsm elk
Kozakken van de Zwarte Zea,maar vormt gedronlten worden en verschafteen goedvoedthans het noordeljk gedeelte van hetK0e- sel; het is seheikundig onderzocht door Ed-

Koebaansche landen van de Koebaansche K0-

zakkenhorde(110000inwonersOp618 L geogr.
mjl),- de landen derTsjerkessen (100000
inwoners op 216 L geogr.mjl), en de
onbew oonde landen aan de Zwarte Zee tusschen de riviereh Toeapse en Msynta (77 (J
geogr.mjl).Al deze landenvormen de K0ebaansche Oblastmet552000inwoners- waar-

galactine.Hierbj geven wj eene afbeelding
van een tak met bladeren (l), van eene
vrucht(b4,van eenedoorgesnedenevrucht(c)
en van een doorgesneden zaad (#),allesop
l/adedernltuurljkegrootte.
Koejavlëisdenaam vaneenezeervruchtbare landstreek op den linker oever van de
B'eichsel.Zj behoort thansgrootendeelst0t
het groothertogdom Posen en vormde,vöôrdat zj t0t Polen behoorde,met de steden
Inowraclaw en Brzesc een afzonderljk vorstendom.De bisschop van Koejavië,teW 10-

onder300/0Grieksche Christenenen200/0M0- dawek aan de W eichsel gezeteld, had het
hammedanen - op ruim 1794 D geogr.mjl. regt, wanneer het aartsbisdom van Gnesen
Koeberger(W ellceslaus),eenZuid-Neder- onbezet was,den Koning te kroonen en den
landsch schllder, geboren in 1560, ontving

Rjksdag bjeen te roepen, werhalvehj alsaanvankeljk onderwjs van Maerten de Vos, dan den titelvoerde van interrex.
K oekaoea, en onrepte Koekagenaamd,
reisde naar Rome en Napels,waar hj voor
de broedersehap van St. Sebastiaan te Ant- is de hoofd- entr
esidentlestad van het rjk
werpen een altaarstuk schilderde,w aarop de Bornoe in Soedan, in de provincie Koyamj
marteldood van dien Heilige werdvoorgesteld, 2 geogr.mjlten westen van hetTsad-meer,
en vestigde zich vervolgens te Brussel,waar 15 Ned. boven dit laatste en 275 Ned. el
Albert rlzz Oostenruk hem t0thofschilderbe- boven den zeespiegel in eene woeste vlakte
noemde.Hj bexateenebelangrjkeverzame- gelegen.Zj is eerst in 1846 gesticht,telt0nling van oudheden en was zeer ervaren in de geveer 8000 inwoners en bestaat eigenljk uit
bouwkunst,zoodat hj onderscheidene kerken 2 steden,ééne voorhetHofen ééne voorhet
deed verrjzen,zooals de Carmeliter-en de volk. D eze twee, een kwartier uur gaans
Augustjner-kerk teBrusselen deAugustjner- van elkander verwjderd,zjn doorrjen huikerk te Antwerpen,alsmede lletkasteelTer- zen verbonden en doordorpen en buurtenvan
vueren. Hj schreef voortseene verhandeling hutten omgeven.Te Koekaoea is slechts ééne
over de schilder-, beeldhouw -en bouwkunst levendige straat.Ten westen van devolksstad
en overleed in 1630.Naarzjn planisin 1618 wordt elken maandag eene marktgehouden,
door Albert en Isabella te Brussel de eerste waar 15- tot 20000 menschen bjeenkomen.
bank van leening opgerigt.
De handeliserlastigwegenshetgemisvaneen
K oeboe is de naam van een landschap in behoorljk rt
lilmiddel.Men betaalt elkander
denoordwesteljke binnenlanden van de resi- met kauri's, die eene zeer geringe waarde
dentie Palembang op Sumatra.Hetwordtbewoond door de Koeboe's, een wilden volksstam ,zich ophoudende in de bosschen langs
de rivieren 13
oenkal,Lekoh,LalanenRawas.
Zj zjn wat grooter van gestalte dan de
overige Sumatranen, en zaen kan hen verdeeIX.

hebben, of Q0k welm et hemden.M en koopt
en verkoopter bouwstoFen t0thet optrekken
van hutten, graan in lederen zakken, kameeleny paarden, kleedingstukken, paarlenj
lederen voorwerpen en slaven.Levensmiddelen

zjn er zeergoedkoop.Hetklimaatiseraan
29
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groptç afwisseling onderhevig. Zj ligt op kenschool stichtte en den 5den April 1862
12055'@N. B.De ontdekkingsreiziger Barth overleed. - Jokannen Koekkoek,geboren den
heeft er geruimen tjd vertoefd.Ten oosten 8rten December 1811 en oveïleden te Breda
van Koekaoea, aan het Tsad-meertligt het den 28stenApril1831,eenvcrdiensteljkschil-

bevallige Madoeari,waar Overweg den l7den der vanstille en woelende waters-- M arinus
September 1852 overleed, en 3 geogr.mjl z4Tîccs Koekkoek,te Hilversum ,- en H6rten zuidoosten,aan den oever van het meex, manus Koekkoek, teAmsterdam gevestigd.
de stad Ngornoe of Angornoe met 30000
Koekoek (Cuculus)is den=m van een
inwoners en druk-bezochte markten. Deze geslachtvan vogels uitde ordederKlimvogels
stad isec,
hterin 1853 door eeneoverstrooming (Scansores)en nnderschei*tzichdnoreensnagrootendeelsverwoest.
velj die doorgaans korter is dan de k0pj
K oekkoek isde geslachtsnaam vaneenige tegen het einde een weinig benedenwaartsgeverdiensteljke schilders. Daartoe behooren: kromtl en uitloopend in eene haakvormige
Johannes Adr-x v,s Koekkoek,een uitstekend punt, door een buitenteen, 4ie naar voren
zeeschilder, geboren te Vere den z7sten Au- gedraaid kan worden, door een breeden en
'
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De koeboosa.

gustus 1778.Hj waseerstwerkzaam ineene
behangselfabriek, Dmqr vormde zich allengs
t0t schilder.Eerst woondehj teDurgerdam
en vestigde zich vervolgens fe Middelburg,
waar hj Onderwjsgafin deteekenkunst.In
1833 vertrok hj naarAmsterdam en overleed
aldaar den 12den Januarj 1851.Hj leverde
fraaje zee- en riviergezigten en was1id van
de Koninkljke Acade
'mieteAmsterdam,alsmede van Arti Sacrum te Rotterdam.Zjne
vier zonen onderscheidden zich a1s begaafde
kunstenaars nameljk: lernard Oprwe!ïl#

tevens langen staarten door eeneeigenaardige

levenswjze. In Europa kennen Avj slechtB
ééne soort, nameljk de ge:vone koekoek
(Cuculus canorus Z.).De kleur der vederen
is bj den volwassen vogel oy hetbovenljf
donkergrjs,in hetkoperkleungeovergaande

en hjheeftwitte stippen 0q deuiteinden der
staartvederen.Hetonderljflsvan den snavel
en vandââr af witmetdonkergrjzegolfles,
die zich onder den staart in lange vlekken
verliezen.De Jonge vogelisvan boven dontotop de helftvan deborBthelderaschgraauw

Koekkoek, een uitstekend landschspschilder, kergraauw met morsig-bruine vlekken,aschgeboren te Middelbnrg den lldenOctober18O kleurigaan denhalsmetdonker-bruinegolges.
opgevormd onder de leiding van Sehelfhont De koekoek is een trekvogel en bew oont

en van Os.Zjne landschappen getuigen van van Aprilt0tJuljhetnoordeljk gedeelteder
eene dichterljke opvatting der natuur.In 1841 Oude W ereld.Het wjfle broedthare ejeren
vestigdehj zich te Cleef,waarhj eene tee- niet zelve, maar legt ze in de nesten van
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grasmusschen, kwikstaarten enz. De jonge
koekoek beloont de ontvangene gastvrjheid
veelal door de Jonge grasmusschen uit het
nest te werpell,terwjldepleegmoederden
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vastgesteld loon en andere voprdeel6n in de
Engelsche en Amerikaansche Koloniën wexk-

zaam te wezen. Bj het sluiten van den

vrede met China in 1820 heeftmen eene afhongerigen vreemdeling zorgvuldig Opvoedt. zonderljke overeenkomst geteekend omtrent
Het is 0ns bekend,dat hetwjflevan den den uitvoer van Koeli's, waarna door eene
koekoek haar ei eerstop den grond legt en Keizerljke proclamatieaan elkenChineesverdan in den bek naar het door haaruitgeko- 10fgegeven werd om zich naardeoverzjde
zen nestdraagt.Hetgeluid,hetwelk hetman- der Z00 te begeven.Zoolang de Koeli's zich
netje maakt,geldkt op den klank van zjn in genoemde Koloniën bevinden! moeten

naam ;het wjf
je roept wik-wik-wik.In den zj zich aan de aldaar uitgevaardlgde wetwinter verhuist deze vogelnaar hetnoorden
van Afrika.

ten en verordeningen Onderwerpen.00kmogen

eens-tandigenkelk,s-langgenagelde,gekroonde

weet men van de Chinésche Koell's,d&tdeze

zj vôôrden bepaalden tjd hunne dienstniet
K oekoeksbloem (Lychnis flos cuculi verlaten,daarzj andershetregt0yeenvrjen
L.4tis de naaln van eene plant,diet0tde terugtogt naar hun vadorland verllezen.Van
familie der Sileneën en t0t hetgeslachtLych- dat regtmaken zj eehternietal
tjdgebruik,
nis behoort) hetwelk zich onderscheidt door daar vel
en in deKoloniënbljvenjintusschen
bloembladen, 10 meeldraden, 5 stjlen, gete- voorafde vrachtvoorhun ljk betalen,opdat

pelde stempels en eene 5-of lo-tandige zaad- dit naar hun Vaderland T7orde Overgebragt.
doos. De koekoeksbloem , o0k we1 pinkster- Nerqens zjn zj in z00 grooten getale aanbloem Ofkraajiebloem geheeten,groeitbj 0ns w ezlg als 0P Trinidadjwaarzj dehelftder
op vochtigehooilandenenheetteeuopgaanden, veldarbeidersuitmakenentelkensnieuwenaanruwharigen stengelenfjn-lancetvormigebla- voer uitAziëontvangen.DeKoeli'swerkenniet
deren,- voorts fraai-vleeschkleurige ot'witte jveriger dan de Negers,maar veelnaauwbloemen, die handvormig verdeeld zjn en keurigerjen verdienen om die reden de vpor-

uitgespreide, ljnvormige slippen hebben.Uit keur.MTanneer zj nietaan de overeenkomst
deze bloemenvergaderendebjenveelhonig.- voldoen,wordthun loon vermitlderd.Hoewel
Van het geslacht Lychnis heeft men n0g in ditlaatstevrj hoog isen doorde kostenvan

0ns Vaderland: L.dïf
zrlc Ribth. met roode
:bloemen en lange bloemstelen,- en L.re.
pertina SïsfA. naet raeestal witte bloemen.
sran de buitenlandsche sierplanten van dit
geslacht noemen wj:L .CFlclcdtfosicc L .m et

den overtogt vermeerderd wordt, verklaren

de planters,datna de opheëng derslavernj

alleen een voldoende aanvoer van Koeli's in
staatis de Koloniën van den ondergangteredden.Zeer ware hetduste wenschen,datOok
scharlakenroodebloemen,- L.ffzlJea.
vFï,
:cA. onze kolonie Suriname daardoor aan hare
uit Siberië,- L..grczl#ï#orl Jacq.uitChina, kwljning werd ontrukt.
K oem ,eene stad inde Perzischeprovincie
en L.JoJJorisDddr.uitProvence.
K oeli's, in het Engelsch Coolies in het Irak-Adqjemi, ten zuiden van '
feheran,aan
Fransch Coulies,is in deeersteplaatsdenaam de Badian-Roed ter hoogte van 1000 Ned,el
van een wilden volksstam in het westeljk boven deoppervlakte der zee,iseeneheilige,
gedeelte van het Britsch-lndische president- weleer prachtige en volkrjke plaats, maar
gchap Bombay,wiensleden metdiederBhils, ligtthans grootendeels in puin en telt slechts
Gonds enz.t0tde inboorlingen gerekendwor- 20000 inwoners(voorheen 100000).Zj isver-

den,terwgl zj meestalvan de Jagt,denroof maard wegensde talrjkegraven vanMohamen de vischvangst leven en van alle bescha- medaanscheHei
liqen,waaronderzichhetgraf
atime bevlndt,hetwelk jaarljks door
ving afkeerig zjn. Voorts geeft men den van I'
naam van Koeli's in het algemeen aan de
Hindoe's der lagere klassen)die in hun land

duizende bedevaartgangers bezocht w ordt.
De karavansera's en bazars dezer stad zjn

a1s daglooners,inzonderheida1sslouwerlieden aanzienljk.Zj ligtvermoedeljk Op deplaats
in hun onderhoud voorzien.ZoowelinBritsch- van het onde Choana. Men zegt,datzj uit

als in Nederlandsch Indië yebruikthetgou- de bouwvallen van 7 steden is gesticht,doch

vernem entK oeli's t0tvelerleldiensten,- in- de Afghanen hebben haarin den aanvang der
zonderheid 0ok in tjd van oorlog t0t het 18de eeuw verw oest.
dragen van m unitie en levensm iddelen,daar
K oem a isde naam van eeneaanzienljke

zj beter dan Europeanen bestand zjn tegen rivier in Caucasië.Zj ontspringtaan de noorhet tropisch klimaat.Toen voorts wegens het deljke helling van den Caucasus, bj den
verbod van d0n uitvoer van slaven uit Jxfrika Elbroes, uit 2 bronrivieren, de Goemyzl en
en de opheëng der slavernj in Amerika en de Goem ,stroomt noordoostwaarts,neemtde
op de Amerikaansclze eilanden alhier groot wateren 0P Van de Karamjk, de Boeiwala
gebrek aan werkkracht Ontstond,kwam men
op het denkbeeld om Koeli'
s uit Azië a1s
arbeiders derwaarts te brengen,en daarzich
onder deze zeer vele Chinézen bevonden,gaf
Den den naam van Koeli's aan alle daglooners. In Indië en China sluitmen door middel van m akelaars bepaalde overeenkomsten

de Dongoesla, de Podkoema enz. en stort
zich na den 100p van 72 geogr.mjlmet0n-

derscheidene armen bj Koemsk in de CaspischeZee, hoewelzj bj langdurige droogte

haar water niet z0o ver kan brengen.Aan
haren oever ligt de Koemaansche Steppe,

voorheenvermoedeljkdenbodem eenerzeevormet de Koeli's,volgens welke zj zich ver- mende
binden om gedurende zekeren tjd tegen een
K oem anen ofKomanen,waarschjnljkde
29*
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Oetgen hj deByzantjnscheen de Goessen bj eene redevoering uitsprak:pDelinguaLatina,
de Arabische schrjvers,isde naam van een ab optimiselusauctoribusad Atticam Graevolk,hetwelk door de Slawen met dien van

ciae dialectum imprimis conformata atque

Polowci (Vlaktebewoners)bestempeld wordt, expolita'' - hj overleed echtern0g geene
waarvan deDuitschekroniekschrjversFalwen maand later, op den llden April1767.Hj

of I'
alawen gemaakt hebben. Uit het land
4er W olga en der Jaïk drongen deKoemanen

b
ezorqde00k n0g:yGregorius,Corinthimetropollta, d: dialectls etalia grammaticorum

(omstreekshetmidden derelfdeeeuwljChasaren en Petsjenegen in Europa,breiddenaan
de noordeljke oevers der Zwarte Zee zich
uit tot aan den mond der Donau en t0tu n
deoosteljkeCarpathen,waarhethedendaag-

dedialedisopyscyla(1766)).''
Koendoerlotls (Lazaros), een Griek,
diezich bjzonderverdiensteljk heeftgemaakt
bj de bevrjding van zjn vaderland,werd
geboren op het eiland Hydra omstreekshet
sche Moldavië den naam van Koemanië ont- jaar 1768 en behoorde er met zjn broeder
ving, en werden door hunne plundertogten t0tde aanzienl
jksteenrjksteBcheeqsreeders.
gevaarljk voor de Byzantjnen,Hongaren en Toen in 1821 de Grieksche vrjheldsoorlog
Russen. Hunne hoofdmagt bezweek echter uitbarstte,bragten de beide broeders daaraan
voor de Mongolen, tegen welke zj ook in eene groote geldsom en 8 schepen ten oFer,
den slag aan de Kalka (1224),schoon ge- zoodat zj t0t armoede verviel6n.Hoewel
steund door de Russen, vruchteloos streden. Lazmrosnietregtstrepks deel nam aan de geIn Hongarje ontstonden reeds vroeg Koe- beurtenisssen!bevorderde hj de zaak der0nmaansche koloniën, en de Paloczen in de afhankeljkhel
d door joeden raad en volharMàtrabergen, wier naam , niet weinig naar ding,alsmede door zpn grooten invloed.Hj
dien der Polowcizweemt) vormen misschien was ûp zjn eiland lid van den Senaat.Zjne
een overbljfselderoudste Koemaanschevolk- edele gezindheden veeaauwden niet, toen
plantingen. De laatste en grootste kolonie, later Onder het presidertschap van C@ o
uit 40000 gezinnen bestaande, vlood met t
f'J,frl.
ç gedtlrende hetregentschap,en zelfs

haaxOpyerhoofd,vorstKoetl
ten,in 1238naar
Hongart
le, en werd er door Belâ 11 welwillend ontvangen.De namenderteqenwoordiqe
comitaatsdistricten Groot- en Kleln-Koemanlë

in de laatste dagen zjnslevens,ondankbaarheid en lasteraanzjneverdienstenknaagden.
Nadathjvruchteloosmoeitehadgedaanomvoor

(Koensâg) zjn daarvan afkomstig.De K0emanen worden beschouwd a1s volbloed-MaVyaren5zj behooren dust0tden-Oegrischen
stam .
Koemis,een zeergezochte drank bj de
Kalzukken,bestaat uit zure paardemelk,die
eene gisting ondergaat.Zj heef
t een zuren,

en Ipsara hulp te verkrjgen, overleed de
diep-gekrenkte patriotop zjn eilandden17den
Junj 1852.'Nu eersterkendederegéringzjne
verdiensten:zj verordende een rouw van 50

de zwaar geteisterde eilanden Hydra,Spezzia

dagen, en de Vertegenwoordiging beslootjdat

zjn naam in hare vergadering de hoogste
plaats zou innemen.- Zjn broeder Georg

M ngenameu smaak en is zeer verkoelend, S'
oeltftleriofi.snam zelf deel aan den worstelmaar tevens zeer bedwelmend. Ook bestaat strjd, nadat hj in 1824 aan het hoofd van
er koemisbrandewjn, wina of racky gehee- het Uitvoerend Bewind geplu tst en in 1825
ten en door destillatie uit koemisverkregen. w ederom t0t die betrekking geroepen was.

K oen (Gjsbertus),eenNederlandsthletter- Hj onderscheidde zich door werkzaamheid

kundige, geboren te Breda den 5den Novem- en beradenheid,hoeweldegevolgen van zjn

ber 1736, bezocht de Latjnsche school te krjgsbeleid niet altjdaan deverwachtingen

Leeuwarden, studeerde te Franeker.en pro- beantwoordden.00k zag hj zich dikwjlsbem oveerde aldaar in de regten op eene disser- lesalaerd door listen en partjschappen. In
tatie: pAd loca quaedam Juris etalia depra- 1826 en 1827 maakte hj met zjn broeder

vata (1759)'', waarna hj in 1761 de betrek- zich zeerverdiensteljk Jegensde goedezaak,
king aanvaardde van rector der Latjnsche doordien zj in verzetkwamen tegen de Enschool te Harlingen m et eene redevoering: gelsche part
j.Grdurendehetvoorzitterschap
XDe litteris Graeds ac Latinis,velutim orum van Capo #'fdfrzld behoorde 00k Geory t0t
et hum anitatis magistris n0n contemnendis.'' de oppositiejen na het vermoorden van dien

De school bloeide onder zjn bestuur ongemeen, doch nadat hj voor hetrectoraatte
Amersfeort bedankt had, nam hj in 1762
afscheid van Harlingen meteeneverhandeling
nDe inanipaedagogorum fastu'') terwjl hj
kort daarna te Alkmaar a1s redor optrad
met eene verhandeling: pDe humanissima
animae voluptate, quae ex dodrinae incre-

mento oritur-''Nadat hj voortsbedankthad
voor verscheidene andere plaatsen, ging hj

in 1764 naar Gouza,en hield er eene:poratio de amabiliGraecarum Latinarum que lite-

rarum connubio (1764)''. Vruchteloos bood

m en hem het hoogleeraarsambt aan te Har-

derwjk,doch hjvertrok in 1767a1sprofessor
jn 4: Qude talen naar Franeker, waar hj

presidentdesgeljks.ln 1843 washj voorzitter van den Btaatsraad,en overleed in Maart
1858.

Koenen (Hendrik Jakob):eenverdiensteljk Nederlandsch letterkundlge, geboren te
Amsterdam den lldenJanuarj1809#studeerde
in deregten enpromoveerdein 1831.Hjwerd
vervolgens lid van den gemeenteraad in zjne
geboortestad en van de Provinciale Staten
van Noord-Holland,en ûverleed op zjnlandgoed Buitenrustbj Haarlem den 13den October 1874. Behalve een paar regtsgeleerde
werkles schreef hj: pAdriaan Pauw. Eene
bjdrage tût de Kerk-en Handelsgeschiedenis
der 16de eeuw (1842)'',- pGeschiedenis der
Joden in Nederland (1843)'',bekronnd door
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het Provinciaal Utrechtsch genootschapj - Jurementde l'AcadémieRoyaledeBerlin etl
Hiërônymus van Alphen als christep, als (1752).''
letterkundige en als staatsman (1844)'', K oenraad.Onder dezen naam vermelden
XGeschiedenis van de vestiging en deninvloed wj:
der Fransche vluchtelingen ill Nederland
Koenraad.
!',koningvanDuitschland (911-

(1846)'', bekroond door deMaatschappjvan 918).Hjwashertog derFrankenenbeklom,
NederlandscheletterkundeteLeidrn,- plujk- toen Duitschland na het uitsterven der Karoredeop D.J.van Lennep (1853)'',- pV00r- linyen een Keizerrjk geworden was en Ottoj
lezingen over den Engelschen dichterMontgo- de .
ppprl'
ucFlfke van Saksen wegens gevormery (18s3)'' - fDe Nederlandsche boeren- derdenleeftjddeKoninkljkewaardigheidvan
stand historisch beschreven (1858)'.,- pGç- de hand gewezen had,den Duitschen troon.
dachtenisrede np G.H.van Schabert(1861)M, Intusschen was Onder hetbewind der laatste,
RToe
K
r gedachtenisvanldJeacTo
obn
uge
s J(o1h8a
nnqsle zwakke Karolingen alle magtzoozeer in hany, predikant te Ot
63)',- den der aanzienljken geraakt,datziJ-ne geFTernagedachtenisvan C.M.van derKemp, heele regéring slechtseene reeks vanpogi
nren
ln leven raadsheer in het Prov. geregtshof k0n wezen, om aan de Keizerljke waardlgvan Zuid-Holland (2dedruk 1868)'',- pover heid op nieuw aanzien te verschafen. Hj
de beide Staatspartjen in devoormalige Re- moestbjv.in 912tegen Lotharingen,hetwelk
publiek derVereenigde Nederlanden (1868)'', zich van het rjk losgerukten aan Karelde
ezingen over de geschiedenis des Wezlrosf#kd,koningvan Frankrilk,onderworpvborl
Nederlandschen handelsr - pvoorlezingen pen had, te velde trekken,hoewelhj het
over de geschiedenis van scheepsbouw en slechtsgedeelteljk wederbj zjnelandenk0n
zeevaart(1854)'',- pvoorlezingenoverdege- voegen.00k moest hj strjden tegen hertog
schiedenisderhnanciè'
nvanAmsterdam(1855)''
, Sendrik nan z
gt
xkt
sezl,wien hj de Opvolging
alsmede het dichtstuk: pDe Christenzending toestond in hethertogdom Saksen,maar het
(1854)''.Voorts komen 0ok eldersgedichten bezit der overige rjksleenen weigerde.Hj
van hem voor en was hj een jveri
g mede- belegerde hem in hetkasteelGrona,dochk0n
Werker in ,De Heraut''en in andere tjd- niets tegen hem uitrigten,daar Hendrik zich
verbond metLotharingen en metden Koning
schriften.
Koenigtsamuel),eenverdiensteljkwiskun- van Frankrjk.Metmeervoorspoedbeteugelde
dige,geboren teBudingenin1712,studeerdete hj de hebzuchtvan onderscheideneaanzienBern,Lausanne,Baselen Marburgindewjs- ljken in Zwaben, die den Rj'lsvrede verbegeerte en wiskunde, vestigde zich vervol- stoorden. Twee van hen werden in hechtenis
gens a1s pleitbezorger te Bern en wekte de genomen en onthoûf
d.Ook hertog Arnolfvan
algemeene bewondering door zjne wegsle- &ïjerdl moest voor hem zwichten en met
pende welsprekendheid. Kort daarna vertrok zjn gezin de wjk nemen naar Hongarje,
hj naar Champagnejwaarhj 3Jaaronder- vanwaarhjeen invaldeedinBejeren,terwjl
wjsgafaan demarkiezin dw OAJf6I:/,werd hj laternogmaalsmoest vlugten.In 917volin 1740 lid der Koninkljke Académie te bragten de Hongaren eengrootenrooftogtdoor
Parjsen keerde terug naar Bern,waarhj Zwaben en Bejeren t0t aan den Elzas en
de pract
zjjkn vN
eir
ezdee
trtege
atl
maar eerlang Lotharingen,waarbj zjeenaanzienljkenbuit
opn
vat
ed,aar
heerschende veroverden.Bj zjn sterven#op den 23sten
Y;0g0nS
misbruiken dewjk moestnemen.Hjvertrok December917,bezwoerKoenraadzjnbroeder,
.

naar Utrecht, wees eene betrekking aan de hertogEbe
rkamh endevoornaamsteOost-FranAcadémie van W etenschappen te Petersburg kenjom ,totbeveiliging desrjkg,hertogHen.
van de hand,en spoedde zichnaarFriesland, tfrik ran ,* 7r.:64 t0t koning te kiezen,- hetwaarprins W illem IV zjne groote verdien- geen 9ok geschiedde.
sten opprjssteldeenhem een leerstoel- ëerst Koenraad TT, de ,% lg'r, koning der Duit-

in de wjsbegeerte,daarna in dewiskunde-

schers en Roomsch Keizer (1024- 1029),een

terwjlhj een jMrlaterin den Haag debenoeming ontving t0thoogleeraarin dewjsbegeerte en het natuurregt. Hj bekleedde
haar t0t
aan
Jul
j zjn dood,welke voorviel den

gekozen.Nadat hj,te Mainz gekroond,te
Aken den troon bel
tlommen had,trok hj

bezorgde aan de académie te Franeker.Toen zoonvan hertogHendmikrlzFranken.Hjwerd
genoem de Prins stadhouder werd derVeree- na hetuitsterven vanhetSaksischeKeizershuis
nigde Nederlanden en zich te 'sGravenhage (bj den dood van Hendrik II4op een eiland
vestigde, wenschte hj Koeni
y bj zich te in de Rjn tusschen Mainz en Oppenheim ,
houden en bezorgde hem in 1748 de be- voor de oogen van hetverzam eldeleger,door
trekking van secretaris zjner bibliotheek, de vorsten van 8 hertogdommen t0tKoning

aanstonds d00r deverschillende gewesten van
Duitschland om regtte spreken en de volken
21:ten
1757 op den huize Zuilenstein, aan zich te verbinden.Totbeteugeling van de
toebehoorende aan den heer ran Amerongen. eindelooze veeten derriddersen edelen onder-

Hj was1idvan de Koninkljke Académiete ling verordende hj den pGodsvrede'',en om
Berljn en te Göttingen, en schreef onder- degtmstzjnerkrjgsliedentebehouden,stelde
scheidene opstellen in de pActa Eruditorum'', hj vast,datdebeneiciaal-goederen,door de
-

voorts:pDissertatio de vi corporum m oto- vaderen bezeten,nietwillekeurigaandezonen

rum (1838):',- poratio inauguralis de opti- ontrukt konden worden.Inmiddels waren de
mis W olfana et Nèwtoniana philosophandi Italianen opgestaan en hadden l'unne kroon
methndis (1749)'', - pAppel au publie du aangeboden aan den zoon van den Koningvan
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Fr
hjanzkr
ich
jk.W eldra trok nu Kocraad,nadat
verzekerd had van de voogdjschap
over Bourgondië en nadat zjn negenjarige
zoon Hendrik t0tzjnopvolgerbenoemdwas,
in 1026 overde Alpen,tuchtigde deoproerige
vorsten en steden,Pavia en Ravenna,ontving
te Milaan van den aartbisschop Aribert de
koningskroon van Italië,en lietzich te Rome
door pausJohannesIfX ,integenwoordigheid

Keizerljk legerwegensdeongewonehittedocr
eenebesmetteljke ziekteaangetast.Koenraad
zelf trok in een verzwakten toestand over
de Alpen. Te Solothurn deed hj zjn zoon

Hendrik kroonen t0t koning van Bourgondië,
en reisdej overal orde en wet handhavend,
over oost-Franken en Saksen naarFriesland.

NadathjteUtrechthetPinksterfeestgevierd
had,overleed hj den 4denJunj1039,enwerd
van de koningen R'
udolf van Bourgondiëen in den D0m teSpiersbegraven.Hj waseen
K noet Van Denemarken, met zjne gemalin der degeljkste keizers van Duitschlandjdie
t)iJ:!J de koningskroon op het hoofd zetton. de volksvrjheid tegen deonderdrnkkingder
Voortsherstelde hj in Beneden-ltaliëdert
lst leenmannen beschermde en de hertogdommen
en bevestigde de Noormannen in hun gebied, Franken,Bejeren en Zwaben t0téén geheel
omdathj hen alseenbolwerk tegendeGrie- vereenigde.
Koenvaad JJJ, koning van Duitschland
ken beschotlwde.TerwjlnudeKeizerinltalië
zonder aanzien des persoons hetreçtbevei
- (1138- 1152).Deze,een zoon van Frederik
ligde en den binnenlaudschen vrede ln Italië
handhaafde, kwamen onderscheidene aanzienlj@ke
ninDuitschlandinopstand,en Onder hen
@
tvaben.Met
Zpn stiefzoon hertog Ernst- zlZ'
spoed echter beteugelde hj hetoproer,nam
hertog Ernstgevangen,dwong in 1031koning

Stlfan'
ds van Hongarje, die aanspraken op
Bejeren deed gelden,om vrede te sluiten,
onderwierp de Polen,diedeoosteljkegrenZ0n van zjn rjk onveilig maakten,dwong

tan Zwaben en de eerste uit het Huis der
'
Eohensta'
ufen,Tverd geboren in 1093 en Zag
zich, na den dpod Van âLotharius in 1137,
door de Rjnlandschevorsten teCoblenz ge-

kozen (22Februarj 1139)en doordenPauseljken legaat te Aken gekroond (6 Maad).
Toen hj naauweljks20Jaren 0ud was,ha;
hj met zjn broeder I'
rederik keizer Hen#'
rQ F,aan wien hj hetbezitvan hethertogdom Franken verschuldigd was, dapper
bl
lgestaan,en wasnazjnterugkeervan een

Odo, graaf ran Câampayne,die zich een gedeelte vanBourgondiëhadtoegeëigend,afstand togt naar het Heilige Land a1s tegenkoning
te doen van zjne regten op ditgewest,en opgetreden tegen keizer Lotharig', door de
plaatste in 1033 met geweld te Genève de W elfen gekozen.Zelfs had hj zicl
h in 1128
kroon van Bourgondië op zjn hoofd.Toen te Monza als koning van Italië doen kroonen,
Odo daarop, geholpen door Italië, in 1037 doch moest zich vervolgens metzjn broeder
den strjd hervatte en wedereen invaldeed te Miihlheim aan den Keizer onderwerpen.
in Bourgondië,zag dezezichoverwonnen door Zjn moed,gematigheidenzachtheid,alsmede
Gogilo,denhertogvanKoenraad in ditgewest, de vrees der Duitsehe Vorsten voor hetHuis
ês
ill een bloedigen slag bj Bar-le-Duc,waarin derW elfen hadden na den doodvan Lothari'
Odo snetlvelde. Tegen de Slawen, die in de keus op hem gevestigd, hoewelHendrik
1034- 1036 een invaldeden in Noord-saksen, de rrofycF
ze, hertog van Bejeren en Saksen,

zond Koenraad zjn zoon Hendrik in hetveld, de Duitsche kroon als zjn regtmatiç erfdeel
die na het overwinnen van een langen en beschouw de.De diep-gekrenkteH endrikmoest
hardnekkigen tegenstand over de Elbe trok de waardigheidsteekenen desrjks,diehjreeds
en hun land zoolang verwoestte, totdat zj in bezitgenom en had,afgeven,en werdweldra
deo/brengstbeloofdeneenerhoogereschatting. door Koenraad, die 'sH ertogs magt gevaar-lnm l
ddelsw aren 00k weder onlusten in Italië ljk achttevoorde rustdes rjks,gedaagd,om
.ui
tgebroken, zoodat Koenraad in 1036 nog- één vanzjnehertogdommenaftestaan,omdat
m aals derwaarts toog, in 1037 te Pavia op hetin strjd wasmetdeinstellingen desrjks,
eene gestrenre wjze de vierschaar spande, datéén vorstheerschappj voerdeover2 heren den magtlgen aartsbisschop Aribert van
Milaan, die hem gehoorzaamheid weigerde,
benevensdebisschoppenvanVercelli,Cremona
Piacenza,die meteerstgenoemde heulden1ill
degevangenisdeed werpen.ToenechterAribert
uit den kerker ontsnapt was,yreep Mi
laan
naar de wapens en verdedigde zlch tegen den
Keizer, die niet voorbereid was op eene belegering, zöô dapper, dat deze na verloop
van 14 dagen metverliesm oestaftrekken.In
het leger vöör Milaan werd door Koenvaad

togdommen.Daar Hendrik weigerde hieraan
te gehoorzamen,deed de Keizer hem in den
ban en schonk SaksenaanAlbreel
d'
ptrz
lAskanië

en Bejeren aan markgraafLeopoïd z,
.s Oostenrnk.In Saksen wistHendrik zich staande
tehouden,maarBejeren moesthjovergeven
aan den vjand.Toen hj kortdaarna (1139)
te Quedlinburg stierf,verwierfzjn minderJarige zoon Hendrik de .
5edl'
?
z?in 1142 het
hertogdom Saksen, hetwelk Albreeht weder
moest afstaan.0ok Leopold '
plzlk%aksen stierf

de belangrjke constitutie uitgevaardigd van omstreeksdientjd,en Bejeren werdmetde
28 Mei 1037, volgens welke de rjksleenen markOostenrjk aanHendrikJcd- ïra
t
pff,een
van den vader op den zoon en van den broeder Op den broeder zouden overgaan.Daarna
Nverd prins Pand'
ulf van Capua,een dergeweldigste dwingelanden van Italië,vervallen

broeder van Leopold, in leen gegeven.Doch

WelfTrA debroedervandenoverledenHendrik

en zelf aanspraak makende op hethertogdom

Bejeren, zette den 00rl0g voort tegen den

verklaardvanzjnleen,endeNoormanRainulf markgraafran Opddelrï/ken de Hohenstawfen,
in 1038 belcend met het graafschap Awersa. rukte op om de stad W einsberg te ontzetten,
Gedurende den terugtogt uitItalië werd het die d00r de beide broeders Koenraad en K6n-
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d# k uithetHuisderEbk- taulenbelegerd Koenr- d was een moedig en Btandvastig
werd,doch leed erde nederlaag,waarna ge- vorst en een vriend der wetenschappen.De
noemdestadwerdingenomen.lntusschenwaren buitenlandsche aangelegenheden lieten hem

er0akonlustenontstaaninItalië;terwjldrxpld echter geen tjd om debinnenlandsehen=r
sJl Breseiamethervormingsplannen optradte- eisch te regelen.
gen denPausendegeesteljkheid,enRo.
q6rJf, Koenraad JF tweede znon van Frederik
koning derNoormannen op Siciliëzjnemagt II.Hjwerd volgensden wenschzjnsvader:
zl
debvr
dljk
ieveen
dezeuitbreidde,hadden reeds in 1237 te Spiers in plaat: van zjn
0
ycheene
edjehe
nkie
wj

steden van opper- broeder Hendrik door de Daitsche vorsten t0t
Italië reeds meer en meer versterkt.Daaren- Roûmsch koni
n? gekozen en gekroond, en
boven was er openbare 00r10g tusschen de voerdebj 'sKelzersMnhoudendeafwezigheid
he
t
be
s
t
uu
r
i
n
Duitschland.Intusschen maakRomeinen en den Paus.Beidenriepen0?den-

zelfdentjdKoenraadtehulp,endeRomelusche ten deaanzienljken in Daitschland daarvan
Senaat noodigde hem uit,den zetelvan het gebruik om hunneeigeneheerschappj tebe-

aloudeKeizerschapteRometevestiyen.Koen- vestigen,en de Paus,die het vernietigen der
rJM echter,bekendmetdewisyelturlgheidder magtvan Frederik 11 beoogde, ondersteunde
Romeinen en met de zwakheld zjnerhulp- diepogingen.Koenraadechter!yeholpendoor
middelen,gevoelde nietveellustom zich met zjn vader,beBtreed dieaanmatlglngenmetbedeItaliaanscheaangelegenhedentebemoetjen, leid en kracht.Nadat hj in 1238 zjn vader
vooralomGathj dehandenv01had metden in Italië van Duitsche troepen voorzien hadj
strjdtegen Wev'enmetdetwisten derP00l- hield hj in den zomervan 1240 te Egereen
sche hertogen. Toen echter omstreeks dien Rjksdag, Y7a3r0P de Duitsche kerkvorsten
tjd het tret
lrig berigt van het verlies van openljk een krachtig verzet aanteekenden
Edessa0nswerelddeelbereikte,nam Koenraad, tegen 'sPausen aanslagen ill Duitschland.
op aandringen van Bernard eJ4 Clairvau.
r, Daarna,door zjn broederEnzio ondersteund,
'
hetbesluit om een Kruistogtnaar Palaestina overw on hj de Mongolen1 die onder Batoete ondernemen t0trcddingderoverigeChriste- Kltan zijnrivDai
iertschland
de waren evallen, aan
van
Donau, ln die dagen
ljke Staten aldaar.Uitzorg voordeaange- eene
leyenheden desrjksgedurendezjneafwezig- Delphosgenaamd (welligtbj Neustadtaande
held deed hj voorafzjn minderjarigen zoon Leitha),zoodat zj de wjk moesten nemen
Hendrik t0t Roomsch Koning kiezen,belastte naar Hongarje, en aanvaardde daarop den
hem onder de leiding van Hendrik,aartsbis- strjd metHendrik Alee,landgraafvanThiischop van Mainz,methetrjksbestuur,ver- rlngen,op 'sPausen aandringen in 1246 door

zoendezich met Wev'TU,die zelfmeetrok,
Daarnatooghj meteen legervan70000man,
vergezeld Van vele vorsten en bisschoppen,
door Hongarke over Constantinopelnaar het
Heilige Land,vanwaar hj na den rampspoedigen slag bj Iconium (Odober1147)en na

de Rjnlandschebisschoppen t0ttegen-koning

en deed een algemeenen landvrede bezweren. gekozen.W èlverloorKoenraad doordeschan-

deljketrouweloosheid van Q graven uitZwaben op 5 Augustus 1246 den reedsbjna geslag vôör de poorten van Frankfortj
maar door de Duitsche steden en doorhertog
w onnen

Otto 114 Beî
jeren ondersteund,versloeghjin

vruchtelooze pogingen om zich van Damascus 1247 Raspebj U1m en dreefhem terugnaar
en Askalon meestertemaken,in 1148 onver- Thi
iringen, waar dezein datzelfde jaarden
rigter zake terngkeerde. Doch reeds vôôr 17denFebruarj overleed.In zjneplaatswerd,
hem was hertog Welf TV naarDuitschland op aandringen van InnocentinsIV graaf < iJgesneld en had,in het vertrouwen op een l
em nan Aolltil# gekozen (3 october1247),
verbond onder wej met Roger 11 van Si- die eerst laat aanhangers vond en een leger

dlië gesloten,de vpandeljkheden tegen den verzamelde, waarmede hj Koenraad bj OpKeizer hervat, maar werd door den Jongen penheim versloeg.Inm iddelsw as FrederLk 11
koning Hendrik in eene overrompeling bj in Italië gestorven (1250).Na zjn overljden
Floc.
hberg (1150) overwonnen,zoodatI'
rede- verslapte het Rjksverband in Dllitschland
rïk van Z're es tusschen beiden m oestkomen zoozeer,datKoenraad alleen op den bjstand
om hem goede vredesvoorwaardentebezorgen. van Bejeren k0n rekenen,daar de OostenO0k Hendrik deN >'
r,thanst0trjpheidvan rjksche en Thiiringsche Successie-oorlog en
jaren gekomen, deed zjne aanspraken op deafzonderljkeverbindtenissenvanvorstenen
Bejeren gelden.Tegeljkertjd wendde zich steden de magt van het geheel verdeelden.
Koettraad's zwager,de Poolsche hertog W la- Doorden Patls met den banvloek beladen en

#i:!lv:,t0them om hulptegenzjnebroeders, door den tegenkoning W illem bedreigd,0ndiehem uithetlandverdrevenhadden,terwjl dernam hj, om althanshetrjk van Apulië

gezantenvandenPausenvandeRomeinenhem te behouden, in 1251 een togt naar Itlië.
gedurig aanspoorden t0t een togt naar Italië. Onderstet
md dnnr zjn broederManfred,onTe midden z'
ljnertoerustingent0tdezen over- derwierp hj dat rjk en maaktein octûber
leed echter Koenraadt vermoedeljk aan ver- 1256 zich meester van Napels.Doch de lasgif, hem op last van Ro-qer toegediend,te tertaal van den Paus maakte de gemoederen
Bamberg den 15den Februarj 1152.Daar' van hem afkeerig en wierp telkensnieuwe

Jaren te voren zjn zoon Kendrik overleden zwariyheden op tegen de vestiging zjner
en zjn tweede zoon Frederik eerst 7jaren magtm Italië.Hj werd zwaar ziek en over0ud was, had hj zjn neef Frederik fff, leed na eene langdurige sukkeling in het
hertng van Zwaben, t0t opvolger benoemd. legerteLavelloop den zlstenMei1254.Zjn
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eenige zoon nïonnradUn, toen 2Jaar 0ud en zjneliederen en spreuken gedruktzjn inden

in Iluitschland achtergebleven,had hj nooit XMinnesinger''van von der S'
J.g:l.
gezien.
Koenradj;n,gewoonljk Koenraad >4 ZwaKoenraad deGrppfd,markgraafvan Meiszen ben geheeten,Deze,de laatste telg van het

(1127-1156).Hj was de zoon van Thimo Keizerljk huisder.
Eoh'
enntavfen,dezoonvan

rgAl W ettin, markgraaf van Meiszen en aan- Koenraad JF en de kleinzoon van keizer
rederik JT, werd geboren in 1252 en wa:
schouwde het levenslicht omstreek 1098.Op I'

lastvan zjn vroeggestorven broedervoltooide eerst 2lren 0ud,toen zjn vaderstierf.Gehj in 1124hetd00rdezen gestichteklooster durendezjne minderlarigheid,terwjlhj aan
op den Petersberg, en zoowelhj alszjne het H0f van zjn 00m , hertog Lodewj;k
gemalin Lukardis begiftigden het met aan- t
wl Beqeren werd opgevoed,hadManfred,bj
zienljkegoederen.Gedurende eene veetemet hetvalsch geruchtvanhetoverljdenvan zjn
n
zjn neef, den markgraaf Hendrik de Jon- eef,zich meester gemaaktvan de kroon van

J- in 1126 in Sicilië, maar verklaarde zich bereid om haar
Jdrd Van Meiszen, geraakte hi
zevangenschap en moest tot aan diens over- a1sefdeelaan Koenradl
jn tevermaken.Paus
'
l
%
ljden zdnedagen doorbrengen op hetslotte ClemensIV echter,vervuldmethaattegenhet
Kirchberg.Keizer Lotharius benoemde Koen- geslachtderHoltenstaufen,schonk hetkoningrct? tot opvolger van dien Sendrik in het rjk Sicil
ië aan Karelrtzl Anjou,die hetna
markgraafschap Meiszen. In 1136 volgdehj denederlaag en den doodvan Manfredinbeden markgraafR'
y drik desgeljksop in zjne zit nam (1256).W eldra echter werden de
er:anden en ill de Lausitz,en verkreeg in Fr
Itaa
li
nasncehnenwr
eneve
zoln
ig
deo
nve
aa
rndle
cod
en
wi
randgnn
elagnedj
zand
ten
r
1143 van den Keizer hetgraafschap Rochlitz.

Zjne gemalin overleed in 1146 en hj zelf metdeuitnoodiging,om zjn vaderljk gebied
den5denFebruarj 1157,nadathj 2maanden te aanvaarden. V01 moed en geestdrift trok
tevoren als monnik zjn intrek had geno- hj,vergezeld doorzjn vriend Frederik,een
.#J#elj
men in het Petersklooster,waarbeidenbegra- Z00n van den markgraafK ermann
ill het najaar van 126% met een leger Van
ven zjn.
Koenraad tl
cs M arbnrg, een priester,be- 10000 man over de Alpen.Hoewelde Paus
ruchtwegenszjnescbjlnheiligheid en wreed- hem den banvloek naar het hoofd slingerdej
heid.Hj wasbiechtvaderderlandsgravinEli- verwierfhj weldra talrjke aanhangers, en
zcsdfA ran A e'ddezl en werd in 1232inquisiteur ofschoon zjn stiefvader Meinhard 1)J4 Tyrot
en kettermeesterin Duitschland.Tochgelukte en zjn 00m hertogLodewl
jkvanze?
l/dres hem
hethem niet,de inquisitie aldaarin tevoeren. te Verona verlieten en huiswaarts keerden,
Hj had zich reeds door de gestrengheid, washj aanvankeljk voorspoedigin zjne0nwaarmede hj aan deRjn,in Thi
iringen en dernemingen. De steden van opper-ltalië en
in Hessen de kettersvervolgde,hetongenoe- Rendrik ran O.:fiJ9', de voormalige bondgegen des volks op den hals gehaald, toen nootvan Karel,kozenzjnepartj,- teRome
hj zich 00k vergreep aan graafHendrik el4 werd hjmetgejuich ontvangen,endeopstand
Sayn en hem het haar van de kruin deed te zjner gunste op Sicilië breidde zieh meer
scheren.Op aanklagt van dezen w erd Koen- en meeruit;o0k de slag tegen de Franschen
raad voor eene buitengewone regtbank te bj Pontedi-valle werd qewonnen.In het
Mainz geroepen en opeenebeschamendewjze hoofdtrefen echter bj Tagllacozzo ofScurcola
weggezonden.Op den terugtogt werd hj niet (23 Augustus 1268) werd Koenradvn door
ver van Marburg, op den 3lsten Junj 1233, eene krjqslistvan den kruisridderD œr# de
door eenige edelen overvallen en gedood. Trcldry,dle in hetleger van Kamelstreed,in
Niettemin is hj door Gregorins IX heilig weerwilvan de dapperheid zjnertroepen geverklaard.
Koenraad Tan r irzl- g, een van de verdiensteljkste dichters der middeneeuwen. In

zjne gedichten ontwaartmen reedshettjdperk Van verval dar midden-Hoogduitsche
poëzj;toch is hj bjuitnemendheidmeester
van den vorm en komtin zjndichttrantveel
overeen met Got@ried Oz
l Straatsburg.Hj
overleed te Baselin 1287,waarhj een huis
bezat, hetwelk later zjn naam behield.Zjn

slagen en op de vlugt doorhetverraad van
Inrangipani gevangen genom en. M et toestem ming van den Paus deed de hardvochtige

Karelop 29 october1868 Koenradnn en zjn
vriend Ikederik 0? hetmarktplein teNapels
onthoofden.Hj stlerfmetbewonderenswaardigen moed.Zicht0thetvolk wendende,welks
wettige koning hjwas,wierp hj zjn hand-

schoen als een wraak-eischend onderpand
onder de menigte met den last om dien over
laatste,onvoltooide gedicht van den Troyaan- te brengen aan Petrus,koning van Arragon
schen oorlog, waarvan een gedeelte voor het en erfgenaam van zjneaanspraken op Apueerst verschenen is in Mûller's nsammlung 1ië en Sicilië. Ridder Tr%œksesz 1*p, W aldaltdeutscher Gedichte (d13)'', werdmethet Jlr# raapte hem op en vervulde niet zonder

roote moeite den laatsten wensch van zjn
vervolgdoor.80then Kelleruitqegeven(1850). g
Het meest schittert hj als dlchter in zjne heer. Petrns kwam dan 00k later,in 1282#
kleine verhalende stukken,zooals in rEngel- toen de Siciliaansche vesper een einde had

hard (1673- 1844)''.Voortsvermelden wiivan
hem : motto mit dem Bart (1838)*'
, pDer
W eltLohn (1843)''
,- delegenden van .Silvester(1841)'',- dievan rAlexius(1843)M,-

gemaakt aan de Fransehe dwingelandj, in
hetbezitvan Sicilië.Evenalszjngrootvader,
was Iioenradl
jn vervuld met liefde voor de
Duitschetaalendichtkunst.W jbezitten ver-

en sDiegoldene Schmiede (1840)'',- terwjl moedeljk van hem een Dllitschenminnezang.
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Zjn treurig l0t is doormeer dan een treur- is hetbinnengewelfveellagerdan hetbuitenspeldichter behandeld.
gewelf.Een derfraaiste koepelsvan dennieuK oepang of Timor fp:zf-.
g,een koning- weren tjdisdie van hetmuséllm teBerljn.
rjk op dezuidwestkustvan heteilandTimor, K oepokken , zie Pokken.
was bj de komst der Europeanen een der K oeran is de naam van eene rivierin de
voornaamsterjken van diteiland.Een groot residentie Zuid-en ooster-Afdeeling van B0rdeel daarvan is echter afgestaan aan andere néo.Zj ontspri
ngtop hetmiddenlandsch gevorsten van Timor en Belo,zoodat hetland- bergte,wordtkrachtigdoordezamenvloejlng
schap zich bepaaltt0teen klein gedeelte van van de Segah en Kalaien valtmet3 monden
Timor's westhoek,Klaiba genoemd.De vorst in zee.Zjisin haarbenedenloopbevaarbaar
en het meerendeelder2000onderdanenwonen
op heteiland Samao.HetNederlandschgezag
berust er in de handen van den z'esident van

voorschepenmeteendiepgangvan 3Ned.el.Koeran ofIroen is0ok de naam van een landschap op de oostliust Van Bornéo,hetwelk
Timor.Delandstreek isrotsachtig;zj levert zich uitstrekt van de rivier Tawva t0taan

paarden,varkens, sapies, sandelhout,djati- denAart-Gjzenshoed.Hetheefteenebevolking
hout,maïs,goud,enz.
van 3000 Boeginézen:500 Malejersen vele
Koepany is o0k de naam der hoofdplaats Dajaks, benevenseenlgebevaarbarerivieren.
van hetNederlandsch bestuurvan Timor.Zj T0tdevoortbrenselen des landsbehoorenstof-

ligt er in het zuidwesten aan eene evenzoo goud,ivoor,amber,kamfer,rotan,hout,wasj
genoemde baai, en telt 3500 zielen, onder sago, cacao, notemuskaat, nagelen, kokoswelke zich slechts 100 Ellropeanen b6vinden. noten,katgen,rjst,tripang,vogelnestlesenz.

De huizen zjn er onregelmatiy gebouwd;het

residentiehuis is ruim en fraal, en in 1826
verrees er eene Protestantsche kerk. Voorts
heeftmen er een tempelvoor de Mohammedanen en een voor de Chinezen,eene Nederlandsche en 2 Maleische scholen, en een
steenen tolhuis aan den mond der rivier.Aan
de zuidzjde der baaiverheft zich het fort
Concordia. Het klilnaat is er aangenaam en
koel, en de baai diep en veilig.Er is veel
scheepvaart en handel. - O0k een paa'
r

K oerdlstan of het land der Koerden in
Vöôr-Azië is geen naauwkeurig begrensd ge-

bied.Hetstrektzichuitlangsdezuidoosteljke
noordwesteljkehellingvanhetZagrosgebergte
helling van het Armenise,
he hoogland en de

en ligt tusschen deze beide gebergten en de

Tigris ongeveer van 36030' t0t39030'N.B.
en van 59Ot0t 66O0.L.van Greenwich.Het
land is grootendeels zeer bergachtig en te
woesternaarmatemenhoogerklimt.Intusschen

zjn er zeervruchtbare en bekoorljkedalen.
eilandjes in den Indischen Archipel, eene Alleen langs den oever van de Tigrisin het
rivier en eenige dorpen op Java,Sumatra en
Borneo dragen dien naam.
K oepel-,ketel- ofkogelgew elf noemt
meneenveelhoekig,laag-rondofhalfbolvormig
gewelf, hetwelk het dak van een gebouw
vormt en doorgaansvoorzien isvan eeneronde

Opening voorhetlicht.Dikwtlls doetmen op
de t0p van zulk een koepeleentorentjeverrjzen,dat aan dezjden open is en wegens
zjnegedaanteden naam van lantarendraagt.
Het oudste koepelgebouw is het vermaarde
Panthéon teRome.Laterlegdemenzich vooral

in het Oost-Romeinsche rjk op d:n koepelbouw t0e en stichtte er koepels van de zonderlingste vormen. Voor kerken kwam het

koepeldak algemeen inrebruik.Hetprachtigste gedenkteeken van dlen aard is de Sophiakerk (thans moskée) te Constantinopel.Uit

zuiden deslands isde bodem vlak,maar des

zomers d0r door de verschroejendehitte en

alleen groen in het vochtig saizoen.
De Koerden vormen een roofzuchtig, M0hammedaansch,zwervend volk van Indo-Ger-

maanschen stamqzj zjnaldaarsedertonheugeljken tjd gevestigd,en waren indedagen
der oudheid bekend onder den namen van
Kardoechen en Gordyaeërs.Zj zjn verdeeld
in onderscheidenestamm en onderafzonderljke
hoofden en onderscheiden zich doorvrjheidsmin,m aar tevens doorw oestheid.Danalleen,
wanneer de naburige rjken door eene krachtige hand werden bestuurd,hielden zj zich
rustig en blevenzjinhunnegebergten,terwjl
zj andersdoorstrooptogten deaangrenzende
gewesten teisterden. Dlentengevolge zjn zj
vervan hun eigenljkvaderlandverspreid.Men
vindterin grooten getaleinArm enieenM esopotamië,maar zj strekken alsherders,kara-

laatstgenoemd rjk drong de koepelbouw door
in Italië, - eerst naar Ravenna toen naar
Venetië, - en bereikte desgeljks Frankrjk vanenleidersofroovershunnetogtennietzelden
en Duitschland,waarhj de basiliekenboven uit t0t aan de muren van Tokat:Siwas en
het kruis versierde.Hj ontwikkelde zich in anderesteden inKlein-Azië.terwjlmen hen
de moderne Italiaansche bouwkunst.De koepelvan lrunellesehi op den d0m te Florence
gafvooralaanleiding t0thetstichten van den
koepel op de St.Pieterskerk te Rome, en deze werd vervolgenseen voorbeeld voor
hen,dieprachtige kerken wilden stichten.De
nieuw-ltaliaansche koepelrust sedertM iehele
2zl#d?o m eestalop een cylindervormigenonder-

oostwaarts aantreft t0t in Khorassan.Slechts

weinigestammenhebbeneen vastverbljf:de
meesten trekken des zomers naar de koele
bergstreek en deswintersnaar de vlaktenaan
de TigrisenEufraat.Behalveveeteelteneenige

landbouw isderooverj hun hoofdbedrjf!terwj1zj tevenseenedubbelzinnigegastvrjheid
huldigen.Als uitstekende ruiters valthun het

bouw, die eene rj van vensterstelten van omzwerven gemakkeljk,en zj staan op een
eene colonnade voorzien is. H et inwendig zeer lagen trap van beschaving,zoodat zj
gedeelte van zulk een koepel is in vakken nagenoeg geene staatsregeling kennen. W e1
verdeeld of met fresco's versierd. Doorgaans leven zj onder eigenevorsten,maarhetge-
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zag van deze iszeergering,behalve wanneer zjn onvruchtbaar en van water verstoken,
zjhetzichwetenteverBchafendooxpersnon- andere vruchtbaaren metwoudenbedekt.Men
ljk overwigt.Intusschenishungebiedinnaam heefterwitte,roodeenzwartevossen,beverBj
onderworpen aan de Porte en aan denKoning otters,reeën,wolven,beren,zeehonden enz.,

van Perzlé,zoodatdeeerstehetnoordeljkste

-

van het qlaleet Bagdad bevat,- de laatste
het zuideljk gedeelte.Geen van beiden echter kunnen de Koerden in onderworpenheid
houden. In Turksch Koerdistan zjn Amida

naamd.Deze eilanden zjn in dc17deeeuw

voorts jzer,koper,zwavel en salmiak.

inboorlingen, die op een lagen trap van
en verreweg het qrootste gedeeltebezit,het- De
welk de elaleetsDlarbekr(Koerdistan inmeer Ontwikkeling staan,heeten Alno,en worden
bepaalde beteekenis),W an en een gedeelte alleen op de Russische eilanden Koerélen ge-

door de Nederlanders ontdekt,doeh laterdoor
de nasporingen van Krnsenstern en W rangell
meer bekend geworden. De zachtmoedige in-

(Diarbekr) en Bitlis(Bedlis)do voonaamste wonerszjn zondermoeitein GriekschKathoplaatsen,eninhetPerzischgedeelteKirmansjah. lieken herschapen.
Behalve Koerden heeftmen in KoerdistanTurken, Perzen en Bedoeïenen.- De taalder
Koerden is een tak van den Iranischen stam
en,hoewelsterk methetNieuw-perzischovereenkomende, toch eene zelfstandige taal.

K oerland , eene der Russische Oostzee-

provinciën,wasvoorheen een zelfstandig hertogdom , hetw elk oigenljk uittwee hertogdommen, Koerland en Semgallen, bestond.

Ditlaatste washetoosteljk gedeelteen beZj bezit 2 hoofddialecten:het Koermandqji hoorde met Ljfland aan de Zwaardridders.
en het Zaza.Men meent,datde weinig be- Toen echter Rusland zjn gebied uitbreidde
kende talen der Loeren en Bakhtiaren desge- en de Zwaardridders zich in Ljiand niet
ltjks tongvallen van hetKoerdisch zjn.Hoe- langerkonden staandehouden,stonddelaatste
wel er enkele dichters en gesehiedschrjvers grootm eester, Gottltard Kettler,in 1561 Ljfgenoemd worden,heeftmen geene eigenljke land af en verkreeg Koerland en Semgallen
Koerdische letterkunde. De meeste Koerden in leen van Polen.Hierdoor werd de geestevan het oosten kennen ()ok hetPerzisch,en ljke magtdierOrdein eenewereldljkeherdie van hetwesten het Turksch;zj bedie- schapen, daar hetleen van Kettler t0tin de
nen zich in schrifteljkeonderhandelingenvan 18de eeuw in hetbezitbleet
'van zjnenakodietalen,en sommigen zjn o0k bekend met melingen.Ten gevolgevan hethuweljk van
hetArabisch.
hertog I'
riederielt <ï!#eJ- van Koerland met
Koereihen of KoereQen is de naam der de Russische prinses Anna,eene dochter van
oude volksmelodieën, welke de Zwitsersche czaar Iwan (1710),en vooraldoorhetoveralpenherders zingen ofop den hoorn blazen) ljden van den Hertog, waarna Anna onder
lvan Peter de Groote
wanneer zj de koejen huiswaarts brengen. de besehermheerschappi'
m Koerland allengs onder
Die melodieën zjn hoogsteenvoudig,maar regentes bleef,kwa'
maken door den verwonderljken weergalm den schepter van Rusland en hierdoorin verder bergwanden een diepen indruk.Men vindt wikkeling met P0l0n, hetwelk de hertogen
ze in hetwerk van Huber.. Recueil de ranz van Koerland a1s zjne vasallen beschouwde.
des vaches et de ehansons nationales de la Toen voorts na den dood van P eter de Groote
hertogin A nna den Russischen trbon beklom
SuissepgurlaQûteetla guitarre (1830)''.
K oemlen , in hetJapansch Tsi-i%ma,is (1730), handhaafde zj met goed gevolg de
denaam eenerreeksvanzlbewonndeeilanden, regten van haren00m enopvolgerin Koerland,
die zich overeenelengtevan 180 geogr.mjl hertog Ikrdinand. Na den dood van dezen
uitstrekken, eene oppervlakte bezitten van (1737)werd doorAnna'sinvloedhaargunste295 D geogr.mjl en van de zuidpuntvan ling Biron t0thertog van Koerland verheven.
Kamtslatka doorloopen t0t in de nabjheid Deze echter wistzich niet bemind te maken
van het groote Japansche eiland Jeso, een en zagzichnahetoverligden vanAnna(1740)
sehakel vormend in de vulkanenketen van door haren opvolgerIwan V naar Siberië verJapan en Kamtslatka. Deze eilanden be- bannen.Na onderscheidene vruchtelooze herhooren,metuitzonderingderzuideljkstetwee, togskeuzen werd echter Biron doorPeter 1II
Koenasiri(49 D geogr.mjl)enItoeroep(v00r- uitSiberië teruggeroepen en door Qatharina11

heen Staten-Eiland,125 1 geogr.mjl),die (1763)inzjneregtenhersteld,- Ja,eindeljk
bj verdrag van 26 Januarij1855aan Japan door dePolen erkend,zoodathjin 17690nverbleven zjn,allen aan Rusland en vormen gehinderdzjn bewind aan zjnzoonPeterkon
een district der voorm alige Russisch-Ameri- overdragen.Onder hetbestuurvan dezen ontkaansche bezittingen. De grootste zjn,van stonden er ernstige onlusten.De Koerdische
het noorden zuidwaarts trekkende:Sjoemsjoe Landdag, door den adel gevormd, nam het

(10.6 o yeogr.mjl),Paramoesjir (53,4 (n besluit (18 Maart 1795),dat men zich aan
geogr. mkl),Onekotan(11,5 (a geogr.mjl), den Russischen schepter onderwerpen zou en
eischte van den Hertogzdie zich tePetersburg
Simoessir (7,
6 1 geogr.mjl) en Oeroep of
Alexander-eiland(26,6 o geogr.mjl)methet bevond, dat hj vrjwlllig afstand zou doen
fort Koerilo-Rossi. De geheele eilandenreeks van zjn gebied.Hj ging hiertoe over tegen
is van vulkanischen aard en draagt8 of 10
meestal n0g w erkende vuurspuw ende bergen

schadeloosstelling,en Koerlandw erdeeneRussiscbe provineie. Intussehen behield hetge-

t0teene hoogte van 2000 Ned.el.De kusten deelteljk zjne eigenewetten en instellingen,
bestaan er doorgaans uitsteilerotsen,zichuit w aardoor de adel begunstigd en de landbouwoeste baren verheâbnd. Sommige eilanden wende stan; verdrukt wer4, hoewel keizer
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àkœander in 1817 eene oirkonde bevestigde, vreemdelingen.Zj vervaardigen veel zeepj

waardoor hetljfeigenschap opgeheven en het kaarsen,leder,laken en brandewjn.Hetgouregt der landbouwers tegen de aanmatigingen
van den adel beveiligd werd.

vernement bestaat uit 11 distriden. - De
hoofdstad Koersk heeft ongeveer 30000 inwos en is gebouwd op een heuvelterplaatse
Koerlandheefteeneuitgebreidheidvan4951/s ner
I
ngeogr.mj1enteltomstreeks620000,meeren- waar de Koera zich uitstortin de Toeskara.
deels ProtestantscheChristenen.Hetheefteen Zj is de zetelvan den burgerljken gouvervlakken bodem , slechts hier en daar bedekt neur en van een bisschop,en heeftmetzjn
metheuvelreeksen en metvelebosschen,moe- gouvernementsgebouw en 22 kloosterseenberassen en m eren, welke afw isselen m etzeer vallig voorkom en. De inw oners hebben vele
vruchtbare streken. Het noordeljk gedeelte fabrieken eneenlevendigenhandelm etM oskou
deslandseindigtin KaapDomes-Naes,alwaar enz. O0k heeft men er een gymnasium ,een
zich, evenals op het tegenoverliggend eiland paar parochiescholen, een gymnasium voor
oesel, een vuurtoren verheft. Het hoogste geesteljken, een invalidengesticht en een
punt van Koerland,de Hiiningsberg,verheft gedenkteeken ter eere van den dichter Bo-qzich slechts een paarhonderd Ned.el.T0t de #czlpzpif.
p'
.In de nabjheid derstad zjn vele
rivieren behooren erde W indau,deKoerische meloenkweekerjenj benevens de Korennaja
Aa en de Diina. Van de 300 meren,die te Poest
yna (deKorensche kluis),thanseenrjk
zamen eene oppervlakte beslaan van rtlim 3 klooster met 3 kerken en een wonderdadig
o geogr.mj1zjndievanOesmaiten(13/5de(a Mariabeeld.Men houdt er steeds op den 9den

geogr.mjl),waarin zich een eiland bevindt,
van Libau,Anger en Saoeken devoornaamste.
Hetklimaat is er gematigderdaninLj:and,
doch de wintergewoonljk zeergum'.Landbouw , visscherj? jagt en veeteelt zjn de
voornaam ste bezlgheden der inwoners; oôk
bloeiter de bjenteelt,en men vindtaan de
kust veel barnsteen.De njverheid heeft er
n0g nietveelte beteekenen en zelfs de haudelisernietaanzienljk.DehoofdstadMitau
kan men ternauwernood eene koopstad noemen;dochLibauenW indat
lzjninditopzicht

Vrjdag na Paschen in een groot gebouw ,

verdeeld in 350 winkels voor koopwaren,

eene druk bezochte Jaarmarkt.In 1854 be-

droeg er de waarde van den Omzet10 millioen zilveren roebels. - Na deze stad is

Bjelgorod de grootste van dit gouvernement.
K oessoe,Koesso ofKossoisde naam van
een g'eneeskundig gewas,afkom stig van -B@nJwïc sylratica Brwee(Brayeraanthelminthica

#JA).Hetbehoortt0tdeDryadeën,eene afdeeling derRosacëen,enonderscheidtzich door
eene rondekelkbuis,intweeschutbladengehuld,

van meer beteekenis. De bevolking der 21 meteen lo-deeligenzoom,- voortsdoorljnsteden bestaater grootendeelsuitDuitschers; vormige, zeer kleine bloembladen,omstreeks
meeldraden, twee vruchtbeginsels en een
de landbouwers daarentegen zjn qedeelteljk 20
Letten ofKoeren,gedeelteljk Estnlschestam- stamper met schildvormigen stempel.De verm en, zooals Liven en Krewinnen.Van deze dienst
eljkereizigerBrleeontdektedezenboom
laatsten heeft naen er echter slechts Tveinige in de bergstxeken van Abessinië,enk
%eltimper
duizenden.
vond dien in 1838 bj Dendera in hetgewest
K oersk is een der vruchtbaarste gouver- Oerahoet,in det0tTigrabehoorendeprovinde
nementen van Europeesch Rusland en grenst Agame.Hj wordt omstreeks6 Ned,elhoog
in het noorden aan Orel, in heteosten aan en bevindt zich doorgaans in een gekrom den
MToronesj,in hetzuiden aan Charkow en in toestand.Meestalplant men hem ,t0t geneeshet westen aan Tsjernigow.Hetteltop nage- kundig gebruik,tusschen de cypressen,die er

noeg 820 o geogr.mjlomstreeks 2 millioen in steden en dorpen de kerk omringen. De

inwoneré en is dus een der m eest bevolkte bast is zeer glad,w itachtig en,w aar de blagewesten van Rusland.H et vormteene gol- deren afvallen,metbruine strepen geteekend.
vende vlakte met lage heuvels,waargraan, Aan den stam vindt m en onder de takken 14
groenteen ooftuitmuntend yedjen,terwjlde tot 16 behaardekringen,w ierharenopdievan
vette grond er geene bemestlng vordert.O0k paarden geljken. De bladeren hebben een
is het klim aat erzo0 zacht,datm eloenen er vindeeligen vorm ;degrootereafdeelingenzjn
op den kouden grondgroejenendewjnbouw langwerpig en spitsen aan debasishartvormig,

er voortreFeljke uitkomsten oplevert.Devis- dochdekleinererondenhartvormig,terwjlalle
scherj is er van weinig belang,omdathet behaard zjn.Debloemen zjnt0teenegroote,
land slechts weinige rivieren bezit en deze
des zomersOp haren togt naar de D0n en de

digtbezette aar vereenigd.Degedroogdedeelen
van den koessoeboom hebben allen een eigen-

Dqjepr doorgaans uitdroogen. Daarentegen aardigenreuk.In Abessiniëljden velemannen
bloeit er de veeteelt,inzonderheid de runder- on VrollWenaa11ingeWandsWormen,Omdatm0n
en schapenfbkkerj,terwjl de stoeterjen er er veelvleesch nuttigt in ongaren toestand,en

goede oorlogspaarden ogleveren.Men legter men heeft er de gewonnte, date1k mensch

zich jverig t0eop debpenteelt;wasenhonig van inlandsche beschaving zich eenmaalin de
vormen er uitvoer-artikels. De jagtbezorgt maand van die gasten ontdoet. Daartoe geer veel wilde vogels.die er naaralle kanten bruikt hj 'savonds een handvol koessoeverzonden worden.Moeras-jzererts, kalk en bladeren op3/4devaneenpintbier.Denvolgenkrtit zjn er de voornaamste delfstoFen.De den dagishj voorniemandtesprel
ten,want
inwonerszjn meestalGroot-enKlein-Russen, hj is dan bezig met de verwjdering zjner
en deze laatsten noemen zich liefstKozakken

plaaggeesten.Volgens .
Brucereizen de Abes-

en Tsjerkessen, voorts eenige Zigeuners en siniprs niet in het buitenland,omiat zj er
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dekoessoemissen.O0k bj0ns isdekoessoe geitenhaar, hazenvellen,vruchten,gal-appels
een voortreFeljk middel t0t hetverdrjven en opium.Het oude bergslotverheft zich op

van den lintwerm.Zjne bladeren werden het de plaatsvan hetoude Cotyaeon aan derivier
eerstdoorAbessinische slavenhandelaars npar Thymbres in Phrygië. Ruïnen uit de dagen
Constantinopelgebragt,waaxde arts Brayer der oudheid w orden er nietgevonden,m aar
ze metuitstekend gevolg aanwendde. Roeher wel vele bas-reliéfs met opschriften op de
tp'
A/dcolrfbragtzenaarParjs.MTjgevenhier- kerkhoven en in de woningen.De stad werd

bjdeafbeeldingvaneenebloeijendtakleopl/sde
dernatuurljkegroottejvaneenegeopendebloem
op 3-voudigegrootte (a),en vaneenedoorqesnedene bloem (I),waarvan dekelkbladenzdn

door de Seldsjoeken aan deByzantjnen,en

aan eerstgenoemden doorde Osmanen ontrukt

en behoordenadien tjd t0tdeprovincie Kermian.Geruimen tjd wasKoetahia dehoofdweggenom en, zoodatmen de beide vrucbtbe- stad van geheelAnadoli(Nat01ië),doch later
ginselen zien kan.
zag zj zich verDe bloemen be-
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Russisch gouvernement in TransCaucasië, grenst
in hetwesten aan
de Zwarte Zee,
in het zuidwesten
aan AziatischTur-

6941/':de o geogr.

mjl bjna 650000

inwoners, die,
m et uitzondering
van 94000 M ohamm edanen en
6000 Israëlieten,

allen t0t het
Christeljkkerkge-

nootschap behooDe koessoeboem .
ren.- H eteigensige straten met
leemen en houten huizen, 30 moskeeën, ljke gouvernementK oetaïs heeftin 5 distric6 openbare baden, 3 Grieksche en 3 Ameri- ten op 3331/:de o geogr.mj1353000 inwokaansche kerken, een vervallen kasteel, en ners,van welke 282000 beljders zjn der

zjnnaauwe,mor-

zj beziteenregtsgebied(kaza)van36gemeenten m et ongeveer 30000 inwoners,van w elke
2/sde Mohammedanen,en deoverigen Grieken,
Armeniërs enz.zjn,terwjldestad zelveeen
regtsgebied uitmaakt van 49 gemeenten met
13000 inwoners- tezamen 43000.Zj ver-

Grieksch Katholieke Kerk, terwjl er bjna

4000 Grieksche dissenters,33000 Armenische
Gregorianen en 8000 Armenische R. Katholieken,voorts 20000 Mohammedanen en 6000

Israëlieten gevonden worden.De volkrjkste
stad is er Achaltsiche. De hoofdstad Koebouwen graan, tabak,veelopium ,uitstekend taïs;17 geogr.mj1van den oeverderzee in
ooftenvoortrefeljkegroenten.00kvindtmen een zeervruchtbaar oord,opdenlinker oever
erin denabjheid kosteljkmeerschuim ,waar- dersnel-stroomendeRion en 100Ned.elboven
van pjpenkoppen vervaardigd worden.Hare hare beddingschilderachtiggedeelteljkopeene
ligging aan den grooten karavanenweg van rots,gedeelteljkopboschrjkeheuvelsgelegen,
ConstantinopeloverBroessa,Aioem-Karahissar bezitonderonderscheideneopenbaregebouw en,
en K onia naar Aleppo en Bagdad,verbonden een gym nasium ,eenedistrictsschool,kazernen
met den weg naar Smyrna, bezorgteen aan- voor de bezetting en omstreeks5000inw oners,
zienljk handelsverkeer.Erworden veleFran- meerendeels arme kooplieden enJoden,voorts
sche en Engelsche waren ingevoerd,en t0tde Georgiërs en Russen.Er is veel tuinbouw j
uitvoer-artikelen behooren er w0l, katoen, en men heeftergrooteJaar-enweekmarkten
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vnor grun, vee!wjn en zjde.Erligteene (15 September1789),alsmede bj hetbestorbrug over de Rlon, en op den westeljken men van Ismaïl onder Soewarow.Daarop beo
eververheâbnzich 0geen bergdebouwvallen noemd t0t luitenant-generaal, sloeg hj de
eener oude vesting,ln 1770 door de Russen Turken den 14debJunj 1791bjBabadaghen
verwoest. W eleer stond hier Kytaea ot'Kuta- vond bjdedaaropvolgendeonderhandelingen
tisium , de hoofdstad van Colchis, aan de met de Porte gelegenheid om zich a1s behenPhasis.Later was Koetaïs de hoofdstad van dig staatsman verdiensteljk temaken.Bj de
troonsbeklimming van keizer Paulwerd hj
deGeorgijcheprovincieImeretië.
Koetel of Koetei ZJ'
-, is de naam van gezantte Berljn,en na hetvermoorden van
eenMaleischenStaatinBorneo'sZuider-en00s- dien Czaar(1801)gouverneur-generMlte Peter-Afdeeling.Dit land ligt onderden evenaar tersburg. Gedurende den veldtogt van 1805
en grenst in het noorden aan Tiroen,in het ontving hj van keizer Aoœandr hetopperoosten aan de Straat van Makassar, in het bevel over het eerste Russische armeekorps
zuiden aan Pasir en in het westen aan Ban- tegen de Franschen.Hj deed hetoprukken
djermasin.Hetaantalinwoners,bestaandeuit naar de Inn,kwam erzelfeerstna de capiMalejers,Boeginézan en Dajaks,wordtge- tulatie van U1m , vereenigde zich met het
schat op 100000.Men kiester den sultan uit kleine oostenrjksche korps van generaal
de oudsten en voornaal
psten destlands?en een KLenmayer en wist de Frangchen tegen te
M ntal raadslieden

staat hem er zkde.Hj houden.Hj trok nu n=rdenregteroevervan

de deDonau,w= rhj doordeFranschen hardhoudt zjp verbljf te Tengaron terwjl
Nederlandsche assistent-resldent zjne W 00n- nekkig vervolgd Averd,en behu lde den 18den

plaats heeft te Samarinda. T0t de voort- en 19den November bj Di
irenstein eene overbrengselen des lands behooren goud, diaman- winning op den maarschalk Mottier.Nadat
ten,jzer,lood,steenkolen,ebbenhout, kam- hj zich metandere Russischekorpsen veree-

fer,was, vogelnestjes, rotan, rjst, st
liker, nigd had,voerde hj,onderAleœander,het
karet,tripang enz. In het binnenland heeft bevel over de troepen der Verbondene M0men vele overbljfselen van Hindoe-tempels. gendheden in den slag bj Austerlitz (2 DeBergen en dalen wisselen er elkander af,en cember 1805),welketegen zjnraad'geleverd
in het noordeljk gedeelte zwerven orang- werd.Van 1806t0t1811washjgouverneuroetangs door de hooggetopte wouden. Men generaal van Kiew. In plaats van den overheeft Koeteiwe1 eens aanbevolen voor k010- leden graaf Ka.
menskj
,
j 11 nam hj in 1811
nisatie uit Europa. - De rivier Koetei of het opperbevelop zich tegen de Turken,met

M ahakkam,vloejende op Bornéo in hetge- welke hj den 28sten Mei1812den Vrede'te
west van dien naam,ontspringtop den berg Boeeharest sl00t.omtrentzjn beleid in den
Lassan-Toela en stort met onderscheidene oorlog van1812,waarin hj naardenwensch

armen zich uit in zee.- Ongeveer20 geogr. des volks Barclay de Tolly alsopperbevelheb-

mjlvan diemonden,ten zt
zidoosten van Sa- bervan hetRussis3helegervervingjzjn de
marinda, ligt de stad Koetei, voorheen de gevoelens verdeeld. Intusschen eindigde de
residentie van den Sultan, met eene haven, veldtogt met de nederlaag van het Fransche
wM rJaarljks7-of8000schepenbinnenloopen. leger,en t0t 100n der overwlnning,door hem

K oeto-Ardjo iseen regentschapopJava, bj Smolensk op Dqnousten Ney behaald,be-

behoorende t0t de residentie Bagelen. Het gittigde,keizerAleœanderhem metdenbjnaam
grenstin hetnoordenaan Ledok,inhetoosten van Smolenskn.Nadathjte Kalislden 25sten
aan Poerworedjo, in het zuiden aan Ambal Maart 1813 deproclamatiehad uitgevaardigd,
en in het w esten aan Keboem en. H et be- waarin hg de Duitschers opriep ten strjd,
vat 3 distrid en m et omstreeks 70000 inw o- overleed hj den 28sten Aprildaaraanvolgende
ners.- De evenzoo genoemde hoofdplaats is teBunzlau,waareen gedenkteeken terzjner
in 1861 dooroverstroomingen geweldig geteis- e0r
KVerreq8.
terd. - O0k heet'
t men op Java de rivier
oetsloek-Kainardsjiisden naam van
Koeto: de grens vormende tusschen de reai- een klein plaatsjein hetTurkscheelaleet en
dentiènPekalonganenSamârang.Zjontspringt de liwa Silistria, 3 uur gaans ten zuidop het Prahoe-gebergte, is een woeste berg- oosten van de stad Silistria.Hetismerkwaarstroom en valt met 2 armen in-de Java-zee. dig wegensden vrede,dieerdcn zlsten Julj
In 1824 is over de Koeto eene traliebrug 1774 door keizerin Catl- ina 11 van Rusland
gelegd.
met de Porte gesloten w erd.

K oetoesow (Michail Larionowitsl Gole- K oetsveld (CornelisElisavan),eenNedernisjtsjew),prinsSmolensk'
q,eenRussischveld- landsch letterktlndige, geboren te Rotterdam
maarschalk? geboren den 16den September den 24sten M ei1807 werd na hetvoleindigen
1745,ontvlng zjne opleiding te Straatsburg zjner theologische Btudiën achtervolgenspree
n trad 0yl6-jarigenouderdominkrjgsdienst, dikant te W estmaas, Berkelen Rodenrjs,
waarna hg in 1769 deelnam aan denveldtogt Schoonhoven en '
sGravenhage(1849).Behalve
in Polen en in 1770 OnderRoemjanzow tegen vele werken van stichteljken inhaud,waardeTurkenstreed.Laterdroeg hj veelbj t0t onder zich het zeer gçprezen boek rDe
onderwerping van Poegatqjew,werd in 1784 geljkenissen van Jezus'' bevindt, schreef
generaal-majoor en in 1787 gouverneur-gene- hj:,Deoudejaarsavond,ernstigeleduurvoor
raalvan de Krim.Bj otsjakow werd hj ge- de laatste dagen des jaars (18404 6dedruk
wond en verloor het regter 00g.Voorts 0n- 1874)'',- !Fatsoenen Armoede(1841)''1derscheiddehjzichin hetgevechtvan Rimnik aschetsen ult de pastorj te Mastland.Ernst
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en luim uit hetleven van denNederlandschen wen,- boven dezede kaluit,gedeeltelilk in
dorpsleeraar(1843;7dedl
-ukt8;4)''1- rGods- het ruim gezonken,gedeelteljk zich boven
dienstige en zedeljkenovellen (1849-1853, het dek verheFend, - en eene roef op het

3 dln;3de druk 1855)'',- rsnippers van de
schrjftafel (1852;3de druk 1875)'' - yllet
menscheljk leven in 2 woorden (1854;2de
druk 1875)',- averspreide kinderverhalen
(1855)'7, - nDe portetbuille metplaten van

dek voor den stuurman,gedeelteljk 00k t0t
zeilkooien t0tberging van victualie.Dekom-

buisbeslaatsomtjdseen gedeeltevanderoef,

doch bevindt zich 00k welin hetvolkslogies.
Tusschen de roefen den grooten mast is het

rootluik,waarboven zich in zee deJ0len
yyootvaderSprankhof (1856)'',-yypsprookjes g
m den trantvan Andersen (1858) , psx . de bootbevindtm.Aan denachtersten ofkleintaisieenwaarheid,nieuweschetsenennovellen sten mast wordt al
leen een paFelzeil- de
.

(1863,2 d1n;Qdedruk 1875)'', pldeaalen
werkeljkheid. Nieuwe schetsen en novellen
(1868;Qde dxuk 1875):',- en ;Op de wandeling en bj den haard (1870).Erbestaat
eene volksuitgave der werken van Kodsneld
in 10 deelen.- Zjn zoon C.'
tl
txzlKoetsveld,
geboren te W estmaas den 3osten September
1835, was ïchtervolgens predikant te Uselo
en te Beusichem ,en bekleedt thans die betrekking te Zevenhuizen. HP** schreef:pKin-

bezaan - gevoerd. Bj de elgenljke kolen
zjn mast en steng uit êén stuk, doch men
heeft er 00k welmetstrjkendestengen.De
boegspriet kan meestal w orden ingevoerd en
is doorgaans verlengd met een kluifhout.Aan

den grooten mastzjn 3 ra's,nameljk debagjne-, topzeil-en brapra.Achter den mast

vaart het grootzeil aan een gaFel.Vé5r den
grooten mast heeft men 4 driehoekige zeilen, ie stagfok, kluiver, buitenkluiver en

ger.Een k0fisbemand met5 t0t12 perd
erliederen(1848)':- ,'sLevens1rnte(1864)'' jsaonen,
en heeftwegensderondegedaanteeene
erven vervan huis (1864)'.- nH0lrst
voordeelige stuwing.
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Het spreekwoord zegt: sKoFen en smaken velebjdragen injaarboekjes.
K oevoet (De) is een werktuig,geschikt ken zjn waterbakken,maarhoekersenbuizen
t
0thetopligten van zware lasten.Het is van zjn zeemanshuizen.''Intusschen houden des@@
bes
aat
gze
wi
ernsenond
ereti
ndeuit een sterken steel, a3'
n
zich een gespleten klaauw

kundigen de koFen voor uitmuntendezeesche-

hetverwrikken van muren enz.

van een visscbengeslacht van de afdeeling der

pen,welke men meteenegeringe wjziging
bevindt,waaraanhetzjn naam ontleent.Men in snelzeilerskan veranderen. Zj zjn van
gebruikt hem aan boord derschepen bj het echt-Nederlandschen oorsprong, varen sedert
verplaatsen der afuiten en in het algemeen meer dan 40 Jaren op Suriname en kunnen
btj de artillerie, zoodra de handspaak niet evengoed om kaap Hoorn a1s om de N00rdsterk genoeg is.Voorts dient hj vooral bj kaap vracht halen.
K oFervisch (Ostracion L.) is de naam
het sloopen tothetuithalen van spjkers,t0t
K oevorden,eene voormalige heerljkheid Zaamgegroeidkakigen (Plectognathi).De vis-

in het zuidoosten van Drenthe, thans een

schen van dat geslacht hebben een dik drie-

Btadje in die provinde, 11 uren gaans van of vierkant ligchaam en harde zeshoekige
Assen en nabj de Pruissische grenzen,heeft beenschubben,welket0teen pantserzjn zad00T een kanaal gemeenschap met de Over- m engegroeid.H un mond is klein en heeftin
jsselschewaterenenteltomstreeks3000inwo- elke kaak slechts 10 of12tanden.De kieuwners. Men heeft er eene fraaje Hervormde opening is zeer eng en ljnvormig,en dekieu-

koepelkerk, eene Roomsche Kerk, en eene
calicot-fabriek.Voorheen was Koevorden eene

wen hebben 6 stralen.Kop,vinnen en staart
komen als uit gaten van hetpantser te voor-

sterkr vesting.Zj werd in 1592 door prins schjn.Men vindtde soorten van ditgeslacht
M aue%tn veroverd en vielin 1672 in handen in dekeerkringszeeën,waarzjvankreeftenen
Van de Munsterschen en Keulschen.Toch werd andere schaaldieren legen. Hun lever bevat

zj vöörheteinde van datJaarheroverddoor veel traan.Veelalworden zj voorvergiftig
het beleid van den onderwjzer M eindert'
pcs gehouden,doch enkele soorten,zooals 0.Jrider TA'
i/eI.De Franscben hielden haar in gueterin deW est-lndische Zee,zjn eetbaar.
1813 bezettotna den afstandvanNapoleon.De beker, door den Raad van State in 1672
aan rander T/zuzzelgeschonken,wordter n0g
bj de viering van heth.avondmaalgebruikt.
K of (Een)iseen rondgebouwd tweem astvaartuig Van 100 t0t300Ned.ton.Zj zeilt
in den regelslecht,maarisdoorgaansgoedbestand tegen den storm.W anneer alles digtgemaakt is, spoelen de zeeën er overheen.
Men vindter vooralin de Noord-en Oostzee,
in het Kanaal en in de Middellandsche Zee,

0.cornn,t%œ in de Chinésche en 0.eubicwsin

deIndischeenRoodeZeebehoorendesgeljks
t0t de eetbare soorten.
Kooj.De gewone koëlboom (C0Fea arabica L.)behoortt0tdefamiliederRubiaceën,
die een grootaantalgeneeskrachtige gewassen
omvat, en het geslacht CoFea bestaat uit
tropischeheestersenboomen.Dedonkergrocne,

glanzige bladeren zjn kort gesteeld,lancetvorm ig,tegenoverstaand en eenigzinsgolvend.
Tusschen de bladeren heeft men aan weêrs-

hoewelzj in delaatsteJaren voor schooners zjden steunblaadjes.De bloemen bevinden
beginnen te wjken. De inwendige betimme- zich opeengehooptin de oksels der bladeren,
ring is:vööruit hetvolksverbljfen daaronder waar zj kransen vormen om den stam.De
de bergplaats voor de leggers m et water,- korte, vrje kelkzoom is 4- of s-tandig, de
vervolgens hetruim voor de lading,- daar- bloem -buis trechtervormig meteen 4-ofs-spleKhter de kabelstelling t0thetbergen vantou- tigen zoom ,wiensslippenljn-tongvormigzjn.

KOFFIJ.

463

Het aantalmeeldraden is geljk aan datder
bloemkroonslipgen.De steenvruchtheeftvan
buiten een sapplgvleesc.
h,eenpergamentachtig
nmhulselmet2 zaden omsluitend.Zjislangrerpig,naakt of met een kelkkroontjever-

rigten omtrent zjn Arabisch vaderland zjn

benedenwaarts en ztjn onbehaard.De groote
bladeren zjn kort-gesteeld,langwerpigovaal,
aan debasisringvormig en aan den t0p veelal
spitsofgolvend,terwjldebreed-ovale,spitse

nerlei melding.In hetjaar1596 echterzond
Bellns aan O)?
z.
:iydvruchten,waarvandeEgyptenaren een drank bereidden, dien zj eavê

niet volkomen te vertrouwen. Zelfs wanneer
uaen er hem in het wild aantrof Z011 m en
kunnen vermoeden dathj ervexwilderd wa:)

daar deze boom eenesterke neiqinr tqtver-

Blerd.Het zaad heeft eene dllnne,rimpelige wildering bezit. Vandaar dat hg ln korten
zaadhuid. waarin het groûte, hoornathtige, tjd inheemseh isgeworden in Zuid-Amerika.
platbolle kiemwitligchaam gelegen is, dat
Het gebruik van ko@ schjntin Abessinië
Mn de eene zjde eene groeve heeften eene overoud te wezen. SltekabeddLn-bent de vergekromde, kleine kiem. De geheele zelfstan- vaardigervan een handschriftuitde154eeeuw ,
digheidvanditkiemwitachtigligchaam ishûorn- maakt daarvan gewag als van een gebruik,
achtig.De gewone koëjboom , meestal een hetwelk xaen toen reeds sedert onheugeljke
heester ter hoogte van 6 Ned.e1,wordtalleen tjden kende.Geruimen tjd haalde men de
nnder gunstige omstandigheden dubbel z00 vrtlchten enkeluit debosschen.DeKrnisvaarhnog. Hj onderscheidt zich dooreen dunnen ders werden niet bekend met dat kosteljk
stam meteenegrjsbruine)eenigzinsgescheurde voortbrengsel, en Xbn-ltùtltar van Malaga,
schcrs-zjnetalrjketakkenzjntegenoverstaand die in het begin der 13de eeuw in het noûren uitgespreid, - (
le bnvenste hangen vaak den van Afrika reisde,maaktvan koëlgee-

noemden, en Proszer zl
will.
vleerde dien in
Egypte kennen. Hp noemt den bopm bon en
de vrucht buna.
,9AeAt
zJe##ïz; vermeldt, dat een mûefti van

steunbladen vroeg afvallen.De bloemen staan
ten getale van 5t0t7indeokselsderbladeren,
en het vruchtbeginsel heeft een s-tandigen
znom.Het is aanvankeljk tegeljk met de
bloemknop ineenkiemwitbekleedselgehuld.De

AdenjGemaleddin genaamd,dePerzen ko@

zag drinken en deze gewoonte naar Aden

bloem is vrj grooten geljktop dejasmjn- overbragt,vanwaar zj zich uitbreidde naar
bloem ,hoewel de
Arabiëen Egyyte.
onder hetbewlnd
ljnvormige meelx N.
draden sterk te

voorschjn komen.
00k de gtamperis
draadvcrmig, en
de steenvrucht
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nieuwe planten.
Menkweektedaarvan op Java een

aantal koëjboo-

grootte.
H et vaderland

vandenkoëjboom
is Abessinië en
Soedan,alwaarhj
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eerste proef
le kofëjboonen)zondde

gotlverneur-generaal Joh'an rls
den vormt.Tn AR born één van
deze aan Noolaan
bessinië draagthj
De koëjheester(CofeaJrclfcc).
den naam van
W étsen, burgebonn en groeit een Paar duizend Ned. el meester van Amsterdam en bewindhebber der
boven de ûppervlakte der zee,terwjlmen Oosblndische Compagnie. Deze plant werd
hem vervolgens op geringere hoogten heeft behoorljk verzorgd in den botanischen tuin
gekweekt. De exemplaren van het gebergte aldaar en bragtzjn zaadvoort,zoodatmen
ztjn stjver en hebben kleiner bladeren,dan weldra in het bezit kwam van een aantal
Ge zoodanige,welke in lageroor4en groejen. plantjes,die in 1719 naar onze bezittingen
Men vindt hem 00k ten zuiden van de Niger in Amerika gezonden werden. Kort daarna
t0tMn SiërraLenneen bj Monrnvia.De be- ontstonden koëjplantae es in de kolonie
*
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Suriname. Eenige Jaren later werd dek0ëJ- allewurschjnljkheid,wanneermenbedenkt!
teelt 00k in de Fransche koloniën en Op Ja- dat het opwekkend vermogen eerst na het
maïca ingevoerd. Laatstgenoemd eiland had roosten ofbranden ontstaat.OpSumatrabezigt

in 1774 reeds een koëjuitvoer van 220000 men voorts de bladeren van den kofWboom
Ned.pond,terwjlSuriname in 1775 een be- als thee.

drag van 10 millioen Ned. pond opleverde.
Tegenwoordig komtechter vandââr geen half
millioen.
Uit Amsterdam zond men in 1714 een met
vruchten beladen heesternMrLod- i;kIfF,
die hem in den tuim te Marly lietverplegen.
Vanhier bragtde zeeoëcier Dedieuœ den kof-

In den regel neemt men t0tden aanleg van

koëjtuinen een stuk boschgrond.Men verwjdertdaaruit de stammenjwelke t0ttimmerhoutkunnen dienenjen steekthetoverige

gewa: in brand.Daar de koëjplanten scha-

duw vereischen,laatmen er de hoogste b00men van het woud 00k we1 staan, ofmen
fjboom in 1722naarMartinique.Opeenemoei- poot ert0thunnebescherming denwonderboom
Jeljke en gevaarljkereisdeeldehj zjnege- (Ricinus Communis), de banaan of pisang

ringehoeveelheiddrinkwatermetzjnboompje (Musa Paradisiaca) en Op Java vooral veren bragthetnaarwensch Op deplaatszjner schillende soorten van den dadapboom (ErybeBtemming,waar hetde grolldslag werdvoor thrina Indica en Lithosperma).De ltof
Wheesde welvaartvan vele geslachten.De 14 M otte ters,op wèltoebereidengrondgeplant,dragen
zùzlcx,gouverneur van Cayenne,wist hei- na3jarenvoldoendevruchten,dochnaverloop
meljk een heester tebekomen en vermenig- van 25Jarenisdebodem uitgeput.Deboomen
vuldigdedienin 1725.In1730kwam dekoëj- beginnen tekwjnenen leveren peenebehoorboom op Guadeloupe,en in 1718 op Bourbon. ljkehoeveelheid vruchten,en dlezelfdegrond
Vooral breidde in opze eeuw de koëjteelt is dan vooreerst00k nietmeert0tden aanleg
zich uitin Brazilië.
van koëjtuinen geschikt.DegouvernementsVooralwordtveelkoëjverbotlwd op Java koëjttlinen op Javaworden gewoonljk reeds
en Sumatra.Men heeft er op aanmerkeljke na 12 Of14 jaren afgeschreven.Dittjdperk
hoogte (700-1500 Ned.el)boven deopper- kan ecbter door doelmatige bemesting aanvlaklederzeetalrjkekoëjtuinen,entelkens merkeljk verlengd worden. Men heelt hier
worden tOt aanleg van deze nieuwe gronden

intusschen een voorbeeld van extensieven

aangebroken.De k0ëJ moeteraan hetgou- bouw.
vernementgeleverd worden tegen een bepaalln Yemen groeitde koKjboom ineenzwaden prjs (zie Clltuurstelsel),en de verkoop ren,droogen grond, op naar hetoosten gelein Nederland draagt niet weinig bj t0tde gene hellingen en btj eene middelmatige
groote voordeelen, door onzen Staat van de warmte.W inden,dievan de zeeofvan dezoutOost-lndischebezittingengetrokken.Dekoëj- steppen komen,zjn nadeelig voor ditgewas.
produdie is e1'echter onder dat stelselsedert De boonen zjn beter naarmate het klimaat
1840 stationair yebleven.Het aantalkofhj- droogeris.W e1gedjtdeboom bj veelvocht,
boomen op Java ls ongeveer 300 millioen,en zooalsopRéuni
on,zeergoed,maarzjbrengt
elke boom levert gemiddeld l/udeNed.pond er weinig vruchten voort.De plaatsen,waar
boonen. De grond, w elke het m eest voor de boomvarens en kegeldragenden groejen,zjn
koëlcultuurgeschiktis,bestaatuitverweerde in den regelzeer geschikt voor de koëlteelt.
lava,die eene groote hoeveelheid alkalibevat. Het in den grond gestrooide zaad kom t na
Dekoëjboomen wordenopverschillendetjden verloop van 4 w eken reeds op,en de planten

rjp,en gewoonljk heeft B-maalin het'Jaar worden na den tjdvan8maanden verzet.op
eene inzameling plaats.Na gedroogd te zjn, afstanden van ongeveer 2 Ned.elmaaktmen

w orden de zaadkernen van hare omhulsels gaten indengrond,plaatsterde kleineheesters
bevrjd. Naar gelang van gedaante, grootte, in en bedektdew ortelsmetaangestampteaarde.
kleur en eorsprong onderscheidt men eene W anneermen zorgvuldighetonkruiduitwiedt,

menigte koëlsoorten,welkemen tot3 hoofd- dragen de boompjes na verloop van 2 Jaren
soorten vereenigen kau, nameljk: Arabi- reeds vruchten. In het darde jaar zjn zj
,cAeko
lj (MokkaenLevantschekoëj),kleine, pyramidevormig en omstreeks 2 Ned. el
bruine ofgroenacàtig-bruine boonen met een hoog en leveren een behoorljken oogst.In
heerljken geur,---Oost-lndinclteJwlp'(Java-, den regel knakt m en den top van den stam
Menado-?Manilla-enBourbon-kûffi
j),uitgroote en neemt men de onvruchtbare loten w eg.

boonen bestaande, - en Amerikaanselte àp.#.
/ Op Martinique zet men de heestersn0g veel
ë
- geringeren
(Surinaamsche,Santos-en La Gua/ra-kof
ti
j). verder Van elkander, om dat ):/.iJ

De geschiedenis van hetkoëldnnken ver- afstand de takken in elkaârgroejen en z00-

liest zich ixl de nevelen der sage.Men ver- wel het doorstroomen van luc,ht a1shet00ghaalt, dat de prior van een kloostervan een sten belemmerd Aqordt.Hebben deboompjes
herdersknaap vernam, dat zjne geiten na geene lucht genoeg,dan zjn zj weldram:t

hetnuttigen dervruchten van den koff
ijboom

m0sbewassen en beyinnen tekwjnen.

vromeman had er zich dikwjls aan geërgerd,
dat zjne monniken gedurende de nachtwaak
door den slaap overvallen werden. Hj verwachtte dus 00k voor hep van hetgebruik
vankoëjveelgoeds,en z0'ökwam hetk0ëJ-

Elke bloem bloeit2 of3 dagen en heetteene

den geheelen nacht bleven rondspringen. De

De koëjboom bloelthetgeheeleJaarenin
het vôör- en nalaar ontwikkelen zich debloemen gedurende een tjdperltvan 6 maanden.
heerljke geur. Eerlang echter worden de

bloemen vervangen door kleine groene vruch-

4rinken in zwang. Die sage verliest evenwel ten, welke digt op elkander staan. Deze
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worden na 3 maanden wit,dan reelen ein- waterstof) van caFeïne onderscheidt en gedeljk r00d.Men oogstzezeeromzlgtig,nadat makkeljk in deze kan worden omgezet.
ze laatstgenoemde kleur verkregen hebben. Men kan dus zeggen, dat bjna de geheele
De verdere behandeling is zeer verschillend. menschheid zich op de eeneofandere wjze
Sommigen stroojen deverschevrucbtenOpin van caffeïne bedient,- inderdaad een zonderhet zonnelicht geplaatste horden, en roeren ling verschjnsel, hetwelk eenigzins aanze gedurig Om , ten einde rotting en gisting wjst, dat door caieïne eene algemeene bete voorkom en.De kolonisten volgen dezehan- hoef
tebevrediqd wordt.op devraag:Welke
delwjze met betrekking t0t de koëjboonen die behoefte ls? - heeft men verschillende
voor eigen gebruik.Anderen werpendevruch- antYioordengegeven.Men zeide aanvankeljk,
ten 1 of 2 etmalen in eene t0b met water, datzj destofwisselingvertraagde,doch deze
en droogen zo daarna, - en n0g anderen beweringisgebleken onjuistte wezen.Veelkneuzen de vruchten, werpen ze daarna in eer leert de ondervinding,dat de caFeïne 0pwater en droogen ze ten slotte. De beste wekkend werkt op de zenuwen,zoodatzj

soortevenwelverkrjgtmen doormiddelvan
eene soortvanmolen,diehetvleesch verwjdert, zoodatde zaden in het parkementachtig
omhulselachterbljven.Men houdt de kleine,
ronde boonen vool'de beste.Deze dragen den
naam van parelkoëj,en inzonderheid isdie

den mensch instaatsteltom demoejeljkheden
des levenste Overwinnen en in rampspoedige
dagen zjn moedte bewaren.Vandaardateen
k0p koëj in den mond des volks00k wel
den naam draagtvan peen kopje troost.''lnzonderheid is sterke koffilaangenaam na het
genotvan een Overvloedigen maaltjd.
De cafeïne kristalliseert in sneeuwwitte,
lange,z
jde-achtiqe naalden; zj heeft geen
geur,maar een bltteren sm aak.Zj iszamen-

te bevrjden en dan in zakken weggebragt,
waarna de ziekenenzwakken derplantaadjes
de ko@ sortéren en alleonreinheid verwjderen. Hierbj wordt gezorgd, dat de ko@
droog bljft want zj neemtveelvochtigheid

zuurstof,enbehoortalzoot0tdestikstofrjkste
bases.Bj eenehittevan 1780C.smeltzj t0t
eens kleurlooze vloeistof,en sublimeert bj
3841 C., zonder zich te ontleden, in witte
dampen,diebj afkoeling dunnenaaldenvormen.Zj wordt alzoo bj het branden van
ko@ geenszinsvernietigd,enondergaatgeen
belangrjk verlies,wanneer zj niet te zeer
verTvarnad Yiordt.
De k0ëJ wordt eerst bruikbaar door het
branden,osadat hierbj haararoma zich ontwikkelt, terwjl tevens de zamentrekkende
smaak der ongebrande boonen verdwjnt.Het
spreekt van zelf dat de deugdeljkheid der
kof;j in hooge mate afhankeljk isvan het

van de haciënda de la Palma in Caraccasvermaard.Men droogtde vruchten weken aaneen
ip de z0n en schrobt ze elken avond op een
hoop, die met bananenbladeren tegen den
dauw gedekt wordt.Daarnawordendeboonen gesteld uit de volgende verbindingsgewigten:
nogmaals gemalent om ze van het omhulsel 18 koolstof, 10 waterstof, 4 stikstof en 2

t0t zich en ontvangt daardoor witte vlekken.

De boonen zjnj om genoemde reden, ter
plaatse vanjden oogstzooveelligterdan bj
ons, dat het verschil van gewigt voldoende
is t0t dekking der transportkosten.

Men vindtden koëjboom dikwjlsin onze
warme kassen,waar hj voorspoedig groeit
en vruchten draagt.Zelfszjn er voorbeelden
van datmen in de huiskamerden koëjboom
door zorgvuldige verpleging zoover gebragt
branden. Den warm tegru d w elke daarvoor
heeftdathj vruchten droeg.
De koëjboonen bevatten, behalve de ge- het gunstigst is, stelt Payen op 2500C.In
wone bestanddeelen van alle zaden, koëj- het dageljksch leven echter rigt men zich
looizuur en caleïne.Van het eerste is ver- daarbj niet zoozeer naar den thermometer,
moedeljk de geur afkomstig,dien dek0ëJ- a1s naar de kleur der boonen.Is deze kasboonen bj het branden verkrjgen. Immers tanlebruin,dan houdt men de boonen voor
het is bekend,dathetlooizuur,d00r warmte behoorljk gebrand. Intusschen is die kleur
t0t ontleding gebragt, bepaald naar koëj onderscheiden bj de versehillende soorten.
riekt. Yan meer belang echter is decaFeïne, Vol
rens Dausse wordt deMokka-koëjroodom dat deze de eigenschappen veroorzaakt, achtlg-geel en de Bourbon-koëj licht-brons
welke de k0KJ t0t een volksdrank verheFen. gebrand.D e branders- cylindervormigetrom De cafeïne behoort t0t de organische bases, mels, die boven het vuur gestadig worden
t0t de alkaloïden, eene klasse van stoFen, omgedraaid - zjn algemeen bekend. Men
welke doorgaans eene krachtige, zelfs w e1 zegt, dat het zeer goed is voor de ko@ j

eenseenedoodeljkewerkinghebbeuop'smen- wanneer men de boonen, onmiddelljk vöör
schen ligchaam.Reeds hierdoor k0n men ver- het branden,eenige minuten in waterafspoelt
moeden,dat in de caFeïne het werkzu m be- en daarna tusschen doeken afdroogt.Bj het
ginselvan dekoffijgelegen is.Datvermoeden branden verliezen de boonen 12-250/0 van
werd genoegzaam zekerheid, toen men 0p- haar gewigt, doch nemen ongeveer de helft
merkte,datalleplanten,welkeeen volksdrank in vblumen toe.De gebrande boonen bevatten
opleveren,van eene dergeljke stofvoorzien meer Oplosbare bestanddeelen;kokend water

zjn.De Chinésche thee,deParaguay-theeen ontnemen haar 20-250/0 van haar gewigt.
deguarana (Paullinia sorbilisM art.jbevatten De geurvan gebrandekoëjboonen ontstaat,
allen caFeïne en in cacao vindtm0n theo- zooalswjreedsgezegdhebben,waarschjnljk
bromine,welke zich in haarzamenstelalleen grootendeels van het koëj-looizuur,hoewel
door de elementen van methyl (1 verbin- daartoe 00k anderebestanddeelenmedewerken.
dingsgewigtkoolstofen 3verbindingsgewigten
IX.

Het wilde althans aan Bibra niet gelukken
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doorhet roosten van houtvezels met looizuur Jaren depuntkogelsmeeren meeringebruik
of met andere bestanddeelen der boonen een gekomen.

geurteverkrjgen,welke metdien van koëj Kogeldistel (Echinops) is de naam van
overeenkwam,Men kan hetkoëj-aroma ver- een plantengeslacht met bolvûrmige blaauwe
krjgen door een aftreksel van koëj tede- ot'witte bloemkorfjes.Hetbehoortalzoo t0t

stiller
'en,het destillaatmetaetherOm teschud- de familie der Zaamgesteldbloemigen 0n 0nden en ditlaatste te doen verdampen?w aarna derscheidt zich voorts door een opgaandsn,
het zieh vertoont als eene geelachtlge olie, vertakten) doornigen stengel met vindeelige
welke naar kofli
jriekt.Volgens Payen bljft ot'twee- of driewerfvindeeligebladerenjwier
in het met aether omgeschtldde water een slippen)en tanden aan den t0p in doornsuitn0g aangenamergotlr,en Wel V3n eene olie, loopen. onderscbeidene soorten, zooals E.
rp L. en E.q
v/ztzerpc6z//t
zllf.
s L., worden
ûkeindefjnstesoortenvanko@ ,bepaaldeljk Aïf'
in de Mokka, in iets groûtere hoeveelheid in onze tuinen aangekweekt.
aanwezig is.Payen verkreeg uit10000 deelen
Kohgleth,ziePrediker.

kofli
l slechts2 deelen olie,doch deze hadden

K ohler (Een) noemt men eene ljstvan

een zo0 sterken geur, dat één droppelv01- belastingschuldigen ofonderhoudspligtigen.Z00
doende was om aan eene geheele kam er den spreekt m en van het kohiervan den hoofde-

eigenaardigen koffi
jgeurte bezorgen.
lkken omslag en van de patentpligtigen;op
om goedekoflija1sdrank tebereiden,nema het ltohier van de wegen vindtm en de per-

m en beste gebrande boonen, die uitgezocht sonen, Op wie het Onderhoud daarvan rust.
en i
ll den kofli
jmolen :jn gemaaktworden. Somtjds gebruikt men in denzelfden zin het

Voorheen had men algemeen de gewoonte -

woord legger;naast oftegenover elkanderge-

en 00k nu n0g bj velen - om de koffijin bezigd,dan wjstdeleggerhetobjectvanden

eene kan te doen,er kokend water bi
jte last aan, b. v. de w egen,en het koltier de
voegen, en een en ander alsdan nogmaals te snbiecten,dieden lastmoeten dragen?de belaten koken. Dit laatste, alsmede het ver- bei
astingschuldigen ofOnderhoudspliytlgen.
0nZ.
, ii
ke
mongen
uren.De
met
sma
cic
ke
hl
oj
rks
eite
koëj
ssbepaald afte
degefiltreerde,
en daa'
rbtjhetbereiden degrootstezindeljkheid moetin acht genomen worden om elken
bjsmaak tevermjden,verdienen yorseleinen
fltreerkannen d: meeste aanbevellng. Heeft
men de gemalen koffj in de iltreerbuisge-

daan) dan giete Iûen er eerstslechts Nveinig
Nçater OP, dat bepaald koken m oet,en men
schenke eene minuutlater de filtreerbuisv0l.

Om het oylossen te bevorderen strooitmen

Kohl, een schrjver van verdlensteljke

reistafbreelen) geboxen te Bremen den 28sten
April 1808, bezocht het gymnasium aldaar,
studeerde voorts te Göttingen,Heidelberg en
M iinehen in deregten,w erddaarnahuisonder-

wjzer bj den bar@n Manteufd op Zierau in
Koerland, deed vervolgens reizen doorLjfland en Rusland,en vestigde zich in 1838 te
Dresden. Zjne geschriften: ppetersburg in
Bilden und Skizzen (zdedruk 1846,3 d1n)'',
DReisen im Innern v0n Ruszland und Polen (1841, 3 dln)''j- sReisenin Si
idrusz-

op de koflil in die buis,even vôôrheteerste
opgieten, een weinig soda-poeder, nameljk land (zde druk 1846- 1847, 3 dln)'',- en
zooveelals men op de puutvan een meskan
nem en.

Vervalsehing van engebrande koëjboonen
is bj behoorljke oplettendheid nietwelmGgeljk,ofschoon zj op grooteschaalvan klei
vervaardigd w orden, - daarentegen w ordt
gebrande en gemalen ko@ dikwjlsmetoker,

1Di
delnDe
utsch-russischenOstseeprovinzen(1841,
l''vonden grootenbjval,zoodathj er,
in verband m et vooraf door hem gesloten
overeenkomsten metuitgevers,een aantalan-

derereisbeschrjvingen op lietvolgen,zooals:
XHundel-t Tage aufReisen in österreichischen
Staaten (1842,2 dlnl'',- pReise in Ungarn
steenpoeder enz.verm engd.M en heeft onder- (1812, 2 dln)'',- nReise in Steiermark und
scheidene zelfstandigheden aangewezen, om
t0t plaatsveryangster Van koëj te dienen,
doeh zonder goed gevolg.D aartoe behooren
gebrande groene erw ten, kastanjes erwten,
beukennoten en vooral cichorei. Zj missen
ecnterde werkzame bestanddeelen der koftij.
O0k heeft men aangeraden,de bladtren van

dem bayerischen Hochlande(1842)'',- pReisen in England (1844, 3 d1n)'', - pReisen
in Schottland (1844,2 d1n)'',- rLand und

uitgeschut ofdraagbarevuurwapenen gescho-

-

ten wgrdt.Aanvankeljk gebrtliktc men steenen kogels,@*die later door jzeren en looden
vervangen ZIJ11. De grootte der kûgels is afhankeljk van de wjdte van het wapen.Terwjl men eeuwen lang aan de kogels den
vorm gafvan een bol,zjn in delaatste 25

tenegro (1851,2 dln)'',- rReisen im sudöst-

LeutederbritischenInseln (1844,3d1n)',-

rReisen in D ënem ark und den Herzogthiim er

Schleswig und Holstein (1854, 2 dlnl'',7Die Marschen und lnseln derHerzogthiimer
koëjboomen a1s thee te gebruiken,daarzj bchleswig und Holstein (1846, 3 dlnl'',
me
erdan 10/0caFeïnebevatten,doch sehoon Bemerkungen iberdie Verhsltnisse derdeutde inwonersvan Sumatra en Brazilië daarvan schen und D:nischen Nationalitëtund Sprache
gebruik makenyschjnt hetin Europageen im Herzogthum Schleswig (1847)'',- pAlpenreisen (1849- 1851,3dln)'',- pReiseninden
bjva!tevinden.
KoG j- en theegeld,zieFamiliegeld. Niederlsnden (1850,2 dlnl'',- pDie Donau
Kogel (Een) is een ligchaam , hetwelk v0n ihrem Ursprung bisPesth (1853-1854)'',
sen nach Istrien,Dalmatien und M0npRei

lichenDeutschland(1852,3 d1n)'',- pReisen
im Canada, New-York und Pennsylvanien

(1857, 2 dlnl'', - nReisen im Nordwesten

der Vereinigten Staaten (1859)'', - rlfut-

schi-Gami oder Erzshlungen am Obernsee
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bngigkeitv0n derErdobeëâche (1841)'',- rskizzen aus Natur- und Völkerleben (1851, 2
dl
n)'' - rAusmeiner Hiitten 1852,2dlnlj''
ka
pGeschlchte der Entdeckung v0n Ameri
(1861)'',- en gDiebeiden ëltesten Generalkarten v0n Amerika (1861)''.Metzjnezuster
Ida A%AI,geboren den 25sten Julj 1814 en
in 1846 gehuwd metgraafHermann tl
pm Bau:1.
dl,schreefhj:gEnglischeSkizzen(1845,
3 dlnl'', - en laatstgenoemde schrgfster
leverde allecn: rparis und die Franzosen
(1845,3 d1n)''.
Köhler.Onderdezennaam vermeldenwj:
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1848 t0t 1850 als practisch geneesheer werk-

zaam te Stuttgart,alwaarhj in 1857 zitting
nam in het sMoedicinalCollegium''.Indiebetrekking zag hj zich meermalen belastmet
zendingen, terwjl hj vervolgens benoemd
werd t0t hoogleeraar in de geneeskunde te
Tiibingen. Bjna 14 Jaren bekleedde hj dat
ambt met den grootsten jver,vormde een

aantaldegeljke leerlinjen,en overleed den

16denJanuarj 1873.Hp schreef:rDieKrebs(1853)//
)benevenseen aantalopstellenintjdschriften.
Kohlhase (Hans), inzonderheid bekend
und Scheinkrebskrankheiten des Menschen
alsde held van een verhaal van Heznrok rps

Chghtian fdp#ldr,een verdiensteljk histo- Kleist, was in de 16de eeuw een bemiddeld
rieschilder van deDi
isseldorfscheschool.Hj koopman te Kölln an derSpree(Berljn)en

werd geboren te sverben in de Altmark den handelde vooral in honig,spek en haringen.
13den October 1800,en zjnestukken onder- Op reisnaardeMichaelisjaarmarktteLeipzig

scheiden zichdoorsierljkheid van compositie
bevalligheid van fguren en een fraaicoloriet.
T0t zjne beste doeken behooren:krRebekka
aan de bron''
Mozes in de rlvier'' 5De lofzang van Mirlam'',- ,De triomf

(1 october1532) werd hj in eeneherberg te
W ellaune door lieden van Jonker a ntlter

wetenschappen,en trad toen reedsa1s schrjverop van:pDerAufstandinMaina(1840)'',vanhetgedic,
ht:pDerneueAhasver(1841)'',van pNorwegen (1843)''- envandenroman:
rAcademische Welt (1843, 2 dln).W egcns

echterwilde Kokll
tasenietvoldoen.Hj begaf
zich naar huis,waarhj alzjnebezittingen
moest verpanden. Deswege niet weinig vertoorndop denJonker,riep hjuehulpinvan

tlpl Zaseltwitz overvallen) en deze ontnasaen
hem zjne paarden ondervoorwmendseldatzj
gestolen waren. omstreeks 10 dagen later
van David'
'1 - 5Semiramis''1- 5Hagar en kwam Koltlltase,die te Leipzig slechte zaken
Ismaël'')- ssuzannainhetbad''1- enplulia, gedaan had, met een aanbevelingsbrief van
Romeo nastarende-''
den landvoogd weder te W ellaune eu verImdwig Xt
7AJeZ.,een Duitsch dichter en n0- langde de uitlevering van zjnepaarden.De
vellist.Hj werd geboren te Meiningen den Jonkerverweeshem naarden regter,en dtlze
6den M aart 1819,wjdde zich sedert1840 te wees den eischer de paarden t0e tegen betaJena en te Leipzig aan destudie derfraaje ling van voergeld. Aan deze voorwaarde

den Keurvorst van Brandenburg,zoodateen
deelneuaing aan verbodene studentenvereeni- regtsdag te Diiben gehouden werd.Hier vprP. in 1843 Leipzig verlaten, derde Koltlltaseschadeloosstelling voorpaarden
gingen moest N*

waarna hj zich naarMiinchen begafjenzich en oponthoud,doch dejonkerbleefaandrinaldaar op de kunst toelegde,Bj zjn terug- gen op voergeld.op aansporing van den Keurke
erteMeininçen nam hjderedadieop zich vorstnam de eischer de paarden terng,onder
van den: rThuringer Bote'',die voortaan den voorbehoud,dathj zjne verdereregf
en z0u
titelvan:pDerdeutscheVolksbote''voerde.Hj doen gelden.HoewelKoltlhase de schadeloosvoltooide toen zjn geschiedkundigen roman: stelling t0t 4 gulden verminderde, wilde de
rThomas Miinzer (1845,3 dln)''.In 1844 ver- Jonker er niets van weten. Hierdoorverbithuisde hj naar Hildburghauseny om aldaar terd,vaardigde Kohlhas'e eene oorlogsverklawerkzaam te wezen aan het rllonversations- ring uit,nietslechtstegen denJonker,maar
lexikon''van M eyer. Zjn plohannes Husz tegen geheelSaksen.Vruchtelooswenddenzich
(1846,3 d1n)''zou de eerste afdeeling uitma- de ingezetenen t0t den Keurvorst, om den
ken van eene reeks van dergeljke romansq strjd te voorkomen,docl1daarKohlkaseeene
doch detjdsomstandigheden noodzaakten den minneljke schikking verlangdejkwam deze
schrjver, dit plan te laten varen. Daarop door tusschenkomstvan F-stachiItsvon &A& ben t0t atand met de bepaling,dathem eene
volgden: rprimavera (novellen 1846)''1
nFreie Lieder (1846;2dedruk 1848)''
,- qDer schadevergoeding van 600 gulden z0u wprden
Prinzausdem Morgenlande(1848,;dln),- betaald. Inmiddels overleed de Jonker, en
en sFurstenschloszund Bauernhiitte(1846)''
. zjne weduwe weigerde aan die bepaling te
Laterverschenen:rliirgenJvt
lllenweber(1856, voldoen. O0k de Keurvorst van Saksen ver3 dlnl' - en pvom Frihling zum Herbst wierp de overeenkomst.In den beginne bleef
(1856,3dln)''
.Nadathj voorts:gGeschichten Kohlkase,op raad van Imtlber,rustig en stil.
aus aller W elt (1858,3 dln)'geleverd had, Eerstden14denMaart1535verscheenhjdreigafhj eenigedrama'suit,dieveelbjvalvon- gend vöör Jiiterbûgk en den 26sten Mei Btak
den,zooals:jyBi
irgerund Edelmann'',- pKë- hj te Goming een molen in brand. Andere
nig Mammon''
,- en pDieDitmarschen''
.Hj vjandeljkheden volgden, en nieuwe onderoverleed den 4den Augustus 1862.
handelingen liepen vrachteloos af. In 1538
keinhold .LWA/r een verdiensteljk genees- hervatte hj de vjandeljkheden met eenige
kundige. IIj werd geboren te LauFen den makkers,van Welkesommigengevatenteregt14den December 1825,studeerdete Tiibingen, gesteldwerden,terwjlhjzelfsteedsontsnayte.
Heidelberg, PrM g en W eenen, en was van Later roofde hj op Brandenburgsch gebled.
30*
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der Heiligen Schrift (1811)''
(3d- pHandbuqh
fiir Lehrer höherer Schulen edruk 1820)',
en eene nAnleitung fiir Volksschullehrer
(4de druk 1837)''.00k gafhj levensbeschrjvingen bjde pBildnissellderdeutschenKönige
dor), een verdiensteljk Duitseh opvoedkun- und Kaiser(1844)''en leverden0g:pErinnedige,geboren den 15den November 1780 te rungen ausmeinenLeben(18s3)''.Hjoverleed
len 3lstenJanuarj
Landolfshausen bj Göttingen,studeerde in alspGeneralsehuldirector''f
laatstgenoemde stad in de godgeleerdheid,en 1867.
Aerd in 1802 huisonderwjzerbj graafBau- Kok.Onder dezen naam vermelden wj:
#1.
:.
:1, Deensch gezant te Berljn.Hierbe- Jakobws Kok, een Nederlandsch gesehiedzochthj tevens de voorlezingen van FïcAfe kundige,geboren teAmsterdam.Hjwasboeken von &AJ:#el.DeJaren 1805- 1810sleethj handelaar van bedrjf, en overleed in zjne
met zjn kweekeling aan de universiteiten te geboorteplaatsden26stinMei1788.Hjschreef
Kiel, Heidelberg en Göttingen.Daarna werd hetbelangrjk werk:pvaderlandschW oorden?waarvan de
hj diredeur van een opvoedingsgesticht te boek (1780-1795, 35 deelenl''
Barmen bj Elberfeld en in 1818leeraaraan eerste 19 door hem vervaardlgd zjnjterhet gymnasium te Di
isseldorf.In 1818 zag wj1 de overige, alsmede de: pBjvoegsels
hj zlch benoemd t0tlid van hetcollegievan op het Vaderlandsch W oordenboek (3 dlnl''
onderwjs,teMiinchen,en in 1830 t0t?ober- afkomstig zjn van JanF/kkd.Een 2dedruk
schulrath' te Hannover.Hier was hj door verscheen te Amsterdam van 1785 t0t 1799
organisatie van het onderwjs hoogstnuttig in 38 deelen metplaten,kaarten en portreten.Voorts leverde hj:pAmsterdamseeren
werkzaam , zooals bljkt uit zjn yeschrift: t
XDas höhere Schulwesen der KönigrelchsHan- opkomstdoor middelder Hervorming in 1578
nnver seit seiner Organisation im Jahre 1830 (1778)'' - poorsprong,aanwas,geschiedeDit wekte den wrevel van den Keurvorst.
Kohlâase werd naar Berljngelokt,gevangen
geno:aen,ter dood veroordeeld,en den 22eten
Afaart 1540 geradbraakt.
Kohlrausch (Heinrich Friedrich Theo-
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Akokkelheester.

(1855)''.Van zjneoverige werken vermelden nis, voorregten en tegenwoordige staat de:
wj: pDie deutsche Geschichte (1816; 15de Nederlandsche schutterjen en excerdtiegedruk 1866)''!- pKurzeDarstellyn
,g der(d
;j
eut- nootschappen (1784)'',- pAmsterdamschelaarKhen Geschlchte(10dedruk1867),- p s(). boeken (1181,3d1n)'',- en waarschjnljk:
Beknopte geschiedenisofverhaalvan 'tvoornologischeAbrisz#erW eltgeschichte(15deuit- Dgeva
llenetusschende Remonstrantenencnntragaven,1861)'',- pDie GeschichteundLehre
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469

Remonstranten van de vroegste tjden t0top
1772 (1773)''.
Abraham &:
p: Kok,een verdiensteljk Nederlandsch letterkundige.Hj werdgeborente

el, en de geringde palmtronk (stam)draagt
aan den to? eene si
erljkekroon van groote
bladeren, d1e zich in bevallige golvingen naar

mond.Hj vertaalde den rlhmlet(1860)''van
Shakspere, alsmede rKing Richard 111''en
XAs (0u likeit(beidein 1861)''van denzelfdel dlchter,en leverde in 1863 eene dichterljke vertaling der rDivina Commedia''van
Dante,voorzien van ophelderingen en afbeeldingen (1864,3 dln)''
, alsmede sllet leven

springen en dooreenehoutigejhajebloemscheedeomsloten zjn,isrolrond enheefteen
aantal kleine groef
jes.De bloemen zjn van
schutblaadjes voorzien. De gele,manneljke

middelbaar onderwjs: Goede kennissen
(1870)'',- nluliusCaesar'',- en pKing Richard (1871)''in hetlicht.00k schreefhj letterkundige opstellen in verschillendetjdsc,
hriften en gedichten in rAurora''.Van zjnehand
verschjnt eindeljk thanseene vertaling van
al de dramatische werken van Rkakspere.
Kokerwormen (Ttlbicolae) zjn gelede
dieren, welke t0t de klasse der Ringwormen
(Annulata) en t0t de orde der Borsteldragers
(Setigerae)behooren.Defamiliederkokerworm en bestaatuit zeebew onersm etkieuwen en
roodbloedqzj bevinden zich in doo1.hen a'
fgescheidene kalkkokers. Oogen, kaken en
sprieten ontbreken; daarenteyen hebben zj
een mond metbaardharen en ultwendigekieuwen.Hetgeslachtderkokerwormen(Pedinaria
La,
m.
) heeft4 kieuwen metkamvormigedraden.Eene der soorten isde Goudworm (P.
auricoma Gm.4derNoordzee.- 00kde'
tvcmàizep,(Serpula)behooren t0tdezefamilie.
Kokkelskorrels(Co0eul.s4zjn dezaden

ofeenigermate eivormige steenvruchten (drupae), waarvan het vruchtvleesch vezelig is.
De zeerharde steenen (kokosnoten)bevatten
slechts één enkelzaad.Zj hebben aan den
voet 3 ronde indruksels, welke op eene zamenstelling uit3 vruchtbladen wgzen.Twee
van deze zjn blind, terwjl het derde (het
00g)doorloopten naarde kleine kiem voert,
die btlhare ontwikkeling door deze opening
naar buiten treedt.Hetzaad heeftin hetmiddenvanzjnkiemwiteenegrooteholte,waarin

alle kanten uitspreiden.De bladeren zjn ge-

Amsterdam in 1832 en opgeleid voorhetlager vind en de blaadjes ljnvormig.Het blad is
onderwjs.Hj volbragteenereisnaarEnge- omstreeks 6 Ned.ellang en 1 Ned.elbreed
land en ging vervolgens over t0t hetmiddel- en aan den voetvan den steelvan een vezelig
baaronderwjs,zoodathjthansdebetrekking netwerk voorzien,hetwelk den tronk omgeeft.
bekleedt van leeraar in het Nederlandsch en De middenspil van de vertakte bloemstelen,
Engelsch aan dehoogereburgerschoolteRoer- die uit de oksels dez onderste bladeren okt-

komen meer in het bovenste,degroenkleurige

vrouweljke meer in hetbenedenstegedeelte
der bloeiwjze voor.Devruchten,trosgewjs

een droom''van Calderon meteenestudievoor rondom den voet der bladeren neêrhangend,
het Spaansche drama (1872).Hj gat'voorts zjn grjze ofOljfbruine,zeergroote,ellips-

V00r

zich eene melkachtigezelfstandigheid bevindt.

Door die indruksels geljktdekokosrootop

den k0p van een aap, zoodat de naam van
dezen, in het Portugeesch cpco: of coqnin,
aanleiding heeft gegeven t0t dien der vrucht.

Alledeelen van den kokosboom zjn nuttig

voor den mensch.Hetzaad ofde pitmetde
daarin aanwezige melk verschaft een aangenaam en krachtigvoedsel,enbevateenegroote

hoeveelheidolie(klapper-olie),welkeuitO0stenW est-lndiëen vandewesteljkekustenvan
van het geslacht Anamirta Coleb.,t0tde Me- Afrika naar Europa wordtgebragt,waarzj
nispermeën behoorende.W jgevenhierbjeene vooralt0thet vervaardigen van zeepgebezigd
afbeelding van A. Opcclll.
s Wiyht en Arnott, wordt.Mengebruikthetvochtvanlongekokosnameljk een tak (a) op 1/s4edernatuurljke noten a1s geneesm iddel tegen borstkw alen.
grootte,- eene manneljke bloem (b),negen- Van den harden steen, die hetzaad omgeeft,
maalvergroot,- een paarvruchten (c),- vervaardigt m en allerlei voorwerpen, zooals
eene doorgesnedene vrucht (#),- een door- nappen, schalen,lepels enz.H etvezelig hulgesnedeneiwitachtig ligchaam (e4,- eneene sel, dat de nootomsluit, leverteene stevige
kiem (f), allen in natuurljke grootte.Zie soortvan touw ,hetwelk bestand is tegen het
voorts onder Cpccflld.
zeew ater, en daarvan m aakt men in Europa
K okospalm (CocosnuciferaZ.),kokos-of zeerfraajematten en tapjten,waarvanreeds
ealappus-boom is de naam van een prachtigen op de W ereldtentoonstelling van 1851 twinboom uitdekeerkringslanden,dieervoordein- ti
4 verschillendepatronen voorhanden waren.
wonerseeneOnschatbarewaardebezit.Dekust- U1t het sap der bloemstelen bereidt men
landen en de eilanden van den Indischen Oce- palmwjn (toddy), die op zjne beurt geMn schjnen hetmiddelpunt tevormen zjner bezigd wordt t0t het stoken van den besverspreiding.Hj groeithetweligstindenabj- ten oost-lndischen arak.Het prachtige 100f
heid der zee,op gronden,welke zich slechts verschaft bj den brandendenzonnegloed eene
weinig boven haren waterspiegel verheFen, verkwikkende schaduw , dient t0t dakbedekhoewelhj 00k opaanmerkeljken afstandvan king en strekt voorts t0t het maken van
de kust gevonden wordt.Hj behoortt0tde slaapmatten, zonneschermen,korven,bezems
familiederPalmen.Zjnevezelwortelsdringen enz., alsmede t0t bereiding van papier en
diep in den aardbodem zonder zich ver uitte potasch,terwjlde Jonge blaadjesOnderden
spreiden,zoodathj in de tropische gewesten naam vanpalmkoolalsgroentegegetenworden.
veelal rondom de woningen wordt geplant. Het netwerk aan den voet der bladstelen
Bj eene middelljn van 3 t0t 6 Ned.palm , dient t0thet maken van zeven,mantels enz.
bereikt hj eene hoogte van 20 t0t40Ned. De stam j van merg onti- njkan t0tpalen,
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goten en vonders gebezigd worden en dient den zjn.De voornaamste z/n:Horsburg of
zoowelt0thet vervaardigen van woningenals Noo1d, Direction of Poeloe Tikoes, Press,

ison,Rjst-eiland ofPoeloeToewan,Button
inzonderheidvanbentings(versterkingen),ter- Pr
wjleindeljk dewortel,in kleinesluklesge- (1, 11 en 111),Ross,Stewardsgroep,Arm-

strong, Fairbridge, Goat ofGeit,Two-tree,
P00l, Schot, Graf-eiland ofDemmnig,O0stKeeling,W est-Keeling,Zuid-eiland en W estof Hare-eiland. Men heeft er een overvloed
van kokosnoten,pompoenen,watermeloenen,
Op Java zjn dekokospalmen onderdennaam maïs,visch,schildpadden,landkrabben,kreefvan klapperboomen bekeni. Andere soorten ten en tripang. Het klimaat is zeer gezond
sneden en met drooge gember en palmsuiker
gekookt,als geneesmiddeltegen tusschenpoozende koorts aanbevolen wordt.
D00r veelvuldige kweeking is een aantal
verscheidenheden van den kokospalm ontstaan.

van hetgeslachtCocoszjn:0.cœpitataArf.
(de dikkop der Brazilianen),die in demoerassige streken van Zuid-Amerika voorkomt
en een belangrjk voedingsmiddelderinboor-

en de thermometer van Fahrenheit wjster

olie opleverend,die op boter geljkt.

haven, welke hj Port-Albion noemde.Hj

des ochtends van 70--750,Op den middagvan
80--850 en des avonds van 75--710. Nndat
deze eilanden steeds onbewoond gebleven wa-

lingen uitmaakt, - 0. coronda M art.,uit ren,vesti
gdezich in 1823 een Engelschman,
lrd, met eepige Malelsche huiswier merg brood gebakken en uitwiervrucht Akœander A'
olie geperst wordt, - en 0. bntiraeea L. gezi
nnen,bepaaldeljk opRjst-eiland.In1825
meteen overvloed van wjnachtig sapeneene vond kapiteln Rots op Poeloe-rfikoes eene
Merkwaardig is hetvermogen van den k0- koos in 1827 heteiland Schott0twoonplaats,
kospalm om zich in verwjderdeoorden zon- en toen Hare,de Kokos-eilandenverlatenhad,
der menscheljke hulp voort te planten.De vertrok hj naarRjst-eiland.W è1werden de
noot dobbertop den zeestroom ,doch is door Kokos-eilanden aanvankeljk alseeneNederhare vliezen beschuttegen het indringen van landsche bezitting beschouwd, doch zj zjn
het zeewater. Hare kern is eene noot ter in April 1857 door kapitein Grœnvelle Free-

grootte van een struisvogeleien aanvankeljk mantle uit naam van hareBritscheMalesteit
metvloeibaarkiemwit(klapperwater)gevuld, in bezit genomen.Zj hebben trouwens,als

dat langzamerhand kraakbeenig verhardt en uitmuntende ankerplaats,eene hooge waardej
een voedselvoorraad oplevert voor de kiem ,
wat men in Nederland nietscheen op te
welkgzich ten behoprljken ttjd z00krachtig merken,ofschoon die eilanden aan den water-

ontwlkkeltjdat zj de schaal doetbarsten. weg naarJavagelegen zjn.
Zulk eene noot nu bereikt langs de golven
de lage atollen ofkoraal-eilanden en vindt er
in de vruchtbare opperlaag een geschiktoord
voor haren groei.
Omstreeks hetJaar1838werdenallekokosboomen 0q de Caraïbi
sche Eilanden en 0p
Curaçao blnnen weinige maanden door eene

K ola is de naam van hetgroote schiereiland, hetwelk zich uitstrekt tusschen de
Ilszee en de W itteZee.Het heefteenelengte
van 50 bj eene breedte van 40 geogr.mjlen
eene oppervlakte van 1800 D geogr. mjl.

Sechellen, ten oosten van Afrika,heeft men

Zj teltnaauweljks600 inwoners raaar heeft

een kokosdragenden waajerpalm (Lodoicea
Sechellarum Lob.
4,diedoo1'geheelIndiëvermaard iswegenszjnegrooteschalen,terwjl
op de Maldiven eene verscheidenheid groeit
van Cocos nucifera,wier schylen nietgrooter
zpn dan die van een eendenei.Enkele malen

walvischvangst.

Zjn bodem is laagland.- In hetnoordwesteljk gedeelte van ditschiereilandligtdestad

plantluis verwoest, en na dien tjd bezorgt Kola, eene arrondissem entshoofdstad van het
sische gouvernem ent Archangel,op 68053'
datdiertleeraan dekweekersgrootemoeje- Rus
ljkheid, terwjl het tegenwoordig 00k de N. B. en 50040/ 0. L.van Geenwich,tuskokospalmen van Guyana teistert. Op de schen de Kola en hare zjrivierdeToeloma.

vindt men in de kokosnooteeneparel,hoofd-

zakeljk uit koolzure kalkaarde bestaande.
Men vindt illhet tjdschrift van professor
hleekrode (1861) zulk eene parel vermeld,
die, in het bezit van Bacon,een middelljn

eene ruime en veilige haven, 3 kerken en
eene school. De bevolking houdtzich hoofd-

zakeljk bezig metde kabelaauw-,walrus-en
K olbe.Onderdezen naam vermelden wj:
Karl XïJAeJ- Kolbe, een verdiensteljk
kunstenaar en schrjver.Hj wel'
d geboren te
Berljn den Qosten Novembel'1757, ontving
zjne opleiding op het gymnasium in zjne
geboorteplaats,diende daarna korten tjd a1s
schrjver bj hetboschbestuur van den graaf

heeftvan 6,35 Ned.streep en dehardheidvan ron Sc/zll:wHr,g,en ging vervolgensnaarDessau.waarhj onderwjzerwerd van den Erfopaal.
K okos- of K eeling-eilanden (De), prins en leeraAraan hetphilanthropinum.W e1door kapitein Sornburg met den naam van draechterkeerdehjterugnaarBerljn,waarhj
lorneo 0prcI-J:IJw& bestempeld,vormeneene zich op de teekenkunst toelegde en onder de
qroep van 33eilanden in deIndische Zeeen leiding van Weil zulke snelle vorderingen

hggen in eeneregte ljn vpôrStraat-soenda,
op 200 uren afstands vap J'
ava,tusschen 12
en 13O Z.B.en op 96063'0.L.Zjontleenen
den eersten naam aandekokosnoten,diezj0p-

maakte,dathj a1sleeraarin deteekenkunst

aan eene school te Dessau geplaatst werd.
Reedsin 1795 had de Académie van Schoone

Kunsten teBerljn hem onderhare leden op-

leveren, en den tweeden aan den Engelschen genomen.In 1805 ging hj Op uitnoodiging
kapitein Keeling , die ze in 1689 ontdekte, van Samnèl
jGedzler, naar Zi
irich,waarhj
hoewelzj reedsop kaarten van 1680 tevin- een aantal platen naar waterverfteekeningen

KOLBE-KQLBERG.
van dien dichter graveerde. Hj overleed te
Dessau den 13den Januarj 1835.00k thans
n0g worden zjne gravures, ruim 100 in
getal, t0t de besten gerekend van den nieuwen tjd. 00k schreef hj: gueber den
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voort en gaf mededeeling van de uitkomsten
in de rlnnalen der Chemie''van D ebi
g.Na

zjnterugkeerin Dtli
tsehlandwoondehpaanvankeljk te Marburg, maar begaf zich in
het najaar van 1847 naarBrunswtlk,om er

W ortreichthum der detltschen und franzrsi- zich met de redactie van het:rllandwörterschen Sprache und beiderAnlage zur Poezie buch der Chemie'' van Liebiy en W öltler te
(1806, 2 dln; zdedxuk 1818-1820,3 d1n)'', belasten.Toen echter lunsen Marburgverliet,
rue
ber W ortmengerei (1809; 3de druk werd hj in 1851 diens opvolger alsgewoon
1823)''
, - pNochê ein W ort iibe
ach- hoogleeraar in de scheikunde.Vandaar Ver,r
, Spr

reiuheitgegen K.Reinhard (1815),- pBe- trok hj in 1865 naarLeipzig.Van zjne geleuchtunr einiger öFentlich ausgesyrochenen schriften noemen wj:yAuslhrlichesLehrbuch
Ur
theilet
iberundgegenSprachreinhelt(1818)'', derorganisc'
hen Chemle(1854- 1863,dl1en
en eindeljk:pMein Lebenslaufunt
lmein 2)''?- en rDas chemische Laboratorium der

W irken im Fache der Sprache und Kunst Unl
versit:tMarburg (1865).,,
K olberg,eene stad en vesting in hetdis(1825)''.
IA:W k'blbe,een uitstekendDuitsch trictKöslin der Prnissische pl-ovincie Pomme.Karl Y i
schilder en een neefvan den voorgaande.Hj ren, ligt aandePersante!diel/cdeuurverTverd geboren teBerljn in 1780,oefendezich der nich uitstort in de oostzee. De stad,
in de teekenkunst aan de Académie aldaaren die bjna 15000 zielen telt, is Van etne
legdezich tevensmetjvert0eopdegeschie- versterkte haven voorzien 0n door vestingdenis. Zjne eerste compositie in krjt, den werken en gedetaeheerde fgrten omringd.Er
slag van Fehrbellin voorstellende, werd be- zjn 3 voorsteden, 5 kerken en een fraai
kroond.Reedsin 1806 schilderde hjhetvoor- stadhuis. op de markt verrees in 1864 het
treleljke stuk:rAlbrecht Achilles teNiirn- standbeeld van Friedrielt FSIAeI- IF.Men
berg hetvaandelveroverend,hetwelk alseen heeftereen stift5r00radelljkejonkvrouwen,
geschenk der stad Berljn btj het huweljk een gymnasium , eene reaalschool enz. Vele
van prinses Louise van Pruissen naar H0l- inwoners houden er zich bezig metlandbouw
land gezonden W0rd''. V00r de garnizoens- en visscherj,doch ook handelen scheepvaart
kerk te Potsdara schilderde hj in 1816 eene ontwikkelen zich meer en meer. De baden
XHemelvaartvanMaria'')enmet.lMlll.gleverde worden er jaarljksdoormeer dan 2000 badhj de cartons voor de concertzaalvan den gasten bezocht. - Kolberg wasreeds in de
schouwburg te Berljn. Voorts vervaardigde lode eeuw de zetelvan een bisschop,en het
hj onderscheidene schilderjen in olieverf, domkapittelwerd ereerstin 1810 opgeheven.

en bj de herstelling van hetkasteelteMa- W eldra was ztl de hoofdstad van hetland
riënburg de cartons voor de nieuwe glasra- derKassoeben,ensedert1277deaanzienljkste
men.opeen vandezeschilderdehjdegevech- plaats van het vorstendom Kamin,waarmede

ten en overwinningen van de Duitsche orde, het in 1648 aan Brandenburg verviel.Veel
en leverde,op verzoek van prinsI'
rederik van had die stad in vroeyere en l
atereOorlogen
Pruissen, die stukken 00k in Olieverf.In dien te ljden.Nadat zj ln 1758 door generaal
tjd vervaardigde hj 0ok defraajeschilderj: Palmbaeltm et 10000 man gedtlrende 19 dagen

XDe vorstin naardevalkenjagtvertrekkend.'' vrtlchteloos belegerd was, werd zl in 1760
Hj werktevoortsmedet0tversieringvan het door 27 Russische enZweedseheoorlogschepen
paleis van den KroonprinsteBerljn,en t0t en 15000 man te lande aangetast, doeh den

zjne grûotere stukken behooren nog: rDe 18den Septemberdûorgeneraal 'Irrerzl6r ontzet.
slag van Otto de Grootetegen de Hunnenr', In 1761 verscheen Romanzow m et 55 sehepen
en pEen feest van den wjnoogstin de mid- en een aanzienljk legervöör destad,diehj

deneeuwen''.Zjnekunstwerken onderscheiden
zich door dichterljke opvatting en door een
harmonisch coloriet. H j overleed den 8sten
April 1853.
Adolf IFïJAe)Z/IHermann Kolbe, een verdiensteljk scheiltundige. Hj werd geboren
den z7stepSeptember 1818 te Elliehausen bj

eerst na eene belegering van 4 vaaanden en
een hevig bombardement door hongersnood
t0t eene capitulatie k0n dwingen, dewjlde
Pruissische generaal H eyden haar metongemeene dapperheid verdedigde. Niet minder

genoemde stad,en wjdde erzichvervolgens,
na aan (!e hoogeschoolte zjn ingeschreven,
onderdeleidingvan Wöltleraandescheikunde.
Naverloop van 4Jarenwerdhjassistentaan
het laboratorium van B%nsen te Marburg en
kwam voorts in het nabjgelegen Gieszen in
betrekking met Liebig. In het najaar van
1845 ging hj, Op aanbeveling van Bltnsen,
als assistent van Playfair naar het laboraratorium van het Muséum ofEconomic Ge0logy te Londen.Hier deedhj proeven Over

vallen van Sohillen demoedvan een jverig

loleljk werd zj verdedigd in 1807.W élvem
l00r de hoogbejaarde kommandant Loueado%

Göttingenjbezocht het gymnasium in laatst- de schans op den Hohenberg, doch de uit-

de electrolyse van onderscheidene Organische
verbindingen) zette ze later te Marburg

burger, Nettelbeek genaamd, gaven daarvoor

vergoeding.Eindeljk werd Gneisenan er be-

bevelhebber.Deze hernam desterktenenhield
er zich staande totdat de Vrede van Tilsit
gesloten was. De stad was belegerd geweest

van 28 Aprilt0t2 Julj 1807door18000man,
achtereenvolgens onder de bevelen van Fenlil,
.f
zpïq
sozl en M ortier. D O0r het gedurig bom bardem ent waren 185 htlizen - O0k het
stadhuis
in asch gelcgd,en de bezetting,
6000 man sterk, telde mcer dan 400 dooden
en 1100 gewonden.
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Kölcsey (Franz),een verdiensteljk H0n- volbragt had bezochthj in 1861 dieschool

gaarsch dichteren schrjver,geborenden8sten op nieuw en deed examen a1soyperstuurman.
Augustlls 1790 te Szö-Demeter in het Sieben- Indiebetrekkingvolbragthjt0tln1866onderburgsch gespanschap Midden-szolnok,onder- scheidenetogten.Daarna liethjzich inschrjscheidde zich gedurende zjn studietjd op ven aan de polytechnische schoolteHannover,
hetHervormd Collège teDebreczin doorvlj't en in 1867 aan de universiteit te Göttingen,
en aanleg, en maakte zich in korten tjd waar hj zich hoofdzakeljk toelegde op de
grondig bekend met oude en nieuwe talen wis-,sterre-en natuurkunde.In hetvoorlaar
en hare letterkunde.00k maakte hijop 17- van 1868 belastte hj zich,op versoek van
Jarigen ouderdom kennis met Kazinozy, die Petermann, met het bevel over de eerste
niet weinig bjdroeg t0t zjne vorming. In Duitsche noordpool-expeditie en keerdeinden
1809 aanvaardde hj eenebetrekkin! tePesth herfst van dat'Jaar terug.Daarop ging htj
en kwam er in aanraking met ultstekende weder naarGöttingen om zjnestudiën voort
lelterkundigen,bepaaldel
jk metPanlSzdzzler: te zetten en een verslag van zjne reis te
Zjneeerstedichterljke proeven verschenenin schrjven,datin rpetermann'sMittheilungen''
1813 in den Hongaarschen Dames-almanak'' werd geplaatst (1871).In 1869 ontving hj
van Aà;.'
p#fAen in hetmErdélyimllseum''.Hj hetkommando over detweedeDuitschenoordpoogde den bloeider Hongaarscheletterkunde pool-expeditie, vertrok na zjn terugkeer in
metjver tebevorderen,doch descherpebe- 1870 naar Hambllrg, werd er in 1870 eerste
oordeeling zjner voortbrengselen deed hem assistentaan het observatorium voor zee-aanweldra den ingeslagen weg verlaten. Eerst gelegenheden,en bewerkte voorts in 1871 en

in 1820liethjzich overhalen om metSzemere
een letterkundig tjdschriftuittegeven.Hierin
plaatste hj een aantalwjsgeerige,geschiedkundige en critische opstellen,dle grooteninvloed oefenden op de letterkunde.Hj was

1872 te Berljn,onder de leiding van Dove,

woordigde hj hetcomitaat Szathmâren behoordet0tdehoofdleidersdervrjzinnigepartj.
Hj legde evenwel zjn mandaatneder,toen
zjne lagtgeversietsvan hem vergden,datin
strjd was met zjne beginselen. Na zjn
terugkeer te Szathmâr hield hj zich jverig
bezig met hetopstellen van een verdedigingsgeschrift ten behoeve van zjn vriend Wesse-

ners.Aan de noordwesteljkezjdeliggen de
overbljfselen van het in 1808 afgebrande
kasteelKoldinghaus,voorheenornsborg (Adelaarsburg), dat, in de 13de eeuw gesiicht,
dikwjlsdeverbljfplaatsderDeenschekoningen was. OAH:JIS IIL ovexleed er in 1559.
Bj Kolding werden in 1313 deKoninklt
jke

de meteorologische en hydrographische resultaten der noordpool-expeditie.
Kolding,eene Deensche stad in hetJutlandsche ambt Veile en in hetstiftRibe,ligt
00k Averkzaasaals alvocaaten sprak in deze aan de Koldingerfjord, eeme baai van de
betrekking? alsmede in die van oppernotaris, Kleine Belt, waarin de Koldinger Aa zich
waartoe h!jin 1829 benoemd was,uitmun- uitstortj 3 geogr. mjl ten zuidwesten van
tende redevoeringen uit,Gedurendedezittingen Fredericia.MenheeftereeneLatjnscheschool,
van den Landdag van 1832 t0t 1836vertegen- eenevervallen haven en ongeveer 4000 inwo-

llny, doch werd daarbj, op den 24sten Augustus 1838,door den dood overvallen. De
Hongaarsche Académie had hem bj hare
stichting t0t lid benoemd,en zjne gezamenljke werken (1840- 1848,8 dln)zjn reeds
bj zjn leven doorEötvös,Szalay en Szemere
kn het lichtgegeven.Zjn merkwaardig rDagboek'', handelende over den Landdag van
1832 t0t 1836,verscheen in 1848.

troepen d00r de opstandelingen onder Niels

Olofson,, en in 1643 de Denen door de Zwe-

den onder Torstensongeslagen.Laatstgenoemde
veroverde het kasteel in 1644, en het werd

i
n 1j58ingenomendoordePolenonderCzarneck%.Eindeljk is Kolding merkwaardig door
de zegepraal, aldaar den 23steh April 1849

door de Sleeswjk-Holsteinschetroepen Onder

geK
neraalRonénbehaald.

olettls (Johannes),een GriekschstaatsKolder (De) iseeneziekte derpaarden, man,geboren in 1788te Syrakos,eene kleine

welke veroorzaakt Tvordt door hersenwater- stad in de nabuurschap van Janina!studeerde
zucht. D e dieren, welke er door aangetast in Italië in de geneeskunde,verwlerfte B0zjn,schjnen geheel stompzinnig te wezen. logna den doctorsgraad en vestigde zich in
Men heeftechter 0ok een razenden kolder,die 1810 als arts in zjn vaderland.Reedsvroeg
hen zeer Onrustig maakt.Bj den aanvang stelde hj grootbelang in deonafhankeljkder ziekte kan eene aderlating aan den hals heid van zjn geboortegrond en werd lid van
we1 eens baat brengen, doch doorgaans is dedoo1
*Rl
tqgasgestichtehetaerie(genootschap).
deze ongesteldheid na haar uitbarsten onge- 00k behoorde hj tot de Grieken, die zich
naar Napoleon spoedden, toen deze zich te
neesljk.

Koldewey (Karl),een Duitschnoordpool- Milaan bevond, Om hem t0t het bevrjden

vaarder, geboren den 26sten October 1837 te van Griekenland aan te sporen.Aan het H0f
Bt
icken in hetambtHoyaderPruissischepro- van Al
ipasja van Janina,diehem t0tljfarts
vincie Hannover, ontving zjne opleiding in van zjn zoon Moektar-ley benoemde,kwam
1849- 1853 op het gymnasinm te Klausthal, Kolettis in aanraking met de merkwaardigste
begafzich in 1853 in zeedieneten voer,door- personen van Epirus,alwaartoen eenegroote

aans onderBremer vlag,alsscheepsjongen, gisting heerschte. In 1821washj de eerste,
fendehjzichaan dezeevaartschoolteBremen den opsfand oyhief.Daarechterde Opstandeennadathjin 1860 eenereisnaarOost-lndië lingen in Eplrus niet sterk genoeg waren
llgt-matroos en matroos t0tin 1859.Toen 0e- die in zjne geboorteplaatshet vaandel van
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tegenoverde Tnrken,begafhjzichnaarden
Peloponnesus en voegde erzich bj departj,
welke een wettig centraal bestuur - geene
oorlogsregéring - verlangde. op den lsten
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geljkt 00k eenigermate dekolf,welkedient

om de ballen in het oud-vaderlandsche,doch
thansmeer en meerin pnbruik rakende kolfspel weg te slaan. De scheikundige geeft

den naam van kov'aau eene iesch meteen
naauwen hals, welke hj bj de destillatie
bezigt.- Eindeljk geeftmen den naam van
bloemkolf aan eene eigeaaardiqe bloeiwjze,
welke Op eene aar met eene dlkke,vleezige
spilgeljkt;menvindthaarbjv.bj demaïsKarysthus eene schitterende zegepraalop de plant,de bananen enz.
Turken behaalde en in 1824 t0tlid van het
KolF (Dirk Hendrkk),een verdiensteljk
Uitvoerend Bewind.Hj had grooteninvloed Nederlandsch zee-oëcier, geboren te Amersop het beleid der zaken en wendde hetaan foortden 14den Februarj 1800,werd in 1814
t0t onderdrukkingderoligarchischepartj,aan geplaatst a1s adelborst op het fregat pvan
wier hoofd zich TheodoorA'obkpfrpzli.
sbevond. der Werff''onderhetkommandementvan zjn
Voorts toonde hj zich,als voorstandervan vader,toefde eerstin de W est-Tndischewatede Fransche partj, een hartstogteljk tegen- ren en vertrok vervolgens naar Oost-lndië,
stander van M anrokordatos, die aan de spits waar hj zich vooralin 1821als bevelhebber
der Engelsche stond. Tegen het einde van eener kanonnoerboot in den slag van Palem1826 en in het begin van 1827 bertlstte,be- bang onderscheidde.Hj redde den luitenant
halve op Karaiskakis,vooralop Kolettis de Boerhnremetzjnemanschap,alsookdieeener
last van het oorlogsbestuurin Oost-Grieken- anderekanonneerboot,welkein'svjandshanland.In hetvoorjaarvan 1827bevorderdehj den gevallen was en opende 3 dagen later,
met kracht de zamenroeping der Nationale btjeentweeden aanval,metzjnekanonneerVrrgadering te Troezene, alwaar Kapodis- boot den doorgang doorhetzwarepaalwerk
ïrll: t0t president van Griekenland gekozen der rivier,zoodathj heteerstdevjandeljke
(13den) Januarj 1822 Onderteekende hj als
afgevaardigde op het Congrés te Epidaurus
de onafhankeltjkheidsverklaring en de grondwet van Epidaurus. Hj werd alstoen t0t
ministervan Binnenlandsche Zaken benoemd,
later t0t exarch van Euboea, waar hj bj

werd. Laatstgenoemde benoemde hem t0t lid
van het Panhellenium en belastte hem met
d
ezorg voorde organisatiederonregelmatige
troepen in Roemellë.Kolettis voldeed aan de

batterj k0n bestormen en veroveren.Hj ont-

Avenschen van den President,voorzooverhj
die in overeenstemming achtte met hetalgemeen welzjn, en gedurendehetlaatstetjdperk van het bewind van Kapodistrias behoorde hj a1s senator t0t de Oppositie.Na
het vermoorden van den Presidentwerd hj
met zjn doodvjand Kolokotronis en Ahqnst

))Zeemeeuw''.Een Jaarlater werd hj belast

ving de Militaire W illemsorde en werd eerst
overgeplaatst op de schooner ncalypso'' en
in 1822 benoemd t0t kommandant van de

met het bemannen en uitrusten der oorlogsbrik rDourga''en vergezeldedaarmedein1824
den gouverneur.generaalran der CczeW pnaar

de Molukken.ln 1825 nam hj deelaan de

operatiën van generaal v@n Geen op de zuidkust van Celebes,en daarna werd hem eene

AW.ptl#'
J.
sfric.
:1id dervoorloopigeregéringscom- bel
angrjkeonderzoekingsreisopgedraqennaar
missie, omhelsde in 1831 de zaak der Oppo- de Zuid-ooster- en Zuid-W ester-Ellanden,
.

sitiepartj uit Roemelië en zorçde,doordeze waarvan hj verslag gafin zjne:pkeizedoor
bjgestaan, dat Kapodistros ln 1832 werd den weini: bekenden Molukschen Arclhipelen
bedankt. Na diens valwerd Kolettis t0t lid langsdeqeheeleonbekende zuidwestkustvan
der regéringscommissie gekozen, welke t0t Nieuw-Gulnéa,gedaan in de jaren 1825 en
aan de komstvan het Bejersche regentschap 1826 (1828)''.Koning Willem 1 schonk hem
aan het hoofd der zaken stond in Grieken- daarop eene gouden medaille.In 1827 vertrok

land.Hj waseen dereersten,diekoningOJfp hj m0t verlof naar Nederland, doch keerde
onvoorwaardeljk erkenden, zag zich door in 1830 naarJava terug,waarhj geglaatst
dezen t0tm inister van Binnenlandsche Zaken werd bj het op te rigten bataljon marlniers.
en t0t voorzitter van het Kabinetbenoemd, Hj maakte zich laterwederom verdiensteljk
vertrok in 1835 a1sgezantnaarParjs,doch bjhetbeteugelenderzeerooverj,gingin1838

keerde in 1844 terug,om in Griekenland de om redenen van gezondheid op nieuw naar
portefeuille van Buitenlandsche Zaken teaan- het Vaderland,werd er in 1840 a1s kapiteinvaarden,welke hj behieldt0taan zjn dood luitenantin hetvaste korps zee-oëderen op-

in 1847.Men vermeldtdathj btlde verkiezingen van afgevaardigden dikwjls zjne toevlugt nam t0t schandeljke Omkooperj,om
personen naarzjn wensch tedoen benoemen.

genomen,kwam het volgende Jaar op nonadiviteit,in 1843 op pensioen, en overleed

in datjaar te 'sGravenhage op den 15den
D ecem ber.

K olf is de naam van een oorlogswapen
Kolibri's Of BloemznkgerLies (Trochilidae)
der middeneeuwsche ridders en bestond uit is de naam eener vogelenfamilie van de orde

een strjdhamermeteen langensteel,aan het derMuschachtigevogels(Passerinae).Hetgeandere uiteinde toteen haalt omgebogen,ten slachtderkolibri's(Trochilus)bevatdekleinste
einde den tegenstanderdaarmedevanhetpaard en fraaiste vogels, w ier vederen met alle
terukken,nadatmin hem dooreen slag met schakéringen van den schoonsten metaalglans
den hamerbedwelmdhad.- omdatmenvoerts schitteren.Het komtvoorin Amerika hoofd-

hetondereindevan hetschietgeweerbj wjze zakeljk in de keerkringslanden aldaar, en
van strjdhamer gebruiken kan,ontving 0Ok onder3cheidtzich hoofdzakeljk dooreen landitden naam van kol
h - Opden strjdhamer gen, dunnen, regten of eenigzins gebogen
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snavel, welke eene buis vonnt,wu rin zich

kanaal,wanneeroverbljfselen van hetgenodelange,fjne,uitQronde!van binnenholle ten voedsel aldaar t0t verrotting overgaan,

draden bestaande tong bevlndt. Deze isbe- alsmede door ophooping en verharding van
vestigd aan een gebogen, dun tongbeen van drekstofen enz. O0k wormen kunnen koliek
eigenaardigen vorm.Daar men opmerkte,dat veroorzaken. Koliek na verkntldheid is van
deze kleine vogeltjes steedsom debloemen rheumatischen aard. Het nuttigen van onrjp
zweefden en den snavel diep in de bloem- ooft en van andere schadeljke zelfstandigkroon staken,meendemen aanvankeljk,dat heden geeft dikwjls aanleiding t0t koliek.
Zeer zekervolgthetechter 0qloodvergi
ftiginj

(loodkolieklyzoodathetdikwdlsvoorkomtbp
loodwitfabrikanten,bj arbeidersin zilver-en
lood-smelterjen,bjpottebakkers,letterzetters,

bjhendietabakuitloodenpottengebruikenenz.
Het koliek Onderscheidt zich dooraanvallen
van njpende,snjdendepjn,waarbj deljder
verligting zoekt in eene veranderde houding

of in het drukken van dan buik.Depjnis

Kop van de kolibri.

zj daaruitden honig zogcn.Laterisechter
gebleken,datzj op aldaarverscholeneinsecten azen.Hunnevleugelszjn lang,smalen
sabelvormig,hunne pooten korten zwak!en
de teenen met scherpe klaauwtlesvoorzlen,
waarmede zj zieh in de rust-uren aan de
twjgen Ophangen.Ztjvliegen snelen popzen
Eaddereud vôdr de bloemen. Hunne kleine,
napvormige nestjeszjn zeerkunstig van m0s
en vezels gebouwd en op dunne takken vastgemaakt.Hetwjfjelegtdaarin 2betrekkeljk
groote, witte eitjes, waarop zj 2 weken
broedt.DeJ0ngen zjn aanvankeljknaakt
en geljken op
vleeschklompJes;na4weken
vliegen zj uitj
doch eerst in
hettweedejaar
bezittenzgden

door de ouden
met Ongem eenen moed zelfs
tegen groote
roofvogels verdedigd.
M en telt in
tropisch Amerika m eer dan

walging en braking,drang op hetwaterenz.
Plotsellng echterkan de pjn ophouden,ende
zieke gevoelt zich weder volkomen gezond.

Letten wj op de verschillende soorten van
koliek,dan komtkrampkoliek vooralvoorbj
vrouwen en bj hypochondrischemannen,in hetalgemeen bj hen,die zwak van zenuwen zjn.De daaraan verbondene pjnen kunnen plotseling ophouden en terugkeeren;

daarbj isdestoelgangtraagendeurinewaterhelder. Windkplidà vindt

men bj menschen meteene
zwakke spjsvertering?w anneer zj de
maagoverladen
of gasvoort-

brengende spjzen gebruiken.
Hierbj zjn de
pjnen njpend

-.
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vollenvederen-

tooi.zjworden

z00 hevig, dat het geheele gestel van den
zieke er doorwordtaangetast.Handen,gelaat
en voeten worden koud;zelfs vertoonen zich

!

11

en spannend;

zj veranderen
van plaats en

loodkoliek ontstaat eene
graauwe miskleurigheid van het tandvleesch,

DeTopas-kolibri(Trochilla Pellat.

300 soorten vankolibri's,en ztjtrekken van

verminderenbj
het loozen der
gassen.Bj het

hiernoord-en zuidwaarts,om er,evenalsonze alsmedeeenetoenemendevermagering.Depjn
zw aluv en,de komstderlente teverkondigen. bevindtzichdaarbjindenavelstreek engeljkt
W j geven hierbj de afbeeldingvan den k0p opdieeenerzamensnoering.Daarbjkomeneene
van den kolibri, alsmede van den topas-ko- hardnekkige verstopping,pjninarmen enbeelibri(T.Pella),beidein natuurljke grootte. nen,verlamm ing der ledematen en alsdan geAan de kleinste soort geeft men den naam woonljk dedood.Hetkoliek '
xl Poito.komt

van rliegenvogel(T.minimus)ofoisean-plfcFld. slechts v00r,waar veel appelwjn,most of
Men heeft kolibri'
s levend overgebragt naar Jongewjn gedronken wordt.Hetonderscheidt
Engeland en Frankrjk,maar zj stierven er zich door snel verschietende Pdnen in den
na weinige w eken.
buik,die na eenige uren verdwjnen,maar
K oliek noemtmen,behalve ongesteldheid 00k terugkeeren, alsmede door branding in
der darmzenuwen (neurose in deplexusmesen- de m aag, zuur,drukking in den hartkuilen
tericus), alle pjnljke aandoeningen van de geelzucht.Bj besloten kplïeà eindeljk Opendarm en, w elke niet uit Ontsteking van den

baart zieh depjn 0: eenebepaaldeplek;zj
darmwand voortkomen.Dikwjlsontstaatk0- neemtt0ebj drukklng,yaatgepaardmetbraliek dgor ophooping van gassen in hetdarm- king, zelfsmet drekbraklng en met zwelling
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en hardheid op deplek,waardepjn zetelt. leverde hj gedichten in deCzechischetaal.
Hier ontstaat gewoonljk buikvlies-en darm- ln 1821 verschenen zjnerGedichten (4dedruk
ontsteking en koudvuur, waarop de dood 1845)'' waardoor hj grooten roem verwierf.
volgt. De oorzaak van dit koliek is gelegen Voorts schreef hj een bundel volksliederen
in eene stremming van den doortogt van stof- (
1823en 1827,2dln;2dedruk 1832en1833),
fen door de darmen,door knoopvorming,0m- alsmede gverhandelingen over den naam en

strengeling ofinstulping van deze;zjissteeds deoudhedenvanhetSlawischevolk(1830)''
,doodeljk,indien zich geene nieuweopening enpDegodinSlawa(1839)''
.O0kvermeldenwj
vormt door den buikwand heen ter Ontlasting

ztine:pReisbeschrjving doorOpper-ltaliëenr.
der oygehoopte stofen.- Men spreekt00k (1843)'',- en gslawlsch Oud-ltalië (1853)M.
van mer- en galkoliek,wanneer steenen in de Grooten opyang maakte o0k zjn werk:
pis-en galbuizen eenestremmingveroorzaken. KUeber die llterarische W echselseitigkeitzwiBj koliek worden doorgaans ontlastingber schen den Stëmmen und Mundarten der Slavorderende middelen aangewend ,zooals lave- wi
schen Nation (1831)''.Hj wastevensvermenten,ricinus-olie enz.,- alsmedeverzach- maard als kanselredenaaren gaftwee deelen
tendezooals01jven-olie,opium en dergeljke. leerredenen in het licht.Eene keurlezing uit
Het is intusschen van het grootste belang zjne werken isbezorgd doorKober (1862daarbj z00 spoedig mogeljk een bekwamen 1863,4 dln).
artsteïaadplegen.
Kö11e (Friedric'
hvon),een DuitschstaatsKolkn (Klaas)isdenaam vaneenschrj- man en schrjver, geboren te Stuttgart den
ver:dienietbestaan heeft.In 1719nameljk lldenFebruarj 1781,wjdde zich teTiibingen
werd door Gerhard .lllzzlscr in heteerste deel aan de studie der regtsgeleerdheid, verbond
zjner KAnalecta''eenerjmkronjkopgenomen, ze te Göttingen met die der Engelsche taal,
welke afkomstig heettete w ezen van den Eg- der geschiedenis en derstaatswetenschappen,
monder monnik Klaas Kolj;n,die Omstreeks bekleedde te Tiibingen onderscheidene regterhet Jaar 1170 z0u hebben geleefd.Dierjln- ljkebetrekkingen,werd secretarisvanlegatie
kronjk isvoortsop eeneprachtige wjzeuit- te Parjs,in 1807te'sGravenhage,in 1808
gegeven door Gerard ran ZppzlOnderden titel te Mi
inchen,in 1809 te Karlsruhejin 1812te
van: rGeschichthistoriaalrjm Ofrjmchronjk Dresden,zag zieh in 1813 bevorderd t0traad
van Klaas Koljn,Benedidjner monnik der vanlegatie en hieldzich jverig bezig metde
abtdje te Egmont,beginnendemetden Sim- herstelling van de voormalige constitutie te
berschen vlged en eyndigende metden dood Wiirtemberg.Van 1817 t0t1833 washj gevan graaf Dirkjvader van Florents III van volmagtigde van W iirtembel'g te Rome,vesIlolland in 'tjaar 11169 met z00 taal- als tigde zich in 1836 alsprivaatdocentte Stutthistoriekundige aanteekeningen Opgehelderd gart en overleed aldaar den 12den September
ezzz'
ïc'
l
f: 1848.Hj schreef:gBetrachtungen iiberDiplo(1745):'.00k de geleerde Zaeharias A'
Alelmjn schreefgeschied-en taalkundigeaan- matie (1838):', - mparis im Jahre 1836
merkingen op deze kronjk. De schrandere (1836)'' - sR0m 1833 (1833 en 1839)'',Hkydekoper was de eerste,die aanwees,dat ,!Hinterlaszene Papiere eines nachgeborenen
deze kronjk een Ondergeschoven sttlk moest Prinzen (1841)'', en rltaliens Zuktlmft
wezen, en W agenaar, die in de eerste tw ee (1847)''.O0k ishj destichtervan hetmvierdeelen zjner pGeschiedenis'' haar als bron telk
iahrsrhrift''van Cotta.
had gebezigd,kwam t0tdezelfdeovertuiging,
ölllker (RudolfAlbert),een verdienstewaarvan hj rekenschap gaf in zjn:pr
laoets ljk Zwitsersch ontleedkundigetgeboren den
van de egtheid der Rjmcblani
jke van Klaas Gden Julj 1817 te Ziirich,bezochthet gymKoljn (W erken derMaatsch.van N.Letterk. nasium aldaar en wjdde zich eraan de unite Leiden 11(
E)'',zoodathj in de2deuitgave versiteit aan de studie der geneeskunde,die
van dat werk (1770)die foutheefthersteld. hj te Bonn en te Berljn voortzette.Reeds
Mr. M Kluit en Hendrik van Wtqshebben a1s studentschreefhj eene:Verzeichnisz der
moeite gedaan, Om den oorsprong dier kro- Phanerogamen des Cantons Ziirich (1839)''.
njk Op te sporen, en het isgebleken,dat Voorts leverde hj:pBeitrxge zur Kenntnisz
zekere Reénier de GrJJ-/'
,plaatsnjderteHaar- der Gesehlechtsverh:ltnisse und Sameniiissig1em , datstuk heeftveTvaardiqd ofdoen ver- keitwirbelloser Thiere (1841)'',- pDeprivaardigen,Om hettegen aanzlenljkesommen ma insectorum genesi (1842)'' - en rEntbj gedeelten aan den ligtgeloovigen oudheid- wickelungsgeschichtederCephalopoden(1844)''.
kenner CornelisvanAlkemadeteverkoopen.
In 1842 W3S hi
j benoemd tot assistentvan
Kollâr (Johann), een verdiensteljk B0en in 1843 t0t yrosedor en privaatheemsch dichter, gcboren den 29sten Julj docent aan de universitelt te Ziirich,w erd er
1793 ,te M ossocz in het H ongaarsch comitaat in 1845 buitengewoon hoogleeraar,envertrok
Thurocz, studeerde te Preszburg en te Jena in 1847 a1s gewoon hoogleeraar naar W iirzin de godgeleerdheid en keerde in 1819 terug burg. Van z'
tne geschriften vermelden wj

naar Ilongarje waar hj te Pesth alsgods- n0g: pMiltroskopische Anatomie (1850- 1854,
dienstleeraar bj de Slawische gemeente ge- 2 dln)'',- rllandbuchderGewebelehre(1852;
ylaatstwerd.Hj bekleedde diebetrekkingt0t 4de druk 1863)'', - pDie Entwickelungsgeln 1849 en ging toen als ambtenaar naar schichte des Menschen (1861)'',- plcone:
W eenen,waarhj weldra alshoogleeraaraan histologicae (1864)'',- en eenaantalmerkde universiteit werkzaam was, doch bereids waardige Opstellenin tjdschriften.MetSiebold
den 29sten Januarj 1852 overleed.Reedsvroeg redigeerthj het:szeitschriftfirwissenschaf-
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liche Z0010gie'', en in 1849 werd doo1
'zjn
invloed het natuur- en geneeskundig genootschap trW iirzburg gesticht.
K ollln, eigenljk Kolin of Nieuw-Kolin,

menten gevolgd. De Pruissen, die er reeds
lang in het vuurhadden gestaan)waren uitgeput,en met den kreet:pDat is voor Striegau !'' begonnenderuitersdeslagting.Veertien

eene stad in hetarrondissem ent Pardubitz in
Bohemen, 11
/2de geog1*.mjl ten oosten van
Praag, aan den spoorweg vandaar n3ar
sveenen,en aan deElbe,bezitfraajehuizen,
eene bezienswaardige kerk, een Kapucjner
kloosterj een stadhuis, een kasteel, eenige
scholen en fabrieken en omstreeks 8000 in-

batal
jons bezweken.Nu deed Daun den ge-

woners.HareOmstrekenzjnzeervruchtbaar.lleze stad is veluaard geworden Niegens den
slag bj Kollin,geleverd op den 18den Junj
1757.Na den slag bj Praag had Frederilc11
zjn tegenstander,prinsKarelvanZpfFzlrizwdzl,
met een aanzienljk gedeelte van het leger
aldaaringesloten en gebombardeerd.Inmiddels
had Dawn zjne magttOt60000manvergroot
en gafbljken van zjnebedoeling om Praag
te ontzetten.De Koning begafzich dientengevolge met 8 bataljonsen 5 escadronsnaar
hetobservatiekorpsvan den hertog von Wdeerl
en rukte den l7denJunj met32000mantegen
Daun te velde die eene sterke positie op de
hoogten bj Kollin had ingenomen.Men k0n

-

heelen regter vleugel oprukken.Nadasdywerd
we1is waar door Zletlten voor de derde maal
aan het wjken gebragt, maar de Pruissen
leden ten slotte de nederlaag.ZidhenenHûlsen

dektendenaftogt.Hetverlieswasaanbeidezjdengroot.DeOostenrjkersverloren9000manj
de Pruissen29vaandels,43stukkengeschut

en bjna 14000 dooden,gewonden en gevangenen.lletbeleg van Praag 'ierdopgebroken
en Bohemen Ontruisad. lïrsderik Avas dien
dag v00r de eerste maaloverw onnen.

K olokotr6nis,eenvermaardpartjganger
in den Griekschenvrjheidsoorlog,wasdezoon
van een uitstekend aanvoerder der Armatolen

te Corinthe, die door deTtlrken verraderljk
werd gedood. Hj aanschouwde hetlévenslichtden 3den April1770 in denabjheid van
een dorp in Messenië in het open veldjen

bragt de dagen der jongelingschap doorals

aanvoerder eener bende, welke hetSchierei-

lànd doorkruiste.Reeds vroeg koesterde hj

hem in het front niet aantasten;daarom nam het pl
antom hetjuk derTurken te verbrjde Koning hetbesluit om links voorttetrek- zelen.Toen hj in 1806,doordeTurken verken eneen aanvaltedoenop denregtervleugel. volgd, de wjk genomen had naar Zante,

Den 18dengtond deOostenrjkschearmeeslagvaardig;de regter vleugel bevond zich bp
Krczezor en de kavallerie van Nadasdy aan
de overzjdevan eenediepe kloof,Tvaarnaast
3 regimenten ligteSaksischeruiterj en 1000
manoostenrjkschekavallerieopgesteldwaren,
benevens eenige infanterie in een daarvöôr
yelegen eikenwoud.DeKoning van Pruissen
llet Om één uur zjnearmee naarde linker
zjde oprukken.Hiilsenmet7bataljons,Ondersteund door 30 escadrons, zou Krczezor en
het eikenwoud veroveren, terwjl het leger
daarachter z0u voortrukken en dat woud t0t
steunpunt gebruiken,terwjl de regter vleugel z0u achterbljven. H'
t
ilsen maakte zich
m eester van Krczezor en Zietlten bragtm et
80 escadrons Nadasdy aan hetwjken.Toen
deed de Koning,in strjd metzjn Oorspronkeljk plan,zjnearmeeoprukken enverkreeg
daardoor een evenwjdigen stand met den
vjand.Daun versterkte zjn regter vleugel,
waartegen I'
rederik zjn linkervleugeldeed
optrekken,terwjl dezetevensden togtnaar
de linker zjde voortzette.S'
ilsen veroverde
met prins aVI-rCJ.Svan .lld.
sl'tz'
?x eene naasthet
eikenbosch geplaatsfebatterj,en Zietl
tendreef

poogdehj de Franschen aan tesporent0tbevrjding van zjn vaderland.Inmiddels trad
hj in krjgsdienst op deIonische Eilanden,
onder voorwaarde dathj strjden z0u tegen
de Turken,en laterwerd hj kolonelvaneen
aldaar oqgerigt Grieksc'
h .regiment.In 1817
werd hj lngewjd in deplannen derHetaerie.
Nadat Ypsilantis hem in 1820 van de naderendeuitbarstingvandenstrjdverwittigdhad,
landde hj in hetbegin van 1821 aan de kust
van Maina. Sedert Maart van datJaar was
hj met Petrus X xrozzlïc/zc/ï.
v een der aanvoerders van den vrjheidsoorlog,vooralgedurende deeerstetweeJaren.Hjonderscheidde
zich bj de verovering van Tripolizza en
Corinthe (1821),alsmedebj die van Nauplia
(1822)door dapqerheid,sluwheid,overleg en
vermetelheid. Nlettemin bezoedelde hj zjn
roem door hebzucht en ongepaste trotschheldj
zoodat hj met zjne woeste vrjheidsmin de
gevaarljke tegenstanderwerd van een ordeljk bestuur.HetCongrèsteAstrosbenoemde
hem in hetvoorlaarvan 1823 t0topperbevelhebber in den Peloponnesus,en weldra w as
hj zelfs vice-president van het Uitvoerend
Bewind.Intusschen verzettehj zich openljk
Nadasdy ten tweeden male van hetslagveld. tegen de regéring.Zjn eigen zoon Panos,
Op den regter vleugel echterbeslootgeneraal
M anstein t0t den aanval,zonderdaartoebevel
te hebben ontvangen.Daun,door het voortrukken van den regter vleugel der Pruissen

bekleed met het oppergezag in de vesting
Nauplia,weigerde in 1824 die aan deregéring
over te geven, maar :neuvelde in laatstge-

noemdJaarvôôrTripolizza.Kolokotrbnismoest
voor den aftogt bezorgd, zond een briefje, met zjne pal*tj het onderspit delven en

met potlood geschreven, naar het front met werd gedurende eenige m aanden a1s gevangede woorden: pRetraite naar Suchdol'' doch ne in een klooster op het eiland Hydra in

de Saksische kolonel lenkendorf bragt het
niet Over, maar waagde met zjn regiment
een aanval,daar hj eene opening in de vjandeljke gelederen opmerkte.Hj werd door
andere Saksische en Oostenrjksche regi-

hechtenis gehouden,totdatin hetvoorlaarvan
1825 de Senaat zich genoodzaakt zag,hem
op vrje voeten te stellen en aan hethoofd te

plaatsen der inw oners van den Peloponnesus

tegenover Ibraltim-pasja, op wienhjechter
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geene belangrjke voordeelen behaalde. In
1826 werd h'
d te Naupliamet Theodoor GriTGD, het opperhoof
d der Roemelioten ,in een
noodlottigen strjd gewikkeld.op hetcongrès
te Troezene (1827) stemde hj voorhetpreBidentschap van Capodistrias en stond ver-

47t

koloniën hebben een hoogen trap van bloei
bereikt,zooalsdie in Klein-Azië,alsmede die
te Syracuse,Tarente,Loeri,Napelsen Mas-

silia(Marseille).Doorgaanswarenzjaanstonds

onafhapkeljk van hetmoederland.onderde
koloniën der Phoeniciërs bekleedde Carthago
volgens dezen ter zjde.Na hetvermoorden eene belangrjke plaats.Van geheelanderen
vanlaatstgenoemdewerd hj 1idderregérings- aard waren de koloniën der Romeinen;deze
commissie,m aar toen deze wegens dentegen- veryl
aatsten behoeftigeburgersnaareldersof
Btand der Roemelioten ontbonden saoest &;0r- vestlgden er militaire koloniën, om erhun
den,trad zjnewoestenatuurdreiqendtevoor- gezag te handhaven.
schjn.Zelfsna de zegepraalderllberalepartj In latere eeu:i deden deontdekkingen der

en nade vlugtvan à%gustOtztl
tfidfrit
u (1832) Portugézen en Spanjaarden een nieuw tjdbleef hj een verbitterde tegenstandervande perk voorde kolonisatie aanbreken.Eerstqenieuweordevanzaken.Onverholenbestreedhj noemden vonden den zeeweg naar Oost-lndlë,
de leden derregéringscommissie,enslechtsde vestigden eraanvankeljk handelskantoren en
nederlaag, hem in 1833 door de Franschen factorjen? en stichtten er daarna volkplantoegebragt, kon hem doen afzien van het tingen,d1e van lieverledein deinlandschebe-

voortzetten zjnerplannen.Nietmindervjandig washjtegen hetregentschapvankoning
Otto, en hj beraamde daartegcn zelfseene
zamenzwering,zoodathj metzjn zoon Genlip: (t 4 Junj 1868) en met Koliopoelos,
een getrouw aanhanger zjner partj, in

volkingzjnopgelost.DeSpanjaardendaarente-

verzachtte echterdatvonnist0tzo-larigevestingstraf en stylde hem bj hetaanvaarden
4er regéring (1 Junj 1835) op vrjevoeten.
Tevens herkreeg hj zjn rang a1sgeneraal,

verrjzen,die zich - met uitzondering van

gen togen naarde Nieuwesvereld,veroverden

erdemagtigèrjken vanMexicoenPeruennamenverschillendeW est-lndischeeilandeninbe-

zit.Aanvankeljk zochten zj erslechtsgoudj

maar legden zich vervolgens t0e Opdecultuur
1834 wegens hoogverraad in staat van be- van tropische voortbrengselen.De Engelschen
schuldiging gesteld en met laatstgenoemde te trokken desgeljksnaardeNieuweMrerelden
Nauplia terdood verûordeeld werd.DeKoning deden er in hetnoordeljk gedeeltekoloniën

Canada - in de tweede helftdexvoorgaande
eeuw van hetmoederlandhebben losgescheurd,
om de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
het grootkruis der orde van den Verlosser en te vormen.00k de Nederlandersvestigden er
zitting in den staatsraad. Hj overleed te eenekolonie,doorhen Nieuw-Amsterdam,later
Athene den4denFebruarj 1843.Zjnegedenk- New-York genaam; en maakten zich meester
schriften werden in 1851 uitgegeven.
van eenige W est-lndische eilanden,van GuJ-

K olom ofzvil, zie Bonwkunst.
K olom ea, de hoofdstad van een eVenZ00

ana en voorkorten tjd van Brazilië.Krachtiger waren zj evenwelwerkzaam in Oostgenoemd district (831/2 L yeogr.mjl met Indië, waar zj tegen het einde derXvlde
bjna30000inwoners)inGaliclëaandeProeth, eeuw verschenen en allengs de Portugézen
in het zuidoosten van Lemberg, bezit veel van hunne bezittingen beroofden.Vooralves-

pottebakkerjen,een aanzienljken handelen tigden zj zich op Java,waarzj aanvankenmstreeks15000 inwoners,van welkedehelft 1jkslechtsenkelefadorjenbezaten.Intusschen
t0tde Israëlieten behoort.
oorloogden zj metverschillende Javaansche
K olom na, eene arronëssementshoofdstad vorsten en maakten ten Blotte zic,h 'meester

in het Russische gouvernem entM oskou,aan
Qe Moskwa en aan den mond derKolomenka,
in het noorden van Zaraïsk, aan den weg
van Moskou naar Astrakan,beziteene oude

van hetgeheeleeiland.- VoortsstichtteEnge-

land het groote Britsch-lndische rjk op het
vasteland van Azië.O0k de Franschen,Zweden en Denen poogden koloniën te stichten,

eitadél (Kremlin), 12 kerken,2kloosters,4 doch zonder belangrjke uitkomsten. T0tde

merkwaardige koloniën behopren voorts die
van Engeland op Nieuw-Holland, van Diemens-land en Nieuw-zeeland,- die der Nederlanders aan de Kaap dcGoedeHoop,welke
later in het bezitisgekomen derEngelschen,
waarna een groot deelder Nederlandsche begeslagen door Qholneszk%
jjde veldheer van volking republieken heeft gesticht aan de
grootvorst Iwan 111.
Vaal-en aan de Oranje-rivier,- en dievan
scholen,onderscheidenefabrieken enom streeks
13000 inwoners. Hier leden in 1237 de Russische Grootvorsten denederlaag in denstrjd
met deMongolen onder Batoe-D an.Aan het
evenzoo genoemde meer in het gouvernement
Nowgorod werden in 1471 de Nowgoroders

Kolon ,zie Leesteekens.
Frankrjk in Algérië.
Koloniën ofrolkplantitt
gen zjn nederzet- Aanvankeljk werden doorgpansdeinboor.
tingen in vreemde landen,gevormd door per- lingen der koloniale gewesten doo1.de volksonen, die vrjwillig of onvrjwillig hun va- lanters onderdmlkt,en het moederland bederland hebben verlaten en in heteerste geval j
pverde zich om hen uit te zuigen en devrje

00k wel met den naam van landverhuizers beweging der kolonisten te belemmeren.Het
worden bestempeld. Reeds in de vroegste gevolg daarvan was, dat de koloniën ill
tjden werden koloniën qesticht.Bj deoude N00rd-en Zuid-Amerika bjna allen hare zelfGrieken gaven veelaltwlsten en partjschap- standi
yheid veroverden. Engeland heeft dan
pen daartoeaanleiding,- somtjds00k over- 00k ln de tegenwoordige eeuw eene Mieer
bevolking en handelsbelang.Vele van hunne vrjzinnige staatkunde gevolgd bj hetbeheer
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zjnerkoloniën,zoodatdeze,zonderhetver- zjom stoseljk voordeeltebehalen.Degroote

band met het moederland te breken, eene kracht en de ernstige wilvan deze mannen
nagenoeg volkomene zelfstandigheid genieten. zjn de grootefactoren geweest,om dezek0Nederland heeftdat voorbeeld slechts gedeel- loniën t0t een hoogen tra'
p van welvaart en
teljk gevolgd.Men raadplegedaaromfrentde vermogen te brengen. Zoodanig is de 00rartikels C'ttltltwrstelselen Koloniale polïfïdk.
spronq van de dool
'de Engelschen bevolkte
De Nederlandsche koloniën bestaan in Azië kolonlën van Niellw-Engeland)van Virginia,
uit de Oost-lndische eilanden,van welke de van Maryl
and en van Pensylvanië.Van qelj-

voornaamste zjn: Java, Sumatra, Celébes, ken aardzjndenederzettingenvanIsraëlleten
Bornéo en de Molukken, - en in Amerika
de kolonie Suriname, benevens de eilanden
Curaçao,Aruba,Bonaire,St.Eustatius,Saba
en een deelvan St.Martin.Eenige vastighe-

uitSyanje enPortugallangsdekustvanZuid-

welkedebeschaafde volken in meerofminder
Ver afgelegen gewesten gesticht of verkre* verovering of op andere
gen hebben dool
wjze. Onder deze bepaling vallen niet de
binnenlandsehe kolonisatiën,zooals bj 0nste
landedievan de Maatschappj van W eldadig-

ginnen en te bebouwen.Meern0g dan volk-

Amerlka, noordwaarts van de Amazonenrivier,waaruitlater de koloniën vanSuriname,

Essequebo enz.zjnopgegroeid.Bj debezetden, op de kustvan Guinea (Afrika)door ting van Canada door de Franschen sedert
0nsbezeten,hebbenwjin1872aanEngeland 1608,en bj destichting van dekolonievan
afgestaan. - K oloniale M oyendlteden noem t Nieuw-Nederland(thansNew-York)doorW ilmen die Europêsche Staten,welkeinhetbezit lem r.
fq
sdlïz?z in 1610,geljk 00k bj denederzjn van ltoloniën buiten 0nswerelddeel.De zetfing aan de Kaap de Goede H00p in 1618
voornaamstezjnEngeland,Nederland,Spanje, werden vooraldc stoFeljkevoordeelen inhet
Pol
'ttlgalen Frankrjk.
0og gehouden.Bj landbouwkoloniën is het
Onderden algemeenennaam van koloniè'
n be- hoofddoel,cm in vreemde Oorden den vruchtgrjptmenalzoovestigingenennederzettingen, baren grond door de kolonisten zelven te ontplantingen zjn zjdeeersteoorsprong vande
meef
ste nederzettingen in N.Amerika,Nieuw
Engeland en Canada.Die aan deKaap zjn

't geworden vporal na de ltomst in de 17de

eeuw van vele Fransche vluqtelingen.Van

heid (zie Armoedej en zooalsRusland ze Op geljkenaard zjndekolonisatiènvanPortugal
uitgebreide schaalbeproefd heeftindeUhraine op Madera en de Azoren,en die vanSpanle
en in de Krim , noch de zoogenaamdegrens- Op de Kaapverdische eilanden. De kolonist
kolpsïFzl, die met een politiek doel worden zelf zal hier den arbeid t0tbebouwing van

aangelegd,zooalsOoytenrjk dieb.v.op zjne den grond verrigten; derhalve moet hj 00k
grenzen tegen Turkjeonderhoudt.Naarharen hetzelfde klimaat en Ongeveer dezelfde geOorsprong, maar vooralnaarharebestemming steldheid van den bodem terugvinden!alshet
onderscheidtm endekoloniën involkplantLnyen, land bezat,dathj verliet.Netlerzettlngen in
landbouwkoloniè'
n, plantaadjes, nederzettingen tropische gewesten,waarbj hetoogmerk befofml
jnontginning,ltandelsvestigingenj'
versterkte staat, om door de inboorlingen of door van
yp:fezlenstrasnri
gtinqen.Volkplantingenwor- elders aangevoerde arbeiders (slaven,koelies)
den aangelegd met het doelom een deelder de eigenaardige voortbrengselen van de weelte sterk aanwassende bevolking in hetm oe- derige natuur aldaar vool
. den Européschen
derland naareene n0g onbew oondelandstreek handelte laten telen,vormeh dezoogenaamde

over te brengen en aldus dââr eene nieuwe lantaadjes.
Hiertoe behooren de W est-lrdische eilanmaatschappj te stichten. De oudheid kent
zulke volkplantingen zeer vele. Zj zjn het den, Suriname, Demerary, Berbice, Essebegin geweest van de magtigste staten van quebo,Fransch Guyana,Mauritius,Bourbon,
het oude Griekenland, en de kiem van de de Philippjnen,de Molukken en in zekeren
grootesteden,dieRome/sheerschappjinEuropa zin thans 0ok Jpva.Nederzettinyen fpfmgnheeft achtergelaten. De nieuwe geschiedenis ozlf-/szlïzw hebben oorspronkeljk ten oogmerk
teltzeweinig:depoging,om zein overzeesche de opdelving van edele m etalen en van kost-

gewestenaanteleggen,zjnmislukt.Devolk- bare gesteenten.Meestal gaanzj spoedig in
planting m oet welworden onderscheiden van landbouw-koloniën of plantaadjes over. De
de landverhmizing,diein onzetjden op zeer eerste vestigingen van Spanlaarden in Ameruim e schaalplaats vindt.Deze geschiedtuit rika haddenzoodanigkarakter;PeruenMexico
vrje beweging en rigt zich naarzulke00r- hebben dat het langstbehouden.Handelsresden,waarreeds koloniën ofzelfs onafhanke- fùi
zwdzlzjn kantoren offactorjën,in verre

ljkeStaten gevestigdzjn.Meerovereenkomst landen te midden van eenedaargevestiyde

met de oude volkplantingen vertoonen de nederzettingen vanEuropeanenin onderscheidene
deelen van N. Amerika gedurende de 17de
eellW die de eerste oorsprong gelieestzjn
van den magtigen Statenbond derAmerikaanscheUnie.Maar00k dezewarennietderwaarts
gegaan op aandrang Van de overheid, ten
einde 't moederlahd van overbevolking te

min ofmeer beschaafde inlandsche bevolklng
gestichtmet hetdoel,om de voortbrengselen
van deze bevolking te verruilen tégen Europésche producten. Nietzelden volgt uit hare

vestiring de verovering van die landen.In

Amerlka namen de Europeanen onmeteljke

landen in bezit, die ofn0g geheelonbe&olkt
waren of slechts meteenedunne,zeeronbe-

ontlasten,maaruitvrjebewegingvertrokken, schaafde bevolking bezet.Die zwervendeJa'tzj om devrjheid desgeloofstebehouden, gershorden w erden spoedig verdreven of uitQfom u n politieke vervolging te ontkom en,'t geroeid. In M exico en Peru vond men eene
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(evestigdebevolking,doch zeerachterljk n0g rtlim tienJaren reedsruim 1100000 zielen beln beschaving en welvaart.In oost-lndië ont- droeg.Nieuw-zuid-W ales,de oudste en voormoetten de eerste ontdekkexs eene magtige, naamste, telde toen alleen reeds meer dan
digtbevolktemaatschappj,dieoverdevruch- 350000 inwoners.
ten eener eeuwenotlde beschaving beschiltte.
Koloniale ZPJCJI: De bjzondere bestemDevergunning oln bandeltedrjven moesten ming van elke kolonie Ot'bezetting duidt
ze vragen; nadatzj eensvasten voetgekre- zelve reeds het voordeel aan, dat m en er
gen hadden,wisten zj zich tehandhaven,te van verwaeht.Bj sommi
ge (versterkte IFs-

versterken,uittebreiden en eindeljk deheer- ten, stra'
fkoloniën) ligt ln die bestemmlng
schappj tevermeesteren.Z00ontstonddek0- de eenige reden van vestiging en Onderhoud.

loniale magt van Nederland in den Archipel, In het algemeen beoogt het moederland met
' een drieledig dnel,
die van Groot-BrittanjeOp hetvasteland van het bezit van kolonibn

Indië.China en Japan,demaptigsteen be- hetzj vereenigd, 't zj één of meer van
sehaafdsteOostersche Staten wlstent0theden
de Europeanen t0teenige bepaaldaangewezen
handelsposten tebeperken.Handelsposten van

deze voordeelen: versterking en uitbreiding
van de magt van het maederland, regtstreeksche inkomsten voorde schatkist,- of

een zeereigenaardig karakterzjn deHolland- bevordering van denjverheid endewelvaart
sche koloniën Curaçao en St.Eustatius, en van de burgers in 't moederland. 'tBegrip
de Deensche St. Thomas en St. Croix. De kolonie''onderstelt afhankeljkheid van een
tusschenhandel met de omliggendeSpaanschë, anderland,rhetmoederland'';dewjze,waarokp

Fransche en Britsche bezittinyen - eigenljk deze Staatzjne belangen doo1'eninhetbezlt

een sluikhandel- gaf aanlelding t0t hunne van koloniën tracht te behartigen,de regels,

opkomst 6n bloei.Hj ontleende zjnevoor- diehj volgtin hetbeheerdierkoloniën,wordeelige bedrjvigheid aan de belemmeringen, den te zamen begrepen onder den naam van
die hetvrjeverkeerdoor hetmonopolieon- A
1lkolonialeyolitiek''
.Hetstrevennaarversterdervond. Versterkte posten worden bezetmet king en ultbreiding van magt door hetm oehet doel, om veiligeaanleg-en wjkplaatsen derland leidt t0t verovering van grondgevoor de scheepvaartte verkrjgen en om t0t bied.Toch ismagtsvertoon 0P ditgrondgebled
uitgangs-Ofsteunpunten bjkrjgsverrigtingen geen hoofddoel; de verovering in andere
relddeelen zullen veeleer strekken om steun
te dienen.De gunstiqeligging doethiermeer we
af,dan degelegenheldvoorhandelenbedrjf. te vinden t0tkrachtiger houding,t0t grooter

Hiertoe behooren deBermudes,deFalklands- prestige tegenover andere mogendheden in
eilanden,St.Helena,Aden,Perim ,Laboean Europa.Inkomsten voor de schatkistvan het
en Singapore, hoewelde Engelsehen van de moederland trachtmen uitde koloniën te ver-

gelukklge ligging van diteiland tevenspartj
getrokken hebben,om ereen bloejendenhandelsposttevestigen.Frankrjkbeproefdehetin
de laatste twintigjaren om zich zulkeposten
teverschalen inPolynesië,(Nieuw-caledonië,
de Markiezen-,deGezelschapseilanden,enz.).
Naarstrafkoloniè'
nworden de misdadigersuit
de Europésche maatschappj verwjderd,om
dàârjz00mogeljk,t0tnuttigeledenvaneene
nieuwe maatschappj te worden Opgeleid en
gevormd. Alleen Engeland heef'
tze eigenltjk
gesticht,nameljk Botany-baaibj Sidney,H0bard-town op van D iem ens-eiland. en nadat
deze zich allengst0tbloejende nederzettingen
met eene vrje bevolking verheven hadden,de
vestigingaan deZw anenrivier,inW est-Austra1ië,en Nortolk-landttlsschenlTieuw-zeelanden
Nieuw-caledonië.De Fransche Republiek b8proefdein 1796,om eenestrafkolonieopM adagascaraan te leggen,doch zonder gevoig.D e
zendingen van 1852naarCayenneenAlgiersbe-

doelden geene koloniale vestiging (zie De
porfcfïd). Eene kolonie of'vestiging heeft vaak
meerdan éénebestemming tegeljk,en veranderto0k dikwjlsvan aardenkarakter.De
BritschekolonievanNieuw-zuid-W ales,voortgesproten uit de aldaar in 1787 aangelegde
strafkolonie van Botany-baai,geefteen m erkwaardig voorbeeld van ontwikkeling. De

krjgen door de kolonisten t0tbetaling van

belastinr te verpligten, een maatregel,die

zelden ultvoerbaaris,daarde meestekoloniën
veeleer subsidiën uit het moederland behoeven. De belastingen, die het Britsche Parlement in 1764 op de N.Amerikaan8che kolonisten legde, waren de eerste aanleiding tot

het ontbranden van den strjd,die met de
roemrjke vrjverklaring van de N.Amerikaansche Staten eindigde. ofhetmoederland
heft schatting en ejns van de inlandsche bevolking der veroverde streken,zooals wj op

Java doen in den vorm van verpligtecultuur.

Ofvoor eigen rekening laathetmoederland

taklken van njverheid ln dekoloniënuitoefenen, zooals ons Gouvernement detinmjnen
van Banka exploiteert.Maar 'tvoorname doel
van de Europe
'sche Staten in hetstreven naar

het bezit van koloniën is en moet zjn,de
bevordering van njverheid en welvaart van

de ingezetenen van 'tm oederland.M en doet
dat, door den handelen de scheepvaartmet
en in de koloniën uitsluitend aan eigen 0nderdanen voorte behouden,ofaandezealthans

daarin bjzondere voorregten boven vreemden

te verleenen.Ditstelselw erd het sterkstgehandhaafd in de 16de en lqde eeuw. Elke
koloniale mogendheid sloot den handeldoor
vreemdenmetharekoloniëngeheeluit,meestal
Britschekoloniën in het eigenljke Australië door dat voordeelte schenken aan eene geoc-

(Nieuw-HollandenTasmania)ztjnthansNieuw- trojeerde handelscompagnie,wiermonopolie
Zuid-W ales, Victoriaj Zuid-Australië, W est- zelfs tegenover de eigen onderdanen m et alle
Australië,Queenslanden Tasmania,meteene krachtwerdyehandhaafd,- bj 0nsde00stbevolkiug van Europésche afkomst, die voor en W est-lndlsche Compagnie. - 00k we1
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worden de voortbrengselen der kolonie uit- koloniën uitgedacht en in practjk gebragt,

sluitendofbj voorkeurtermarktgebragtin om vermeende,tjdeljke voordeelen meester
het moederland, '
tzj doorregtstreeksch ge- te worden, met Opoffering van de ware beb0d, zooals in de Engelsche Navigatie-acte

langen des volks, zoodat niet zelden de na-

was opqenomen, 't zj door de heëng van tutlrljke ontwikkeling van handelen njverdiFerentléle regten bj den uitvoerdcrk0l0- heid, zoowel in de koloniën als in hetmoenialeprodtlcten,'tztidooranderemiddelen, derland,op kunstmatigewjzesterkbenadeeld
zooals 0ns pconsignatiestelsel''. 00k kan de worden.De kolonialepolitiek hield inharebaStaat aan ingezetenen, die in de koloniën nierhetsysteem vandehandelsbalanshoogaanhunne kapitalen en arbeid aan denjverheid geschreven;de geschiedenis vanEngelandsbeten beste willen geven, de gelegenheid t0t stt
lurinhareAmerikaanschekoloniënlevertbe-

menig winstgevendbedrjfopenen,'
tzj door
het verordenen van stellige voorschriften,of
door de heëng van rdiFerentiéleregten,die
bj den invoer in de koloniën vreemdepro-

ducten zwaarder treFen,dan die uithetm oederland. De opkomst van Onze Twelltsche
industrie dankt aan maatregelenvandelaatste
soort haren bloei. Voorts kan aan de
voortbrengselen uit het moederland een gedwongen ofbevoorregten afzet in de koloniën
worden verzekerd.
De vestiging van koloniën doo1- de beschaafde volken van Etlropa heeft voorzeker

wjzen teover,datderoemrjkeafscheidingvan

die koloniën zoowelvoor haarzelvenalsvoor
't moederland ten slotte zeer voordeelig is

geweest.Enkele takken van njverheid worden veelaleenzjdig Ontwikkelden zeltbover-

prikkeld,zoodatdetoestandonhoudbaarwordt,
en teleurstellingen en verliezen op den dllur

degevolgen daarvan moeten zjn.Ditwashet

geval met onzen scheepsbouw , vooral vôôr
1857,en is het eenigermate n0g metonzeka-

toennjverheid.Zeerligtlaatderegéringzich
verleiden, om aan de koloniale producten in
hetmoederland bescherming te verleenen,die

groote voordeelen aap de maatschappj opge- hetvertier en gebruik van soortgeljke proleverd.D00rvermeerdering van kennisenwe- ducten van concurrérende landen belemmeren
tenschap isde beschavinguitgebreid,- groote ofzelfsonmogeljk maken,t0tschadevan de
schatten zjn aan den schootdernatuuront- consumenten. Met grond en op 't gezag van
woekerd,- talloozebehoeftenhebben erraime
voldoening door mogen smaken,- handelen

feiten heeftmen aangetoond,datgeenevolken

njverheid zjn erdoorbevorderd.Dekoloniale
mogendheden zelven,aan wiermoedenondernemingszucht die resultaten te danken zjn,
hebben ernatuurljk in de eersteplaatshaar

geene koloniën hebben,waarsuikerverbouwd
wordt.Nu is hetwe1waarjdatdeze nadeelen

aandeel van genoten. Toch is voor de m agt
van den Staat of voor de ontwikkeling der
volkswelvaart het bezit van koloniën geene
onmisbare voorwaarde.Hamburg en Bremen,
onze grooteconcurrenteninhetwereldverkeer,
hebben nooit koloniën gehad,en toch hebben

goedkooper suiker eten, dan Juist zj, die
tewjten zjn aan gebrek aangoedeinzigten,
die Op den duur zullen moeten wjken voor

gezonde beginselen van staathuishoudkunde,
doch ditneemt niet weg,datalleen de koloniale m ogendheden gevaar loopen,om ,door
die verkeerde beginselen geleid,zich zelven
geheel of ten deele op te oleren aan het
bezitvan diekoloniën.Hetbezitvan koloniën
zj sindslang eenen uitgebreiden transatlanti- gafo0k aanleiding t0thetontstaanvandez00schen handel,die den kooplieden van Holland genaamde kolonialekwestie.Zjhoudtzich bezig
reeds in de 17de eeuw een doorn in het o0g metdevraar:welkebegi
nselengehuldigdmoeW aS.Hetbezit zelfisvaak eene bronvan ze- ten worden m hetbeheerenbestuurdierbezitdelooze politiek en van materiëelnadeel.Het tingen.Voortdurend bestaat er strjd,ofde
moederland komtligtin deverleidingom hare algemeene beginselen van eene gezonde ecoeigene krachten aan de kolonie te verspillen; nom ie 00k in de koloniën a1s geldig erz00 moethetverval van Spanje stellig mede kend moeten worden,daa ofandere w etten,
gew eten worden aan het verhuizen van vele voordebjzonderekoloniale toestanden meer
zjner beste burgers naar deAmerikaansche geëigend,hiertoe in toepassinggebragtmoeten
koloniën. Het handhaven der veroverde stel- komen. Van de eene zjde beweertmen,dat

ling eischt dikwjls groote oyoFering van
krachten en rjkdommen,en nleuweveroveringen zjn vaak de noodlottiye voorwaarde
om zich in de verworvene posltie staande te
houden.De geschiedenisvan devestiginqder
Engelschen in Britsch-lndiëenvanonzeelgene
kolonisatie in den Indischen Archipel leveren

voordezestelling meerdanééndroevigbewjs,
Daar komt bj, dat de koloniën voortdu-

de natuurljke wetten der maatschappeljke
ordening in elken maatschappeljken kring
m oeten gelden,en dathare overtreding overal
en ten allen tjde, met dezelfde gevolgen
m oet w orden geboet, maar van de andere
zjde wordt vaak met evenveelregtaangevoerd,dat de eigenaardigejsoms zelfs tegennatuurljketoestand,waarin koloniën verkeeren,hetonraadzaam en fnaalonmogeljk ma-

rend eene reden van afgunst voor andere na- ken? om dezelfde regelen,die voor eene getiën opleveren, die aanleiding t0t menigen vestlgde,zeer Ontwikkeldemaatschappj gelstrjd heeft gegeven.W j danken daaraan de den, onvoorwaardeljk t0e te passen op de
handelsoorlogen met Engeland in de 17de koloniale bezittingen.
De oorsprong zelfderEuropesche vestiging
eeuw ; Spanle vocht er om metEngeland in
17395de strjd tusschen Engeland en Frank- in vele koloniën is vaak een beletseltegende

rjk in 1756 vond daarin zjn oorsprong. toepassing van deze gezondereqelen,nameYalsche economische theorieën worden om de 1jk de gewelddadigeoverheerschlng.Met0m-
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ziqtigheid kunnen slechtBBtappen t0thervor- van 'tmoederlandhem weldadig is,en zjne

mlng worden gedaan, zonder schokken te welvaartvermeerdert.Zamensmelting van beweeg te brengen,die hetstelsel van koloni- langen moet beoogd worden:'
t voordeelvan

satie,waarvan men isuitqegaan,indewaag- deeenepartjmoetwinstzjnvoordeandere.
schaal brenyen.In sommlge koloniën is de In dien zin verdient vrtje arbeid onbepaald

bevolking ult zulke vreemde, verschillende
bestanddeelen zamengesteld,met allerleiverschilvan ras,godsdienst,zeden? kennis, beschaving en onderlinge betrekklngen,dat er
te midden van de vexwarring van begrippen
en belangenjdie daarheerscht,voor de toepas
si
ng tvan
schj
nt
e gezonde begrippen geene plaats

de voorkeur boven afgedwongen diensten.
Zeer teregt wordt dan 00k Op de toepassing

van dit beyinselaangedrongen door de z00genaamde llberale koloniale partj,en teregt

vinden we het neêrgelegd in hetRegeringsreglementvoor Nederlandsch Indië van 1854.

Slavenarbeid 00k in plantaadjekoloniënisverzjn.Kunnen de gewone regelen werpeljk. Merkwaardig is het feit:sdatin
van eigendom , arbeid,ruilingjl00n enz.t0t alle plantaadjekoloniën met slavenarbeid de
hunne waarde komen in eene kolonie,waar eigenaren derplantaadjen geru'
fneerd zjn gede slavernj in werkihgis,zooalsvoorwei- worden''. Heteinddoelvan eene gezonde k0nige jaren in Suriname?Hoeveelmoetonze loniale politiek moetzt
jn, om geleideljk de
regering toegeven aan de vooroordeelen van koloniën op te voeden t0t de bestemming,
eene z00 gemengde bevolking, a1s die van diezj van zelven,00k tegen wi1endankvan
Java? Moet zj niet zelfs ten kostevan de het moederland,trachten te bereiken,nameoveral anders a1s rationeel erkende beginFa- ljk,dievan zelfstandigestaten.opdezewjze
len de godsdienstbegrippen en de adat der lostde band van heerschappj en onderwer-

bevolking ontzien uitzelfbehoud? Op grond ping zich Op, t0t voordoel van moederland
van deze overw egingen heeft de koloniale en koloniën beide,in eenen anderen hechtepolitiek ten gevolgevan den eigenaardigenen ren van wederzjdsch belang,gesterkt door
veelaln0g algebrekkigen maatschappeljken wederkeerige welwillendheid. Schitterende
toestand,waarln dekoloniën gewoonljk ver- voorbeelden van dien gtlnstigen ommekeerlekeeren, bjzondere regelen gesteld, die op vert de verhotlding van de Kaapkolonie met
zulken toestand betrekking hebben,maardie 0ns land,en die van N.Amerika metEngein onzeEuroqésche maatschappj naauweljks land.- In hetStaatsregtonderscheidtmenvan
eenige toepasslng zouden kunnen vinden.Met de eigenljke rkoloniën''de poverzeeschebe-

het oude stelsel,om de heerschapptjoverde zittingen''.Indekoloniën heeftnameljkdebekoloniën of het uitsluitend genot van hare
voordeelen aan eene magtige handelsvereeniging op te dragen, is voor goed gebroken,
Het ontstaan derO0st-en W est-lndischeC0m-

volking uit hetmoelerland de Overhand,aan

wie, onder medereqéring van het moederland, de vrje regellng van haarbestuur en
van hare belanren yelaten wordt,terwjlin
pagnie was welligt onvermjdeljk:hare ge- de nbezittingen''delnboorlinq,verreweg het
schiedenis toont aan,datzj haren tjd heb- grootste deelder bevolking ultmaakt,die geben gehad. Hare grootste magtwas meteen heel onderworpen is aan het opperbestuur
haar grootste gebrek.Bj de beschikking over van den Staat, onder wiens souverein gezag

het souvereiniteitsregt,haar geschonken,ver- hjzichbevindt.Bet
reffendedeinrirtingvanhet
gat zj de pligten van den souverein tegen- bestuur van onze koloniën en bezlttingen verover de onderdanen,om alleen aan harereg- wjzen wj naarde artikelen,waaronderzj,

ten te denken. Talvan redenen zjn er:die elk onderhun eigen naam ,behandeld zjn,het evenmin raadzaam maken, dat de regé- bepaaldeljk naar Cultuurstelselen Java.
ring zelve voor rekening van de schatkist
K olonne. Men bezigt op hetgebied der
ondernemingen van landbouw, fabrieknjver- krjgswetenschap gewoonljk dit woord om
heid of handelin de koloniën bedrjve.De eene stelling van troepen aan te duiden,waar-

regéring zelve versyeelt als landbouwer of van de diepte grooter is dan het fronttM en
koopmanharewaardlgheidenzedeljkekracht; spreekt van opene kolonnes, wanneer eenige

zj komttegeljkertjdin tegrooteverleiding kolonnes m et tusschenrtlimtenj- van gesloom misbruik te maken van hare magtt0t fdpe,wanneerzj onmiddelljk naastelkander
onderdrukking van alle particuliere concur- oprukken.M arsakolonneszjnzoodanigzaamrentie.Zj vestigthareaandachtalligtteeen- gesteld,a1szj het gemakkeljkst een voorzjdig op de zoogenaamde groote lndustrie, geschreven Feg kunnen aqeggen.
en verwaarloost zoodoende de belangen van
Kolontap (Hug0), een Poolsch geestediekleinenjverheid,welkeop zo0 veelsoor- ljke,die zlch Jegens zjn volk hoogst vertige wjze overal die milde natuur-bron- diensteljk heeft gemaakt,werd geboren den
nen van welvaartweetop tesporen,die bj lsten April 1750 in het W oiwoodschap Sangeljke behartiging niet gesloten zouden blj- domir. Hj was de telg van een adelljken
ven. De Staat als handelaar Oflandbouwer stam uit Lithauen, studeerde te Krakau en
moet zjn bedrjf in werking brengen door werd in 1774 kanunnik aan de hoofdkerk

zjne ambtenaren,bj wie desterkste prikkel aldaar. Nadathj uitRome in zjn vaderland
t0t alle krachtsinspanning, het eigenbelang, was teruggekem-d,zag hj zich benoemd t0t
nooit z00 krachtig in werking kan gehouden lid der com missie, door Stanisla'
u.
q a#ff
l4dfl.
:
xç'
worden,alsbjden particulierennndernemer. tûtverbetering vanhetonderwjsteW arschan

De koloniale yolitiek moetzoodanigwerken, i
ngesteld,enbegon nu jverip tewerken aan
dat de inboorllng gevoelt,dat deheerschappj eene hervorming van de academie te Krakau,
1X.
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mu kte zich in die bekekking zeer bemindj
stichtte in 1818 een nationaal Muséum te
Praag en zag zich in 1826 door keizerI'
rans
belastmaet de portefeuille van Binnenlandsche
king a1s kanunnik,doch de aartsbisschop van Zaken te W eenen.A1s zoodanig zûcht hj
Gnesen vernietigde niet alleen dit vonnis, vele verkeerdheden Van Metternia Aveder
maar vermaande 00k de tegenparttjt0trust. goed te maken zonder dezen regtstreeks te
strjden.Hj bejverde zich om talrjkemisDaarna koosde universiteitin 1782Kolontaj be
wegenszjne grooteverdiensten t0trectorge- bruiken uitden weg te ruimenenden boeren-

bepuldeljk om haartebevrjdenvandenkluisterderJezuïeten.Detegenpartjtrad openljk
tegen hem in hetstrjdperk.Debisschop van
Krakau ontsloeg hem zelfsvan zjne betrek-

durendeden tjdvan 3Jaren,dochzjnetegen- en burrerstand cp te beuren. Doortastende
standers slaayden er in,hem reedsnaver- verbeterlngen konden echterop diewjzeniet
loop van 2 Jaren teverwjderen.Nu keerde t0t stand komen.Toen in 1835,na detroonshj naar W arschau terug en werd onderkan- beklimming van Ferdinand J, aartshertog
selier der kroon.Hj bekleeddedatambtt0t Lodewnk het voorzitterschap bekleedde van

M n de volkomene vernietiging van Polen en
onderBcheidde zich door de wurdigheid van

het geheime staatskabinet, werd de verhouding tusschen Kolowrat en M etternok minder
zjn karakteren doorzjnvaderlandslievenden gespannen. Beider gebied werd naauwkeurig
moed. Hj behoorde t0t de ontwerpers der afgebakend,zoodatelk van hen zichvrjergecnnstitutie van 3 Mei 1791 en werkte dûor voelde; daarenboven was het beider belang
vlugschriften op den volksgeest.Toen echtcr t
egenoverden invloedvanLokwi
jkeensgezind
de confederatie te Targowitz bjeenkwam, t3 wezen.De gru fvertegenwoordigde ln den

raad en bj den Keizerhetbeginselderverzoening en der zachtmoedigheid, enhj bewerkte, dat de Itlianen? wegens staatkundigewoelingen in hechtenlsgenomen,invrjom naar W arschau en waser werkzaam aan heid gesteld of met meer toegevendheid
het departement van Justitie. De verovering behandeld werden.In 1848 nam hj zjn ontwo
t0t de slag, leidde een ambteloos leven en overleed
v
augt
n .PrIanagGadli
ciëngwehe
rdmhjopdoonrieuw
vl
de Oosten- den 4den April1861,zjnekostbareboekerj
rjkersgevangen genomen en t0t 1803 in den van 40000 deelen nalatendeaan hetBoheemsch
kerker te olnautz opgesloten.HoeFelhjdoor Muséum.- De1jn Kolo'
uwat-Kèakowsky,die
tussehenkomst der Russische rege
''
nng ontsla- zich later in 3 takkken verdeelde!heeftthans
gen werd,kwam kj nietwederin hetbezit tot hoofden, nadat o0k reder eén dezer3
van zjne goederen en toefde t0tin 1807te uitgestorven is:graafPlil%p,geboren 11 SepKrzemieniec in Volhynië.Na den Vrede van tember 1811,- graafTkeodor,geboren 29Mei
ranz Xledr,geboren 6Junj
Tilsitbegafhj zich n=rhethertogdom W ar- 1806,en graafI'
schau, zonder naar een ambt te dingen.Na 1803.
veelmoeite kreeg hj van Frederik z'
l
wfzdf'
M: K olven is de naam van een spel,datin
een gedeel
te zjner goederenteruj,enoverleed eene daartoe ingerigte kolfbaan gespeeld
te MTarschau den 28stenFebrnarp 1812.Zjne w ordt. D eze laatste heeft eene zeer efene
talrjke staatkundige geschriflen getuigen van oppervlakte,thans doorgaansvan asphalt,en
de helderheid zjner denkbeelden en van daarop verhelen zich 2 palen. De kolvers,
zjne welsprekendheid.Het belangrjkst zjn gewapend met kolven ofstokken,die M n het
de: pBrieven aan den staatsreferendaris en pndereinde van een schuinsch dwarsstok voorrjks'
dagsmaarschalk StanisWun A lllc/zofdài zien zjn,drjven du rmede den kolfba1voort
(1788, 4 d1n)'',- voorts een paarandere, lang: den grond, om hem , in verband met
waarin hj de volksontwikkeling in Polen op die beide palen,op bepu lde plu tsen te breneen even boejenden toona1svrjmoedigewjze gen.Hetkolfspelvereischtjevenals hetkegelBchildert. Ook was hj medewerker aan een spel, veel spierkracht en behendigheid,doch
gescsrift over: pHet nntstaan en de vernieti- hetkomt meer en meer in onbruik.
ging der Poolsche constitutie van 3 Mei 1791
Kolym a (De),eenerivierin Siberiëjont(in 1793 in hetHoogduitsch uitgegevenl''.In springtop denoordeljke voortzetting vanhet
1844 verscheen eene reeks van historische Stanowoi-gebergte, stroomt door de provincie
nasporingen uitzjnenagelaten geschriften. Jakoetsk en valt met 3 armen in de Ilszee.
K olow rat is de naam van een 0ud B0- Zj heeftaan de linker zjdeeen vlakken en
heemsch geslacht, dat onderscheidene merk- aan deregter zjdeeen steilen,rotsachtigen
waardigemannen telt.Zjne oirkondenreiken oever en is zoowelbevurbaar a1szeerviseht0thetJaar1000onzerjaartelling,enhetwerd rjk.Harelengtebedraagt150 geogr.mj1en
in 1590 t0tden stand derrjksvrjheeren ver- hare breedte 1200 Ned. el; beneden Nishniheven. T0t 1861 beBtonden n0g de beide kolymsk is zj echterbjna dubbelz00breed
hoofdljnen Kolowrat-Krakowsky en Kolowrat- De rivier bevriestaan haren mond tegen het
> :5.
:/e1,ky.Deze laatste stierf in datJaar einde van Augustusenontdooittegenhetlaatst
uit met graaf Franz dz'fol, staatsm inister van Mei.Volgensnevelachtige overleveringen
in den tjd van Mdternolt.Hj wasgeboren was weleer het talrjke volk der Omokim'
m
te Praag den 3lsten Januarj 1778en ontving hare oevers gevestigd; grafheuvels, verstereene uitmuntende opvoeding,bekleeddevoorts kingen,steenen bjlen Bchjnen daarop te wjonderscheidene aanzienljke betrekkingen en zen.Tot dezjrivieren derKolyma behooren
werd in 1810 opperburggrMfinBohemen.Hj regts de Omolon (100 geogr.mj1 lang) en
verloor hj niet alleen zjne betrekkingen,
maar moest de wjk nemen naar Dresden,
waar hj bleeft0t Mn den nieuwen opstand
onderKoseiuszko(1794).Hieropginghjweder-
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nabj haren mond degrooteen kleine Anlus. scheiden zich d00r gevoelen kracht. Sommige
K olyw an, thans 00k wel met den 00r- zjn dooxBodenstedtin hetHoogduitschoverspronkeljken naam Tslaoesk bestempeld,is gebragt.
eene districtshoofdstad in hetW estSiberische
Kom buis is:de naam van eene kook-ingouvernement Tomsk.Zj ligtop den linker rigting aan boord van zeeschepen. op gladoever Van de 0b,301
/:geogr.mj1ten zuid- deksschepen bevindt ztj àich voonlit op het
westen Van Tomsk , aan den voet van den bovendek en is door eene betimmering omgeSinala-sopka,luim 4 geogr.mjlten noord- ven,terwjl zj op dekuilschepen onderden
nnsten van den Slangenberg (Smeïnogorsk), bak is geplaatst.
waar zich vermaarde zilvermjnen bevinden. K om eten ofsttw tnterren,eigenljk ltaar-

Kolywan was n0g een dorp, toen in 1725 dferrezz, daar de naam van het Grieksche
d0
h 0r den ondernemenden Nikita N zzlï#o./'in woord ZJP,'
?/(hoofdhaar)is afgeleid,vormen
are nabjheid de eerste kopermjn ontgonnen ene zonderlinge afdeelinq van hemelligchawerd; thans heeft men er ongeveer 3000 in- e
men in 0nszonnesteisel,d1egewoonlgkslechts

woners.ErbestaateeneuitgebreideKeizerljke korten tjd,wanneerzjt0tde z0n en tevens
steensljperj,waargraniet,jaspis,porfleren t0tdeaardegenaderd zjn,aanhetgewapend
marmer uit het Altaï-gebergte t0t zuilen,
vazen enz.geslepen worden terversiering der
paleizen van den Czaar. Niet ver van den
reedsvermelden Slangenberg ligt in desteppe
het kleine Kolywan-meer.

of ongewapend 00g zich vertoonen, om daar-

na gedurende een tjdperk van vele - soms
honderdeen duizende- Jaren teverdwjnen
Haren naam ontleenen zj aan haregedaante.
wa
h arin wj 3 deelen onderscheiden,nameljk,

Kolzow (Alexei MTassillewitsl), een ver- et neçelacktig AzI!.
:eI, de kern en den dfcœrf
diensteljk Russisch volksdichter,geboren te Het eerste vormteene lichtgevende,doorschj.

W oronesh den 14den October 1809,bezocht nende massa,welke detweede- doorqaans-

slechtskorten tjd delagere school,waardoor
evenweleen onverzadeljke leerlust bj hem
werd opgewekt.Deswintersmoesthjmetde
dienstknechten zjns vaders- eenveehande-

een lichtyevenden ring Ofeenigegeljkmlddelpuntiyerlngen- omgeeft)endestaartiszeer

dichterljk gemoed krachtig geboeid doorhet
leven in de steppe,- 'tgeen duideljk uitkomtin zjneliederen.Toevallig kwamen de
gedichten van Dmitriew in zjne handen,en
deze hadden grooten invloed op zjneontwikkeling, terwjl hj voorts langzamerhand in
het bezitkwam derwerken van Lomonossof,
Ddrq
s/llxl ,8hoekowsk%
j,PoesjkinenDelwig,en
zelf gedichten begon te schrjven.In 1831
bragten de zaken zjnsvadershem teMoskou,
en hj kwam daar in kennis meteen letterkundige, die hem in de gelegenheid stelde,
om zjne gedichten in verschillende dagbladen
tedoen opnemen.In 1836ginghjnaarPetersburg en bezochter Poefkin,Sltoekowskl
jen
de vorsten Odojewskl
jen Wö8emski;,dieveel
belangstelling in den dichter der steppe betoonden.TweeJaren latervertrokhjnogmaals
naar Moskou en Petersburg en vertoefde geruimen tjd te Moskou,waarhj in eene0pgewondenestemmingveelvoortrefeljksleverde.
Zwaar viel hem derhalve de terugkeer naar
zjn vaderljk huis; hj gevoelde dat ereen
anderekring was,diemeeraantrekkeljksvoor
hem had dan die dex veehoeders.Hj zou er
gu rnegebleven zjn,doch aldehandelszaken
van zjn vaderwaren hem toevertrouwd.Toen
hj echter eene vierde reis naarMoskou en
Petersburg volbragthad,nam hj hetbesluit

oenen mjlen.De staarten dervermaardek0-

doorzlgtig,zoodatdekleinste sterren erdoorheen blinken.O0k isdeze op eenigen afstand
laar - de markten bezoeken en des zomers van hetnevelachtige hulselgekromd,en w el
m et Zpn
@@ vader naar de steppen trekken,om naarde zjde,van waar dekomeetkomt,en
er het vee te wei
den.Hoewelaanvankeljk somtjds z00 lanp,dathj zich over00Oaan
afkeerig van dergeljkebezigheden,werdzjn het uitspansel ultstrekt - alzoo over milli-

meten van 1811 en 1858 hadden eene lengte
van 10 t0t 25 millioen geogr. mjlen eene

mi
dd
elljnvan
van 100000 geoqr. mjlnabj de
ker
na
bnj en
het meer dan Q mlllioen geogr. mjl
uiteinde.Somtjdsontwaartmen een
dubbelen of drievoudigen staart
,- ja,dek0mee
t t van 1766 had 3 dubbele staarten, die
he zamen een waajer vormden.Intusschen is
het voorkomen eenerkom eet,vooraldatvan

aren staart zeerveranderljk.Tevensishet
moejeljk de wezenljke veranderingen te
onderscheiden van de schjnbare, voortvloeijende uit haren gewjzigden stand met betrekking t0tde z0n en de aarde. In den regel
worden de kometen gropternaar gelang zj
zich meer verwjderen van dezon.In menig
gevalisditwelligtschjnbaax,omdatwjhaax
tegen donkerderachtergrondw aarnem en,w an-

neer zj zich wegspoedtvan de z0n;in sommigegevallen echterheeftmenwerkeljkeene
vcrgrooting waargenomen.

In vroeger tjd waren de plotseljk verschjnende,vaak zonderlinggevormdekometen
wegens haar geheimzinnigen aard en schjn-

baar onrerelmatige bewegingen voorwerpen
van verbazlng nietalleen,maar 00k van ont-

zetting en bjgeloovige vrees,daarmen haar

als voorboden beschouwde van groote volksom zich van den handel te ontdoen en zich rampen.Datbjgeloofis in onze dagen nagete Petersburg te vestigen.Ziekte beletteeven- noeg geheelverdwelzen - althansbj de bewel deuitvoering van zjn plan,en hj over- schaafde natiën.Immers het aantalkometen is
leed den 3lsten October 1842.Eerst in 1846 sedert de uitvinding derverrekjkersaanmer-

verscheen eene volledige uitgave van zjne keljk vermeerderd, zoodat er bjkans geen
gedichten met zjne door Bjelinski
j vervaar- aar voorbjgaat,waarin menqeene voorhet
digde levensbeschrjving.Zjne liederenonder- J
bloote 00g onzigtbare(telescoplsche)komden
31*
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ontdekt,- Jajweleens4tegeljk.Slechtseen trekkeljk klein gedeelte dier baan kunnen

klein getaldier kometen wordt voor 0nB zigtbaar,- alleen zulke,welke digt genoeg t0t
de z0n naderen en des nachts aan den hemel
staan, daar slechts enkelen,met Ongem eene
helderheid bedeeld' zooals die van 43 vöôr
Chr
.e
n 1402,
1532! 1577?1744,1843,
1860
en
n va
1861
,ot, zich bj
totale zonsverduis-

ring vertoonende,bj dag kondengezien worden. O0k bljven velen onzigtbaar,omdatde
hemelbewolktis of omdatzj alleen op het
grootendeels onbewoond zuideljk halfrond

waargenomen kunnen worden. Hieruit kan
men opmaken, h0e groot hetaantalkometen
is, - het bedraagt althanB duizenden,welligt millioenen.

Debewegingen derkometen zjnschjnbaar

w u rnem en, zoodat men haar uit weinige
puntenmoetconstruêrenofberekenen.fdl- àre,
Sehmmaclter, Olbers, Galle,fliderens.hebten
zich met het berekenen van loopbanen van

kometen bezig gehouden,en de ljstvan Olbers,door Galle t0t 186'3 voortgezet,bevat

231 kometen,wier loopbanen berekend zjn.
Den langsten omloopstjdbevatdievanHallq,
alzoo genaamd naar den bovengenoemden En-

ge
lschen sterrekundiye.
EdmundA'
clle.
y,diebj
hareltomstin1682u1thareelementenaanwees,
datzjdezelfdewas,welkezichin1531en1607
aan deh hemelhad vertoond.Inderdaad,wanneermen vasthoudtaandenomloopstjdvan75
t0t78Jaren,bljkthet,datzj00kreedsvroeger,
van het jaar 12 vöôr Chr. af,de opmerkzaamheid der kroniekschrt
jversheeftgewekt.
Halley voorspelde haren terugkeer in 1758 en
1759,en den 25sten December1758 werd zj
doorTc/zlifzdcF
z,een landbouwerbj Dresden,

zeer onregelmatig. Sommigen bewegen zich,
evenals de planetenj van het w esten naar
het oosten om dez0n;men noemthaar regtloopende. Anderen daarentegen - de terngloopende - spoeden zich voort in tegenoverge- het eerst weder ontdekt.Volgens de berekestelde rigting.Zj doorloopen alle deelen des ningen van lnreltltardt,Damtoiseaw,Pontleouuitspansels,zonder,evenals de planeten,aan Jx f en Ronenberyer z0u zj in 1835 in het
bepaaldegrenzen gebonden tezjn.Sommigen midden van November weder haren naasten

zjn slechts eenige dagen, anderen maanden stand bj de z0n bereiken, en deze berekeaaneen zigtbaar. De Engelsche sterrekundige
Halley was de eerste, die eene berekening
beproefde van de loopbanen der kometen,
nadat Newton had aangetoond,datde bewegingsw etten derkom eten niet verschillen van
die der planeten.Allen bewegen zich in eene
kegelsnede, in wier eene brandpuntzich de

ningen verschilden weinig van de waarheid.
Deze komeet is t0t nu t0e steeds met het
bloote 00g zigtbaar geweest,doch de lengte
van haren staarten hare helderheidverminde-

ren.Zj komtin 1911 of1912 terug.

M en kent voorts eene groep van telescopi-

sche kometen meteen omloopstjd van 3 t0t
zonbevindt,- velenbepaaldeljkenwaarschjn- 14 jaren, nameljk die van Eneke, Biela,
ljk bjnaallen in ellipsen,diezichdoorgroo- Faye, Brorsen,d'Arrest, W inneekeen Tgdtle.

tere uitmiddelpuntiyheid van deloopbanender Eene telescopische komeet,den 26stenNovem-

planeten onderschelden.Dit bljkt door het ber 1818 door Pons te M arseille ontdekt,
verschiltusschen denkleinstenen dengrootsten

bleek op grond der berekening van Eneke

afstand van de zon:zelfs bt
j de planeet,wier dezelfde te w ezen als de in 1786,1795 en
loopbaan hetmeestvan den cirkelvorm afwjkt 1805 w aargenomene. Encke bepaalde haren
is de grootste afstand van de z0n slechtsdub- omloopstjd op 3 Jaren en 115 dagen,en de
bel z0o groota1sde kleinste,terwj!deko- komeet, naar den berekenaar harer loopbaan
meten bjna alleopharengrootstenafstandvan genoem d, heeft dezen regtlaten w edervaren,
de z0n viermaai zoover van dezevewjderd daar zj zich in 1862, 1865,1868 en 1871
zjn als bj haren geringsten afstand.Intus- vertoonde. In laatstgenoemd jaar bemerkte
schen komen zj somtjds veel digterbj de men kortvöôrh= rverdwjnen een staartter
zon dan denabj deze geplaatsteplaneten;de lengte van eenige graden. Merkwaardig is
groote komeet van 1843 was gedurende hare voortsdatde omloopstjd van dezekomeetalgrootste nadering tot de z0n slechts 14000 lengs kleinerwordt,nameljk 3 uurin elken
geogr.mjl van de oppervlakte van deze ver- volgenden omloop , hetgeen toegeschreven
wjderd, terwjldie van 1729 nietdigterbj wordtaan den aether?welkedoorzjntegende z0n kw am t0teen afstand van 84 m illioen stand de middelpuntvlledende kracht doetvergeogr.mjl.Iswelligtde loopbaan eenerk0- minderen, weshalve de komeet bj hare gemeeteeneparaboolofhyperbool,dan kan zj leideljke nadering t0tde z0n allengskleiner
slechts eenmaalin de nabjheid derz0n ver- loopbaan erlangten eindeljk zich metdez0n
schjnen en moetzich vervolgensinhetonein- vereenigen zal. - De komed van Wic/, is
digevan dathemelligchaam verwjderen.Van alzoo genoemd naar von .#IIJ,die haar den
alle t0t nu t0e waargenomen kometen,wier 28sten Februarj 1826 te Josephstadt in B0loopbanen berekend werden, heeft ongeveer
het vierde gedeelte bepaaldeljk eene ellips
tût loopbaan. Het twintigstegedeelteschjnt
zich langseene hyperboolvoorttespoeden,en

deoverigenschjnen deparabooltevolgen.Men
moetechternietvergeten,datbjheteindpunt
4er groote as eene ellips zeer veelovereenkomst heeftm et eene parabool.
Hetbepalen van de loopbaan eener kom eet

hemen ontdekte.Deze,reed: in 1772 en 1805
waargenomen,volbrengtharentogtom dez0nin

83/4deJaaren isbj haren naasten standbjde
z0n evenverals onze aardevan haarverwjderd, zoodat eene botsing van die beide t0t
de mogeljkheden behoort.Volgens dewaarsehjnljkheidsrekening echter kunnen er millioenen Jaren verloopen zonder dat ietsdergeljks plaats heeft.In de jaren 1832, 1845 en

is zeer moejeljk,omdatwj slechtseen be- 1846 werd deze komeet wederom w M rgeno-
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men,maarinhetmiddenvanJanuarjinlaats4enoemd Jaar ontwaarde men in plaats van
eénekomeeteentweetal;zjwaren41000geogr.
mjlvan elkanderverwjderd,en nu eenswas

hebben veroorzaaktin den l00p dezerplaneet.

1859, wegens hare ongunstige standen met
betrekking t0t de aarde,niet N7aargenosaen,
en in 1865 op alle observatoria te vergeefs
n3ar die beide gezocht,zoodat deze dubbele

eigenschapvanteruggekaatstlicht.O0k despectraal-analyse heeft haar onderzoek t0t de k0meten uitgestrekt. Hetlichtspectrum der kometen geeft geenszins, zooals datvan vaste

Hoewelmenbjdekometengeeneschjngestalten waarneemt,magmen onderstellen,datzj
haar licht ontvangen van onze zon.Immers
de eene dan weder de andere dehelderste.ln schjngestalten kan men alleen bj vastelig1852 bevonden zj zi
yh echter reeds350000 chamen opmerken.Hrtlichtderplaneetkan
geogr. mjl van elkaar.Men heeft haar in men volkomen polariseren;het heeftalzoo de

komeetzich hoogstwaarschjnljkinderuimte ligchamen,donkereljnen,maar,evenalsdie

heeftopgelost.- De derdedergenoemde k0- van gassen, onderscheidene heldere strepen,
meten,dievanI'
aye,werddoorlaatstgenoemde zoodat men daaruit opmaakt? dat kometen

den 22sten November 1843te Parjs Ontdekt, gasvormige ligehamen zjn. Zj heeftvoorts
en hj berekende,datzj een omloopstjd be- doenbljken,datin hetspectrum derkometen
zit van 71/sdejaar.Men heeft haardan 00k gewoonljk 3 lichte banden gezien worden,

in 1850 te Cambridge waargelzomen en voorts van w elke de middelste nagenoeg zamenvalt

t0t in Maartdesvolgenden Jaarsin Rusland met demagnesiumljn.De banden in hetkoen Noord-Amerika,alsmedein 1858teBerljn, metenspedrum hebben denzelfden stand als
te Cambridge en elders. - De komed kl
tzs sommigewaterstofljnen,weshalvemenonderBrorsen,door dezen den 26stenFebruarj1846 stelt,dat dit gas in de kometen sterk vertete Ifiel ontdekt, Averd in 1851 niet gezien, genwoordigd is.De 3lichtebanden zjndoor
doch in 1857 op nieu:v ontdektdoor a?rnhns donkere tusschenrtlimten gescheiden, 'tgeen
teBerljn.Zjheefteen omloopstjdvan 5%de men 00k in 't spedrum van k0olopmerkt.
jaar en kwam in 1868 terug.- Devjfde, Daar nu het licht der komeet alleen van de
die van d'Arrest,door dezen ontdektte Leip- kern kan komen,koestert men de onderstel-

zig den 27sten Julj 1851,heefteen 0ml00?s- ling, dat deze uitgloejend koolgasbestaat.
tjd van 61/cdejaaren isvolgensdeberekenln- De omstandigheid,datde omvang derkomegen van Villareean tegen heteinde van 1857
en het begin van 1858 waargenomen aan de

ten kleiner wordt,wanneer zj naderen t0t

1868.- De zesde komeet,die van W inneeke
en door dezen den 8sten Maart 1858 te Bonn

nevelachtig omhulsel in dam p verandert,die

de zon, vindt 0ok dâârin eene verklarihg,

Kaap de Goede H0Lp;ook zagmen haarin dat de zonnewarmte een gedeelte van het

'

bj het verminderen der warmte wederdigt
ontdekt,heefteen omloopstjdVan 51d
/cdejaar wordt. Voorts is het raadselachtig, datniet
en is dezelfde als dievan 1819envan 1869.- alle kometen staarten hebben; welligt zjn
Eindeljk behoortt0t die groep n0g de komed deze somtjds te klein ofte weinig verlicht
ra,n r'
Mffl: en ./rIAI.:, d00r hen ontdektin om te worden w aargenom en.EvenonverklaarJanuarj 1858.Zj heefteen omloopstjd van baar is het,dat somtjds de staartnaarde

133/5de jaar, is reeàs in 1790 gezien, en z0n istoegekeerd Of,bj aanwezigheid van
keerde in 1871 terug. - Ecne komeetmet meer dan eén staartjde een naar dathemeleen omloopstjd van 5l/2dejaar,denzzstenAu- ligchaam gebogen en de anderervanafgewend
gustus 1844 door de Fïcp te Rome ontdekt, is. Daar de meeste kometenstaarten zich verheeft menn0g nietweêrgezien.- Eeneandere, tûonen alswaren zj overlangsverdeeld door
in 1815 door Olbers waargenomen en volgens

eene donkere middenstreep,bestaater grond

Zesseleen omloopstjd van74Jarenbezittende, voor het vermoeden, dat zj holle,doorzigw ordt later terug gewacht,alsm ede die van tige kegelszjn meteen zwak licht.W jders
Wes@hal,den24sten Julj 1852 ontdektenin heeft men bj groote kometen tegenoverden
61Jaren harebaandoorloopende.Eenekomeet, staartwaajervormigesectoren waargenomen,
in 1770 door Leœellw aargenomen,bezatvol- di
edekern omgeven en waarin men gedurig
anderingen ontwaart. Het is alsofln deze
genszjneberekening eenomloopstjdvan 51/: ver
#
Jaar. Gedurende haren omloop naderde zj sed oren stof stroomt, waaruit de kom eten
echter bj herhaling tot de planeetJupiter, bestaan,zoodat hierdoorgolvende oftrillende
die eerst hare baan wjzigde en vervolgens bew egingen ontstaan, die o0k wel in den
pn waargenomen. Over hetontstaan
daaraan zoodanige gedaante gaf,datzj - de staart zkomeet - niet kan terugkeeren.De komeet en hetwezen dersectoren enstaartenkoestert
van 1811 heeft volgens de berekening van men verschillende gevoelens.Yolgens den een

Argelander een omloopstjd van 3000 en die
van 1858 eenevan 1880Jaren.
Omtrent den aard der komeeten is n0g
weinig bekend.W j weten reedslang,datzp

bestaan zj uit kometenstof en vormen zj
zich eerst in de nabjheid der zon door de
werking der polaire krachten. Volgens den
ander zjn de staarten der kometen niets
geene luchtverhevelingen,geene wisselvalliqe andersdaneen Ojtischverschjnsel,eenesonrt
verschjnselen zjn,maarhemelligchamen,dle vanspiegeling.Hlerdoorechterkanmenmoejezich volgens eenederkegelsneden om de z0n ljk alleverschjnselen verklaren,en evenmin
bewegen.H arem assaiszeergering.Dekom eet door de onderstelling, dat die staarten aanvan 1770 kwam zeer digt bj de aarde en gem erkt moeten w orden als eene reeks van
zoo zjslechtsl/snaastebezetenhadvandemassa electrischevnnken.Hetbljktdatdekernder
van deze, z0u zj aanmerkeljke storingen komeet steeds eene kegelsnedebeschrjft,en
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hieruit volgt, dat zelfs de grootste staarten en yezond vers
tandjmaar 00k van heteenhetzwaartepunt nietuit de kern kunnen ver- zjdlgeidealismusenhetnietmindereenzjdige
wjderen.De staarten moeten derhalve ligt realismus. In de schilderkunstvormt het k0wezen. Ofeene botsing meteene planeet ge- miekeeen gedeeltevan hetgenreihetkomieke
vaarljk z0u kunnen worden vooronzeaarde, is vertegenwoordigd in de muzlek en in de

is moejeljk tebepalen.Hetschjntevenwel, yoëzt
l,vooral1in de opera,- indenromanen
dat onze planeet meermalen door den staart ln hetklucht-en bljspel.
eener komeet is heengetrokken zonder daarKomkom mer (CucumissativusL.4isde
van de geringste stoornis te ondervinden.
naam eener eenjarige,uit Azië afkomstige
De Jongstverloopene Jaren zjn zeer arm plant uitdefamilie derKalebasachtigen (Cugeweest in groote kometen.De laatste,welke curbitaceae.) Zj onderscheidt zich door een
menmethetbloote0oggemakkeltjkk0nzien, liggenden,met stjve haren bezetten en van
vertoonde zich in 1862 en onderscheidde zich klaauwieren voorzienen stengeljhartvomnige,
door een staart terlengtevan 10 of12O,door vjfhoekige,ongeljk getande,aan weêrszjden
slingerbewegingen bjhetuitstroomenderzelf- stjfharigebladeren metlangebladstelen,een
ligen
standigheid en doorgrooteveranderljkheidin kelk en eene bloemkroon met een s-deea
den vorm van hetnevelachtig hulsel.Hetaan- zoom, gele bl
o
e
me
n
e
n
l
a
n
g
we
r
p
i
g
e,
o
nd
uitalwaargenomen kometen bedraagtreedsmeer deljk 3-kantige,knobbelige,vleezlge vruchdan 250.Daartoe behoort00keene)diein 1867 ten m ettalrjke platte,scherpgerande zaden.
door Tempelontdektwerd en een omloopstjd De Jonge vruchten leveren in den zomer eene
heeftvanruim sl/cdejaar.Eeneandere,in 1866 verkoelende,weleens buikloop verwekkende
doorTenpelontdektjheeftvolgensOppolzereen spi.js;zi
jworden in dunne schjfjesgesneden,
Omloopstjd van 33Jaren.Merkwaardig isde met azi
jn en pepertoebereid en afzonderljk
overeenkomst,welke bestaattusschendel0Op- of over salade genuttigd.- Debekendeaugllrbanen van eenige kometen en die van de ken zjnnietsanders dan eeneverscheidenheid
vallendesterren,welke in sommigetjden des van de komkommerplant;zj leveren groene,
Jaarsvoorkomen.Ditwerdheteerstaangewe- kleinere,stekelharige vruchten.
zen door k
bkhiaparelll,en heeftaanleiding geKompa,zie Leesteekens.
geven t0t de onderstelling, dat de kometen
Komun (Cuminum Cyminum),eene eenuitgroepen van vallendesterren zjn ontstaan Jarige plant,uitEgypteafkomstig,wordtin
of de vallende sterren ontbondene kometen Europaveelgekweekt.Zjbehoorttd defamilie
zjn.Dit laatste ishetwaarschjnljkst,daar der Schermbloemigen en heeft langwerpige,
de tusschenruimte tusschen de afzonderljke vanterzjdeeenweinigzamengedruktezaden.
deeltjes der groepen van vallende sterren te Deze bezitten een aangenamen,specerjachgroot zjn om met elkander in verband te tigen reuk en worden weleens in de geneesbljven,- '
t geen men bj de kometen,bj kunde als windbrekend middel gebruikt,
de vorming van den staart,bj hetuitstroo- terwjl zj voortste paskomenindekomjne
men van het nevelachtig hulsel wel dege- kaas(Leidschekaas).
K om orn , in het Hongaarseh Komâron,
ljk opmerkt.
K om iek. H et kom ieke is volgens Jean een Hongaarsche com itaat, ten noorden van
Tcl!hetomgekeerd-verhevene.Verhevennoe- Presburg, Neutra en Bars, ten oosten Van
men wj eenvoorwerp,waarvan heteigenljk Gran en W eiszenburg, ten zuiden van Vesbegrij grooter is dan de zinneljke vorm, prim en ten westen Van Raab en Presburg
waarln het zich vertoont.W j noemen bjv. gelegen,wordtdoor deDonauin2deelen vereen Gothischen d0m verheven,omdathjzich deeld,doch behoortt0t de gewesten,diezich
voor onze verbeelding t0t eene onbepaalde uitstrekken aan de overzjde der rivier.Het

hoogte verheft.In hetkomieke zien w t'
Jdaarentegen, dat de zinneljke vorm grooter is
dan het denkbeeld, hetwelk door dien vorm
moetworden uitgedrukt.Komiek isbjv.eene

comitaatheefteene Oppervlakte van bjna54

D geogr.mtjleneenhoogstvruchtbarenbodem.

Besproeld door de Donau, de Mraag en de
Zsitva, heeft het we1is waarvaak veel van
drukfûut, die hettegenovergestelde van onze overstroomingen te verduren, maar ontleent
meening in den volzin legt,- komiek het aan die stroomen 00k het vermogen om een

gedrag van den verstrooide,die,om deeer- rjken oogst van velerlei graansoorten Op te
ljkheld zjnerbedienden op deproeftestellen, leveren,terwjlzj descheepvaartendenhaneene massa geld op de tafellegde,maar ver- de1doen bloejen.T0tde belangrjkstevoortzuimde hetvoorafte tellen.Men maaktonder- brengselen van Komorn behoortdewjn,en
scheid - vooralop hettooneel- tusschenhet sommigesoorten van dezen,bjv.deNeszmélaag-enhoog-komieke.Totheteerstetburlesque) lyer,zjn wereldvermaard.Voortsheeftmen
behooren de grappenvan Hanswornt,Uilenspie- ermerkwaardige marmergroeven,waarinhoneJ enz.Hoogerstaatreedshetverstandeljk- derden werk vinden,en veelvisch,alsmede
.g
komieke ofde geestigheid,en opdenhoogsten graan,hout,ruudveejqaarden,w01enz.Hantrap bevindtzieh dehumor,welkeinbevallige de1en njverheid ontwlkkelen er zich meer
vormen en tevensm etdiep gevoelden draak
steekt met de dwaasheden der wereld. De

en meer, vooral 00k de scheepsbouw. D e
bevolking telt er ruim 130000 zielen en
DD0n Quyote''van Cerrantes is een modél is, met uitzondering van eenige Slowaken
van zonderlingen hum or.In den dolenden rid- en Duitsc,
hers, afkom stig van den Magyder en zjn schildknaap zietmennietslechts aarschen stam. Hare grootste helft behoort
de vermakeljke tegenstelling van dweeperj t0t de R.Katholieke Kerk.- Dehoofdplaats
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van het comitaat is de V'I
@
J
@O stad Komorn, van Syrië naarAlexanddë in 1242 opgemerkt
op hetuiteinde van heteiland Schutt,bj de heeft, dat de Syrische zeelieden gebruik

zamenvloejing van de Donau en deW aag, maakten van den magneet. Zj bevestigden
o
p denlinkeroevervan eerstrenoemderivier nameljk eene naald op eene stukje houten
gelegen. T0t hare merkwaardlgste gebouwen deden dit drjven in een potmetwater.Hj
rekent men de groote St. Andréaskerk jde voegt er bj,datmen in deIndischeZeet0t
Johanneskerk meteen zeer hoogen toren,de dat oogmerk een hollen visch van jzerbeGrieksche kerk met eene vergulde torenspits, zigde. Intusschen heeftmen geruimen tjd de
de Franciscaner kerk, het comitaatsgebouw uitvinding van het kompas toegekend aan den
3 van Amal; in
en hetstadhuis.Zjteltongeveer12000inwo- scheepskapitein Flavio Gio'
ners,die een levendigen handeldrjven in de hetkoningrjkNapels.Hetiszeerwelmogeljk,

verschillende, reeds opgenoemde voortbreng- dat deze aan de inrigting van datwerktuig
selen.- Omstreeks Q000 schreden vandaar, belangrjke verbeteringen heeft aangebrajt,
aan den mond der W aag en aan 3 zjden hoewelhetevenzeer bekend is,datmen zlch
doorhetwaterbespoeld,verheft zich de door in de eerste helft der l7de eeuw in de 00stMattl
tos Cprrlv.
: gebouwde en sedert 1805 zee n0g van waterkompassen bediende.Voorts
met groote kosten herstelde vesting Komorn, meent men, datdebovenvermeldeafwjking
wier verdedigingswerken zich aan de beide van hetkompasdoorColnmbns(1492)ontdekt
oeversovereene lenyte van llidegeogr.mj1 is.Lang vôôr de toepassing v-andeeigenschap
uitstrekken.Zj kan ln hareforten 30000,in van den magneetop de zeevu rt,maakte men
de kazernen 10000 en in de kazematten deg- erinChinaen Tartarje gebruikvanbjtogten
geljks 10000 man huisvesten.Ileze vesting dooruitgestrektewoestjnen.Menhadnameljk
'rordt voor onoverwinneljk gehouden.Trou- op een der wagens een mannetle geplaatst,
wens zj is van Odober1848 t0tSeptember dat metde eene hand steedsnaar het zuiden

1849 vruchteloos door de Oostenrjkersbelegerd,en eindeljk bj verdragovergegaan.
Kompas (Het)ishoofdzakeljk eene zich
vrj bewegende magneetnaald,voor den zeeman van het hoogste belang,daarzj steeds
hetmagnetisch nnorden aanwjst.Hetversthil
tusschenditlaatste en hetware
noorden noem t
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Tartaren. Dit
althans iszeker,
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verandertj voor
verschillende
plaatsenverschillendeneenewes-

De uitvinding
van het kompas
dagteekent volgens som migen
reeds van lang
vervlogene eeuwen, toen het,
naar men meldt,
bereids in ge-

De Engelschen zjn laterophetdenkbeel;
gekomen om de magneetnMld op eene fjne
spilte plaatsen,terwjl de Nederlanders de
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eeuw onzerJMrtelling hetvermogen van den
magneetom jzeraan tetrekken gekend hebben,en menmaghetnietonwaarschjnljknoe-

men,datdie kenniswerd overgebragtnaar de
Arabieren en doordeze,dieomstreeks1300in
grooten getaledeMiddellandscheZeebevoeren,
naar de Europeanen.Eene zekere Bailaœ,ge-

boortig van Kibdjar,gafte Caïro eeneverhandeling uit over de edelgesteenten en ver-
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gende (dus waterpasbljvende)
doos, op wier
bodem zich in
het middelpunt

eenefjne stalen

stift verheft,
waarop het aga-

ten dopje van

een lang, plat,
regthoekig mag-

neetstaafje rust.
Op ditstaafleis
eene w indroos
van carton bevestigd, en w el
zoodanig dat de

ljn noord-zuid
met dat sfnnfle

zamenvalt, z00dat 0P de roos
het magnetisch
noorden TvordtaangeYfozen?ofdaterrekening
is gehouden metde dedinatle zoodathetnoorden op de rooszich naarhetwarenoorden uitstrekt Hetkompas wordtonderglazenbedekking Op een houten voetstuk geplaatsten des
nachts met eene lamp verlicht.Hetdraagtdan
den naam van naeldltuis.Men heeft op groote
schepen 2 of3 nachthuizen vöôrhetstuurrad,
zooalsinfg.2isvoorgesteld.In dewit-geverfd:

meldt daarin,;at hj gedurende eene zeereis 400s wjzen 2 tegenover elkan4ergeplaatste
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stkepen de rigting aan van dekiel.De streek decorrectieplaatvan Barlow iszeergebrekkig,
van de roos, waarin men sturen wil,moet en het compenséren geschiedt door hetaandus met die strepen overeenkomen.Daar de brengen van jzeren staven ofmagneten,eene

hblling (inclinatie) der magneetnaald bj het
naderen der polen toeneemt,is zj van een
verschuifbaar klemmetje voorzien, Oln haar
waterpas te houden. De nachthuizen moeten
Z00 vervan el
kanderverwjderd zjn1datde

handelwjze,d00rAiry,Stamkarten anderen
aanbevolen,waarbj eehterop reis naarIndië

in acht moet genomen worden, dat na het
passéren der linie dezelfde declinatie zich in
omgekeerde rigting vertoont.
naalden geen invloed op elkander hebben. Men heeftvoortsstormkomptusen metlooden
Voorts dient men zooveelmogeljk allejzer- rozen of stompe stiften, - peilkompasnen,
werk uit de nabjheid der kompassen verwj- waarmede men het azimuth van landmerken
derd te houden. In het algepeen moetmen bepaal
t,- zevreghfreerendeof Wlbert'skomde werking vanhetjzerop hetkompasaan zctsé'dzl, waarmede men de gestuurde koers
boort
l - de loeale cffrccfl - zorqvuldig controleert, - voelttkompassen, in gesloten

waarnemen.Zj isop jzeren schepen dlkwjls glazen vaten metwjngeestldrjvende,- ka'
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Fig,2.

zeer lastig. Om den invloed van hetscheeps- jIdtskompassen, die tegen'het bovendek worjzex te vermjden, te meten ofte compen- den geplaatst,enz.
séren heeft men verschillende middelen vOorDe bolusole - zie;g.3 - iseenewjziging van het kompas ten behoeve der landmeters.De doos met de naald en eene randverdeeling wordt met een plat glas overdekt
en beweegbaar op een drievoet geplaatst.

Evenwjdig met de middelljn, die over de
punten 0* en 1800 loopt,is ter zjde van
de doos een kjker aangebragt met kruisdraden ofviziergaten voor nabjzjnde v00rWe1*
pon.W anneex nu de doos om haxe verticale aswordtrondgedraaidjzoodatdekjkerop
eenig voorwerp is gerigt,zalde naald op de
randverdeeling hetazimuth van dit voorwerp

aanwjzen.Zulk een werktuig isderhalvevan
belang bj het in kaart brengen van een of
ander terrein.
Fig.8.
K ondoeriotis (Lazarus), een Grieksch
burger, die zich in den bevrjdingsoorlog van
geslagen.Heteerste geschiedtdool.eeneplaats zjn vaderlaud verdiensteljk heeft gemaakt,
ol
?hetschip te zoeken,waardelocaleattrac- werd geboren in 1768 Op het eiland Hydra,
tidn elkander vernietigen.Hetmeten volgens waar hj alseen deraanzienljksteen rjkste
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ôcheepsreeders de algemeene achtiny genoot. ad morbos cuivis regioni endemicos expug-

Toen in 1821 de vrjheidsoorlog ultbarsfte, nandos eëcacia (1773)''- en rDescriptiones
bragten hj en zjn broeder z00grootegelde- monandrarum et epidendrarnm in India orienljke oFers,datzj nagenoegt0tarmoedever- tali factae.'' Het geslacht Könkqia,t0t de
vielen. Daarenboven bevorderde Lazar'us als Polygoneae behoorende, is naar hem gevoorzitter van den Senaat op ztjn eilandde noemd.

belangen van Griekenland door zjne raadge- FriedrieltAWzlz
k, deuitvinderder snelpers.
vingen en door zjn invloed op zjnelandge- Hj werd geboren te Eisleben den 17denApril
nooten.Zjne verdiensten werdenechterOnder 1775, bezocht e1* het gl'mnasium en werd
Kapodistrias met ondank vergolden en eerst daarna te Leipzig geplaatstOp eene aanzienukkerj,alwaar hj zich tevens
erkend na zjn dood,die op den l7denJtllj ljke boekdl.
1852 plaats had.- Zjn broeder Georg,des- metjver op dekennisvanvreemdetalen toegeljksscheepsreederteHydra,stond in 1824 legde. Hj bezochtde voorlezingen van Pl@ten 1825 aan het hoofd van hetUitvoerend ner, wjdde zich voorts aan de studie der
Bewind,trad met zjn broadermetgoed ge- geschiedenisj wjsbegeerte en letterkunde,
volg aan bet hoofd der Oppositie tegen de toefde kortentjd bj zjn o0m ,eenboekdrukEngelsche partj in Griekenland,alsmede ker te Greifswald,was in 1797 werkzaam als
tegen het beheer van Kapodistro:, werd in
1843 lid van den straatsraad,en overleed in
1858.
Konyeraal ofZeepaliny,zie Aal.
K onlah of .fop,#J,,eenestad in hetAziatisch-Turksth ejaleetKaramanië,isdehoofdplaats van eene liwa (arrondissement)en telt

boekdrtzkkersgezel te Halle! begaf zich n0g

nium , de hoofdstad van Lycaonië en later de

oogmerktoegelegdOpdewis-enwerktuigkunde.

een jaar naar de universiteltte Leipzig,en

keerde in 1800 naar Eisleben terugtom er

een boekhandeltestichten.Hj verloorechter
in datbedrjfhet grootste gedeelte van zjn
vermogen. Overtuigd van de gebrekkigheid
derhandpersen)koesterdehjreedslangplannen

Ongeveer 30000 inwoners.Zj ishetOudeIc0- t0tverbetering van deze en had zich metdat

residentie van de sultans der Seldsjoeken. In 1804 ging hj naarHamburg,vervolgens
Moerad I belegerde haarin 1386,BqjazetI naar W eenen en Petersburg, Om Ondersteuveroverde haar in 1392, en Timoer gat'haar ning te zoeken voor zjn ontwexp.Zjne pOin 1402 terug aan M ohammed.Sultan Moham- gingen waren echter vruchteloos, daar men
med 11 maakte zich van haar m eester in zoowel in Duitschland als in Rusland zjne

1460,- Achmedjde zoon van lt
fazet11? plannen onuitvoerbaarnoemde.In hetnajaar
in 1511. Aldaar overwon op den 3osten Mel van 1807 sgoeddehj zichechternaarLonden,
1559 Sol
iman zjn broeder Bajazd, en den waar hj zlch met den verm ogenden boek-

zlsten September 1832 moest het Turksche drukker Tlt. w& zà,
vîety verbond, die hem de
leger onder grootvizier Raql'id M ahmed er het noodige gelden bezorgde. Later trad 0ok de
onderspit delven voor lbrahimboekdrtlkker Riohard Taylor t0t de vereenipaqja.
König.Onderdezen naam vermelden wj: ging toe.Voorts kwam Köniy in lrennis met

EmannëlAWp/, een verdiensteljk genees Andrlas Frie#z.zlcA Bauer (geboren te Stuttgartden 8stenAugustus1783):een uitstekend
en aldaar overleden in 1731.Hj wasereerst werktuigkundige, die de llitvoering van het
hoogleeraar in de Grieksche taalenvervolgens plan zeer bevorderde.Köniy verkreeg nu in
in de natuur- en geneeskunde.Van zjne ge- Engeland achtereenvolgens 4 octroojen,sehriften vermelden wj:rDisputatio physico- een van 29 Maart 1810 voor eene platte
en kruidkundige, geboren te Basel in 1658

m edica, generalia regni vegetabilis enucleans

(1680)'',- pRegnum vegetabile etc.(1688 en
1696, 2 d1n;2de druk 1708)'',- pRegnum
animale (1698)*'
,- rRegnum minerale (1703,
3 dln)'',- pspecilcgium botanicum etanatomicum (1703),'?- en?rhesaurusremediorum ;
Georgica helvetica çurlosa (1705),,.
Joltann Gerhard Xtyz/i:g, cen verdiensteljk
kruidkundige, geboren ln 1128. Hj vestigde

drukm achine, waarmede in April 1811 het
eerst een vel van het rAnnualregister''gedrukt werd, een van 30October1811voor
eene enkelvoudige cylinder-drukm achine, -

en eene derde van 23 Julj 1813 voorverbeteringen van laatstgenoemde.De eigenaarvan
de r'rim es''bestelde aanstonds 2 dubbele cylinder-machines,en druktedaarm ededenQgsten

November 1814 voorde eerstemaalzjndag-

zich in 1748 a1s apothekt'r in D enemarken, blad. Eindeljk volgde in 1816 de schoon-en
en begafzichvervolgensnaarZweden,waarhj weerdruk-machine,die het blad aanstondsaan
zich onder de leiding van D nnaeus,'
ct
rlld'
r1.
: beide zjden drukt.Ongenoegen metlensley
enz.op dekruidkunde toelegde.Bjzjnterug- was Oorzaak, dat Köniy en Bauer Engeland
keer in Denemarken volbragthj wetenschap- verlieten en in 1817 naarDllitschlaud terug-

peljke reizen naarBornholm en Ilsland.Op keerden.D00rdenKoning vanBejerenOnderlaatstgt
moemd eiland toefde hj een jaar en steund, vestigden ztj onderdeirma slfönig
bragt er een sehat van zeldzame planten

en Bauer''in hetvoprmalig klooster Oberzcll

bjeen. Later vertrok hj naar de kust van
Malabar en verzameldc op zjnetogten door
het Oost-lndische Schiereiland eengrootaantal
merkwaardige gewassen. Terwjl hj plannen
maakte om Tibet te doorkruisen,werd hj Op
den 3lsten Julj 1785doordendoodweggerukt.
Hj schreef: sDe remediorum indigenorum

bj W iirzburg eene werkplaats,vanwaarin

1829 reeds 50 snelpersen verzonden waren.
Kön%
y Overleed den l7den Januarj 1833,
'
waarna de fabriek eerst door Bawer alleen en
later door hem en de 2 zonen van Eöni.q be-

stuurd werd.Bauerstierfdenz7stenFebruarj
1860, en in Maart 1865,bj deviering van
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het halve eeuwfeest der uitvinding,werd er Hare omBtreken kunnen geïnundeer; worden*
de 1000ste snelpers voltooid.
Het arrondissement Königgrëtz telt op bjna
Yeinrieh Joseph .vt7zlz'.g Of Koenig een ver- 54 1 geogr.mjlomstreeks350000inwoners,
diensteljk Duitsch romanschrjverennovellist: waaronder zich ruim 5000 Protestanten en
geboren te Fulda den 9den Maart 1790.Hj ruim 2000 Israëlieten bevinden.

bezochthetgymnasium inzjnegeboorteplaats) Nabj deze stad werd den 3den Julj 1866
tradreedsOp zjn Qostejaar in hethuweljk, de beslissende Slag van .
K'
i
pzlkt
/rlfz tusschen
bekleedde aanvankeljk eenigeondergeschikte de Pruissen en Oostenrjkers geleverd.De
betrekkingen, en werd in 1816 te Fulda en Oostenrjksche armée onder Benedek had na
in 1819 te Hanau benoemd t0t yFinanzsecre- eenige rampspoedige gevechten en na het vert:r''.In 1832 en 1833 werd hj er gekozen lies van Gitschin zieh bj Königgrstz gecont
d0tafgevaardigdenaardenLanddag,waarhj centreerd, om er slag te leveren.Zj telde
e zjde koos der oppositie.Toen hj echter tusschen 150- en 180000 man en ha; er achin 1839 herkozen werd,verhinderde de regé- ter de moerassige Bistritz eene voordeelige
ring hem zitting te nemen en verplaatstehem stelling ingenomen. De regter vleugel leunde

alspobergerichtssebretër'naarFulda.Hjnam op de moejeljk te overschrjden Trotinaechterin 1847zjnontslag,vestigdezichweder bach, de linker op het dorp Nechanitz en
te Hanau, en zag er zich nogmaals t0t afge- het centrum op een amphitheatersgewjs0pvaardigde benoemd.Als zoodanigondersteunde klimmend terrein. Hier bevond zich het2dej
hj het ministérie-A drAcr#.Sedertde veran- 3de,4de,8ste en lodeOostenrjksche armeedering van zaken in Keur-llessen in 1850

korps metde reserve-kavallerie.Deartilleriej

leefde hj ambteloosteHanau;doch in 1860 met 600 getrokken kanonnen gewapend,bevertrok hj naarW iesbaden,enoverleedaldaar heerschte de ruimte vôôr het terrein,waarop
den 23sten September 1869.Van de door hem de afstanden volkomen bekend waren. Op
uitgegeven romans bezorgden vooral: 7Die den linker vleugelbevonden zich de Saksersj

hoheBraut(1833,2 d1n;2dedruk 1844),en gDie Clubisten in Mainz (1847,3dln;2de
druk 1857)''hem grootenroem.Voortsschreef
hj: nDie W aldenzer (1836,2 dlnl'' omge-

en op den regtervleugelstonden 00k eenige
Sakslsche troepen, benevens de vermaarde
zwart-gele brigade.Bj dedorpen Sadowa en
Benatek waren2watverdergelegeneboschjes

w erkt onderden titel:DHedwig,die W alden- a1s steunpunten van verhakkingen voorzien.
zerin (1857)'',- rWilliam's Gedichten und In reserve stond het lste en 6de korps bj
Trachten (1829,2 dln)'',omgewerktonderden Rosberitz. Het Pruissische leger onder het
titel: pW illian Shakspeare (1850; 3de drpk opperbeveldes Konings zou,wegensdevoor-

1
859)'' - pReqina (1842q2dedruk 1854)'', atkeganevermoejendemarschenengevechten,
rver
onika.elne Zeitgeschichte (1844)'',el und Liebe (1849)'',- pTauschungen
rspi

(1857)'',- rKönig Jerhme'sCarneval(1855,
3 dlnl''- rMarianne(1858)'9- rvon Saalfeld bis Aspern (1864)'',- pGeorg Forster's
Lebçn in Haus und W elt (zdedruk 1858 2
d
lnl'',- rEine Fahrtnach Ostende(1845)'',
nAucheineJugend(1852;2dedruk1861)''DEln Stilleben (1861,2 dlnl''- en rEiner
pyrmonterNaehkur (18G9)''.Zjne verzamelde
werken zjn in 20 deelen tlitgegeven.

op den 3den Julj rustdag houden.De Elbearmee (het8stearmeekorpsen de14dedivisie)
onderHerwarth vormdeden regter vleugelbj
Smidar; de eerste armee (2de, 3de en 4de
korps) en het kavallerie-korps onder InriedHc/zKaml,stond bj Horziz,en de 2dearmee,
onder den Kroonprins (gardekorps,lstej5de
en 6de korps), 0It een afstand van 3 t0t4
geogr.mj1bj Könlginhof.In hetgeheeltelde
het Pruissische leger ongeveer 200000 man.
op den zden Julj des avonds te 11 uur
kwam het berigt, dat de Oostenrjkersover

Königgritz, in het Boheemseh Hradec
Krâlové, eene vesting en tevens de hoofd- de Elbe waren getrokken en de oevers der
stad van een evenzoo genoemd arrondisyement Bistritz bezet hadden.Terstond nam de K0in het oosteljk gedeelte van het koningrjk ning hetbesluit om den aanvalte wagen,en
Bohemen,ligt aan den mond van de Adler al
le korpsen ontvingen het bevrr
lomtûf>
p teI
%edrol
en aan den bovenloop van de Elbe,voorts rukken. De armc: van prinsI'
aan den Reichenberg-pardubitzer spoorweg, moest den vjand in hetfrontbezig houden,
4 uren gaans ten zuiden van Josephstadten5 terwjldeKroonprinshem in deregteren de
uren gaans ten noorden van Pardubitz, 13 Elbe-armee in de linker fank z0u vallen.
geoF.mtjlten opsten van Praag,in een be- Reeds des ochtends te 8 uur van den 3den

valllg en vruchtbaar oord.Zj is de zetel van Julj konden beide legerafdeelingen den slag

een paar regtbanken en van een bisschop en
telt ongeveer 8000inwoners.T0tde 4 kerken

der Btad behoort eene fraaje hoofdkerk, en
00k het bisschoppeljk paleisen hetvoormalig collegiederJezuïeten zjnaanzienljkegebouwen. Men heeft er een gymnasium ,eene
reaalschool,eenekweekschoolvooronderwj-

beginnen, die door den Koning van eene

hoogtebj Sadowa bestuurd werd.De Oostenrjkers ontvingendePruissen met een hevig
geschutvuur. Laatstçenoemden overschreden
welis wM r de Bistrltz en streden m et groot
verlies om de bovenvermelde boschjes en

doxpen, maar vonden ee,
n zo0 hardnekkigen
zers, een sem inarium enz. Men vervaardigt wederstand, dat de uitkomst zelfs op den
er muziek-instrum enten, handschoenen, w as- middag n0g onbeslist bleef. Een krachtige
kaarsen enz.Zj isdoor4voorstedenomgeven, aanval van Benedek zou dezen w elligt de
was reeds in de llde eeuw eenebelangrjke zegeprM l verschaft hebben, daar de Kroonplaats en heeft een kasteeluit de 13de eeuw. prins op zjn langen togt Oor schieronbe-
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gu nbare wegen werd opgehouden, - maar
die aanval bleef uit. De Koning hield het
gevecht gaande door artillerievuur, zoodat
aan elke zjde 500 stukken geschutgebezigd
werden, totdat te 2 ure het kanongebulder
van de 2de armee zich in de Pank van den
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van de 8 epische fragmenten één:pudalrich

en Jaromir''geheeten,de verdrjving schetst
der Polen uit Praag 1004,- een ander sBenesch Hermanow''jden strjd van dezen held
tegen een Duitschen vorst, Otto genaamd,een derde, rlal*
oslaw'', de verdediging van

vjand deed hooren.Dââr dedfpl
z degardes den heiligen berg Hostain bj Olmiitz tegen
een aanvalmethunnegeheeleartillerieenbrag- de Tartaren in 1241,- een vierde, rluuditen zwareverliezen t0eaandeOostenrjksche sche en Lubor''een kampspel aan het H0f

van een Boheemschen vorst,enz.Heeft 0ok
de inhoud dier gedichten geenerleibezwaar,
moest de positievan zjn regtervleugelver- toch bestaan er verschillende gevoelens over
anderen.In hetcentrum deeddeKoningzjne hunne historische en aesthetische waarde.Inlaatstereserve(het33earmeekorps)oprukken. tusschen kan men niet ontkennen,datsedert
De kolonne van den Kroonprins veroverde de ontdekking van dat handschrifteen nieuw
reserve. Het 6de korps bezorgde zich den
overtogt over de Trotinabach, en Benedek

onderscheidenedorpen en bestormdeeindeljk tjdperk van bloei is aangebroken voor de
de hoogten van Chlum , de sleutel der stel- Czechische letterkunde. De strjd over de

ling van Benedek. Nu gaf de Koning bevel echtheid van het handschrift heeft daartoe
t0t een algemeenen aanval en plaatste zelf nietweinig bjgedragen. Tjd en plaatsder
rmnt
dre
gedi
zich aan het hoofd der reserve-kavallerie. ontdekking en deinonsgte
awo
atne
omvowa
or
uwe
nchte
Daartegen waren de Oostenrjkers niet be- ten waren wel

stand.Hunnebatterjen vuurdent0thetlaatste wekken,hetwelk bj hetraadselachtigoyspooogenblik t0e, zelfs bj het snelvuur der ren van het pGrinbergerhandschrift''ult de
ziindnadelgeweren,enhunnereserve-kavallerie lodeeeuw nietverminderde,Ja sterktoenam,
trotseerde m oedig den dood om den aftogt
der infanterie tegen de vervolging van het
Pruissische paardevolk te dekken,doch k0n
haar zelfs dooreen moorddadig gevechtonder
de oogen des Koningsniet beletten.Tusschen
3 en 4 uur was het pleit beslist, doch de

toen later te Praag ontdekte liederen,welke
groote overeenkomst hadden met het hand-

onder de kanonnen van Königgr'
âtz,zoodat

Königsberg, in hetPoolsch Krolewieoen

schriftvanKöniginhof.bljkbaarvalschwaren.
De strjd overde echtheid van laatstgenoemd
handschriftis dan 0ok metgroote hartstogte-

ljkheid qevoerd,zonderdateenederpartjen
strjd bleefbj aftogtenvervolgingwoedent0t eene besllssende overwinning heeftbehaald.
n het Nederlandsch veelalKoningsbergen gede slag langerdanl/vdeetmaalduurde.beO0s- inaamd
,eenevesting van den eersten rang en

tenrjkers verloren 18000 gevangenen, 174
stukken geschut en 11 vaandels.De hoofdmagt der geslagene oostenrjkers toog naar
Olmiitz, door de armee van den Kroonprins
vervolgd;alleen hetlodekorps(Gablenz)en

het grootste gedeelte der kavallerie spoedde
zich naar W eenen,nagezetdoor de Pruissen.
Indien de aanvalvan Herwartltz00 goed gelukt Y7are als die van den Kroonprins,dan
was hetleger van B enedek niet Ontsnapt aan
eene volkomene vernietiging.DePruissenruk-

tevens de hoofdstad derprovinde Pruissenen

dederderesidentiedesrjks,ligtaan dePregel,overwelke7 vastebruggenen eenejzeren traliebrug voor den Oost-pruissischenzui-

derspoorweg zjn gelegd, en wé1 1 çeogr.

mjl beneden de plekywaarzj zich tlltstort
in hetFrischeHaF,aan de verste zuideljke
grenzen van Samland,6geogr.mj1naarhet
westen en 4 naar hetnoorden van de 00stzee verwjderd. Zj bestaat uit de oudstad,

ten intusschenvoorttotvöörW eenen endigtbj het Löbeniehten hetKneiphof.W anneerm en
Presburq,waarna een w apenstiistand en de de voorsteden m ederekent,dan heeftde stad
voorlooplge Vrede van Nikolsburg (26 Jtllj) een omvang van 2 geogr.mjl,waarin echter
een eindemaakten aan de vjandeljkheden. vele tuinen en parken besloten zjn. Zj is
K öniginhof (Hethandschriftvan)of.
P.- door spoorwegen metBerljn,Pillau en Ruskopis Kralodrorskyisdenaam vaneenfragment land verbonden en telt ongeveer 110000 invan oud-Boheemsche letterkunde,in 1817door W On0rS.
De stadisin 1256 gestichten naarOttokar,
Rànka in de Boheemsche stad Königinhofopgespoord. Opschriften van hoofdstukken doen koningvan Bohemen,Königsberggenoemd.van
depergamentblaadjeskennen alsoverbljfselen 1457 t0t 1525 waszj deresidentievan den
van eene veel grootere verzam elirg van hel- grootmeester der Duitsche Orde en daarna
den-en lierdichten.Schriften taalwjzen op van de beide eerste PruissischeHertogen.Het
00n oorsprong uit de 13de eeuw ,en de ver- ka
steelligt Op eenehoogte;deeenezjdeis
Zen

zjn rjmloos.De oorspronkeljke tekst uitden tjd vankoning Ottokk ,- deandere
3 zi
jn er in de 16de eeu:iaan toegevoeqd.

Nverd sedert 1819 door Hankabj herhaling
uitgegeven en tevens in onderscheideneEuropésche talen Overgezet. Van éên der liederen
heeft Göthe in pDas Str:uszchen''eene uitmuntende bewerking geleverd.In1862leverde
Vertdtko eene photographische afbeelding van
het handschrift, hetwelk in het Boheemsch
muséum te Praag bewaard wordt. Tot de
lierdichten,6 in getal,behooren:yDe roos'',
-

De stad heeft 21 kerken, wM ronder zlch
eene R.Katholieke Kerk eene Doopsgezinde
kerk en eene Synagoge bevinden.Het aantal

fraaje straten is ernietgroot,maarin vele
verheFen zich sierljkegebouwen.HetKneiph0f is op een eiland in de Pregel op yalen gebouwd;hetis de woonplaatsderrjke
kooplieden.Dâârverrjstdedom,in1332door

;De verlatene'')en sDeleeuwrlk''1terwjl den grootmeester hertog ZpfFlr isld %an Wrlld-
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kviikgesticht;hj is90 Ned.ellang,30Ned. uit de groote,n0g ongedruktekroniek yaat
el breed en bezit een toren ter hoogte van t0t1386en werd(metvervol
gen)inhetllcht
60 Ned.el, een prachtig orgel,in 1721 door
Johann Jos%a A tudAw6!vervaardigd,degraven
der D uitsche grootmeesters en der Hertogen

gegeven d00r Johann ScMlfe in 1698.Een
uittreksel der gedeelten, welke op den Elzas
betrekking hebben, vindtmen in den pcode

van Pruissen, en eene boekerj van 10000 historique et diplomatiqur de la ville de
deelen,waaronderzich velebelangrjkehand- Strassbourg (1843).'' KönIyh#'
en heeft 0ok
schriften bevinden. In 1519 had er in den eezluitgebreid Latjnsch-Dultsch woordenboek
d0m de laatste processie plaats van R.Ka- in handjchriftnagelaten.
tholieke geesteljken, en in 1523 maaktede K önlgshûtte,eene stadinhetarrondisse-

eerste evangelische bisschop van Samland, ment Beuthen in Pruissisch silôzie,is eerst
Geory van Tpllz, aldaar een aanvang met in 1869 gesticht doorzamenvoegingvaneenige
de Hervorming in Pruissen.Onderde gebou- landgoederen en dorpen, en telt thans ongewen van lateren tjdonderscheidenzicheenige veer 20000 inwoners, welke vooral in de
poorten der stad en vooralhetuniversiteits- talrjke aldaar aanwezige jzersmelterjen en
gebouw , in 1844- 1862 gesticht. Van de jzerfabriekenhunbestaanvinden.Deproductie

aldaaraanwezigestandbeelden vermelden wj van ruw jzerbedroegin 1870bjnaeenmillidat van koning Frederik J, vervaardigd door 0en tolcentenaars, terwjl de nabjgelegene
Jaeobien Sehlûter te Berljn enin 1802ont- steenkolenmjn Kb'nigsgrubein datJaarbjna
huld, dat van Frederik < ïI/ez?z 111, door 16 m illioen tolcentenaars steenkolenopleverde.
Kisz ontworpen en in 1851 aldaar verrezen, Denjverheid bloeiterlongemeen en hetveren dat van Kant, afkomstig van AclcFz.De keeriserdoortalrjkespoprwegengemakkeljk
universiteit heeft er 41 geWone en 1 buiten- geKö
maakt.
gewoon hoogleeraars, benevens 18 privaatnlgsm ark (Maria Aurora,gravin),de
docenten en 500 studenten.- Hetarrondisse- maîtresse van Anynst'lg.gT.!',koning van Polen
mentKönigsberq teltop bjna 415 L geogr. en keurvorstvan Saksen,werd vermoedeljk
mjlruim 1 millloen inwoners.
te Stade geboren omstreeks het Jaar 1666.
Köni-gsber.q is de zetelvan den poberpr:si- Haar vader, Conrad OArit
vfpzA köni
gsmark,
dent''der provinde Pruisen,van hetbestuur was de oudste zoonvan denZweedsehenveldvan het evenzoo genoemde arrondissement, maarschalk Johnnn OArïtsJp.pA Königsmark (gevan het hoogste h0fvan appèlvoo1
.de pro- boren 25 Februarj 1600,-l
-20Februarj1663)
vincie, van het militair kommando en van en sneuvelde al
s generaai in Nederlandsehe
de reedsvermeldeuniversiteit,diein1644meer dienstin 1673 bj debeleqeri
ngvanBonn,dan 2000 studenten telde en in lateren tjd en hare moeder, eene uitmuntende vrouw ,
roem k0n dragen op hoogleeraren a1s Bessel, was dedochtervanden beroemdenZweedschen
Burdack,FicAfd, Herbart,Jaeobi,Xczkf,Ols- veldmaarschalk W ranyel.Reeds vroeg onderltawsen, Rosenkranz enz. 00k heeft men er scheidde zich Anrora door schoonheid en
onderscheidene geleerde genootschappen. Er gaven des geestes,t0twierontwikkeling zj
bestaat een bloejende handel; tOt de v00r- eene zorgvuldige opvoeding ontving.Achternaam ste uitvoer-artikelen behooren tarwe, volgens toefde zj te Stockholm , Hamburg,
rogge en andergraan,benevenspeulvruchten. Hannover, Brunswjk enz. en leerde e1* de
Daarentegen w ordt er veel suiker en haring wereld en het hofleven kennen.De tjding

ingevoerd. De aldaar gevestigde reederj telt
24 schepen en 8stoom booten,doch descheepsbouw iseraanmerkeljk verminderd.Hoewel
de Pregelbj eene dieptevan 10 tot20 Ned.
el o0k voorzeeschepenvanaanzienljk charter

van hetplotselingverdwjnenvan harenbroeder,generaalin Saksische dienst,bragthaar

t0t het besluit Om zich jlingsnaarDresden
te begeven en er den bjstand '
kn te roepen

van den keurvorst Frederik H'lwfzdflq:.Mreldra
bevaarbaar is, kunnen deze wegens ondiepe waszj zjne maîtresenwerdin 1696moeder
plaatsen in het HaF niett0t de stad naderen, van den beroemden m aarschalkM tw rlt.n,graaf

maar moeten bj Pillau lossen.- Menheeft van Saksen.Tegeljkertjd nam hare betrek0ok n0g Köni-nber.gïs derFèlzzlcrà,eenearron- king t0tden Keurvorsteen einde,hoewelhj

dissementshoofdstad in het districtFrankfort, harevri
endschap behield.W eqenshareschoonin de Pruissische provincie Brandenburg en heid,schranderheid,geestigheld en algemeene
aan de Rörike, eene zjrivier van deOder kennis werd zj doorgeheelEuropa bewongelegen.Voorheen waszj eene vesting.Men derd,en Voltaire noem dehaardevermaardste
vindt er een gymnasium ,een antielt stadhuis vrouw van tw ee eeuwen. H oewel volgens
een paar m erkw aardige kerken en nagenoeg haar verlanjen benoemd t0t abdis van het

vorsteljk stlftteQuedlinburg,k0nhaarwerk7000 inFoners.
Könlgshofen (Jakob Twingervon),ge- zame geest zich niet voegen in de rust der
boren te Straatsburg in 1360 en aldaar over- afzondering.Gaarne wisseldezj gedurig van
leden als kanunnik van St. Thomas den verbljfplaatsen toefdebj verzetteDresden,
zrsten December1420,isdeschrjvervaneene Leipzig, Breslau,Hamburg enz.In 1702 v0lgroote Duitsche kroniek - eigenljk eeneder bragt zj',Op lastvan Auywstns JT,eenhoogst
eerste Duitschegeschiedenisseninproza,waar- merkw aardigen togtnaar Koerland,naarhet
mede hj, gebruik makende van een ouder hoofdkwartier van KarelXTT,om dezen tot
geschrift van I'
r.Obt
sdper,eene geschiedenis het sluiten van vrede te bewegen.Zj werd
van den Elzas en van Straatsburg verbond. echterniettoegelaten bj dien Vorst.Navele
Een d00r hem zelven vervaardigd uittreksel wederwaardigheden te hebben verduurd over-
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leed zj naeen langdurig ljden en in behoef- koningrjk Saksen en thansonderworpen,wat
tige omstandigheden den 16denFebruarj1728 garnizoen en kommando betreft, aan het
te Quedlinburg metdehoop,dathaar zoon, gezag van den Duitschen Keizer,verheftzich
reeds t0t hertog van Koerland gekozen,eene
plaats z0u bekleeden onder de regenten van
Europa. Hare levensgeschiedenis w erd door
Palmblad verwerkt t0teen roman in 6deelen
(1846- 1851).- Haarbr:ederPhili
p CAH:JO.PA

2 uren gaans van de grenzen van Bohemen,
op den linker oever van de Elbe en indebevallige landstreek der Bielabach,als een indrukwezkend berggevaarte, welks voet in
het noordwesten door drooge kloven metlage

Ton Xlzëd-cz
rk,geboren omstreekshetjaar heuvels is verbonden, terwjl zjn t0p zich
1660,kwam alskolonelin Zweedschedienstte hoog boven het omliggend landschap verheft
Hannover en poogde er, naar men zegt,een en een rotsmuur draagt, die bj eene hoogte

minnehandelaanteknoopen metdeerfyrinses van ongeveer 50 Ned. el een omvang heeft
Sophia Dorofkc,de gemalinvan denvorst,die

van 3000 schreden.Die rotsmuur verheft zich

later alsGeorge1 koning vanGroot-Brittanje ruim 300 Ned.elboven degemiddeldehooyte
werd.Hetisonbekend in hoeverhj slaagde, van de Elbe.Alleen in hetnoordwesten leldt
(
bch op de beschuldiging,dathj haarwilde een steil, op 3 plaatsen verdedigd pad naar
schaken, deed keurvorst Ernnt Z'
/I,
:J hem
op den avond, daarvoor vastgesteld, in de
voorkamer der Prinses vermoorden.Laatstgenoemde bleeflevenslang gevangen op hetkasteel te zkhlden.

den t0p,alwaar zich,behalve andere gebou-

wen,de kazemattenenbomvrjelokalen,alsmede ooft- enmoestuinen en een boschjebe-

vinden.O0k aan dehelling liçteenigbebouwd
l
and: alsmedede lagerevestlng,in 1790 gebouwd.De bezetting w ordtvanwatervoorzlen

K önigsee (Koningsmeer ofBartholoma'
el.
:eleer) is de naam van hetschoonste meer uit een put,welke eene diepteheeftvanongevan Duitschland.Het ligt in Opper-Bejeren veer 400 Ned.el.De vestingwerken van den
in het regtsgebied van Berchtesgaden,ll/ude t0p zjnaangelegdonderkeurvorstCltristiatvnI
um' gaans van deze stad,aan den voetvan

in 1589! maar eerst in 1731 voltooid. De

den W atzmann (2700 Ned.elhoog)en om- Königsteln bestrjktdeElbeen den Saksischstreeks 600 Ned. el boven de oppervlakte
der zee.Hetheeftmetde Obersee eene lengte

Boheemschen spoorweg en belettealzooinden
oorlog van 1866degemeenschap van Pruissen

van 3,eene breedte van l/zdeen een omtrek metBohemen.Deze voorOnoverwinneljk gevesting diende in tjden van uootl
voor de vorsten met hunne schatten t0t toe-

van 71/2deuur gaans,bj eene dieptevan 90 houden

t0t 190 Ned. el. Het brengt zjne wateren
door@mi
ddelvan de A1b ofA1m indeSalzach,
*
en Zpne
oevers geljken veel0p die van het
Vierwaldststter Meer.Grjzerotswandenrjzen

vlugtsoord.ln tjd van vredewonen er,met
de bezetting, omstreeks 400 menschen. De
berg behoorde eerstaan de graven nan DPAIJ

er ter hoogte van 250 Ned.el loodregt 0p- en komta1
svestinyonderzjntegenwoordigen
waartsen de boordenzjnerveelalzeersmal. naam eerst voor m de 14de eeuw . In 1401

Aan de oostzjde stort de Königsbach zich vervielhj aan de markgraven van Meiszen

van hooge rotsen naar beneden en op eene
andere plek vormt de Kesselbach 2 w atervallen.Schuinstegenoverden mondvanlaatstgenoem de opent zich eene kloof, waarlangs

en alzoo aan Saksen.Meermalen strektedeze
sterkte t0t verbljf voor staatsgevangenen.
Tegenover haar verheft zich de Lilienstein

men in den W atzmann kan doordringen,nameljk het Ilsdal met de Ilskape
'l, eene
sneeuwgrot,die bj aanhoudenderegensverdwjnt, doch telkens in het voorjaar door
sneeuwvallen op nieuw ontstaat.Zj is gewoonljk 16 Ned.el hoog en 200 Ned.el
diep.Bj den ingang dierkloofbevindtzich

Königstein met 3000 inwoners.

eene kleine kapel
', en op haren achtergrond
raischt de Eisbach met een watervaloverde
rotsklompen om zich n= r hetmeer te spoeden. Door het medegesleepte gruis en slib
heeft de Eisbach in hetmeer eene soort van
schiereiland doen ontstaan, waarop de oude
bedevaartskapél van St. Bartholomaeus, een

(400 Ned.elhoog) en aan haren voetde stad

Königstuhl (Koningsstoel) is de naam

van eene m erkwaardige plek op den linker

oevervan deRjn ongeveer400 schreden beneden hetmarktvlek Rense in hetPruissische
arrondissement Cobïenz,schuinstegenoverhet

stadle Oberlahnstein.Hier vereenigden zich
nagenoeg degrenzen van4 Rjnlandschekeurvorstendommen,nameljkvan Keulen(Rense),
Trier(KapellenmetStolzenfbls),Mainz(Lahnstein) en de Pfalz (Braubach).De oude Kö-

nigstuhl, in 1376 op last van K arelIV uit
vierkante steenblokken verrezen, was een

achthoekig gebouw ,meteenemiddelljn van
Koninkljk Jagtsloten een hôtelzich verhef- 8 en eene hoogte van 5 Ned.el.Hetrustte
fen.Op hetBartholomaeusfeest(24 Augustus) op 9 zuilen, en langs 14, van boven door
komen er vele bedevaartsgangers bjeen en eene jzerenpoortafgeslotenetrappenbereikte
branden 0r Vllren 0P alle bergtoppen. Het
m eer bevat veel vissch, inzonderheid eene
keurige soort van forellen (Salmo alpinus).
De Salet-Alp, eene landengte van kalksteen-

m en het opene bovenplein,waar eene gem etselde bank plaatsen aanbood voor de 7 Keuryorsten. Reeds in het begin der 17de eeuw
begon ditgebouw te vervallenjdocb hetwerd
gruis, scheidt het Oosteljk gedeeltevan het ill 1624 hersteld en van een van buiten aanKönigsmeer van de Obernsee,wierwaterkom gebragten trap voorzien. De Franschen verl/cde uur gaanslang endoorsteilemarmerwan- woestten het in 1794,doch eene vereeniging
éen omsloten is.
van oudheidminnaars te Coblenz deed hetin

K önigstein, de eenige vesting van het 1843 in zjne voormalige gedaante herrjzen.
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Op den Königsstuhlkwamen weleer de Keur- (1847)''.Daarna gafhj in hetlicht:pLorelei

vorsten bjeen om over de aangelegenheden (1851)'', - pprinz Minnewin,ein MittesomvanhetDuitscherjk teberaadslagen,vredete merabendmërchen (1854)''
,- pM:rchenbuch
sluiten en Koningen en Keizerstekiezen.Als fiir meine Kinder (1864)'',- nJohann v0n
zoodanig vindt men hem alsaloude vergader- MTerth (1858)''- rMeisterStephanv0nKöln''
plaats vermeld op hetjaar 1308 bj de voor- - pW ilhelm vOn Jiilich'', - pEine Maiköloopige keus van H endrik VI1. Den 16den nigin (1852)''
,- pDerRattenfângerv0nSanctJulj 1338 werdheteersteverbondvan Keur- Goar(1857)''1- pReinfahrt(1866)''1metpL0vorsten gesloten,en in 1400 R'
upreeh,t ex de relei''enz.latervereenigdt0tnDichtungen eines

Tfclziqplaatsvan Wenzelt0tkoninggekozen. Rheinischen Poeten (1871- 1873,3 d1n)'',K önlgsw art,eene stad in hetarrondisse- 5Erzëhlungen eines rheinischen Chronisten
ment Eger van het koningrjk Bohemen,14 (1860-1861,2 dln)''
,- pvierBurgen (1862,
uren gaans ten noordwesten van Mariënbad, 2 dl
nl
'
'
p
zu
m
s
t
i
l
l
e
n Vergniigen(1865)''telt ongeveer 8000 inwoners en een drietal Von drei Miihlen (1865)',,- het bljspel
m inerale bronnen, doch is vooralmerkwaar- rSie hatihr Herz entdekt'',- gDiisseldorfer
dig w egens haar kasteel,hetwelk aan prins Kunstlerausden letzsten25Jahren(1854)'',aYetternielttoebehgort.De oude burgt,in den en nAlf
redRethel (1861)'',terwjlhj talrl
'
jke
Dertigjarigen O0rl0g door de Zweden ver- bjdragenleverdein tjdschxiften.Hj behoorde
woest, werd in 1618 door generaal graaf t0t de beste die.
hters, die de Rjn hebben
Ketternicl
t aangekochtj en deze deed hierop verheerlt
jkt,en overleed na eene langdurige
aan den voet des bergs, op wiens t0p zich ongesteldheidte Neuenahropden 29stenJunj
de bouwval verheft, een kasteelin Italiaan- 1873.
schen stjlverrjzen,omgeven dooreen fraai Konkn (Het),LepusO'
Méclli:,iseenekleine
park.Men heeft er eene merkwaardige boe- soortvanhetgeslachtHaas,diegaarnehaarverkerj,alsmede onderscheidene verzamelingen bljf houdtinholenonderden grond,zoodat
van kunstgewrochten,Oudheden enz.,terwjl zj bj voorkeur zandige gewesten het
in het altaar der slotkapélde beendek*en van liefst de duinen - bewoont. W egens het
onderscheideneheiligen worden bewaard.Dat Ondermjnen van den bodem, zoowelin de
marmeren altaar, uit één stuk vervaardigd, bosschen alsaan dekustenjwordendekonjis een geschenk van paus GregoriusX VI en nen I
metjververvolgd en meeren meeruitingelegd met het
thansnergensmeer
te verkrjgen
blaauwe Iûar:aer
der zuilen van de
afgebrande St.
Pauls-kerk te R0me. In het park
is eene obeliskgeplaatsttergedachtenis van keizer
Frans 1.
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terden 6denMaart
m eermalen in het
1816,bezocht hetgymnasium te Diisseldorf Jaar8l
jongen werpt,en dezena verloop van
en knoopte reeds vroeg betrekkingen aan een l
/cdejaarophunnebeurtjongenvoortbrenmet dichters en kunstenaars.Hj studeerde gen.Men maaktjagtopkonjnenmethetgevan 1835 t0t 1839 te Bonn in de medicj- weer, doch men dient hen goed te treFen,
nen, verpoosde zich tevens m et de beoefe- daarzj anders in hunneholenverdwjnen,ning der fraai
je letteren en verbljdde zich voorts met een fret, die de holen doorzoekt
in den vertrouweljken omgang met M mrock, en dekonjnen naarbuitenJaagtqwaarzjin

Kinkel,Freilqgratlt,Matzerath enz. In 1840 boven de uitgangen der holen uitgespannen

promoveerde hj te Berljn en deed hetarts- netten worden opgevangen,- en eindeljk
examen, voldeed aan zjne militaire verplig- met groote netten die men desnachts plaatst
tingen, toefde een half jaar te Parjs en tusschen deduinenendeweilanden,werwaarts
vestigde zich in 1842 als geneesheer te Diis- de konjnen zich tjdeljk hebben begeven,
seldorf.In 1853 vertrok hj naar Keulen en zoodat zj bj hun terugkeeraan den moordwjdde zich uitsluitend aan de letteren. dadigen toeleg van hunne belagers nietkunReeds als leerling op het gym nasium had nen ontgaan.
hj verzen in 'den rMusenalmanach'' van
Men heeft konjnen tam gemaakt,en vele
Cl
tamissogeplaatst.Voortsleverde hj:rlunge tamme konjnen hebben de oorspronkeljke
Lieder (1841)'',- enrBalladenundRomanzen grjzekleur,meteene zwarte,witteofbonte
(1842)''
, later opgenomen in de pGedichte verwisseld. Vooral in Frankrjk en Italië
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Nrorden zj wegens hun vleesch qemest.00k koningrjkenEtrurië,Italië,Hollanden W estill 0nB Vaderland heeft de konpnenfokkerj falen,enverhief00k dekeurvorstenvanBejegedurendekortentjdeenigenopganggemaakt, ren,W iirtemberg en Saksen t0tkoningen.In
doch men is du rvan teruggekomen, omdat hetvoormalige Daitsche rjk voerde degene,
het vleesch niet duur genoeg betaald werd die bj hetleven desKeizerst0tdiensopvolom de kosten van eene konjnenfokkerj te ger gekozen was,den titel van Roomsch K0-

vergoeden.Wj geven hierbj eene afbeelding ning,weshalve Napoleon 00k aan zjn zoon
den titelsehonk van koning van Rome.
van hetkonjn.
Konknenburg (Jan),een verdiensteljk Het schjnt,dathetwoord koning 00k bj

Nederlandsch letterkundige,geboren teLeiden
4en 8sten December 1757, atudeerde aan het
Beminarium der Remonstranten en was achtervolgens predikantte Hazerswoude,Leiden
en Utrecht en hoogleeraar aan de Remon-

de oude Germanen gebezigd werd om stamhoofden aan te duiden.Hunne beperkte magt
strektç zick niet verder uit, dan t0t de regt-

spraak en hetkrjgsbeleid.Hj wasnietveel
meer dan eerste magistraat.Na den valvan
strantsche kweekschool te Amsterdam. Hj hetW estersch-Romeinscherjk breiddeechter
aanvaardde laatstgenoemd ambtin 1790,nam dekoninkljkemagtzichuit,zoodatdeKoning
het waar t0t in 1827,en overleed den 8sten allengs het hoofd werd eener monarchie,wes-

Januarj 1831. Behalve godgeleerde werken halve hj dien titeleerstM nvaardt,wanneer
schreefhj:pLofredeopE.W olfgeb.Bekker hj optreedtalsregérend vorst.
en Agatha Deken (1805)'',- rDekunstver- De magt der Koningen was in de v00rdiensten van Angelika Kaufmann en Raphaël, gaande eeuwen in hetalgem een veelgrooter

geschetst in tFee redevoeringen,met afbeel- dan in de onze. Voorheen bezaten velen van
dingen (1810)'')- rNationulgedenkboekder heneeneOnbeperkteoppermagt,terwjldieder
hernieuwde Nederlandsche Unievan denjare meesten thans doorconstitutionôleinstellingen
1813 (1816)'',- pLettqr-natuur-enzedekun- is beperkt.onder deze Koningen mukt men
d
igoeotme
gelingen (1818)','1- plfons
tantjn de n0g weder onderscheid tusschen zoodanige,
Gr
e nt
eurspel (1818)!- en nrafereelen die eene constitutie aan hun volk hebben
, r
van destaatsomwentelinglnFrankrjk(1794- verleend (geoctroyeerde constitutie)j en z001807,26 dln;2dedruk 1824- 1827,28d1n).'' danige, die aan eene door of met het volk
Voorts werden verhandelinge: van hem doo1. vastgestelde constitutie hun gezag ontleenen.
Teyler'
s genootschap en deHollandsche Maat- T0t dezel
aatsten behooren deKoningen van
derland.De meestvolkomeneontwlkkeling
schappj van W etenschaypen metgoud en zil- vNe
verbekroond,terwjlhp in 1788enlatereen an hetconstitutionéle koningschap vindtmen
tjdschrift uitgaf,getiteld:pBjdragen t0thet in Engeland, en het Nederlandschejgeregeld

menschrljk geluk (6 dln)''.
bj de Grondwet van 1848,komtin vele 0?K onlnck (Lodewjk de),een verdienste- zigten daarmede overeen.In beide landen ls
1jk Vlaamschdichter,qeboren teHoogstraten de kroon erfeljkgemaaktixleen bepaaldvorin de Belgische provlncie Antwerpen den steljkhuis,eninbeideisdeKoningonschend3osten Odober 1838, werd aan de normaal- baar, terwjl de ministers verantwoordeljk
school te Lieropgeleid voor hetlager onder- zjn.T0tdekoninkljkevoorregten bchooren:
wjs en wasdaarbj achtervolgenswerkzaam het benoemen en ontslaan van ministers,het

te Lier,Antwerpen,en Meir.In 1876zag hj opperbevelover zee-en landmag:)hetsluiten

zich benoemd t0t cantonnaal schoolopzlener van vrede en verklaren van oorlog,hetverte Turnhout. Hj schreef: pHeidebloemen leenen van adeldom en van ridderorden,het
(1869)M,- enpHetmenschdom verlost(1865).'' regt van gratie enz. Men geeft aan dp eene
Dit laatste is een fragmentvan een groot ge- zjde de voorkeur aan heteonstitutione'lek0dicht, waaru n de Xosizlck sedertJaren met ningschap boven de republiek, omdat daaronverdroten jverwerkt,enonderscheidtzich door de schokken en beroeringen vermeden

door rjkdom van denkbeelden en doorsierljkheid van taal.
K oning , naar men meentafkomstig van
het Gothische woord cltnni (geslaeht) of

worden,dievooralbj presidentsverkiezingen
hetland teisteren,- terwjlmen aan deandere zjde de voordeelen eenerrepubliek daarin

in zjn geslacht,- eenewaardigheid,welke
gerangschikt wordt tusschen die van prins
en van keizer. Zj onderscheidt zich door
daaraan verbondene voorregten, zooals door
hetvoeren van deKoninkljkekroon en door
den titel van pmajesteif'.Intusschen is het
bekend,dat00k veelKoningen bjkeuzezjn

len.Voortszjnanderen voorstandersvanden
gemeenebesteljken regéringsvorm,omdathierbjnietzooveelgelegenheidbestaatvoorover-

erkent,dat hetbestuur m inderkostbaar isen
er geringergevaarbestaat,het bestuur in oneen vorst, wiens waardigheid erfeljk is bedrevene ofongeschikte handen te zien valvan het TierkTioord knnnen, noemt m en

dreven militarismus. Een Koning toch is,

volgenshen,in den regeleen krjgsman,die
zich gewoonljk in unitbrm en gewapend aan

het volk vertoont en in het bevelen over
benoemd en dat gemelde titel evenzeer aan eene indrukwekkende krjgsmagt zich het
groothertogen enz. is toegekend. In de mid- voorkonaen geeftvan een onTveerstaanbaar gedeneeuwen had alleen de Roomsch-Duitsche Zag, '
t geen zj rekenen meertehuiste bekeizer het regt om de koninkljke waardig- hooren in de ruwe middeneeuwen dan inonze
da
ge
n,
waarin de beschaafde burgers een afheid te verleenenj en toen Napoleon I naar

zjne meening het Duitsche Keizerrjk aan schuw hebben van den 00r10q.Anderen daarzjn gezag onderworpen had,schiep hj de entegen pleiten voorhet komngschapjomdat
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ZP daarin een waarborg zien tcgeneenhoogst

ballingschag.De berigten zjninovereenBtem-

oefende zich Onder de leiding van Rembrandt

en t0tdefamiliederechte dagvlinders(Papi-

gevaarljken volksdwang. Zeker is het,dat ming metd1e)welke men vindtin deboeken
het constitutionéle koningschap in Europa de der Kronieken, doch zj hebben eene zeer
theocratische kleur.
eischen van onzen tjd hetbestbevredigt.
Koning.Onderdezennaam vermeldenwj: Koninginne-page (Paqilio machaon L.
)
Pltili
p de Jk
rt
lzlïzw, eenverdiensteltjk schil- isdenaam van een derfraalste vlinders.Hj
der.Hj werd geborenteAmsterdam in1619, behoortt0tde groep derdagvlinders(Diurna)
enheeftzeerfraajeportretten,historiestukken lionina) met in rustopgerigte,aan beidezjen landschappen indentrantvan zjn meester den levendig gekleurde vleugels,waarvan de

geleverd. Op het Mauritshuis in den Haag voorste driehoekig en de achterste van staarvindt m en van hem een groot landschap m et ten voorzien zjn.Dekoninginne-pageprjkt
fguren van Lingelbaeh'
,en op hetTripàenhuis met gele,zwarte,blaauwe en roode kleuren.
te Alnsterdam een rlngang van een bosch''
K oninginne-water,zie Sal
peterzuur.
waarvan de fguren geschilderd zjn door K oningsgeel,zie Operment.
Koningsw ater is een mengsel van salD.'
t
ltz. Bergen.Een van zjne beste portretten
is dat van Vondel.Ilj overleed teAmsterdam peterzuur Pn zoutzuur en alzoo genoemd,
om datm en den koning derm etalen,hetgoud,
in 1689.

Jaeob'
tœ Koning, e0n verdiensteljk Neder- er in oylossen kan.Goud en platina,onoplandsch geschied-en Oudheidkunâige.Hjwerd losbaar ln salpeterzuur en in zoutzuur,lossen
geboren te Amsterdam in 1770 en overleed

op in een mengsel van beide. Salpeterzuur

aldaar den zdenApril1832.Hj wasereerst bestaat uit stikstof,zuurstofen waterstof,boekhandelaar en vervolgens griëer van een zoutzuuruitchloorenwaterstof,enzjontleden

vredegeregt. omtrent vaderlandsche geschied- elkander zoodanig, dat de w aterstofvan het
en oudheidkunde bragthj eenekostbarever- zoutzuur geoxydeerd wordt door de zuurstof
zameling van boeken,oirkondenengeschriften van het salpeterzuur en er chloor vrjkomt.
bjeen,terwjlhj de uitkomstenzjnernaspo- Alle metalen dus, die door chloor worden
ringen openbaar maakte in verhandelingen, aangetasten hiermedeoplosbarezouten geven,
opgenomen in dewerken van hetKoninkljk moeten in koningswater Oplosbm'w wezen.
Instituut. Vool
'ts schreef hj: pGeschiedenis Daartoe behooren goud en platina,

van hetslotteMuiden (1827)''
,- pGeschied- Koogen (Leendertvan der),een verdienkundige aanteekeningen betrekkeljk de ljf- steljk Nederlandsch schilder,geborenteHaarstraleljkeregtsoefeningteAmsterdam (1828)'', lem in 1610,Ontving onderwjs in dekunst
en rHet leven van J. C. J.van Speyk

van den beroemden Jordaens en was door

(1832)''.Zjn hoofdwerk echteriszjne:mverhandeling over den oorsprong,de uitvinding
en verbeteringderboekdrtlkkunst(1816)''
,bekroond doordeHaarlemscheMaatschappjvan
wetenschappen, waarbj n0g gevoegd moeten
worden zjne:pBjdragen totde geschiedenis
der boekdrukkunst (1818,2 st.
)''.Hj zoekt

vriendschappeljke betrekking verbonden met
Cornelis-&gt
z,wienstranthj navolgde.Daar
hj zeerbemiddeldwasen alleen vooruitspanning werkte,heefthj nietveelvoortgebragt.

daaroveyhetartikelBoekdmukkunst.

Hfman te Dordrecht,wasdezen deszomers

Er bestaan voorts van zjne hand eenige etsen,die wegens hare vlugge behandeling a'an
het werk van A. Olrcccidoen denken.

daarin het regt van Haarlem op de uitvinK oogh (Adrianus van der), een Nederding van de kunst,om metlosse en bew eeg- landsch schilder, geboren te Middelharnis in
bare letters te drukken)te handhaven.Zjne 1796 en overleden te Ilordrecht den 19den
gronden zjn echter niet onbetwistbaar.Zie September 1831, ontving onderwjs van P.

Konln6en (De Boeken der) zjn 2 ge- behulpzaam in hethuis-en decoratieschilderen
schiedkundlgegeschriften desOuden Verbonds,

en wjdde zich des winters uitsluitend aan de
waarin de lotgevallen beschreven zjn van den kunst.Nadat hj aldaar den eersten prjsin

Israëlietischen Staat,en wé1 van de laatste het genootschap Pictura verworven had,
dagen der regéring van Darid t0t aan dever- waagdehjhetOp zzjarigen leeftjdtedingen
nietiging van het rjk van Juda.Beidevor- naar een door Felix M eritis uitgeschreven
men een geheel,hetwelk doordeLXX Griek- prjs. Het onderwerp was: sEen boolnrjk
sche oyerzetters is gescheiden. Het eerste zomerlandschap bj zonsondergang''.Sts
lloon

bevat5 afdeelingen,nameljk:1.Van Darids hem bj toevalde eerste prjsontging,werd
dood t0t aan deregéring van Aehab(H00fd- zjn werk met hoogen 10f vermeld en zjn
stt
lk I-XVIIJ2.Eenaanhangsel,behelzende naam t0t aan zjn dood met onderscheiding
de geschiedenls van Elia (H.XVII- XIX); in desqhilderswereld genoemd.
3. Voortzetting der geschiedenis van beide

rjken t0t aan den ondergang van Israël(H.
XX - 2 Kox!.XVI1)q4.Een tusschenverhaal
met het einde der geschiedenis van Elia en
delotgevallen van Eliza (H.I- VIlI);en 5.
Slot der geschiedenis van hetrjk van Juda
(H.XVIII- XXV).Deschrjverofverzamelaar van deze geschiedkundige berigten isniet
bekend;uit het slot bljkt,dathj nog leefde
eenige jaren na den aanvang derBabylonisohe

Kool (Willem Bartelvan der),een ver-

diensteljk Friesch schilder,geborenteAugus-

tinusga den 13den Mei 1768,betoonde reeds
vroeg grooten aanleg voor de kunst en zag
zich door Ubbo l'c,lz Bnrmanéa,en 'Vereler in
de gelegenheid gesteld om zich te ontwikkelen. Onder het opzigt valz laatstgenoemde

oefende hj zich metzjnmedeleerlingPloeysma
jverig in hetteekenen en genootvervolgens
onderwjsvan den schilderBeekkerk.In 1795
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zag hj zich henoemdt0tvolksvertegenwoor- ?Deipnosophisten'' nagelaten, alsmede uitde
digerj doch aanvaardde kort daarna de be- lngenomenheid,waarmede men tafel-en keutrekking van leerMr in de teekenkunat te kenMngelegenheden in prozaen poëzjbehanFraneker. Toen hier ill 1811 de académie delde.Bj deRomeinen vpnd men gedurende
werd opgeheven, had van Ar Ko4 , vooral den zden Punischen oorlûg koks,die zich op
o0k tjdens een vertoefte Di
isseldorf,zich de marktaan den meestbiedende verhuurden.
bepu ld op het portretschilderen toegelegd. Aanzienljken,dieeengastmulwildengevenj
Hj genoot daarbj- de voorlichting van den sloten dMrtoe eene verdrv metden kokjdie
directeur Lanyer en de vriendschap van pro- zichdurna met zjne gereedschappen en hefessor Brwlliot.Weldra hadhj opditgebied dienden naar de woning van den gastheer
een grooten naam,terwjlhj tevensvoortref- begaf.NM rmate men meerbekend werd met
feljke genrestukken leverde,- althansvoor de Oostersche weelde,vermeerderde 00k de
één van deze vielhem in 1808 op detentoon- zucht nMr tafelgenot,zoodat de ernstige Csfo
stelling teAmsterdam deuitgeloofdeprjsvan uitriep:rDe stad kan nietbesfaan,wMrmen
2000 gulden ten deel.O0k schilderdehj in een visch duurder betaalt dan een 0s.''Er
1813 te 'sGravenhage deportrettenvankoning werden wetten vastgesteld t0tbeperking der
Willem I en diens Gemalin. Algemeen was brasserj,doch zonder veelgevolg.L- l>n
prfdsHl.
v beuwden prachtige eetzalen en
hj geachtom zjne talenten;hjoverleed te en S'
een enkel gastmaal kostte hun v=k meer
Leeuwarden den 14denJulj 1836.
Kontant of eontant is een beding van dan 10000 gulden. Men verhaalt,datin die
eene knoëovereenkomst, dat yaedebrengt de dagen een tonneelspeler de koBtbaarste zangonmiddellpke ofalthans spoedige betaling van vogels deed opiisschen,terwjlzjn zoon de

den koopprjs bj,ofalthanskorten tjd na, gasten onthaaldeoppaarlen,opgelostinazjn.
de ontvangst van de goederen.Een koop â Vooralwas men gesteld op mossels,visschen
kontznt s> t tegenover dien op termjn of en vogels, zopdat de volkstribuun Mar-n

2f
:
J#ïl, I- eo een grootvermogen verwierf
door het mesten van paauwen.T0t een keurig gastmaalbehoorden in dien tjd puuwen
uitSamos,hoendersuitPhryçië,kraanvogels
uit Melos,hokjes uit Aetolle, thonjnen uit
Chalcedon, paling uit Tartessus, gnoek uit
Ta
mossme
elsnuoip
t
keljk,wanneer fondsen - eFecten,actiënj Pessinus
dadeole
sstueirtsEg
uy
it
pte
er
nezn.t
,e,
terwjl
handelspapieren - het onderwerp dertrans- Chios,
actie zjn.'tOmgekeerde ishetgevalbj de inlandsche voortbrengselen met verachtin:

op crediet.Ofdekoopovereenkomsthetbeding
van kontante betaling van zelfin zich sluit,
hangt afvan hetgebruik.De usantie is verschillend op de verschillende handelsplaatsen
en hangt vaak Zamen met de soort Van
goederen.Z00 is de kontantkoop vastgebrui-

gewone handelswaren - reëele goederen,zpoals de koopman zegt.

neêrzag. In de dagen van An-qu tus en Tlberiv: ontstonden te Rome scholen voar de

Onmiddelljk betalen tegen ontvangst der kookkunjt,en de vermMrdste der leeraren
was Ap%ei%s. Van keizer Vitelliu wordtgemeld, dat hj eens in een enkelen sehotel,

waar heet tegen orembours''ofpremboursement''. Op sommige handelsplutsen is voor
enkele artikelen de betaling binnen vier weken nog eene kontante betaling. Kmchtens

die meer dan een millioen sestertiën kostte,
de hersenen van faizanten en paauwen, de
uitdrukkeljk accoord kan men den betalings- tongen van Pamingo's en de h0m en leverder
teY jn natuurljk regelen,zooals men wil: duurste zeevisschen ter tafellietbrengen.In
bj gebreke van afspraak daarosatrent geldt nieuweren tjd heeft zich - vooral gedert
het gebruik.svil de kooper afstand doen van Lodewg
jk XTT,
r - de Fransche kookkunst
den termjn,hem voor de betaling gesteld, over geheelEqropaverspreid.De vermurdste
dan staatdekooper hem eenekortlng op den Fransche lekkerbek en jvermy voordekookkoopprjstoe,dieafhankeljkisvandeplaats kunstwas Grimod & la Ae.ylgre,terrjllater
der handeling en de soortvan waar.Door die inzonderheid Vatelt - voorta Br%llant &
korting w ordtde rekening offactuur kontant Samarin in zjne pphysiologie du goût''befnalbaargesteld.
zich bekend heeft gemaakt op dat gebied.
Kookkunst (De)wasreedsin de dagen De Fransche kookkunst is nietzoozeer gederoudheid sterk ontwikkeld,vooralinAzië, steld op degeljkheid van spjzen als op
w= r overdreven genotzucht groote zorg be- groote verscheidenheid vangehemeltekitteling,
steedde Mn eene kunstmatige toebereidingder terwjlde Engelsche kookkunstdaarentegen
spjzen.Die gewoonte breidde zieh uitn=r zich toelegtop hetvemchaFen van voedzame
de eilanden Chios en Sicilië, naar Grieken- sehotels,inzonderheid voorxien van meelkost

land en vervolgensnaarRome.Mengafdaarbj en vleesch.SpanlM rden en Italianen bekreu-

de voorkeur aan uitheemsche geregten. Ge- nen zich zeer wei
nig om tafelgenoteq zjn
melde toebereiding geschiedde in Azië dpor zeer matig.In 0nsVaderland heltmen ln het
mannen, in Griekenland door slavinnen en dageljksch leven sterk overt0tdeEngelsche
te Rome aanvankeljk door ljfeigenen.H0e- wjzevan spjBbereiding,terwjlmen bjplegelde Grieken in hetalgemeen eeneeenvou- tige maaltjden veelmeerdeFranschevolgt.
De kookkunst, niet a1s kunst van weelde
dlge levenswjs hqldigden,werden zj toch
donr de magt der tafelweelde medegesleept, ter bevrediging van het genotzuchtvan lekvnoralteAthene,zooalsbljktuitdevrjvolle- kerbekken,mM r a1skunstom de voortbrenp
dige ljst van keurige geregten en van keu- selen der natuur te bereiden t0t voedzame

kengereedschap, door Athenae%s in zjne spjsvoor '
smenschen ligchnnmjisongetwjIX.
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feld eene z=k van groot belang.Zj is de
vrucht van oefening en ervaring en kan aan
huismoeders of taekomstige huismoeders niet
genoeg worden aanbevolen.Zj heeft voorts
hare eigenaardige nat
uur- en scheikundiye
grondslagen en vereischt zoowel de kennls
van de bestanddeelen dertebereiden schotels,

fordheeftdienp:taangewen; t:thetbereioen
van eenenaar hem genoemdesoep,alsmede om
groenten en vleesch in korten tjd gaar te
maken.Zulk een p0t is echtergevaarljk in
onbedreven handen.
Bj verminderde damp-ofdampkringsdrukking daalt het kookpunt.Phatst men lM uw

als van de werking derspjzen op 0nsorga- water onder de luchtpomp,dan kookthetna

nismus,- zoowel de kennis van dekeuken- eeyi
gezuigerslagen,hoeweldewarmtellechts
gereedschappen en hunne aanwending,a1svan 50OC.bedraagt. W anneer men water ln een

de wjze,waarop de spjzen in den aange- koltekookt,ditlaatstemeteenekurk stevig
nu msten toestand kunnen worden opgedischt. sluif en met water afkoelt,zalde stoom en
Daarom vûrmt 00k de studie der sausen een damp zich t0twaterverdigtenen bjdehierdoor verminderde lrukklng za1 het water,
belangrjk gedeeltederhoogerekookkunst.
K ookpunt. Verwarmt men een vocht in schoon bj veellagertemperatuurdan1000C.,
een open vat boven het vuur,z00 zullen er bljven koken.Hetisdaarom op hoogebergen
weldradampbellen in oprjzen,die dan in de moejeljk spjzen te bereiden,daarhetwater
hoogere lagen afkoelen en hare gebondene erreedskooktbj eenetemperatuur,dieniet
warmte loslatenjzoodatde temperatuur in de hoog genoeg is om ze t0t gaarheid te brengeheele vochtmassa allengs geljk wordt.Bj gen. Men komt aan dit bezwaar te gemoet
voortgezette verwarming bereiken de damp- door den p0top de eene of andere wjze
bellen eerlang de oppervlakte en worden luehtdigtte sluiten.
onder het oprjzen grooter, terwjldoor het Behalve de drukking van den dampkring
aanvullen der alzoo ontstaande ruimten eene hebben 00k andere oorzaken invlûed op de

emperatuur. Gay-u ssac heeft waargenomen,
trillendebeweginy wordtvoortgebragt,welke t
hetbekende geluld maakt,datwj eerstzl- dat het kookpunt van water in glazen
gen en daarna koken noemen. Duurtde ver- vaten 10C.hoogerrjstdan in metalenvaten.
warming voort,dan verkookthet vocht,na- 00k moet men in decnhaesie dervochtdeelmeljk het gaat over in dampbellen,welke tjes den grond zoeken van hetverschjnsel
atmen onder bepaalde omstandighedenwater
in de lucht opstjgen. Begint het vocht te d
t0t veel hooger temperatuur dan 1000C.ver-

koken,dan bljfthet - ln een openvat-

op dezelfde temperatuur. Men kan door aanstoken van het vuur de dampvorming bespoedigen, maar den warmtegraad van hetvocht
nietverhoogen.

warmen kan vöördathet knnkt.Donny bragt

in eene waterkamer (ziealdaar)denwarmte-

graad t0t 1380C. alvorens hetvocht kookte;
doch daarna ontstond er eene hevige stnomHetgas,datzich bjhetkoken van water ontwikkeling.Om deze prûefte doen gelukontwikkelt,noemtmen stoom.Dezeisonzigt- ken,moethetwateronbeweegljk en luchtvrj
baar,doch gaat bj afkoeling eerstOverin gehotlden worden.00k destoFen,inhetvocht
zigtbaren wasem en daarna weder in water. opgelost,hebben grooten invlûed op de temMen merkt dat op bj een goed kokenden peratuur van hetkookpunt;alkoholverlu gt

theeketel) waar de Btoom zich onmiddelljk ze,maarzj wordtdoorzwavelzuurenzouten
boven de tuit,en dezigtbarewaterdamp zich verhoogd.
ietshooger bevindt.
Een waterdroppel,op eenegloejendeplaat

W ordt hetvochtverwarmd in een gesloten
vat, dan oefenen de ontwikkelde dampen of
de stoom eene drukking uit op den vochtspiegelen vertragen de stoomvorming.Immers
indien de stoombellen zich zullen verplaatsen,
moeten ziJ*doorhare spanning den tegendruk
overwinnen, - 'tgeen slechts door verhoo-

gebragt,za1daarop voortrollen en vervolgens

plotseljk - a1s bj uitbarsting - in damp

overgaan.Zie daaromtrent onder Spkeroidaal-

zfxf.W j geven hiervoortsdeljstvaneenige
vochten met bjvoeging van de temperatuur

van het kookpunt:
Ammoniak
ging van temperatuur geschieden kan. Bj Zwavelig zuur
zuiver water en bj een barometerstand van Aether..
76 Ned.duim ligtin deopene luchthetkook- Alkohol....
punt op 1000 van den honderddeeligen ther- W ater......
Terpentp
--nolie..
mometer(800R.en 2120F.).

-
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1000
1570
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@
op detoenemendetemperatuurbjhoogere Lgnolie.
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H= 3250
ik . .
HL 3500
ting van 4en Pap*ia nnelzen zpf.Deze iseen KB'
sterk dzeren vat metdaarop vastgeschroefd Zwavel ..... @* @* @@ nb 3990
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deksel, eene veiligheidsklep enz. W ordt het Verzadigde oplossing van keuwater daarin verhit, z00 kan de stoom niet
kenzoutin water........+ 1080,4 n
ontsnappen;detemperatuurvanhetvochtrjst Dito van salpeter .........+ 1150,9 n
boven 1000C.,zoodatmen er stgFen in smelKool(Carb0),inzuiverentoestandkoolntof
ten en oplossen kan,die in kokend water 0n- genM mdj is een van de 4 hoofd-elementenj

gesmolten en onopgelost bljven. Beenderen waaruit alle bewerktuigde ligchamen zjn zaworden daarin week en laten de gelatine mengesteld.Zj bljftbj verwarming dierliglos, - hoorn wordt kneedbaar)- en hout chamen,wanneer deze geene zuurstofgenûeg

verliestzjnekarsenQlie-achtigeQeelen.2v4- bevatten om hMr te verbranien) in de ge-
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daantevan eeneporeusemassaaehter,terwjl het graphiet t0t het vervaardigen van smeltzj 00k bj degeleideljkeontbinding deror- kroezen en potlooden, - houts-, steen- en
ganische stoFen in den vorm van eene zwarte brui
nkoolt0tbrandstof.Dezeljatstegeeftte
zelfstandigheid zich vertoont. De uitgebreide meer warmte naar mate zj dlgter is,maar
steen-en bruinkoollagen in verschillende dee- vordertdan 00k een sterkeren luchtstroom t0t
1en deraardkorstzjn haarontstaanverschul- v
derbranding.Daarenboven ishe!aschgehalte
digd aan zulk eene ontbinding.Daarentegen

erk001en de smeltbaarheidofnlet-smeltbaarheid dier asch van grooten invloed op de
bruikbaarheid derkoolals brandstof.MenVerkoolt niet alleen hout(zie onderHoutskool),
maar 0ok steenkolen,die do0r verhitting van
hare zwavelige en vlugtige deelen ontdaan en
in coaks verander; worden. Dit gesehiedt
stoFen op groote schaal verkregen, ls nooit vooralin tle gasfabrieken,waarmenhetsteen-

is de organische oorsyrong bj graphiet(p0tl00d),hetwelk een welnig jzerbevat,en bj
den (iamant (scheikundig zuivere,gekristalliseerdekoolstof)nietbewezen en bjgraphiet
00k nietwaarschjnljk.
De k001, dool
'verkoling van oryanisehe

zuiverekoolstofj maarbevatsteedsoverbljf- kolengas t0t verlichting opzamelt,alsbjproselen van zuurstof- en waterstofverbindingen ductteeropvangten deachterbljvendecoaks
(inhoutskool),vankoolwaterstof(insteenkool) t0tbrandstofbezi# ofverkoopt.Dezelaatsten
en van stikstofverbindingen, phosphorzuren branden niet met eene vlam,maar gloejen
kalk en andere delfstoFeljke bestanddeelen slechts.Bj hareaanwendiny zorgemensteeds
(in dierljke k001).Houtskoolbezitn0g den vooreen open rooster,tlatlsvoorvrjentoebouw van het hout,waaruitzj isontstaan. gang der lucht.
Behalve hare brandbaarheid heeft de k00l
Het zt
liverst verkrjgt men dezen vorm van

k001 d00r verkoling van zuiveresuiker(suikerkool) ofdoorverbranding van olie en 0pzameling van '
troet(lampzwart).Doorsterk
uitgloejen in nagenoeg volkomen geslotene
vaten,na eene vooraf
kaande behandelingmet
zurent kan men al deze soorten van k001
zuiveren.Zj vertoonen zieh danalseenzwart,

in haren poreusen vorm n0geeneanderehoogst

na lang gloejen somtjds tot harde stukken
zamengebakken, volkomen amorgh en d0f
poeder,datvolkomen onsmeltbaarlsensleehts
kan wordenOpgelostin gesmoltenjzer,waar-

foesellng vanbrandewju,t0tontkleuringvan
suikerstroop enz.Daartoeisdierljkek00lhet

merkwaardige eigenschap, nameljk om uit
oplossingen, die met koalgekookt of door

lagen van grofkoolyoedergef
iltreerd worden,
kleurende en kwaljkriekende stoFen,vooral
metaalzoutenjteverwjdereneninhareporiën
op te nemen.Men gebruiktdus k001 tot ontbçst geschikt,zoodatmen in de suikerfabrieken beenderenkoolgebruikt.Dezelfde hoeveel-

uithet in den vorm vangraphietkristalliseert. heid k00l kan natuurljk slechts gedurende
Een tw eede vorm van koolstof is de 0n- een bepaalden tjd dienstdoenjdaarzj eindo
or
tige,
ljn
ezi
,gwe
lkestaalgrjze,rhomboëdrisch-kristal- deljk verzadigd ismetdeopgenomeneonreinmen opmerktbj hetgraghietof heden.Men kan haar echter zuiveren doorze
potlood(zie aldaar);- en een derdeelndeljk uit te wasschen,te droogen ennieuw tegloeide kleurlooze, waterheldere octaëdrisch ge- Jen.Doordezehandelwjzeishetverbruikvan
kristalliseerde, sterk lichtbrekende, welken beenderenkoolin de suikerfabriekenaanmerke-

wj aantreFen in den diamant(zieonderdit ljk verminderd.Dek001neemtechternieta1woord).Eenealgemeeneeigenschapvanaldie leenopyelostestoffen t0tzich,maar00k gassen
soorten is hare onoplosbaarheid in de gewone
oplosmiddelen en haie brandbaarheid. Deze
laatste is tegrooter.,naarm ate haarzam enstel
poreuser is, zoodatmen die eigenschap eerst

en verdlgtdeze inhareporiënz00sterk,datde
hierdoorverhoogdetemperatuuraanleidingkan
geven t0t ontbranding.D aarom gebruikt men
grofkoolpoeder00k weltotOpslorpingvankwa-

vrj laatbj den diamantontdektheeft.Thans ljkriekendeuitwasemingen.Houtskoolistevens
echter weet men,datdediamantbj matige een bederfwerend middel.Vleesch,visch enz.,
gloeihitte in een stroom van zuurstofvolko- inhoutskooli
ngejakt,bljftlang goed.Kwamen totkoolzuurverbrandt,zonderietsachter ljkriekend en vullwater,door houtskoolge-

te laten. W anneer koolstof verbrandt, ont- fltreerd, wordt helder en bruikbaar, en de
staan er 2 gasvormigeverbindingen metzuur- meeste fltreertoestellen,z00 heilzaam t0tbestof.De eerste, hetkooloœydeyas (zie onder), houd derqezondheid bertlstenopdatbeginseL
ontstaatbjeen gebrekkigentoegang derlucht Verbindlngen van koolstofen waterstofveren gaat,w anneer hetin deopeneluchtwordt vullen eene$belangrjke rol.Afen heefterin
aangestoken,meteenezwakke blaauwe vlam de natuur,en zj ontstaantevensbj velerlei
in de tweede over. Kgoloxyde vorm t, m et ontledingen van organische zelfstandigheden
koolzuur derlucht doorwengd,datgene,wat doûr hitte, door verrotting ofdoorde seheimen doorgaansmet den naam van kolendamp kundige werking van verschillende stoFen.
bestempelt.Deze veroorzaaktin slecht-geven- Van de koolwaterstoFen, die in de nataur
tileerde localen, waar kool ot
'koolhoudende voorhanden zjnjbehooren vele t0thetplanzelfstandigheden verbranden,dikwjls duize- tenrjk en vormen aethérische oliën en balling, iaauwte en verstikking.- De tweede sems, zooals terpentjnolie,citroenolie enz.
gasvormige verbinding ontstaatbj eenev0l- Andere koolwaterstoFen,zooalspetrôleum en
komeneverbranding en draagtgewolnljkden onderscheidene fossiele harsen,vindt men in

naam van koolzuur (zie onder).

hetrjk derdelfstoFen,hoewelzjvanbewerk-

t0tsieraad,t0thetsnjden van glasenz.,-

gasvormigekoolwaterstoFenbehoorenhetmjn-

Van de koolsoorten bezigtmen den diamant tuigden oorsprong schjnen tewezen.T0tde
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gas en het zwaar koolwaterstofgas Bf het zuur van de eene Eesch in de andere gieten
olievormend gas,hetwelk bj de drooge des- en een brandend lichtuitblusschen door daartillatie van alleorganisehe stofen ontstu ten boven koolzuurgas uit te storten. M en kan
een der lichtgevende bestanddeelen van het dit gas in wateroplossen en welintegrootere
lichtgas uitmaakt.Eene verbinding van kool- hoeveel
heid,nMrmatededrukkinglaanzienlj-

stofmetzwavel(zwavelkoolBtof) vormteene ker is.Men zietzulksbj hetbekendespuiter? dat onder sterke drukking metk00lkwaljkriekende en zeer vlugtiqe vloeistof, wat
welke men gebruikt om vette ollën uitzaad zuur 1s vervuld, hetwelk in de opene lucht
te halen.

bj verminderde drukking one jkt. MousséW jhebben reedsin'tvoorbjgMngesproken rende dranken laatmen 00k gisten in geslovan kooloœyde en koolzn- ; du rnmtrent ver- tene Qesschen, die weêrstand kunnep bieden
M n eene drukkingvan 5of6atmosphe
'ren;z0o
melden wj n0g hetvolgende:

Hetkooloœyde,eengas,datmeteeneblaauwe handelt men metchampagne en methetgemvlam verbrandten koolzuurt0tverbrandings- berbier der Engelschen.De champagne ontprodud heeft, ontstaat,wanneer de koolstof vangtdaarbjeenehoeveelheidkoolzuur,geljk
niet volkomen,maarslechtsgedcelteljk ver- aan zjn viervoudig volumen,wu rvanbjhet
branden kan, of als koolzuur in aanraking afspringen der kurk 3 volumina schuimend

komtmetgloejende k00l.In ditgevalwordt ontwjken.Deoplossingenvankoolzuurkomen
man het koolzuur door de kool de helft der in aard overeen met zeer zw akke zuren.en
zuurstof ontlmmen. Deze verbindingen van daarom wordthetdoorbjnaalle zuren onder
koolstofen zuurjtof zjn vergiftig voûr het opbruisen in de gedunte van gasuit zjne
dierljk ligehaam. Zoodra de lucht, waarin zouten verdreven.Deze eigenschapishetbeste
wj M emhalen,eenigeweinigeprocentenkool- herkenningsmiddelvan koolzure zouten.Bj
zuur bevat,is zj door koolzuurvergiftigd, eene drukking van 36 atmosphéren en bj
en kooloxyde is n0g revaarljker.In onze aanwending van kunstmatige koude verandert
kv chels worden beide ln groote hoeveelheid koolzuurgasineenekleurloozevloeistof?welke
gevonnd, vooral bj eene gebrekkige ver- men alleen in zeersterkevaten en bj lagen
branding, bj het langzum gloejen van k0- warmtegraadbereidenkan,dochbjverhooqde
len.Velen hebben door koolzuur en k00l- temperatuur of opheëng van de drukklng
oxyde de gezondheid en zelfshctleven ver- plotseljk onderontwikkelingvaneenegewel-

lcren. Men doet de schuif der kagchels digt
en verpest de kamerlucht door 2 vergiftige
gassen.Du rom ishetvan hethoogstebelang,
dat in de scholen voûr eene doelmatige verwarming en tevens vooreenedeugdeljkeventilatie worde gezorgd.

dige koude in gasherschapenwordt.Dekoude
is zo0 groot, dat een glazen ballon,waarin
m en een dunnen straalvloeibaarkoolzuurlmqt
stroomen, met witte sneeuwvlokken wordt

vervuld,door verstjfd koolzuurontstaan.Bj

dit vast koolzuur is de cohaesie zoo sterk,

Koolznwr,koolst@diouydeofpœellcAfnoemt dat het slechts langzaam verdampt.Droppelt

men eene gasvormige verbinding van koolstof men eenig vast koolzuur op de hand, z0o
metzunrstof,welkegeleideljk ontstaat,wan- ontstaat er eene blaar en vervolgens eene

neer kool volkomen verbrandt, hetzj in de wond,opdergeljkewjzealsbjhetbranden.
ppene lucht,hetzjin zuurstof,enz.Hetrjst Eenmengselvan zulk verstjfd koolzuurmet
in u lcanische oorden weleens op uitdesple- aether geeft een der hoogste kunstmatige

ten deraarde,bjv.indeHondsgrot(ziealdaar) koudegraden,welket0tnut0ebekendzjn,nabj Nayels en in het Doodendal op Java, meljk - 95tot98OC.
Koolzuur is niet geschikt voor de ademin sommige moussérende minerale wateren. haling en werkt verstikkend. In de maag
Ook ontstM t het bj gisting van suikerhou- daarentegen heeft het eene krampstillende
dende zelfstandigheden,- voortsbjdeadem- werking, zoodat het in m inerale wateren of

en is ln aanmarkeljke hoeveelheid opgelost

haling van menschen en dieren, en bijver- in de gedaante van bruisgoederalseen verl en pjnstillend mlddelbj borst- en
rotting en bederf,en bevindt zich eindeljk koelent

buikziekten wordt M ngewend.Voor'toverige
doethet koolzuur gas,in dit geval door verbranding van k00lontwikkeld, goede dienst
t0t het bereiden van koolzure zouten,zooals
loodwit en dubbelkoolzuurnatrium ,- voorts
hetteverkrjgen,gebruiktme: koolzuur cal- tot afscheiding V3n kalk en andere bases,
cium (krjtofma= er)ofmagnesiet(koolzuur welke met koolzuur onoplosbare zouten vorY esium),en begietdie stoFen metzwavel- men.Onschatbaariswjdershetkoolzuurvoor
zuur Qm het koolzuur er uitte drjven.Het de voeding der planten.W anneer men beis een kleurloos, zwak riekend, zuuraehtig denkt welk eene verbazende hoeveelheid
gmaken; gas,ll/gdem=lz0ozwu ra1sdamps- koolstofvereischtwordt,om hout,c aan,VM S
kringslucht, zoodat het steedsnabj den b0- enz. te vormen, dan ziet men gemakkeljk
4% zweeft,weshalve in bovenve= elde grot in, welk eene ontzettende MAasBa koolzuur
een hond den dood door verstikking sterftj doorde ademhalingswerktuigen der gewassen
terwjl een mensch er geenerlei letsel ont- uit de lllcht wordt opgenomen en zoodanig
in de dampkringslucht.Hetis,verbondenmet
alkaliën, aarden en met= loxyden en vooral
met kalk in de verschillende vormen van
koolzuurc:lcium ,inverbazendgrootehoeveelheid in de vaste Mrëkorst voorhanden.Om

vangtr- weshalvehetgevaarljkismethethoofd ontleed, dat de koolstof achterbljft en de
tot den bodem van gistkuipen af te dalen. zuurstofnaar den dampkring terugkeert.Ook
W egens zgn soorteljk gewigtkanmen kool- vervult het koolzuur eene belangrjke ro1
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doordien het aan de planten de noodige delf- van O is meteene daarop vastgeschroefdebuis

stoFeljke bestanddeelen bezorrt,daar k00l- digtgemaakt, welke bjna totMn den bodem
zuurhoudend water vele in zulverw ater onoplosbare stolen opneemt en naar de plantenwortels brengt.
Koolzuur watér, algemeen sp%itwater ge-

reikt en buiten dekruik eeneknievormigom-

g
eboyene oyenin
p voordeuitstrooming heeft.
Daarln - m t
he buis - bevindt zieh eene
klep,die men openen kand00rop denschroef-

noemdjvervurdigtmen hoofdzakeljk in fa- knop te drukken,terwjlzj naopheëng van
brieken,waarmen
den druk zichvan
zelve sluit. Om
in sterke jzeren
vaten doormiddel
den toestel te
van eene dnlkvullen,lediytmen
/
/
,
)
.,v/#J
de beide rmmten,
pomp het watgr
k
met kunstmatlg
sluit de opening%
ontwikkeld koolb
en doet C bjnaj
X
'

zuur verzadigt.
Men heeft ook
toestellen tot bereidiN van koolzuur water voor

niet geheel, vol
metzuiverwater,
schroeft den stop
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huishoudeljk gebruik.Hierbj ontwikkeltmen k001zuuruiteen mengse1 van 5 deel6n

poeder van wjn-

steenzuur en 6
deelen dubbel
koolzuur natrium.
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het wfnsteen-en

natronpoeder kan
inbrengen, voegt
er een weinig

wateqbj,schroeft

bwee
-rdigtenl= t
daarnaden toesiel
rustig sinan.Het
'#
koolzuur stroomt
hebben voorgesttld.In ;g.1ziet
I
FigSli
nu door eenige
kleineopeni
men zjn uitwennçen,
digvoorkomen enin;4.2 zjn inwendig za- bj aaangebragt,in Comhoag en doordrlngt
menstel.Hj bestaat mt eene sterkeaarden erhet water.Daar nu door de gasontwikke-

Men bezigthierbj
een toestel, dien
wj in ;g.1 en Q

a

'N*.*
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(porseleinen)kruik,dooreen dubbelenboiem lingin C despanning aanmerkeljk verhoord
A in 2ongeljke deelenverdeeld;hetonderste is, vloeit het water met kracht uit de buls

zoodra saen de klep opendrukt, en dit duurt
voort zoolang hetoniereinde der buis in het

waterbljftgedompeld.In dergeljke:esschen,
maar zonder dubbelen bodemjkomtook het
spuitwaterin denhandel;zjdreendennMm
van sèltons.
K ool (Brassica Lj is de n=m van een
plantengeslacht uit de familie der Kruisbloemigen (Cruciferae).Hetonderscheidtzichdoor
eeneljnvormige oflangwerpigehaauw,volle
of gekielde kleppen meteene middennerf en
daarbj öf geenezjnerven ôftoteeneonduideljke zjnerf zamenvloejende adertles,
voortsdoorbolvormige,éénrjïgezaden.Onze
verschillende koolsoorten stamm en af van
-Brani
ca o/ereetx,eene langs de kusten van

Midden-Europa in hetwildcoejende,twee-

J-arige plant met onbehaarde,zeegroene bladeren en bleekgele, t0t een langen tros vereenigde bloemen metgesloten kelken.Van de

verschillende soorten vermeldenwj:Boerew
kool (Brassica oleracea acephala Dee.
j, 00k
Pig.Q.

boerenmoes of moes genaamd,met vele verstheidenheden, znoals ael
rç
me .g:06.6, y bes
ç:krllt
ld, brnine en bonteq van eene andere
.

verscheidenheid zjn de jongeKkles,bj het

B dient t0t ontwikkeling van koolzuur,het wjken van den winter uit de s/ngels te
bovenste O t0topneming van water..
# heefl voorschjn komende en onderden naam v=
terzjdeeeneopeningb,welkemeteeneschroef Brwsselscke &ri(#:bekend,- Ranoye-kool
kan gesloten worden. De bovenste opening (B.olemtea bullaà Dec.
j :Qk kas ckod ge-
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heeten, desgeljks met eenige verscheiden- avedgaad (Brassica campestris Z.) metmeer
heden en gekenmerkt door gerimpelde M e- behaarde en meer groene wortelbladeren en
ren, - kopkool (B.oleracea,capitata Dee.
j langer gesnavelde haauwen,- en hetboter00k sllitkools7:c51ï,7
:00!en boeskoolgenoemd, zll# (B. campestris, var. trimestds), eene
die een aanmerkeljken omvang kan verkrj- verscheidenheid van hetaveelzaad.
gen, in witte en roode wordt verdeeld en
Koolaart (Elisabeth), geboren Ho#'
mam
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a1s t0t het mleggen van zuurkooldient,Koolhydraten.Dezezjnstikstofvrje,niet
bloemkool(B.oleracea,botrytisDee.),monster- vlugtige organische stofen,waarinzuurstofen
achtig vervormde,vleezige,bleekgele bloem- waterstofin dezelfdeverhoudingaanwezigzjn
stelen,die alsgroente zeergezochtzjn,- als in water.Daartoe behoort eene reeksvan
zelfstandigheden, welke voor het leven van
plantenendierenhoogstbelangrjk zjn,zooals
celstof,zetmeel,g0m,suiker,plantensljm en
verschillende naar suiker zweem ende stolen,
'i
w l
%e
dieechternietvatbaarzjnvooreenegeestrjke
gisting.Zj onderscheiden zich doorh=rge*.
6
'
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halte van de elementen van water,doch men
kan ze niet aanmerken a1sverschillende hy-
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draten vankoolstof,- evenmin alsazjnzuur
enmelkzuur,dieop dergeljkewjzealseen
koolhydraat zjn zamengesteld. De naam ig
du? voor deze grpep slecht gekozen;trouwens hj is op physiologisch gebied door
Molensehott vervangen d00r dien van netvormers,om dat in hetdierljk ligchaam hetvet
uitsuiker(in de tweede plaatsuitg0m ,zetmeelofverteerbarecelstof)gevormdwordt.De
bjen maken alhaarwasvaneenkoolhydraat.
Van heteigenljk zamenstelderkoolhydraten
weten wj n0g weinig;hetschjntechterniet
eenvoudig te wezen.Merkwaardig is voorts
de veranderljkheid der koolhydraten onder
den invloed Van fermenten, zich openbarende in gisting en bederf.W egens hun aan-

/l

j .rN

1 -N
1

zienljk koolgehalte verschalen zj bj verwarming, bj verdamping van waterjvan

De gewonekool(Brassécaoleraeea).

brandbare en niet brandbare gassen en van
zureempyreumatischestoFen eene grootehoeveelheid kool. Geen enkel koolhydraat is
dampvormig ofvloeibaar:sommigen bevinden

in groote hoeveelheld verbouwd wordt; het
onderscheidtzich onder anderen doorblaauwachtig-groene,onbehaardewortelbladeren,door
grovere hu uwen en zaden en door een aan-

zlch onderscheidenetusschentoestanden,welke
het zetmeel achtervolgens doorloopen moet,
om in dextrine over te gaan,en hetzelfde
kan men Zeggon Van de Vervorming Van dOX-

zich in bewerktuigdenstaat(celstof,zetmeel),
en koo/aap (B, oleracea,cahlorapa Dee.)of anderen ingekristalliseerdentoestand(suiker),
koo/abi(boven den grond) met een onderde terwjlnog anderenamorph zjn (g0m).Det0t
bladeren knolvormig verdikten stengel.
nu t0e bekende koolhydraten vormen veelTot eene andere groep van het geslacht meer groepen van zelf
standiyheden,dan beBra&'
sic@ behoort het bekende koolzaad (B. paalde afzonderljke verbindlngen. Tusschen
Napus L.)ofol
iegaad,datvooralop deklei- het zetmeel,zooalshetbjv.intarwe en aardgronden van Groninçen,FrieslandenZeeland aypels aanwezig is,en dedextrine bevinden

zienljk oliegehalte.Iletgeeftin den bloeitjd trinet0tsuiker.Doch bjaldeze ontledingen
ioorzjne goudgelebloemen,waarop tallooze bljfthetoorspronkeljk karakterderkoolhybjen azen, een trefend voorkomen aan den draten bewaard,zoodatvermoedeljk in allen

daarmede bezaaiden akker.Men heeft'
uinfer- eene meer of minder inyewi
kkelde atomenen mmerkoolzaad, geelbvem en %oitbloenI,als- groep a1s radicaalaanwezlg is.
zaede dubbel.g:7
?
.
cx '
l
n# kooàaad.Dejongebla- D00r behandeling metzwavelzuur kan men

deren worden onderden naam van bladjemoes
alsspinaziegegeten.Eeneverscheidenheidvan
het koolzaad ls de koolraap 01tfe den grond
(BrassicaNapns,rapifera s.esculenta)ofr'
utaH.çJ m et een knollig verdikten stengelvoet.
De koolraap ismeestalgeel,somtjdsechter
w it of roodachtig en vormt een voedzaam
wortelgewas.

Mn koolhydratengemakkeljk eenigeelemen-

ten van water toevoegen, maar hun deze
niet ontnemen, doch geconcentreerd zwavelzunr kan aan eenige alle zuurstof en water-

stofonttrekken,zoodat er k00l overbljft.Bj
oxydatie leveren de koolhydraten oxalzuur,
e
tusr
sz
chenl
igge
e ube
st
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sn
taan
alsuike
uuro
fslnd
jmz
ur.
De
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Nuuw verwant met het knolzu d is het hebben voorts eene eigenaardige betrekking
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t0t verschillendeorganische zuren:melksuiker wordt.Vetmoetbj zjne verbranding in het
verdeeltzich,zonderdater ietsbjkomt,in organismus meer warmtewekken dan suiker,
2verbindingsgewigten melkzuur.Opdergaljke omdat het minder zuurstof bevat, en vele

wjze ontstaat azjnzuur gemakkeljk uitandere suikersoorten,en vermoedeljk zjn de
organische zuren gedeelteljk de oorspronkeljke zelfstandigheden derkoolhldraten in de
planten. Tevens moet men nlet vergeten,
dat door verdeeling dikwjls koolhydraten

dieren,die nagenoegreenekoolhydraten nut-

tigen, hebben niet mlnder ligchaamswarmte
dan die,welke uitsluitend van planten leven.
Rietsuiker, in het bloed gebragt,vindt men
grootendeels,enmelk-en druivenstlikerslechts
voor een klein deel in de urine terug. Het
uit meer zamengestelde stofen voortkomen. mesten van dieren leert,datuitkoolhydraten
Is eene plant gestorven: dan veranderen in het ligchaam vet kan ontstaan,daar men
de koolhydraten in humlne-stofen en hu- het vet, in de genuttigde voedingsmiddelen

minezuur, die bj oxydatie desgeljks oxal- aanwezig,ten deeleindeuitwyrpselen wederzuur en door bepaalde ontledingen 00k n0g vindt.00k op kunstmatige wjze heeft men
melkzuur geven, en dus van het radicaal suiker in een vetzuur omgezet.Hetschjnt
der koolhydraten n0g niet zjn afgeweken. evenwel,dat koolhydraten gemakkeljkerin
Alkoholen woxden grootendeels uit koolhï- vet veranderd worden, wanneer men ze met
draatbereid:wjngeest uitsuiker,foeselolle eenig vetnuttigt.
uitsuikerhoudend aardappelmeel.In denatuur
omtrent Koolteer verwjzen w1inaarTeer.
vindt men eene reeks van zelfstandigheden, Voorts raadplege men de artikels lrninkool,
welke bj eene behandeling met zuren en Houtskoolen Steenkool.
alkaliën of onder den invloed van gistende
Koolp ees,zie Mees.
stofen zich verdeelen, daarbj één ofmeer K ooltles-vuur is de naam van eenige
verbindingsgewigten wateropnemenenzoowel soorten van het plantengeslachtAdonin,hetsuiker als organische verbindingen van ver- welk een s-bladigen kelk,5 ofmeerbloemblaschillenden aard vormen.Deze zelfstandighe- den en Op een kepelvormi
ge bloembodem ge-

den,glneoslden genaamd,zjnindilerent,vat- plaatste dopvruchbesbezit.Hetbehoortt0tde
baarvoorkristallisatie, zonder kleur Ofgeur, familie der Botexbloemigen (Ranunculaceae),
nietvlugtig,en gewoonljk oplosbaarinwater en van de sooxten noemen wj:A.Je.
sfï/
ptill
en alkohol. Daartge behooren onder anderen L., diebj 0nsin Junjen Julj in de korenl
a
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,salicine,populine,aesculine,datiscine)amygduline,tannine en saponine.
en A.'
pdrxt
zli,
vL.,in Aprilen Meibloejende
Dekoolhydraten zjn,metuitzonderingvan en bj 0ns op droogezand-en heidegronden
melksuiker,diemen alleen bj dedierenaan- voorkomende.Beide soorten,als00k A.Jczzltreft, m eestal plantaardige voortbrengselen, mea Jtzcg., worden vaak in onze tuinen gedoch in hetdierljk ligchaam ontstaanuiteen kweekt.

witje (Pieris) is de naam van een
koolhydraatalligtandere.Hetyenuttigd zet- vliKool
meel wordt in de maag in stllkeromrezet. ndergeslacht hetwelk t9t de afdeeling der
Men heeftkoolhydraten in deteedersteklemen Dagvlinders behoort. De 3 in 0ns land aanderplanten4zj vervullen bj devoedingeene wezige soorten zjn zeer schadeljke dieren.
merkwaardige r0l,worden tjdeljk (alszet- Hètgrooterekoolwin'
e(P.Brassicae)heeftwitteof
meel)in vastenvorm afqescheiden engaanin geelachtigevleugels;dezehebben een zwarten
andere ontwikkelingsperloden weder in 0pl0sbaren vorm over,om t0tvorming van andere
plantendeelen te dienen. Het geraamte van
alle planten bestaat uit celstof, en de k00l-

voorhoek en dievanhetwtlfje2zwartevlekken in hetmidden,terwjldeachtervleugels
eene zwarte vlek aan den rand hebben en

aan de onderzjden geelzjn.Derups,waaruit
hydraten schjnen van buiten aangevoerd en dezevlindervoortkomt,isblaauwachtiggroen,
in de planten opgenom en te w orden.De vor- dun behaard, met zwarte stippeltles geteeming vaneiqitstofenuitkoolhydraatisin de kend, en heeft eene gele streep op den rug
natuurn0g nletmetvoldoendeJuistheidwaar- en 2 dergeljken in de zjden.Men vindthaar
genomen,doch opktlnstmatigewjze geslaagd. deszomersen in den herfstinallesûortenvan
In het dierenrjk vindtmen eehtecelstofbj kool,radjs,mosterden rapen,waarzjgroote
dehuidzakdieren(tunicata),suikerinhetbloed vernieling aanrigt.Depoppen zjp geelachtig

en in de lever,glycogeen allaen in de lever. groen met zwarte stippen,mete'én punt op
0f koolhydraten in hetdierljk ligchaam uit den k0p en 5 op den rug.- HetlcQinerek0p!eiwitstolen gevormd worden,kan men n0g win'
e (P.Rapae) is veel kleiner;de zwarte
nietmet zekerheid zeggen.VolgensD ebigbe- kleur aan de puntder vôprvleugels daaltnid
staathet nut der koolhydraten voorhetdier- langs den buitenrand af en isminderdonker.

ljk ligchaam daarin,datzj,onveranderd of Hetvlieqtin denzelfdentjdalsdevoorgaande
slechts weinig veranderd in hetbloed opge- s001*
t. Zpne rllps is dof zeegroen met ijne
nomen,hiert0twater en kûûlzuurverbranden haartjes,eenegelestreep op den rug en gele
en alzoo de dierljke warmte onderhouden. stippeninde zjden.Zjleeftop alle k00l-en
Dezebeschouwingisechternietvolkomenluist, raaysoorten, alsmede op reseda en Oostwanthet isnietbovenallentwjfelverheven, Indlsche kers.De p0p, vaak aan muren en
datdekoolhydraten 00k hethunnebjdraçen schuttingen vastgehecht,isgeelofgroenachtig
t0tde vormlng derweefsels,terwjlde dler- grjs met3 gelestreqen.- Hetgroenyeaderd
ljke warmte desgeljks door ontleding van àot
l//
lni(,/e (P.Napi)elndeljk isz0()groota1s
stikstofhoudendezelfstandighedenvoortgebragt (
le voorgaande soort,heeft wittevleugels,(
le
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voorste metzFarte spitsen alsmede bj het
mannetle met e
'éne zwarte vlek en bj het
wjfle met 2 of 3 zwarte vlekken, en de
achtervleugelshebbenMndeonderzjdegroene
aderen.Hetvliegtin AprilenJulj.Zjnerupsj
desyeljks op k001, rapen,reseda en O0stIndlsche kers levende,komt z-m= l in den
zomervoor,nameljk in JlmjenAugustus.Zj
isd0fnfbruinachtiggroen,lichteropdezjden
en voorzien van oranleluchtgaten en zwarte
stippen.
Koopman (Jan Coenraad), een verdiensteljk Nederlanschzee-oëder,geborenteAmsterdam den zlsten Murt 1790,tra; op 13Jarigen leeftjd in dienst bj de Bataafsche

van de Eikenkroon en in 1847 kommandeur
der orde van den Nederlandschen Leeuw.In
1848 zag hj zich benoemd t0tvice-admiraal
en lid van het H00g Militair geregtskofen in
1849 t0t ridder-grootkruis der orde van de
Eikenkroon, en overleed den zlsten April

1855. Hj wordt geroemd alseen uitstekend
zee-oKcier en wasom zjn vastkarakter bj
velen bemind.

Koopm an.Dewetgeving van demoderne
volken - 00k de onze - stelt voor dit be-

griptweeelementenalsnoodzakeljk voor.Zj

verstaat onder kooplieden, diegenen, welke
10dadenvankoophandeluitoefenen,en20dur-

vanhun geqoonàeréep maken.In dezen zin

marine Mn boord van den schoonerpDeKnor- zjn (h bankler,deassuradeur,dekassier en
MZZRI' Nioonde onderscheidene gevechten b** de makelaar even goedkoopman,alszj die
tegen de Engelschen en was in 1805 tegen- hun bestaan vinden in den voortdurenden omwoordig bj hetbombardementvanBoulogne. zetvan waren;en even goed behooren t0t de
In 1808 bevorderd t0tluitenant-ter-zee,ont- klassevan kooplieden de factoors,cargadoors,
ving hj het bevelover eenekanonneerboot convooiloopers,boekhoudersenanderebedien-

en deed geruimen tjd dienst in deFriesche den van kooplieden,voor z00verrezj hun
wateren,voorts in 1812 bj hetbouwen der beroep maken van daden betreFende den hanverdedigingswerken aan de Helderjverkreeg delvanden koopman,in wiensdiengtzjzjn.

in 1813 eervol ontslag uit Fransche dienst, De hoet
lanigheid van koopman kan even goe;
toefde daarna met eene kanonneerboot voor aan eene vereeniging van personen ofkapitaAmsterdam en zag zich in 1817 benoemd t0t len, b.v. eene vennootschap, worden toegeluitenantlsteklasse.DaarnawaBhjalseerste kend a1s m'm een individu.Iedereen kan het
pKcier werkzaam in 00st- en W est-lndië, zjn:00k vrouwen enminderlarigen.De vernam in 1821 deel M n de expeditie nMr Pa- bodsbepalingen voor sommige personen, om
l
et
n werd bj het veroveren derbat- handel te drjven,b.v.voor onderwjzers,
temb
rjeannglig
gewond. Generaalde fpck zond zjn geschreven in het belang van hunne
hem ter unkondiging der zegepraalnaar den betrekking,en beletten niet,datjalsdepergouverneur en deze vaardigde hem met die soon, met overtreding van het verbod,zjn
tjding af naar Nederland,waar hj metde beroep maakt van het doen van daden van
Militaire W illemsorde werd versierd. Tevens koophandel,hj indenzin derwettochkoopbevorderd t0tkapitein-luitenant,werd hj ge- man is.De daden van koophandelhebbenhare
plaatst aIs eerste oëcier op het linieschip eigenurdige gevolgen voor ieder, die h=r
PHolland''
,waannedehjgeruimen tjdkruiste verrigt; zoowel in 'tprocesregtals in 't mam dewateren derM iddellandscheZee.In 1828 teriéle regt zjn ze van de gewone ofpbur-

werd hjkommandantderkorvetpDekomeet'' gerljkezaken''onderscheiden.Bovendienzjn
en nam daarmede deel aan de belangrjke W zondere gevolgen aan dehoedanigheid van
expeditiën in de Indische Zee,bragtin 1830 koopman verbonden.Voor hem hebben somdetjding overdergevangenneming van D'
lpo mige daden 'tkarakter van daad van koopF'
dgoro en voerde gedurende den Belgischen handel,terwjlze dat voor niet-kooplieden
opstand bevelovereenederliniënvandefensie missen.De koopman iseerpl%tt0tboekhouop de Schelde.Van zjne verrigtingen aldaar dinç:deboeken kan hj t0tbewjsmiddd geheefthj verslag gegevyn in zjnwerk:pzjner brmken. V00r handelsschulden is hj onderMajesteits Zeemagt vo'sr Antwerpen 1830- worpen aanhetmiddelvan gxecutiedatpljfs1832 (1853)''.Na de overgave der Citadél dwang''heet.Hj kansurcheancevanbetaling
van Antwerpen werd 00k hj alskrjgsgevan- bekomen, in staat van faillissement worden

gene door de Franschen naar St.omer 4e- verklaard, en vervolgd worden wegens het

bragt.Koning Will6m I benoemde hem inmld- misdrjf van renkele''ofpbedriegeljkebankdels t0t kommandeur der Militaire W illems- breuk''.De wetten zelven- o0k0nsW etboek
orde, en bj zjn terugkeerinhetVaderland van Koophandel - bepalen naauwkeurig en
ontving Koopman een gouden eeredegen en uitdrukkeljk,wat men verstaan moetonder

eene gouden medaille.Nadathj voortseen Xdaden van koophandel''.Zj ontleenen haar
Jaar bevel gevoerd had overdescheepsmagt karakter niet aan de hoedanigheid van den
in demonden van deMaas,bragthjdengou- persoon,diehaarverrigt.Daartoebrengtonze

verneur-generaal de .rdrdl.: met het fregat wetin de eerste plaats hetkoopenvanwaren,
Diana'' naar Java en werd er in 1835 be- om ze weêr te verkoopenj 'tzj in 'tgroot
noemd tot kommandant der Nederlandsche of in 'tklein, bewerkt of onbewerktofqm
',
Zeemagtin Oost-lndië.In 1839werdhjkom- zete verhuren.De verkoop is hetalleendan
mandantvan hetKoninkljk Instituutvoorde als die door een koopman geschiedt.Verder
Marine te Medenblik en nam die betrekking behooren er t0e: de daden van den commis8 Jaren waar.Inmiddels werd hj in 1841 sionair, de transadiën in het wisselverkeer;
schout-bj-nacht titulairen in 1842scheut-bj- de handelingen,diebetrekking hebben ophet
nacht eFectief,in 1844 kommandeur ;er orde begwen en uitrusten van schepen;het expe-
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ditiewezen en hetvervoer van handelswaren,
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schepenjzoomede de andere overeenkomsten (1866)'',- rEcneweduwemetnegçn kindebetreFende den zeehandel;de daden van den ren (1867)'',- Strooiavonden (1867)'',- De
assuradeur,- en eindeljk,in hetalgemeen, scheper van Donerkamp (1868)'',- sGrMf
alle handelingen, die alleen door den koop- Gerritvan Groenestein (
186$'',- plan K0sman als zoodanig verrigtworden.
ter (1869)'', - pDe graaf deMbnte-christo
Koopm ans.Onderdezen n=m vermelden (186
79
0)''
7
1
- pDjveldwachtervan Laterveqr
wj:
,- pvoör en na de pauze (1871)#j
m nse X/zz
- a Koopnans,eenverdiensteljk - pRobbert de M00r (1871)'',- pKpppipo
Nederlandsch godgeleerde,geboren te Grouw (1871)'
' - plurriyant
jes (1871)'' - pEen
den 6den Maart1770.Eerst washj Doopsge- winkelh
u k (1876)'
, en een aantal kindem
zind predikant te Blokzjljtoen te Dokkum boekjesen opstel
len in tjdschriften.
en in 1796 te Amsterdam , alwaar hem in
Koopmansboeken zjn zoodanige boe1814 de betrekking werd opgedragen van ken,die doorden koopman wordengehnuden,
hoogleeraaraan hetseminarium.Hj wasmet waaruitzjnehandelingen en zjneverbindtejver werkzaam aan de opleiding van predi- nissen en,in '
talgemeen,destaatvan zjne
kanten en overleedopzjnbuitengoedBoven- zaken kan worden gekend.De wetlegt den
buren nabj Koudum in Friesland op den koopman de verpllgting t0t het houden van
8sten 8eptemher 1826. Van zjne geschriften boeken 0p.Deze kunnen in gevalvanverschil
noemen wj:pKamphuizen a1smensch en als t0t aanwjzing dienen van hetyeen erisgedichtergeschetstintweeredevoeringen(1805)'', schied; de koopman,die daarln alles zjne
de m'
m G.Hesselink (1812)'',- en zaak betreFende moet vermelden, moetzich
pHul
ewustzjn van hetgeen hj doet,en kantel1R
D
8edevoerinjen en verhandelingen (1819- b
20,2 dln)'
2terwjl0ok in tjdschriften bj- kens weten, hoeverzjne fnanciéle krachten
dragenvan zjnehand worden aangetroFen. reiken;wanneerhj onvermogend wordt,om
Wopko Czlpe Koopmans, desgeljks een aan zjne vepligtingen te voldoen,kau uit
verdiensteljk Nederlandsch godgeleerde. Hj zjne boeken worden afgeleidt ofhj metof
was een zoon van den voorgaande en werd zonderzjneschuldindientoestandisgeraakt.
geboren te Amsterdam den 23sten September Het houden van boeken is van belang voor
1800. In 1816 onder de studenten aaN het hemzelvenàmaarook voorhen:di
emethem
seminarium der Doopsgezinden opgenomen, in betrekklng komen en in 'talgem een voor
onderscheiddehjzichvooraldooreenejverige het mutschappeljk verkeer.Verpligt is bj
beoefening der oude letteren.Daarvangetuigde 0ns het houden van hetdagboek,waarin moezjne historisch-critische pDissertatio deSar- ten worden aangeteekend zjne schulden en
danapalo (1819)''
,welke hj onderD.& '
t
lt
rs inschulden, alle ondernemingen van zjnen
Lennep verdedigde.In 1823 werd hj propo- handel,al zjne operatiën metwissels,zjne

nent, deed eene reis door Duitschland en tlitgaven en inkomsten, en in 'talgemeen,
Zwitserland en nam vervolgens metds..Brow allefeiten,dievan invloed zjn op den stand
D:r te Utrecht het predikambt waar. Toen ot'den aardvanzjnvermogen.Ditboekmoet
na het overljden van zjn vader 8..
x'
sllder dageljkswordenbjgehouden,vandagtotdag;
t0t hoogleeraar aan het seminarium der naarvolgordedestjdsmoetdaarinalleswor-

lloopsgezinden gekozen was,ontvingdeleug- den opçeteekend,zonder dat hetgeoorloofd
dige Koopmans, op voorstel van den nieuw- is,daarln kantteekeningentemaken,tusschen
benoemde, naast dezen eene hoogleeraarsbe- de regelste schrpven ofopen vakken telaten.
trekking (2ö Junj 1827), en bleef daarin De regelm atigheid van den vorm behelsteen
werkzMm totaan zjnoverljden op den 4den Avaarborg voor de Avaarheid van den inhoud.
Maart1849.Hj gafnog eeneLatjnscherede- Voortszaoetdekoopzaan in eenkopjboek de
voering uit overdeeenheid van godqeleerde af te zenden brieven overnenaen,en de onten letterkundige studiën (De theologlae dis- vangen brieven bewaren.Binnen de eerste zes
ciplinaprorsusliteraria,1828),benevens,met maanden var! iederJaar moet hj een staat
den hoogleeraar Beyerman,eenebrochureover en balans (inventaris) van zjnen boedelophetpAlgemeen stemregtbehoudensmaatschap- maken,die in een bjzonderdaarvoorbestemd
peljkeorde (1848)'',en eindeljk eenige op- registerofboek inschrjven en dien staattelstellen in de plferkbode'',en de plaarboeken kens eigenhandig teekenen.Andereboeken,in
van W etenschappeljke theologie''.De senaat den handel noodig of gebruikeljk,map hIj
der Utrechtsche Acadêmie had hem eershalve bovendienhouden;naareisch gehoudenzjnze
den graad vandoctorin deletterengeschonken. koopmansboeken met dezelfde bewjskrachtj
Rinse Koopmans '
t
lcs Boekerenjeen Neder- a1s de verpligte boeken. De boeken m oeten
landsch letterkundige. Hj werd geboren te dertig Jaren bewaard worden; de koopman

Groninqen den 17denJanuarj 1832,studeerde kan nid verpligtworden,om boeken over te
aldaar ln de godgeleerdheid en werd achter- leggen betreFende een feit,datouder is dan
eenvolgens predikant te Giethoorn, Eelde- dertig Jaren.Dekoopman!diebehoorljkboek
Harlingen en Leiden,in welke stad hj bj
voortduring werkzaam is.Hj schreefaanvankeljk onder den pseudoniem van I'
rans T6nawlo. Van zjne geschriften vermelden wj:

gehot
lden heeft,bezitdaarlnvoorzich eenmid-

delvan bewjs,dathjinhettegenovergestelde
gevalmist;terwjlhetnietvertoonenzjnerboeken,waarditvan hem wordtverlangd,tegen

De oude tolbaas1(1859)'',- pschnenenlkop hem pleit.De gefailleerde koopman, die niet

p
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al zjne bneken tevoorschjn brengt,ofboeken, die ongeregeld zjn gehouden, zonder
datzj bljken van bedrog opleveren,kan als
enkelbankbreukige,- hj,diezjneboeken

sedert de oudste tjden koren opgevoerd W
de aan de Godengewjdefeesten;eeneschaar

van zangers en dansers voerde een koordans uit in een kring rondom hetden G0d

verborgen heeft,zcl,- die geene boeken ge- gewjd altaar (cyclisch k00r). Voornameljk
houden heeftofwiensboeken den waren staat werden die koren bj deBacchusfeesten uitzjner baten en lasten niet opleveren, kan gevoerd, en daar de gezangen,in verheven

ter zake van bedrieyelnke bankbreuk worden stt
jl gedicht, den W jngod verheerljkten,
vervolgd en veroordeeld,allesvolgensde wet werden zj 00k dithyrambische koren gevan 10 Mei1837 Stbl.N021.
noemd. Uit de koren ontwikkelde zich langAfwjkendevan denregel,datniemandzich zamerhand het Grieksche drama, daar het
door eigen geschrift een titel ofmiddelvan allengsgewoontewerd,dat tusschen dekoren
bewjs kan verschaFen kent de wetaan de een tooneelspeler optrad, die eene mythe
boeken van den koopman krachtvan bewjs uithet leven en de daden van den god voort0eten zjnen voordeele.Dieafwjkingisge- droeg.Bj de latere scheiding van tragedie

grond in de behoefte en 'tgebruik van den
handel, en doet eene ruime mate van goede
trouw onder handelslieden onderstellen. Die

en comedie trad in beide weleen koor opj
maar metonderscheiden karakter.In elkgeval
bestond het uit mannen en vrouwen,die als

bewjskrachtbestaat tegenover particulieren, '
twaregetuigen van dehandelingzjn,maar
niet-kooplieden,maar o0k tusschenkooplieden daaraan geen verderdeelnemen,dan datzj
onderling.Koopmansbgekenleverenbewjsop raad en vermaningen,waarschuwingen,troost
tegen particulieren ten aanzien van de ltoeda- of opbeuring aan de handelende personen

sùA6i#endehoeveelkeidderleverantiën,welke
daarin opçeteekend zjn;mits10hetvanelders
bewezen ls,dat de koopmanuqewoon wasderuç
dWke leveringen op credid te doen,20dat
de boeken overeenkomqig de wetgehouden
zjn en 30datdekoopman,desgevorderd,de
echtheidzjnervordering ondereedebevestige.

geven.Hetkoor uitte zich meerin syreken

boeken alleen overfeiten betreFende den hande1van hen beiden,nietten aanzien van die,
welke een van hen,a1s particulierbetreFen.
Dan gelden de z0o even medegedeelde bepa-

kosten ondereenen leermeesterzich gedurende

dan in zingen, bj wjze van redtatlef.De

zamenstelling en uitrusting van het koor
was in Athene verbonden aan een dergewigtigste staatsbedieningen;eenburgermoestvoor
alleszorgen,wathet koor voor eene behoor-

ljke uitvoering van zjne taak behoefde.De
Bewjskrachttusschen kooplieden leveren de koristen waren vrje burgers, die op eigen

lingen. Om hier de bewjskrachtte kunnen
inroepen,moethetfeitzelf,de handeling in
'
t algemeen, buiten de boeken om bewezen

zjn;de boeken zelvevullen datbewjsdan

een zekeraantalJaren voorhunnetaak oefenden.Bj de uitvoering traden zj op in dat
deelvan de ruimte,hetwelk ligttusschen het
eigenljke toûneel en de zitplaatsen van de
toeschouwers, het oreltest. Hetkoor trad op
ofin marschpasineen klub,ofbjgedeelten,
kringsgewjze; in '
tlaatste gevalhad iedere

aan omtrent bepaalde punten: den tjd der afdeeling een aanvoerder,coryphens.Hetwerd
handeling en der levering, de hoedanigheid gewoonljk door een Quit-ofcytherspeler ge-

en hoeveelheidvanhetgeleverdeen denqrtjs.
O0k hiermoeten deboekennaareisch,datlsin
overeenstemming metdewetteljkevoorschriften,yehouden zjn,anders kunnen zetegen

accompagneerd.N a den Peloponnesischen 00rl0g, toen Athene's welvaart aan het dalen

over de boeken altjdgeoorloofd.Deboeken
van denkoopmanzjngeeneopenbarestukken,
zooalsderegistersvandenBurgerljkenStand.
De koopman kan niet genoodzaaktworden,
om zjne boeken open te leggen, zelfs niet
d00r zjne schuldeischers.Regt op die open-

dragten. Raâne, Voltaire, Seltiller vqerden

%ing, waren de koren nietmeer z0o prachtlg als voorheen;in het drama hielden zj

niet llgt vöör hem een vermoeden van waar- zich n0g staande, maar uit de comedie verheid opleveren. De eed t0t bevestiging van dwenen ze geheel.De Italiaansche,Spaansche
den inhoud derboeken kan van den koopman en Fransche dram a's der l7de eeuw voerden
zelvengevorderdworden,doch nietvan zjne de koren der ouden wederom in;m aar hier
erfgenamen;indienzin sprekenwevanboeken, werden zegezongen,denkeljk dooreeneverdoordend00(lbevestigd.Tegenbewjsistegen- keerde opvatting van de Grieksche koorvoorhet koor in de moderne tragoedie weerin:

soms laten nieuwere schrjvershetkoortusschendebedrjven in zingen.- Indomuziek

verstaat men onder koor een muziekstuk ,geschreven voor of uitgevoerd door de zamenlegging hebben alleen de regtstreeksbelang- werking van zangers ofinstrumentalisten.Het
hebbenden, b.v. de erfgenaam ,de vennoot, zangkoor is volledig, a1s de vier stemmen
de principaal van den fadoor ofbewindvoer- (di
scantofsopraan,alt)tenoren bas)vereeder,en,in gevalvan faillissement decurator nigd zjn;ze worden 00k weldrie - 00k
en dejustitie.In den100pvaneenregtsgeding wel meerstemmig gezbt. Het mannen- of
kan openlegging, overlegging of vertooning vrouwenkoor wordt natuurljk alleen voor
van de boeken - een ofmeer- doordenreg- mannen- of vrouwenstemm en geschreven en
ter bevolen w orden,ambtshalve, op verzoek door deze uitgevoerd.H et instrumentaalkoor
van detegenpartjofopaanbodvanhem,die wordt naar de soort der instrumenten,waarde boeken gehouden heeft.
voor 't geschreven is,genoemd: koûr v0or
Kooriseene reivan dansers,Xie tegeljk hoorns, trompetten, hout-instrumenten, enz.
een g. ezang aanheFenv
lBj deGrieken werden H et muziekstuk zelf heet 00k wel koor in
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tegenstellingmetdes0l0,aria,redtatief,dtlet,
terzett, enz. Een muziekstuk, dat zoodanig
in elkander zit, dat twee koren als 't ware
tegen elkander inwerken,heeteen dubbelkoor.
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d
ezoodaniqe,welkeuiteenelocaleziektebron
of van bulten in den vorm van smetstofin

het bloed opgenomen worden en aldaar eene
gistende werking voortbrengen.Dan ontstaat
De koormuziek is hetrjkst en veelzjdigst er eene sterke stofwisseling en een versnelde
bewerkt in strengen stjlvoor plegtige ge- bloedsomloop,- alzoo eenebespoedigdeverlegenheden,alsgeesteljkemuziek in dekerk branding en eene verhoogde warmte.Natuurvoor te dragen. Het operakoorbeweegt zich ljk leidt de versnelde stofwisseling t0t verin meer vrjen,lossen stjl. Het hoofd van mindering van het gewigt des ligchaams,ditkoorpersoneelisde koorregisseur,Op wien al
zoo t0t vermageriny van den ljder,terwjl
de zorg rust,om aanhetkoorallesteverschaf- tevensde urine-afschelding vermeerderdwordt.
fenwathetnoodigheeft,om opgepastewjze Voorts heeft het gistende bloed en de ver-

zjne taak te vervullen en eene behoorljke hoogde temperatuur een hoogst nadeeligen
vertooning Op hettooneeltemaken.Zelfsbj invloed op deregelmatigewerklngderhersenen
de grootste opera's laat de zamenstelling en enalzooophetgeheelezenuwstelsel.Deljder
mitsdien de werking en het eFed der koren gevoelt onaangename gewaarwordingen inalle
veelta wenschen over.- Het deelvan eene deelen des ligchaams,- zjnezintuigenbekerk,waar het hoogaltaar staat,afgescheiden wjzen niet de gewone dienst, want alles
van het schip, noemt men het koor van de draait hem voor de oogen en hj verneemt
kerk.Meestalligthethoogerdan het schip.
esuis in de Ooren,terwjlhj tevens voor
K oorders (Daniël),een Nederlandsch ge- llcht en geluid zeer gevoelig is, -- en 00k
leerde, geboren te Maarssen den 12den Au- zjn verstand is beneveld, 4iant hj gevoelt
gustus1830,studeerdeteUtrecht,onderscheidde zich ontstemd,lusteloos,ongeschiktvoorarbeid
zich door ongemeene gaven,promoveerde in desgeestes,terwtjlpjnljke droomen hem bede regten, de letteren en de godgeleerdheid, naauwen.O0k de bewegingszenuwen hebben
werd vervolgens Oost-lndisch ambtenaar, van de koorts te ljden!zooalsbljktuitde
daarna 1id van van de Tweede Kamer der zwakhei
d der willekeurlre bewegingen,het
Staten-Generaal, en overleed te Bennebroek trillen der leden bj gerlnge inspanning en
den 26sten Januarj 1869. Hj schreef: rDe zelfs uit kramptrekkingen.Evenzeer staan de

herstelling derRoomschebisdommen inNeder- zenuwen derbloedvaten onder haren invloed,
land en de houding van het ministérie-Thor- zooals men kan opm erken in den versnelden
becke (1853)'',- en rDe anti-revolutionaire qolsslag en den slagaderkramp in hetkoude
staatsleer van Groen van Prinsterer uit de tjdperk.Voorts ziet men daarbj despjsverbronnen ontwikkeld (lste stuk 1860)''
, als- tering in hare werking belemmerd, zooals
mede een aantal brnchures en opstellen in bljkt uit gebrek aan eetl
ust,verstopyingen
dagbladenentjdschriften.- Zjneechtgenoote hevigen dorst, terwjl 0ok de afscheldingen
M arie S'
dlrïFffdBoeke,geboren te Amsterdam eene belangrjke wjzi
qing ondergaan,vooral
den 29sten Mei1833,schreef,behalveetteljke ten opzigte van de urlne,het maagsap, de
vertalingen, een werk, getiteld: mons eigen uitademing en de huiduitwaseming,wurover
later.
boek (1874)''.

Koorts(Jebris,van hetLatjnschewoord
De koorts begint gewoonljk meteen tjdvan koude.Deljderhuivertenrilt,h0e
fervere,datgloet
jen beteekent)isdenaam van perk '

eene ongesteldheid, welke ontstaat door een dik o0k gekleed of onder de dekens gepakt:
veranderden toestând van het bloed,bepaal- het is hem a1s werd hem koud waterop den
deljk door eene aanmerkeljke vermeerdering rug gegoten.Die huivering kan uren en zelfs
der stofwisseling,verbonden met eeneonna- dagen aanhouden en tot trilling overgaan.

tuurljke klimmlng der warmte. Zj is geene Gedurende dit tjdperk is de huid koel,bleek
zelfstandige ziekte, maar een bjkomend ver- en blaauwachtig en heeft hetvoorkomen van
schjnsel van plaatseljke ongesteldheden der ganzevel, en de ljder ademt snel, terwjl
m eest verschillende organen en kan eeniger.. zjnetanden klapperen.Daarop volgthettjdmate beschouwd worden a1s de Openbaring
van eene reactie, welke eene op ontsteking

perk van koortshitte. Het gelaat en de geheele huid is rood en warm ; deze laatste
berustende bloedmenging of eene in hrtlig- wordtklam ,er ontstaat eene verligtingschenchaam aanwezige bron van ontsteking Op het kende uitwaseming, en de ljder valt dan
geheele Onganismus uitoefent. W eleer hield meestal in slaap. Die hitte ontstaatdoordien

men de koortsvooreeneafzonderljkeziekte, de kramp der huidslagaderen,geljk diegedie zonder ontleedkundige oorzaak de lig- durende het koude tjdperk zich openbaart,
chaamskrachten ondermjnde. Dit gevoelen in verslapping overgaat. Dan stroomt het

werd door Brolusais en door Seltönlein be- teruggehouden bloed met geweld in de vaten
streden. Het bleek bj de sedie,datbj de der huid,zoûdat deze rood wordten opzwelt.
doodeljke koortsen steeds plaatseljke onge- Daar het koortsbloed eene verhoogde hitte
steldheden voorhanden waren:zoodatdekoorts bezit en eene grootere hoeveelheid bloed een
als ziekte hare zelfstandigheld verloor en t0t aanzienljker warmtebedrag aanvoert, is de
denrang van verschjnselafdaalde.Plaatseljke huid wel eens brandend heet.D00r die verongesteldheden kunnen op hetgeheeleOrganis- meerderde hoeveelheid bloed wordtalsdan00k

musslechtswerken doorhetbloed,zoodatwj de afzondering derzweetklieren aanmerkeljk

h
ierin deoorzaak van koortsYoeten zoeken. verhoogd,en die afzonderingjwelkeniet snel
T0t de koortswekkende stofeh rekent men

genoeg kan verdampen,vertoontzichinzweet-
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droppels. Omtrent de afscheidingen in het al- Elke beweging,elke gemoedsundoening ver-

gemeen vermelden wj n0g,datbj den = n- hoogt bj den ljder dat M ntal, en welte
vang en bj hethoogstestandpuntderkoorts meer,naarmatehj reedszwakkeris.Depols
de afstheiding van speeksel,maag-en darm- van den koortsljderheeftietsspringends,doch
sap verminderd is,waarmedegebrek aan eet- isgedurendehetkoude tjdperk gespannen en
lust,eene tragespjsvertering en een moeje- onderdrukt.Tot de ongunstiyeverschjnselen

ljke stoelyanginhetnaauwsteverbandstaan. behoort de dubbele (dicrotlsche) polsslag,
Die vermlnderde afscheiding schjnt veroor- waarbj de slagader zich tweemaalachtereen
zaakt te worden dooreene eenigzinBverlamde verheft;men neemt dien waarbj zwaretygesteldheid der klierzenuwen, voortkomende phusgevallen en bj kraamvrouwenkoorts,en
uit de hooge temperatuur en de verkeerde hj geldtalseen bewjsvooreeneverregmqnde
menging van hetkoortsbloed.De afscheiding uitputting van hetzenuwgestel.
van wateren koolzuur in de longen kan men
De belangrjkste kooltsverschjnselen zjn
niet regtstreeks waarnemen, hoewel zulks echter die! welke met de temperatuur des
voor de wetenschap van belang z0u wezen; ligchaams ln verband stxqn.Een verhoogde
wMrschjnljk is de afscheiding van water in warmtegraad is het eenigezekere teeken van
de longen vermeerderdjterwjl overdehoe- de aanwezigheid van koorts. Men kan dien
veelheid koolzuur,bjkoortsin delongenge- bepalen door middel van den thermometer.
vormdjdegevoelensverdeeld zjn.Beterzjn Hoewel dit reeds in de voorgaande eeuw ge-

wj op dehoogteomtrentdehuiduitwaseming. schiedde, bjv.d00r De A'
tzezzte W eenen,
Deze isgedurendehettjdperk derhitteaan- heeftmen datwerktuig,vooralnaarhetvoorW ùnderloh,,eerst sedert
merkeljk verhoogd,al schjnt o0k dehuid beeld van Tra%be en '
droog op het gevoel. De hoeveelheid zweet hetmiddendertegenwoordigeeeuw bjhetwaarneemt t0e met de temperatuur des ligchMms nemenvankoortsljdersMngewend.Menmoet
en met de versnelling der pols.O0k bljkt op den daartoe bestemdenthermometergemak-

het vermeerderd bedrag der huid-en longen- keljk 1
/,aOC.kunnen aiezen,en men brengt
uitwaseming uit de geringe hoeveelheid hem bj de waarneming in den endeldarm of

urine, zelfs bj hetgebruik van veel vocht. onderde tong,wM rhj gedurende5 minuten
De verandering, welke de urineafscheiding moet bljven, ofonderdeoksels,waarmen
bj koorts ondergaat,is hoogstopmerkeljk: de waargenomen temperatuur met 1/gO C.verbj sterke koortskoude wordt eene vermeer- meerderen moet.Tenminste z-maaldaagsmoet
derde hoeveelheid heldere, weinig geconcen- die waarneming geschieden en men verkrjgt
treerdeurineafkescheiden,daarhetbloedzich eene graphi3che voorstelling van den gang
in de binnenste deelen - alzoo o0k in de der koorts, wanneer m en de uitkom sten der
nieren ophoopt.llaar echterbjkoortshitte waarnemingen op een metruitenbedektpapier
eekent, w aarop de horizolltale strepen de
hetbloed naardeoppervlaktedesligcyaams opt
snelten aldaardooruitwasemingzjnewater- thermometerschaal en de verticale de waarachtige bestanddeelen verliest, zoo is alsdan nemingstjden aanwjzeû.Men moetdurbj in

de hoeveelheid afkescheiden urinegering,en het 00g houden, dat detemperatuurbj een
deze heeft eene roodachtig gele kleur en een

gezond m ensch,volgens den in denendeldarm

vermeerderd soorteljk gewigt, alsmede een ingebragten therm om eter, afwisselt tusschen
hooger pisstofgehalte. Trouwens terwjleen 36,80 en 38O C.,zootlat men 37,50 C.a1shet
qezond mensch dageljks20tot25Ned.wig- gemiddelde kan beschouwen.Bj ziekten is
tles pisstofafscheidt,is datbedrag gedurende de laagste warmtegru d veel verder van den
de koorts, wegens den verm eerderden omzet hoogsten verwjderd, daar de eerste 33O C.
van eiwitstof, 60 t0t 80 Ned.wigtjes.Het en minder, en de tweede 44O C.en meerkan
gehalte van keukenzout in de urine is ver- bedragen. De hoogste temperatuur bj een
minderd, - dat van piszuuren piszure zou- koortsljder,bj wien men nog op herstelling
ten vermeerderd,zogdatde opgelostebejtand- mag hopen,is ongeveer42O C.,en men heeft
deelen der urine bj afkoeling een nee
-rslag waargenomen, dat zj bj stervenden n0g
geven.Eindeljk bevatdeurinevandenkoorts- een paar graden hoogar was.Is 38O C. de
grens der normale temperatuur, dan heeft
ljdermeerphosphorzure zouten.
Vestigtmen het o0g op hetvaatstelsel,dan men van 38O C. tot 38% C. een koortsontw aart men,datw egens de verhoogde wer- achtken tpestand, - van 38% C. t0t 39O
king van hethartde grooteslagaderen sterker C. een ligt koortsje - van 39O C.tot
kloppen.De polsisbj den koortsljdernooit 40O C. koorts, - en van 40O C.tot 42O C.
in een natuurljken toestand. De polsslagen hevige koorts.Hoogere temyeratuur is eene
volgen elkander sneller op, - te sneller aankondiging des doods.Bp koortsljdersis
naarmate de temperatuur des ligchaamshooger de temperatuurwisseling veelgrooterdan bj
wordt.Die vermeerderde snelheid isinzonder- gezonden.Bedraagtzj bj dezen op hetmeest
heid groot bj kleine kinderen en teedere 10,2 C.z00 bereiktzj bjeerstgenoemden6of
vrouwen.Zj klimtbj eerstgenoemden in het 70 C.Zj heeft (
laarenboven bj dezen zeer
eerste levensjaarvan 130 - hetnormalege- snelplaats.Bj tusschenpoozendekoudekoorts
ta1 - tot 160 en zelfs tot200 slagen in de

klimt de temperatuur in 2 of 3 urpn 50 C.

minuut, - bj kinderen van 2 t0t4jaren Men ziet haar dan t0t omstreeks40O C.vertot 120, zelfs tot 140 en meer slagen,- en hoogd. Het punt der hoogste warmte wordt
bj volwassenen,dieerin gezonden toestand dikwjls reeds aan het einde van hetkoude
72 tellen,t0t 90,ja t0t120 in deminuut. tjdperk, doch gewnonljk eerst in dat 4er
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koortshitte bereikt. W anneerde temperatuur van koortsen,zooals:ontdekin-qaeht'l.qe koef.v
vervolgens weder snel daalt t0t den gemid- (f.synocha),die in haren zuiveren vorm bj
delden stand,dan ontwaartmen geenehuive- hevigeplaatseljkeontstekingenjbjv.bj longring, een bewjs dat deze niet veroorzaakt en borstvlies-ontstekingen, voorkomt. Krachwordt doox de temperatuur van het bloed, tige gestellen w orden er door aangetast,en
m aar door hetbloedgehalte der huid.
t0t hare verschjnselen behooren:sterkehuiK oorts veroorzaakt eene vermindering van vering en aanmerkeljkedaaropvolgendehitte
het gewigt des ligchaams,- alzoo vermage- bj een hoogen warmtegraad van hetbloed,
ring van den ljder, slinking van vetweelbel eene krachtlge, snellepols,een rood gelaat,
en spieren, niet zoozeerwegens verminderde eenematigeuitwaseming,sterkedorst,trage

voeding a1swegensvermeerderdestofrisseling. stoelgang, urine met veel bezinksel,terwjl
Bj hevige koorts bedraagthetgewlgtverlies de ljder onrustig is en jlt.Deprognoseis
voor sterke gestellen nietongunstig.- Voorts
na 2 of3 weken reedsQ0t0t300/0.
Met betrekking t0t den l00p der koorts zenuwkoorts (f.adynamica,atactica,torpida),
onderscheidtmen drie tjdperken:hetbegin, 00k rotkoorts genaamd. De ljder is daarbjmjdden en einde. Het eerste ontstaat lang- oprewekt,doch zeerzwak;zjnewangenzjn
zamerhand of openbaart zich plotseljk door vull-rood,zjn gelaat ismageren ingevallen
eene huivering.ln heteerstegevalneemtmen

en zjne tong sterk beslagen,Ja!meteene
eene geleideljke verhooging waardertempe- dikke bruine korst bedekt.Hj jlt en kan
ratuurt- in het tw eede eenesnelleklimm ing den slaap nietvatten.Bj eenhoogenwarmtet0t 40e C.Op dittjdperk volgthettweede, graad van den romp zjn de ledematen koud;
dat derkoortshitte,hetwelk gewoonljklanger hj zweetsterk en heefteenefrequente,vaak
duurt, nameljlt eenige'dagen t0t2 of3 we- zwakke, we1 eens dubbelslaande pols. De
ken toe.Detemperatuurbljftdaarinnagenoeg uitzigten zjn in zoodanig geval ongunstig,
op de eens bereikte hoogte.Yolgtergenezing, omdat de ljder de uitputting desligchums
dan heeft men daarna het derde tjdperk, moejeljkkantebovenkomen.- Eindeljkverhetwelk somtjdsslechtsweinigeuren en ook vermelden wj deafgaandekoort%(f.hectiea),
wel 8 dagen en langer aanhoudt.De daling welke zich gewoonljk bj vervalvankmchten
nameljk dertemperatuurt0tdievandengezon- Gpenbaart.Vaak heeftdeljdergoeden eetlust
den mensch volgtsomtjdsna decrisis,waar- en verteert de spjzen naar behooren, en
bj de ljder zichop eensveelbetergevoelt, toch wordthj bj den dagsteedsmagerderen
een rustigen slaap geniet, eene groote hoe- zwakker.Hj heeft eene sterke uitwaseming
veelheid urine met veel bezinkselontlast en in den morgenstond,achtervolgd dooreen geeene weldadigeuitwaseming ondervindt.S0m- voel van sterke vermoeidheid, soms gepu rtl

tjdseehterdaaltde koortslangzaam vanhare metbuikloop.Deprognose ishiergewoonljk
hoogte, zoodat de met haar verbondene ver- zeer ongunstig, daar zoodanige koorts lang
schjnselengeleideljkvoordievaneengezonden duurt en de krachten desligchaam s uitput.

staat plaats maken (lysis).Klimt echter de

Men moet koortsgeenszinsyeringaehtenj

Men heeftverschillendevormen (typen)van
koorts. De voornaamste zjn: a'
anltoudende
àporf.
:(febriscontinua),waarbjdedageljksche
tem peratuurwisseling slechts 00,5 C. tot 10
C.bedraaçt,- nalatendeàoogf:,(f.remittens),
een gunstlge vorm,die zich onderscheidtdoor
eene dageljksche temperattlurwisseling van

meernaarmate zj langeraanhoudt,geregelder
voortschrjdt en vanhoogertemperatuurvergezeld gaat.Vboreerst ondermjntzj hetligehaam door versnelde stof
Wisseling,doorgaans

warmtegraad t0t 4QO C. en hooger,dan kan daarzjjzonderde ongesteldheldinrekening
men zich niets goeds van den aEoop voor- tebrengen,waanlitzj voortvloeit,hetleven
spellen.
van den ljder in gevaar brengt,en welte

gepaard met gebrek aan eetlust, en m de
tweede plaats brengt de verhoogde temperatuur van het bloed stoornis in de voeding
10 C.tot 20 C.,en welzöö,dat de warmte Van de bestanddeelen van hersenen, lever,
des avonds het hoogst en tegen den morgen nierenj hart en spieren, zoodat deze onthetlaagstis,- t%ssekenpoozendekoorts.(f.inter- aarden en ongeschikt w orden voor hunnevermittens),waarbjkoortsaanvallen doorkoorts- rigtingen, zooals uit een microscopisch ondervri
je tusschentjden gescheiden zjn.Bjelken zoek duideljk gebleken is. Het koortsbloed
aanval, aangekondigd door eene huivering, veroorzaakt even langzaam als zeker eene
klimt de temperatuur in één of Q uren tot verlamming van het harten van de hersenen,

40 of 41O C.;daarop volgteen tjdperk van alzoo dep dood. W armtegraden van 40O C.
koortshitte dat 2 t0t 4 uren aanhoudt, en t0t 411/cœ C.veroorzaken dien reedsna 2 of
daarna daaltde warmtegraad gedurende 8 t0t 3 weken door gemelde verlam ming.Du ren-

10 uren t0tde normale hoogte.Dekoortsvrje
tjd isverschillend van lengtejen naarmate
van dezeheeftmenalledaagsche,anderdaagsche
en derdedaagsche koorts(f.qtlotidiana,tertiana
en quartna),enz.,- en terngkeerendekporf,
ç
(f.recurrens), bestaande uit 2 of 3koortsaanvallen,welke eenige dagen duren en door
koortsvrje tjdperken,desgeljks van eenige
dagen,geseheiden zjn.

tegen wordt nalatende koorts, waarbj de
warmtegraad in den ochtend veelgeringer is,
v=k maanden aaneen verdragenjterwjltusschenpoozende koortseerst na lang M nhouden

een aanmerkeljken invloed heeftophetgestel.
Bj degeneeskundigebehandelingvankoorts
dient men er dus in de eerste plaats op be-

d
acht te wezen de hooqe temperatuur van
het bloed te verlagen. Hlertoe strekt vooral
Voorts onderscheidt men eenige groepen hetgebruik van een koud bad,somtjds3-of
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4-maa1op een dag ofn0gvaker,waarbjmen een hooger punt, en gemeld centraal-orgM n
zich niet moet laten weêrhoaden door den zoekt het daarop te houden.Omtrentderegeltegenzin van den ljder.Men latehem inzulk matige afwisseling van ziekeen gezonde tjdeen bad, hoewel niet kouder dan 20O C.)5 perken bj tusschenpoozende koortsverkeeren
t0t 10 minuten vertoeven, en d0e er liefst wj echter in de duisterniseenervolkomene

een stortbad op volgen.De temperatuur des onwetendheid, en de geleerde moet n0g k0ligchaams daalt daardoor van 40OC.t0t38OC. men, die door eene ontdekking der oorzaken
en de toestand van den zieke wordt aange- van dat verschjnsel even grooten roem za1
namer.Somtjdsveroorzaakthetbadenonmagt) behalen, als Harvey door de ontdekking van
omdatdekrachtenreedsteveelgewekenzjn, den 0ml00p van hetbloed.
doch men geve in zoodaniggevalopwekkende
Kooten (Theodorus van)jeen verdienste-

middelen,goeden wjn,koëj,chinine Ofiets
dergeljks.Aan eenevolgehouden behandeling
met koud water biedt de koortsslechtszelden
wederstand5 a1s de ljder daarbj bezwjkt,

1jk Latjnsch dichter,geboren teLeeuwarden

den zzsten Odober 1749,studeerde te Franeker in de letteren,zag zich achtereenvolgens
al! rector geplaatst te Kampen en te M iddelzouden 00k andere middelen hem niet gehol- burg en aanvaardde daarna het hoogleeraarspen hebben. Iedere koortszieke moet zich, ambt in zjnevoormaligestudiestad.W egens

behalve in het tjdperk van koude,hetwelk staatkundige bemoeijingen met Valekenaer en
de w armte van *et bed vereischt, in eene anderen tegen hetStadhouderljk Bewind zag
koele kamer ophouden,waar de warmte niet hj zich van zjn ambt ontzet en nam met
hooger is dan 19O C.,en zeerligtgedektwor- laatstgenoemde de wjk naar Frankrjk. In
den,terwjlhet er nietontbreken mag aan 1795 teruggekeerd,washj korten tjd agent
frissche lucht. Een ander middelom de tem- van nationale ûpvoeding en vergenoegde zich
peratuur van hetbloed te verlagen is de chi- daarna metde ondergeschikte betrekking van

nine. Deze komt inzonderheid bj tusschen- gezantschaps-secretaris bj Valekenaer, toen

poozende koorts te pas en w erkt het best, deze zich in 1799ten tweeden malea1sgezant

wanneer zj gegeven wordt op den tjd,die naar Spanje begaf.Na zjne terugkomstverde snelle temperatuurverhooging voorafgaat. toefde van Kooten steeds ten huize van dien
De koortsaanval wordt daardoor verzacht 6f geleerdejnameljk op hetlandgoedteBjweg
geheelonderdrukt.Hetis dan 0ok van belang bj Bennebroek en overleed aldaarden lsten
chinine in groote giften - althans van 1Ned. Februarj 1813. A1s Latjnsch dichter werd
wigtje- t0etedienen.O0k bj M nhoudende hi
j door Peerlkamp,Hoewft,OPIJPJd'Escury
koorts geeft men chinine,om denw armtegraad enz.zeer geprezen. Men vindt zjne verzen
van het bloed te vûrlagen, de werking van inzjnbundel:nDeliciaepoeticae,fasdculiVII
het hartte versterken en de verlamming der (1792- 1805)'',terwjl hj o0k een pcaz'
men
hersenen te voorkomen.Eene belangrjke r01 saeculare in natalem ducentesimum.Academiae
vervullen bj de behandeling van koorts de Frisiae quae est Franequerae (1785)''in het
opwekkende middelen,en behalve de chinine licht gaf.
staat aan hethoofd van deze dewjn,vooral K opaxs, een meer oflievereene moeras4ealkoholrjke zuideljkewjn;eenigeeetlepels sige laagte in het ketelvormig binnenland
v01ofdesnoodseenglasvolverwjderendena- van Boeotiëin Griekenland,ligttenzuidwesten
deelige gevolgen van hetkoude bad,herstel- van de aloude stad Kopae, thans Topolia,
len de uitgeputte krachten en bestrjden de zoûdat men daaraan 00k den naam geeftvan
verlamm ing der hersenen.Eene bloedaftapping M eer 'p1zl Topolia. H et w ater wordt er aankomt bj koorts volstrekt niet te pas.Men gevoerd door3rivieren,deCephissus,Melasen
moetdenkoortsziekegeen hûngerlatenljden, Probatia,en heefteengebrekkigenafvoerdoor
maar hem op verlangen ligtverteerbare spj- een 20-talnatuurljke onderaardschekanalen
zen verschalen, bepaaldeljk zulke die de naar de zee van Euboea.Des winters is de
tem peratuur des ligchaams niet verhoogen. waterstand er hoog, doch hj daalt in de
Hiertoe behoorenm elk zacht-gekookteejeren, lente, zoodat alsdan een groot gedeelte van
dunne Soep en eene kleine hoeveelheid goed den drooggeloopen grond met graan,katoen
gebraden vleesch, terwjl hi
*
j zjn dorstIaet en rjst wordt bezaaid ot'o0k t0tweiland
koud water, vermengd m et eenig sap van dient. De aa1 uit dit Peer is van ouds bechinasappels Qfdtroenen,m ag stillen.Einde- roemd,doch zjneuitwasemingen zjngevaar1jk dient men vooralte letten op een gere- ljk voor degezondheid,weshalvemenmeergelden stoelgang en dezen,z00hjontbreekt, malen plannen heeft ontworpen om hetdroog
doorlavementenofdoorglaubprzoutbevorderen. te leggen.
Eene theorie van de koorts te geven is t0t
Kopeke,eigenljk koplLka, is eene het
nu tûe ondoenljk,daarwjn0g onbekendzjn eerstomstreeks1558gestempeldemunt,waarop
met de regeling der warmte in hetdierljk de Czaar te paard meteene lansisafgebeeld;
ligchum.Alles schjnt er op tewjzen,dat naar het Russische woord,datlansbeteekent,
in de hersenen een warmte-regelend orgaan heeft dit geldstuk zjn naam ontvangen.In
bestaat,hetwelk in het gezonde ligchaam een den beginnew arenerslechtszilverenkopeken,
warmtegraad onderhoudt van 370,5 C. ls nu ten getale van 100 in een roebel,- vûorts
door eene verkeerde bloedmenging dat geheel halve en kw artkopeken,alsm edestukkenvan
van verschjnselen ontstaan,hetwelk wj met 5,10, 15,20,25 30 en 50 kopeken.In1655
4en naam van koorts bestempelen, dan be- begon men koperen kopeken te slaan,van
vindt zich de warm tegraad des ligchaams op welke vooralde Siberische w egens hare zeld-
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zu mheid door de muntliefhebbers en wegens
haar gehalte aan edel metaalen haar uitstekend koper door de goudsmeden zeer worden
gezocht. De Russische muntwet van 1811
schrjft voor, dat er halveyheele en dubbele
kopeken van koper zullen ln 0ml00p gebragt
worden t0t vervanging van het voormalige

511

enoudheidkundigmuséum van Cltrotia@n VIII.

Andere kasteelen zjn deRozenburg,in 1604
doorIni
goJonesin gemengden stjlgebonwd,
met eene verzameling van geschiedkundige
zeldzaamheden en een sierljken tuin, en
Charlottenburg,Mn deAcadèmie vanschûone
kunsten afgestaan. T0t de bezienswaardige

papieren geld,en sedert1 Julj 1839 hebben gebouwen behooren het universiteitsqebguw
350 kqpekenof31/2papierenroebeldewaarde met de nieuwe bibliotheek en hetzoblogisch

van ée'n zilveren roebel. Later echter heeft muséum,in 1863- 1869gebouwd,desynagoge,
men kopeken çeslagen,die honderdstedeelen het stadhuis, de beurs,het tuighuis,hetge-

zjn van den zllveren roebel.
bouw der nationale bank, de loge dervrjKopenhagen,inhetDeenschk'
öbettltavn, metselaars, het tentoonstellingsgebouw voor
dehoofdstad van hetkoningrjk Denemarken njverheid,in 1872geopend enz.
gelegen op het eiland Seeland,aan de Sond
Dehoogererjksbesturen en deinstellingen
(hier4 geogr.mjlbreed)en aan eenesmalle van kunsten wetenschap hebben erhunzetel.
zeestraat) welkeSeeland van Amager scheidt
en tevens eene prachtige haven vormt,welke
5000 sûhepen kan bevatten en t0tstationvoor
de oorlogsvloot dient, telde in 1874 ongeveer

Aan het hooftl van laatstgenoemden bevindt
zich de universiteit,door Christiaan Jin1478
gestichten in 1788 gereorganiseerd. T0t hare
beroemdste hoogleeraren rekent men de god216000 inwoners,bjna allen beljdersvan de geleerden Cl- sen en M artensen,de regtsgeLuthersche godsdienst. Zj is op een eâbn leerden Kolderup-kosenninge en Krieger, de
bodem gelegen, doch tegen overstroomingen geneeskundigenBang,F,scAricFzf,Ottoen Stein,
beveiligd,en gesplitstin 3 deelen,nameljk de natuurkundigen Oerstedt en Steevtstrwp,de

de Oudstad ofhet westeljk gedeelte,na den geschiedkundigen Werlauf,AllenenSeltorn,
brand van 1795 fraajer wederopgebouwd, de wjsgeeren Sibbern en Nielsen,den kruidkundige Selto'
uw , den letterkundige M adniyj
den orientalist Westeryaard, dqn taalkenner
Petersen,,den sterrekundige d'Arrestenz.T0t
de universiteit behooren de académie v00r
Daarenboven heeft zj 3belangrjkevoorste- heelkunde, tw ee observatoria, een botaniden: Westerbro, Nörrebro en Osterbro.Zj is sche tuin en eene botanische boomkweednor vestingwerken omgeven die bevallige kerj,- voorts eene boekerj met 200000
wandelparken vormen,en bezit eene citadel
'. boekdeelen en 4000handschriften (v00r>1oud.
doch onderscheidene naauwe, kromme straten tellend,- de Nienwstadot'Frederiksstad,
inhetoostengelegen en hetfraaistegedeelte,en Cltrhtiaansl
taven op het eiland Amager.

De huizen,waaronderzich veleaanzienljke
gebouwen bevinden, zjn er bjna allen van
gebakken steen opgetrokken.Van de straten
is de Osterstraatde drukste,terwjlde Amaliastraat en de Bredstraat de schoonstezjn.

Perzische,Indische en Noordsche)en een uitgebreidmuséum voornatuurljkehistorie.Met
de universiteit is de polytechnische school,

in1829gesticht,verbonden,dewjlt0tde13leer-

aren,aldaarwerkzaam,00k onderscheidenepro-

Kongens Nytorv (de NieuweKoningsmarkt), fessoren der universiteitbehooren.Menheefter
hoewel niet regelmatig aangelegd?ls er het voorts eene veeartsenjschool, in 1773 door
grootste en schoonste plein, ligt ln hetmid- Abildyaard gesticht, in 1776 door den Staat
den der stad en is methet standbeeld van overjenomen en l
ater met eene landbouwCkristiaan V versierd. op het achthoekige academie verbonden,eene militaire school,in

Frederiksplein verheft zich hetfraaje ruiter- 1820, en eene voor de m arine,in 1781 ge-

standbeeld van Frederik F.DeVrouwenkerkj sticht, en eene metropolitaanschool, terwjl
van binnen eene reeks beeldhouw werken van Jeugdigekunstenaarsgelegenheidhebbenvoor
Tlborwaldsen bevattende, is de hoofdkerk des hunnevorming aan deacadémie voor schoone
rjks, - de Triniteitskerk onderscheidtzich kunsten, in 1754 gestichten in 1814 gereor-

door haren toren, geltlk o0k de Verlosserskerk, en de R. Katholieken hebben ereene
fraaje kapélin spitsboogstjl.HetKoninkljk
paleis,Christianyburg geheeten, een der aanzienljkste in Europa,is na den brandvan

ganiseerd. Onder de wetenschappeljke ver-

eenigingen telt men er: Het Deensch Genootschapvanwetenschappen,gestichtin1742,

en hetKoninkljk genootschap voorNoordsche

oudheidkunde. Dit laatste verreesin 1825 en
1794 doordenbouwmeesterR ansotin Fransch- gaf in de bjdragen van leden als Tltomsen,
Italiaanschen stjl hersteld; het heeft langs Aco/z
'
l,Finn-M aynusen,.
pdferq
sezzenz.krachtige
het slotplein eene breedte van 120 Ned.el bljken van leven.Voorts heeft men ereen
en een portaal met beelden en reliéfs van genootschap voor schoone kunsteu,een voor
Thorwaldsen. In het paleis vindt men in de muziek met talrjke zanggezelschappen enz.
ridderzaal een reliéf van Frennd en .
Bi.
g.
%en, MerkwMrdig is er wjders de Koninkljke
50 Ned. el lang en pRagnarauk''of den we- bibliotheek, eene der grootste van Europa;
reldbrand der Noordsche mythologie voorstel- zj is door Ckrotiaan III gestichten bevat
lend. In eene andere zaalheeft men:pAlex- 500000 boekdeelen en 20000 handschriften,
anders intogtin Babylon'',een beroemd reliéf waaronder vele in '
t Sanskriet.Eene andere
van Tkorwaldsen. De Amaliaburg bestaat uit boekerjjdoordegebroeders Classengesticht,

4 in Franschenstjl(LouisXV)opgetrokken bezit 30000 deelen, hoofdzakeljk van wisgaleizen,die te zamen eenachthoekig plein en natuurkundigen inhoud. Eenig in zjne
znsluiten;1én dier paleizen bevat hetnatuur- soort is verder het muséum van Noordsche
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oudheden in het paleis derPrinsenjhetwelk mukte het dorp en den omtrek Mn den bisin 1807 aangelegd en in 1843 meteen kabinet schopsstoelvan Roeskilde.Het dorp,datdoor
van Amerikunscheoudheden verbondenwerd. Raœo Grcz
--cfH : Urbs Absolonica, later
Daarenboven noemen wjnog:hetKoninkljk Portus Mercatorum ofCastrum de Hafnia gemunt- en medaille-kabinetin hetkasteelR0- npemd werd, ontving in 1254 de eerste stezenburg, - het muséum voor natuurkunde, deljke regten.In hetmidden der 14deeeuw
de verzameling van voorwerpen uit de werd dest
ad doorkoning Cl-of@elt0tresinatlur, vooral conchyliën, aangelegd door dentie gekozen en behield vervolgens dien
Qll
ristiaan VIH in Amaliaburg,- een mu- rang.Door de Hanze-steden werd zj meerséum van kunst, een ethnographisch mu- malen Mngevallen en in de 17de eeuw door
séum , - en eene verzameling van wapens de Zweden belegerd en gebombardeerd.Felle
in het arsenaal.Hetprachtigstemuséum echter brand teisterde haar in 1728,1794 en 1795.
is dat van Thorwaldsen, in 1846 geopend. Den zden April 1801 had erop de reede de
Het gebouw is sederi 1838 in een halfEgyp- merkwaardige zeeslag plaats,waarin de Entischen,half Griekschen stjl naar hetplan gelschen onder Nelson de overwinning bevan den archited B'
indesböllopgetrokken en haalden op de Ilenen.In 1807bovabarieerden
vorm t een vierhoek ter lengte van 70,ter de Engelschen de stad van den zden tntden
breedte van 40 en ter hoogte van 15 Ned.el. 5den September,Niaardoor 400 huizen en geMen vindt er 648 kunstgewrochten, door bouwen in asch gelegd,2000 huizen beschaThorwaldsen zelven vervaardigdj en vele an- digd en omstreeks 2000 raenschen gedood
dere, door hem bj uiterstewilsbeschikking werden.
Mn zjn vaderland geschonken.Daarenboven De omstreken van Kopenhagen zjn zeer
heeft men eene merkwaardige verzameling schoon 0n met onderscheidene Koninkljke
van schilderjen in hetpaleis Christiansburg lustpaleizen en velefraajevilla'
sversierd.
met vele stukken van Nederlandsche meesKoper, voorzeker een der vroegst beters, alsook m et eene afdeeling van stukken werkte metalen, werd door de Israëlieten
van lleensche meesters. De verzameling van reeds uit Egypte gehaald, en de kunst,om
M oltke in Tâoft's paleis bevat 156 stukken, het uit zjne ertsen teverkrjgen,wordtbevooral van de Nederlandsche en Duitsche schouwd als de uitvinding van een Phoeniggenaamdjdiein 1594 vöpr Chr.
schilderscholen,en deKoninkljkeverzameling ciër, Ca,dmkn.
van gravures omstreeks 8000 plyten. De naar Griekenland ging en ereenekopermjn
schouwburg, in 1748 gesticht en vö0'r korten in eenderbergen van Thraciëopende.Bjhet

tjd vernieuwd, is hoofdzakeljk gewjd aan onderzoeken van oudegqaven in Skandinavië
de Deensche dramatische kunst. Behalve het
volksthéater in het Casino bestaan er n0g 3
andere schouwburgen, terwjl onder de uitspanningsplutsen vooral Tivoli, buiten de
W esterpoort gelegen en in 1843 geopend,

druk bezocht wordt.Eindeljk heeftmen er
een algemeen hospitaal met 800 bedden,op

kosten der stad gebouwd,- voorts het Frederikshospifnnl, een kraamvrouwengesticht,
een vondelingshuis,een doofstomm en-en een
blindeninstituut en een verplegingsgesticht
voor zieken uitaanzienljken stand.
H oew el het fabriekwezen er zich geenszins op een hoogen trap van ontwikkeling
bevindt, heeft men er meer dan ééne porseleinfabriek,onderscheidene machinefabrieken,
een linnen-en zeildoekfabriek,eenige papier-

is gebleken, dat sommlge volken in N00rdEuropa er wapens van vervaardigden. Dit
metaalis zjnn=m verschuldigdaanheteiland

Cyprus (Kypros),dat koper leverde Mn de

Grleken en Romeinen.
H et koper is in de natuur sterk verspreid,
komt zelfsin kleine hoeveelheden in planten
voor en wordtalsbestanddeelvan onderscheidene delfstoFen gevonden.Totde koperertsen
in meerbeperkten zin behooren:gedegen koper, op verschillende plu tsen in de Oude en
Nieuwe W ereld ontdekt,- koperoxydulemet

jzeroer,- koperkiesen bontkopererts(beide
uit koper, jzer en zwavel bestaande), fahlerts (koper, antimonium en zwavel),malachieten koperlazuur(beidekoolzuur koper).Vele koperedsen bevatten kleine hoefabriekenjuurwerk-enchronometermakerjen, veelbeden zilveren dienentevenst0tverkrjjzer-,metnal-en bronsgieterjen,bierbrouwe- ging van dit lM tste. Doorgaans vindt men
rjen enz.,en descheepsbouw iservan veel verschillende soorten van kopererts in elkanbelang.Kopenhagen is voorts het middelpunt iers nabjheid of 00k dooreengemengd.Een

van den geheelenDeenschenhandel,zoodathet uitmuntend mengselvandienaardisdekoperlei?
er niet ontbreekt aan banken,verzekerings- eene van petroleum doorweekte,metallerlel
mutschappjen enz.Spoorwegen loopen van soorten van koperertsen,met bruinkool,als-

de stad nMr Korsör en Helsingör,en zj is medemetjzer-,l00d-rnzinkertsenve= enqde
dcortelegrufdraden metalledeelen desrjks mergellei.A1s erts islntusschen hetkoperkles
en met hetbuitenland verbonden.Zj onder- het meest in gebruik.Men verkrjgtdaaruit
houdteene geregeldestoombootvM rtmetKiel, veelalhetkoper door een herhaald roosten en
Liibeck,Stettin,Noorwegen,ZwedenjEnge- smelten,waarbjgeleideljkhetzwavel,hetjzer
land,Frankrjk,New-Ybrk enz.,en harebur- endeoverigemetalenwordenverwjderd.Deze
gersbezittennagenoeg400koopvurdjschepen. bew erking levertin deeersteplu tskopbn teen,
Omstreeks het midden der 12de eeuw was wM rin al het metaal van het erts,nog wel
Kopenhagen nog egn gering visschersdoo ,in verbondqn metzwavel,mPr bevrjd yan de
welks nabjheid blsschop Ahsalon het sterke Mrdachtlge deelen,M nwezlg is.DuruitverkasteelAxelhuusstichtte.Lu tstgenoemdever- krjgt men het zwartkoper (ruwkoper), (lat
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Dit metaal wordt t0t velerlei doeleinden
het gaarkoper, dat n0g eene zuiverende 0m- gebezigd. In onvermengden toeatand is het
smelting behoeft om volkomen smeedbaar te weinig geschikt voor gegoten voorwerpen,
warden.Hetkoperkomtin den handelvoorin omdat het bj het gieten ligtblazig wordt.
rondej dunne,onregelmatige schjven (roset- Men maakt er echter koperen platen en ketenkoper)ofindikkegegotenplaten enstaven perdraad van, versmeedt het t0t ketels en
(plaatkoperenstafkoper).Eenegrootehoeveel- stempelt het t0t munten. Voorts vormt het
heidkoperwordtuitnatuurljkekoper-houdende door zamensmelting met andere metalen zeer
wateren(kopervitriooloplossingen),doordaarin belangrjke legéringen, zooals messing (g00l
geworpen jzer afgescheiden (cementkoper).
koper) en tombak (kopermetzink),- onderIn denlaatsten tjd isdemethodeom koper scheidene soorten van brons (kopfr mettin

reedsveelzuiverderis,- enhieruiteindeljk

te winnen langs den natten weg meer en ofmettin en zink),- en argentacn ofnieuw
meer in zwang gekom en,en hetls reeds ge- zil
ver(koper,zink ennikkel).

bleken, dat m en hydrom etallurgisch metaal
Van de scheikundigeverbindingenmetkoper
met voordeel halen kan uit grondstoFen, vermelden wj diemetzuurstof,nameljk het
oxydule, dat eene roode,en hetkoperwaarinzichslechtsl/jdet0tl/gdeo/okoperbevindt. koper
Van groot belang ls voorts het winnen van oxyde dateene zwarte kleurheeft.Heteerste
koperalsbjproductdersoda-industriein 00r- kleurt eene gesm oltene glasmassa koperrood
den, waar men zich,t0tbereiding van zwa- en het laatste groenjzoodat beide in de glasvelzuur, Van koperhoudend zwavelkies be- fabrieken, het oxyde 00k t0t groenverwen
dient, zooals op groote schaal geschiedt te der glazuur in pottebakkerjen gebezigd
Newcastle upon Tyne en in Lancashire.In wordt. De koperoxydezouten, die aan het
1869 bedroeg de koperproductie in de dis- oxyde beantwoorden,hebben in waterhoudentricten aan de Tyne ongeveer 82000 tolcen- den staatalleneenefraajekleur,meestaleene
tenaars, waarvan 5600 a1s zwavelzuur koper groeneofblaauwe;watervrjzjnzjongekleurd.
in den handel kwamen.De waarde dier pro- Het belangrjkst onder deze is hetkoperviductie was 340000 pond sterling, en in het triool(zwavelzuur koper),dat in de natuur
daaropvolgendlaarverkreegmenn0gveelgroo- in opgelosten staat voerkom t, voorts in
ter hoeveelheid.- Koperhoudend kieswordt grcote hoeveelkeid in fabrieken bereid wordt

op de volgende wjze bewerkt:Eerstwordt en doorzjneontledinj doormiddelvan elecdoor roosten in hiertoe ingerigte ovens het triciteit zuiver metalllsch koper levert, zoo-

zwavelz00 veelmogeljk in de gedaante van dat het uitstekend te pas komt bj de4a1zwaveligzuur verwjderd,hetwelk, in zwa- vanoplastiek.Verschillende soorten van azjnvelzuur om gezet, t0t het bereiden van glau- zuur koper worden al
s groenspaan 4eberzout en soda Yvordt aangewend. In het bruikt. Bergblaauw en berggroen zjn nlet
achterbljfsel der Engelsche sodafabrieken anders dan koolzuur koper, en het fraaje

vindtmen gemiddeld 3 t0t 50/0koper,- het Schweinfiirter groen bestaat uiteene verbin-

overigeisjzeroxyde.om uitdatachterbljfsel ding van azjnzuur met arsenigzuur koper.

het koper te halen wordthetmetkeukenzout Het Bremer blaauw en Bremer groen dM rvermengd en geroost,waarbj hetkoperver- entegen is geen koperzout,maar een waterbindingen aangaat,welke in water oplosbaar houdend koperoxyde (koperhydroxyde).Metlzjntwaarnamen uitdekoperhoudendevloei- lisch koper w ordt door sterke zuren aangestof het koper door middel van jzer doet tast en opgelost, vooral dool* salpeterzuur,
neêrslaan.Ditkoper wordt daarna zorgvuldig alsmede door geeoncentreerd zwavelzuur in
gewasschen, gedroogd en omgesmolten. De kokenden toestand.Zwakkezuren,bepaaldeljk

koperproductie over degeheeleaardeschatte plantenztlren, bjv. azjnytasten het o0k aan

men ln hetlaatstvan 1871 op ongeveerll/sde onder medewerking van de dam pkringslucht,
m illioen tolcentenaars. Van dataantallevert welke de zuurstof levert voor de oxydatie.
Rusland er 130000, Engeland 350000, O0s- Daarom is hetgevaarljk,spjzen in koperen
tenrjk 60000,Chili 280000,Noord-Amerika pannen te laten staan,daar alle koperverbin200000, Pruissen 93000,Spanlb 40000,Zwe- dingen vergiftig zjn.Koperen keukengereedden 40000,België 20000,Saksen 9000,Cuba schap moet goed vertind wezen.Onderschei40000jBolivia en Peru 30000 enz.Degemid- dene koperzouten behooren tOt de geneesdelde prjs van hetkoperis72gulden ieder middelen.
K opergravures noemt men afdrukken
tolcentenaar (50 Ned.pond).

Devoornaamsteeigenschaqpenvanhetkoper
zjnbekend,nameljk zjneelgenaardigeroode
kleur,zjnegeschiktheid om yepoljstteworden, zjne gematigde hardheld, groote taaiheid,aanmerkeljke smeedbaarheid en duur-

van koperen ylaten,waarop doormiddelder

graveerknnst(zlealdaar)ietsgeteekendis.De

oudste gegraveerde platen waren van edel
metaal. Daarna bezigde men koper, tin en

jzer. Van de beide laatsgenoemde metalen

zaamheid in de lucht, zoodra zich op het was echter het eerste te zachten hetlM tste
metaaleenegroenekorst,groenspu ngenaam d, te hard. Het tin bleek niet bestand te wezen

gevormd heeft.Hetsmeltvoortsbjeenematige
witgloeihitte en heeft een soorteljk gewigt
van 8,15 t0t 8,19.Bj langdurig gloejen in
de opene lucht ontstM top zjneoppervlakte

tegen detdrukken,enhetjzerwasmoejeljk
tebewerken.Had men echtereene jzeren of

liever eenesà len plaatin gereedheid,dan k0n
lnen daarvan 50000 afdrukken bekomen,ter-

eene korstvanbruinachtig-zwartoxyde,koper- wjleenekoperen plaat,waarmedemener4000
asch ofhamerslag geheeten.
vervaardigd heeftj geheel isatkesleten.Ja
IX.
33
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het kost d6n behendigsten koperdrukkerreeds maakten dan om geld teverdienen.Zj levermoeite om 4- of 500 goede afdrukken te den de Klrjkeslechte afdrukken,die veelal
leveren. De oudste drukken zjn met eene op verkoopingen voorkomen en met de oordunne zwarte verf met de hand ofmeteene spronkeljkeprenten van denmeesternietzjn
handrol,- de latere meteene veeldonkerder te vergeljken. D00r het herhaald afvegen
kleur op de boekdrukpers vervaardigd.Men der plaat worden de scherpe ljnen dergraonderscheidt voorts gravures en radéringen. vures allengs weggeschuurd en weggepoljst,
Dezelaatstenzjn Qorspronkeljke voortbreng- zoodat de zachtste tinten allengs flaauwer

selen van schilders,die daarbj den vrjen worden cn eindeljk geheelverdwjnen,ter-

teugelvierden aan hunne fantasie,- deeerste wjl daarentegen de donker-getinte plaatsen
daarentegen vertolkingen vanschilderstukken, in zwarte vlekken veranderen.Kon men vermet geduldige kunstenaarshand op hetkoper volgens M n de bestellingen niet voldoen,dan
gegritt.Beidesoortenvankunstgewrochtenwer werd de plaat geretoucheerd ofop nieuw met

denvanoudszeeropprjsgesteldenreedsvroeg hetgraveerjzer uitgediept.Vele platen zelfs
was men er op bedachtom daarvan verzame- zjn van geslachtt0tgeslachtovergegaan en

lingen aan te leggen,waartoe vooralde abbé bj herhalinr na afsljting weer in ordegede M arolles in hetmidden der lideeeuw in bragt.Sommlge prenten van MareantoniovorFrankrjk hetvoorbeeld gaf.Nahem bejver- men 00k thans n0g a1s zeer iaauwe afdrukden zich vooral M arlette, k%ilrestre, ./trztxzl, ken een handelsartikel ()p de Pauseljke

Pa
D
ignon-bqonral, graaf Rkal, D'
urand en drukkerj teRome.Dechalcopaphie van het
ebois te Parjs, de bankler W inckler te muséum teParjsbezitdegrootsteverzameling
Leipzig, graaf I'
qies te W eenen) Ploos van
Amstel en Ter&.tolk rczlRoelen te Amsterdam ,
Reynolds,A crk Masterman Sykes en de hert0g nan W'
lckïzl
sf
/Alwz te Londen dergeljke

van koperen platen en verkûoptdaarvan n0g

a.ltjd* afdrukken, welke voorzeker niet
fraai, doch in elk gevalzeergoedkoop zjn.
op de oude kopergravures, door de kunste-

verzamelingen bjeen te brengen.O0k bj de naars zelven in den handel gebragt, vindt

vorsten ontwaakte de lustt0t verzamelen,en m en alleen den naam ofhetnu mteeken van
daardoor ontstonden de openbare verzamelin- den graveur.Toen deze later de handelszaak
gen te Parjs,Dresden en W eenen.Tevens aan een kunstkooper overliet, plaatste 00k
werden kopergravures in ljsten achter glas dezezjnnaam opdeplut,enlaatstgenoemde
geplu tst t0t versiering der vertrekken,z00- ging allengs van de eene hand in deandere
dat zj zelfs de schilderjen verdrongen en over,telkensmetnu msverandering.Zulk een
hierdoor een belangrjken invloed verkregen naam was teven: een adrea van den persoonj

op de beeldende kunst.Vooralin onzentjdis bj wien zoadanige afdrukken te bekomen
deliefhebberj voorfraajekopergravureshoog waren, en men spreekt alzoo, als kenmerk
geklommen,weshalvedezeeeneopmerkeljke eener gravure, van een afdruk pvöôr alle

1*01 ill den kunsthandel vervullen.oorspron- adressen''ofnmetheteersteadres''.Denamen
keljk waren zj zeergoedkoop.AlbreelttD'
:- van sommige adressen Btrekken t0t aanbeverer verkocht 0p eene reis door de Nederlan- ling, omdatmen wist, dat zj alleen goede
den (1520) eenq van zjne fraaiste prenten, platen gebruikten, terwjlanderen zich vaak
'! voor 4 stuivers het stuk, m et afgesletene platen vergenoegden.AanbepAdam en Eva'
en om streeks 50 Jaren later kostte een afdruk velenswaardigisbjv.hetadresVanArM e%len,

van alzjnewerken slechts36gulden.Intus- terwjlmen van het adres Salamanea of Tâoschen vindt m en in de l7de eeuw reeds de vc,
9.
Wzl slechts zeer middelmatige afdrukken
DIlonderd guldens prent'' van a?embrandt, verwachten kan.Voorts hadden de kopergraalzoo genoezad naar den prjs?dien dekun- veurs steeds de gewoonte om gedurende het
stenaar voor elken afdruk vorderde.In onze bewerken der plaat nu en dan afdrukken van

dagen even&velzjn de prjzen voorkopergra- dezete nemen,waaruitzj zelven of hunne

vures van oude meestersverbazend hoog ge- vrienden konden zien ,h0e het werk &0u uitklommen,vooralwanneer er goedeafdrukken val
len. Deze dragrn den nMm van pproefVerkochtworden.
drukken''enMjn dlkwjlseenig.

De betrekkeljke schoonheid en vaak 00k

Afdrukken,welkegenomen zjnvöördatde

de zeldzaamheid van een afdruk is aan be- naam van den kunstenaar ofvan den drukpaalde kenmerken tezien.Bj de werken der ker op de plaat is gegraveerd, dragen den
oude meesters onderscheidt men in hetalge- naam van afdrukken pvöôr de letter(avant
meen
en latere drukken. De eerste lalettrel'',- daarnaheeftmen erpmetaan-

zjn afkomstigvan depasvervaardigdeplaten gelegd schrift(lettregrisel''eneindeljk pmet
en tevens van de meesters zelven, die volkomenschrift(lettrenoirel''.Daarenboven
tegeljk graveurs, drukkers en prenthande- heeft men afdrukken op verschillende soorten
laars waren.H et aantalprenten,door hen in

0m100p yebragt, bedroeg zeldcn meer dan
eenige dulzenden,en menverhu lt,datIwkas
tl
'
tzzzLeqden zoozeer gesteldwasop zjngoeden njam, dAt hj alle mislukte afdrukken

vernietlgde. Ult de nalatenschap echter der
ktlnstenaars kwamen de gegraveerde platen
in het bezit van erfgenamen of kunsthandelaars, die met geen ander doel afdrt
lkken

van papier.Intusschenverdienentegeawoordig
dtl drukken pvöör de letter'' niet meer den

naam van proefdrukken)daarzjenkeldienen
om een hoogeren prjste bedingen.Bj vele
gravuyes heeftmen ter beoordeelillg van den
ouderdom te letten Op den zoogenaamden

nbaard/'.Graveer-en radeernaald doen aande
uiteinden der strepen of groeven een ruwen

rand achterbljven,dieveelinkt oplleemten

KOPERGRAVURES-KOPPE.

alzéo aan de yrenten een eigenaardig voorkomen geeft.Dle ruwe rand wordtdoorqaans
weggeschaafd, 't geen echter bj radérlngen
0ok dikwjls achterbljft.Hierdoor worden de
strepen op de prent onduideljk, eeniger-
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/1oesammelte W erke''zjn in 1856in 5dee1en door Böttieher uitgegeven.
K opitar (Bartholomaells),een verdiensteljk beoefenaar der Slawische taal,geboren

den 23sten Auyustus 1780 te Répnje in het

mate als had men metde pen inkt op vloei- hertogdom Kraln, bezocht in 1790 de school
papier gebragt. D ie baard is vooral door te Laibach, werd in 1799 huisonderwjzer
Renbrandt gebezigd om de donkere tinten te bj baron Zois en vervolgens secretaris van
versterken. Daar echter bj hetafsljten der dezen.In 1807begafhjzichnaarW eenen,en
plaat die baard meer en meer verloren werd in 1809 ambtenaaraandehofbibliotheekj
raat,zjn de prenten,waarop hj hetkrach- nadathjzichreedsinhetvoorafgaandelaaraan
tlgst voorkom t, de oudste en alzoo de kost- deuniversiteithadlateninschrjvena1sstudent
bM rste.
in de regten.Tevenswjddehjzich bj voorKopieregt,zie Nadruk.
keur aan de beoefening der Slawische taalen
Kopisch (August), een Duitsch schilder letterkunde1en schreefeene:31Grammatik der
en dichter,geboren te Breslau den 26stenMei sl
awischen Sprache in Krain(1808)''.Nadathj
1799, genoot eene zorgvuldige opvoeding en reeds in 1814 Parjs bezocht had,deed hj
bezocht hetgymnasium onder de leiding van later eene reisdoorDuitschland en Engeland,

Manso, die den wensch uitte,dathj zich
bj de wetenschap z0u bepalen.Hj betoonde
echtergrooteneiginr t0tde kunst,entoenhj
in 18,15 de academl
' e te Praag bezocht,verdeelde hj zjn tjd'
tusschen decollegies,de
boekerj,de schilder-en dichtkunst.TeW eenen leerde hj door Wbek AeAt
zzlt
p'
,
?
pif.
p'de

en in 1837 00k dool'Italië.In 1843 werdhj
hofraad en eerstecustosderKeizerljkebibliotheek, doch hj overleed reeds den llden
Augustus 1844.Zjne taal-en letterkundige
geschriften zjn zeerbelangrjk,doch in zjne
geschiqdkundige werken betoonthj zich een
overdreven jveraarvoordeuniederSlawische
kennen,
Serbische volksliederen
en daar de volken.Zjn voornaamste werk isde:rGlavervaardigers Van deze niet ecns bedreven golita Clozianus (1836)''.V00r Mlrestre's uitwaren geweestin deschrjfkunst,lachtehet gave van hetSlawischeEvangelievanRheims
denkbeeld hem t0e om gedichten te scheppen (
01848)leverA KopitardeLatjnschevertaling.
zonder ze op te schrjven,maarze enkelin 0k ls eene verzameling zjner kleineregehet geheugen te bewaren en uit hethoofd op schriftenuitgegevendoorMiklosielt(1857enz.).
te zeggen. Z00 dichtte hj onderscheidene Kopp (Ulrich Friedrichljeen verdiensteballaden en zelfsheldendichten,diehjvoor ljk oudheidkundige, geboren te Cassel den
devuistvoordroeg,terwjlvane'énvandeze, 18den Maart 1762,studeerde in de regten en
Bônse,der Samnite''geheeten,latereenfrag- werd in1788justitieraad,vervolgensgeheimment is opgeschreven. Een gebrek aan de referendarisen eindeljkgeheim landssecretaris
regterhand,dooreenvalophetjsopgedaan, in zjne geboorteplaats.ln 1802 zag hj zich
hinderdehem in zjne oefeningen in de schil- benoemd t0t directeur van hethof.archiefen
derkunst.Totzjne herstellingreisdehj naar ontving in 1803 den titelvan kabinetsraad,
Italië, nadat hj in 1829 Breslau wederom doch vroegin 1804 zjn ontslaquitde staatsbezochten 3Jaren teDresden gewoond had. dienst, werd in 1808 honoralr professor te
Te Rome liet hj deschilderkunstvaren en Heidelberg en woonde later asabteloos te
begafzichn=rNapels,waarhjverseheidene Manheim.Hj overleed opeenereisnaarMarjaren met Platen en anderen zichtgelegdeop burg den 27sten Maart 1834.Zjne:spalaede studie van het volksleven,het volkstoo- ographia critica (1817- 1829,4 dlnl'/is een
neel en de volkspoëzj. Als een uitstekend uitmuntend werk, en in zjne:rBilder und
zwemmer ontdekte hj hier de vermaarde Schriften derVorzeit(1819- 1822),verklaarde
BlM uweGrot.In 1828 keerdehj terug naar hj op eene voortreFeljke wjze de PhoeniBerljn, waar hj de algemeene toegenegen- cische en Gothische gedenkteekens. Voorts
heid en den titelVan professor ver#iierf.Aleer schreefhj:pDe nuptiisphilologiaeetMemurii
nog dan door zjne op schetsen geljkende (1836)/', - rHandbuch zur Kenntnisz der
schilderstukken, dan door de uitvinding van Kurhessischen Landeqverfagsung und Rechte
eene soqrt van kagchels,dan doorzjne ode (1796- 1804, 6 d1n)'',- en pBruchstiicke
aan koning Friedriel
t WVIJZI- IV (1840),dan xur Erlxuterung der deutschen Geschichteund
door zjne vertaling van Dante, maakte hj Rechten (1799- 1801,2 d1n)''.
zich bekend door eene uitgave van ItaliaanKoppe (Johann Gottlieb)! een verdiensche volksliederen onder den titel: rAgrumi steljk Duitsch landbouwkundlge,geboren te
(1837)''en vooraldoorzjnerGedichte''onder Beesdau bj Luckau den zlstenJanuarj1782,
welke hetlied van rNoah''zeerpopulairge- l
bezochthet Ycéum te Liibben,leerdehet
worden is.In 1847 en later woonde hj te andbouwbedrjfop de goederen vaM dengraaf
Potsdam, waarhj op lastdesKoningseene TG% Solms en werd in 1800 besttlurder van
beschrjving der mschlösser und Gârten zu het riddergoed Grëfendorfbj Jiiterbogk,Potsdam (1854)''vervaardigde.Daarenboven voorts in 1811 leeraar aan de académie te
oefende hj zich in hetmodelléren in kneed- Möglin en bestuurdervan deboerderjaldaar.
bare massa's en leverde onder anderen een In dien tjd schreefhj hetboek:runterricht
reliéfvan het eiland Capri,de Blaauwe Grot im Ackerbau und in der Viehzucht (1821 en'
en de Syrenen-eilanden.Hjoverleedplotseljk later,2 dln)'',hetwelk grootenbjvalvond.
te Berljn den 3den Februarj 1853,en zjne Van 1814 t0t1827 bestuurdehjin Oberbar-'
33*
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nim de goederen van Eekard en verwierf tingen gestudeerdhad,waarzjne:pAbhanddaardoor een klein vermogen, zoodathj in lung iiber OFenbarung in BezugaufKant'sche
1827 en 1830 pachter w erd van domeinen. und Fichte'sche Philosophie(1797;2dedruk

llierdoorkwam hj in aanraking metderegé- 1802)'/ in het licht verscbeen, deed hj in

ring en zag zich achtervolgens benoemd t0t 1797 eene reis door Zwitserland en keerde
DLandesökonomierath'',t0t lid der Algemeene toen naar zjne geboortestad terug. Zjne

Synode teBerljn en in 1849 t0tlidderEerste
Kamerin Pruissen.Hjoverleedden lstenJanuart
j1863 op een riddergoedte Beesdau.Hj
heeftzichJegensden landbouw zeerverdiensteljk gemaakt.Reedsin 1814 vercenigdehj

vriendschappeljke betrekking t0t Jacobi gaf
aanleiding t0t hetschrjven van het strjdschrift: pschelling's Lehre, oder das Oanze

der Philosophie desabsoluten Nichts(1803)*'
.
Nadat hj sedert 1804 als kanselredenaar

zich met anderen t0t de:yAfittheilungen auf aan de St. Ansgarius-kerk te Bremen was

dem Gebiete der Landwlrthschaft (1814- werkzaam geweest,zag hj zich in 1807 be1824,6 d1n)''.Vool'
ts schreefhj:pRevision noemd t0t hooqleeraar aan de universiteit
der Ackerbausysteme (1818)''
, - pAnleitung te Landshut,btlwier opheëng in 1827 hj
zur Kenntnisz, Zuchtund Piege derMerinos

naar Erlangen verplaatst werd.Hier overleed

(1827)''? - nAnleitung zu einem neuen vor- hj in den nacht van den 4den op den 5den
theilhaltûnBetriebcderLandwirthschaft(1829, September 1858. Van zjne geschriften ver3 dlnj6dedruk 1856)'' pDarstellung der melden wj n0g: rDarstelltlng des W esens
landwlrthschaftlichen Verhiiltnisse in derMark der Philosophie (1810)''- nphilosophiedes
Brandenburg (1839)'', pueberdie Erzeu- Christenthums (1813- 1815, 2 d1n;:de druk
gung desRubenzuckersa(1841)/'?- pBeitrâge 1828)'',- ppolitik nach Platonischen Grundzur Beantwortung der1!rage:Slndkleineoder sâtzen, m it Anwendung auf unsere Zeit
grosze Landgiiter zweckmëszigerfiirdasa11- (1818)''? - nRechtslehre nach Platonischen

gemeineBeste(1850)',- nBetrachtungeniiber Grt
m dsâtzen (1819)9' - nvertraute Brietb
die Grundsteuor (1850)'', en sueber die iiberBiicherundW elt(1820- 1823,2dln)''
,en pphilosophie der Philosophie (1840)''.
Verwaltung derLandgemeinden(1851)''.
Koppen isdenaam vaneeneheelkundige Peter von #lo da, een geleerde, die zich
bewerklngjdienende om de huid op eene be- Jegens de oudheid-j aardrjks- en volkeren-

paalde plaats te prikkelenen hierdoora:eiding kunde en de statistiek van Rusland zeer verte bezorgen aan dieper gelegen deelen. Het diensteljk heeft gemaakt.Hj werd geboren
geschiedt door boven die plaats door middel teCharkow den 19denFebruarj 1793,bezocht
van koyglazen ofkoppen van kaoetsjoek een hetgymnasium en deuniversiteitin zjnegeluchtledlg te maken.Hiertoe doetmen in z00- boortestad en promoveerde er in 1814 t0t
danig glas, datden vorm heeftvan een thee- meester in de regten. De kennis van Rus-

kopjejeen weinig aethersulphuricus,steekt land was het hoofddoel van zjn streven
en met dat oogmerk volbragthj bjna ieder
Jaar wetenschappeljkereizen binnenenbuiten
de grenzen van dat land.Hj schreef: poverzigt der bronnen eener gesehiedenis der letterkundevanRusland(1818).''Opzjnetogten
verzamelde hj berigten omtrent SlawlschRpssische gedenkteekensen getrouwe facsimimesles bevat, en plaatstmen daarboven een le's van handschriften,endeeldedeuitkomsten
gedeelteljk luchtledig kopglas, dan wordt mede in afzonderljke werken en in die der
hierdoor bloed ontlast,en men geeft dM raan Académie van W etenschappen te Petersburg.
den naam van bloedige kowzdzl.- Inplaatsvan Z0o leverde hj berigten overde pNoordkust
glazen gebnikt men tegenwoordig veelaleen van de Pontus(1823)''- en noverde driebeker van zeer veerkrachtig kaoetsloek?op hoofdige Hecaté en hare r01in degeheimeniseen glazen kelk bevestigd.D00rhetkaoetsloek sen (1823)'',- voorts:nBerigten overoudin elkander te drukken,den rand op de huid heden en kunst in Rusland (1822)''j- en
te plaatsen en dan hetkaoetsjoek weder l0s nBouwstoFen voo1* eene geschiedenis der bete laten zoodat het zjne bekervormige ge- schaving in Rusland (1827)'', - alsmede:
dM nte herneemt, brengt men zondermoeite sGeschiedenis van den wjnbouw in Rusland
eene luchtledige ruim te voort. H et koppen (1832).''Reeds in 1826washj benoemd tot
dien in brand en zethetglas lucbtdigtop de
huid.De vlam verteerterdezuurstofenvormt
een luchtledig,zoodat het bloed en de vochten in de daaronderliggende huid worden opgetrokken. Hieraan geeftmen den naam van
drooge koppen.- Kerftmen echter die plu ts
meteen kopsnepper,die 8t0t12uitspringende

kan alleen gesehieden op eene platte opper- correspondérend 1id derAcadémie van W etenvlakte der huid van voldoende grootte en is schappen te Petersburg, bezacht op lastder
dusbj magere menschen weleenszeerm oei- regéring de rjksdomeinen in het gouvernement Taurië en gaf hetnlfrimsehe colledaJeljk.

raurica (1840)''in het
K öppen.onderdezennaam vermeldenwj: neum (1837)''en de p'
FriedrleltA'ii
zzezl,eenDuitschwjsgeer,ge- licht.Als1id derW olga-cgmmissieverzamelde
boren te Li
ibeck den QlstenApril1775.Hj hj bouwsteFen voor zjne verhandelingen:
bezocht er de Catharina-school en studeerde

over den woud- en watervoorraad op het

vervolgenste Jenain degodgeleerdheid.Tevens woonde hj dewjsgeerlgevoorlezinyen
bj van Reinkold en FïcAfeen gevoelde zlch
nietweinig aangetrokken doordeyhilosophie
vaa iedagen.NaotW n0g eenJMrteGöt-

W olga-gebied (1841)'', en pover de gesteldheid van den bodem tussehen den benedenloop
van deDqjeprenhetmeervan Azof(1845).''
Hj schreefvoortsuitmuntende opstellen over

de verschillende volksstammen van Ruslan4
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en gaf daarbj eene f
raaje pEthnographlsche gesteld door eene mislukteberoeping teHaarkaart van Europeesch Rusl
and (1851).''Kort lem,wjddehj zich meerdan tevorenaande
durnaverscheen zjneostatistiekereisinhet studie der natuur en werd voorts na de 0m-

land der DonscheKozakken(1852)''
,en ein.
deljk eenvoortreleljkwerkoverdepNegende
volkstellingin Rusland (1857).'9In 1860begaf
hj zich n=r zjn landgoed Karabagh in de
Krim ,een geschenk van den Keizer,en overleed aldaar den 4:en Junj 1864.
K oprolieten noemt men versteende
uitwerpselen van vöôrwereldljke dieren,
waarin m en vaak schubben, beensplinters,
kleine beentjes eh tanden aantreft.Zj vertoonen zich doorgaans alsronde,geelachtigwitte of bruine massa'smetspiraalljnen aan

de oppervlakte, afkomstiy van de ploojen
van den endeldarm.Men vlndtze in beenderenholen, bjv.in het h0l van Kirkdalein
Yorkshire,en alsdan geljken zj op deuitwerpselen van heiendaagscheroofdieren.Somtjds echter bevatten zj overbljfselen van
visschen en zjn in datgevalafkomstig van

wentelingvan 1795,diehj vanganscherharte
toejuichtejgekozen t0tlid dermunicipaliteit
te Leiden;dochtoen eeneniet-herkiezingzjn
jver metondank beloonde,bepaaldehj zich
hoofdzakeljk bj den landbouw en bewees
daaraan - vooral in de betrekking van
directeur van landbouw (1792- 1819) gewigtige diensten.Daartpe behooren zjneaanmoediging t0tbebouwing van woestegronden,
vooral van de duinen,de stichting van commissiën van landbouw , de maatregelen t0t
verbetering van het paardenras,hetveefonds
tegen de runderpest, de vestiging van het

kabinetvan landbouw,entalrjkegeBchriften,
zooalshetsMagazjn van den Vaderlandschen
landbouw (1812-1814)'',- de rsàten van
den landbouw (1806- 1828)'' enz.In 1815
zag hj zich benoemd t0t hoogleeraarin de
landbouw-en kruidkunde M n de hoogeschool
groote roofvisschen ofvan de reusachtige ha- te Utrecht.Metjvernam hjzjnebetrekking
gedissen (saurii) der vöörwereld,en komen waar en vervulde tevens predikbeurten in de
dan voor in uitsestrekte lagen.Debestand- kerk der Doopsgezinde gemeente aldaar.00k
deelen der koprolleten verspreiden een opmer- beoefende hj in vrje uren metgeestdriftde
keljk licht over de voeding der vôörwereld- Vaderlandsche letterkunde, en ontving in
ljkedieren.Zjbezitten voortseenaanzienljk 1835 wegens 7o-jarigen ouderdom een eervol
phosphorusgehalte,zoodat zj na behandeling emeritaat.Kostte hethem o0k veelzjn gemetzwavelzuurzeergeschiktzjn t0tbemes- liefden botanischen tuin te verlaten,toch beting van hetland.O0k de guano kan men be- hield hj zjnebltbmoedigheid,en overleed te
schouwen a1seene koprolietenvormingvanhet Utrecht op den 9den Januarj 1849.Hj was
ridder derordevandenNederlandschenLeeuw ,
tegenwoordigetjdperk.
K ops.Onder dezen n=m vermelden wj: cllratorvanhetseminarium derDoopsgezindenj
W illem Xpzd, een Nederlandsch letterkun- lid der eerste klassevanhetKoninkljkNederdige.Hj werdgeboren teAmsterdam in 1724 landsch Instituut,dîrecteurvan het Provincien heeft zich vooral een naam gemu ktdoor aa1UtreehtschGenootschap,lidderMaatschappj
zjne: sschets eenergeschiedenis der rede- van NederlandscheLetterkundeenz.Vanzjne
rjkers''2opgenomen in de werken derMaat- geschriften noemenwj nog:plnwjdingsredr'
schappj van NederlandscheLetterkunde.00k voering over het aanbelang van het acadeis van hem in handschrift eene verhandeling misch onderwjsin deNederlandschelandhuisoverrotldewoorden enspreekwjzen,getrok- houdkupde (1816)'', - rStaat van Hollands
ken uiteen getjdenboek enz.
''in de boekerj duinen en ontwerp t0tvruchtbaarmaking derdier Maat3chappj aanwezig.Eenigedoorhem zelven (1818,2 dln)'',- pproevenvan uitervervaardigde gsdichten zjn in verschillende ljke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene
bundelsverspreld.Hj overleedin 1776.
Jan Kops,een verdiensteljk Nederlandsch redevoering over J. Cats (1818)'',- r'Index
kruidkundige.HjwerdgeborenteAmsterdam plantarum quae in horto Rheno-rrralectino
den 6den M aart1765,bezocht hetgymnasium colunttlr (1823)'',- rFlora Batava ofafbeelteHurlem,waarhj tevensdevaderlandsehe ding en beschrjving van Nederlandsche geletterkunde beoefende, met Adriaan Z@p,J'ed wassen (1824 enz.
l''- DTegenwoordige staat
welkelaatste o0k de kruidkundige lessen van der duinen enz. (17989 2 dlnl'' - puitgeDavid de GorterbjwolndeenbjzjnJongeren zochte stichteljke gedichten van D .Rafaëlz.
vriend de zucht naar natuurstudie deed ont- Camphui
zen enz.(1839)'', en rHulde aan
waken,zooalsbljktuitde:ooratiuncula de de letterkundige verdiensten Van mr. Jac.
eltema(1836).''
contemylatione naturae'',wMrmede Kop'het Sch
Kopten is de naam van de Christeljke
gymnaslum verliet.Daarhj afkeerigwasvan
den koophandelj werd hj als studentinge- nakom elingen der oude Egyptenaren. Men
schreven aan het seminarium der Doopsge- heeft hun naam afgeleid van Koptos, eene
zinden te Amsterdam ,terwjlhj tegeljk de stad in Opper-Egypte,werwaarts vele Chrislessen bjwoonde der hoogleeraren aan het tenen gedurende de vervolgingen der Romein
athenaeum.Eene door hem a1sstudentinqe- sche Keizers de wjk genomen hadden, of
zondene verhandeling: rover de onverschll- o0k we1 van Jakoboten, dcn naam eener
ligheid in godsdienstige zaken'' werd door sede, die in Egypte sterk Vertegenwoordigd
Teyler'
s Godgeleerd genootschap met goud is; doch de meesten houden hem met meer
bekroond.Twee jaren later werd hj propo- regtvoor eene verbastering van den oorspron-

nenten was weldra predikantbtideDoops- keljken naam Aeyypti.Da
'ârte landeheeten
gezinde gemeente te Leiden.In 1792 teletm zj Oibt,in hetenkelvoud ()ïl#i.Hun aanta'
l
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bedraagt er thans niet meer dan 150000,en
Van deze zjn 10000 te Caïro gevest
igd.Zj

lende spraakkunsten en woordenboeken inhet
licht gezonden.Peyeon en Tattaa hebben op
zjn niet lang van gegtalte, hebben zwarte dat gebied veelgeleverd.

oogen, gekroesd haarengeljken in vele opzigten op deoudeEgyptenaren,vanwiezj
00k de besnjdenishebben overgenomen.Hun
gewaad geljkt op dat der Mohammedanen,
doch zj onderscheiden zieh gewoonljk door

K oraal (Het) werd wegens de harde,

kalkachtige stof, waaruit het bestaat,voor-

heen t0t het rjk der delfstoflbn gebragten
met den naam van lithophyta (steenplanten)

bestempeldj doch in den aanvang der vooreen zwarten tulband. Hun karakter ia wan- gaande eeuw,toen Tremble
y dezoetwateqotrouwend,bedriegeljkenhebzuchtig.Vanouds lypen ontdekte,bleek het uit de wurnemlnmuntenzj'uitdoorbedrevenheidinhetrekenen, gen van Peyssonel en d6 Jkydïe'
l, dat het

weahalve velen van hen invloedrjkebetrek-

kingen bekleeden. Hunne godsdienstige begrippen komen overeen metdlederJakobieten,
en slechts weinigen van hen hebben zich
vereenigd met (
le R. of Grieksch Katholie-

ken.Hunnevaderen ztln,naarhunnemeening,
t0t het Christendom gebragt door M arens
dien zj alsden eerstenpatriarch van Alexan,
drië beschouwen, en de tegenwoordige patriarch, schûon te Caïl'
o gevestigd, voert n0g

altjd dien titel.Hj wordtuitde monniken
van het klooster van den Heiligen Antonius
t
bor zjn voorganger aançesteld ofdoor het
l0tgekozen en mag nietln hethuweljk treden. Hj benoemt denmetropolitaan derAbessiniërs,benevenseen aantal bisschoppen.
De Kopten handhaven zeer naauwgexet

hunnegodsdienstigegebruiken en drayen n0g
meer haat toe aan de overige Chrlsteljke
secten dan aan de Mohammedanen,bedienen

%

2
W'

den doop bj onderdompeling, behouden de

zalving, het exorcismus en de oorbiecht,en
vieren het avondmaalmetgezutlrd brood,dat

in wjn geweekt is.De vasten wordtsteeds
desvrjdags gehouden,en monnikenen nonnen zjn aan een gestrengen leefregelonderworpen.Zj bezitten eengrootaantalscholen,
maar alleen voorjongens. Deze leeren de
Psalmen, de Evangeliën
' en de Brieven der

Bloedkoraal

Apostelen in het Arabisch,en vervolgens de
Evangelièn en de Brieven ook in het Koptisch. Intusschen wordt het Koptisch niet
tM lkundig onderwezen en nergensgesproken.
Dezetaalkwam sedertdeheerschappjderArabieren allengs in onbruik en sedert de lode
eeuw bezigt men haar in Beneden-Egypte

koraal t0t het dierenrjk behoort.Het-is een
polypenstok of een gemeenschappeljk ligchaam van vele dieren en beziteen zelfstandig leven,terwjlaan de oppervlakte nieuwe
individuën worden voortgebragt om de weggestorvene te vervangen.Levend korM lontmoet men alleen in de zeeën der heete en

niet meer, terwjl ztl in Opper-Egypten0g gematigdeluchtstreek,terwjlbuiten hetwaegnige eeuwen langer bleef bestaan,maar ter het dier sterftjwaarna enkelde kalkachelndeljk nveraldoorhetArabisch verdrongen tige stok overbljft.Menheefttalrjkesoorten
werd. Alle Kopten, die schoolonderwjs ge- van koraal;de meest bekende en kostbaarste
nieten ,bidden n0g steels in het Koptisch, soort is het bloedkoraal (Corallium rubrum,
zpûwel in de kerk a1s tehuis,en derjke Isis nûbilis, zie bjgaande iguur), dat
Koptische letterkunde bestaat hoofdzakeljk zwaary digt en glad is en eene bloedroode
uit handschriftçn van den Bjbeljlevensvan kleur heeft.Men vindthetin de MiddellandHeiligen,homiliën en eenige Gnostische4e- sche Zee, vooral aan de Afrikaansche kust.
schriften.Deschriftteekenswerden bj de1n- Zoolang de dieren leven,zjn de uiteinden
voering van het Christendom aan de Grieken
ontleend,doch men voegdeeruithetinlandsch

hiëratisch schrift6 letterteekensbjvoorklanken,4ie in het GriekBch ontbraken.De Kcptische taltl bevat 2 dialecten,nameljk het
opper-Egyptisch of Thebaansch en het Beneden-Egyptisch ofMemphitisch,waarbj men

der vertakkingen zacht, en eerst later wor-

den zjhard.
De koraalvisscherj heeftvooralplaatstusschen Algiersen Tunis,voortsbj Corsicaj
i
n de Golfvan Napels,bj Sicilib,Sardiniè'

en Catalonië.Men houdt zich daarmede bezig
gedurende de w armste zom erm aanden enm en
n#g een derde uit de Delta kan voegen. bezigt daartoe een kruis van 2 stukkenhout,
Dit laatste is merkwaardig, omdat het in elk ter lengte van een paar Ned.el,waaraan
vele opzigten overeenkomt met 4e hiërogl/- een net ofzak is vastgeheeht.Een en anderj
pkBthe iM1.Van hd Koptisth z4n versthll- met steenen bezwaard,wordtmetsterke tou-
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wen op 4en bodem der zee neêrgelaten en wat wj n0g in den opgehulden kpkerkundoor het varende schip voortgesleept,zoodat nen ontwaren;buitenhetwaterontwikkelthet
de afgebrokene ko> lhkken zich in den zak zich niet weder en Bpoedige ontbinding laat
verzamelen. Het bloedkoraal wordt hoofdza- niets dan de qpgebleekte,ontkleurde steenen

keljk n=r Indië en China verzonden en a1daart0tvelqleisieraden verwerkt.
K oraal-ellanden zjn zoodanige,welke
door den gestadigen groeivan koraalpolypen
zjn ontstaan.Deze diertlesjaanvankeljk in
vrjen toestand in de keerkringszeeën 0m-

vormen terug''.

K oraalm uziek ,Zie M uzok.
K oraalzee is de naam, door Krnsenstern
e: Flindrs gegeven aan den grooten water-

plas ten oosten van h,tvaste landvanNieuwHolland en Nieuw-Guineajzich uitstrekkende
zwervend, hechten zich ergens aan den bo- tot aan de Louisiaden en Salomons-eilanden,

dem en vormen d00r vermenigvuldiging eene de Hebriden en Nieuw-caledonië. Die zee
kolonie,die zich met hare koru ltakkennaar heeft eene oppervlakte van 67000 D geogr.
alle kanten uitbreidt en zieh tevens t0t digt mjl en onderscheidt zich door haretalrjke
bj den waterspiegel verheft. Voprwerpen, koraaleilande,n en korM lriFen.
d
oor de zee aangesjoeld,bljven erdan op Korach , de oudste zoon van den Leviet
liggen en hoopen zlch 0p, totdat de opper- Jezear,smeedde metDatu n en Abiram eene
vlakte van den polypenstok duurzaam boven zamenzwering tegen Mozen en werdv014ens

die van hetwaterbljft.Alligtkomen erko- het Bjbelsch verhaal met zjne medepllgtikosnoten aandrjven,die er een geschikten gen door den aardbodem verslonden.Aan de

bodem vinden en er kokospalmen doen groeiJ*en. Zulke lage eilanden van ronden vorm
worden in m enigte in de Zuidzee en in de
Indische Zee gevonden en dragen den naam
van atollen. Andere vormingen der koraalpolypen zjn de kanaalri
fen en de strandr'
Wen.De eerste ontstaan,wanneer de poly-

penstok zich 0y eenigen afstand van dekust
in de lengte ultbreidt, zoodat tusschen den
stok en de kusteen kanaalbljftbestaan,en de laatste wanneer de polypenstok z00
digt bj de kust gelegen is, dat hetkanaal

nakomelingen van Kotaeh,die later a1s tempelzangers eene groote vermaardheidverwierven,w orden elf Psalm en toegekend.

Koran ofalJfprtTs(deKoran)isdenaam

van het heilige boek der Mohammedanen,
hetwelk in de Arabische taaldatgene bevat,

wat M okammed in verschillende tjdperken
zjns levens als goddeljke openbaring verkondigde.De Koran werd eerstna zjn d00d
verzameld door Aboebeker. den schoonvader
van Mohammed, waarna Othman, de derde
khalif, dat boek deed in orde brengen en

vervalt. Men heeft kanaalriFen, die geheele verspreiden.Hetisdegewjde bron van alle
eilanden omgeven, ja,men vindter,die M oham medaansche godgeleerdheid en regtsgeeene lengte hebben van honderde uren gaans. leerdheid, en bevat redevoeringen van M o-

Rjzing en daling van den bodem hebben op
de vorming dier koraalgewrochten een grooten invloed.Hoogstmerkwaardig eindeljk is
het? dat zj aan de vermenigvuldiging van
klelne diertjes,die in den polypenstok ruim
90% koolzuurcalcium afscheidenjhunontstaan
te danken hebben.Omtrentdiediertjeszegt
Relnmardt het volgende:pMet verbazing aanschouwt men dââr (in de Indische Zee)bj
stilweder door hethelderdoorschjnende wa-

Fzcz/
3l
zled,t0t zjne aanhangersgerigt,lofprjzingen van het opperwezen, wetten, leer-

stellingen,vermaningen,strjdschriften tegen

afgodendienaars, Israëlieten en Christenen,
en legenden,
alles in krachtige taaljdie

zich vaak verheftt0tdichterljke vlugt.Vele
denkbeelden van den Koran zjnaandenBjbel ontleend. De daarin aanw ezige beschouwingen over G0d, de voorzienigheid,de 0p-

standing, de belooning en strafenz.zjn in-

ter eene onnoem bare verscheidenheid van derdaad schoon, en de daarin afgekondigde
steenen, takken, buizen, gesterde, gekron- w etten en besluiten in volkomene overeenkelde oftotplaten,bladen en andere vormen stemming m et de eenvoudigste behoeften des
verdeelde steenklompen,allemetdeheerljk- volks. De eenheid van G0d wordt er sterk
ste rozen- of bloedroode, paarse, blMuwe op den voorgrond gesteld, en men vindter
en anderekleuren prjkende;overalvertoont eene dringende aanbeveling van regtvaardigzich leven en beweging,metden harden,le- heid en van zachtmoedigheid Jegensbehoeftivenloozen steenklom p verbonden.Een alge- gen en slaven.De daarin voorgestclde leer
m een gewem elvan de zonderlingstegestalten eeneronvermjdeljkevoorbeschikking,zoodat
doet zich overal op den bodem ontwaren. de mensch qeen stroobreed kan at
Wp
-ken van
Gestraalde kransen en ringen van dun ge- den weg,dlehem van zjnegeboorteafaan
wormte,van voelers,baarden,armen en voe- hier op aarde is voorgeschreven, - de 1eten steken uit alle m onden en openingen of vendige schildering van een toekom stig beuitde tusschenruimten van hetsteenen bosch- staan, en eindeljk de verzekering,datd(A
we
rk dooren Qadderenin onoyhoudeljkebe- (100d voor de goede zaak de naaste w eg naar
weging doorelkander.Doch wl1men ditge- den hemelis,- dit iles diende,in verband

wemelnaderbj komen,snel trekt zich dan metdenroof-en strjdlustderArabieren,om

alles binnen den stecnen kokerterug;oogen- deze in ongem eene oorlogsgeestdrift te ontblikkeljk verdwjnt al wat leven en bewe- steken.Met het00g op hetklimaatdeslands

ging te kennen gafen du rmededemogeljk- schrjft de Koran talrjkereinigingen (baden)

heid om deze zonderlinge en merkwaardige voor, verbiedthetgebruik van bedwelmende
dieren in hunne werking te volgen en te be- dranken,doch staat,onder beperkendo bepa-

spieden; een vlies van dierljk sljm is al lingen,de veelwjverj toe.Hetgeheele boek
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bestaat uit 114 hoofdstukken, Soeren ge- plu tsen wordt er veel jzergewonnen.Het
naamd; deze zjn zeer ongeljk van grootte land strektt0tw oonplaatsaan een stam van
en hunne volgorde laat veel te wenschen Noeba-Negers, die van hunne kudden leven
over. Van den Koran bestaan onderscheidene en onderworpen zjn aan een Negerhoofdmanj

uitgaven;t0tdebestebehoortdievan I'lièel die afhankeljk isvan den Onderkoning van
(3dedruk 1858).
Egypte.Behalve dezeNegerszjn erook vele

Kordofan of Kordval,een uitgestrekt van elders derw aarts getrokken D ongolezen,
gewest in de binnenlanden van Afrika,was die handel drjven, en Bedoeïenen-stammlà
n
te voren een onafhankeljk rjk, maar be- uit Hedsjas, die zich met de veeteeltbezig

vindt zich sedert 1820 onder de Turksch- houden. Eerstgenoemden bovorderen den kaEgyytiacheheerschappj.Metzjn t0tTurksch ravaanhandel tusschen Dongola en Darfoer
Nubld behoorend gedeelte strekthetzich uit enhunnevoornaamstekoopwarenzjnslaven,
van 12t0t15ON.B.en van471/,det0t491j;deO goud, Arabische g0m , wierûok, natron en
O.L. van Greenwich,- en we1van de Ba- huiden.
Joeda-woestjn ten noorden t0t aan den Kordofan behoorde weleer aan de beheerDslebl-Deier, een uitlooper van het groote schers van Sennaar en moestzich in hetmidTakale- of Teggelegebergte,ten zuiden,als- den der 18de eeuw aan die van Dartber onmede van de oevers der Bah-el-Abiad (W itte derwerpen,doch in 1821 maaltte M eltemed-A li
Njl) ten oosten,t0t aan eene schier onbe- zich van het land meester,vernederde er een
woonde, doch metzwervende Arabische her- groot aantal inwoners t0t slaven en noodders bevolkte steppe ten we8ten,w elke de zaakte de Arabieren t0t de opbrengst van
grenzen Van Darfoer vormt in de gedaante schatting.Methet distrietTakale wordtK0rvan eene groote savanne,die in het drooge dofan geschat op 1650 D geogr. mjl met
saizoen op eenewoestjn geljkt,maarin het 400000 inwoners. De tegenwoordige hoofdnattejaargetjde in een welig grasgewaad is stad Obeid,A''!-Ol8# ofLobeïd geheeten,ligt
gekleed en hier en daar uitgestrekte wouden in eenelage vlakteaan den noordwesteljken
van mimosen draagt.Op geringe diepte vindt voetvan den Dsjebl-Kordofan,ongeveer in

men erwater,zoodatergemakkeljk putten het midden des lands,bestaateigenljk uit
kunnen gegraven w orden, om de velden te

3 gehuchten, van welke ieder door een af-

besproejen. Uit de vlakte, die gemiddeld zonderljken stam wordt bewoond, bevat
600 Ned.el boven den zeespiegelgelegen is slechtslage,met stroo gedekte hutten en telt
en van het zuiden naar hetnoorden allengs 20000 (volgens anderen 5000) inwoners,die

hooger wordt, verhehbn zich Onderscheidene fraai vlechtwerk van palmenvezels en siergebergten en alleenstaande bergen rondom de ljke voorwerpen van zilverdraad vervaardihoofdplaats E1 Obeïd en vooral ttlsschen de gen. Van de overige plaatsen noemen wj
noordeljke en zuideljke helftdeslands,0f- nog:Bara,de voormalige hoofdstad van K0r-

schoon de hoogste toppen naauweljks eene dofan en de eerstestad na Obeïd.Zj ligt8
hoogte van 1000 Ned.elbereiken.Daarente- geogr.mjl ten noorden van deze en isdoor
gen heeft men ten zuiden van Obeïd eene mildbesyroeidepalmengaarden omgeven.
komvorm ige laagte meteen omtrekvaneenige
Korea, door de inboorlingen Ts
jo-sjoeny
geogr. m jlen.Zj draagt den naam van Bir- door de Japannézen Korai en door de Chikeh (Meer),is in den regentjd met water nézen Kaoli (vroeger Ts
jao-sjanj geheeten,
gevuld en droogtzelfsin den zom er nietge- is een koningrjk in het noordoosten van
heeluit.In de nabjheid van waterbronnen China, hetwelk met eene oppervlakte van
verheFen zich in de savanne talrjke dorpen, 4128 (/ geogr.mjlziclluitstrekt over bet
en in den regentjd vestigen er zich onder- schierelland,hetwelk,inhetnoordenaanMandscheidene zw ervende stammen metveelvee, sloerje grenzende, zuidwaarts tusschen de
vooral kam eelen, om in het drooge saizoen
zich weêr naar elders te begeven.Men heeft
er in de wildernis groote kudden van antilopen, giraFen,struisvogels en vele andere v0gels, benevens hier en daar een prachtigen
plantengroei, waaraan we1 is waar de palmen ontbreken! maar de adansonia's geen

Gele en de Japansche Zee t0taan de Straat
van Koréa,voortloopt. Het,is d001.het kust-

gebergtevan Mandsloerje,hetwelk zich t0tde

sneeuwgrens verheft,van datland gescheiden
en door een uitlooper van dit gebergte gevormd, die van het noorden naar het zuiden

over het geheele land heenschrjdt en zich
geringsieraadbjzetten.Hetzuideljkgedeelte vooral in het oosten metsteile wanden ver-

van Kordofan isevenzeereene savanne,maar hef
t.W egens zjne langwerpige, smalle gewegens den leemachtigen toestand van den daante heeftditschierelland geene groote ribodem heeft nlen ereene meer geregelde en vieren,maarbezitaan de zuid-en westzjde
onafgebrokene besproejing,dieereen onge- eene menigte kleine eilanden; van deze is

meen fraajenplantengroeitevoorsehjnroept. Quelpaert hetgrootste.Schoon zich uitstrekHet gras vormt er een woud en de eenvor- kende van 34 t0t 42O N.B., is het klimaat

migheid dermimosenbosschen verdwjntvoor er ver van zacht;m en heeft er zeer koude
de sierljke adansonia's,cassia'sen tamarin- winters en zeer warme zomers.Hetis in de
den, terwjl er zich desgeljks palmboo. minder hooge streken en in de dalen derzuim en verhelen.Behalve leeuwen,luipaarden, deljke gewesten een vruchtbaar land,waar
apen en vele hyena's vindt m en er onder- veelrjst,graan,tabak,ooft,katoen en henscheidene zeldzame soorten van vogels!als- nep verbouwd w ordt.De hoogere streken van
meoe groote antilopen. Op onderscheldene het noorden zjn ermetbosschen bedekt,en
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het hoofdbedrjfis er deJagt.Dekoningstj- De belangrjkste van deze is Kjeng-Ki of
ger dwaalt er rond t0t aan de noordeljke King-lti-r
l'ao (de Hofyrovincie).Daarin ligt
grenzen;huiden van tjgers en panters be- de hoofd- en residentlestad Han-lang, eene
hooren er tot de uitvoer-artikels.De veeteelt uitgebreide,tusschenbergenvergcholeneplu ts,
bloeit er,vooralm et betrekking t0trunderen door hoogejdikke murçn omringd,onregelen paardenten men heeftermjnenmetedele matig gebouwdenslordig,doch zeervolkrjk
en onedele metalen,m et klipzouten steenko- en merkwaardig door hare grootebibliotheek.
len. Het schjnt echter,datde ingezetenen Koréa behoort intusKhen t0t die landen
slechtsverlofhebben om jzerte winnen.De van Oost-Azië, welke ons nog zeer weinig
inwoners wier aantal men schat 0P 9 mil- bekend zjn.De oorzaak hiervan isnieta1lioen, behooren tot het Mongoolsche ras en leen de afgezonderde ligging van dat rjk,
vormen een eigenaardigvolk.Zj onderschei- maar 00k de zucht om van alle M nraking
den zich van de Chinézen doorgrootereener- met andere volkeren verwjderd te bljven.
gie en zelfstandigheid en vooraldoor het ge- Dit laatste is echter op den dtlur eene onmomis van dien trotschen eigenwaan, dien de geljkheid,d=rdeRussen d0A Mandsjoeëe
Chinees gewoonljk JegensdenEuropeaanbe- heen allengs t0t Koréa naderen en afzondetoont. Daarentegen zj'n zj minderbeschaafd ringsmuren meer en meer - 00k in China en
van manieren dan de Chinézen en Japanné- Japan - vpûr den invloed der beschaafde
zen. Z**bezigen cene afzonderljketaal,die Staten van Europabezwjken.De eerstegezoowel van het Chineesch a1s van hetMand- brekki
geberigten omtrentKoréazjnwjvercz
- l, scheepsklerk
sjoe verschilt;zj is0nsnagenoeg n0g onbe- schuldlgd Mn Hendrik A'
n boord van hetNederlandsche schip psperkend,maarschjntt0tdeéénlettergrepigeta- awaer
'
'
1en te behooren,en hun schriftheeft168 teeland
, datin 1654 op de kustvan hetei
kens. Daarenboven is de Chirlsche taal en Quelpaert bj Korea schipbreuk leed.Nadat
letterkunde er algemeen verspreid. Op het hj 13 Jaren in gevangenschap onderdeK0gebied dernjverheid legtdeKoreaan groote reanen had doorgebragt,gelukte hethem met
talenten aan den dag.Zjn papierisvoortref- 13 lptgenooten naarNangasakiteontsnappen,
feljk en wordt in groote hoeveelheid uitge- en zjne berigten,in 1688in hetlichtgegevoerd naar China, waar men er hoeden,re- ven,waren geruimentjd 4eeenigebronvoor
genschermen, zakken en zelfs mantels van de kennis van dat rjk.Eene tweede,doch
vervaardigt.O0k depottebakkerj en dever- minder deugdeljke bron isdekaartvan K0vaardiging van porselein bevindt er zich op réa,afkomstig van de paters-lezuïeten,die
eene aanzienljke hoogte. Hunne geweven in 1709 door den Chinéschen keizer n sng-lti
stoFenj van hennep en katoen bereid,zjn belast waren met de opmeting van Mandgrofjen hunne zjden stoFen meerdigtdan sjoerje.Daardiezendelingen buiten degrenflln.Genoemde voorwerpen behooren intus- zen des rjks moesten bljven,behielpen zj
schen t0t de uitvoer-artikels,alsmede huiden, zich methet werk van een inlandschen karruwe zjde,katoen en voortreFeljke sabels tojraaf, en hunne kaartisdoord'Annillein
en dolken.Daarenbovenzjn deKoreanen er- zjn atlasvan China (1132)en daarnain alle
varen zeelieden en visschers,die een levendi- andere atl
assen oygenomen.De eerstesterregen handel drjven met Chinaen op deha- kundige waarnemlng werd er gedun in 1787
ringvangst uitgaan. Het verkeer met Japan doorLa
peyronse,doch dezemoestzichbeqalen
daarentegen is van weinig beteekenis;hunne bj het eiland Quelpaerten bj den archlpel,
schepen komen alleen te Nangasaki.Van het ten zuidoosten van Koréa gelegen. Nieuwe
regéringsbeleid weten wj weinig meer dan w u rnemingen, in 1797 door Bro%ghton, in
1816 door M aœwell en door BasilA '
cllgedaan,bragten Coot
e
v
e
r
b
e
t
e
r
i
ng
e
n
i
n
degebrekkige en onluiste voorstelling der kustljnen van het schiereiland.Zj werden vervolgens aangevuld door de opm etingen van B elhet land afhankeljk is van den Keizervan eher, va'n den Russischen kommandantP oeChina, doch de geherle afhankeljkheid van tiatlne, van den kommandant ./ocg- elx re!
den K oning van K0re'a bestaat daarin, dat (1862) en eindeljk van den schout-bj-nacht
dat er een Koning aan het hoofd staatmet
onbeperkte m agt en door een groot aantal
am btenaren gesteund.Hetleger te lande kan
er gebragt worden op 640000 man, en de
vloot telt 200 bodems. Men onderstelt,dat

hj ieder Jaar z-maal een gezantschap met G'
alein (1865). De uitkomsten dier nasporingeschenlten naar hçt H0f te Peking zendtj gen zjn in 1868 en 1869 te Parjs in het
hetwelk dan op éen
' van deze togten den licht gegeven, terwjl omstreeks denzelfden
Chinéschen almanak medebrengt, waarnaar tjd deNoord-Amerikaansche kapitein I'
ebiger
men in Koréa rekent. O0k de uitwisseling
van geschenken met het Hof van Japan

zjne waarnemingen omtrentdeoostkustvan
Korea te W ashlngton ter perse legde. Aan
schjnt enkeleenebuurvriendschappeljkebe- geen dezergezagvoerderseehtergelukte het,
leefdheid te wezen, hoewel de Japannêzen ln het binnenland door te dringen.Vruchteer DAeer in zi
en. De godsdienst schjnt er l0os hadden GMlrin en Poetiatine moeite geeene mengeling te vormen van Boeddhaïsmus daan om betrekkingen met de inboorlingen
envandeleervanConlkeius,dochin1837zjn aan te knoppen,en toen hetfreyatppallas''
R.Katholieke zendelingen derwaartsvertrok- onder bevel van laatstgenoemde ln 1866 weken,enhetschjntdatde Christeljkebevol- der in de wateren van Koréa verscheen,om
king ertusschen de 15- en 20000 zielen telt. er met koning Tpei-Tq)
'
l
j te onderhandelen
Het koningrjk is verdeeld in 8 provinciën. over den afstand van eenig grondgebied,ont-
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stond hierdonr zulk een wantrouwen,dat al gesteldbloemigen (Compositae)en tothetgede Fransche zendelingen in de hoofdsta; slacht Centanrea (ziealdur)behoort.Zj 0nwerden omgebragt.De Fransche schout-bj- derscheidtzich doorhemelsblaauwebloemples,
nacht zpze belastte zich met de taak om met van onder wollige bladeren en vruchtpluis,
de korvet pprimau:uet'' en 2 kleine stoom- dathalfzoo lang isa1sde vruchtles.
gchepen die gruwel4aad te straFen doûr zich
K orenm ot ofkorenworm is de naam van
van den mond der Hang-Kyang meeBter te verschillende insecten, waaronder zich 2 bemaken en die onbekende rlvier op te varen vinden,die groote schade aanrigten in dek0t0t aan de hoofdstad Seul.Dit gelukte:alle renmagazjnen.Men heeft:Deroodekorenmot
tegenstnd bezweek voor de Fransche vuur- (Apion frumentarium),een klein snuitkevermonëen; de versterkte stad Kang-hoa werd tje meteenelichtroodekleur.Zj leeftin het
stormenderhand ingenomen en geplunderd,en gras en werd door Linnam s ten onregte = nmen bragt vervolgens een bezoek aan reeds gezien voor een Jong van den zwarten kogenoemde hoofdstad.Intusschen brengen der- renworm. - De z'
tvarte of bru'lne kxe- of

geljke togten zeerweinig voordeelaan voor (Calandra granaria, fg. 1)j desgeljks een
de aardrjkskunde de8 lynds.In 1869 deed zeer klein snuitkeveë e met een lang borstvrjheerFerdinand t0l R'
vhtl
tfen eenepoging stuk, t0t vliegen ongeschikte vleugels en geom zich vyn hetChinéscheeilandLiao-Toeng,
n=r K0re
-a te begeven, doch hj k0n het
grensgebied niet overschrjden.In hetlutst
der16deeeuw werd nameljk,vooralwegens
roofzuchtige invallen der Koreanen op hetgebied van Mandsloerje,bepaald,datbeidelam
den voortaan gescheiden zouden wezen door
een onzjdig grensgebied. Dit heeft eene
breedte van 1 t0t 12 geogr.mjl en grenst
nMrdezjdevan Korea aaneenebergketen,
die zich ter hoogte van 800 Ned.el verheft.
Alle steden en dorpen werden toen in dat
land geslecht en het vruchtbare dalin eene

woestenj herschapen, waar vervolgens niemand zich mogt vestigen. Er loopt slechts
Dezwartekorenworm (Calandragrtzntzrïtz,l
een smalpad doorheen t0ta!n hetwachthuis
imgelde,zeerharde vleugelschilden.DitkeKao-li-moen (Poortvan Kore'a).Hierlangsal- r
leen kan het verkeer tusschen China en Kû- vertle brengt den winter doar in de reten en
rea plaats grjpen,en datverkeerisdaaren- scheuren der graanzolders,in strooen stopboven alleen geoorloofd in de 3de, 5de en pels!en verstjftbj gestrengekoude,hoewel
9demaandvan hetjaar.Alsdanwordtbj dat hetln hetleven bljft.In delentekomthette
wachthuis markt gehouden. Na den laatsten voorschjn om teparen,en hetwjfje knaagt
dag van zulk eene m arktmaand wordt zoo-

welieder Chinees die de grenzen van Koréa,
als ieder Koreaan die de grenzen van China

ovesehrjdt,metden doodgestraft.Alleende
beidegezantschappen,dieJaarljksden cjns,
nameljk eenerrootehoeveelheidpapieren800
ossen,naarChlna brengen en denKoningvan
Koréa tegengeschenken komen aanbieden,ma-

De korenmot(Tineagranella).

ken daarop eene uitzondering.Op diewjze
heeft China çen walopgeworpen naarde zjde van K0rea.
' w elke veelsterker is dan de
vermaarde Chinésche muur. Koréa schjnt

x
aetscherpekaaktanden eengatin eenglMnkorreltom dnndn een eite leggen.Dedlkke,

schier bolvormige, witte, zich w ormvormig
zam entrekkende,van pooten verstokenelarve
voorts een arm land te wezen, arm aan komt na verloop van 10 dagen uiten begint
grondstoFen en aan voortbrengselen dernj- het kiemw it van den korrelmetde scherpe
verheid.De belangrjksteartikelsvan uitvoer kaken van haren kleinen bruinen k0p weg te
te land, daaralle verkeer ter zee verbo- vreten,wM rna zj deholtemethareuitwerp-

den is - zjn huiden van runderen,vellen selen vult.In den korrelwordtzj eenegele
van vossen, marters en wilde katten, uit- pop, waaruit in Julj dekeverte voorschjn
muntend papier, lood,zjde en tripang.Uit komt. Vôör den aanvang van den winter is

China komen er geweven stoFen en peperj er xeedseen tweede geslacht,zoodatde veren Eurepa heeftnagenoeg geene levering aan menigvuldiging zeer grootmag genoemd worKoréa,omdatChina den invoer van vreemde den.De volwassen kever loopt overdegraan-

koopwaren in datland zooveelmogeljk ver- hoopen rond en voedt zich desgeljks met
meel.Is hetkoren sterk aangetast,danwordt
hetwarm ,doch riekt nid en isook nietmet
Korenbloem (Centaurea cyanusL.),ook draden aaneengesponnen. Daar deze kever
eoyyebloem geheetenjomdatzj vooraltusschen niet kan vliegen,is hetvan belang hetgraan
de roggeop ligtezandgronden goeit,iseen op luchtige zolders te bergenj alle reten en
lastig onkruid, dat tot de famille der Zaam - naden znrgvuldig digt te maken en hethout

hindert.
K oren ofkoorn,zie Graanplanten.
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metkoolteer tebegtrigken.Voortsmoetmen gels kort en gewelfd met slao ennen, van
het nieuwe koren nietin denabjheid bren- welke de 4de de lang8te iB, en de staartia
gen van het oude en het gedurig omzetten.
O0k kan men de kevers- nietde larven door middel eene' zeefvan het koren scheiden. N0g schadeljker is de witte korenmot
(Tinea granella) die eene lengte heeft van
alechts 4 Ned.streep,- voortsdraadvormige
voelers bezit, dikke, gele haarbossen boven

met 18 stM rtvederen versierd.Dehanen,doer
een aantal hennen omringd, onderscheiden

de oogen en een kleinen Bnuit,terwjleinde1jk hare vleugels aan de achterzjde franjevormig zjn, zilverkleurig met zwarte vlekken en dakpanvormig overhetachterljfgelegd.Dezekleine m0tvliegtin Junjjzelden
in Julj of Augustus, en legt hare kleine,
witte eit
les W hetgraan derzoldergen magazjnen, ieder ei bj een korrel,wMraan
het wordt vastqehecht. Na 10 of14 dagen
kruipt ereen w1trupsle uitmeteen bninen

haan wordt ruim z00 c oot a1s een tamme
haan en we1 een: 2 Ned. pond zwur. De

k0p en een bruin halsschild en boort aanstonds een h0lin den korrel.Hetbegeeftzich
voorts t0t den tweeden en derden korrel en
spint ze allen Mneen met 20 t0t30 draden,
WM rM n

zich doorhunnefru je vederen.De korhoenders voeien zich met begsen, zaden,knop-

pen,inseden en wormen,- zj vliegenzeer
slecht en maken daarbj veelgeraas,mMr
hebben een zeer :Jn gehopr en gezigt. De

kleur zjner vederen is gewoonljk donker
zwart,nameljk aan den halaen aan het0nderste gedeelte van den rug,meteen blM uwen weer8chjn,- voortsheefthj een witten band over de vleugela,witte vlekken 0nderden buik!twee bruine strepen op deBlap
pennen en dlkke, donkerroode,naakte,met
wratten begroeide kringen om de oogen.De

staartvederen zjn naarbeidezjden hMkvormig omgebogen,zoodatzjeengalelvormen,
waaraan men den vogeldadeljk herkent.De
Alpenjagers in Tyrol- zelfs deParlements-

alle uitwerpBelrn bljven hangen.In leden aldaar- versieren metzulkesfmnrtvede-

Augustus of Septemberls de rups volwassen
en 1 Ned. duim lang.Zj looptnu spinnend
rond, zoodat we1eens de geheele korenhoop
als met spinnewebbenbedektis.Voortsknaagt

renhunne hoeden.Dehenisveelkleinerdan de
haanj wordt zelden .
zwaarder dan 1 Ned.
pond, heeft bont-roestkleurige, met zwarte
vlekken geteekende vederen,een wittenband
over de vleugels en een korten,weinig ge-

zi
j spM ntjes van hethouten vormtdaarvan
draden,waar zj zich inspint t0teenepop. gaFelden staartmetzwarteranden.Somtjds
Slechts weinige van deze rupsen verpoppen
zieh in het graan. De herschepping in eene bevinden zj zich ten getale van 20bj een
bruine p0p geschiedt echter eerst in hetvoor-

jaar.In den naherfsten in den wintervindt
men de rupsen onveranderd en beFegingloos

in hun spinsel. Eerst 3 weken vô0r
' hetuit-

enkelen haan.
In Zwitserland houden de kprhoenderszich
vooral op in opene wouden,waar het kreupelhoutallexlei bessen oplevert,- inDuitschland vindt men hen meestal in hooge loofwouden, - en diep in het noorden kiezen

vliegen der mot ontstaat de eigenljke pop.
Deze m0t is niet alleen schadeljk doorhet zj de vlakte t0t woonplaats.Dikwjlsvermeelverbruik,maar o0k door hetaaneenspin- wisselen zj van verbljf,zonderevenwelt0t
nen van hetgraan en door den walgingwek- detrekvoqelste behporen.Indenwi
ntervoekenden reuk,dien zj erdoor hareuitwerp- den zj zlch met baomknoppen,vlierbessen
selen aan mededeelt.Men kan de motten,ter- enz.,in hetvoorlaarmetallerleispruiten,en
wjlzj bj day stiltegen den muurzitten, des zomers daarenboven met insecten,woruitden weg rulmenjhetmetejerenbedeelde men en slakken.In Maartneemtde paartjd
graan in den oven verhitten,de korenhoopen een aanvang en de hanen strjden dan met
gedurig omzetten en voordezindeljkheidder uitgespreiden staart en slepende vleugels om
grM nzolders zorgen; - andere middelen om een toom hennen, terwjlzj hunnesnavels
deze motten te verdelgen heeft men t0t nu a18 wapens gebruiken.Na dattjdperk leeft
t0e te vergeefs aangewend.
K orenw etten,zie Graanwetten.

K orhoen (Tetrao tetrix L.
)is denaam

het gezin der korhoenders zeer rustig. De
hennen maken neaten in het digte kreupelhout, en ieder van haar legtdaarin 7 t0t 14

v
an een v04e1,diet0tdegroote familie der gele, bruingestippelde ejeren, wier grootte
Hoenderaehtlgen en t0t de groep der Bosch-

t die van gewone hoenderejeren overeenhoenders behoort. Men vindt hem in geheel me
komt.Zjbroeden gedurende3 weken en verEuropa,vooralin deboschrjkeen bergach- zorgenenverdedigen dedaarnauitkomendekietigegewesten,waarW devoorkeurgeeftaan kensj die e0n0 maand later kunnen vliegen
berkenwouden, weshalve de Duitsehers hem en t0t aan het volgende voorlaar onder de

Bkkknhn noemen.Hj onderscheidtzich door bescherming dermoedersbljven.Dekûrhoeneen sterken,zeer gewelfden bovensnavel,aan ders leveren een heerljk gebrMd,en vooral
wi
en: wortglzich in eenemd vederen digt hetmannetle,metk0penstaartvederennp4en
bedekte huld de ronde neusgaten bevinden. schotelprjkende,iseensieraadvandenfeestZjne wenkbraauwen zjn onbehaard en met disch.
eene l
impelige,vMk levendig gekleurde huid
K oriander (Coriandrltm Z,
.).Nadat wj
bedektj de pooten t0t aan de teenen t0e met onder het woord Coréandmum eene beschrjvederen begroeidjde teenen sterk ,metsmalle ving hebben gegeven van dit geslacht,alstusschenliggende vliezen en langs de kanten mede van den yewoxen Xtzrll/r (C.sativum
met wratachtige verhevenheden voorzien,de L.) vergenoegen wj 0ns hier met eene afKhterteenen kort en hoog ingeplant, devleu- beelding van laatstgenoemde plant.Men ziet
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in a haar in 2 deelen verdeeldop l/sdeder zjnegeboorteplaatsalsprivaatdocent.In1783
natuurljkegrootte,- voortsin beenebloem ging hj alsopperconsistoriu lraad nM rDresop de dubbele grootte, in c eene vrucht,in den, weyd in 1790 lid van hethoogste H0f
d eene zoodanige,in 2 helften qespleten,in van appe'l en in 1798 geheim referendaris,
e eene doorsnede der vrucht,en ln f dehelft waarna hj in 1811 weder bj hetH0fvan
eener vrucht van binnen,alles op 3-voudige appêl gepl
utst werd. Hj was met groote
grootte.
geestdrlft voor kunst en wetenschap bezield,
Korjaken of ILoraeken (van KœA dat en terwjlhj briefwisseling onderhield met
eendier beteekent)isdenaam van een volks- Götheen Rehél
ler.was zjn huis Fedurende
sàm in Oost-siberië,gevestigd tusschen den eene reekB van jaren het vereenlgingBpunt
bovenloop van de Indigirka en den Oceaan, van ontwikkelde en beschMfde mannen.Op
zoowel op het vaste land als op het schier- zjnwjnberg,teLoschwitz btjDresden zeer
eiland Kamtslatka. Hj telt n0g geen 3000 bevallig gelegen, schreeffcAille zjn ,,D0n
zielen en is weder in verschillende stam - Carlos''
. In 1813 bevorderde hjmetkracht

men!verdeeld.W ie hetverstin hetnoorden de zaak der onafhankeljkheid,werd onder
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Degewonekorianer(Coriandram d(Ifï'tltfr?ll.
wonen) dragen den naam van Toemoegoetoe het Russisch bestuur gouvernementsraadjbe-

(Zwervers),daarzj meerendeelsronddolende
rendierenfokkers zjn,terwjl deKamenzen,
Parengen,Palloenzen,Thinsen enOloetorzen
vaste woonsteden hebben.DeKorlaken zjn
klein en mager; zj hebben platteneuzen,

kleedde vervolgens te Berljn bj hetministérie van Eerediensten Onderwjshooge betrekkingen,en verwierfer de achting en toe-

genegenheid van allen die hem kenden.Hj
overleed aldaarden 13den Mei1831.Hjheeft

kleine oogen en zwarthaar.Hunne godsdient onderscheidene werken geschreven van staatis het S'
Jamanismus. Yan ouds heerschtbj kundigen en aesthetischen inhoud.Merkwaarhen de veelwjverj;sommigen van hen heb- dig is voorts: mschiller's Briefwechsel mit
ben 3 of4 vrouwen, welkezj nietkoopen) Korner(1847,4 dln)''.
m aar door aan de ouders bew ezene diensten
Tlteodoor Ariprz3dr, een uitstekend Duitsch

verwerven.Zjzjnwelwillendeneerljk,maar dichteren eenzoon van den voorgunde.Hj
zeermorsig,en levenvan deJagtenvan de werd geboren te Dresden den 23sten Septemrendierenteelt.Intusschenzjn erreizigersjdie ber 1791, ontving in en buiten 'shuis eene
hen voorstellen als ruwj diefachtig,wraak- zorgvuldige opvoeding,en toonde reeds vroeg
zuchtig en trotsch.
aanleg voor de dichtkunst.Nadat hj geduKbrner.Onderdezennaam vermeldenwj: rende 2 jaar de mjn-académie te Freiberg
Cltristiaan Goft/yltfKörner,een verdienste- bezochthad,ging hj in 1810,kort na het
1jk Duitsch letterkundige,geboren te Leipzig verschjnen van zjn eersten dichtbundeljdie
den zdenJulj 1756.Hjstudeerdealdaarente dentitelvanpKnospen''ontving,n> rdeuniverGöttingen in 4e regten en vestigde zich in siteitteLeipzig.Hjwjddezichechtermeeraan
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zjne diehterljke fantasieën dan aan degeljke
studie, zoodat hj zich genogdzaakt zag de
hoogeschool t: verlaten.Na een kortvertoef
te Berljn begafhj zich naar Weenen, waar
hj eene verlovingsverbindtenisslooten door

gedurende
den wapenstilstand ûver Teplitz
**
naar ZPn
korpg, waaraan hj zich met de
banden der innigste gehechtheid verknocht
gevoelde. Na het eindigen van den wapen-

ljkebekendheid methettooneelen vaneene
vloeijendeversiicatie,maartevensvangebrek
aan menschenkennis.Niettemin werd de begaafde vervaardiger t0t Keizerljk tooneeldichter benûemd.Zjnebeide groûte treurspelen: nzriny'' en pRosamunde''onderscheiden
zich door hoogdravende iamben,maarboejen
tevens door edele, dichterljke gevoelens en
doar eene Jeugdige geestdriftvogrhetgoede

tooid en aan zjnevrienden voorgelezen.Zjn
stoflbljk overschût,alsmede datva'
ndenjeag-

stilstand straeëhj in onderscheidenegevech-

onderscheidene dramatische voortbrengselen ten metongemeenenmoedtegen de vjanden
veler opmerkzaamheid t0t zieh trok.Eenige des vaderlands,en snetweldeden26stenAugusg van
v
an deze,zooals:sDerçrineDomino''yrDie ttls 1813 op een open veld/zbdje uduenrgwe
Braut''en nDer Nachtwachter'' behoûren00k Schwerin naarGalebusch, l,
aansten
nu n0g t0tde beste Duitsche bljspelen.Zjne westen van Rcsenberg.Slechts een uur vöör
meer ernstige drama's, zooals: r'roni'' en den aanvang van hetgevechthad hj na een
Hedwig'' geven getuigeni: van eene behoor- nachtmarsch het bekende nschwertlied''v01-

en schoone.Vooral nzriny''a1s hetbeeld van
echten heldenmoed maakte in die dagen van
ellende een di
eqen indruk.Toen voorts het
Duitsche volk ln opstand kwam tegen de
heerschappj van Napoleon,trok 00k Körner

digen graaf Hàrdenbergy vergezeld dopr alle

0lc
'ieren van het korps, werd ander een

ouden eik nabj hetdorp W öbbelin teraarde

besteld, en groothertog Friedria Frllzz von
A dc/clep??lr-g-zgc/zznerizl schonk aan den vader
van Körner hetstuk gronl,waar de dappere

begraven is en waar zich thans een jzeren
gedenkteeken verheft. Voorts gaf de vader
32 uitgezochtekrjgsliederen van zjnzoonin
het licht onder den titel van: qtzeicr und

Schwert (1811; lode drak 1863)',alsmede
zjn: npoetische Nachlasz (1814- 1815, 2
ten strjde.De vaderlandsehe lietleren, die dln)''. De p8âmmtliehe sverke'' van Körner
hj nu dichtte, welke onder den titel van zjn voorts bj herhaling in het licht verDLeier nnd Schwert''metmelodieën van <e- schenen.

Kornoelje (C0rnt18 L.
) is de naam van

ber heteigendom desvûlksgeworden zjn en
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Dekornoeljeboom '
vlkrnusplt4zt''
lpztzl.

waardoor hj den heldenzin der Duitschers een plantengeslaeht uit de fgmille der Corkraehtig opwekte, behooren tot de beste neën (Corneae).Hetonderseheidtzichdooreen
krjgsliederen der Duitsche letterkunde.Door 4-tandigen kelk, eene 4-bladige bloemkroon,
dezegloejendegezangen en doorzjn helden- 4 meeldraden, een onderstandigen ejerstok
dood stichtte hj zich een(mvergankeljk ge- met1 stjlen 1 stempel,eneenesteenvrucht
denkteeken. Aanvankeljk had hj dienstge- met 1 yteen? waarin 2 hokles met1zaad.
nomen bj de Jagers van Liitzom,doeh daar De yewone kornoebkboom (C.masL.
jbereikt
deze na den slag bj Liitzen t0twerkeloos- eene hoogte van 7 of8 Ned.elen eenoqderheid schenen veroordeeld te wezen, voegde dom van 20 t0t25 Jaren. Hj heel'
tronde,
hj zich bj de kavallerie. Als adjudantvan tegenoverstaande takken.De bladerenontwikLi
itzow nam hj deelaan een siouten togt kelen zieh eerstna debloemen;zt/zjnovaal
met het doel om den vjandin (
len rug aan en gespitst,aan beide zjden behaard,van
te vallen. Bjna was hj in een gevechtbj boven glanzig en donkergroen,vR ondermat
Kitzen, waar hj zwaar gewond werd, in en bleekgroen.Degele bloemenzjntotseherhanden der Franschen gevallen. Dûor zjne men vereenigd, welke doar een 4-bladig 0m vrienden te Leipzig verpleegd, vertrok hj windselomgevenzjnjendesteenvruchtisfraai
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zetmeel en bladgroen in hunne cellenj
rood.Hj groeitin eengrootdeelvanEuropa, Van
-

00k in 0ns Vaderland.
De vruchten
en van de wieren door hun weefselen
hebben een zuuraehtigen,aangenamensmaak. door hunne voortplantingswerktuigen. Men
Men gebruikt ze in ziektenj waarbj ander verdeelt de korstmossen in kderomroeheen

-

omoeomerisehe.De eerste zjn hetmeestontooftschadeljk is,bjv.bj koortsen,buikloop h'
en zelfs bj ehölera.De Turksche vrouwen wikkeld en komen het veelvuldigst voor;
bereiden daarvan kosteljke stroopen en 4e- eerstvormen zj eeneuitzeerkleine,meestal
leien.Onrjpe vruchten worden als zuur1n- rondecellen bestaandeonderlaag,hetToylogf
gelegd, en van het hout vervaardigt men (hypothallusofprotothallusljwaaruitzichhet
sterke wandelstokken enz.W j geven hierbj eigenljke lo@ (thallus)ontwikkelt.Ditisverde afbeelding van een bloem-en bladdragen- schillend bj de onderscheidene soorten van
den tak, alsmede van eene bloem van den

korstmossen:het kan k-st-,blad- ofntrwik-

ewonen kornoelleboom ,op l/sdedernatuur- ccAfk zjn,Diemetkprstachtig loofstaanop

ljke grootte en de laatste op viervoudige den laagsten trap van ontwikkeling;bj hen
grootte.- Eene andere soortis deroodekor- ontstaat uit het voorloof het loof in de genoeb'e (C.sanguinea),een heesterterhoogte daante van eene schjfvormige massa van

van 5 Ned.el,met eivormige,gespitste bla- groote, bolronde cellen, zooals men ziet in
deren, witte t0t tuilen vereenigde bloemen hetl
etterseltevtmos(Graphisscripta 2cA.),op
zonder omwindsel en zw arte vruchten.ZP
** stammen van beuken, wilgen en eiken te
groeit in heggen en bosschen.
vinden. Van die met bladachtig lonfscheidt
Korps,afkomstigvanhetLatjnschewoord zich hetweefsel,uit hetvoorlopfontsfM nde,
corpu , (ligchaam), in het Fransch eorps, in 3 verschillende cellenlagen,van welke al-

noemt men gewoonljk een gedeeltevan een leen demiddensteblalgroenbevat,terwjlhet
leger,zoodatmenspreektvan een kmee-korps. korstmossengeel en het phycocyan er eene
O0k geeftmen dien naam aan een aantalper- mengeling van kleuren M n geven.Later ontsfxqt in deze korstmossen tusschen de onderSonen , die tezamen eengeheel,een ligchaam
vormen,bjv.aan de gezamenljke leeraren ste en middensl cellenlu g een anderweefvan eene school.
sel,uittalrjkedru dvormige,verhkte,door
K orsakow (AlexanderMichaëlowitsjRims- elkander geslingerde kleurlooze cellen be-

koi), een Russisch generul, geboren den staande en heteigenljke korstmossenweefsel
24sten Augustus 1753, trad reeds vroeg in

vormende.Totdeze groep behoorthetoeanje-

diensten genoota1soëcierbj hetgarderegi- kH rï.gsohildanos(Parmeliaparietina).- Bjde

m ent van S- eno'
w de gunstvan Catltarina11, korstmossen met struikachtig l00f vertoont
die hem in 1794 t0t geleider aanwees van zich dit laatste in de gedaantevan opgerigte,
den toenmaligen graafvan ArtoLs,later Xa- stjve,vaak vertakte stammet
jes,welkeroyd

78 X,koning van Frankrjk.Indatjurnam
hj deelM n den veldtogttegen deFranschen
in de Nederlanden en diende in 1796 onder
Soebow in Perzië.Bj de troonsbeklimming
van keizer Pawl I werd hj luitenant-generaal,en in 1799 trok hj terondersteuning
van Soew- om m et 3000 man n= r Zwitserlandjw=r hem echter,n0g vôsrdathj zich
m et dien bevelhebber vereenigen kon, den
25sten Septemher bj Ziirich door M asslna
eene volslagene uederlaag werd toegebragt.
In 1801 werd hj generaalderinfanterie en
kort dMrna qouverneur van Litthauen, in
welke betrekklng hj doorzjnmenschlievend

of lintvormig zjn,of in die van eenneerhangenden burd, zooals bj het ba-dmos
(Usneabarbata Fr.),terwjlmen 00k hierin
het 100f 3 lagçn onderscheidtj nameljk de
seltorslaag,de vezellaag en de merglaag.
Bj de löomoeomerésche kprzf-pddel ishet100f
blad- ofstruikachtiq en bestutuiteene enkele lM4 geljkvormlgedrudcellen ofuiteene
geleiachtlge massa. De loofkiemen (gonidia)
bevatten phycocyan, hebben eene donkere
kleuren zjn in rilen doorhetloofverspreid.
W j hebben boven vermeld? dat de ltdero-

(Thallophyten)en zjn overbljvende,bedektbloejende gewassen,dieoverhunnegeheele
oppervlakte voedselontleenen aan demiddenstof(dedampkringslucht),wMrinzjgroejen,
terwjlzj zich vermenigvuldigen doorsporen
en nog meer algemeen doorloofkiemen (g0nidia).Zj zjn over de geheele Mrde,doch

van lofkiemen (gonidia) en Mn dehoopjes
van deze, welke de schorslaag doorboren,
dien van sto
jhoopjes(soredia).Dikwjlsechter

zzàerfdcFz: korstmosren 3 verschlllende cellenlagen bezitten. Van deze is voom l de middenkarakter de algem eene achting verwierf.Na ste,stratwn.gozzï-ïcv- genu md,koogstmerkhet uitbarsten van den Poolschen opstand in waardig. De cellen van deze assimilérende
1830 werd hj teruggeroepen en t0tlid van stoFen, door de bovenste ofschorslu g aanden rjksrud benoemd.Hj overleed te Pe- gevoerd, kunnen zich 0ok van de ovetersburg den zssten Mei 1840.
rige cellen afscheiden en bj gunstige omKorstmossen (Lichenes)vormeneenefa- standigheden zelfshndig nieuwe organismen
milie uit de klasse derLoofdragende planten vormen. Men geeft aan die cellen den naam

ontbreken daaraan de voorwu rden voor eene

normaleontwikkeling,zoodatzj oprotswanden en boomstammeneen ënpoedervormen,
dat lichtgeel, geelgroen, zwavelgeel, bruinhet m eest in de koudere gewesten verspreid rood ofzwartkan zjn.Nadat hetloofdezer
en leven op boomstamm en,oude muren enz. korstm ossen een zekeren graad van ontw ikZj ondersclieiden zich van de zwammen door keling verkregen heeft, komen de vruchten
hetgemisvan zwamdrM d (mycelium):doot te voorschjn,selildjesofapotl
neeia genumd,
langeren levensduur en door deM nwezlgheid zieh ook we1in den vorm van saoteloks(pa-

KORSTMOSSEN-KORTCM.
tellae) vertoûnende, bj wier overlangsche
doorsnede men in de eerste plaats de kiemzlx f (thalamium) opmerktj onder deze de
merylang (de kern der apothecia) en meer
buitenwaartsdeseâorslaag.Bjsterkevergroo-

-
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en psprichwörter und sprichwörtliehen

Redensarten der Deutschen (1837;2de druk
1861)''.00kbezorgdehjuitgavenderpW erke''
van Kleist, - der pBriefe Heinse's,J.v0n
Miiller'sundGleim's(1860;2d1n)'''- alsmede

ting zietmen,dat de kiemplantuiteengroot der psëmmtliche W erke' en der rzeitgeaantal draden bestaat, waartusschen zich de dichte''van Gleim.
:#enzakjes (asci) bevinden, waarin zich de
Kort qeding,zie Proeès.
sporen,gewoonljk ten getale van 8,ontwik- KortrMk (Courtrai, Cortoriacum), eene
kelen.De sporen gjn kleurloos of min of stad in de Belgische provincieW est-vlaandemeer bruin,e
'én- ofmeercellig,b0l,ovaal of ren, ligt aan de Leien is het vereenigingsspilvormig,regt ofgekromd.
punt van onderscheidene spoorwegen. Men
Vindt men hierin een onderscheidingsmid- vindthaar6geogr.mjltenzuidenvanBrugge
del, een ander is gelegen in den verschillen- en slechts 1 geogr.mjlvan degrenzen van

den toestan; der sehildles.Deze kunnen in Frankrjk.Zj is goed gebouwd en telde op
kleur alofnietvan het l0ofverschillenjzich 1 Januarj 1874 bjna 27000 inwoners,die
zich vooral bezig houden met hetvervu rdio0k in onderscheidene gedaanten vertoonen
**
en open ofqesloten zjn.Vo
o
r
t
s
v
e
r
h
e
F
e
n
ZU gen van linnen)blondesen kanten.O0k zjn
zich nietaltpd boven hetl00f,maarzjn 00k ergrooteverwerjen en bleekerjen.Menheeft
welin holten van ditlaatstegelegen.W aarzj er een prachtipantiek raadhuisinspitsbooger zich bovenverhefen,veranderen degedeel- stjl, de Belfrled genaamd,fraaje kerkent
ten van het l00f,die ze dragen,in steeltjes zooals de Martini-kerk met een hoogen toren
(podetia)jzooalsbj devleesekklenrigeAeïkog-df en de Lieven-vrouwen-kerk, een collège,
(BaeomycesroseusT.
);bj hetbekermos(C1a- eene Latjnsche schoolenz.Nabj dezestad
rd den llden Julj 1302devermaardeSpodonia),waartoehetrendievmos(C.rangiferina we
Hofm.jbehoort,ontwikkelen zich diesteel- renslag geleverd, wM rin z0o vele Fransche
ridders sneuvelden,datdeVlamingen- vooral
tjest0ttrechtersofbekers.
de hon%oeot
nerische kprdfwloddel zjn de burgers van Brugge - ongeveer 700 gouden
vruchten bolvo= ige,holle, doorboorde verhevenheden en 00k we1schakelvormige organen.I)e sporen zjn hier bevat in zakvormige
cellen, die tusschen draden op den binnenNvand dervruchtvoorkosaen.
D e korstmossen groejen langzaam, zaaar
men schat 00k hun levensduur 0P honderde
Jaren.Daar zj hun voedsel uit den damp-

kring opnemen, tieren zj het weligst bj
vochtig weder.Nietligtverliezen zj hetlevenj zelfs niet wanneer zj geruimen tjd in
een herbarium zjn bewaard.Eindeljkvervullen zj eenebelangrjker01in dehuishouding
dernatuur.Zj bekleeden rotsen en landvlakten en maken vooral deze laatsten geschikt
voor verderen plantengroei.00k leveren zj
in hunne groote hoeveelheid plantensljm een
geschikt voedsel voor menschen en dieren.
Sommige soorten worden in de geneeskunde
gebruikt, zooals het Ilslandsch mos,andere
t0t hetbereiden van verwen,zooals lakm oes
en orseille. Van de korstmossen kent men

ridderspqren buitmaakten.
Kor
tttm ,gnderdezennaam vermeldenwj:
Johann FrldtfrïcA Câristoph Xorf*zl, een
verdiensteljk Dt
litsch geschiedkundige. Hj
werd geboren te Eichhorst in Mecklenburp
Strelitz,bezocht het gymnasium te Friedland
en studeerde te Halle, Göttingen en Heidel-

berg, waarna hj in 1812 geplaatstwerdala
leeraar aan een instituut te Hofwyl.Deonafhankeljkheidsûoylog deed hem in 1814 als
vrjwilliger oprukken naar Frankrjk,doch
nadathj vervolgens zjne betrekkingte Hofwjlwederhadopgevat,werdhj weldraprpfessor aan decantonschoalin Aargau,daarna
aan het gymnasium te Neuwied en in 1821

hoopleeraarin degeschiedenisaandeuniver-

siteltte Basel.Nadaihj deze betrekking in
1822 had nedergelegd,vestigde hj zich ambteloos te Hofwyl, maar keerde in 1826 a1s
privaatdocent in de geschiedenis nM r Basel
terug. Gedurende eene reis in Noord-Daitsch-

land ontving hj in 1833 een beroep alsge-

gee
Knq enkelevergiftige soort.

woon hoogleeraarin de geschiedenis te Bern.

schoone kunsten en keerde vervolgens naar

DGeychichte des Mittelalters(1836-1837,2

dien Friedrich AugustW olf's,des Philologen

K@rlArnold Xorf'
H ,de vervurdiger der

orte tW ilhelml, een verdiensteljk be- In 1840aanvprdde hj een dergeljk ambtte
oefenaar Van de geschiedenis der D uitsche Heidel
berg.Da'ârgenoothj a1svrjmoedigen
letterkunde, geboren den 24sten Maart 1776 onpartjdig geschledvorscher de algemeene
te Ascherslebent waar zjn vader conrector achting,enoverleed den 4denJunj 1858.Van
en latbr archidiaconuswas,ontving zjne 0p- zjne geschriften noemen wj: rGeschichte
leiding onder het toezicht van zjn oud-oom Griechenlands v0n derUrzeitbis zum UnterGleim. Hj bezocht de scholen te Aschers- gangedesAchëischen Bundes(1854,3 41n)'',
leben en Halberstadt,oefende zich van 1796 - pEntstehungsgeschichte der freistâdtipchen
t0t 1799 te Hallein de bouwkunsten andere Biindeim Mittelalter(182:- 1829,3 dln)'',Halberstadt terug,waar hj ambteloosleefde dln)',- pRömischeGeschichte (1843)''1#n den 3osten Januarj 1846 overleed.Hj nGeschichteEuropa'
simUebergangerm Mitsehreef:pDas Leben Gleim's (1811)''- pDas telalter zur Neuzeit (1861,2 dln)!- en
Leben Carnot'
s (1820)'',- nLeben und stu- DGeschichtlicheForschungen (1836)''.

(1833,2 dln)'',- nAlbrechtThaer,seinLç- Jobsiade.''Hj werd geboren te Muhlheim
benundWirkenalsArztundLandwirth(1839)M, aan de Ruhrin het hertogdom Berg den 5deu
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Julj 1745,studeerde te Duisburg in degeneeskunde, ging eerst als gractisch arts
naar zjne geboorteplaats en ln 1771 naar
Bochum in hetgraafschap Mark,en overleed
aldaar den 5den Augustus1824.Hj schreef:

DAnnalesCorbelenses'',welke in de nMonumenta''van Pertzopgenomen zjn.

K orvet is de naam van een oorlogschip
met3 masten,in rang volgendeop hetfregat.
M en heeft kélkorvetten m et 2gestrekene dekrSkizze einer Zeit- und Literaturgeschichte ken en 26 of28 stukken,en gladdekskorrdten.
der Arzneikunde (1809; 2de druk 1819)'' - Deze laatsten hebben in plaatsvanhetgewone
XDer Bienenkalender (1776)''enz.
,doch zjn opperdek eene campagne achteruitywelkezich
meest bekend en vermaard werk is: pDie tot even vöör de bezaansmast ultstrekt, en
Jobsiade,ode1
-Leben,Meinungen und Thaten vooruit een kortdek, de bak genaamd, dat

v0n Hieronymus Jobs dem Candidaten (1784; t0teven ael
hterden fokkemastreikt.Zj voellde druk 1865)'', een grotesk-komisch hel- ren omstreeks 20 stukken.Bj onze marine
dendicht met houtsneden.In denzelfden trant noemt men ze korvetten van de lste en
leverde hj:pDie magische Laterne (1784- Qde klasse.T0tlM tstgenoemde klasse behoort
1786, 4stukkenl''- en rAdam'
sHochzeit- het instructievaartuig purania-''Men heeft er
met en zonder stoomvermogenjdoch er worfeier(1788).'
K orund ,is denaam vaneenedelgesteente, den ill 0ns land geene nieuwe korvetten ge-

volqensderangschikkingvanNaumannt0tde bouwd.
famlliederkristalljneaarden behoorende.Het

Kosciusko (Thaddeus),de laatste opper-

bestaat uitaluinaarde ofalumininmoxyde met bevelhebber der Poolsche Republiek,een der

een zeergeringjzergehalt'
e(20/0),isnadiamant edelstemannen zjnereeuw,geborendenlzden

het hardste gesteente (in dehardheidschaal), Februarj 1746 te Mereczowzcyzna in het
heeft een soorteljk gewigt van 4,en kris- voormalig palatinaatvan Novogrodek,stamde
talliseert in de qedaante van een teerling- af van een oud-adelljk,maarweinig bemidvormigen rhomboèder.Het smeltniet voor de deld geslacht in Litthauen.Prins Adam Oz> blaasbuis,lostnietopinzurenenzeermoejeljk toryiski vestigde zjne aandacht op den bein borax. Men heeft den edelen kornnd,die gaafden Jongeling, die op de kadettenschool
doorzigtig en veelaldonkerblaauw (sqlerjof te W arschatl was geplaatstj en zorgde dat
rood Lrobl
jnj gekleurd is.Voorts draagt de hj als luitenant op staatskosten naar FrankvioletblMuwe korund den naam van Oos- rjk gezonden werd,om erzich op demiliJdrdcAel amethyst,- de gele dien van Ooster- taireacadémieteVersaillesin dekrjgsdienst
sehen fpytzl.
ç - en de groene dien van 00s- te bekwamen.Na zjn terugkeerwerdhjkaternclten smkagd.Aldiegesteenten zjn Zeer pitein;doc'
h eene krenking,die hj wegens
kostbaar.Men vindterinhetReuzengebergte,
in denoeralen in Australië,maardeschoonste
komen uitPegoe in Birmanië,Siam en Ceylon.- Voorts heeftmen den g- eenen kprlzld
met dofe roode, blaauwe, groeney bruine

en grjzekleuren.Dezevindtmenin hetgraniet in Piémont, in het gneis bg Krems in
Oostenrjk, in glimmerleienz.- Eenekorrelige, donkerblaauwachtig-grjze soort van
korund noemt men smirgel(amaril).Hetpoederhiervan wordtt0tpoljstengebruikt.Men
kan den korund eok nam aken langs kunstmatigen weg,nameljk dooraluinaardebjgroote
hltte te doen smelten.De verschillende soorten bereidtmen door bjvoeging van kleu-

zjne toeyenegenheid jegenseenedochtervan
Gosnowskg, maarschalk van Litthauen, verduren moest, gaf aanleiding dat hj Polen
verliet. In 1777 kwam hj teParjsen nam

dienst op de Fransche vlootjom hulp te bieden aan de Noord-Amerikanen. Vöör New-

York en btj Yorktown, waar hg gewond
werd,trok hj de opmerkzaamheid van W asA'
zze/ozz tOt zich, en deze benoemde hem t0t
zjn adludant.In 1786 keerde hj als brigadegeneraalnaar Polen terug,zag erzichinJaar
1789 benoemd totgeneraal-maloor,verklaarde

zich vöör de constitutie van 3 M ei 1791,
streed onder debevelen van prinsP ohkdowsk'
%

en klom op t0tluitenant-generaal.Bj Doeb-

rende m efnxloxyden.
jenka verdedigde hj zich in een gebrekkig
K orvei, Corvey of Crbie is de naam van verschanst kamp met 4000 man teyen 160*
eeneweleervorsteljkeabdj derBenedictjnen Russen en trok zonder groot verlles terug.
nan de W eser,de oudste en vermu rdste van Dit feit bezorgde hem grooten roem. Toen
qeheelSaksen,nietvervan Höxter.Zjwerd koning Stanislaus zich in 1793 aan de tweede
ln 816 door LodeWjk & Vrœneelders met verdeeling van Polen onderwierp, nam Kosmonniken uit Corbie in Picardië gesticht, cfsldko zjn ontslag, wees alle M nbiedingen

m= r in 822 derwaarts verplaatst.Zj bezat van Russische zjde van de hand en begaf
voorheen eene merkwaardige bibliotheek en zich naarLeipzig.omstxeeksdien tjdschonk
bloeide onder het bestuur van uitstekende hetW etgevend Ligchaam in Frankrjk hem
abten.In 1793 werdzj t0teen bisdom ver- den titel van Fransch burger. De opstandj
heven,doch reedsin 1802aanhethuisOranje- die beraam d werd om Polen van het RusF'
>.
:Jl in eiyendom toegekend.Laterkwam sische juk te bevrjden,deed Kosduskon=r
zjinhetbezltvananderevorstenjen in1834 de grenzen van zjn vaderland terugkeeren.
vielzjten deel aan prins Ficfe von A'
pAel- Bj het uitbarsten van dien opstand, den
loke &gcFzïlll-t
#'
/
gr.
sf, sedert 1840 hertog van Q3sten Maart 1794, verseheen hj te Krakau,
Atzfilo'
r en prins van ffogrey.Op zjn kasteel werd t0t opperbevelhebber en dictator bealdaar bevindt zich eene belangrjke biblio- noemd en deed een manifest afkondigen,
theek van 100000 deelen en eene kostbare waarin hj de Polen opriep om deconstitutie
vtrzameling van scbilderjen.- Er bestaan van 1791 te herstellen.Toen de Russen ten
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getale van 6000 man oprukten ,versloeg hj l
en het ljfeiqenschap ophief.Voor'toverige
hen met 4000 man, gedeelteljk slechts m et had hj weinlg omgang met anderen!bleef
zeisen en pieken gewapend,zondereenig ge- ongehuwd en hield zich het liefst bezlg met

schut btjRaclawlce.Daarop snelde hj naar
Warschau, waar bj de tjding zjner zegeprM l de Russische bezetting verdreven was,
en regelde er het bestuur. Hj k0n echter,
slechtgeholpen dooreen zwakkenKoning,de
toenemende wanorde nietbeteugelen.Daarom

den landbouw.Een valmetzjn paardïn een

afgrond niet ver van Vevay op den 15den

oclber1817 wasoorzaak van z'
dn dood.Op
kosten van keizer Aleœander werd in 1818
d00<prinsJablonowsk;zjnstoleljk overschot
van Solothurn naarKrakauovergebragtjwaar
een gedenkteeken zjnerustplaats aanwjst.
K osegarten. Onder dezen naam vermelden wj:

legde hj het didatorschap ncder en begaf
zich wedernaarhetleger.Geruimentjd bood
hj tegenstand aan devereenigde Pruissen en
Russen,en toen hj bj Szczekoczyndeneder- Iundlvig T/Yn??CZJ Kosegarten, een Duitsch
lmqg leed, trok hj naar W arschau,dathj dichter,geboren te Grevesmiihlen in Mecklenmet goed gevolg verdedigde.Nadatdevjand burg den lsten Fehrt
larj 1758.Hj studeerde
het beleg opgebroken had,zorgde Koscinsko te Greifswald,was daarna rectorderLatjnmet den grootsten jver voor de organisatie sche school te W olgast en zag zich in 1792

van het leger en weesalle aanbiedingen van beroeyen als predi
kant te Altenkirchen op
Rusland en Pruissen van de hand.Toen de hetelland Ri
igen.op ditaartsvaderljk eiland
Russen op nieube
wzwe
koohj
hu
naedkere
die
nd
n,
eljtkrov
rhun
nne wjdde hj zich aan debeschouwing dernategemoet,m aar
tuur, aan het genot des huiseljken levens,
drievoudigeovermagtbjMacielowicedenloden aan de wetenschap en 'aan de dichtkunst,en
October 1794.Met wonden bedekt en metde bekleedde erzjn ambtgedurendeeenereeks

woorden pFinisPoloniae (Heteinde van P0lenl'op delippen zonk hj van hetpaarden
<elin handen dervjanden.Nadendood van
Catltarina hergafPaulIhem op eene eervolle
wjze devrjheid.DeCzaarbood den dapperen P0o1 zjn eigen degen aan,doch deze

wees dien at',zeggende:rIk heb geen zwaard
noodig,wantik bezit geen vaderland meer''.
O0k andere geschenken weigerde hj aan te
nem en , m aar begaf zich naar Engeland,en
'in 1797 naar Amerika.Toenhj in 1798 als
gezant van het CongrèsnaarFrankrjkreisde,
werd hj met ongemeene onderscheiding beJegend.Zjne landgenooten, in het leger in
Italië dienende zonden hem den sabelvan

Johan z
gp?
odàï,dien zjteLoretoontdekthadden.Toen men in 1806 op de herstelling van
Polen begon te hopen, k0n Kosânsko geen

deel nemen aan den strjd, omdat hj den

van gelukkige Jaren, totdat hj in 1808 de
betrekking aanvaardde van hoogleerMr in de
geschiedenis te Greifswald, alwaar hj den
26sten October 1818 alsrector der universlteit
overleed. Hj ver&vierf op hetgebied der letterkunde grooten roem door zjne romans,
waartoe rlda von Pleszen (2 dln)''behoort,
voortsdoorzjne:mGedichte(1788,2d1n)',
Rhapsodien (1790-1801, 3 d1n)'',XRomantischeDichttlngen(1800-1806,5dln)'',
ptz
egenden (2 dln;nieuwedruk 1816)'',MJucunde (7dedruk 1855)''- en pDieIn/
ueltahrt (1804)''.Voorts heefthj voortreseljke
vertalingen geleverd.Vooralo0k washj een
welsprekend redenaar,en zjne:pReden unt
l
kleinere prosaischen Schriften (1831- 183Q)''
zjn doorMoknikein hetlichtgegeven.Eene
gezamenljke uitgave zjner:pLyrischeDichtungen (1823-1825,12dl1l''isbezorgddoor
zjn zoon & G.L..ft
?,
:dçc/
rfdrz.
Jolöann Gpfffrïe# ImdarL
.
g.
fp.
çegcefds, een

Czaar beloofd had,nietwedertegen de Russen te zullen dienen. Op het aanzoek van
Napoleon gaf hj ten antwoord, dat hj dan verdiensteljk beoefenaar der Oostersche letteeerst iets voor Polen zou kunnen doen,wan- ren en e0n ZO0n Van den voorgaande. Hj
neer dat land eene vrje NationaleVergade- Nverd gebgren te Altenkirchen op het eiland
ring en zjne vqormalige grenzen herkregen Rqgen den loden september 1792,studeerde
had.DaarI'ona e'groote moeite deed om hem te Greifswald in de godgeleerdheid en in de
tot een togtnaar Polen aan te sporen?zeide letteren,en ging in 1812 naarParjs,om zich

hj:pzeerwel,danzalik aandePolenzeggen, op het Oostersch t0e te leqgen.Na zjn tedatik nietvrj ben''.Eene oproeping van de rllgkeerwerd hj in 1815 adlunctbj detheoPolen,den lsten November 1806 alsvan hem logische en philosophische faculteit te Greifsafkomstig in den pMoniteur''geplaatst,ver- wald, in 1817 gewoon hoogleeraar te Jena,
klaarde hj voor onecht.Voortskochthj in en ging als zoodanig in 1824 w eder naar

denabjheid van Fontainebleaueenlandgoed,
waarhj t0tin 1814rustige dagen doorbragt.
Pu rna toefde hj korten tjf
lte W eenen gedurende het Congrès en den 9den Aprilvan
datjaar rigtte hj t0t keizer Aleœander de
bede om amnestie te verleenen aan de P01en, die in den vreemde toefdeq, alsmede
om als koning van Polen aan datland eene

Greifswald. Hj overleed aldaar den 18den
Augustt
ls 1860.Van zjne geschriften vermelden wj:rchrestomathia Arabica 1828)'',eene uitgave der pMoallaka''van den Arabischen dichter Amroe-ben-Keltl
toem (1819),de annalen van Tabarl(1831- 1837,2 dln),
alsmede studiën overhetSanskriet,- voorts
Pomeriana (1816- 1817, 2 dln)'',- pP0mmerische und riigische Geschichtsdenkmsler
(1834)'' - en rcodex Pomeraniae diplomatictls(1843-1862,metHagselbaeh),- eindeljl
t
00n onvoltooid(
:16W
ö'r
55)
1terbach0qderniederdeut-

vrjzinnige grondwet te schenken.Met lord
Stewartreisde hj in 1815naarItaliëenvestigde zich in 1816 te Solothqrn.Hier maakte
hjin April1817eenvrjbriefopenbaar,waard00rhj op zjnlandgoed Siechnowice in P0- sche Spracho
IX.

XGaschichte
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der Universitët Greifswald (1856, 2 d1n)'. steendrukt werd.De regéring verbood echter

K öslin of Cöslin, de hoofdstad van een de uitgave,liet hem in den kerkeropsluiteny
evenzoo genoemd arroniissementin de Pruis- en hj za4 zi
ch weldra wegenshoogverraad
sische provincie Pommeren,ligtaan de Miih- t0t vierjarlge gevangenisstrafveroordeeld.In

lenbach,ongeveer2 geQgr.mjlvan deO0st- 1840 herkreeghj echterdooreenealgemeene
zee, is de zetelvan hetbestuur en van een amnestiezjnevrjheid.Daarnaredigeerdehjde
paar regtbanken en telt ongeveer 15000 in- rPestiHirlap''!waarinhj op eenehervorming
woners.Er zjn 4 kerken en op deGroote derstaatsregellngvan Hongarjeaandrong en
Markt verheft er zich het standbeeld van zichdoorzjneradicalebeginselenonderscheidFriedréeltY ilAelzz1,die de stad nadenbrand

(
1e.Verschilmetdenuitgeverwa8oorzaak,dat

van 1718 deed (
Tbouwen.Devoormaligevestingwerken zjnlnwandelplaatsenherschapen.
Men vindtervoortseen jymnasium en eene
kweekschoolvooronderwpzers,eenejzergieterj,2 papierfabrieken enz.- Hetarrondode-esf Könlin telt op 258,43 D geogr.mjl

hjin 1844deredadienederlegde,terwjlderegéring hem niet wilde veroorloven,een eigen
dagblad uitte geven.Nuwerd hj destichter
en leider van vele vaderlandsche vereenigingen,en in 1847zag hj zich doorhetcomi-

tM t Pesth als afgevu rdigde n= r den Landomstreeks 550000 inwoners.
dag gezonden, wMr hj zich Mn hethoofd
K osl6w eene Russische arrondissements- plaatste der oppositie en (loor zjne stoute

hoofdstad,91/: geogr.mjl van Tambow en welsprekendheid schitterde. Hj eischte de
541/2geogr.mjlten zuidzuidoosten van M0s- vrjmaking derboerenjdg opbeurinr vanden

kou, ligt aan den spoorweg,telt omstreeks burgerstand,de bevorderlng dernatlonaliteit,
30000 inw oners en bezit 9 kerken, onder- de vrjheid der drukpers 0nZ., en na de
scheidene scholen, vele fabrieken en een be- Fransche Februarj-omwenteling eene afzon-

langrjken handel.
derljke regérinq voorHonqarje en een verKossak (Kar1Ludwig Ernst)yeengeestig antwoordeljk mlnistlrie,blnnen degrenzen
Duitsch feuilletonschrjver,geborenteMariën- deslandsgevestigd.Vermaard isvooralzjne
werder den 4den Augustus 1814,studeerde te redevoering? den 3den Maart 1848 op den

Berljn in de letteren en in de geschiedenis Rjksvg mtgesproken.Toen gruf L.ZJJen oefende zich '
durenboven metjverin de tkyanyi den 74en Mu rt daaru nvolgçnde t0t
'ie was
muziek.Eerstwerd hjmedewerkeraan tjd- presidentvan een Hongu rsch minister
schriften, die beoordeelende verslagen van
muziekuitvoeringen opnamen en vulde daarna
het feuilleton illgroote se tkundige bladen.
** sedert 1844 het
Te Berljn redigeerde jjP
weekblad:pBerliner Montagspost''en plaatste
daarln eene reeks van geestige en humoristische stukken.Daardoor ontstonden de verza-

benoemd,belastte Kossutltzich met deportefeuille van Financiën,en na de aftreding van

melingen:sBerlinunddieBerliner(1851)''
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einesJournalisten (1852;2dedruk 1859),nBerlinerFederzeichnungen(1859- 1865,6dln;
Qde druk 1865)'', - en hj schreefvoorts:

Hongaren t0t de grootste opoferingen te beWegen. Van den anderen kant vzerden door

DAus dem W anderbuche eines literarischen

Handwerksburschen (1846)''
, pHistoriettep
(1856;2dednzk1859)'',- pBadebilder(1858)M,
izerfahrten (1857'',- en ppariser
pschwe
Stereoskopen (1855)''.
Kossuth (Ludwig)j de aanvoerder der

Hongaarsche omwenteling in 1848,werd geboren den z7sten.April 1802 te Monok in het
eomitM t Zemplin,en ontving zjne opleiding
aan het collegie der Piaristen te Satoral
joOeihely? daarna aan de Evangelische scholen
te Epenes,en studeerde in de regten aan het

Hervormd collégeteSarospatak.Nazjnepromotie vestigde hj zich in gemeld comitaat
als pleitbezorger, had weldra eene drukke

ditministérie (September)werd hjvoorzitter.
van de nieuwe commissie t0t verdediging des

lands.In diebetrekking organiseerde hj het
verzet tegen de Zuid-slawische beweging en
tegen het Oostenrjksch bewind en wist de
zjne ultra-Magyaarsche rigting de overige
volken van Hongarje en Siebenbirgen vervreemd van degemeenschappeljkezaak.De
afstand van keizer FerdLnand I en de troons-

beklimming van Franz Josepk (2 December)
vonden in Hongarjeweinigsympathie,engedurendeden roemrjken vöo'rlaarsveldtogtvan
1849 ging men zelfsn0g een stapverderjdM r

men den 14den en 15denAprilop den Rjksdag te Debreczinj op voorstelvan Kossutlt,
het huis Hàsb%r-q-Lotl
- ingen vervallen verklaarde van het gezag en t0thet voeren van

denonafhankeljkheidsoorlog besloot.Omtrent
de toekomstige grondw et z0u m en later een
besluit nemen,en t0taan dien tjd zag Koszlf: zich benoemd t0t regérend president of
gouverneur.A1szoedanig legde hj den 14den
Mei den eed afaan den Rtl
'ksdag te Debreczin en deed den 5denJunjzjn zegevierenden

practjk en verkreegeralsredenaargrooteninvloed.In 1831ging hj naarPesth en in het intogt in de hoofdstad Ofen-pesth. Kossutlb
volgende Jaar alsplaatsvervangend afgevaar- had op eene tusschenkomst der W estersche
digde naar den Landdag.Eene poging, om Mogendheden ter gunste van Hongarje geer als redenu r op te treden,misluktejz00- hoopt,maar zag zich weldra in zjne verdat hj er 4 Jaren hetstilzwjgen bewaren wachtingen bedrogen. Eerlang kwam een
moest. Inmiddels belastte de liberale partj groot Russiseh leger onder prins P asketvltp.
hem met de redactie van een dagblad,en na de Oostenrjkers te hulp,zoodat voorH0nhet sluiten dervergaderingen van den Land- garjehetuitzigtop reddingverdween.Reeds
dag gafhj n0g egn anderdagbladuit,het- in het midden van Julj ging Pesth wedyr
'welk, ter vermjdlng van de censuur,ge- verloren, en de gouverneur met zjne rege

KossuTH-xbsTLlN.
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fing eu met2enzjksdag moesttelkensver- Berljn, in de regten.Nadathj eenigen tjd
derzuidwaartswjken.In datnoodlottig tjd- als pleitbezorger was werkzaam geweest,
perk ontbrak het Kosnutltevenzeer aan staat- vestigde hj zich als privMtdôcent in zjne
kundige scherpzinnigheid a1saan doortastende geboortestad en werd er in 1840 t0t gewoon
geestkracht.Terwjlhj in gezwolleneprocla- hoogleeraar benoemd. Hj overleed echte:
matiën het volk t0tden strjddervertwjfe- reeds den 14den September 1856.onder den
ling opriep,daaldezjnemagteninvloedmeer naam van C. A:1ApJ# leverde hj vele.geen meer,zoodat de opperbevelhebber Gör-qel dichten en novellen in tjdschriften en almazich van alhetgezag meester mu kte enden nalcken en schreef onder dien naam : rDie
gouverneurnoodzaaktezjnewaardigheid ne- Geschichte v0m spanischen Baumeister und
der te leggen.Den llden AugustuB1849droeg die Geschichte v0m Leim und der Mariandl
Konntltte Arad de dictatuur aan Göryeiover (1837)'5
,- rDie Mathildenhphle (1838)'',en toog vervolgens over Lugos naar Orsowa. en rGesammelte Erzëhlungen und Novellen

Eene aanmaning van generulBem,dien l)j (1847-1848;3 d1n)''.op hetgebied derweonderweg aantrof: om hetambtvan gouver- tensehap gaf hj uit:gDieLehrev0m Mord
neur weder op zich tenemen,weeshjvan und Todschlag (1838)'',- mWilhelm 1,Köde hand.Nietver van de grenzen deed Kos- nig v0m W urtemberg, und die Entwickydlf: de Nvaardigheidsteekenen der Ilongaar- lungderwiirtembergischenVerfagsung(1839)'',
sche kroon begraven, 0sa ze aan de zaagt - gDie Perduellio'
unter dem rpmischen Köder Oostenrjkers te onttrekkenjen zj wer- nigen (1841)'',- oNeueRevisionderGrundden eerst den 8sten September1853bj Wëh- begriffedesStrafrechts(1844-184542dln)''
,

DDer svendepunkt des deutschen Strafrowa teruggevonden. Den 17den Augustus
1849 kwam Kossntk, door slechts weinigen verfahrens im 19 Jahrh.nebstDarstellungdçy
vergezeld, op Turksch grondgebied,werd er Geschichte des Geschworenengerichts(1849)'',
in hechtenis genomen en bleefeeratte W edDas Geschworenengerichtfiir Nichtluris-

din, later te Sloemla gevangen.Intusschen ten dargestellt (1849)''
,- pDie Geschworewees de Turksche regéring hetaanzoek van nengerichte(1851)'',- gAuerswaldund LichOostenrjk, om den vlugteling uit te leve- nowsky (1853)'', - en rsystem des deutren, bepaald van de hand,en na langdurige schen Strafrechts (1854)''.Na zjn doo; veronderhandelingen kwam men overeen, dat schenen n0g zjne:pAbhandlungen ausdem
Kossutlten zjne lotgenooten teKoetahia in Strafrechte (1858)'', en zjne yGeschichtç
esdeutschen Strafrechtsim Umrlsz (1859)''.
Klein-Azië opgesloknzoudenworden(1850). d
Derwaarts zag FJ zich gevolgd door zjne - Zjne echtgenoote Josephine Zlloç heeft
echtgenoote Tltevesa M eszleny, waarna 00k velefraai
je liederen gecomponeerd.
zjnekinderen,2 zonenenée'nedochter,van
Karl .
& 1ApJ# Köstlin, een verdiensteljk
de Oostenrjksche regéring verlofverkregen godgeleerde en letterkundige.Hj werd geboom naar Koetahia te reizen. Nadat Konldl
t ren te Urach den 28sten September1819,studoor tusschenkomst der Britsche en Noord- deerde te Tiibingen en te Berljn en keerde
Amerikaansche regéring den 9den September in 1841 naarTi
ibingen terug,waarhj wjs1851 zjne vrjheid herkregen had,begafhj geerige voorlezingen hielden erin 1849 0?-

zich met hetNoord-Amerikaansche stoomfre- trad aan de universiteit als privaatdocentln
gat sMississippi''over Engeland naarde Ver- dewjsbegeerteengodgeleerdheid.Hjschreef:

eenigde Staten.Hj werd ermetvele bljken
van sympathir ontvangen en zochterdoor
zjne redevoerlngen vrienden te winnen voor
de Hongaarsche onafhankeljkheid.In Junj
1852 keerde hj naar Londen terug en vestigde aldaar zjn verbljf,hoopvol uitziende
naargunstigertjden voorzjn vaderland.
K osteloos geding,zie Proeès.
K oster is de naam van een kerkeljk

DDer LehrbegriF des Evaygelinms un; die

Briefe 4esJohannqs(1848)', ln pDerU<sprung der synoptlschen Evangellen (1853)M,
alsmede eene reeks van verhandelinggn in
Zeller's prrheologischen Jahrbiichern'', -

voorts leverde hj: pGoethe's Faust, seine
Kritiker und Ausleger (1860)' - en eene
uitmuntende:rAesthetik (1853- 1866,2dln).''
Sedert1862ishj hoogleeraarindeaesthetica

azabtenaar, doorgaaus belast met de Zorg te Ti
ibingen en houdt er tevens voorlezingen
voor het kerkgebou:z voor het opensluiten Over kunstgeschiedenis.
en digtmaken der deuren van dit laatste,
J'
l
tlins .
flpf/1 , een verdiensteljk Protesmet het opwinden van het torenuurwerk en tantsch godgeleerde. Hj werd geboren te
met het luiden der klok.Gewoonljk ishet Stuttgart den 17den Mei 1826, studeerde te
ambt van voorlezer ermede verbonden.T0t Ti
ibinpen in de godgeleerdheid,waskorten

aan 1857 wasgewoonljk een onderwjzerder tjd vlcaris te Calw ,volbragteenereisnMr
lagere schoolmetdie betrekkingen belast,- Engeland en Schotland en bezocht durna
thans echter mag hj die zonder bepaalde de universiteit te Berljn.In Mei1850werd
verguaning van de school-autoriteiten niet hj benoemdt0tstadsvicaristeStnttgart,m=r
bekleeden.Intusschen wordt deze vergunning in den herfstvan datzelfdeJaarvertrokhjals
repetitor weder naar Tiibingen. In 1855 zag
zelden geFeigerd.
Kösthn.Onderdezennaam vermeldenwj: hj zich a1s buitengewoon hoogleeraar en
B riston & 1ApJ# KöstlLn,een verdienste- universiteitsprediker te Göttingen beroepen,
1jk Duitsch regtsgeleerde.Hj werd geboren vanwaar htjin 1860 alsgewoon hoogleeraar
te Tiibingen den 29stenJanuarj 1813en stu- n=r Breslau vertrok.In 1866 verwierf hj
deerde aldaar, alsmede te Heidelberg en te den titel van consistoriaalrud.T0tzjne be34*
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KUSTLIN-KUTHEN.

langrjksto Bchriften behooren: yDie schott.
Kirche, ihr inneres Leben und 1hr Verh:ltnisz zum Staat (1852):'
Luther'sLehre
v0n der Kirche (1853)''
Das '
W esen der
Kirche(1854)''- nDerGlaube,sein W esen,
Grund und Gegenstand (1859)'',en vooralhet
verdiensteljkwerk:ptz
uthel.
'sTheologie(1863,

Kota Y J.
r1./@ of Kota .
/il
wil,een rpkle
op de zuidkust van Bornéo in de residentie
Zuider-en Ooster-afdeeling.Het grenst in het
noorden en westenMn Matan,inhetzuidenaan
de Zee van Java en in hetoosten aan Pemboeang. Men heeft er ongeveer 15000 inwoners,

die zich bjnaallen metdenlandbouw- som-

migen met gouddelven - bezig houden.Ilet
K ostrom a is do naam van een Groot- wordtbestuurd dooreen vorst,die het Nedem
Russisch gouvernement,dat op 14511 geogr. landsch gezag erkenten zooveelmogeljk de

2 dln).''

mj1ruim 1millioen inwonerstelt.Iletwordt zeerooverj belet.Langs de rivier,desgeljks
besproeid door de W ûlga,welke erde K0s- Kota W aringin genoemd, wordt met kleine
troma,Oenslaen Wetloegaontvangt,enbezit vaartuigen handelgedreven.Men verbouwter
uitgestrekte bosschen, benevens een vrucht- veelrjst,- 'voortsmaïs,kalebassen en anbaren bodem. De inwoners houden er zich deretllinvruchten.Ook iserveeljzerertsen
bezigmetvisscherj,jagtjlandbouw,veeteelt, men vindterjzersmelterjen.Diamanten zjn
hetvervaardigen van houten voorwerpen enz., ernietzeldzaam.
en velen van hen zoeken des zomerswerk ill
K öthe (Friedrich August),een verdiensteandere provinciën.
De evenzoo genoemde ljk godgel
eerde? geboren den 3osten Julj
koofdstad,aan de W olgaj41geo4r.mjlten 1781 te Liibben ln de Nederlausitz,studeerde
noordoosten van M oskou gelegen,ls de zetel te Leipzi
g? werd aldaar vespeqrediker in
van een gouvernellr en Van een bissehop,en de universlteitskerk, in 1806 prlvM tdocent
t
e
Dr
e
s
den
, in 1810 hoogleeraar in de godheeft,bj ruim 20000inwoners,40 kerken
een gym nasium ,een seminarium ,onderschei- geleerdheid te Jena,bekleedde er onderscheidene lagerescholen en eenirefabrieken.We- dene kerkeljke waardigheden, en overleed
genshareterrasvormigeligglng,haretalrjke den 23sten October 1850.Hj stichtein 1816
kerken, kloosters en andere prachtige gebou- het:nzeitschrift fiir Christenthum untlGotteswen levert zj van deandere zjdederrivier gelehrtheit, hetwelk slechts korten tjd beeen fraaigezigt0p.CzaarMiel
taëlFe#tzrofzl
ifj/ stondt- voorts:nDie Zeitgenossen (1805)''
,
bezorgde: prrh. Melanchton's W erke in
bragt er onderscheidene Jaren (tot1613)door
in een klooster nabj de stad,en terzjner einerfirdenallgemeinenGebrauch berechneten
eere is erin 1834 een gedenkteeken verrezen. Auswahl(1830- 1831,5 dlnl'';- enschreef:

K ostuum , Van het ltaliaansche woord n
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,
heerschende in zeden en gewoonten.Inregten - en onder den pseudoniem E%nszedler #e.:
beduiden kostumen derhalve zoodanigeregten St.Jo7zt:sl:.
:.pDieW iederkehr(1843,3dln)''
,
en verpligtingen, die door langdurig bestaan - en pEine W oche (1849,2 dln).''Uitzjne
geldigheid hebben verkregen, en in het dage- nalatenschap w erden nog pGeistliche Lieder

ljksch leven is een kostuum hetzelfde als (1851)''en pLiederun4 SgricheeinesKraneen gew aad of door gewoonte gebruikeljk ken fiir Kranken und Gesknden (1851)''door
kleedingstuk. Het kostuum dient vooral in M eiszner in hetlichtgezonden
acht genomen te worden door den schilder.
Köthen , de hoofdstad van hetvoormalig

wanneerhj personen uiteen vroegertjdperk hertogdom Anhalt-Köthen,isteqenwoordigde
op het doek brengt, en door tooneelkunste- zetel van de algemeene comm isslevoorgeheel
naars,wanneerzjzulkepersonenvoorstellen. Anhalt, van een arrondissementsbestuur en
K ota of kotta is een Javaansch woord, van eene arrondissementsregtbank, en vormt
hetwelk vesting beteekent.Daarondervermel- het vereenigingspunt van eenige belangrjke
den wj:
spoorwegen,die haarmetBerljn,Magdeburg
Kota of Soemanap , een district Op het ei- Leipzig en Halberstadt verbinden.Zj bezit
land Afadoera, afdeeling Soemanap. Hettelt
22 dorpen en ruim 16000 inwoners.Voorts
K ota, een district op Java in de residentie
Soerabaya en in de afdeeling Grissee,met 29
dorpen en 22000 inwoners.
Kota, een district op Java in de residentie

12000 inwoners? 2 Protestantsehe kerken,
ééne R. Katholleke kerk en ééne synagoge.

Op hethertogeljk slotaldaarvindtmeneene
merkwaardige
zame
ij
ng voor natuurljke
eenver
eb
oekelr

historie en
m et 20000 deelen.
Voorts heeft men er een gymnasium j eene

en afdeeling Sourabaja,dewesteljkeomme- kweekschool voor onderwjzers,eene reullanden dezer afdeeling beslaande. Hetgrenst school,eenehoogereburgerschoolvoormeisges
in hetnoorden aandezee,inhetoostenM n de

enz.00k bloeiterdeleerschoolvantuinbouw

stadenvoorstedenvanSoerabaja,inhetzuiden van Gösake,en men vindt er eene homoöpaen westen aan Goenong Kendang en in het thischegeneesinrigtingvan dr.Tmtze.Eindeljk
noordw esten aan de rivierTangi.Menheefter heeftmen ereen grootaantalst
likerfabrieken,
eene bevolking van 80000 zielen,verdeeld in en debollwlanden in haren omtrek zjn voor
138 wjken.Heta'
antalEuropeanen,Chinézen een groot deelmetsuikerriet beplant,terwjl
enz.iserbetrekkeljk zeergroot.
er tevens een aanzienljke handel bestaat in

Voorts heeftmen op Sumatra de vermurde graan en w ol. - Hetarrondissement Köthen
:%111 XOJJ'.:,benevens een groot Mntal dor- teltop nagenoeg10 1 geogr.mjlbjua60000
pen,die den naam van Kota dragen.
inwoners;hetomvat eenige kleine steden.

KOTTA- KOTZEBUE.
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genaamd,had een klein drama van Kotzebue:
K otta,zie Kota.
K ottbus is de naam van eene arrondisse- 5De ljfknechtvan Peterde Groote''getiteld
mentshoofdstad in het district Frankfortder 0n eene zjdelingschelofredeop Paul1bevatPruissische provincie Brandenburg. Zj ligt tende,in het Russisch Overgezet.Daze verlmn de Spree, is de zetel van cene regt- taling werd den Czaar in handschriftvoorgebank enz., en telt ruim 12000 inwoners.Er legd,en hjvond daarin z00 groatbehagen,

zjn 3 kerken,een antiek kasteel,een gymnasium en vele fabrieken.- Hetarrondissevzlolf Kottbus telt Opbjna 16 L geogr.mjl
rtlim 60000 inwoners.
Kottqr (Een)iseen ligtvaartuig metéén
mast, êe
'n gahblzeil en 2 of 3 stagzeilen,
somtjdsmeteenvierkanttopzeilenbramzeil.

dat hj den vervaardiger aanstondsterugriep
en met eerbewjzen overlaadde. Hj schonk
hem het domein W okrokiillinLj:and,be-

bljfvoor de bemanning, en achteruit eene
kajuit en hutten tegen boord.Hetzeiltsnel
en manoeuvreertgemakkeljk,zoodathetals
recherche-vaartuig goede diensten kan bewj-

hj wederzjn ontslag,envestigdezich eerst
te MTeimar, daarna teJenaten eindeljk te
Berljn,waarlltl:rDel
'Freimiithigt
l''tlitgaf,
waarinhjin hetstrjdperk trad tegen Göthe,

lastte hem methetbesttlur vandenDaitschen
schouwburg en benoemde hem t0t hofraad.
Kotzebue beschreefeen en ander in het boek:
,7Das merkwiirdigste Jahr meines Lebens

Dit vurtuig heeft een tusschendekst0t ver- (1801,2 dln).''NadendoûddesKeizersnam

zen. Men heeft00k oorlogskotters met 6 t0t
18 ligte stukken of caronnades, doch sedert
de toepassing van den stoom heeltmenminder
behoelte aan vltlgge zeilers.
K otzebue (August Friedrich Ferdinand

de Seltlegel's enz.Behalve een aantaltonneelstukkengafhg den: Almanach dramatischer

Spiele (1803- 1820, 18 Jaargangenl''in het

licht.In 1803 en 1804 reisdehj inFrankrjk

en ltalië en schreef dientengevolre: rErin-

/enpErlnncrungen
von), een uitstekend Duitsch bljspeldichter, nertlngen ausParis(1804)'
geboren te W eimar den 3den Mei 1761,stu- 5-011 einer lteise aus Livland nach R9m und
deerde te Jena in de regten en werd in 1780 Neapel (1805, 3 dln).''Daarna leverde hj
advocaat.Nadathj: plch-Eine Geschichte in wederonderscheidenebljspelen,en begafzicll
Fragmenten(1781)''en pErzëhlungen (1781)'' in den aanvang van 180G llaar Königsberg ,
in hetlichtgegeven had,vertrok hj opaan- om er tervoltoojing van:rlArtluszens:ltere
zoek van graaf Glrfz, gezant aan het Rtls- Geschicht
e (1808-1809,4 d1n)''gebrtlik te
sische H0f,naarPetersburg enwerdsecretaris maken vanhd archief.W egensdestaatktlndige
bj den gouverneumgeneraal v0n WJ'?t)r, die gebeurtenissen van diedagen nam hj dewjk
later met het bestuur van den Duitschen naar Rusland en vestigdezich 01)zjnegoeschouwburg was belast.Door dezen aanbe- doren in Esthland,vanwaar htJin de fjdvolen aan de Keizcrin,zag hj zich weldra schrif
ten: oDie Biene (1803- 1809)''e11pDie
bekleed met aauzienljke regterljke betrek- Grille (1811- 1812)9' Napoleon met alle wakingen. Na zjn huweljk met eene dochter pensdergeestigheidbestreed.Bjdenomlnckeer
van den luitenant-generaalvonEssenwerdhj derzaken in 1813 kon htJjuichenindezegevoorzitter van het gouvernementsbestuur in praal.Hj werdt0tstaatsraadbf
moenld,volgde
de provincie Esthland en tevens in den adel- hetRtlssischelloofdkwartier()n gat'teBerljn
stand opgenomen. Hj schreef:plueiden der een l,Russisch-DeutsehesVolksblatt(1814)''in
ortenbergischen Familie (1785, 2 dlnl'' en het licht.W eldra werd lltjItussisch const
llgafzjne:sllleinegesammelteSchriften(1787, generaal voor de Rtlssisclle Statcn te Königs4 dlnl''in het licht,maar verwierfvooral berg,alwaar htj onderstsheidene bljipllcll
zn?
grooten roem door zjnetooneelstukken:,,Men- vlugschriften en 00n0 zeer paltjdige: pGeschenhaszundReue''en oDieIndianer in Eng- sehlchte des Deutschen Reichs (dl 1 en 2,
land (1789)'',terwjlhj dien o0k weder be- 1814--1815 vervolqd door R'
iderj''in het
nadeelde doorzjn beruchtgeschrift:pDodor lichtgaf.Nadatllj ln 1816 t0tstaatsraad bj
Bahrdt m it der eisernen Stirn,''Na den dood hetdepartem entvan BuitenlandscheZaken te
zjnerechtgenoote reisdehjnaarParjs,nam Petersburg benoemd was, ontving hj erin
zjn ontslag uit de Russischestaatsdiensten 1817 met cene jaarwedde van 15000 roebels
vertrok in 1795 naar zjn landgoed Frieden- den last om zicl'naal'D tlitschland tebegeven
thal,8 geogr.mjl van Narva.In diedagen en maandelgks aan den Keizerverslagen ttt
schreefhp:pDieJingstenKindermeinerLaune zenden om trent de letterkunde en de Open(1793- 1796,3 dlnl''en meerdan 20tooneel- bare meening. Tevens stichtte hj het rluitestukken.In 1708 ging hj alshofschouwburg- rarischeW ochenblatt'',waarin hjzjnoordeel
dichter naar W eenen,doeh nam wegens her- uitsprak over allerleigeschriften en aangelehaalde onaangenaamheden na 2 Jaren zjn genheden. Hetwas hem intusschen alleen te
ontslag,ontving een Jaargeld van 1100 Eorj- doen om vorstengunsten geld,zoodathj op
nen en vestigde zich te MTeimar,doch besloot eeneergerljkewjzedenspotdreefmetvrjzinvervolgens naar Petersburg terug te keeren, nige gevoelens, met de wenscllen des volks
alwaar zjn zoon op de kadettenschoolwas naareenegrondwet,naarvrjheidvandrukpers
geplaatst.DeRussischegezantteBerljn,ba- enz. Kotzebue kende geen ander geluk voor
ron '
von Arrrsi#ezldr,llad hem van devereischte de volken dan degenade dervorsten,en hj
papieren voorzien2 döch hj Tverd aan de gren- dweepte derhalvemetdentoestandvanEuropa
Zen van Rusland ln hechtenisgenomenennaar vöôr deFranscheRevolutie.Daardoorverloor
Siberië gebragt.Een gunstig toeval bezorgde hj de achting zjneruitstekendste landgenophem redding. Een Jonge Rus, KrannoPoelskL ten en maakte zich z00 gehaat,dathj zich
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van W eimar naarManheim moest begevrm
Desmaadjwaarmede hj vooraldegeestdrlft
der Duitsche Jonyelingschap belegende,vervulde een dweepzleken student,KarlZvtâù

zag hj zich bevorderd tct luitenant-generaal
en chef van den staf bj het korpsin den
Caucasus en verkreeg den titelvan adludant-

generaal des Keizers.Toen in 1833 het Rus-

Dand,metgrooten wrevel;hj doorstak Kot- sischelegeronderGortsjako,
tveen invaldeed
zeàlemet een dolk te Manheim 0p den Q3sten in de Donau-vorstendommen, werd Kotgebne
Maart 1819. Het aantal tooneelstukken van bj* dezen chef van den generalen staf,0n
Kotgebueis98.Zjne:ssammtlichedramatische bevond zich als zoodanig bj den overtogt
Werke''zjn in 28 deelen (1737-1823),- over de Donau,bj de belegering van Silisin 44deelen (1827- 1829),- en in 40deelen tria,bj de belegering van Sebastôpolen bj
(1840- 1841)uitgegeven.
den slag aan de Tslernaja.In 1856volgde
Otto rps Kotgeblte, een vermaard Rl
lssisch hj Govt
s
jqko'
tv naar Polen,om zich aan het
reiziger en de2dezoon van den voorgaande. hoofd van den generalen stafteplaatsen bj
Hj rerdgeboren den 30stenDecember1787, heteerstelererkorps.In 1859werd hjgeneontvlngzjneopleiding aan de kadettenschool rMl bj de lnfanterie, in 1862 gouverneurtePetersburgen volbragtop l6-jarigenleeftjd generaalvan Nieuw-Rusland,en later tevens
metKr'
henstern eenereisom dewereld.Negen opperbevelhebber Van het militaire distriet
Jaren laterzag hj zich bekleedmethetbevel V3n odessa, alwaar hj vooral den aanleg
over het schip gRurik''en belastmetdetaak Van spoorWegen bevorderde.- Twee zjner
om nabjdeBehringstraateenenoordoosteltjke broeders! Karl en Wilhelm , vonden eene
dqorvaarttezoeken.Hj had toen 0.a.Clta- plaats blj de Russische diplomatie, en een
-1.
9:0, Eseltseholz en Cltoris t0t reisgenooten. bljspelvan Wilhelm,getiteld: nDer gefâhr-

Gedurende zjn 3-jarigen t04tontdektehj in licheFreund'',vond in 1865 te Dresden gr00de Zuidzee onderscheidene ellanden en in het ten bjval.
zuidoosten van de Behringstraat eene sond?

Aleœander %Gn Xofzdàv:, een uitstekend

nMr hem de Kotzebue-sond genaamd. Htl schildervan veldslagen endesgeljkseen broebeschreef dien togt in zjn werk:pEntdec- der van den voorgaande.Hj werd geboren

kungsreise in die Siidsee und nach der Beh- te Königsberg in 1815 en zag zi
eh door0nringstrasze zur Erforschung einer nordöstl. dersteunlng van keizer Aleœander geplaatst
Durchfahrtin denJ.1815- 1818(1821-1823, op de kadettenschool te Petersburg, welke

3 dln).''Daaro? werd hj t0tkapitein-luite- hj in 1834 als oëcier verliet.Zjneneiging
nant der Russlsche galie-marine bevorderd t0t de kunstdeedhem echterzjnemilitaire
en aanvaardde in 1823 op last van keizer loopbaan verlaten,waarna hj eerstde acaAleœander eene derde reis om de wereldj démie van schoone kunsten te Petersburg bewederom doorFdcAdcFlplzvergezeld.Hjkeerde zocht en vervolgens naarhet buitenland trok
den 16den Julj 1826 teKroonstad terug,en om zich verder te ontlikkelen. Intusschen
schreefeene pNeuezeiseum dieW eltinden had hj reeds op bestelllng des Keizer: 2
J.1823-1826 (1830,2 d1n)''.Hj overleedte groote stukken voltooid,nameljk:,De slag
Revalden 15denFebruarj-1846.
bj Narwa'' eu XDe verovering van SleutelMorltz von Xo/zeszfe, een Russiseh krjgs- burg''. In 1847 en 1848 toefde htjte Parjs
man en een broedervan den voorgaande.Hj onder de leiding van H oraJee Vernet.De Fewerd geboren den llden Mei1789,volbragt bruarj-omwenteling echter deed hem de stad
,ea
nktehj
Stuttgart,Tvaarhjvervolgens
desgeljksmetKrûsen8ternde reisom de we- verlatenma
reld,en trad in 1806 in dienst van het Rus- toefde
een aanvang maet de stuksisch legertelande.In 1812 werd hj krjgs- ken, die volgens het verlangen des Keizers
Fevangen bj de Franschen en verkreeg eerst het W interpaleiste Petersburg zouden versieln 1814 zjnevrjheid,zooalshj beschreefin ren.Het zjn tafereelen uit de krjgstogten
het boek: pD er russische Kriegsgefangene der Russen,zooals die van Doetvarow inIàlië
unter den Fransozen (1815)''.Vooralmaakte en Zw itserland, die van Pefer I tegen Zwehj zich bekend (
bor zjne reis naarPerzië den enz.Z00 ontstondenonderscheidenegroote
oekenyzooals:pDe slag bj Poeltawa'',rDe
methetRussisch gezantschap in 1817,wur- d
van eenebeschrjvlng isuitgegeven doorzjn overtogt over de Duivelsbrug'' enz. Nadat
vader (1819).Laterdiende hj in den Cauca- KotgebneRome bezochthad,vestigdehjzich
e Mi
inchen.Vele van zjnestukken worden
sus,werd in 1834 generaal-maloor, daarna t
kqmmandantderveshng Iwangorod,in 1846 ongemeen geroemd.
lultenant-yeneraal, en overleed als lid van Koude noemen wj eenbetrekkeljk ontden Russlschen Senaatin Februarj 1861.
breken van voelbarewarmte.Erzjnderhalve
Zjn oudste broeder, Wilhelm rpgz Kotgebue, geene bepaalde prenzen tusschen koude en
geboren in 1785, overleed in 1812 a1s luite- warmte en het ls enkel willekeur,wanneer
nant-kolonel aan dewonden,in den slagbj wj dethermometergraden beneden hetvriesPolock ontvangen.
punt koudegraden en die boven het vriespunt
Paul rpzl Kotze%e,desgeljkseen Russisch 'tnarmtegraden noemen. Zoodra de huid gekrjgaman en eenbroedervandenvoorgaande. voelt, dat een ligchaam , waarmede zj in
Hj qntving zjne opleiding aan demilitaire aanrakingkomt,ofdeomringendedampkringsaeade'mie van generaalM urall
gew te Moskou, lucht minder warm is dan zj zelveen haar
streed metroem in den Caucasus en inPolen dus w armte ontneemt,dan noemen wj dat
en werd in 1843 kwartiermeester-generaal ligchaam of de temperatuur der luchtkoad.
nnder4en veldmaarschalk Pq8kewitqj.In1846 Daarbj hangtveelAfvan ie gesteldheid der
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huid en van hare gewoonte,en hetisbekend
genoeg,datmen des zomersreeds overkoude
klaagt wanner men hetdeswinters bj 4ezelfde temperatuur behoorljk warm vindt.Al
watwaY te wegneemt of bindt,veroorzaakt
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Niater te drinken, zoodat er eerlang eene
sterke uitwaseming ontstnat, die wel eens
weldadige gevolgen heeft.

K ow no,eenW est-Russijchgouvernement,

in 1843 meerendeels uit de noordeljke dis-

koude, bjv. de verdamping van vlugtige triden van hetgouvernementW ilna gevormd,
vloeistoFen, zooals aether en koolzuur,het ligt tusschen Pruissen en Koerland, grenst

smelten van js, het oplossen van sommige nabj Polangenaan deOostzeeen komtoverzouten in water enz. Plaatst men hetver- e0n methetoudeSamogit
ië.Hettelt0yruim
dampend of smeltend ligchaam in hetbrand- 739 D geogr.mj1watmeerdan eenmlllioen
punt van een hollen spiegel en in dat van
denovereenkomstigenhollenspiegeleenthermometer,dan zietmen dezen laatstensterkdalen,
nietomdat dekoudeuitstraalt,mM romdat
aan den thermometerbol warmte onttrokken

wordt.De verdamging eener vloeistof kan
zelfsz0o snelgeschleden,dathetoverbljvend
gedeelte bevriest, bjv.wanneermen water
onderdeluchtpompplutsten daarbjzwavelzuur,hetwelk denwaterdamp,bj hetwerken
dier pomp, snel Fpslorpt.- Kowdezzlezedel.
v
zjn zoodanige,dle bj hunneoplossing eene

inwoners,die voor de grootste helftuit Litthauërs en Samogitiërsbestaan.onderdekleinere helft bevinden zich weinigRussen,maar
deste meer Polen,Duitschers,Israëlieten en

Zigeuners.Eenaanzienljkdeelvandenbodem
isbedektmetvlasen voortrefeljkewouden.
Het hout wordt in vlotten langsdeN emen

(Memel) en hare zjrivieren naarTilsitvervoerd.- DeltoofdstadKowno,aan den spoorweg en bj hetvereenigingspuntvan de NJemen en de W ilia, gedeelteljk in een dal,
gedeelteljk 0q de hooge oevers aan beide

groote hoeveelheid warmte binden,en alzoo zjden der rivleren gelegen, heefteen fraai
dienen kunnen om eene kunstmatige koude te stadhuis, 10 kerken, 7 kloosters,een gymwekken,bjv. een mengselvan sneeuw ,sal- nasillm enz.,benevens omstreeks 25000 inwopeter en keukenzout.Een uitstekend mengsel ner:,van welkede Israëlietendemeerderheid
van dien aard bestaat uit3 Ned.pond glau- uitmaken.Men heeft er veelscheepvu rt en

berzout en zl/cde Ned.pond zoutzuur;door handel.Van den 23stent0tden25stenJunj1812

deze bestanddeelen langzamerhand te vermengen kan men in een uurong6veer 3Ned.
ponden jsbereiden.Degrootstekunstmatige
koude verwekt men door een mengsel van
vastkoolzuur en aether.

trok Napoleon ermetzjn korpsoverdeNJemen, en den 14den December keerde Ney er
meteene achterhoede van 200 man terug.In

een gevechtbj KownozegevierdendeRussen
der26stenJunj 1831op dePolen.omstreeks

K oudwatergeneeskunde (De), 00k 2 uren gaans van de stad ligtin een woud
kydotriek en hydrotkerapie genaamd, is de het prachtige Camaldulenser klooster Posaysstelselmatige z00 in-als uitwendige aanwen- cl (Vredenberg),in 1674doorCkristofelTlz,
ding van gewoon koud putwatert0tgenezing grootkanselier van Litthauen gesticht. Het
van verschillende ongesteldheden.Zj ishet heeft2millioenrt
llden gekost.

eerstin zwang çebragtdoorden landbouwer
Flcesz Priesgnttz te Griifenbery bj Freienwalde in oostenrjksch Silézië ln de eerste
helft dezer eeuw en vervolgens op de wetenschappeljke geneeskunde toegepast.Men bedient zich dMrbj van koud water,hetzj
a1s drank in vrj groote hoeveelheid,hetzj

als bad,stortbad,wasschingen, om slagen en
inwikkelingen. Men meent dat het drinken

van verlwaterde stofwisseling bevordert,de

ophooplng van bloed in hetonderljfverhin-

K ozakken, ln Rusland Kasakett geheeten, is de nMm van een volksstam ,die in
ligchaamsbouw, gewoonte en taalveelovereenkomst heeft met dien der Russen en o0k

met dezen dezelfde godsdienst beljdt.Die
naam is van Turksch-'
rartaarschen oorsprong;
hj beteekent in het Turksch een rooveren
in het Tartaarsch een ligt gewapend krjoman,zoodat deKozakken vermoedeljk van
Tartaarsche afkomst zjn.Intusschen behooren zj t0t de Nowogorodsche en Kiewsche
Russen,endaarzjsteedsdoorvjandeljkevolken omringd waren,vormden zj zich totuitmuntendestrjders.Menheeft2hoofdstammen,
van Kozakken,nameltik dien der Klein-Rus-

dert,de afscheidingen bespoedigt,en schadeljke vaste stoFen oplost.De baden worden
a1s volle, halve en gedeelteljke baden gebruikt.D e volle baden dienen niet alleen tot
reiniging der huid. maar ock tct afkoeling sische en dien der Donsche Kozakken.T0t
van hetbloed;zj brengen hetbloed naar de de eersten behooren de Saporogische Kozakinwendige deelen des ligchaams en prikkelen ken, als woeste vrjbuiters vermaard. De
de huid,hetwelkeenzegenrjkeninvloedheeft Donsche Kozakken, wier steppenland eene
op de werking van het hart en van de zenu- afzonderljke Zuid-Russische provincievormt,
wen.Bj degedeelteljkebaden wilmenwer- ten noorden van de Zee van Azof en van
ken op een afzonderljk deeldesligchM msj Caucasië gelegen en door de gouvernementen
en stortbaden verhoogen de prikkeling der Astrakan, Saratow , W oronesh, Charkof en
huid. omslagen van metkoud water bevoch- Jekateri
noslaw omgeven, telt 0? ruim 2800

tigdedoeken bezigtmen t0tverwjderingvan D geogr.mjl omstreekseen mlllioen inwoontstekingachtigeaandoeningen.Eindeljkwik- ners, in 8 districten verdeeld,met de hoofdkeltmen gehealhet naakte ligchaam 00k wel stad Nowotsjerkask,nabj denmond van de
in e0n met koudwater bevochtigd en slap
uitgewrongen laken en bedekt dM rna den
ljdermetwollen dekens en geefthem koud

D0n op een langen bergrug gelegen.Die stad
is de zetelvan het bestuur,vaneenbisschop,

van een Ataman LKetmœt,ziealdaar)en v&q
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21000inwoners.Menheeftereenefraailehoofd- familie der Raven behooren. De eerste is
kerk, onderscheidene andere kerken, een zwart met eenpu rsen en groenen weerschjn
gymnasium , eene distridsschool,veelhandel op devleugelsenkomtbj onsinden zomer
en 2 Jaarmarkten.- Van de Saporoyische voor, detweedegrjsmeteenzwartenlkopy
zjndeTsjernomorische (Koebaansche),Nleuw- staartenvleugelsen versehjntin hetnalaar
Russisehe en Azofsche,- en van deDonsche om t0t aan den zomerte bli
jven.Zj paren
de W olgasche (Ast
rakansche),de Tereksche, onderling en brengen bastaarden voort. Zj
de Orenburgsche de oeralsche en de Siberi- leven van muizen, kikvorschen, wormen,
sche Kozakken afkomstig.De zetelderTsler- insecten, bessen, mossels,vogeletieren enz.j
nomorische Kozakken isJekaterinodar aan de nestelen m eestal op hooge boom en, en het
Koeban. De Nieuw-Russische, t0t 1856 0Ok wjfje legt 4 of 5 groene, bruin gevlekte
Donau-Kozakken,hebben woonsteden in Bes. ejeren.ZieqnderKauw.
sarabië,- en de Azofsche,die in 1865 eene
K raaihelde of zwarte ?/
edAei#e)zie Emgemeenteregeling ontvingen, ron4om Azof, y:Jr- .
Nachitsjewan en Roslow aan de Don.De K raailook Of wl
jngaardslook (Allium viTereksehe Kozakken moet men zoeken langs nealeL.jisde naam eener inlandscheplant
de Caucasische linie in Jekaterinograd,M0s- uit de familie der Liliacee
-'n@ Zj komt M n
d0k en Kisljar.DeoeralscheKozakkenleven djken en w egen, in wei- en bouwlanden,
aan de Oeral, - de orenburgsche in Oren- vooral op hooge kleigronden, veel voûr en
burg,- de W olgasche verstrooid in de gou- iseen lastig Onkruid,dat aan melk en boter
vernementen Astrakan en Saratow , en de een onaangenamen ujenreuk mededeelt.De
Siberische oostwaarts t0t aan de Lena en de bollen, 0ok onder den naam van 'aûld Ippk,
Amo
er.Demanneljke bevolking derKozak- ltondslook,boerenlook enz.bekend,hebben in
ken telt veel meer dan een mlllioen zielen, den smaak veel van knoflook en worden op

zoodatzj Rusland steedsmeteenezeeraanzienljke krjgsmagt kunnen bjstaan. Ouden
van dagen herinneren zich n0g zeer goed het
bezoek, door de Kozakken bj den valvan
het Fransche Keizerrjk aan 0ns Vaderland
gebragtqzj beschrjven 0ns die mannen als

dergeljke wjze gegeten. De stengelis t0t
aan het midden bebladerd, - de rolronde,
van binnen holle bladeren zjn naar boven
gootvormig uitgehold,- debloemenzjn aan

Men verbindtde sttjlen derkozjnenonderling
metpennenen gaten.Buitendeurkozjnenhebben veelal hardsteenen onderdorpels;0ok wordende staandestjlen van hetkozjn op hard-

het uiteinde van den stengel vereenigd t0t
een bloemscherm ,dat aan den voetdooreene
vliezige, enkelvoudige bloemscheede is omgeven en behalve bloemen o0k n0g kleineknollen draagt,- het6-b1adi4bloemdek isklok
vormig en heeftgeene honlgbakles.Zievoorts
onder Alliwn.
Kraak (De) is een binnenvaartuig met
één mast en behoort vooralte huis in ZuidHolland. Zj meet 40 t0t 54 t0n eu wordt
bevaren door een schipper en tw ee kneehts.
Haar diepgang is 7 of 8 Ned. palm ledig
en 17 Ned. palm geladen.De inwendige betim mering bepaalt zich t0thet ruim meteen
véör-en achteronder.Yerheft zich ditlaatste

houten) onderdorpel door pen en gat verbonden. De dorpel dient (zonder sponning)

0n kl
uiver.Zj*dientt0t vervoervan koopW aren , - ook w elt0t beurtschip.

de deurvrj telaten draajen.De sponningen
worden aan den binnenkantvan hetkozjn
ter breedte van de dikte der deur gemerkt.
V00r lichtramen worden destjlen derkozjnen op dergeljkewjzein elkandergezeten
n=r de gedaante door lichtramen gevormd.
Voor schuiframen moeten de stande stjlen

blaauwachtig witte ofgeelachtige,vastemaar

ruwe, onverschrokken soldaten, op .paarden
van een klein ras gezeten en met langespeer0n gewapend.Intusschen zjn zj in beschaving bj de overige Russischelandbewoners
niet ten achteren en onderscheiden zieh in
hun eigen land door godsdienstigheid,zinde-

ljkheid ln welwillendheid.

Kozkn (Een)noemt men hetraamwerk,

waarin deuren en lichtramen gesteld worden.

steenen neuten geplaatst) die beletten, dat boven hetdek,dan draagtzj den naam van
het watermetde houten stjlen inaanraking pavil
joen-kraak. Aan een gafelachter den
komt. Voor binnendeurkozjnen worden de m ast w ordt een bezaanzeil qevoerd met 2
stjlen onmiddelljk in denhouten(liefsteiken- reven en vöörden mastaanleldersdestagfok

hoog genoeg boven den vloer te liggen,om

K raakbeen

is eene doorschjnende,

niet verharde, zeer veerkrachtige zelfstandigheid, welke in hetmenscheljk ligchaam

dientt0t verbinding derbeenderen onderling,
t0t bekleedsd van de geledingsvlakken der

beenderen en t0tvorming van een stjfdoch
tevens veerkrachtig eteunsel voor sommige
voldoende afmetingen hebben,om daarin de weeke deelen. Brengt men een dun schjf
le
kokergaten voor hetlood te kunnon aanbren- kraakbeen onder den microscoop, dan ontgen.Om de kozjnen indenmuurtevestigen waart men, dat hetuit2 verschillende deeneemtmen den bovendorpel z00lang,dataan 1en bestaat,nameljk uitronde of eironde,
beide zjden van hetkozjn ooren uitsteken; afzonderljke ofgroepsgewjs vereenigde celook maakt men in hetkozjn aan demuur- len (zie bjgaande afbeelding,300-m=lverzjde kalksponningen,terwjl men eindeljk groot) en uiteene geljksoortige ofvezelacho0k we1op e1k kozjn 2 of3 jzeren veeren tige grondstof, waarin die kraakbeencellen
besloten zjn.Onderzoektmen hetkraakbeen
spjkertsn deze in den muurmetselt.
Kraal (Corvus corone L.
) en bontekraaé in het eerste tjdperk zjner ontwikkeling,
(Cervus cornix jU.)zjn 2 vogels,4iet0tde 4an bljkt hd ,dathet alleen uitcellen be-
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Btaat.Terwjlhaar wandallengsdikkerwo1.
dt zorgvuldigeveryleging eenvel
'eischte.Zjn er
en deze verdikkingslagen tusschen de naast vrouwen, die zlch na verloop van G weken
elkander gelegen cellen t0t eeneintermédiaire op verre na niet llerFteld gevoelen, - men
heelt ook andere die reeds na verloop van

weinige dagen hare gewone huiseljkebezigheden kunnen llervatton.
Gevaarljk isdeindattjdperkvoorltomende
kraamvvol
twenkoorts (febris puerperalis), die
eigenljk innietsverschiltvan depyaemieof
hospitaalkoorts dergewonden.Immers 00k de
Oorzaak is dezelfde.Zj Ontstaatdoorboleediging en hierop volgellde ontsteking van den
uterus, welke zich vervelgens tot den gehee-

10n buik en t0tandere belangrjke organen
Kraakbeen.

uitstrekt, de melkafscheiding doet ophouden
en doorgaans doodeljke gevolgen heeft. Er
bestaatreden o:ate gelooven,datdezeziekte

zelfstandigheid zamenvloejen, worden de afzonderljke cellen langzamerhand verdervan
elkandergedrongenjzoodatzj zichog dergeljke wjze vertoonen alsin deiguurlsvoor-

besmetteljk is daar gewoonljk in hetzelfde
tjdperk onderscheidene kraamvrouwen in dezelfde plaats eraan bezwjken.Daarbjishet
niet Onwaarschjnljk, dat de smetstof door

gesteld; voorts
vermeerderen de
cellen door verdeeling znolang
het krM kbeen
groeit;erontstM n
cellen, die elkandern0g aanraken,
maar later op b0ven beschrevene
wjze weder7 uit

elkander worden
geschoven.Deb0lletjesmetdonkere
kringen zjn vet.

vroedvrouwen,
bakers en artsen
vandeziekenaar
de gezonde
kraamvrollw
wordt overgebragt, weshalve
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Evenals de beenderen zjn o0k de kraak-

>>

X

beenderen meestal omqeven door een vast,

.
s

vruchtderzoogdieren vindt men t0tzekeren
ouderdom in plaats derlaterebeenderen enkel
stukken kraakbeen,dievervolgensinbeende-

NX xx

neus en de ooren,Het kraakbeen bestut,
behalve uit 500/0 witer en 4 tot5O/cphosPhorzuur en

koolzuur caldum, uit eene
eigenaardige ljmerige stof, kraakbeenll
jm

(chondrine)genaamd.
K raam bed noemt men het bed,waarin
de moedernahareverlossing de rustgeniet,
welke voor hare herstelling noodig is.Men
ondersteltjdatzj in hetkraambed iszoûlang
zj voordeJonggeborenedehulp eenerbaker
behoeft,- gewoonljk een tjdperk van 0mstreeks 6 weken. V0or zwakke vrouwen is
het noodig) dat bijhet kraambed demeest
mogeljkekalmteheerscht,opdatzjgelegen-

kringen de
kl'aamvrouwen-

x
x X
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X
x
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bekende ziekten
S

behoort.
K raan is de
naam van een

X X)
rktuigon,
x paarwe
NxN x en welindeeer. 'XXX
x
X ste plaats van

'

>

in.
achtgenomen
woxden. Merkwaardig is het
eindeljk, dat
tusschendeKeerkoortst0tde0n-

vezelig en vaatrjk vlles, welks haarvaten
de stoflbn afzonderen? die voor den groeivan
het kraakbeen noodlg zjn.Bj deongeboren

ren veranderen.Zelfs bj hetkind zjn vele
beenderen n0g kraakbeenig. Bj volwassenen
dient het, geljk wj reeds gezegdhebben,
t0t verbindingsmiddel van beenderen en tot
steun in hetstrottenhoofd,de luchtpjp,den

zigtigheid moet

s

.
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* een werktuig,
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Cx-kwwvx xoxxxxxxvxxxx gebvagt kunnen
Flg.1.
worden, bjv.
van den wal in een schip of omgekeerd.
Zj is,bj eenheidvan doel,op versöhillende
wjzen ingerigt W j geven hierbj de afbeelding van eene kraan teBrestop l/lcastevan
hare grootte. In ;g.2 is het raderwerk atl
zonderljk voorgesteld.Dejzeren standerP ,
gedeelteljk door metselwerk verborgen,rust

heidhebben zich meteen onyestoorden slaap methetondereinde Q in een p0ten heeftbj
te verkwikken,- voorallen lsfrisschelucht, .2 eene cylindervormige kraag, steunende
voedzame en ligt verteerbare spjs en eeue tegen de wrjvingsrollen 8f.ln hetuiteinde
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van den arm is eene schjf, waarover het de lastzieh bedndtboven de plek,waarmen

touw loopt,bestemt
l om den lastop te heflbn. dien wilnederleggen.
Het cene uitoinde is aan den arm bevestigd
Behalve zulke vaste kranen heeft men 00k
en in de bogt eene lossekatrolgeplaatst,aan varplaatsbare,die op houten rollen zjn gewierllaak de lastkomtte hangen.Hetandere steld.Hierbj moet steeds gezorgd worden,

r
lq r
f

l

P

datdeloodljn,gaandedoorhetgemeenschappeljk zwaartepuntvan dekraan en den last,
binnen de aanrakingspunten van de rollenmet

denbodem bljve.

Een geheelanderwerktuig,onderdennaam
van kraan bekend en in de tweede plaats
door 0ns bedoeld, dient om de snelheid van
vloeistoFen,stroomende door buizen,te verminderen of zelfs geheel t,e doen ophouden.
Daartoe ontvangt de buis eene kegelvorm ige

verwjding,waarineennaauwsluitendligchaam
geplaatst wordtt dat in ééne rigting ls doorboord.Is het boorgat in derijting derbuis
geplaatst,dan is0ok deBnelheldvanuitvloei-

E

Jlng het grootst.Plaatst men het boorgat 0nder zekere hoeken, dan zal die snelheid te

N

A-

12
!

Pig O

kleiner zjn, naar gelang de rigtingen van
buis en boorgat meerverschillen, en de uitvloejing houdt op als zj een regten hoek
vormen. Zulke kranen gebruikt men t0thet
aftappen van olie,wjn enz.uitvaten.S0mtjds bezigt men dubbelweg-kranen.Hier is
de stop of sletltel geplaatst op het vereenigingspuntvan 2 buizen,die elkander kruisen.

In den eenen stand (flg.1)zjn debuizen k%

uiteinde is eenige m alen om de wind-as A en .
# , T en C metelkander in gemeenschap,
geslagen.Op de asvan der0lA bevindtzich en in den tweeden stand (fg.2),waarbj de
het tandrad B ,welks tanden grjpen in die
van het rûndsel C,dateene gem eene asheeft
T
T

met het tandrad D.Ditgrjptin hetrondsel
.K, h
etwelk met hettandrad F tegeljkertjd
ronddraait)en eindeljk heeftmen de krukas
GH m et de 2 rondsels L en K .In den = n-

gegeven standgrjpen derondselsnieten zal

,

t
3 B

a

C SA

:
M -

hetomdraajen derkruk-asgeene beweging in
het raderw erk veroorzaken.Schuiftmen echter de as naar de linker zjde,dan za1het
B
rondsel L de Rnden van hetrad F vatten,
zoodat de draajende beweging der kruk-as
Fig
Fig.Q.
wordtovergebragt op de as van F en E .Het
l'
ondsel E , grjpende in de tanden van D , stop een kwartcirkelis omgedraaidj de bui-

# en C. Kranen kom en niet
brengt de beweginr overopdeasvan D en zen S en T , .
C.HetJondselC elndeljk,metzjnetanden enkel te pas tot het doorlaten van dropvorin die van het rad .
# grjpende, doet het mige,m aar00k van luchtvormigevloeistoFen.
laatstgenoem de en dus o0k de r0l A in de O0k delueht
pomyisvoorzienvaneenekraan,
rondgaande beweging der kruk-as deelen.De bjwieropensluitlng debuitenluchtdoordringt
looper wordtdaardoor op de r0lgewonden en naarde klok.
de lastOpgeheven.W ordtde kruk-asnaar de
K raanvogel (Grus) is denaam van een
regterzjdegesehoven,dan grjpen detanden vogelgeslacht der reigerachtige Steltloopers.
van hetrondsel# in dievanhetradD ,en door Hetteltonderseheidenesoortenenonderscheidt
O en .
B wordt de beweging 0? de r0l u'
ï zich door lange dunne pooten en doo1'een
overgebraqt.De kraehtvermeerderlng isin dit langen, scherpkantigen snavel,terwjl zjne
eval gerlnger, m aar de snelheid der ophef- neusgaten in eene lange, met eene w eeke
hng grooter. Immers de verhotlding tusschen huid bedakte sleuf gelegen zjn.Zjn halsis
de kraeht en den lastis in het eerste geval lang:- zjne vleugels zjn breed en groot,
a1s 1 t0t 2592, en in het tw eede als 1 t0t en zljn staart ismetfraajevederen versierd.
432. In het eerste geval zalmen dtls,Wer- Totverbljfplaatskiesthj uitgestrekteheidekende aan de kruk-as meteen vermogen van velden en m oerassen,zoodat men hem vooral
10 pond,bjna 26000 pond kunnen opligten aantreft in de vlakten van Hongarje en ixl
De toestelM (.fig.2)dlent,om de krukasin de st
eypen van Rusland en Polenjterwjlhj
utsehland en in ons Vaderland zelden
een dier beide standen te bevestigen.- Is in D t
nu de last hoog genoeg Opgeligt,dan wordt voorkomt.In een kunsteloos nestvan rieten
de kraan zoo veelom hare as gedraaid,dat biezen,illhet raoeras 0P eene schier ontoe-
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gankeljke plaatsgebouwd, legthetwjfje 2
groenachtig rood en grjsgevlekteejeren.De
kraanvogels zjn gezellige dieren, welke in
troepen leven,doch zj zjn zeer schuw en
waakzaam,zoodat er altjd, bj dag en bj
nacht, de wacht houden en bj elk onraad
geruchtmaken.Hun voedselbestaatvooralin
zadenjknoppen en vrtlchten,- voortsetenzj

539

van het kopborststuk schjnen te bestaan,
waalmit aan de vöörzjde de op stel
ellge,plaatste oogen en kleine voelhorens te vool

schjntreden,alsmede de yooteu,wiereerste
paar steeds van scharen ls voorzien,welke
sonatjdszeergrooten z&vaarzjn.lleertxaen
de krab 0ra, dan ziet raen aan de benedenzjde den metvelekaauw-organentoegerusten
wormen,kikvorschenen muizen.Menkanhen mond en hetaehterljftusschendewortelsder
ligttemmen,enzj toonendan veelverstand. ?ooten,hetwelk a1seene klep overeenesleuf
xe

&

ls gelebgd
j en bj demannetleslang en smal,
i
doch
de wjfles breed is.Uit deejeren
van deze dieren kom en zonderlinge larven te

voorschjntvoorzienvan grootestekelsopden

x

rt
lg en op hetvöörhoot'
d;eerstna eene her-

kh

haaldevervelling erlangenzj degedaantevan
krabben.
Dekrabbenzjn opmerkzamedieren,diealle
zeeën bewonen.Zj voeden zich op dezelfde
wjze als de kreeften en bj de nadering s-an
eenig gevaarweten zj zich snelin hetzand

?

teverbergen.Men heeftvele soorten vankrabben. T0t de meest bekende behooren: de

Kop van denkraanvogel(Gr'ustcinereat

Zjn zj in demenagerie gewend,dan onderscheiden zj zichdoo1'eenbevalligenligchaamsvorm ,doorhunnedeftigheid endoorhetgezag,
datzj hebben over hetanderepluimgedierte.
Zj handhaven de orde,maken een eindeaan
elken twist en stM n de zwakkeren bj.De
gewonekraanvogel(Gruscinerea)wordt13Ned.

landkrab (Caneer Rtlricola,Geeardnus ruricola, zie bjgaande fgt
mr),die in Amerika
voorkomt, z0o groot wordt als eene hand en
bloedrood en geel gevlekt is.Hoewel deze

doorjaans op hetland leeft,beqeven zich de
wjtles veelaleenmaalin hetJaar naar zee

om ei
jeren te leggen. Zj brengen dikwjls
groote schade t0e aan het suikerrieten aan
anderveldgewas,maarzjneetbaar.Eeneandere soort is dezeekrab(Cancerpagurus,Pla,
palm hoog,isaschgraauw en heefteeneroode, tïcarcinus pagurus).Zj heef
teen k0pmet3
kale plek aan hetachterhoofd; deze soortis ultstekende tanden en eene geelaehtig-bruine
de eenige die in Europa gevonden wordt,en schaal met 9 inkervingen aan den rand;de

De landkrab (Gecarcin'
usrvr?cpdtt)

zj heeft door de ballade van Delûller eene
zekere vermaardheid verkregen.In de dierentuinen heeftmenonderscheidenefraajesoorten
van kraanvogels,onderanderen het Jufert
je
,
1.1N'
o%
'dië(Grusvirgo),4ieslechtseeneNed.
elhoogisjmaar sierljke witte vederbossen
achter de ooren draagt.W j geven hierbj de
afbeelding van den k0p van den gewonen
krM nvogel.

schalen zjn zwart,zeer grooten glad.Men

heeft ze in den Atlantischen oceaan, in de
lloordzee en in de oostzee.

Krabbendam (Jan), een Nederlandseh

romanschrjver, geboren te Heilo den 18den
Februarj 1803)genoota1skind eenegebrekkige opleiding,maar poogde dool,veelte 1ezen en door onvermoeide studie te voorzien
in 'tgeen de omstandigheden hem haddenont-

Krabben (Decapoda brachyura) ofkort- houden.Voorts legde l1j zich t0e op hetzadf- f%
'
g6kreFfezlzjnschaaldieren(Crustacealj delmakersbedrjfen issedert1827alsmeester4ie,van boven gezien, slechtsuithet schild zadelmaker werkzaam te Alkmaar.Inmiddels
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verzuimdehg nietvljtig depentevoerenen
schreef: pvier dagen op reis of de zevende
October (1832)'',- mLectuurvoorbljmoedigen of'verhalen uiteen vriendenkring (1834)'',
llem Berkveld of de kleine bedelaar
rW i
(1835,2. dlnl''2 - :Eleonora van Lichte,n
velde ot de bllnde u1tden bouwval(1836),,
pTegen stroom is het kwaad roet
len of
drie maanden uithet leven van JonasW aterbeer(1836)'' - rcatharina Rembrandsofhet
beleg van Alkmaarin 1573 (1836)'',- pDe
n0n ofde ondergang van deabdj van Rjnsburg (1837)'',- pDe vrjbuiters,schetsenen
tafbreelen uithet laatstder zeventiende eeuw
(1837,2 dln)'',- sDevrjwilligerofdebelegering van Groningen in 1672 (1837)'',5Jonker Frans van Brederode (1839)'') tukken (1839)'', - solivier van
pschaduws
Nool'
t (1842)'',- rclaesCompaen (1844,2
dlnl'',- pllet huis te Laegh of de W itte
svjven (1839)'' - ,,DeMusketier1856)'7,DPetervan Vlooswjk,maanlichten en nachtschadtlwen (1854,Q dln.)'',- p>aransdewapensmid (1859,2 d1n.)'',- psebaltdeJonghe
(18G9)''- en sDeRosbaard (1866)''
,alsmede
onderscheidene stukken in tjdschriften en almanakken.

boweging (plaatsverandering) de opyervlakkigste.De wetten van deze laatstezjn derhalvehetgemakkeljksttedoorgronden,maar
ditgeeft ons geen regt,om zet0tverklaring
van andere groepen - bjv. van zedeljke
wilskracht - aan te wenden;trouwenszj
hebben alleen betrekking op vermeerdering
of vermindering van afstanden tusschen lig-

chameltlke punten in de rtlimte,waarbjde
wederzjdschewerking dierligchamen in om-

gekeerde verhouding staat van de vierkanten
der afstanden. Pogen de krachten dien afstand te vergrooten, dan noemt m en ze afstootende kracht,in hettegenovergesteld geva1 aantrekkingskracht. W erkt eene kraeht

anders dan in de regte ljn,dan mqg m0n

aannemen, dat hare werking dnor e'ene
' of

meer andere krachten gewjzigd is.Rigting
eener kracht noemt men de ljn, volgens
welkezj eenebeweging zoektvoorttebrenrnd
jpe
lr
ns
gt
se
pu
ee
nerre
kr
as
ct
hrt
hk
es
t
gen,en heta
za
jngo
ldnt
wo
rdt
gt
ee
punt, waar
te werken.

W anneer de mechanische krachten op één

punt werkey, kan men ze vervangen door

eene enkele, die onder den naam van resulfclf:dezelfde werking voortbrengt.Men stelt

K racht is in het algemeen elke oorzaak

dit aanschouweljk voor door het bekende
parallelogra,
m rlxkrachten.Mentrektnameljk
zoowel op stofeljk als OnstoFeljk gebied. uithet aangrjpingspuntljnen in derigting
Dekrachten,welkedeoorzaken zjnderver- van elke dierkrachten en pastop elkeljn,
schjnselen,vertoonen zich nooitOnmiddellgk, van dat punt uitgaande,een stuk af,dat de
maar wj leeren ze kennen uit de wetten, grootte der krachtuitdrukt.Isbjv.deeene
volgens welke verschjnselen van eene be- kracht dubbel zoo groot a1s de andere,dan
eener werking en men gebruikt dit w oord

paalde soort geregeld op elkander volgen of maaktmen daarop het stuk dubbelz00groot.
elkander te voorschjn roepen. Daar nu de Uit het uiteinde van e1k dier stukken trekt

oorzaken dier reeks van verschjnselen door men eene 1jn, evenwjdig aan het andere.
de wetten harer aaneenschakeling onderling

Hierdoor ontstaat een parallelogramz en de

verbonden zjn, zOo is de kracht Juist de uit hetaangrjpingspunt getrokken dlagonaal
werkzaamheid dezer vastew etten in de ver- is de resgdtante.- Omgekeerd kan men eene
schjnselen.Daarom isdan ooltnieteene en- gegevenekrachtin QandereOntbinden.- Zjn
ltele soort van krachten voldoende om de

verschillende groepen van verschjnselen te
beheerschen,m aar het aantalkrachten m oet
aandatdiergroepen geljk wezen.Men heeft
nameljk eene andere soo1't van kracht voor
de metbewustheid voortgebragte verschilnse-

len,eene andere voordezonderbewusiheid

er meer dan 2 krachten, zoo kan m en ze
volgens dezelfde wet door eene enkele resul-

tante aanduiden,nameljk door eerstderesultante te zoeken voor2 krachten,dan die dezerresultante en der derde kracht enz.Is de
grootte Van zulk eene resultante 0, dan
heFen de verschillende krachten elkanderop,

ontstaande,eene andere voor descheikundige
verbindingen,eene andere voor de eledrische
spanningenteene andere voor demechanische

en het ligchaam bljftin rust,- erbestaat

uitallestebljken,datallekrachten afkomstig zjn uit eene zclfdebron,maar dat de
hicruit ontsprongen stroom zich in talrjke
taklten heeft verdeeld. Die oorspronkelgke
kracht,de moeder derverschillendekrachten,
die alle verschjnselen voortbrengen,isvOlgens den grootsten wjsgeerderoudheid het
zelfbewuste denkvermogen,en velewjsgee-

dierenqzj worden gewoonljk levende krach-

evenwigt. Heeft de resultante eene bepaalde
waarde, dan beweegtzich hetligehaam met
bewegingen enz.Daardoorbedoelenwj ech- eene aan deze geëvenredigdo snelheid in de
ter geenszins dat de versehillende krachten, z
'igting dierresultante.- Eene andere rroep
in het heelal w erkzaam , uit even zoovele vankrachten is die,welkezich openbaartln de
bronnen voortvloejenqneen,veeleer sc,
hjnt ontwikkeling en den groei van planten el1
ten genoemd en onderscheiden zich zeer van
de mechanische Of'doode krachten.Onderde
doelmatig werkende krachten heeft men die
van het denken, aanschouwen en willen het

jverigst nagespoord; de redeneer-, wis- en

zedekunde houden zich bezig methare wetten. Voor zoovcr de krachten des geestes uit

ren van den nieuweren tjd,zooalsDescartes, zieh zelven bepaalde voorstellingen kunnen

Lelbnitz,K altt,Fzc/zfeen Heyel,hebben zich doen ontstaan, bestempelt m en ze met den
voorstanders betoond van hetzelfde gevoelen. naam van voortbrengende krachten.

Is nu de denlkkrachtonder alle krathten de

A1s eenheid van kracht, ten einde andere

diepste, dan is voorzeker de werktuigeljke krachten daarin te kunnen uitdrukken)kan
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met 2 verschuifbare ligchamen a en a'.Aan
het eerste is het eene uiteinde van eene elas-

men bj overeenkomsteenekraehtaannemen,
(
lie in léne seconde aan eene bepaalde massa
(in Ned.ponden) eene bepMlde snelheitl(in
Ned.ellen) mededeelt.T0thetvoortbrengen
van kracht gebruikt men dikwjls stoom en

tiekestalen veer (X)vastgehechtttorwjlhet
andere uiteinde bj baan den toestelisverbonden. svordt deze veer uitgerekt, dan

men meet het stoomvermogen naar zoogenaamde paardenkrae,
hten.Eene paardenkracht
is eene kracht, welke in ééne seconde een
gewigt van 75 Ned.pond ter hoogtevan ééne
Ned. el kan opligten. Voorts geeft men aan
het productvan de massa en de snelheid van
een ligchaam den naam van ltoeveellteid rt
pl
bewe-ging.Eindeljk merken wt
j nog op,dat
kracht zich openbaart in beweging en dat
deze wordt omgezetin warmte of door deze

werkt zj op een wjzer d,welke de maat
dier uitrekking en dt
ls 0ok de maat der hiert0e benoodigde kracht aanwjst. Aan het

tweedeverschuifbareligchaam a'iseeneschroet'
bevestigd, welke men door middel eener

kruk-asomdraajen kan.Om nu de hechtheid

Of do weêrstandbiedende kracht eener stofte
meten, spant m en deze tusschen di0 beide
verschuifbare ligchamen ea draaitde schroef
om , totdat de stofbarst.Dan spingtde aan-

voortgebragt,terwjldekrathtalzoo welan- vanlteljk gespannen veerwelterug,maarde
dero Vor1I1en kan aannemenj maar niet V0r- wjzer bljfthetbedrag derhoogstespanning
loren gaat.
aantoonen.Hetspreekt we1van zelf,datm en
Krachtmeter.WYat wi
j onderDynamo- den cirkelboog in graden verdeeltdoorbjv.
meter (zie aldaar) van dit werktuig gezegd gewigten van 10,20,30,40 enz.Ned.pond
hebbcn,wenschen wj hiermeteenigeafbeel- achtervolgens op den krachtmeter te laten

dingen op te helderen. De krachtmeter van w erken.
Re-qnier best
aat uiteen veerkrachtiyen,zeer KraFt.Onderdezen naam vermelden wtj:
langwerpig elliptischen beugel,in wlensmidJan.
ltivzezl.
çKraf'
t,een Zuid-Nederlandsch
den zich het bj a bevestigde staafje bbe- dichter,die volgens Willems t0then behoort,
welke het bestde taalgeschreven en gewaar-

deerd hebben.Hj werd geborenteBrusselin

#

1710 en gafin 1740 een dichtwerk uit,getiteld: pschat der fabelen,gekozen uitdevoor-

naemste verdichtschrjvers (3 dln)''. revens
washj een beoefenaardergraveerkunst.
Peter A''rtx-#'
f,eenverdiensteljkhistorieschilder, geboren te Hanau den 17den September 1780.Hj ontvingvan zjn vaderen vervolgens aan de schilderacadémie in zjnege-

N.

zL
J'

#

3

& g,

boorteplaats hoofdzakeljk onderrigt in het
portretschilderen.W eldra bezochthj 0ok de

.

kunst-académie te W eenen en ging vervolgens

Fig-1.

naar Parjs,waarhj portrettenvervaardigde,

vindtjdatbj a overden rand van den beu- antieke stukken copiëerde en eenige oorsprongel kan heengljden en er werken op den keljke doeken lcverde. In 1807 keerde hj
wjzercvan een a'
ldaaraan den beugelvast- terug naar W eenen; doch reeds in hetvolgehecht kwadrant .
B. Om nu de spierkracht gende jaar begaf hj zich naar Rome. Zjn
derhanden te meten,omvat men den bougol eerste historiestuk, na zjn terugkeer,stelde
aan de uiteinden en drukt dien zamen, ter- Aartshertog Karel in den slag bj Aspern''
wjlmen detrekkrachtmeet,doorbj d den voor. In 1815 verwierfhj den prjs met een
'
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lastvasttemakenenbj#'tetrekken.Daaxuit
is gebleken datde kraeht derhandenvaneen
volwassenman nagenoeg geljk isaaneengewigt van 50 Ned.pond,terwjlzjnetrek-

XBelisarius'', en daarop volgde een poedipus
en Antigonô''
,benevensonderscheideneportret-

ten,vooralvan leden der Keizerljke familie.
Daarna schilderde hj in 1814 den rslag bj

kracht hetB-voudige bedraagt.
Leipzig'' - voorts: rossian'' - Manfred''
De toestelvan Perranœ is van boven voor- - rRlldolf van Habsburg,den priester zjn
gesteld in ;g.2 en in loodregte doorsnede in paard aanbiedend''9 - nDe krooning van
;g. 3. Het bestaat uit een regthoekig raam Frans I te Presburg'', - ,De uitval van
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Zriny uit Siyeth'',enz.00k sehilderdehj in Kanzian,4ie40Ned.elhoogen 50Ned.elbreed
1833 een drletalfraaje stukken op hetKei- is en een volkomen gewelfbezit ter hoogte
zerljk kasteel.DemeestestukkenvanKraft van 29 en ter lengte van 40 Ned.el.Een
zjn gegraveerd.Hj overleed den28sten Oct0ber 1856.
K raft (Adam), een uitstekend Duitsch
beeldhouwer, waarschjnljk afkomstig uit
Niirnberg en aldaar geboren in het midden
der 15de eeuw, overleed in hethnsyitaalte

gedeelte van de keten der Julische Alpen is
bedekt met het Birnbaumer woud,dat eene

breedte heeft van 3 geogr.mj1en zich uitstrekt t0t aan de grenzen van Croatië.Op
den Karst vindt men een zeerschralen plan-

tenyroei,terwjlerzich een yaargrootedalen

Schwabach, niet ver van Ntirnberg,ln 1507. bevlnden.Krain is minder mlld besproeid dan
-
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j waseen voorstanderderrealiteiten bezat de naburige landen. Behalve de Idria en de

het talent om leven en uitdrtlkking to geven W ispach, die zich in de Isonzo uitstorten,
aan het doode gesteente. Vöör 1490 is gee- behooren er de rivieren t0t het stroomgebied
nerleiwerkvan zjnehand metzekerheidbe- van de Save,welke als bevaarbare rivier,na
kend.T0tzjneoudsteenbestekunstgewrochten hare zamenkomstmetdeLaibach,n0g slechts
behooren 7 tafereelen uitdeljdensgeschiede- over geringen afsànd door het land kronkelt.
nis van Cltristus langs den w eg,die vaneene Hare grootste zjri
vier is de Koelpa aan de
der poorten van Niirnberg naar het St.Jans- zuidoosteljke grenzen des lands;anderezj-

kerkhof leidt.Zjn voornaamstevoortbrengsel rivieren zjn de Zayer, Kanker, Feistritz,
ishet sacramentshuisin de kerk van St.Lau- Leibnitz en de veelgrootere Goerk.De Oenz
henS
#0
twa
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rdeabe
ar.
del
kt
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istt
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0uu
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rlj
dke
.elhoôg en als of Maunitz verdwjnt onder deaarde,en de
tooneelen van
kantillewerk van steen, zoodat hetvolk ge
loofde, dat hj dektlnstverstond om hetgesteente rek- en buigzaam te maken. Voorts
heetï men van hem hetpraalgrafvan Scltreier

Broschitzabach vloeitin hetCzirknitzer meer.
O0k heeft men ern0g eenyaaranderemeren.
De Laibacher veengrond 18 V00r een groot
deel ontgonnen. Behalve in de ruw e bergstreek is hetklimu t er zacht en de gemid-

in de Sebalduskerk (1492), eene pKrooning deldejaarljksche w armteteLaibach lol/cdeoC.

van Maria''in de Aeyidiuskerk,eene rMaria en te M öttling aan de grenzen van Croatië
als hemelkoninqin'' ln de Lieve Vrouwen zelfs n0g hooger, zoodat de plantengroeier

kerk,enz.00k ln denabjheid van Niirnburg hier 0n daar de nabjheid van Italië verkonbevinden zich onderscheidene stukken, die digt. Alleen in de nabjheid van het Karstaan hem w orden toegeschreven.
gebergte heerscht nu en dan de bora, een
gew eldige storm. Men telt er 14 steden,17
Krafto ofKarafto,zie Sael
talin.
K rain , een Duitsch hertogdom en een vlekken en3195 doryen.Metuitzonderingvan
kroonland derOostenrjksch-Hongaarsche Mo- omstreeks 30000 Dultschers en 16000 Croaten
narchie,grenst in het noorden aan Carinthië,
inhetnoordoostenaanStiermarken,inhetoosten
en zuiden aan Croatiëeninhetwesten aan het
Illyrisch Kustland,en teltOp bjna1811/:deo
geogr. mjl omstreeks 480000 inwoners. In
het noorden verheFen er zich gedeelten van
de Carnische, in het zuiden van de Julische
ofKrainerAlpen.HethoogstepuntisdeTerglou
(2900 Ned.el)tusschen debeide bronnen der

behooren de ingezetenen er t0t den Sloween-

Julische Alpen en het Karstgebergte onderscheiden zich door tallooze ketel- en trechtervormige dalen, onderaardsche waterkanalen, grotten en holen.Totdeze behooren de
Adelsberger Grot, de K leinhëusler Grot,het
M agdalena-hol m et prachtige druipsteenvormingen enz. Tot de merkw aardigste voorwerpen behoort er o0k de rotsbrug van St.

voorzlen van visch. H ier en daar vindtm en

schen stam en bjna allen t0thetR.Katholieke kerkgenootschap.De opbrengst van den
bodem is niet groot genoeg voor hunne behoeften, vooral wat het graan betreft. Men

heefterveelooften gôede soorten van wjn.
Men verbouwt er eene groote hoeveelheid
vlas en legt er zich sterk t0e op de veefok-

kerj,terwjlerovervloed isvan wild,vooral
Save;deze berg torschtop zjne noordeljke van gevogeltej0ok beeren zjn ernietzeldhelling den eenigen gletscher des lands.De zaam !en derlvierenen meren zjnbehoorljk
erbjen-en zjdeteelt.Debelangrjkstevoortbrengselen van hetrjk der delfstoFen zjn er
jzer,kwikzilveren bruinkolen.NaAlmaden
in Spanje bezit Idria de belangrjkste kwikzilvermjnen van Europa.Voorts vervaardigt
men er linnen,grovekanten,wollenenkatoenen stoFen,laken)kousen enz.Veelbelang-
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rjker dan de eigen handeliserde transito- malige vestinywerken,hoewelindenlaatsten
handel, en hetverkeer wordter door kunst- tjd hetplan lsopgevatom haarwederom te
wegen en den vanW eenen overLaibach naar versterken. Den 18de)
1Julj 1850 verwoestte
Triest loopenden spoorweg ongemeen bevor- een vreeseljlte brand ongeveer de helftder
derd.Erzjn 3gymnasiën,eenereaalschoolen otlde stad met prachtige kerken en andere
:- t0t 300 volksscholen. Het land ontleent openbaregebouwen.- Op hetmarktploin verzjn naam aan de Slowenell of Slawische rjzen n0g onderscheidene antiekegevels;dââr
svenden, welke 01*1 als bewoners deruiterste
c enzen met dien Van Ilrainci (GrensbeWoners) worden bestem peld. Nadat Karel
de Groote dit land veroverd had,schonk hj
het aan den hertog nan FHlf
#. Sedert 972
had hetafzonderljkemarkgraven,die op het
kasteel Kieselstein bj Krainburg gevestigd
waren, en som migen van deze voerden den

titel van hertog.Hunne heerschappj strekte
zich echterslechtsuitovereen qedeeltevan
Krain,datbj herhaling metIstrlë en Friaul
vereenigd en er weder van geseheiden werd,
terwjldehertogen vanCarinthiëinhetbezit

heeft men den raadhuistoren,de hoofdwacht,
de kapél van den heiligen Adalbert, in de
lodeeeuw gesticht,de middeneeuwsche kerk
der lleilige Maagd met 2 hooge torens onz.
Ook de St.Anna-kerk uit de 17de en de St.
Pieterskerk uit de 16de eeuw zjn fraajegebouwen. De hoofdkerk op het kasteelis een

sierljk gebouw in spitsboogstjl, naar men
meldt, gesticht door Wladislaws A'
erzzltdzl?z
(1081- 1102).Aldaarheeftmendegravenvan

de vermaardste Poolsche koningen,koninginnen en helden, zooals van Jagello,Hedwig,
3 Siyismunden, Stepkanus .xtI//lori, Sobilski,
waren van een ander gedeelte.O0k de bis- Koscilugko,Poniatolvski,Potookienz. Naar
schoppen van Freising en andere heeren had- het zuiden,tusschen de voormalige Grodzker
den hier bezittingen, die echter eerlang aan poort en den arm der W eichsel, die door de
hetgezagdermarkgraven onderworpenwerden. stad vloeit, ligt de voorstad Stradom met de
In 1245 w erd een grootgedeelte van Krain kerkvanSt.Bernhard,eenbisschoppeljksemi-

vereenigd metOostenrjk enStiermarken,ter- narium en het regéringsqebduw, en daaraan
wj1het overig gedeeltewerd toegekend aan grenstde voorstad Kazim ierz,op eeneilandin
de graven van Tyrol.Eerstna hetatbterven

van deze(1364)vervielhetaanhertogR'
tdolf
1
lJ: Oostenrl
jk.Na dien tjd bleefhet- met
uitzonderlng van het korte tjdperk (18091813),waarin hetbj deIllyrische Gewesten
werdgevoegd - steedsbjoostenrjk.ln1816
vormde het a1s gouvernement Laibach een
gedeelte van het koningrjk Illyrië, en in
1849 Eerd heteen afzondorljk Kroonland.
K r/ ova is eene stad in Roemenië en de
hoofdplaatsvanhetW alachjschedistrictDolsji.
Zj ligt niet ver van de Sjylen telt ruim

de
We
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legen.
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glazen.Aandenoordzjdevindtmen devoorstad K leparz m et een paar kerken en een
spoorwegstation?terwjlerook degraan-en
veemarkten gehouden worden. Aldaar heeft
men O0k devoorstad Piasek,desgeltjksmet
kerken, waaronder eene van 1087.Naar het
westen strekken de voorsteden Smolensk en
Zwierzyniec zich tlit, en in laatstgenoelnde

heefl men een Norberttjnsch nonnenklooster.
Ten oosten eindeljk heeft men de voorstad

20000 inwoners.Zj isdezetelvan de prae- W esolayw ederom m eteenigekerken,alsm ede
fectuur en van eene regtbank van eerstenaan- m et een geneeskundig hospitaal,een botani1eg, en men vindt er een lycéum en andere schen tuin en eene sterrewacht.- De Jagelloonsche universiteit te Krakau is eene der
inrigtingen van onderwjs.
Krakau ,inhetPoolsch Krakotv,dehoofkl- oudste van Europa;zj werd in 1364 door

stad van de voorm alige Poolsche Republiek ,

thansvan hetgroothertogdom Krakau en één

Casimég' de G9-ooJd gestieht, doch eerst in
1401 door Jayello en H edwi.q geopend.Sedert

van de beideprovinciën van hetOostenrjksch dien tjd waszj hetmiddelpuntvanhetwekoningrjk Galicië,ligt op eene doorzacht- tensthappeltjk leven in Polen, doe'
h kwam
loojende heuvels omgevene vlakte,op den door de bemoejingen der Jezuïeten langzallnker oever van de W eiehsel) die hierbevaarbaar wordt, d: Roedawa opneemten er
overspannen is door de in 1850 voltooide
Frans-lozefs-brtlg.Men heeft er een R.Katholieken bisschop, een m ilitair kom mande-

merhand in verval.Na eenereorganisatiewerd

zj in 1817 wederom geopend, en na 1833
nogmaalshervormd.Zi
S
jbeziteeneboekverzam elingt die voor de 1oolstthe letterkunde al-

lerbelangrjkst is, bestaande uitruim 108000
ment,talrjke ambtenaren,eene universiteit deelelz en 5400 handschriften,- voorts een
en ruim 40000 inw oners,waaronder zich on- kabinetvoornatuurljkellîstorie eneenbotageveer 14000 Israëlieten bevinden. Er zjn nischen tuin.O0k heeftmen ereengeesteljk
39 kerken. vele kapellen, 15 m onniken-en seminarium,eenekweekschoolvooronderwj10nonnenkloostersen 7synagogen.Zjbestaat zers,2 gymnasia, eene polytechnische school
uit de oude stad, wier muren en wallen in en onderscheidene wetenschappeljke veroeniwandelparken herschapen zgn,en uitonder- gingen.Gedurende den tjdderRepubliek dreef
acheidene voorsteden opbeideoeversderrivier. Krakau een belangrjktt
n dûorvoerhandel,die
De talrjke antieke torens en koepels van bjna geheelin handen derTsraëlieten was,
Krakau,zich verheFendein een zeerbevallig dooh laterbegon te kwjnen,oln indenlaatoord,leveren een schilderachtig gezigt0p.De stentjd,na den aanleg van spoorl
vegen,die
stadiszeerregelmatiggebouwden onderscheidt de stad metLemberg,metOostenrjk en Siië verbinden, wederom te herleven.
zieh doorreqte,breedestraten.Eenepoortmet lézMe
n verhaaltt dat Krakau door Krakusk
7 torenoes lsheteenig overbljfseldervoor-
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prins van Polen,omstreeks den aanvang der Naauweljks echterhadden in hetnalaarvan
8ste eeuw is gesticht.Voorheen was zj dy 1837 de Oostenrjksche troepen Krakau verhoot'
(
l-en residentiestad van Polenjtotdat k
%- laten, toen niet
lwe sporen eener geheime za/.
q
szkz'
lfzl# 1I1in 1609zjnzetelnaarWarschan menspanning en de moord,in October 1838

verglaatste.Intusschen werden 00k later de 01!den Russischen spion Celakgepleegd,aankonlngen van Polen steedsteKrakaugekroond. lelding gaven t0t den terugkeer van OostenTot 1060 was er00k een aartsbisschop geves- rjksche soldaten, die er t0t in 1841 in betigt
l, later een bisschop,onder den aartsbis- zdting bleven.Toen voortsinFebruarj 1846
schop van Gnesen gesteld. De stad ontving een oproer in alle deelen van hetvoormalig
het Magdeburger regt in 1257, en werd in Polen uitbarstte,werd Krakau de voornaamdeJaren 1025,1125,1473,1528en1850door st0 wapenplaats der opstandelingen, welke
het vuur geteisterd,en bj herhaling ingeno- vanhiernaar Galicië wildenvoortrukken;doch
men, zooals in 1039 door de Bohemers,in dat opzet werd door de oostenrjkers ver1241 doorde Mongolen,in 1655 en 1702 door jdeld en Krakau door troepen der driebede Zweden en in 1768 doorde Rtlssen.Tev0- schermende Alogendheden bezet.Nadateerst
ren waszj eenerjke bloejende stadjmaar te Berljn de onderhandelingen overKrakau
meer en m eer vervielzj t0tarmoede.Bj do geopend waren, kwam den 6den November
derde verdeeling van Polen (1795)vielzjten 1846 te W eenen eene regeling t0tstand,v01deel aan oostenrjk,dat reeds te voren de gens welke de stad en haar gebied - in
vnorstad Kazimierz verkregen had,enm etge- weerwil van het protest van Engeland en
heel W est-Galicië vormde zj Van 1809 t0t Frankrjk - aan Oostenrjk werden toege1815 eengedeeltevanhethertogdom W arschau. wezen.Door de grondwetvan 1849 werd het
De Repnbliek Krakau, door het W eener gebied van Krakau met den titelvan hertog-

Congrèsgestichtjomvatteop dennoordeljken d0K
mrin
geljfjinhetkroonlandGalicië.
oever van de W eichsel een heuvelachtig,
am ema L.is de naam van een planvruchtbaar,gedeclteljk metboschbegroeidge- tengeslacht uit de familie derPolygalaceën.

b
iedvan221/2dep geogr.mj1metomstreeks Hetonderscheidtzichdooreen3-ofs-bladigen,
140000 inwonersln de stad Krakau?een vlek gekleurden kelk, door 5 bloembladen, van
en 71 dorpen en gehuchten.De klelne Staat, welke 3 genageld en van onderzamengegroeid

grenzende aan Prt
lissen, oostenrjk en Rns- en 2rond zjn,dooreene rondel
,drooge borland, z0u onder de bescherming van deze 3 stelige, éénhokkige pruimvrucht, en door
Mogendheden eene volkomene onzjdigheid zaden zonder kiemwit.Hetomvateen aantal
bewaren en vormde a1s het ware het eenig s
oot
ra
te
Ra
nn?
lnawaarvaanlde
ae
ani
r)geinonderden naanzvan
overbljfseldervoormaligezelfstandigheidvan
de geneesktlnde in
(zie
*@
Polen.Volgensde Grondwet van 3 Mei1815 gebruik Zgn.
bevond zich de wetgevende maqtin handen Kramp (spasmus) noemtmen eeneongeeenervolksvertegenwoordiginq,d1etelkenJare wone, onwillekeurige beweging der spieren.
4 weken zitting hield. De ultvoerende magt Men heeft in hetligchaam onderscheidene bewerd uitgeoefend dooreen Senaatvan 8 leden wegingen,welke onafhankeljk zjn van den
en een voorzitter.Deze laatste werd door de wi1,maar zj behooren totde gewone bewe.
vertegenwoordiging vooreen tjd van 3Jaren gingen, zooals die van de ademhaling,van
gekozen en doorde beschermende Mogendhe- het hart ofvan dedarmen,ofzj vertoonen
den in zjn ambtbevestigd.Toen de adelde zich bj alle personena1sgevolg van een beGrondFytbjherhalingdurfdeschenden(1829), paalden prikkel,zooalshetniezen enhoesten.
Men onderscheidt zoodanige bewegingen van
de krampachtige.Krampen kunnenzicht0thet
1830ondersteundeeenaanzienljk deelderbe- geheele ligchaam uitstrekken en heeten dan
volking de Poolsche revolutie,terwjl later algemeene, ot't0t een bepaald deel en dragen
zich vele Poolsche vlugtelingen naar Krakau dan den naam van plaatselnke.O0k in een
syoedden, die,toen Rusland hunne uitleve- ander opzicht kunnen de krampen zeer verz
rlngvorderde,zichgedeelteljknaarOostenrjk schillend wezen.Somtjds brengen zj eene
begaven. Dientengevolge werd de stad door spier slechtskorten tjd in beweging,waarbj
Russische troepen onder bevel vaa generaal de trekkingen snel op elkandervolgen (c0nRûdigerbezet,om zoodoende,inovereenstem- vulsieve bewegingen),- en somtjds bljft
zonden de M ogendheden eene comm issie van
onderzoek derwaarts. Tegen het einde van

ming met de Pruissische en Oostenrjksche de spier gertlimen tjd door krampen aangeregéring,haartezuiverenvanpersonen,welke daan (tonische krampen).T0t de algemeene
ren bdv.de vallende ziekte
zi
ch de ongenade derbeschermendeMoqend- krampen behoode
heden hadden berokkend. De reorganlsatie (epil
epsie) en St.Vitus-dans, tot de
der Republiek had plaats in 1833.Toen ver- plaatseljke deaangezigtskramp en deschrjfvolgens Poolschevltlgtelingen aldaarwederom

kramp.Zulke kram pen staan in verband met

iekeljke gesteldhedenvan het zenuwgestel,
eene wjkjlaats vonden,rakten in Februarj z
1836 eenlge oostenrjksche bataljons, eene - nu eens van enkele zenuw en,dan weder
afdeeling Kozakken en Pruissische uhlanen

onderhetkommandovan den Oostenrjkschen
generaalKaqfmann derwaarts.Daaropwerden
m eerdan 500 personen uitde stad verw ezen
en onder krjgsgeleide naar Triëst gebragt,

van dezenuweentra(dehersenen en hetruggemerg). Toch kan men slechts zelden de
oorzaken derkrampenaanwjzen.Bjvallende
ziekte heeft men eene verwjding ontdekt
drrhaarvaten van hetverlengdemerg.Belee-

Qm zich vanhier in te schepen naar Amerika. dlging der zenuwen,bloeiarmoede,ophooping
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van bloed,hetinnemen van vergif,voaralvan prikkelbaar, opvliegend en onBtuimig,- zj

strychnine, eene belemmerde spjsvertering klagen, schrejen,vloeken en schelden, en
enz. kunnen krampen doen ontstaan. De zoeken somtjdsin aanvallen van woedealles
krampstillendemiddelen zjnmeerendeelsz00- te vernielen, hoewel er 00k gevonden word
anige, welke verdoovend 0y de zenuwen, den, die aan eene morrende -.14 (mania
werken,zooals opium, morphlne,belladonna mussi
tans) ljden en steeds mompelend aan
aconitum ,blaauwzut
lr,laurierkers,chloroform hun wrevel lucht geven. Eene andere soort
enz.O0k bezigtmen terbestrjdingvankram- van krankzinnigheid isde eigenljke waanzin
pen eenigeonaanyenaam-riekendeplantenstof- (moria),ontstaande door zwakheid van het
fen, zooals valerlaan en asa foetida,voorts verstand bj eel
ze levendige verbeelding,z00bevergeilen muskus,en eindeljk onderschei- datde ljderszich vaak gelukkig gevoelenin
denemetalen.Hetisvan belang zich bj een hunneongerjmdevoorstellingen omtrentzich
aanvalvan krampen van alle drukkendeklee- zelvenen hun stand in demaatschappj.Deze
deren te ontdoen.Ten slotte vermeldenwj soort van krankzinnigheid komt veelalvoart
nog,dateigenljke krampen,hoepjnljkook, uit jdelheid en verwaandheid.Eindeljk noeden ljderrelden metdoodsgevaarbedreigen. men wj demonomanie(monomania),00kwel:
K rankzlnnigheid iseeneziekte,waarbj idêeJaz genoemd, een toestandjwaarin de
de werkzaamheid van geest en gemoed,ge- ljder slechts metbetrekking t0tenkele= nwoonljk zonder koorts,zoodanig belemmerd gelegenheden in eene ongeneesljke dwaling
is,dat de ljder,in meerdereofminderemate verkeert.Demonomanieopenbaartzich bjv.
beroofd van hetvrje gebruik van rede,ver- in lust t0t brandstichting, t0t diefstal, t0t
stand en wil, verkeerd spreekt en verkeerd moord enz.
handelt.Doorgaans ziet men zoodanige ziekBj onbeschaafde volkeren beschouwt men
ten gepaard met ongesteldheden van hetlig- gewoonljk krankzinnigen met een zekeren
chaam , vooral van de hersenen en zenuwen, eerbied, als ware de onzamenhangende en
van de onderbuiks-en voortplantingsorganen, raadselachtige taal,die zj spreken,hundoor
alsmede met zinsbegoochelingen.Dikwjlsis eene hoogere magt i
ngegeven.Bj hettoenekrankzinnigheid erfeljk en zeermoejeljk te men der beschavlng heeftmen alspoedig inoen verrgzen,die in0nsVaderland
qenezen.Somtjdsverdwjntzj vooreenpoos rdiegntinngaeanmdv
an dolhuin droegen,waar men de
(lntervalla lucida)y- somtjds00k heerscht
z
j metsnelvoorbjraandeaanvallen(raptus). ongelukkige ljders in hokken, somtjdsgeMen heeftonderscheldene soorten van krank- ketend, onschadeljk maakte voor de mutzinnigheid, zooalsdestompzinniykeid (idiotis- schappj. Vele vorderingen moest eehter de
mus, zie Idéootj;- dan de zwaarmoediylteid beschaving maken,vöôrdatdekrankzinnigen(melancholia),diede ljdersvervultmettreu- gestichten ontstonden,waarin zti,wiergeestrige,onrustbarende voorstellingen,welkegee- vermogens gekrenkt waren, eene liefderjke
nerleigrond hebben,zoodat zj t0tsomber- verpleging vonden,terwjlertevensdoorweheid, angst, afkeer van menscheny werke- tenschappeljke mannenalleswerdaangewend,
loosheid,vertwjfeling en zelfst0tneigingt0t wat htlnne genezing k0n bevorderen.Thans
zelfmoord vervallen. Zoodanige melancholie vindt men in ieder beschufd land zulke invertoont zich in verschillendevormen,name- rigtingen in m enigtej en het is eene onbeor krankzinnigen
1jk a1s dofe vlelczlcFzplï: (m.attonita)jwan- twistbare waarheid, datopvohe
rstelling bestxqt
neer de krankzinnigen geenerlei deelnemen aldaar veel meer kans
aan 'tgeen om hen heen geschiedt,- gods- dan te huis. Men heeft in 0ns land krank-

d'
sdle
vfke melana olie (m.religiosa),wanneer
de ljderstobben overlterkeljkeleerstukken
of over hunne zaligheid,terwjlzj geesten
en spoken zien, - eevlif'
dezzdlt
xzlc/
zt
ll'
l:(m.,
amatoria), wanneer zj zich op het gebied
derzinneljkebegeerten beweegt,- fantasties
cAe melancholie (m. fantastica),wanneer de
ljderzonderlingevoorstellingen koestert,bjv.
dat hj glazen beenen heeft, - Enyelsclte
zzàelasc/zolie (m.anglica),ook spleen genoemd,
een ttllg van overvloed en verveling,- en

zinnigengestichten te Haarlem (Meerenberg),
Utrecht, Delft, Franeker, Dordrecht, Gorkum , Rotterdam , Am sterdam , Deventer en
Zutfen.
K rap ,zie M eekrap.
Kraplak is eene verbinding van dekleurstof der m eekrap metversch gepraecipiteerd

aluminium-hydroxyde-Hetwol'
dtbjhetsehilderen met olieverfveelgebruikt.Om het tebereiden onderwerptmenmeekrapM ndealkoholische gisting of waschth= rm et eene oplos-

dwalende vdlcwcFloR: (m. errabtlnda), die sing van çlauberzout.Daarna koaktmen ze

de ljdersin eenzamewotlden en o? kerkho- een kwartler uurs met eene oplossing van 1
ven doet omdwalen met de overtulging,dat deel aluin in 10 deelen wateren iltreert de
zj in wolven ofandere wildedieren veran- roode vloeistof.Na eene afkoeling t0t 35OC.
derd zjn.Daarbj zou men hetlteimween0g neutraliseert men haar meteene hoeveelheid
kunnen voegen.- T0tde oorzaken dezerme: kool
zuurnatrium tenbedragevanl/astevallhet
lancholie behooren een melancholisch temye- gew igt van den aluin.H ierdoorontstaateen
rament,prikkelbaarheid bj geringe ontwlk- roode neêrslag,bestaande uit basisch zwavelkeling des verstands, overspanning van den ztlur aluminium en kletlrstofyen a1sm en dien
geest, het gehoorzamen aan hartstogten,on- neêrslag wajchtendroogt,heeftmen kraplak.
derbuiks- en hersenziekten.Op de melanchoK rasickl (Ignatius),een Poolsch dichter
1ie laten wj de manie (mania)volgen.W ie en prozaschrjver,geboren te Dubiecko den
dMraan ljden,zjn gewoonljk inhoogemate 3denFebruarj 1734,wasdetelg vaneenverIX .
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maard geslacht,ontving zjneeersteopleiding aan W alachyo en inhetweBtenaanTemes.Het
te Lemberg,omhelsdedengeesteljken stand, teltop 95 Eqgeogr.mjlongeveer1/4demillioen
en werd, na eenig vertoef te Rome, eerst inwoners,die meerendeels de Grieksch-KathoKanunnik te Lemberg en in 1764 bissehop lielte godsdienst beljden.Zj zjn verspreid
van Ermeland.Gloejendevan geestdriftvoûr over 14 vlekken.en 224 dorpen.De hoofdtle onafhankeljkheid van zjnvaderland,ging plaats is hetvlek Lugos metruim 10000 inhj zwaar gebogen Onder de verdrukking, woners. De bodem is in dit colnitaat zeer
wollte hd te verduren had,en zochttroostin vruchtbaar en levert den landbouwer zonder
de beootbning derwetenschap.Toen zjn bis- veel moeite een ruim en oogst.Erwordtvooral
dom in 1772 aan Pruissenverviel,genoothj veelmaïsverbouwd.Ook druivenenooftzjn
de gullst van Frederlk T.!', die gaarne m et er in overvloed voorhanden. Men vindt er
hem sprak.In 1795 werd hj aartsbisschop voorts uitgestrekte steenkolenlagen;oolt iser
van Gnesen en overleed teBerljn den 14den zilver en koper, en hetm armer evenaarter
Maart 1831. Zjn stoFeljk overschot werd in blankheid hetCarrarische.
eerst in 1819 naar Gnesen overgebragt.Van
K raszew ski (Jozef Ignatius), een verzjne werken noemen wi
j hetkomisch hel- diensteljk Poolschschrjver,geborenteWarde
nil
tcp
Mtld
izei
ad
e,nni
17ke
90)
'l- schatlden 26strnJulj 1812,bezochtdesllhotll
Mo
nic
oh
ma
hMys
ia''z
oe
fis
de(De
Strjd
r
Mo
n''
te svilna en ontwiklkelde zich verder in het
X
n
,
en pAntimonomachia''.Voorts:pMroyna Choc- buitenland en door eigene oefening.lloewel
zimslta''of'deoorlogvanChoczim ,een dichter- met groote gaven toeyerust, bleef hj l
ang
1jk verhaal,- en fraajefabelen.Zjnege- van alle openbare bedleningen verwjderden

gezamenljke werken zjn in 1803-1804 in
10 deelen door Dmoeltowski - en later te
Parjs en te Berljn - in hetlichtgegeven.
Krasinski(Graat'SigmundNapoleon),een
Poolsch dichter,geboren te Parjsden 19den
Februarj 1812 uiteen edelPoolsehgeslaeht,
was de zoon van graaf Vincentfrtuizldh (geboren 1782),dieonderNapoleonTbevelvoerde
over de Poolsche rarde-kavallerie, na den
dtlod van Poniatolvsktdeoverbljfselenvandat
korps naar zjn vaderland bragt,en in 1858

bepaalde op zjnlandgoedOmelnoinVolhynië
zich uitsluitend bjletterkundigenarbeid.Eerst
later bekleedde hj gedurende 5jaren dtl11
eerepost van curatorderscholellin Volhynië,
en in 1860 vertrok hj met zjn gezin naar
W arschau om er de redadie van de rGazeta
polska'' op zich te nemen. 1l11863 ging hij
naar Dresden en hield er in 1866 voorlezingen over de beschavingsgesehiedenis van 130len.Voortssehreefhj - vooralllovellen en
romans - ongeveer 300 deelen. Daaronder

overleed als generaal der kavallerie iu Rus- zjn ero0ktdie hem a1sgeschiedschrjveren
sisehe dienst en als lid van den staatsraad. a1sdichtervaneenegunstigezjdedoenltennen.
M-jmund daarentegell,dooitinteld van geest- Kraszna , een Hongaarsch-siebtmbiirgsch

drlftv00rzjn Poolschvaderland,versmaadde grenscomitaat,behoordegeruimen tjdt0tSiede schitterendste aanbietlingen van den Czaar benbiirgen,dochisthansingeljfdinHongarjt
l.
en vertoefde na den opstand van 1831 in

Hetgrenstin hctnoorden en oostcn aan Mi(l-

ziekeljken toestand en nagenoeg blindmeestal den-szolnok ,in llet zuiden aan Klatlsttnburg,
in hetbt
litenland,waar hj luchtgafaanzjnt, en in hetwesten aan Bihar,enteltopbjna21
smartin gedichten,die den langen tjd onbe- (
a geogr.mjlonreveeer60000 inwoners?die
kenden vervaardigergroottln roem bezorgden. m eerendeelsdeGrleksch-Katholiekeg0(
1st11:11st
Reeds vroeger was zjn verhaal: pllet graf beljden.Het comitaat is bergachtig en bostthder fam ilie Iteichsthal'' alsmede de gesehied- rjk, zoodat alleen de breede dalen voor den
kundige roman:psvladislaus Ilermann en zjn landbouw beschikbaar zjn. Hetlevert ecllttt
r
Hof (1829)''in hetliehtvorschenen.Zjne ver- geen graan genoeg voor de behoeften dcrinhevenste stukkcn zjn : oNieboska Komedya gezetenen,m aarveol ooft,inzollderheitlker(1837- 1848)''ot rDe ongoddeljke comedie'') sen, en veel wjn, terwjl de weidel der
e11p'
Irydion'' waarin llj delotgevallenvan bergstreek de rtlnderteelten de eikenwoudttn
den Slawischen stam in dichterljketafereelen dezwjnentbkkerjbegunstigen.Dellof/fdplaats
'gy-solnlyo
voorstelt.Voortsvermeldenwjvanhenl:rNoc van het comitaat is de stad Szilâ
letnia(Dezomernachtl'', rPokusa(Deverzoe- met 4000 inwoners.
kingl'',- pprzedswit(Voôr de Morgensche- Krater,zie PaurspatvendeIélrj/:s.
meringl''
, en ppsalmy przyslosci(Psalmen
Kraus (Christian Jakobljeen geestlg en
der toekomstl''. 11j overleed te Parjs den geleerdschrjver)geborenteosterodein1753,
Qz
lsten Februarj 1859y en zjnegezamenljlte studeerde te Königsberg,waarhj de lessen
werkcn zjn in 1863ln 3 deelen in h0tlicht van Kantbjwoonde.Zjn voornemen,onlzit'
ll
verstshenttn.- Tothetzclfde geslacht behoort voorhetpredikambtvoortebereiden,litr
thtj
graaf Valerianlts A9J.:'b?,
:/J'
J, gebortln in 1780 weldl'a varen om zich aan de letterl,n tàn
en overleden te Edinburgh dcn 22ste1)D etmm - de wjsbegeerte te wjden.In 1779 ging hj

ber 1855. Hij sehreef o.a.:sltisc,progrees
antt decline of the reformation in Poland
(1839- 1840,2 d1n)''.
K rasso of Krassora,eenIlongaarsch eomitaat in het district aan dflovcrzjde van de

naar Berljn, waar de minister '
vou Zedl,
itz
dp hem zjne aandacht vestigde,en vertrok
toen als leidsm an van een student naa,r Gi5ttingen, waar llet onderwjs van Heyne ùt
n
Scltlözer hem boeide. In 1781 zag hj zieh
Theiszt vormt nlet de comitaten Telues en benoemd tot professor in de wtjsbegt'ert'
e te
Torontal het llongaarsche Banaat,en grenst K önigsberg, en overleed aldaar den 25stpn
in het oosten aan Siebenbiirgen,inhetzuiden Augtlstus 1807. In geleerdheid en taalkennis
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stond hj boven Kant. Nahetbeoefenen der ht
j voorlezingen te Berljn en stichtteereen

wiskunde en der bespiegelende philosophie genootschap voor Duitsche taal, maar deed
bepulde hj zieh bj de pradische wjsbe- vruchtelooze pogingen om er eene aanstelling
geerte.Zjnevoorlezingenoverlaatstgenoemde, te verkrjgen.00k te Gpttingen en te Miinover Grieksche schrjvers, over geschiedenis chen bleefhj ambteloos enoverleedinlaatsten wiskunde waren druk bezoeht,- zelfs genoemde stad den 27sten September 1832.
door hooggeplaatste ambtenaren, vooraltoen Van zjne geschriften vernlelden Wj* nog:
hj later de staathuishoudkunde behandelde. XAbrisz des Systems der Logik a1s philosoTerwjl hj al zjne krachten aan deweten- phische Wissenschaft (1821),) )vcrjesuys
-srcnschap wjdde, wisthtihaarin hetgezellige g0n iiber die Grundwahrheiten der W l

leven door z'
dne onderhoudende gesprekken
dringend aan te bevelen.Zelfheefthj geene
geschriften in het licllt gezonden,m aar H fferslvald deed uit zgne nalatenschap eene
?staatswirthsehaft (1808- 1811,5 dln'')''en
eene msammlung vermischterSehriften (18081812,7 dlnl''terperse leggen.
Krause (Kar1 Christian Friedrich), een
uitstekend wjsgeer, geboren den Gden Mei

sehaft(1829):', enrllandsehriftlits
he Nach-

lasz(1836-1848)'',uityegevendoorLeonltardi.
Krauseneck (W llhelm von), luitenant-

generaal in Pruissischedienst,geborenteBairellth den 13den October 1775,werd in 1791
kadet bj de artillerie,kwam het volgende
Jaar in Pruissische dienst en was gedurende
den veldtogt aan deRjn ingenieur-geograaf.

In 1797 zag hj zich alseerste-luitenantge-

1781 te Eisenberg in Altenburg,bezoeht de plaatstbj eenefuselierbrigade,dol!
h deedt0t
hoogeschool te Jena en vestigde zich aldaar 1800 dienst als t
o
po
gr
a
af
.
I
n
1
8
0
7,na den
alsprivaatdocent.Hetgevoelen,datdemensch- slag bj Eylau, ontvlng hj deûrde pourle
heid op aarde een deel uitmaakt van een mêrite,werd in 1809 majoor,in 1812 kommeer verheven gebied der yeesten,gafaan mandant van Graudenz, in 1815 generaal-

zjne studie en werkzaamheld eeneeigenaar- majoor, in 1825 luitenant-generaal,in 1829
dige rigting en vormde den grondsla'g van chefvan den generalen staf en in 1838 gentlzjn leerstelsel,hetwelk a1staak dermensch- raalderint
ànterie,terwjlhjin 1840 deorde
heid voorstelde, zich a1s een geheelin alle
deelen evenzeer te volmaken en zich alzoo
t0t een organiseh en harmonisch wezen te
vormen. Deze ontwikkeling van de geheele,
onverdeelde menschheid, a1s een organismus

varl den Zwarten Adelaar ontving.Een aanzoek om in 1848 zich metde portefbuillevan
oorlog tebelasten,wees hj van de hand,en
eindeljltontving hj zjn herhaalden telkens
vruchteloos gecaagd pensioen. Hj overleed
der menscheljke zamenleving, - en alzoo den zden November 1850.

ook van iederatkonderljk mensch,a1sophet K rauss (Johann Carl), een verdiensteltjk
naauwst methetgeheelverknoeht,wildehj geneeskundige,geboren te Ochringenden 6den

opgedragen zien aan een n0g te stichten ver- Odober 1759, sttldeerde te Erlangen en te
bond der menschheid, daar alle bestaande Straatsburg i
n degeneeskunde,werd oëcier

vereenigingenzeereenzjdigwaren.Datnieuwe van gezondheid bj deBadensehe troepen in
verbond,zich uitsluitend bepalcnd bj de be- Nederlandsche diensten promoveerde in 1785
langen der geheele menschheid en alle men- te Harderwjk op eene: rverhandelingover
schen omvattend, moest alle menscheljke de voornaamste ziekten der krjgslieden en
krachteninjuisteverhouding ontwikkelen,- hare oorzaken.''In 1787vestigdehjzich als
het moest alhet goede,door andere vereeni- geneesheer te Amsterdam en 20 jaren later
gingen,zooals de Kerk,de Staatenz-,opge- benoemde koning LodeIvl
jk hem t0thoogleerleverd, bjeenbrengeny van zjne eenzjdige aar te Harderwjk.
' Hg aanvaardde die betrektoepassing op enkelen losmaken entotheilder
geheele m enschheid aanw enden. Krause was
van m eeningg dat de kiem en van zulk een

verbond te vlnden waren in devrjmetselarj?
zoodat hj in 1805 te Altenburg in deloge
werd opgenomen. Met onverdroten jver en
volharding legde hj zieh toe op de wetenschap dervrjmetselarj en beweesdoorzjne

vljta'
an deordeqrootediensten,zooalsbljkt
uitzjn werk:rbledrei:ltestenKt
lnsttlrkunden der Freimaurerbrudersehaft (1810); 2de
druk 1820--1821, 2 dln)''.Reods te voren
had hj in zjn gesehrift:j
,Hohel'
e Vergeistigllng derechtiiberliefbrtenGrnndsymbolender
Frelmaurerei (1810;3de druk 1820)':de diepe
beteekenis van de vrjmetselarj in hd licht
zoeken te plaatsen? en zjn: murbild der
Menschheit(181142de druk 1819):'vondvele
bewonderaars.Niettemin werd hj van verschillende zjden aangevallen.Totaan 1813
wjdde hj zich eerst te Rudolstadt en later
te Dresden onverpoosd aan zjne studiën en
aan zjn letterkundigen arbeid.Voortshield

king met eene redevoering:poverhetgebruik
en misbruik der stelselmatige geneeskunde''.

In 1810 legde hj het redorM t neder met
eene rede,waarin hj de beoefening der ht,elltunde aanprees, en in 1812 sprak hj a1s
prorector: nOver de hulpe,die m en,zonder
aanstonds Of geheel te w anhopen,aan stervenden,ofaan hen,die voor dood gehouden

worden,bewjzen moet''
.Na de opheëngder
hoogeschoolvertrok hj als hoogleeraarin de
geneeskunde naar Leiden,en overleed aldaar

den 19denMaart1826.Hj wascorrespondent
der Eerste klassevan hetKoninkljk Nederlandsch Instituut, en schreef: pAfbeeldingen
der fraaiste en meest uitheemsche boomen en

heesters (1808)'' - pstrack,geneeskundigt
)
verhandeling over den dauw worm der kinde-

ren (1791)',- pBcginselen der krt
lidkundc
(1811,3 d1n)' - roverdenaard en degeneeswjzeeenerveeziekte,alsinhetjaar1814
in de streken van Utrecht gewoed heeft
(1814)'' pverhandeliny over den aard en
de w erking der geneesmlddelen. w elke ter
35
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bcstrjding van zenuwkwalen worden aangewend (1814):'
r- en rAdumbrationespraxeos
medicae(1820),!
.
Kraut rRvilhelm Theodor),een verdienste
ljk regtsgeleerdt
l,geboren te Liineburg den
5den Maart 1800,sttldeerdc te Göttingen en te
Berljn in del'
egten en vestigde zich in 1822
a1s privaatdocent aan eerstgenoemde hoogeschool. In 1836 werd hj ergcwoon hooglceraarin de rt
lgten en verwierfdool'zjnelessen
over handels-,leen-,kerkeljk en staatsregt

(,14 regtsgeschiedenis en bepaald over Duitsc,
h
privaatregt een beroemden naam .Het ontslag

der 7 hoogleeraarspoogdehj met5ambtgenoottqn dooreene openljkeverklaring,waarin
hj het gedrag van eerstgenoemden billjkte,
te voorkomen.Van 1850 t0t1859 had hj als
afkevaardigde dor tlniversiteit zitting in de
Kamcr der llanneverscbe Standen.Van zjne
gtlschriften vermelden wj: rGrundrisz zu

verdediging,een arrest van 2 weken.In dat-

zelfdejaarvertrok hj naarhetlegerinItalië#
alwaarhj weldra hetopperbevelaanvaardde.
De glansrjkewapenfbiten,waarmedehj den
veldtogt van 1799 Opende,waren de voorbt).
reidselen vool' de overwinningen vall Soetva-

rokp en M elas.Daarna dwonghj Mantua t0t
eene capitulatie.ln 1800 volgdehijaartshertog
Karel op als kommandant der ltjn-armctl.
Niettemin moesthj voorM oreanbjherhaling
het onderspitdelven e1z t0tin de Opper-pfalx

de wjk nemen. Hij overleed te Pesth den
19denJanuarj 1804.

K rayenhoF. Onder dezen naam vermel-

den wj:
Lo'
t
dsF'
rt
zlçpi,
sKrayenl
tof,eenNederlandsch
letterkllndige.Hj werd geboren teVechelen

was achtervolgens praeceptor te '
s Bosc'
h en
te Alkmaar, conrector te Hoolm en te D0r-

drecht,enrector(1746)en hooglepraarin de

Vorlflstlngen iiber das Deutsche Privatrecht welsprekendhei
d (1750) te Gorkum.l'
lj zag
mit Einschlusz des Lehnrechts (1838; 4de zich genoodzaakt laatstgenoemde betrekking

druk 1856):', rDie Vormundschaft,nach in 1763 nederteleggen.Hj gafeene:rlforte
den GrundsâtzendesdeutschenRechts(1845- geographische beschrjving des aardkloots
1859, 5 d1n)'',- en rllas alte Stadtrecht (zde druk 1762)'') - eene: msyntaxislatina,
von Liineburg (1845).9'
in usum principis W ilhelmi (1750)'' - en
Kraw ang 1 eene residentie0g Java,met een: rverhaalvan debehandeling hem sedert

Poerwakartaalshoofdplaatsgrenstln hetzuiden

zestien jaren te Gorkum aangedaan'' in het

naamste rivieren zjn er deTjitaroem, voor
epn gedeeltegrensriviernaar dezjdevanBatavia en tot afvoer van l
toffi
j dienende, de
Tjiasem, de Tjitlengkol en de Tlipanagara.
Zj heefteene oppervlakte van 96 En geogr.
mjl, aan het noorderstrand vele onvrueht-

vroeg in dienst, was in 1769 kapitein-luite-

phgtsT/zdp#orly,geboaan dePl'eang'el'-l
'egentschagpen,inhetwesten licht.- kjn zoon Rudol
aan de resitlentie Batavia,ln hetoostenaande ren in 1751,was a1s ingellieurw erkzaanlin
residentie Cheribon en in het noorden aan de Spanje,vertrok in 1794 alsluitenant-kolonelJavazee.De kust heefter vele bogteneneene ingenieur naar W est-lndië, en overleed den
groote baai bj de rivier Tjiasem.Voortsis 29stenJanuarj 1795.
er op 2 tot 15 vadem ankergrond,en m en
Cornelis Joltannes Krayenhf, geboren te
ziet er het eilandje Poelo-Boeta. De vool'- Vechelden 3den Januarj 1722.Hj tradreeds

baregronden,in hetbinnenland m eervruehtbare oorden en in de bergstreek een vuleanischen bodcm . In hetlagere gedeelte is het
klim aat warm en ongezond?en men vindt er
uitgestrekte wildernissen met allerlei hout.
M en telter nog geene 200000 inw oners. M en

verbotlwte1-veelrjst,kofftj,kaneelen thee,
en ook de veeteelt is er van veelbelang.

Krawany is desgeljksde naan)van een distrid in genoemde residentie?alsmedc van de
lloofdplaats van ditdistrict.

K ray (Pat
l1, baron vonl, Oostenrjksch
veldtuigmeester,qeboren den 5denFebruarj
1735 lliteen aanzlenljk Ilongaarsch geslacht,
Nverd i11 1754 kadet, en nam deel aan den

nant der genie, vertrok in dat jaar naar
Spanle om mede te werken t0t den aanleg
van kanalen en toog in de Jaren 1770en 1776
nogmaals derwaarts.In 1778 werd hj luitenant-kolonely en overleed te Njmegtm den

7den April1782.
Cornelis.
AC:tCtIJJ?ACZ.MTlteodorus,baron krayen.

At#'
, een zoon van den voûrgaande. Deze
bekende generaal der genie werd geboren te
Njmegen den zden Junj 1758.llet wasde
wensch zjnsvaders,dathj ziehaanderegt,
sgeleerdheid z0u wjden. Daartoe btlzoeht l1j
de scholen te Njmegen en te Arnhom en
vervolgensde académieteHarderwjk.Dewjl
de regtsgeleerdheid hem evenwel weinig behaagde.bepaalde hj zich bj dewjsbegeerte
en de geneeskunde en behaalde in beidevakken hetdoctoraat(1780 en1784).Vool
'tsvestigde hj zich te Amsterdam alsgoneesht
lel',
schreefen hield voorlezingen overnatuur- en

--a1s geneeskundige onderwerpen,zoodathtjweldra
Zovenjarigen OOrlog.In 1782 dem pte hp

ltlittlnallt-kolonel den opstand van Ilb,îy'a in al
s een verdiensteljk qeleerde dealgemeene
Siebenbiirgen.Nadathj ziehalskolonelOnder- achting verwierf en zlch benoem d zag t0t
sclleiden had in den oorlog ttqgen de Turken hoofdbestuurder der Maatschappj t0tNlltvan
(1788 1789),zag hi
jzich in 1790 btjkeuze 't Algemeenjt0t lid van Felix Meritis (tnvan

bttvt
lrtlerfl tot gelleraal-majoor. Later streed
hj 1
z1(!t,roenl in de Ncderlanden en aan de
ltjla,e11werdin 1796ltlitel
aant-veldmaarsehalk.
'
Wregcns de rampen, die het Oostenrjksche

deHollandscheMaatschappj vanW etenst'hapte Haarlem.Bj de omwenteling van 1795behoorde hj tot de partj derpatriotten?zoodat
hj zic,
h den haat der stedeljke rege
'ring op

legttr in 1797 tegenovftrIloeh,everdtlrenmoest, den hals haalde en genoodzaakt waste vlugjk naar het naderende
werd von Kray voorden krjgsraad geroepen ten. Hij nam de wi
en ontving)in wcerwilvan zjne schltterende Fransche leger,waaroverzjnacadémievriend
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Daendels als brigade-yeneraal bevel voerde, trekking en wees o0k de aanbiedingen van
en werd door dezen ultUtrecht naarAmsterdam gezonden om er de omwenteling t0t
stand te brengen,
eene taak diehj met
gewenscht gevolg volvoerde.Schoon hj liefst

den Keizer van Rusland van de hand,doeh
zag zieh den zlsten September 1810 t
lool'NaAtllt
kpz
lbenoemd t0tbrigade-generaaleninspee.-

ten? llaalde generaalP ichgqr'tthem over,om
bevelte voeren overde Am sterdam schegarde.
De Provisionêle Represtmtanten verleenden
hem den titel van luitenant-kolonel, en de
vtlrgadering der representanten van H olland
benoelllde httm den 18den Mei 1795 tot
atl.jul
att-inspeeteul--genttraal der riviel
*en en

mitê der fortiftsatiën on versierd nzin-tlltlt,tde
orde van hetLegioen van Ee1*.

teur-generaalbj de Fransehe genil!?waarna
de geneesltundige practjk weêrwilde Opvat- hj in 1811 te Parjszitting naln i11het(
,()Hj bleef t0t 1812 te Parjs,dotth weltll'
a

veranderde de staat van zaken,en opuitlloodiging van hetVoorloopig Bewind t() 'sflra-

venhagenam hj den 24stcnOctober1813 lllst
bestuurop zilsttOverAmstertlalllelloulliggll
nde
adjunlô
t-controleurderHollandstthefbrtiicatiën. tbrten,nadat ht
lvoorafzju ontslag aal
l(1lt
ll
Nu vestigdehj zich te Muiden en legdezieh Keizerhad aangeboden.11j bragtaldaarnpgtoe op de kxjgswetensehap, zoodat hj in maals eene omwenteling t0t stand, rigtte
April 1797 aangesteld werd t0tchefvan de
brigade ingenieurs ttl velde, bestemd vool'
eelltl expcditie naar lerland,waaraalletshter
geen gevolg gogeven werd. Toen voorts

korpsen Op en deed Naarden insluitell. rrot
belooning schonk dtà Sollvereine Vorst aan
Kvayenho.j
l,dieachtervolgensbenoelnt
lwast0t
luitenant-gencraal,inspedeur-goncraal(101-tbrtiKrayenltqf verklaarde, dat hj wenschte te tilsatiënen kommandantvanhtttlttll-llsinglàllietll's

bljven bj de genie,zag hj zieh den 3osten
Mei 1798 aangesteld t0t luitenant-kolonel-diri
lcteurbj hetBondgenootschap hiertelande.
In datJaarwerd hem devervaardigingopgt'dragen van eene algemeene ltaartvan N ederland;deze,eenevoortreFeljkeehoro-topographisehe kaart, is 23 jaren later dool
-htl
t
gouvernement in het lif'ht gegeven,en dool'
den vervaardiger beschrevenin zl-n:,précis
historique des operations gêodêsiques et astronomiques, faites en Hollande potlr servir
de base à la topographie de cetétat-''

Bj de landing der Engelschen en Russen

in Noord-llolland (1799)nam Krayenltf deel

tmz-,den bljvendentitelvanyoot
lvtkrntàul.vall
Amsterdam-'' 0ok werd hi
j ln 1815vflrsierd
met ht,tkommandeurschap der M ilitail-l)A'Villemsorde? i11 1818 n'let llet grootkl-uis di''r
O1'
tle, t
?n in dt
)n Nt:
ldel
-ladlt
lselln ztdtl.lstlllll
opgenoluen luetden titelvan baron.

Zjn verderelevensloop llezorgt
lehl'
lnl,ts
llttt
r
vttle onaangenaamheden.Hj u'
rertlllotrokktln
in den bedriegeljken botlsv dt
t1-zlilltli
qjkl
)
vestingen en gedurendi) het olltlttl-zotxll vtlll
die zaak (1825) naar Cllraçao geztlllllentolll
dat eilaud tt
. versterken.Bi
j zi
jn ttlrtlgkttt
àl.
(1826) n'
loesthi
j vool-het1100g AlilitairG(.regtshofversehi
jnt
t
n,en '
wert
l in zi
*jnt!l't'
t1'
el(-

aan dien belangrjken strjd.Hj werd daarbj kingen geslsltorst en ter beslyltikking van tl('11

gewondopden27stenAugustus,ennadenaftogt Afinister van oorlog gesteltl; doth (
)(
Jk- 1,1)

dervjanden wasaan hem dezorgopgedragen zi
jne vri
:
i
#s
pr
A. a
ak bleefhi
%l
-bt
lit(,11at.titlvefli(,,1st,
.

voor het nakomen del.tsapitulatle.Nadathj en pntving pensioen den 10tlt?11 Allril 1830.
Amsterdam in korten tjd behoorljk had ver- Hj besteedde zjne laatste llvtxliql
-arell 11111
sterkt,werd hj in 1805,bj den invalder het schri
jven van kri
jgskundige Avtt
rlttàll (.,)
Prtlissen ,belast met de taak Om die stad in
staat van verdediging te stellen.O0k Ontbood

het llolldtll'1van voorltaziugel)ovtlrnatuur-tsll
sterrekllnde, ovcrleed den 24sten N()v(!n1l)(.
:r
prins Lodewj;k F'
t
zpp
ep'
zihem naarNjmegen, 1840,enwerdbegraveninlletnltarhelllgenoem . l

oln zjne gevoelens over 's landsverdediging

de fort te Njmegen,waal
-kolling I'
VilleîîlTlli'
t

te vernemen.Hj bleefaan hethoofdkwartier volgend Jaar een eenvolldig getlfmkteeken tcr
van dien Prins verbonden, en w erd in 1806 zi
jner eer deed verri
jzen.Hj schlelsf:,l3rllt
?f
totkolonel-dired eurvan fortiicatiën benoemd. eener eleetrischo lnatullrkllnde, g(?vtllg'tl naal'
Na de troonsbeklimmingvan Lodelmjk Napo- hetFransch van dcn abt Jattqullt (1783)'' -Verzameling van hydrographistshe (.11 tf)1)oleon ontving hj eene aanstelling als diens '
aide-de-eamp en kort daarna t0t diredeur- graphische waarnemingen in Nederlalzd(1813,
generaalvan het depôt voor de archievenvan ook in hetFransch vertaaldl'', l'
eeds veroorlog en marine. Hj vergezelde genoemden meld j,pl-ê($ishistorique''lnet de pchoro-tollovorstnaarhetlegerderkrjgs-operatiëntegen graphische kaart dernoordeli
jke provintsieu''
Prtlissen, doch keerde eerlang m ethem naar
tructiebi
j hetdoen vanl
militail.everrlns
Holland terug, werd weldl'
a generaal-majoor kenningen (1815)'9)-- pproeve van (?4,11t
)l1fen in 1809 ministor van Oorlog, in welke werp t0t sltliting van de rivier de Nëderrhjll
betrekking hj de landing derEngelschen in en Lek, en htatstorten van derzelvtpr water
Zeeland dped misltlkken.Terwjl de Koning op den Tlssel (1822)':)-- ,?Proevlàvan (l
tt
l'
1
Vllalf'1l
aan hetTlof'te Parjsvertottfde,gingKrayen- ontBrerp t0t schtliding dtpr rivitar t1(?A'
t
'
l
e
BovenM
aas
,
(
,
1
1
l
l
t
q
t
doe
n
at
l
o(
)
l
l
t
k
l
l
d(
.
'
zt
>
r
Ao//'voortmttthetvllrsterkenvanAmsterdam ,
doe,h daar de Keizt'r nil?tten onregtevreesde, laatste tlver hal-e outltkbttdding 01)llet llergdat die stad een bolwerk deronafhankeljk- sehe veld (1823)''
Voorsehriftlh
llBrll
gens
heid voor Nederland zotlvormen,ontving de het plaatsen van bliksem-af
leiders aan'sRi
jks
KOning dep last?om de bevestiging derhoofd- gebollwen (1823)''
jyoeslthictlkuntligf:btl
-

stad te doen staken en den minister van O0r- schouwing van t
lfln florlt)g op l1()t gronflgc-

10g teontslaall.Bj deinljvingdeslandsnam bittd der Bataafschtxltepublitlkin17t
)t)(1825)'',
1)De luitenant-generaal Jlarf
ln lfrayenhoff
Krayenltqf zjn ol
ztslag uitzjnemilitaire be-
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voor het H00g Militair Geregtshofbeschreven

en vrjgesproken''1

in de wintermaanden een cursus overnatuur-

en pExtract van het en w erktuigkunde aan de inrigting voor 0nverhaal van den Inspecteur-Generaalder tbr- derwjs van den arbeidenden stand,ten betificatiën betreFende de dienst van het korps hoeve van 40 t0t 70 leerlingen.fn 1866 ver-

ingenieursgedurendehettjdvak van 1814t0t
1827.--ZjnzoonJohan,gepensioneerdin1859
a1s generaal-majoor der genie,sehreefeene:
rVerhandeling over de eerste versterkingsmanier van Coehoorn (1823)'',- en zjn zoon

zochtenverkreeghjeervolOntslagt
litzgnebetrekking van directeurvan hetmeteorologisch
observatorium en leefde na dien tjd ambte10Os, maar geenszins werkeloos te Utretôht.
Voorts schreefhj:rlletklimaatvan NederCornelis JtIAI-ZZ:,S, die in 1808 als eerste lui- land (1861- 1863,2 d1n)'',deelllitmakende
tenant der genie in dien mng overging btj van de mNattltlrljlte historievan Nederland/',
de hussaren,verlietvervolgensde dienst.
bj Kruseman uitgegeven.Heteerstedeelvan
Krecke (Frederik W llhelm Christiaan), Het klimaat enz.'' is onder den titelvan:
een verdiensteljk Nederlandsch natuurkun- 2:Handleiding t.0t de kennis der meteorologie''
dige, geboren te Utrecht den Gden December ln 18G; 00k afzonderltjk in hetlichtversche1812y was aanvankeljk bestemd voor het nen,terwjlKrecke een grootaantalbelangbouwkundig vak en oefende zich,nadat hj rljke Opstellen in onderscheidene tjdschriften
op lzcjariqen leeftjd deschoolverlaten had, geleverd heeft.Hj islid van hetProvindaal
practisch ln het timmerentterwjlhj tevens Utrechtsch Genootschap, van het Bataafsch
lessen ontving in de w is- en werktuigkunde, genootschap derProefondervindeljkeW jsbealsmede in het hand- en bouwkundig teekenen. Groote liefde tot de wetenschap bragt
hem echter op l8-jarigen leeftjd t0t het besluit om in de wis- en natuurkunde te stu-

geerte,eerelid van onderscheidene natuurkun-

dôren. Nadat hj zich eenigen tjd op de
otlde talen en de geschiedenis had toegelegd,
wel
'd hj in 1834ingeschrevenalsstudentaan
de hoogeschool zjner geboortoplaats. Zjn
antwoord op eenegeologischeprjsvraagwerd

hj erin decommissiënvooropenbarewerken,

diqe vereenigingen enz. Inzonderheid wjdt
hiJ,alslidvan den gemeenteraad,zjnekraehten aan hetheilvanzjnegebporteplaats,daar
voor (le gasfabriek en vool-het brandwezen
zitting heeft en tevens t0tde leden der ge-

zondheidscommissieenderplaatseljkeschoolcommissieebehoort.Onverdoofd bljfteindeljk
in 1840 met goud bekroond.In 1842 promo- zjne geestdrift voor de wetenschap,welke
ve
erdehj in de wis-ennatuurkunde0geene hj op menigvuldige reizeninBelgiëyFrankdissertatie: rDe photometris''en zag zlch in rjk, Engeland, Denemarken,Duitschland,
hetzelfde jaar benoemd t0t leeraar aan het Tyrol, Zwitserland en Italië steeds zochtuit
gymnasium te Ni
jmegen,alwaarhjt0tin1845 te breiden.
w erkzaam was.Dâir schreefhj zjne:rBeK reeften behooren t0t de klasse der
ginselen der algemeene natuurkundi
schaaldieren en wélt0tde afdeelingderLangge
a
a
r
d
rjksklmde (1845)/',later door hem mtgebreid staartige Tienpootigen (Decapoda macrura).
tot een rH andboek der natuurkundige aard- Zj hebben 10 pooten en een lang,staartvorrjksktlnde (4dedmlk,1876)*'en verkortt0t: mig achterljf,aan hetuiteinde voorzien van
Beginsclen dernatuurkundige aardrjkskunde eene groote vin, welke d%nst doet bj het
(7de druk, 1876). In 1848 stichttehj met zwemm en. Het kopborststuk (lezer dieren is
den hoogleeraar Buys W c//f het meteorolo- smalen langwerpig,en hunnevoelhoronszjn
ls
gisch observatorium teUtrechten begon zjne zeer lang, - w el eens dubbel zo0 lang a,
w aarnemingen den lsten D ecem ber van dat het geheele ligchaam . Hetstaartvormig achjaar.Zondereenigetegemoetkoming ofbeloo- tel
'ltf, waarin zich de darm bevindt,heeft
lling betrok hj het lokaal, vervaardigde er aan debenedenzjdegeledeaanhangsels,waareigenhandig de eersteinstrumenten,getroostte aan de ejeren eenigen tjd zjn vastgehecht.
zich daarvoormoeiteengeldeljkeopoâbringt
m,
vergde voortdtlrend zooveelvan zjneoogen,
dat hj thansmetblindheid bedreigd wordt,
en zette op dien voetzjn arbeidvoortt0tin
hct begin van 1854) toen deze instelling,
welke inm iddels1 door Krecke beschreven

in zjne pDescription del'
observatoiremétérologique etmagnétiqueàUtrecht''1eeneEuropêsche verm aardheid verw orven had, t0teene

rjks-instelling werd verheven. Krecke zag

zich toen benoemd tot directeur van het 0bsel-vatorium en van dewaarnem ingentelande,

=W
->

=

'
/

nadatwederom in 1850a'
an ztjn antwoordop
cene prjsvraag door het Bataafsc'
h Genootschap van Proefondervindeljke MTjf
-begeerte
te Rotterdam een gouden eerepenning was

toegekend. Voorts werd hj in laatstgenoemd
jaar aangesteld als leeraar aan de toen opge-

Fig 1 Degarnaallpalaemon .
$t?rrJ,/?/>)
rigtetechnische schoolte Utrecht en bleefin De Jongen hebben aanstondseene dergeltjke
die betrekking werkzaam totaan hare ophef- gedaante als de ouden.Zj zjn allen zeer
;ng in 1866.00k gafhj van 1850 t0t1866 vraatzuchtige dieren en bezitten op hunne
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Ten slotte vermelden wij n0g hetsterret0t voedsel dient.Van de geslachten vermel- beeld deKree
ftthetwellttd de 12 teekenen
den wjdeyarnaal(ziealdaar),terwjlwjvan van tltm dierenrlem behoorten aan den noor-

beud een hard, smakeljk vleesch,hetwelk

de gewone garnaal (Crangon vulgaris)eene deljken keerkring derzon geplaatstis.
afbeelding geven tflg.1),- vogrtsdelanv
qovs- K reil(Karl))een verdiensteljk natuur-en
fez
l(eenFrallschwoordjafkomstigvanloeusta sterrokuntlige,geboren te Ried in oostenrjlt
ofsprinkhaan) ofPalinl
trida (:g.2),groote, den 4den November 1798) studeerde te W (?ebreede,
zeer
nen inderegten,
hardschalige
maarwjddeziclt
kreeften zaeteen
bj voorkeuraan
korten plataehde w is-en sterrekunde. Vau
terljf en eene
groote,s-lobbige
1826t0t1830was
staartvinqzjworhj assistentaan
den wel eens 6
Ned-pondzwu r,
hebben zeerlange voelersen beNvonen den Atlantischen Oceaanen deMiddellandsche Zee;en ten slotte de

eigenljke kreeftcn (Astatida);
hiertoe behoort
dezeekreeft(H0marus marinus)
met eene harde
schaal, een gewelfd kopborststuk,grootesdlaren,eene krachtige staartvin en
4 lange voelho-

rens.Zj leeftin

de sterrewachtte
W eenen, daarna
êlève a'
an die te
Milaan,enin1838
ad.illldaandiete

Praaq,a'
lwaarhj

zich ln 1845 t0t
diredeur vanhet
observatûrium
zag bonoemd.In

Julj1851vertrolt
hj naal-Aveent
m

als diredetlrvan
een (1001-hem te
stichten observatgritlm voormeteorologieen aardlnagnetismus,e;)
overleed in die
botreltking aldaar tlen zlsten
December 18G2.

de Noordzee tot
Hj hecft zich
als meteroloog
aan den pogleirkel, w ordt w el
zeer vordiensteF
1
g
Q
.
D
e
z
e
e
k
r
e
e
f
t
(
Pa
t
i
n
u
r
a
s
'
t
p
t
/f
z
r
l
î
.
l
.
eens6 Ned.palm
ljk gemaakt.
lang enn0gzwaarderdandelangouste?isgedu- Reeds Van 1836 t0t 1837 v(
)lbragt hi
j tf,
rende haar leven donker paars,in het groen Milaalz 00n0 reeks van waarllom illgell 0V(,1*
he
t
aar
t
l
nl
agne
t
i
s
l
nus
e1
1
gaf daarvall vts1-spelende,en wordtbjhetkoke
onkerrood.
- nd
Ztllke kreeften verzendt men @
aarli
jkstenge- slag in twetl tl()tllell: die to Milaan llij do
5Eflbm eridi astronoluits
he'' Mrerflen gevoegd.
tale van een xnillioen uit N oorwegen naar )
11,1*11()1T1i11g(?n (leed hj ook tt
Londen. Tot dat geslacht rekent m en ook Dergeljke Wa,
>
de rivierkreeft (Astacus itlviatilis,flg.3),die Praag enzond zein 11t
lfl
tàli?n(183$)--185G)in
m vandenStaat(
atllt
,
zich in Duitschland in beken en vjvers0p- lletlicht.Nndathjopkostt

houdt,zieh bj dag ondersteenen verschuilt, reishadgedaandtpol-Bohenlen)levcrtlehjzj-l
,:
maar des nachts uitgaat op roof. Eenmaal /
hAfagnetisdle un4 geograp.hische Ortsbestilll-

'sjaars werpt zj hare schaalaf en erlangt
tevens een nieuw maagbekleedsel. De vrouweljke kreeften voeren hare ejeren mede
onder den staart. W anneer m en deze dieren
in vochtiqe brandnetels wikkelt, kan men

mungen in Böhmell(1846)'
, eu later:pAlag-netische und geographischeOrtsbcstimmungen

des österreits
hischen Kaist
.
l
rytaats(184G 1851,
5 dln)'', alsmede:rllellttl
-den Einflusztter

Alpen auf die Aeussttrung d()r magnctistrhell
hen lallg ln het leven houden. Men eet ze in Erdkrat't (1850)'7. Zjne waarncmingcn te
de maanden! w aarin geene r voorkom t,van Mreenen nlaakte hj bekend in
.XJahrbii
(
lher (1854 18G1,8 dln)''(lezer inrigtilg,-den lstenMelt0tden laatsten Aurustus.

,ctl11ni
Den naam van kreqff.
stl
o.
gel (oe,
u1lot'lapides voorts die ovtlr de komettm in zjue: y
callcrorum) geef'
t men aan halfbolvormige storici e teoretici sulle comete (1832)'',-steentjes, diein Augustusbj parcn tusschen Ueberden groszenKometenvon 1843(1813)''
den billnensten en buitenstcn llaaagwand der
en rueber die Natllr und Bewegung der
rivierkrceftworden aangetroFen.Zjkomenbj Kometen (1843)1'.Eindeljk vermeldenwjllog'
de vervelling van d0n binnensten maagwand van zjnehand:pli
lintlt
lsz dcsMondesat
lfdie
in dc maag en w erken dan mede t0tvorming

magnetische Declination und allfdie Tntensi-

der nietlwt
) sehaal.Zj bestaan uitkoolzllt
ll- tit der horizontalen Componente dt,rmagneen gllosphorzt
lur calcitlnl e1 werden tev0- tischen Erdkraft (1852, 1853,2 dlnl''
ren ln de apotheek gebrtlikt.

rOsservazioni sulla librazione della luna
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(1836)' - en oversuch,den Einiusz des hoort.Hare 2 aehtersteyooten zjn inzonderMondes auf den atmosphârischen Zustand heid geschikt om te sprlngen.In ons Vaderland hebbenwj:Dez'
tvartereldkrekel(AcheunsererErdezuerkennen (1841)9'.
ta campestris L.
j, die op heidegronden verkeert en zich onderscheidt door eene zwarte
kleur en bloedroodeonderzjde der achterste
djen,- desnhooesteenkrekel(A.domestica.
L.),
die achter haardplaten en vooral nabj de
ovens der bakkers wordtaangetroFen en een
eigenaardig geluid geeft; zj is geelachtigbruin van kleur en hare vleugels,die langer

zjn dan de dekschilden,loopen uitin eene
punt,- en degrl
jgeveldkrekel(A.sylvestris
F.),welke kleinerisdan de beidevoorgaanden en zelden voorkomt. De beide eerste
soorten zingen,dat isyhetmannetjebrengt
door het wrjven van heteene dekschild op
het andere zulk een hoogen toon voort,dat
sommige menschen er nietg van kunnen h00-

ren.De krekel is dikwjls een zeerverve.
lendehuisgenoqt.
Krem entsloeg is de naam van eene arrondissementshoofdstad in het Klein-Russiych

Fig.3.De rivierkreeft(Aslacllsl'
?
,
tr/
ïf
zfïlï,
sl.

Kreitmayer (Al0ys W igulâus, vrjheer
von)een verdiensteljkBejerschregtsgeleerde
en stu tsman, geboren den lsten December
1705 teMiinehen,ontvingaldaarzjneeerste
opleiding,studeerde te Salzberg in dewjsbegeerte,te Ingolshdtin deregten,teUtrecht
en te Leiden in hetstaatsregten teW etzlar
in deregtspractjk en zag zlch reedsin 1725
als hofraad te Miinchen aangesteld.Na den
dood van keizer Karel VI werd hj in 1741
lid van het Hofgeregt in Pfalz-Bejeren en
opgenomen in den adelstand.OnderKarelYII
werd hj Hofru d in werkeljkedienst,en na
den dood van dezen ontving hj van den

gouvernement Poeltawaj19 geogr.mjl ten
zuidwesten van de stad Poeltawa en ligtbj
de plek, waar de Kagamlik zich uitstort in
de Dnjepr.Zj heefteene brug overlaatstgenoemde rivier,7kerkenjonderscheidenescholen, een verbazend groot aantal inrigtingen
van weldadigheid, vele fabrieken,een bloei-

jenden handelenruim 23000 inwoners.
Kremer (Alfred von),een verdiensteljk
beoefenaarderOosterscheletterkunde,geboren

den l3den Mei1828 te W eenen,wjdde zieh
op de universiteit aldaar eerst aan wjsgee-

rige,daarna aan regtsgeleerdestudiënen legde
zich t0eophetNieuw-Grieksch,Turksch,Arabisch en Perzisch.Doortusschenkomstvan von
#'
J,
--:r-T'
lf
r#.
:ftz!!,diehem zeergenegenwasy
verleende de Académie van W etenschappen

hem reisgeld over een tjdperk van 2Jaren,

met den last,om de boekerpen indeSyrische
pyep/z eene aanstelling tot steden,vooralte Aleppo en te Damascus,te
keurvorst M aœ J'
Hofraad-kanselieren geheimraad.In 1758werd doorsnufelen en van laatstgenoemde stadeene

hj geheim-kanselier alsmedekanseliervan de beschrjvingteleveren.Hjbegafzichderwaarts
Keur-Bejersche Académie van W etenschap- en bezochto0k Palmyra,terwjlzjnvoorstel
pen, en na den dood van keizer Josq h 11 om naar Hidslas te reizen, wegens de
DVicariatshofsgerichts-Kanzler''. Hj overleed aanzienljke kosten, d00r de Académie niet
den 27sten October 1790.Aan hem isBejeren werd ingewilligd.Denwintervan 1850op1851
zjn: pcodex Juris BavariciJudiciarii(1751; bragt hj door in EgD te.Inden zomervan
laatste uitgave 1813)''
,- zjn ocodex Maxi- 1851keerdehjoverSyriënaarW eenen terug
milianus Bavaricus eivilis(1758;nieuweuit- en werd er hoogleemar in het hedendu gsch
gave 1788)''
,- en zjn rNovuscodex Juris Arabisch aan hetPolytechnisch instituut,en
Bavarid criminalis (17514 3de druk 1788)'' in 1852 tolk aan hetOostenrjksch consulaat
verschuldigd)waaraanhjn0gtoevoegdeeen: in Egypte.ln 1858 werd hj vice.eonsulte
XSupplementum et index generalis'' alsmede Caïro, was er van 1852 t0t1862 als eonsul

rkzaa'
m,en werd toen Oostenrjksch afkeXAnmerkunjen iber dem Codex JurisBava- we
vaardigde naar de internationale Donau-com-

rid Judidarll(1754-1755)'$,- sAnnotationes
ad codic-em JurisBavaricicriminalis(1751 en
laterl'' en pAnmerkungen iiber dem codex
juris Bavarici civilis (1758, 5 dln)''.O0k
schreefhj n0g: cGrundrisz desallgemeinen
deutschen undbairlschen Staatsrechts(17691770,7 dln;2de druk 1789)9'.
Krekel (Acheta F.,Gryllus Latr.)isde
naam van een insectengeslacht, hetwelk t0t
de orde der Relvleugeligen (Orthoptera)en
tQt4e afdeeling derSpringers(Saltatoria)be-

commissie te Galacz en consulaldaar.In1870

werd hj Oostenrjksch eonsuloverSyrië en

Beiroet, en reeds in 1872 pMinisterialrath''
en referent voor consulaire zaken in hetministérie van Buitenlandsche Zaken teW eenen.

Hj schreefonderanderen:rMiddelsyriënund
Damaskus (1853)'',- pDivan der Abu-Nuwas,des gröszten lyrischen Dichtersder Ara-

ber(1855)''
,- hetmerkwaardigewerk:Egyp-

ten.Forschungen iiberLandundVolk(1863,

KREMER- KREMSMUNSTER.

553

2 dln)'', - rueber die sudarabische Sage plu tsvan hetarrondissementobermannhardts(1866)'',- pGeschichtederherschendenIdeen berg en ligt 8 geogr.mjlvan W eenen ter
des Islams (1866)'',- en rDie himjarische plaatse,waar deKrem szichmetdeDonauverKaside (1865)''.Voortswerkthjaaneeneuit- eenigt.Zjteltmethare4voorstedenongeveer

gebreidebeschavingsreschiedenisderArabiel-en. 7000 inwoners;men heefter eene Kamervan
K rem l of Kreml%n beteekent in hetRus- koophandelen njverlleid,een viertalkerken,
sigch eene vesting ofeene metwallen en mu- 0en aanzienljk stadhuismeteen archiefjeen
collège van Piaristen,een gymnasium en 0n-

ren omringde stadswjk zooals men eraantreftin Smolensk,Groot-Nowgorod,W ladimir,
Nislné-Nowgorod, Kasan enz.Spreekt men
eehter van het Kreml, dan bedoelt men gewoonljk dat te Moskou. Dit laatste iseene
van de 5wjken deroudehoofdsta: desrjks,

derscheidene andere scholen.De njvere bevolking legt zich t0e op tuinbouw en drjft
handelmet vlas, safraan,moBterd,azjn en
wjn.Niet ver van de stad vindt men eene

rjke aluinqroeve en eene altlinstokerj.De

ligt welniet op hethoogste punt,maar ver- aanwezigheld van aluin aldaar werd ontdekt
hett zich toch omstreeks 30Ned.elboven den door den majoor vrjheer v0n Zerbst,dieer
spiegel der Moskwa. Het heeft een omtrek in 1760 a1s krjgsgevangene vertoefde.O0k

van l/udeuurgaans enisdooreendikken,met heeftmenerhetbevalligeKremsdal.Hetstadje
wachttorens gekroonden muur omgeven, die Stei
n,1/4deuurgaansvan Kremsverwjderd,
overalsteiluit de wandelparken enbonlevards is de havenplaats van deze aan de Donau;
j telt rt
lim 3000 zielen,en men vindt er
o
yrjst.Hetomvatenkelgebouwen derkroon: z
hlertoe behooren het
eene brug ter lengte van 800 schreden.
Keizerljk kasteel,in

1849 herbouwd,hettuighuismet eene verzameling van kostbare wapens en buitgemaakte
kanonnen,de schatkamer,hetvoormaligpaleis
van den patriarch van Moskou,het gebouw
der synode, 2 kloosters en onderscheidene
kerken en kapellen. T0t de merkwaardigste
kerken rekent men de krooningskerk ,de begrafeniskerk met de praalgraven van alle
grootvorsten en czaren t0t aan Peter de
Groofdjen de kerk waarde heiligeoliew ordt

Krem sier is eene kantonshoofdplaats in
het arrondissement Olmiitz van het oosten-

andere, in den toren hangende met een gew igt van 60000 Ned. pond. Reeds in het
Jaar1280 wnrdtmelding gemaaktvan een paleis, door den Jongsten zoon van den grootvorstAleœander FefzldkG inhetkremlgebouwd,
doeh het werd eerst vermaard1toen de groot.
vorst Iwan Dlz/p'
ln#.
p' Kalita zjn zetelin
1328 van W ladimir naarMoskou verlegde en
hetKreml meteen houten bolwerkomringde.

en eene bibliotheek.Men heefter voorts een
collège van Piaristen, een gymnasium en
eenige andere scholen. De inwoners houdcn

rjksche kroonland Moravië.Zj ligt in dt
)
vruchtbare vlakte Hanna aan deMarch,welke
hierdooreenekettingbrug isoverspannen.Deze

stad strektt0tzomerverbljfaan den bisschop
van Olmi
itz en telt met hare 4 voorsteden
ruim 9000 inwoners. T0t de merkwaardigste

gebouwen behooren er:DeSt.Mauritskerkï

ln 1262 in otld-Dtlitschen stjlOpgetvokken,w
bereid.Voorts vermelden wjerden klokke- andere kerken en hetprachtig aartsbisschoptoren, 85 Ned.elhoog en saetecht ducaten- peljk paleis met een sierljk park,een mugoud verguld,aan wiens voet de Keizersklok séum van schilderjen?een geologiseh enphy(Zar K010k0l)zich bevindt(zieKlok)eneene sisch kabinetj eene verzameling van munten
zich vooralbezig metlakenweverjen drjven
een aanzienljken handel,vooralin graan en

vee.- Kremsier werd reeds in1131dehoofdplaats van een bisdom ,had in den Hussieten-

oorlog veel te ljden en werd in 1643 d00r

de Zweden onder Torstenson stormenderhand
Tw eemaal brandde het af,in 1355 en 1365, ingenomen en verbrand.H et aartsbisschoppewaarna grootvorst Dmitri Iwanowitn'Donsko'
% ljk paleis, in 1690 dooraartsbisschop Karel
hetin 1367 w eder opbouw devan steen.Later gesticht en na den brand van 1752 door Leowerd hetvernieuwd çnaanmerkeljk vergroot pold Fz.ie#9-ïcJ.weder opgebouwd, diende in
door Iwan <tz.
$.
:f(#f,
t
l
1
'f.
p'1.Bjzjn aftogtuit 1848 t0t het houden van den tlit Mreenen
Moskou den 23sten Odober1812deedNapoleon derwaarts verlegden Rjksdag, die den 15den
pogingen,om het Kremlin de lucht te laten November van datJaar geopend en den 7den
vliegen,- 'tgeen slechtsvoor een klein deel Maart 1849 ontbonden w erd.
gelukte, en reeds onder Aleœander I waren
Krem sm ttnster,eenvlek met1100inwoalle sporen der vernieling verdw enen.
ners in het hertogdom Oostenrjk boven de
K rem nitz (in hetHongaarsch Körmöcz), Enns en aan de Krem sgelegen,ismerkwaareene stad in het Hongaarsche comitaatBars di
g werenseenerjkeabdj derBenedictjnen.
in een diep dalgelegen,is eene oude konink- Zj bezlt 157 dorpen en werd in 777 door

ljke vrjplaats en bezitbjna 9000 inwoners, hertog Tl
tassilo'
ptlo
zBeî
jeren gesticht.Behalve
die zich vooralmetdemjnbouw bezig hou- andere ruime gebouwen bevatzj eenekerk,
den.Men heeftereen kasteel,eene sierljke eene sehatkam er,een gym nasillm ,eene kosthoofdkerk,een Franciscanerklooster enz.,en school,eeneboekerj met36000 deelen,eene
hetkanaalvoorzieter elke woning van frisch sterrewacht, een kabinetvoornatunrkuntle en
bronwater. Er wordt veelgoud en zilver ge- voor natuurljke historie en vool
'oudheden
wonnen. T0t afvoer van watel'heett men er enz.Belangrjk iservooraldekerk meteen
een tunnel geboord, hetwelk eene lengte prachtig portaal en stshoone schilderjen,de
sterrewacht,8 verdiepingenhoog,en dezom erheeftvan 2geogr.mtjl.
Krem s is eene oude stad in hetaartsher- abdj meteen marmeren visehvjvllrterlengte
togdom Oostenrjk beneden deEnns,dehoof'
d- van 200 Ned.el.In de eetzaalvindt men er
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de portretten van alle Keizers van hetHabsburgsche Huis,
Ken,
rent
gl
jn
zjen,
n deeigenljk corinthenofkleinerogedroogde roûde of blaauw e
bessen van eene verscheidenheid van den ge-

hout, ontwikkelde zich verder onder tle lei-

ding van Frl#ricFz Unzelmann te Berljn en
legdeden grondslagvoorzjn roem doorhonderde houtgravures te vervaardigen voor de:
DGeschichteFriedrichsdesGroszen''vanAdov
wonen wjnstok,nameljk van Vitiseizli/àrc Menzel.Daarop volgden portretten uitdentjd
apyrena.Die bessen hebben,zooalshetlaatste van koning Frederik (12 bladen),desgeljks
toevoegselt0tdennaam aanduidt,geenepitten; naarteekeningen van Menzel.00k leverdehj
söw.
g,
zjgroejenvooralingrootehoeveelheidinGrie- platen voor de:1)Volksmsrchen''van M n.

kenland en ontleenen haren naam aan de stad
voor het p Nibelungenlied'' - voor geCorinthe. De beste komen echter van het schriften van W ashington frrl.t/.- voorhet:
eiland Zante.W egensharen aangenamen,zoe- Thierleben der Alpenwelt'' van Tsattdé,ten smaak gebrtlikt men ze t0thet bereiden voorde:rvierJahreszeiten''van Roszmöszler
van krentebrood,alsmede van velerleigebak. en sedert 1846 voor de plllustrirte Zeitung.,$
In sommige Btreken van Griekenland perst Zjne beide groote houtgravures: pDe doo(
l
men uit deze druiven een zeer zoeten,olie- van Gustaaf Adolf' naarKi
rel
tll
,
ofqen sEen

achtigen wjn,die den naam draagtvan kren- Duitscheboschvjver''naarSairmerbezorgden
hem de gouden medaille voorkunstvan Frïctenwqn.
Kressyl-alkohol,hetbj 2030C.kokend drich IGIAJ- 1F en de gouden prjsmedaille
bestanddeelvan steenkolen-enhoutteer,isiso- op de tentoonstellingen teParjsen teMiinmerischmetbenzalkoholenanisol,enhomoloog chen.Hj overlçed den 74enJulj 1858.
metphenyl-alkohol.Menverkrjgtkressyl-alko- Kreupelheld (mank 4Mn,hinken,clauh0l,wanneermen het tusschen 150 en2200C. dicatio)lseeneonregelmatlgheidin den gang,
overgaande destillu tvan houtteermetnatron100g bebandelt en met zwavelzuur weder afsclleidt,en dit oplossenenafscheidenz0ovaak
llerhaalt,totdat het product helder en volkomen in nakonloog oplost! wurna men het
door gefractioneerde destlllatie ztlivert van
daarin nog aanwezige homologe alkoholen.
De kressyl-alkohol vormt eene kleurlooze,
sterk lichtbrekende vloeistof,welke zich van

ontstaande door gemis van voldoende bruikbaarheid Van een der onderste ledematen,
zoodatdeljdermeer op heteenebeen steunt
dan op het andere. De gorzaak der kreupel-

heid kan aangeboren ofverkregen zjn.T0t

de aangeborene oorzaken behooren misvormingen?gemisvan enkeledeelenvanhetbeen,

ziekeljke verkromming,verkorting van den
voet, verkromming of gemis van de teenen,
phenyl-alkohol bepaaldeljk onderscheidtdoor ziekeljke vorming van hetbekken enz.Tot
zjne onoplosbaarheid in ammoniak.Bj de- de later opgekomene oorzaken rekent men
stillatie in de opene lucht heefteenegedeelte- groote, harde,vastzittende lidteekens ofz00ljke oxydatie plaats.Zwavelzuur vormt&'
ul- danige, die na wonden met grootverlies van
yfzt?
/rr-q
:t
/lzfw'
f
r. Geconcentreerd salpeterzuur zelfstandigheidvolgen,pjnljkeaandoeningen,
kan bjeen gewonen warmtegraad ontploKng bjv.rheumatiek, zenuwheuppjn, langdurige
veroorzaken,en bj lager warmtegraad ont- krampaehtige aandoeningen, breuk van den
staattrinltrokressol,datop pikrinezuurgelpkt hals der dj en van de dtj zelve,ontwrichen weleenszjdegeelkleurt.Kressyl-alkohol tingen,die nietzonder verkorting konden gelost op in water en alkohol.D ennenhout,van nezen, spierzamelztrekkingen, gewrichtsvereene waterige oplossing van kressyl-alkohol stjvingen enz.
doortrokken en daarna metzoutzuur bevochKreupelheid komt in 0ns Vaderland zeer
tigd, ontvangt in hetzonnelichteeneblaauwe dikwjlsvoor,inzonderheid bj hetvrouweljk
kleur.
geslacht.Zj iswaarschjnljk een gebrek van
K retschm ann tKarl Friedrieh), een de eerste vorming, maar nooit een gevolg
D uitsch diehter,geboren den lsten D ecem ber van hetalte vroeg gebruiken der voeten.H et
1738 te Zittatlin de Oberlausitz,bezochthet eene been isvan het begin afkorter dan het
gymnasium aldaar en studeerde sedert 1757 andere.Hetkan zonderpjn t0tdenatuurljke

te W ittenberg in de regten.In 1764werd11j lenjteuitjerektworden,maarwordto0k daDOberambtsadvocat',en in 1774 pGerichtsac- delgk weer ltorter. De teenen hebben eene
tuar''in zjne geboorteplaats.ontving er iu natut
lrljke rigting:degrootedraaiknop (tr01797pensioen,en overleed den 16denJanuarj chanter) staat aan (
le eene zjdehooyerdan
1809.A1sdichterishj zjn roem verschuldigd aan de andere, en de eene bilplooi ls even
aan zjne:pBardenlieder'',in 1768 onderden hoog als de andere, maar van buiten naar
naam van den bard Rhin-qul
plö uitgegeven. boven gebogen.Debekkenbeenderen zjn niet
Onderzjne:pscherzhafte Gedlchte(1771)''is verschoven :de kwaalwordt nieterger,maar
veel,dat door nieuwheid,geestigheid enkeu- o0k niet beter, en aan genezing is niet te

righcid van vorm 10fverdient.'
In zjnelaatste
levensjaren schreef hj 0ok vorhalen.Zjne
gezamenljke werken, waaronderzich onderscheidene bljspelen bevinden, zjn in 17841805 in 7 deelen in het lieht verschenen.
ïkretzsehnlar (Eduard),een uitstekentl
houtgraveur, geboren te Leipzig den zlsten
Maart 1806.w as eerstbanketbakker,oefende

denken.Eindeljk Bchjntde kreupelheid geen
nadeeligen invloed tehobbenopdegezgndheid,
hoewel breuken bj kreupelen dikwjlsvoorkomen. Ook worden deze door de sterkere

inspanning bj hetgaan zeerspoedigvermodd.
K reuth Neen dorpje met600 inwoners,3
uren gaans ten zuiden van TegernseeinOpper-

Bejeren gelegen,is merkwaardig door zjn

zich ldaarbj
J in het snjden van vormen in W ildbad,bjkans 1000Ned.elboven de 0p-

KREUTH- KREUTZER.
pervlakte der zee en als badplaats vermaard.
De bron van het Heilige Kruis waser reeds
sedert'den aanvang der 16deeeuw boroemd en
werd reeds vroeg door de monniken van Tegernsee en door de landlieden uitden omtrek
gebruikt.Eerstna deopheëngvanhetklooster
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tjd leverde hj zjne beste stukkenjzooals:

)Melusine'',- nDasNachtlagerv0n Granada''1
en de muziek voor den pverschwender''van

Raimnnd.In 1840vergezeldehj zjnedochter

Ceeilo op hare reizen a1szangeresin Duitschland) doch aanvaardde 00k n0g in datzelfde
en na denaankoop derheerljkheidTegernsee #jaar de betrekking van kapélmeester Mn den
in 1817 door koning Maœimiliaan Iverbreidde stadsschouwburg te Keulen.Hj bleefaldaar
zich de naam van Kreuth a1s badplaats.Het t0t 1846,begaf zich weder gedurende korten
bad is in 1818 geopend,en men heeft er ook tjd naar een der schoueburgen te W eencn,
andere bronnen, allen koude zwavelbronnen. en overleed te Riga den 14denDecember1849.
Men gebruikt het water in- en uitwendig. Gedurende zjne9 laatstelevenslarenvervMr-

Yooral 0ok isKreuth vermaard wegens zjne digde hj de opera's: rDer Edelknecht'' inrigtinr t0t het drinken van melk, die er Die Hochlënderin v0m Kaukasus'', - en
afkomytlg is van alpengeiten.Men heeft er waarschjnljk 0ok pAurelia''
,eerstnazjndood
daarenboven eene indrukwekkende natuur en opgevoerd.Hjheeftinzonderheid a1sliedereneenezuiverejhoewelvoorborstljderswe1wat componist grooten roem verworven door de
alteflne en.
gcherpelucht.Nietvervandââr frischheid en natuurljkheid zjnervoortbrengheeft men zeermerkwaardige marmergroeven. selenj en zjne mannenkwartetten behooren
Kreutz of Körös is de naam van een c0- n0g akjd t0t de beste in hunne snort.Van
mitaatin hetOostenrjkschekroonlandCroatië. zjneopera'sispDasNachtlagerv0nGranada''
Het heeft eene oppervlakte van ruim 30 D n0g altjd op hetrépertoire.
geogr.mjl en isover hetgeheeldoorsneden
Rudov Awlfzdr,een vermaard vioolspeler
van lage heuvelsen dalen,doch in hetnoor- en een verdiensteljk componigt.Hj werdgeden, langs de D onau, zeer vlak. M en ver- boren te Versaillesden 16denNovember 1766,
bouwterrogqe,maïsen peulvruchten,bene- Waarzjn vaderde eerste vioolspeeldein de
vens een welnig tabak.Voorts heeftmen er koninkljke lcapél.Reedsop sjarigen leeftjd
veel ooft en kosteljkedruiven;dewjn van werd hj toevertrouw; aan den violistAnton
Moslavicz Onderscheidt zich door gloed en zgfcelifz,die hem opleidde t0taan zjn lzde
sm aak en w ordtdoor velen boven Bourgogne- jaar.Zelfsbegon hjtoen reedstecomponéren
wjn gesteld.Handelen njverheidzjn ervan zonder hierin eenig onderriqt te hebben geweinig belang. De inwoners, ten getale van noten,en op l3jarigen leeftjddroeq hj zjn
ongeveer 75000,zjn bjna alle Croaten.De eigen viool-concertin hetconcertsplrituel te
evenzoo genoemde hoofdplaatstelt ruim 2000 Parjs metgrooten bjvalvoo1*.op 16-jarigen
zielen.
ouderdom verloor hj zjn vader,doch werd
Kreutzer. onder dezen naam vermelden aanstonds d00r M açie a4lftl dffe met diens
betrekking begiftigd,waarnahjzichalskunwj:
Konradin Ar
resffzdr, een bekende componist stenaar zochtte volmaken.In 1790 zag hj
van liederen en opera's.Hj werd geborente zich als eerqte viool geplu tst in het orkest
Möskirch in Baden den 22sten November1782, van hetThêatre Italien en bragt in datzelfde
ontvingheteersteonderwjsin demuziek van t
i
ar zjne eerste opera:rleanne d'Arc''ten
#a
den koordirecteur Riev
qerenzjne verdere0p- tooneele,waarop t0taan 1796 een aantalanleiding in verschillende kloosters,lietdereeds dere volgden,van welke: ppauletVirginie''
aangevangen studie der geneeskunde varen, en pluodoïska''metbjvalwerdenbegroet.Na
bepaalde zieh btj de toonkunst en vestigde den Vrede van 1797 bezoeht hj alseoncertzich in 1804 te W eenen,waar hj Albreats- gever Italië en Duitséhland en oogsttetelkens
??er-t
pr tot leerm eester had en onderseheidene nieuwe lauweren.Na zjn terugkeer werd hj
stukken,waarondero0k opera's,componeerde. professor op de viool aan het conservatoire
In 1811 volbragthjalsvirtuoosop hetdoor en in die betrekking onderscheiddehj zich
Leppi.q uitgevonden panmelodium eene kunst- door ongemeenen jver.Daarenboven washj
l'
eis en kwam in 1812te Stuttgart,waarhj sedert 1801 a1s solo-violist w erkzaam in de
na de opvoering van zjn rKonradin''t0tko- groote opera en in de private kapélvan Naponinkljk kapélmeester werd benoemd.Dââr leon,,sedert1816alskoninkljk kapélmeester
bleef hj t0t 1816 en vervaardigdeinmiddels en dixed eur der groote opera, en van 1824
.

onderscheidene opera's,zooals:rFeodora'' t0t 1826 als intendant der m uziek aan de
rAlimon und Zaide'',- en pDieAlpenhiitte''1 groote opera. Na eene langdurige sukkeling
benevens hetoratorium rDie Sendung Mosis''. overleed hj te Genève den 5denJunj 1831.
In 1816ging hj wederop reisen oogstteals Kreldzer belloort t0tde uitstekendste leerlinklavierspelergrooten bjval.In 1817werdhj gen van die groot'e schoolvanviolisten,welke
als kapel
'meester naar Donaueschingen beroe- hetvoetspoorbetraden van TartinienPv nani

pen,doch in 1821 legde hj die betrekking en die in Frankrjk,behalve dool.hem ,door
nederen vertrok naar W eenen,w aarin 1822

zjne opera pLibussa''metuitstekend gevolg
ten tooneele gebragt en hj zelft0t kapélmeester bj een der schouwburgen benoemd
werd. Hj bedankte in 1833 voorzjn post

Viottl,RodeenBaillotvertegenwoordigd werd.
Hunne voornaamste eigenschappen, vooral
hun breed spel, openbaarde K reutzer zoowel

in zjne eigene uitvoerinq alsvooralin zjne
eigene comgositiënvoorvl001.Uitmuntendzjn

en was vervolgenst0t 1840 kapélmcester aan dan o0k zjne 19 concerten,zjne duetten,
den Josephstëdter schouwburg. In dien trio's,kwartetten,variatiesenz.Van de opera'
s,
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die hj na 1796 leverde,hebben slechtswei- te Pavia en vestigde zich in 1795 a1sprivaatnige de proef der ptlblieke gunst doorge- dottent te Leipzig.Een Jaar later werd hj
staan. Zjn Jongere broedt?r Jean Xïct/ltz.
s substituut-profbssor en in 1801 gowoon hoogAuvql
tste, geboren te Versailles in 1781,was leeraar te MTittenberg,alwaarhj een ambuin 1802 en 1803 als violist werkzaam aan de latorisch clinieum stic.
htte. In 1803 zag hj
groote opera en in de private kapélvan Na- zitth benoemd totljfartsvan del
zKeurvorst
poleon,
later die (ler Btmrbons. ln 1825 van Saksen, (111 volgde i11 1813 dtln Koning
werd 11j in plaatsvan zjn broederprofessor van Saksen in zjnegevangensl
rbap tt)Fredein het vioolspel aan het conservatoire, en riksveld, vanwaar hj in 1815 tertlgkeerde.
overleed in 1832.Hoewelhj zich niett0tde Toen werd hj hoogleeraarteDresdenenmet
hoogtevanhetschitterendspelvan zjn broe- eene ridderorde versierd.In 1822ontdtledhj
der k0n verheFen,wasbj een zeerverdien- zich'van alzjne openbare betrekkingen en
steljk kunstenaar,die onderscheidenecompo- verminderdezooveelmogeljkztjneuitgebreide
sitiën voor vioolgeleverd heeft.
practjk,betrok deszomerseen btlitenverbljf
K reuznach9een stadje inhetdistrictC0- te Pillnitz, waar hj zich met jver op de
blenz der PruissischeRjnprovincie,ligtaan krtlidkunde toelegde, en Overleed d0n 4den
de Nahe, Ongeveer 31//2de uur gaans van de Junj 1839. Van zjne geschriften vermelden
hen
plek,waar deze zich uitstortin deRjn bj wj: rNeue Darstellung der physiologists
Bingen,enaan den Rjn-Nahe-spoorweg.0m- und pathologisc,hen Grundlehren turnngehende
streeks 80 Ned. elboven den zeespiegel in Aerzt
e und Practiker (1798- 1800t 2 dln)'',
een bevallig ool
'
d.Het stadje isgedeelteljk - nAbhandlung ûber das Stsharlacllfieber
zeer ouderwetsch en bezit een yymnasium, (1802)'',- oDie Krankheiten des Herzens,
benevens 12000 inw oners, die zlch m et fa- systematise'
h bearbeitet(1814- 1817,3 dln)''
!
System derpraktischen Heilkunde (1818,
brieknijverheid, wjnbouw , wjnhandel enz.
bezig houden.Voortsbezoeken erdeszomers 1819)'7 - en pueber den Gebratleh der nagemlddeld 7000 vreemdelinqendebaden.Deze tiirlichen und kiinstlichen Mineralwlisser v0n
laatste behooren t0t de iodlum-en bromium- Carlsbad, Ems u. s. w. (1825; 2de druk
bevattende zoute bronnen.Zj werden reeds 1828)'',o0k in hetEngelsch en Franslh veri111478 Ontdekt,doch eerstin onze eeuw a1s taald.
geneeskraehtig aangewend.Voora'
lzjn zj in
Kreyszig (F.),een verdiensteljk Duitsch
lett6rkundige,geboren den 5den oetober 1818
t
r
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k
t
e
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ge
n
e
z
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n
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v
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o
y
hu
l
e
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d
heden en chronische huidt
lltslagen;daartegen op hetlandgoed Gottesgabe bj Mohrungen in
verdienen zj de voorkeur boven allebadwa- Oost-pruisen,Ontving zjne opleiding bj zjn
teren in Duitschland. Men maakt vooralge- o0m van moederszjdeKalverolv,dieteJenkau
bruik van de Elisebron (TlycdeoC.),van de bj Dantzig een opvoedingsgestichthad doen
Karlshallerbron (160 C.)en van debron zu verrjzen.Nadat hj in 1832 zjn examen als
Miinster am Stein (291C.)j zoowelin- als leeraarhad afgelegd,ontving hj eenebetrektlitwendig.- Kreuznachkomtonderdennaam king Op eene plaats aan de grenzen van Rusvan Cruciniacum reeds voor in 819. In de land. In 1838 echter begafhj zich naar Ki5oorlogen der 17de eeuw werd het m eerm alen nigsberg om er in de geschiedenis en lettegeplunderd en verwoest. In 1689 deden de ren te studéren.Nadat hj van 1843 t0t 1845
Franschen er het kasteel Kauzenberg in de aan/de reaalschoolte W ohlau was w erkzaam
lucht vliegen, en de berg,waarop het zich geweest, giug hj in die betrekking naar Elverhief, is thans metwjngaarden bedekt en bing en w erd er in 1854 direeteur derinrigversc,
haft aan den bezoeker een prachtig uit- ting.Zjneverkiezing t0tdiredeurderreaalziqt over het stadje en het dal. Aan het school te Cassel in 1868 werd aanvankeljk
guldeljk uiteinde der plaats ontspringen de door den m inistervon:VïiA!:rnietgoedgekeurd.
zoute bronnen,en een kwartier uur gaans Toen laatstgenoemde echter,dool'de uitspraverdert tusschen hooge porflergevaarten, de ken derpersgedrongen ,t0tanderegedachten
zoute bronnen Karlshall en rrheodorshall, kwam ,aanvaarddeKreyszi
yzjnambtin1869,
diezich dooreen aanzienljk bromiumgehalte maar belastte zieh reeds in 1871 methet beonderscheiden.N0g een halfuurgaansverder heer derscholenva'
n hetPolytechnischGenootontmoet men het dorp Miinster am Stein, scàap te Frankfort.Hj schreef:poescllicllte

rallz.Nationalliteratur (1851; 4dt!druk
desgeljksmetzotztebronnen,voortsdenRhein- der f'
)V0rgrafenstein,de overbljfselen vaneen dool
-de 1872):' . plustus Möser (1856)'7 ,
Franschen in l689 veroverd kasteel op eene lesungelliiber Shakspeare (1858 1860,3(111;
loodregt zich verheffende rots ter hoogte van 2de druk 1872)''
, rvorlestlngen iiberFaust
200 Ned.el,en daartegenover, aan den m ond (1865),
'' rstudien zurfranz.Cultur-und
derAlsenz,zich vereenigend metdeNahe,het Li
teraturgesehichte (1865)',
.
? rvorlesungen
desgeljksdoorde Franschen gesloopte kasteel iiber den deutschen Roman der Gegenwal-t
Ebernburr,weleer het eigendom van I'
ranz (1869)'' -- nshakspeare-Fragttn (1871)'',
von z
Kc/
plqgdp
z en tevens de wjkplaats van Realismtls und Realsohulwest'
n (1872)'', U lriek '
tppp Ifitttevt,M elanclttontWffcdr enz.en eeu grootaantalOpstellen iu tjdsehriften.
Het arrondissement Kreuznach telt op ruim
Wribben zjn rjsdammen, aangelegd in
eene rivier, om hare oevers te bevestigen,
10 C1geogr.nljl 60000 inwoners.
Kreyslg (Friedrich Ludwig),een verdien- hare bedding te verbeteren ot'haren mond
steljk geneesktlndigej geboren te Eisenburg meer bevaarbaar te maken. Ve(,l opspraak
den Tden Julj 1770,studeerdete Leipzig en verwekken in den laatsten tjd in 0nsVader-
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land de kribben van het Zwolsche Diep
Wegens de verschillende gevoelens, welko
daaroytrentworden gekoesterd.
K rlehuber (Joseph), een verdiensteljk
schilder en steengraveur,geboren te Aveenen

ziekte hebben veelal een doodeljken aioop.
Krijgsgevangenen noemtmensoldaten,
die zich na vruchteloozen tegenstand ot'om

den 14den Dectlmber 1800, was aanvankeljk

hard,daarztjgedood ot't0tslavenvernederd

afkeer en ontving doorbemiddelingvan zjn
oom de gelegenheid om zjue neiging te volgen.Reeds Op l3-jarigen leeltjd behaaldehj
aan de KeizerljkeAcadêmiedenet
àrstenprjs,
en 4jaren latervertrokhjmetprinsSahqnsko
naar Polen,om er onderwjsin hetteekenen

op vrje voeten gestcld.Menmaaktedaarvoor

jaren keerde hj naar W eenen terug,schilderde portretten en bragt ze Op steen.Hj
bereikte in deze kunst een hoogen trap van
volkomenheid,zoodat hj meer dan 7000 gesteendrukto portretten aieverde. Later schilderde hj portretten in waterverf, alsmede
landsehappen, waarvoor hj de stthetsen ontleende aan dc Om streken vanMreenen.W eldra
zag hj zich benoemd t0tllofschilder?profess0r en raad der Académie, en ontving de
Franz-losephs-orde. Zjne portretten onder-

de uitwisseling in zwang,waarbj men lctte
op degeljkheit
lvan rang deruitgewisselden.
Somtjdswasmenindenstrjdz(
5ôverbitterd,
dat men geenetegenstanderstotkrjgsgevangenen maal
tte,maar zooveelmogeljk alllln

andereoorzaken aan den vjand hebbenovergegeven.ln vroegere dagen washun l0tzeer

tot horlogiemaker bestem d, dot'h de knaap, werden. In de m iddeneeuwel) en ook nog
v0lgeesttlrift voor de kunst,had daarvan(tt)n latt?
rwerden zj tegen eenrantsoenot'losgeld

to goven aan diens zonen.Na xerloop van 3

eell tarief. Volgens een verdrag,tusschen de

Keizerljketl'
oepen en deZweedschein 1642

vôör Zittatl gesloten, moest voor een veldmaarschalk 20000 thaier, vool- een gem tàen
ruiter 8 tllaler en vool-een musketier4 thaler
betaald worden. 00k kwam meer en meor

zochtte dooden.Gelukkig isdie gruwolthans

verbannen. De krjgsgevangenen worden in
onzen tjd met mensehlievendheid bqjegend.
Bragt m en den eersten N apoleon nog naar
St. Helena, aan dell derden verschafte mltn
Op svilhelmshöhe a'
lle aangenaamhedon des

scheiden zieh zoow el door eene tlitstekende
penseelsbehandeling als dog: eene trpffende

levens.Dikwjls ook worden soldaten en ofticieren aanstondsontslagen uitdekrjgsgevangoljkenis.
genschap onder belofte, dat zj binllen et
an
Kriek tprunus Avium L.
q,lvildekriek of bepaaldtjdperk nietwederde wapenszlllltàn
voo
r
en
t
e
gen
hunne
over
w
i
nnaar
s.
royelkers is de naam van een boom ,die bj
0ns in '
t wild voorkomt en zieh dool-zjne
Krijgskunde noemtmenin dflnrnimsten
langgesteelde, enkelvoudige bloemsehermen

zin de wetenschap,w elke het gereedmaken,

van de eigenljkevogelkerstprunuspadusL.4 onderhouden en gebrtliken omvat van alle
onderscheidt. Hj behoort t0t defamilieder middelen, welke een Staat noodig heeft01n
Am ygdaleën;van dezenenvandenkersenboom

00r10g te voeren ofzich tegen een aanvalte

zjn de verschillende soorten vankersen,krie- verdedigell.Men verdeelthaarin verschillendt!
ken en morellen afkomstig. Van de kriek
heeft men eene verscheidenheid met dubbele
bloemen. Van eene andere verscheidenheid

takken. lmmel's men kan ool-log voereu to
land en ter zee,- men kan zich verdodigttn
4.in het open veld!- m tlnltan
ain vestingen (,1

met groote vruehten (Prunus Avium ,p' ma- anvallender-otverdedigenderwjzet(!werk
crocarpus) bereidtmen in ZwitserlandKirsch- gaan, men kan gebrnik maken van votltwasser.

volk , paardenvolk of geschut,- m en hetlf't

Kriewelziekte (raphania)iseeneeigen- allerlei soorten van versterkingen, wapens

aardige zenuwziekte, ontstaande door vergitl enz., - men dient te w eten, hoe men door

tiging met het moederkoren. Zj was reeds gesehikte zamenwerking en doelmatige boweaan de ouden bekend.doch isvooralin 1558

ging met de kleinste magt de grootsto uit-

in Silézië door Scb.
wenkfeldalseel
àe verderfe- ltomsten kan verkrjgen,en duizend andere
ljke epidemie waargenomen en beschreven. dingen m eol*.
HetspreektVan zelf,datdekrjgskundcin
Tn 1763 heerschte zj wederom in Silézië,in 1760 en 1761 in Zweden,- in 1709,1710 den loop der etltlwen groote veranderingheoft
en 1727 in Zw itserland,- Omstreeks dien- Ondergaan. De strtjd,aanvankeljk ordeloos,
zelfden tjd in Frankrtjk, - en in 1770 en werd langzam erhand naar vaste wetten ge1771 in orlsVaderlalld en hetnoordeljk ge- voerd. Er (mtstûnden legers van geregclde
deelte van Dnitsckland.In 1807 Ontstond zj troepen.De w apensondergingenallengsmorki11 een dorp nabj Frankfortaan deOder,- waardigeveranderinyen,()n vOoraldeuitvinen ln 1870 in Stiermarken.Zj vertoopt zich ding van hetbuskruld gafaandekrjgskunde
als '
rapltan'
ia tzcçz/c ofltevige llz'ietnclzïd/rfe,w ier eene geheelandere gedaante.Evenzeeronderverschjnselen veel overeenkomsthebben met vond zj in denJongsten tjdden illvloed van
dievantyphus(typhuscontagiosusepidemius), den aanleg van spoorwegen. T0t de krjgsttn als raphania c/zz'oz?zlctz ofslepende #'
rïdpce/- kunde van onze dagen belïooren:dttletr d(,1*
z'
ielcte,nietzo()besmetteljk al
s de voorgaande legerorganisatie, de leer der wapens,(1e vttst!n zich ltenm erkende door menigvuldige en tingbouw :de tactiek en destratflgie? ent0t
hcvig'e stlliptrekkingen der w illekeurige spitz- hart, hlllpwetensllhappen: de terrtlinletàr, de
ren?vtlrtrekkingellen uitstrekkingenderlede- geotlesie,denzilitaire geographie alsmetle de
maten? verdraajing der oogen en snmtjds kri
jgsgeschiedenis, welke het verlool) Van
molldklem. Zt
llke aanvallen herhalen zich 2- vroegere veldslagen voorstelt. Het is intustot 4-maa1 daags.Beide soorten van kriewel- sehen duideljk)datde krjgskunde dan eerst
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vruehten draayt,wanneer zj in hetbezitis in onze eeu:ideper-sséeyewerenin zwang,die
van een militalr genie, dat op het beslissend
oogenblik rekening weet te houden metalle
krachten,met alle bewegingen,metalle omstandigheden van het terrein, dat op het

thansweêrdoordenaaldgewerenvervangenzjn.
Tot de merkwaardige krjgswerktuigen van
onzen tjd behooren voorts de torpedo's(zie
aldaar).Intusschen heeftmen vaneen belangJuistetjdstip hetgewigtin de sehaalwerpt, rjk element- vandenstoom - tenbehoeve
hetwelk aan de overwinning den doorslag
geeft.

v
an den 00rl0g n0g geen yebrllik gemaakt.
W elligt zou het kunnen dlenen, om elken
Krijgsraad enKrkgsrcgt,ZieKrl
jyswet. veldslag in den kortstmogeljken tjd tedoen
Krijgswerktuigen (De)hebben in den eindigen en alzoo de geheele worsteling te
lo0p der euwen, bj de toenemende ont- bekorten.Intusschen vinden wj vermeld,dat
wikkeling dervolken,belangrjkeveranderin- kolonel Coertsen in Indië een aanvalvan zeegen ondergaan.In den beginne gebruiktemen
enkeleen stuk hout, een àwp#.
:, geljk aan
dienjwaarmede Hlraeles (Hercules)wordtafgebeeld. Greep men eerst steenen op, om
daarmede tewerpen,weldravervaardigdemen
een slinger, om aan den worp meer kracht

'

roovers afsloeg door hen te bespuiten met
kokend water uit den stoomketel.

? Krkgswet (De)bevathetgeschreven regt
voor de militairen. Hpewel het bestaan van

een afzonderljk regt! en mitsdien 00k van
eene speciale wetgevlng , voor zekere stanen juistheid te geven.Men verwisselde den den ofklassen van burgcrszjn raison d'
être
knods met den speer, hetzj om hiermede te verloren heeft, sinds overeenkomstig de bew erpen of dien a1s stootwapen te bezigen. ginselen van de groote Fransche revolutie de
ljkheid van alle burgers voor de wet is
Daaroy volgdevoorzekerde boog,van wiens ge
krachtlg gespannen koord men denpj1totop erkend,ten gevolge wM rvan onk hetvoorregt
aanmerkeljken afstand in het doel wist te van enkele standen, om voor een speciaal
drjven. N0g altjd hebben sommiye wilde voor llen bestemden regter te regttestaan,is
s
tammen eene verwonderljke vaardlyheid in vervallen,heeft de krjgsmansstand in z00hetbehandelen dezerwapens.Kunstiglsvoorts verre dat voorregt bohouden,datero0k bj
deb- erangderinboorlinçenvanAustralië,- de beschaafde natiën n0g steedsin werking is
eene schjt',waarmede zj hun tegenstander een militair strafregt, dat gecodiflceerd is in
weten te treflbn,terwjldat wapen in zjn een militair sirafwetboek, en 'twelk wordt
kringvormigen 100p t0t den afzender terug- toegepast door den militairen strafregter.Het
keert.De uitvinding en hetbewerken derme- is een speciaal regt, dat geldt naast,en be-

talen gafeenegroote wjzigingaandekrjgs- heerschtmoetzjn doorde beginselenvanhet
werktuigen. Men smeedde speerpunten en yeneeneregt.De voortdurende instandhouding
gwaarden van jzer, voorts helmen,har- van hetkrjgsregt,alseenspeeiaalregt,wordt
nassen met geheel hun toebehooren en schil- gereçtvaardi
gd (
loor de omstandigheden.Zj,
den. In de middeneeuwen gebruikte men die ln het leger dienen ofdaartoe behooren,
bj het belegeren van steden allerleiwerpge- verkeeren in toestanden, die in het gewoon
schnt,waardoorsteenenofpjlenwerdenvoort- burgerljk leven nietvoorkomen.Debjzondere
geslingerd Lbll
jden, catapwlten en balistenj; zj pligten,die op den krjgsmanrasten,dehooge
werkten op dezelfde wjze als de bogen en eischen van strenge tuchten onverbreekbare
w erden m et groote krachtopgewonden.Voorts orde maken een zamenstel van bepalingen
vervaardigde m en ntormramm en of torens, noodig,wierwerking indeburgerljkezamenwaarin zich ecn zwarebalk bevond,vanvoren leving, buiten het leger, overbodig is.De
m et een gehoornden ram skop voorzien,waar- noodzakeljke militaire hiërarehie heeft tot
m ede men de m uren poogde tevernielen,ter- voomvaarden van bestaan:onbepaaldegehoorwjl de krjgsknechten zich veilig in dien zaamheid, strikte pligtvervulling,strenge distoren bevonden of,digtopeengedrongen,met cipline. D e deugd van hetleger is voor een
boven hethoofd gehoudenschildengezamenljk aanmerkeljk deel afhankeljk van de goede
een sckildpad vormden.Voortshad men mnur- orde en tucht.Het sterk hechtenaan gewoonJrdlw.
:enmunrborenenvooralbeleyerinHtœvens, ten en gebruiken, het streng handhaven van
vierkante gevaarten van hout,van bultenmet de étiquette, het scherp acht slaan op de gejzerbekleed,dikwjlsonderscheidene verdie- ringstevergrjpentegen orde,tt
lchtengehoorpingen hoog. Znlk een belegeringstoren werd zaamheid zjn daarvan de onvermjdeljkegenaar de muren geschoven en uit de bovenste volgen.- De hoofdbronvooz'hetmilitaireregt
verdieping liet men eene valbrug opdiemuren is de krî
jysIvet.Allen die in het legerzjn
neder,waarna dedapperste krjgslieden aan- oygenomen,sfnnn onderdiewet.Bj de inljstonds de vesting beklommen.Reedsvan ouds vlng Worden hun de voornaamste strafbepawaren ook strl
jdwagens in gebrt
lik,en rnen lingen,op dezwaarste misdrjven betrekking
vermeldt! dat Cyrus deze van sikkels v0or- hebbende,voorgehouden ,dit noemtmen phet
zien heeft,zoodatde vtjand bjzjnenadering voorlezen van de krjgsartikelen.''Debtjzongev
aarlieq van teworden weggemaaid.
dere toestanden geven,zooalsopremerktis,
Na de ultvinding van hetbuskruid bezigde aanleiding t0t bjzondere verhoudlngen, bjmen weldm geschut (zie Artillerie) en o0k zondere pligten en regten.De schending van
draagbare vuurw apens. De gew eren ofmns- di
e pligten en regten qeeft hetaanzjn aan
ketten werden op haken gelegd endaarom ook bjzondere misdrjven,d1edoorhen,dieniet
haakbussen genaamd en meteene lontaange- onder de krjgswet sfM n, o0k niet k'
annen
stoken.Later kwamen de vuursteengetveren en

bedreven worden.Zo0 kan insubordinatie niet

KRIJGSW ET- KRIJT.
gepleeg; worden door hen die niet in de
gelederen van het leger zjn ingeljfd, en
evenmin is desertie voor hen mogeljk,opwie
de pligt der krjgsdienst niet rust.Het verlaten van een post voor den vjand iseene
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rtw#,een regtsjrekend enllège,datzamengesteld wordt u1t mansehappen en oëcieren,
uitelken rang in hetleger,één.Het land is

verdeeld in krjgsdistriden;in ieder distrid
is een krjgsraad.Eén ofmeerafzonderljke
misdaad, waaraan slechts hj zich schuldig krjgsraden zjn aanboord van deoorlogsehemaken kan,aan wieninoorlogstjdeenwacht- pen voorhetkrjgsvolk tewater.Der0lvan
post tegenover den vjand is toevertrouwd. het OpenbaarMinistériebj den krjgsraad is
Hetonderwerp van hetkrjgsregt,zooalshet opgedragen aan den auditeur-militair, een
vervatisin dekrjgswet,isvooral,zo0goed regtsgeleerde van beroep, die de vervolging
a1sgeheel,strafreyt.Hetburgerljkregt,zoo- instelt, het procés grootendeelsleidt,de gewel materiw
eël als fbrmeel, is hetzelfde voor tt
ligen en den beklaagde verhoorty daarna
krjgs- a1s voor niet-krjgslieden.De mis- zjne conclusiën neemt en het vonnis redirttzooals het door den Raad isgeveld en
drjven, in de krjrswet strafbaar gesteld, gee
zjn ofvan zuivermllitairen aard,of
'zj zjn later wordt uitresproken.Van de vonnissen
dezulke, die 00k door niet-militairen kunnen der krjgsraden l
s somshoogerberoep (appél)
bedreven worden.Sommige kunnen alleen in toegelaten op het Ho0g Milltair Geregtshof-

oorlogstjd?andere even goed in oorlûgs-als
in vredestjd bedreven worden; enkele worden ixl oorlogstjd veel gestrenger gestraft,
dan in den tjd van vrede.OnzeGrondwet

het Opperste Militair regtscollège, zamen-

gesteld uitjuristen en hooggeplaatste militai-

ren ofoud-militairen,waarvan de zeteltegenwoordig gevestigd isteUtrecht.Ditgeregtshof
van 1848 handhaaft 0ok de exceptionéle wet- neemt o0k kennis van sommige zware misgeving voor militairen. Art. 146 zegt: rde drjven in eersteinstantie:zjnezamenstelling
wetregelthetregtsgebiedoverhetkrjgsvolk en werkkring wordt geregeld door de reeds
en de schutterjen-''Die z'
egtspleging isgeor- boven aangehaalde besluiten en wetten. De

ganiseerd bj eene wet van 20 Julj 1814
(Stbl.NO.85),arrestérende:10een krimineel
wetboek voorhetkrjgsvolk tewater;20een
reglement van discipllne voorhetkrjgsvolk
te water; 30de regtspleging voorhetkrjgsvolk te waterq 40 de regtspleging voor het
krjgsvolk te lande;en 50eeneprovisionéle

grondwettigheid van zjn bestaan wordtteregt
betwjfeld!omdathetonderdetegenwoordige
regeling,ln strjd metart.162 derGrondwet
van 1848, staat buiten het toezigtvan den
Hoogen Raad.Dewetop de schutterjen van
11 April 1827 (Stbl.NO.17)regeltdestrafwetgeving over deleden van de schutterjen
instrudie vool' het Ho0g Militair Geregtshof. en draagt de regtsprMk over schutterljke
Zoowel het straFenstelsel als de regtspleging overtredingen op aan den schuttersrM d?een
in deze wetten zjn verouderd; de straffen eollègej welks zamenstelling geschoeid ls op
zjn veel te streng en vaak hoogstondoelma- de leest van den krjgsraad.HetBurgerljk
tig,zoodat met regt van deze wetgeving ge- regt kent enkele bjzondere bepalingen voor
tuigd isgeworden,pdatzj noch voldoet aan militairen.M ilitaire verordeningen regelen de
de eischen der wetenscbap,noch aan de be- voorwaarden, waarop een militair een hllwehoeften van het Nederlandsche legerl'. De ljk mag sluiten;desniettemin ishethuweljk,
wet van 28Junj 1854heefteenige verande- instrjdmetdieverordeningen gesloten,even
ringen - vooralverzachtingen gebragtin geldi
g a1s burgerljk huweljk.Hetovergaan
de straFen voorhetkrjgsvolk tewater;die in vreemde mllitaire dienst zonder toestemvan 4 Junj 1858 bragtvereenvoudiging aan ming van den Koning doethetburgerregtverin de zamenstelling van het Hoog M ilitair liezen. H
. e
t overljden van militairen te velde
Geregtshof.
wordtgeconstateerd op bjzonderein dedaarTot de militaire w etgeving behooren o0k voor bestaande reglementen bepu lde wjze;
de verschillende eamtels verdragen -- onl- in tjd van oorlog zjn vereenvoudigdevormen
trent het aanhouden Van deserteurs, en de voldoend, om hun testament? te velde gew et van 12 December 1817 (Stb1.NO.33),in- maakt, van krachttedoen zjn (zie .
Bsrgerhoudende bepalingen en strahbn tegen hen, l4ke Stand.) De militairen kunnen zich van
die,nid aan den m ilitairenregtsdwangonder- de voogdj vel-schoonen: op hunne militaire
worpen, de desertie van het l
krjgsvolk be- uitrusting kau geen beslag worden gelegd.
gunstigen.Bj Koninkljk Besluitvan 2 Odo- Vergeljk Dise%
àlinaire yfrl-/'
,en betrekkeljk
ber 1841 werd eenecommissieaanqesteldtot de regtsm agtvan de militaire m agthebbenden
herziening en omwerking dermilitalre wetge- in belsgerdevestingen Staatvanbeleg.
vingq nadat zj een verslag omtrent hare
K rut isdenaam van eenewitte,ûjnaarwerkzaamheden had ingediend,werd zj door dige,losse soortvankalksteen,w elkewegens
den Koning bj besluitvan 21 December 1848 die lolheid sterk afverwt en om die reden alo
ntslajen;na dien tjd isaan de verbdering gemeen - vooral in de scholen - gebruikt
van dle wetgeving niets gedaan.
wordtom eropzwartebordenmedeteschrjDe bovengemelde w et van 12 D ecembt#r ven.Aanvankeljk bestshouwdemen hetkrjt
1817,gewjzigd en aangevuld doordie van 8 a1s amorph koolzullr calcium , totdat vooral
Junj 1859 (Stbl. NO. 44),bedreigtstrahbn Eltrenbeçg aanwees,dat hetuitdekalkaehtige
tegen hetverkooyenyverpandbn en in bewa- schalen van microscoyische diLrt
jes(foraminirinç'qeven van mllitairekleedingstukken.De tbren ot'polythalamldn, kleine krabbdjes,
milltalrstutteregtvoorzjn eigen,een sye- bryozoën enz.)bestaat.Men ziethetduideljk
cialen,regter.De gewoneregter isdekeùys- bj 3oo-voudige verglootingj wanneer men

560

KRIJT- KRIM.

krjtpoeder met balsem van Canada bevoch- soorten, terwjlin dedaarop volgende tertitigt.Hetkrjtdientt0tverfstof,tothetpoet- aire lagen reeds eenige gevonden worden,
sen van metalen voorwerpen, in de scheikunde tot het neutraliséren van zuren, t0t
bereiding van koolzuren ammoniak,alsmede
t0t ontwikkeling van koolzuur. O0k wordt
het wel t0t kalk gebrand, doch de hierdoor
verkregen mortel is niet z00 deugdzaam als

die,welktm men verkrjgtvan vasten kalksteen.W atmen rood kr'
i
# noemtjismeestal
eenleemachtigroodjzererts,datin zamenstel
op bolus geljkt,en het zwart/rr'
i
/Jiseene
koolstofxjke,ligtafveraendesoortvanaluinlei.
onder den naam sran krqtvorminy verstaat
men in engeren zin de laag van wit krt
jt,
welketoteeneaanzienljkedikte in hetzui-

welke metdethansn0g levendesoorten overeenkom en.

De gesteenten der krjtgroep worden op
velerleiwjzen gebruikt. Van het eigenljke
krjthebben wj reeds gesproken.Vuursteen
komtthans minder te pasdan voorheen.Mergel dientt0t bemesting,kalksteen t0t mortel
en cement, en quaderzandsteen is een zeer
goede bouwsteen.

In ouden tjd gafmen den naam van k6jt
metkrjtwerd afgebakend.
00k aan eene kampplaats,omdathaar omtrek

Krim ofKrym is den=m van een schier-

eiland in het zuiden van Rusland, dat het
den van Engeland en in het noorden van gewigtigste deel uitmaakt van het gouverneFrankrjk gevonden wordten oostwaartst0t ment Taurië en 00k we1hetTaurischeschieraan Riigen en zelfs n0g verder voortloopt. eiland genoemd wordt.Het is slechts door de
Men geeft echter in ruimeren zin dien naam ongemeen smalle landengte van Perekop,tusa
an eene rrootegroepvan veelsoortigebezin- schen de Zwarte Zee en de Zee van Azof
kingen,dle over geheelEuropa?hetnoorden gelegen, welke beide zeeën door de Straat
van Afrika, hetwesten van Azlë en zelfs in van Kertslgemeenschaphebben,methetvaste
Nobrd- en Zuid-Amerika zich uitbreidt.Het land verbonden,en heeftbj eeneoppervlakte

zjn de bezinkingenvan hetkrjttjdperk;zj
bostaan in Engeland uitde volgende deelen:
Hct borenste vnïf/d krj;tmetvuursteenknollen en vuurstoenlagen. Het is geschikt om
mede te schrjven en afkomstig van schalen

van 360 D geogr. mjl eene kustlengte van
140 geogr.mjl.Aan dezeeëngte van Kertsl,

Hetonderste'
lnïï/dkrqtzonder vuursteenen.
schrjven alsdevoorgaande soorten vertoont
zich vaak alseen licht-grjze,vastekalksteen
met vele versteeningen.
llet krl
jtmeoyel, dat n0g op krjtgeljkt,
m aar veell
eem en talrjke versteeningen van

waarts uitbreidt in evenwjdige,boschrjke
zich eindeljk te verliezen in de eenvormige
steppen,welkezich overhctgrootsteqedeelte
van hetschiereilanduitstrekken.Dezuldeljke

tegenover derotsgevaarten van den Caucasusj
verheftzich het Tauriache bergland, hetwelk

onder den weinig yassenden naam van Jailâ

van kleine dieren.O0k bevat het versteenin- (Alpengebergte) stell uit het water verrjst,
gen van grootere zeedieren.
de geheele ztlidknst ommuurt en zich noordHet is niet z0o witen z0o goed om mede te ketensj door bevallige dalen gescheiden,om

zeedieren bevat.
Het opperyroenzand) een brooze zandsteen

ke
ten is de hoogste; dââr verheft zich de
'

lsjadyrdagh (1500 Ned.el) ofde Tentberg

(M0ns Trapezus derOuden), die alseen reusachtige tafblberg boven hetgeheele land op-

met talrjke korrels van groenaarde en vele rjst en vele groote en diepe grotten heeft,
overbljfselen van zeedieren.
welkegedurende hetgeheeleJaarmetjs4eHet yanlt, eene m ergel- en leemvorming vuld zjn.Aan deze bergstreek is de Knm
metvele fossielen.
den roem verschuldigd,dat zj t0tdeschilDespeeton-elay,desgeljkseeneleemvorming derachtigste gewesten der aarde behoort.De
met vele fossielen.
Het onderyroenzand, van het oppergroenzand w einig verschillende.
Vergeljktmen daarmededelagen,dieelders
de aardkorst vormen, dan ziet men,dat in
Saksen en Bohemen,de qnaderzandsteen overeenkomt m et de bovenste 4 Engelsche onderdeelen. D e quaderzandsteen w ordtintusschen
verdeeld in: opper-quaderzandsteen, - plëner, mergel, kalk- en zandsteen,- en 0nder-quaderzandsteen. - T0t de kalkvorm ing
behooren in de Alpen de Gosau-vorming en

vrtlchtbaarste dalen, zich hier t0tkloven vernaauw ende en zich elders totdalkomm en uit-

breidende, zjn uitmuntend bebouwd en vertoonen er bj een verkwikkend klimaat een

prachtigen subtropischen ylantengroei.In die
dalen en aan de berghelllngen liggen schilderachtigeTartaarschedorjen,Griekschekloos-

ters en Turksche moskeeèn.Opsommigeplaatsen klimt m en m et rotstrappen naar boven,
op andere verlustigt zich het oog in fkissche
alpenweiden. Hier ziet men bpuwvallen van
voormalige sterkten, dââr wederom prachtige

dehippurietenkalksteen,- Ja,in hetBanaat villa'
s van aanzienljke Russen metoljven-,
behoort daartoe zelfs eene steenkolenvorming. ooft-en wjngaarden.De landbouwerverbljdt
Gault en speeton-clay komen overeen metder- er zich in een overvloedigen oogstvan graanj

geljke vormingen in W estfalen en in deAl- giersten tabak,terwjldewjnstokergeurige
yen, en hd Engelsche ondergroenzandis tafeldruiven en een kosteljken wjn oplevert.
ln overeenstemm ing metde hilsvorm ingen in
V-estfalen en met de neocomiënvormingen in
het Jura-gebergte en in de Alpen.

In de tuinen zietm en nietalleen de ooftboomen en gewassen van onze tuinen,maardaar-

enboven vjgen,meloenen,granaat-enoranleDe organischeoverbljfselenofversteeningen boomen enz. M en w int er veel honig, was
in het krjt behooren grootendeelstot zeege- en zjde,en deveefokkerj iservangrootbewassen en zeedieren)en wé1t0ttlitgestorvene lang. De zwarte) kroesharige lamsvellen uit

KRIM- KRIP.

561

deKrim vormeneen belangrjkhandelsartikel. breking van het licht in de met dampblaasDaarentegen ishetnoordeljk gedeeltevandat jes bezwangerde lucht,- en t0tdetweede
schiereilandeenedwodsche?eenvormigesteppe, soort behooren 2 grootere kringenofgedeelten
eene voorzetting derNogaïsche.Hetontbreekt daarvan, die meestalduideljkergel
tleurd en
er aan water en houtgewas, en de schrale, aai
l de binnenzjde rood zjn.Demiddellju
van zout doortrokken bodem , te voren de

van den kleinellen heldersten kring is onge-

4030' en die van den grooteren 92 t0t
bedding derzee,is voorden landbouw onye- veer
schikt.O0k bederven gevaarljke uitwasemln- 940. De groote kring vertoont zich zelden.

gen er hier en daarde lt
lcht,- vooralbj Veelalzietmen daarbj eenehorizontalelichtde Siwasj,eengedeelte van deZeevanAzof, streep ter hoogte van het middelpunt (zie
datachter de lange,smallelandtongvan Ara- bygaande iguur),en somtjds een boog,die
bat voortloopt en alleen door de landengte den kleinen kring in hethoogste punt r=kt.
M en verklaart het ontstaan van deze krinvan Perekop van de Doode Zee(een gedeelte
der Zwarte Zee) gescheiden is.Dehoofdstad gen,alsmede dat V8n bjzonnen 0n bjmanon,
van de Krim is Simferöpol;voorts heeft men door de breki
ng van hetlicht in zeszjdiqe
er Sebastôpol, de belangrtjkske Oorlogshaven kristallen, welke loio en .
Barralwerkeljk
der Zwarte Zee, - Baktslisarai, d(
) oude in de hoogere luchtle en hebben aangetroFen.
residentie der TartaarscheKhans1endehavell- Zjn die kristallen er in grootehoeveelheid
plaatsen Eupatoria,Balaklava,Jalta:Soedak, aanwezig, dan liggen zj onregelmatig,in
Feodosia (KaFa) en Kertsj met de vesting allerlei standen dooreen; doch daaronder beJenïkalé.Vermaard is erveorts hetkeizerljk vinden er zich ook genoeg, die met betreklustslot Nikita meteenprachtigentuin,waarin king t0t de 1jn,getrokken van hetoog des
een aan Linnaeus gewjdetempel,enmeteen waarnemers naar het middelpllnt van den
heerljk vergezigt,- voortshetTartaarsche, krlng,zoodanigen stand hebben,datzj zulk
op eene rots gestichte dorp Aloepka met het een zamenhangend verschjnselkunnen doen
grootsche kasteelvan graaf W oronzow en met Ontstaan.Bevinden zj zich in dien stand en
een der fraaiste tuinen van Europa, - en op denzelfden afstand van genoemde 1jn,dan
eindeljk hetlandgoed orianda,voorheen het vormen zj een kring.Geen wonderishetdan
0ok,dat deze kringen in den winterals!-()0rgeliefkoosd verbljfvan keizerAleœander.
Krim oorlog , zie Oosterselte oorloy.
boden van sneeuw worden beschouwd.
K ringon Om ZOn On m aan neemtm0n

bj betrokken ofmistig weder dikwjlswaar,

Kringstorm en, zie Stormen.

Krip (crêpe) is de naam van eenegewe-

Kringen

vooral om demaan,dewjlhetliehtderz0n ven stof,die vooralt0t rotlw:oersgebeziyd
doorgaans te sterk is, Om de kringen zigtbaar te maken.Men heeft kringen)die deze
hemelligchamen als eene glorie omgeven,en
ook andere, w elke door eene donkere tusschenruimte van z0n of maan gescheidenzjn.
De eerste sool.
t schjntte ontstaan doorde
IX.

wordt. Het bestaat uit sterk ineengedraald
kamgaren voor ketting en losser voor inslag,

Hetwordt bj hetweven flM uw aangeslagen
en na het verwen op een cylinder gewonden

en in watergekookt,waardoorzjnegekroesde eigenschap aan den dag komt. Het be36
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hoort t0t de efen (
ongekeperde) wollen

stofey.
Krzsjna (de Blaauwe) is in de Indische
mythologie de 8ste incarnatie van Viseltnoe,
nameljk de gedaante, welke deze godheid

weder in groepen ofntelsels.Het aantalvan

deze is 6.Men heeft:Hetregel
/
matige (tesserale) ntelselmet 3 geljkeregthoekigeassen,
zooals voorgesteld is in fg.1.Hier zietmen

den octaëder met 8 geljkzjdige driehoeken,
dus 3 geljke hoeken en 4 geljke ribben
en den reusKa%a tedooden.- Denzelfden (kanten), wanneermen de overstaande niet
naam draagt 00k eene Indische rivier,welke medetelt.
zich met de Birma en de Toemboedra verHet twea- en JJzl-c.
:.
sùe (tetragonale)stelsel
eenigten zich uitstortin de Indische Zee bj met2+ 1 regthoekigeassen.Hierzjn2assen
aan elkander geljk,maar de derde asverdekujtvan Malabar.
Krlstal,zie Glas.
schiltinlengtevandebeidevoorgu nden(;g.2).
Krlstalholen,zie Grot.
Krlstallen noemtmen delfstoFeljke lig1
1%
aannam om aan de nymfRadlta te behagen

'

ehamen, die in regelmatige vormen in de
aardkorst voorkomen of door kunst in die

vormen ontstaan.Zj gjn door regelmatige
vlakken begrensd,bestaan uit eene geljk-
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soortige stofenbezitteneeninwendigenbouw ,
die in hetnaauwste verband staat metdeuit-
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t

l
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I
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we
ndiqe gedaante.Zj ontstaan?wanneerde
stof u1t vloeibaren ofdampvormlgen toestand
in een vasten staatbvergaat.Daarbj moetde
kracht,die de deeltjesvan hetkristalt0teen

regelmatig geheel zamenvoegt, onbelemmerd
kunnen werken, anders is de vorming der
kristallen gebrekkig en onvolledig.Het ontstaan van kristallen noemt men kristallisatie,
en de leer derkristalvormen k'
rhtalloyrapltle.
De kristallen worden dool'platte vlakken

**
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Het drie- en Jlzl-c,
sdùe(hexagonale)8telsel

met3+ 1assen.Hierzjn 3assenaanelkandergeljk,liggen in één vlak ensnjdenelkander (mder hoeken van 600, en de vierde

staat loodregt op de 3 voorgaanden (;g.3).
e

begrensd;de regte ljnen,waarin die vlakken elkander snjden, noemt men ribben,en
Nvaar 3 of meer zulke ribben elkander ontmoeten, ontstaan hoeken. K ristallen door ge-

ljke en geljkvormige vlakken begrensd,die
geljken standhebbenjnoemtmen eenvowd'
l
y,
de overige zamengesteld.Hetgetalbekende
kristallen iszeergroot,enverrewegdemeeste
-

a

a,

a

a
.

/

a

ax

behooren t0t de zam engestelde vorm en.Bepu lde ljnen,in eenvoudige kristallen door

het middelpunt gu nde,terwjl de vlakken
metbetrekking t0tdieljnen symmetrischge4*
legen zjn,dragen den naam van assen.Men
heeftkoe'
d-en bji-assen:de eersten steltmen
Fig.3.
zich steed: voorin loodregtenstand.Deeigenljke grondlegger der kristallographie isdeabt De hiertoe behoorende oetaëder is besloten in
S any, en op den door hem gelegden grond- geljke en geljkvormige geljkbeenige drieBlag hebben inzonderheid vele Duitsche ge- hoeken.
leerdenvoortgebouwd,zooalsQuenstedt,'
IIQi.
:.
:, Het rhombisehe stelsel mct 3 regthoekige,
Rose.A oA.
:,N aumann, Grcilïc/zenz.
ongeltjke assen, waarvan men eellvoûrbeeld
Alle kristalvormen kunnen tot een zeker ziet in den rhomben-octaëder t:g.4) met8
aantal eenvoudige grondvorm en teruggebragt
Nvorden1en door verbindingvandezeontstaan
de afgeleide vorm en.De vlakken,ribben en
hoeken der verbindingen komen dan door afknotting,toespitsing enz.a1s de vlakken,rib'
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ben en hoeken van den grondvorm gewjzigd geljke en geljkvormige doch ongeljkzjdige
te voorschjn.De grondvormen verdeeltmen driehoeken.

KRISTAELEN-KRISTFELO.
Hetmonoel
inoëdrisehe dJeJ:eJmet 3 verschillende assen, waarvan de eene scheefhoekig
op de tweede staat,doch waarvan de eerste
en de derde,alsmede de tweede en de derde

5G$

of eenigen anderen invloed van buiten.Immers het is bekend, dat voorwerpen van

smeedjzer,diegeruimen tjd aan regelmatige
schuddingen zjn blontgesteld,nameljk assen
elkanderregthoekig snjden.
van locomotieven,een kristalljnen bouw erHet trielinoëdriselte .
sfel.
:d! met 3 verschil- langen. In den regelechterontstaan de krislende assen, die allen elkander scheefhoekig tallen, wanneer - geljk wj reedsgezegd
snjden.
habben - een ligchaam uiteen yasvormigen
Elk van deze stelsels bevat ltoloëdrisehe of vloeibaren tcastand t0tvastheld komt.De
(heelvlakkige) en ltemiëdrische (halfvlakkige) dampen, welke de geschiktheid bezitten om
kristallen.Deze laatsten ontstaan uiteerstge- te sublimpren, hechten zich gewoonljk aan
noemden, doordien naar vaste wetten het den wand der vaten vast in den vorm van
halveaantaldervlakken (somtjdshetvierde kleine kristallen.O0k de sneeuw is gekrisder vlakken) zich zoodanig uitstrekt,datde talliseerde waterdamp.Bj den overgang van
overige vlakken geheeluitde begrenzingver- den vloeibaren in den vasten staatmoetmen
dwjnen.Naar gelang de eene Of de andere opmerken ofdit geschiedtmet ofzonderhulp
helftdervlakken verdwjnt,ontstaanuitiede- van een oplossend middel. Dit laatste kan
ren homoëdrischen vorm 2 hemiëdrische.Nim- dan alleen het gevalzjn,wauneereen vast
m er komen verbindingen van Vormen Van ligchaam doorwarmtegesmolten wordt,bjv.
verschillende stelsels V00r, en slechts zelden met zwavel,bismuth,antimonium en andere
kristalliseert hetzelfde ligchaam in vormen metalen.Verstjftzulkeengesmoltenligchaam,
van 2 verschillende stelsels(dimorph,
eligcha- dan ontstaan er daorgaans kristallen,diezich
men), terwjl hetalligt ontelbareverbindin somtjdsaanmerkeljk uitzetten. Vandââr dat
gen van hetzelfde stelselaanbiedt;men kent hetgegoten jzereenegeringetaaiheid bezit,
bjv.van kalkspaatmeerdan700verschillende Omdat hetgesmolten metaalbj deafkoeling
vormen.Daarcntegen zjn erscheikundigever- in een kristalljnen vorm verstjft,- eene
bindingen van verschillenden aard,welkeeen niet zeervoordeeligeeigenschap.
geljken kristalvorm hebben (isomorpheligcha- DatvoortsvelestoFen bj hareafscheiding
men). Twee kristallen van denzelfden vorm uit oplossingen den kristalvorm aannemen,is
verbinden zich vaak naar bepaalde wettent0t daarentegen eene uitmuntende eigenschapj
tweelingskristallen,en ditiskenmerkendvoor daar zj dikwjls het éénige middelis,om
sommigedelfstoFen.- ophunnevoltooidevlak- haar van vreemde bjmengselen tezuiveren.
ken zjn de kristallen altjdglanzend,enin De oplosbaarheid van verschillende zelfstanhun inwendig zamenstelhebben zj steedsbe- digheden isnameljk zeerongeljk.Heeftmen
paalderigtingen,waarin zj zich bjvoorkeur nu 2 zulke zelfstandigheden vermengd,dan
laten spljten.Daarop berust vooreen groot lostmen zeop in warm water.Bj de afkoedeeldekunstvan hetdiamantsljpen.
ling sclleidtzich dan 00k demoei
jeljk-oplosDe kristalvorm is een eigenaardig kenmerk bare zelfstandigheid veel eer af dan de gevan vele zelfstandigheden, en de naauwkeu- makkeljk-oplosbare, en naar mate men deze
righeid, waarmede de natuur werkt,is z0o bewerkingvakerherhaalt,za1mendemoejegroot, dat de kristallen van dezelfde schei- ljkoylosbarezelfstandigheid t0tgrooterezuikundige verbinding - het geval van dimor- verheld brengen.
phismus uitgesloten - steeds dezelfde overW anneer men in de oplossing van eene
eenkom stige hoeken bezitten. D e geschikt- kristalliseerbare zelfstandigheid een kristal
heid der anorganische stoffen om een kristal- Ophangt,dan zullen zich kristalletlesuitde
vorm Mn te nemen is yeenszins vooralle oplosslng regelm atig op de oppervlakte van
even groot:sommi
qen bezltten haarin hooge dat kristal vasthechten, zoodat dit laatste
mate,zoodat zi
j zlch btidegeringsteaanlei- door zjn reyelmatigen aangraeieindeljk een
ding in de gedaante van kristallenvertoonen, zeer fraaikrlstaloplevert.
bj anderen is hetmoejeljk hen in kris- K ristalw ater noemtmen hetwater,dat
tallen te herseheppen, - en bj n0g andere als indiFerent ligchaam in kristallen voorontbreektdie geschiktlzeid geheelen al.Zelf- komt. Het is aldaar in een m inder vasten
standigheden van laatstgenoemde soortnoemt staat van vcrbinding aanw ezig dan basisch

men gedaanteloos (amorph).Zelfstandigheden, of zunr water,c11kan gewoonljk door eene
bjwelke dekristalvorm nietduideljk(scherp zachte vorwarming daaruit verwjderd wor-

begrensd) is? noemt men kristallLin, - en don.Sommige zouten verliezenl'eedsindrooge
krlstallen!die m en enkelmet denm icroscoop
onderschelden kan, dragen den naam van

miero-kristalljineligchamen.
De vorming van kristallen heeftpl>ats 0nder zeer verschillende omstandigheden. Bj
sommige stolen ontstaat zj zonderdateene
verandering van denaggregatietoestandnoodig
is;men zietbjv.,datamorphezwavel,welke
men verkrjgt door gesmolten zwavelplotseljk inkoud waterte gieten,doorverloopvan
tjd in kristalljne zwavelverandert.Hetzelfde
geschiedtbj sommige metalendoorschokken

luckthun kristalwater,terwjlhetbasischen

zutlr water w e1 eens tegen gloeihitte bestand
is. M en badenke dus steeds, dat nietelke
soort van water,maaralloen indiFerentw ater in kristallen den naam van kristalwater

dra
ia
kgt.

rlstfeld (Philipp), cen verdiensteljk

porseleinschilder, geboren te Frankenthal,

oefendezich aan deKoninkljkeAcadémievan

Schoone Kunsten te Miinchen en legde zich
onderde leiding van Adl@r vooralt0a ophet

bescllilderel van porselein.W eldra werd hj
36*
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leeraar in die kunst aan gemelde académie, nasia, 3 reaalscholen, 488 lagere scholen,
en schilderde ook voorde Koninkljkefami- 2 zeevaartscholen enz.
1ie onderscheidene prachtige stukken.Andere
De staatsregeling in Kroatië en Slavonië

van zjne hand werdengeplaatstindePinacotheek.Dâârvindtmenzjnebewonderilnswaardige copieën van schilderjen van oude meesters.Eenige jaren geloden nam hj wegens
gevorderden leeftjd zjn ontslag,en hj overleed te Miinchen den 7den Januarj 1874.
Kroatië (Het koningrjk)vûrmtmetS1a
vonië een afzonderljk kroonlandder Oostenrjksch-llongaarscheMonarchie.Ditkl'oonland

berustop het Keizerljk Patentvan ; April
1850 en Op een aanïal oudere en nieuwere

bepalingen.De wetrevende magt ligtin de
handen van den Kelzer onder medewt,rking
van den Landdar.Deze laatste bostaatvolgensdevoorlooglgeregeling van24Mei1865,

onder hetvoorzltterschap van een banus,uit
den aartsbisschop van Agram : den metrppolitaan van Carlowitz, de blssehoppen, den
grenst in netnoordt)naanStiermarkenenHon- vice-kapitein des lands,de magnaten,de 01,garje)inhetoostenenzuiden aan de Militaire pergespans en den comes van Ttlropol.je,108
Grenzen,en inhetwesten aan de Adriatische afgevaardigden der comitaten,vrjedistritstlln,
Zee, Krain en Stiermarken, en heeft eene steden en aanzienlgke gemeenten, 11 afge-

oppervlaktevan 350 En geogr.mjl,waarvan vaardigden der domkapittels, aanzienltjke
179 aan Kroatië (de comitaten Agram ,W a- Grieksche kloosters en consistpriën en e'én
rasdin, Kreutz en Fiume) en 171 aan Sla- afgevaardigde van de Acatlélnie vAn sveten-

vonië (de comitaten Pozeqa.Essek en Syr- schappen. In de comitaten heel
'
t men 40mië) toebehooren.Kroatië ls bedektmetlage, trapte en in de steden regtstreeksche verltleboschrjl
te uitloopersderAlpen van Stiermar- zingen. leder, die den z4-larigen ouderdom
ken en K rain, bezit vele vruchtbare dalen, bereikt heelt,in hetlezen en schrjven ervaen wordt besproeid door de Save met de ren is,en de 11.ot'Gr.Katholiekegodsdienst
Koelpa en door de Drave metdo Mur.Het btljdt, kan t0t afgevaardigde worden beklimaatisernictwarmer,dan in denabjge- noemd.Bj hetbehandelenvanstaatsregteljke
legen gëwesten van Hongarje,maaroverhet vraagstukken verschjnen 0ok deat
kevaa,
rdiggeheel zeer zacht en veel gezonder dan in

den der Kroatisch-slavonische Militaire gren-

Slavonië. De bevolking telt (1869) met die zen Vool*
ts zendthetland 9 atkevaardigdel
à
der Kroatisch-slavonische Militaire Grenzen naar den oostenrtjkschen Rjksdag.O0k btlruim 1800000 zielen.ZjbehoortinKroatiët0t staat voor het bestuur van Kroatië en S1aden Kroatischen,en in Slavonië t0tden Serbi- vonië eene afzonderljkeIlofkanselarjte'
Weeschen stam. Daarenboven heeftm en er D uit- nen, alwaar de zaken van eerediensten onschers,àlagyaren,Czechen,Slowaken.Italianen, derwjs,van njverheid en landbouw ,vanjusZigeuners en Israëlieten.H etm eerendeel be- titie enz. geregeld worden.Onder deze staat

ljdt de Roomsch-ot'deGrieksch-lfatholieke de Stadhouderljke ltaad te Agram metden

godsdienst. De eersten bevinden zich onder banus aan hethoofd,en hieraan zjn weder
hetbestuur van den aartsbisschop van Agram de comitaatsbesturen ondergeschikt, alsmetle
en van 3 bisschoppen, en de laatsten onder de gemeenteraden der 9 Koninkljke vrjstedat van den patriarch van Carlow itz en 3 den.D e gûuverneur van elk comitaat draagt

bisschoppen. Land- en wjnbouw zjn erde
voornaam ste bronnen van bestaan,- voorts
heeft men er veelOoft,kastanjes en aan de
kust zuideljke vruehten.Ongeveer een derde

den titel van oppergespan; hj bevindt zieh
aan het hoofd van provinciale staten. O0k

strektzjngezag zich uitoverderegtbauken

van eersten aanslag.Eene regtbankvan2dee11
gedeelte van den bodem is m et bosschen be- eene van 3de instantie is gezeteld te Agram .
dekt, die uitm untend timmerhout opleve- De geldeljke aangelegelzheden des land:worren. O0k de veeteelt is er van belang,doch den bestuurd dûor eene fnanciéle commissie
voor aanmerkeljke uitbreidingvatbaar.Voorts te Agram , die haar beheer uitstrektover de
heeft men er zwavel- en steenkolengroeven, inanciéle distriden en 42 belasting-am bten.

koper- en jzermjnen, en een yroot aantal Met betrekking t0t de krjgszaken staan

zwavelbronnen Denjverheid bevlndterzich Kroatië en Slavonië onder hetkommandovan
op zeer lagen trap van ontwikkeling; zj den generaalte Agram .
bloeit alleen in het comitaat Fiume, waar
Kroatië met de lfroatisehe Militaire Grenm en scheepstimm erwerven, papiertàbrieken, zen en Turksch Kroatië (hetnoordwesteljk
loojerjen enz.aantreft.Debelangrjkstehan- gedeelte van Bosniè) was wcleer bewoond
delsplaatsen, waar hootdzakeljk graan,wjn door de Pannoniërs.Toen de Romeiuenonder
en koutworden uitgevoerd,zjn erdevrjha- A'uyltst'tts deze onderworpen hadden, werd11(.t
vens Fiume, lfarlstadt en Agram. Het ver- land een gewest van Illyrië.In 480 vielhet
keer w ordt er doorgoede heirwegenenspoor- in handen der oost-Gothen, die het btjhun
wegen aanmerkeljk bevorderd,en hetbrand- Italiaapsch qebied voeyden,doch in535werd
tbstin%anus heroverd.Daarna
punt der wetensehappeljke ontwikkeling is het door kelzer J'
de hoofdstad Agram twaar in 1866 eeneZuid- bezw eek het voor de magt der Avaren,totSlavische Académie voor Kunst en W eten- dat in 640 de Kroaten (Chrowatenl Ullorwa-

scllap verrees; Ook heeft men hier onder- ten, Hûrwaten of bewoners der Karpatlïen)

scheldene vereenigingen voor letterkunde en
geschiedenis, alsmede eene académie van

derwaarts trokken en het naar hun eigen

naam noemden. Zj bogen zieh 11a langduriregtsgeleerdheid.Men heeftwjders in h0tge- gen strjd onderdeheersehappj derFrankiheele land 3 godgeleerde seminariaj6 gym- sche koningen, in 864 onder die der Byzan-
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tjnschekeizers,doch vormden latereen zelf- Unna aan Oostenrjk afstond.HetKroatlseke
standig rjk.Ditwasin 2hoofdgewestenver- knstland (Litorale)werdin 1717 bj hetKeideeld,nameljk in hetDalmatischeKustland zerljk Duitsch-Kroatisch Handelsgenootschap
en het land tusschen de Drave en de Sa.
ve, ofbj hetOostenrjkscheKustgebied gevoegd,
in 869 in hetbezit van Brazlaw a1svazalvau doch bleef onder hetgespanschap Agram t0t
den Duitschen koning Arnov'
tdoch vervol- in 1776;toen werd hetKustgebiedopgeheven,
gonsOnderworpen aan Hongarje,waarvande in 3 comitaten verdeeld en weder m et Kr0-

atiëvereenigd.Intusschen werd de stadFiume
in 1797 een zelfstandig gedeelteder Hongaarvan Kroatië,alsleenstaatvan hetByzantjn- sche kl'oon, en 00k na het eindigen der
sche rjk in de 9de eeuw t0teen bloejend Franseheoorlogen bleefzjvan 1823 t0t1848
land Ontwikkeld, doch ten gevolge van bin- met haar vereenigd.- De 3rjken Kroatië,
nenlandsche oorlogen en van den strjd met Slavonië en Dalmatië droegen van 1767 t0t
Venetië om de kuststeden vervallen, aan- 1777 den naam van Tllyrië en werden door

Kroaten zich ondcr de onrustige regéring van
koning Salomo losscheurden. De bestuurders

vaardden in 994 den titelvan koninyen van eene afzondel-ljke Illyrische regérings-comKroatië, welken zj in 1050 met dlen van missie te W eenen bestuurd. Later vormde
koningen van Dalmatië verwisselden.Zwoni- Kroatië Tieder een afzonderljlt koningrjk,
o
z3ïr-.
lle-dfg
-ll.
s,aanvankeljk slechtsbanusvan schoon afgescheiden van de MilitaireGrenzen,
Kroatië, maar door het volk in 1075 t0tk0- waar de zaken naar eene bepaaldekxjgBin-

ning gekozen,verbrak het Juk der leenroe- rigting worden geregeld.Kroatië en Slavonië
righeid, Onderwierp zich aan den Paus,en waren t0tOp dien tjd behaqdeld a1sinH0nontving van Greyori%ts VII de bekrachtiging garje ingeltl
'fde rjken.Inmiddelspoogden de
van zjnekoninkljke waardigheid.Toenvoorts Kroaten,verbitterd door den dwang.die hun
bj zjn overljden in 1089 het Koninkljk met lletl'ekking t0tde taalcloor de Magyaren
Huis uitstierf, zoodat er groote verdeeldheld werd opgelegd,zich zooveel mogeljk onafin Kroatië ontstorf
l, veroverde Ladislaus f, hankeljk te nlakenenverbondenzichhiextoe
koning van Hongarje,het land t0taan de lnet de aan hen vermaagschapte Serben in
Save,voegde het bj de Hongaarschekroon Hongartle.De Kroatisch-serbisehe beweging,
en verdeelde het in comitaten.Na zjn dood diein 1848bepaaldeljltonderdeleidingvan
poogde Kroatië zich te Onttxekken aan de

den banusJellafl'iql'tegeljk metde HongaarHongaarsche heerschappj, m aar deze werd sche om wentellng ontstond? had op deze
gehandhaaftl in 1097 door koning Koloman, laatste een belangrjken invloed. Volgens de
aan w ien zich in 1102 00k de overigo,te Oostenrjksche Grondwet Van 1849 Tierden
voren onafhankeljke Kroaten onderwierpen. Kroatië en SlavoniBvan llongarjegescheiden
Onderdienszoon Stqfanlts had hetland veel en die beidelandent0teenatkonderljkkroonvan de Venetianen teljden,totdatdeover- land zamengevoegd.Met hetnieuweServische
winning bj Zara (1117)deKroaten van hen woiwoodschap werdan vgorts de Syrmische
bevrjdde. Daarentegen veroverdein 1169 de districten Rum a en Tllo1t verbonden, welke
GriekscheKeizer,naarzjn voorgeven tenbe- echter, na de ontbinding van genoemtlwoihoeve van ztln schoonzoon Belatbjna het woodsc'hap ç1860) t0t Slavonië terugkeerden.
geheele land, doch eerstna 'sKeizers dood In dejaren 1849- 1860hadmen in Kroatië,
kwam hetinhandenvan Belaenalzoowederom evenals in l'
longarjo,deoostenrjkschewetonder hetgezagderHongaren.Daarnaverkeer- geving ingevoerd,doch door een beslllitvan
de hetalshetkoningrjkKroatiëenDalmatië 20 october 1860werderdevoormaliyegrondeenigen tijd in een nagenoeg onafhankeljken wet, alsmede de nationale regtspleglng hertoestand.In 1300 onderwiery hetzichaanKa- steld. Tevens w erd aan den banus baron
rel, koning van Sicilië,dieln 1309 den .troon Sokcevic, aangeschreven om met eenige bevan Hongarjebeklom en alzoo Kroatië weder kwame m annen eene kiesw et te Ontw erpelt
met dit rjk vereenigde. Voorts w erd het in voor den Landdag te Agram ,alwaar dan de
1342 door koning Lodewi;k .
f,benevensDal- betrekking van Krnatiè' t0t Hongarje zoll
matië en Slavonlë, met Siebenbiirgen veree- worden geregeld.In Febnlarj des volgenden
nigd,waarna het zich onder de onmiddelljke *jaars werd het ontwerp goedgekeurd,enreeds
heerschappj van Hongarje bevond. Kroatië in April 1861 k0n de Landdag te Agram verwas nu een twistappel tusschen Hongarej gadexen. Hj z0l bestaan,behalve uitgeesteen Venetië, en het werd nn,hetm idden der l
tlke en wereldljke waardigheidsbekleeders
15de eeuw aanhoudend door de Turken ver- en magnaten, uit 58 vertegenwoordigers der
ontrust. Toen voorts koning Ferdinand f uit comit
aten,50afgevaardigden derstedenen 12
het huis Habsburg-Op,
s/epr?
)
/à in 1526 t0tk0- gevolmagtigden van kaplttcls,cnnsistoriën e1t
ning van Hongartje vcrkozen was, zag hj van deacadêmiete Agram.Aldadeljkechter
zich in 1527 ook gehult
ligd door de Standen ontstonden f
!
rhevige botsinyen,daarsommige
van Kroatië. Tn 1592 veroverden de Turken
tlevesting,Bihâcs in Kroatië,en dezevormde

steden en eom itaten do kleswet afkeurden
en dus w eigerden afgevaardigden te zenden.

na dien tjd moteenige Omliggendeplaatsen,
zooals Berbir,Dllbicza enz-, Turkselt-Kroatiè',
een gewestvan Bosnië.Deeigenljkegrenzen
des lands werden echter eerst vastgesteld in
1699 bj den Vrede van Carlowitz,waarbj
de Sultan alhet land aan de overzjdeder

TerwjlvoortsdeLanddaç verlangde,datde
Rjks-ministerron t
vcAzzldrllz
?
p metgeweld een

einde zol
1 maken aanaldiewederspannigheid,

protesteerde hj tegen de afkondiging der
grondwet van Februarj en tegen het zenden van 9 afgevaardigden uit Kroatië naar
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den Rjksraad. Den 13den Junj-verliet de heden van Kroatië aan hetgezag van HongaHongaarsche partj - 34vertegenwoordigers rjeonderworpen.Indedaaropvolgendemund
en 8 magnaten - den Landdag,omdat de hadden nieuwe verkiezingen plaats, en de
nationale meerderheid vastgesteld hadj dat Koni
ng verklaarde,datdoordekrooninq de
men eerst na herstelling van het pdrieeenig eeuwenoude zamenvoeging van Kroatië en

koningrjk''meteen aantalaangrenzende distriden over deverhouding t0tHongarje z0u
beraadslagen. W eldra verlangde de Landdag
de oyrigting vaneeneafzonderljkeKroatischSlawlsche Hofkanselarj?welke dezelfdebe-

Hongarje bekrachtigd was,zoodatdeLanddag beider verhouding uit dat oogpuntdiende
te regelen.Eene nieuwe kieswetbegunstigde

de Hongaarsche partj, en de Landdag,den
9denJanuarj 1868 teAgram geopend,betrad
voegdheid had alseen mlnistérie,alsmedevan den weg eenersqhikkingmetHongarje.Toen
'dy geenszins bereid t0tineen opperste gerestshofin Agram ,en ging vond men AndrJd
wjders in zjne elschen zoover,datbj een willigingen,doch de Landdag in Kroatië nam
schrjven uitW eenenvan 12November1861 onder talrjke protesten genoegen in dedubde Landdag verdaagd werd.Niettemin zagen bele verhouding van Kroatiët0thetRjk en
zj de beide bovengemeldewenschen eerlang tot Hongarje, terwjl volksbewegingen gebevredigd, terwjl men voorts erkende,dat tuigenis gaven, dat die rigting nietde natide gebeurtenissen van 1848 den bandtusschen onale was.De schikking,metHûngarjet0t
Kroatië en Honyarjehadden verbroken,wes- stand gekomen, w as van dien aard,dat 29

halveaan Kroatlëv00rl00pi4 eenevolkomene afgevaardigden uit Kroatië naar het Lager
zelfstandigheid met betrekklng t0t de staats- Hais en Q naar het Hooger Huis van den
inrigting,dewetgeving,deregtspleging,het Rjksdaq te Pesth zouden worden gezonden,

inwendlg bestuur en de taalwerd toegekend. terwjllnhetHoogerHuis00k de KroatischInmiddels bleef de verdeeldheid tusschen de Slavonische magnaten plaats zouden nemen.
Hongaarsche en de Nationale partj voortdu- Voorts zouden uit hetLager Huis 11 en uit
ren.Na den 00r10g van 1866 kwam de Land- het Hooger Huis één der Kroaten zitting nedag weder bjeen en volhardde bj hetoude men in de Hongaarsche Rjksdelegatie.Ge-

stelsel:wanneereropRjkseenheidwerdaangedrongen toonde hj zich daarvan afkeerig;
doch zoodra HongarjedehandennaarKroatib'
uitstrekte,zochthj bescherming bjhetRjk.
Onder de leiding van Stroszmayr, bisschop
van Diakovar verlangde de Nationale partj
niet alleen Dalmatië en de Militaire Grenzen,
maar00k de Quarnerischeeilanden,- voorts
een verantwoordeljk ministérie, terwjl zj
allen Hongaarschen invloed zooveelmogeljk

durendeheteerstvolgend 10-tnljarenz0u van

opzigten wederspannig betoonde,werdhj den
lodenJanuarj 1867verdaagd)enweldrableek
het, dat het land eigenljk uit Pesth (de
hoofdstadvan Hnngarje)geregeerdwerd,terwj1 de Kroatische Hofkanselarj te W eenen

ciën te Agram) en Zuro jde Kroatische afgevaardigden na eene 3o-jarige scheiding onder
daverend gejubelin den Rjksdagte Pesth,

de inkomsten des lands 550/0 voor gemeenschappeljke belangen te Pesth worden gestort, terwjl het overige in het land z0u
bljven voor eeredienst, onderwjs,regtsbedeeling en binnenlandsch bestuur.In hetHongaarsch ministérie z0u steeds een ministervan

Kroatië plaats nemen,waartoe,na opheënp
der KroatiseheH0fkanselarj,graafBedekome

benoemd werd. Voorts z0u te Agram eene
zocht af te weren.Eene deputatie,metdien landsregéring ingesteld worden,die,met een
last naar W eenen afgezonden,vond erechter banus aan het hoofd, verantwoordeljk zou
een ongunstig onthaal en m oest er zelfsver- w ezen aan denKroatischenLanddag.Debanus
nemeny dat het tjd scheen te worden,dat zou op voordragtvan het Hongaarschem inisKroatiè weder bj Hongarje werd ingeljfd. térie door den Koning benoemd worden.Het
H ieroververstoord,keerde de deputatib naar Kroatisch is de taal derambtenaren,en het
Agram terug,enaanstondsvaardigdedeLand- zegel des landsdraagthetKroatische wapen
dag eene kleswetuit,wu rbj aandeKroaten met de Hongaarsche kroon. Op den z4sten
de m eerderheid in devergaderinggewaarborgd November 1868 verschenen,aangevoerd door
werd. Daar de Landdag zich 00k in andere Vakanoric (thans(1876)directeurvan Finanen uit hun midden werden aanstondsde vereischte leden voor het Rjksbestuurgekozen.
enkel in naam bestond.De naar sveenen afIn 1869 bezochtde lreizerzaet ron Jydlyf,
gevaardigde gezanten verkregen geen gehoor Andrâssy en Bedekorie de stad Agram ,en in

en de vjandige oppergespans werden door hetlaatstvan datjaarkwam eeneschikking
Koninkljke commissarissen vervangen.Reeds omtrent Fiume t0t stand, zoodat de stad

den 5denAprilzonddeHongaarscheministerzl- en haar gebied,volgenshet voorstelvan den
drâssy den gevolmagtigde derHongaarschere- Hongaarschen eersten Minister, een gouververkregen.T0tdie betrekking werd den
gérinçnaarFiumeenriep voortsop1Meiden neur
Kroatlschen Landdagbjeen,om eeneinhuldi- lsten Maart 1870 graaf Zieky benoemd De
gings-comm issie voor de krooning te kiezen, stad z0uwegensharegemeenschappeljkebezonder daardoor iets vooruitteloopen Omtrent langen met Kroatië en Hongarje op beider
destaatsregteljkeverhoudingt0tHongarje.De Landdagen worden vertegenwoordigd, doch
zitting duurde kort en er kwam niets t0t aan het bestuur van Kroatië ondergeschikt
stand,zoodat enkeleenige Magyaarsche Kr0- wezen.Inmiddelsverkreeg zj zulk eenemate
aten uit eigen beweging bj de krooning te van zelfstandigheid, dat deze ondergeschiktPesth tegenwoordig waren.Den lsten Decem- heid niets beteekende.Later,na velerleibot-

ber 1867 werden de geldeljkq aangelegen- singen, werd de stad aan Hongarje en het
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Kustland M n Kroatië toegevoegd. In 1871
Krokodillen (De) vormen eene familie
moest de banusRaneh wegensverduistering, uit deklasse derKruipendedieren (Reptilia)
van gelden aftreden, en Andrâssy benoemde en uit de orde derHagedisachtigen (Saurii).

BedekoGc in zjne plaats,die als Kroatisch Het zjn woeste en verslindende roofdieren,
ministerd%rgraafPqiacevicwerd opgevolgd, welke in de rivieren der warme gewesten

diethansn04 (1876)dezebetrekkinqbekleedt. zoowel in de Nieuwe als in de oude wereld
Intusschen vlelen de verkiezingen ln Kroatië te vinden zt@n. In vroegeren tjdkendemen
uitin nationalen zin,zoodat deH ongaarsche alleen den Njlkrokodil.
regéring slechts over eene minderheid van
De krododil heeft een verbazend grooten
stemmen in de vergadering beschikken kon, bek.want zjne kaken zjn zeerlang en hj

en om die reden harebjeenroepingvanmaand kan daarmedeeen hoek maken van 700.Zjn
t0t maand versçhoof. Wjders werd von k0p en 1jfzjn methardejbeenige ofschubWeldf door Andrcd
'dy vervangen,hetgeen de achtige platen bedekt,en hj heeft4 pooten,
bestendiging bevorderde van den toestand in w aarvan de vonrste 5 en de achterste 4 vinKroatië.Deonderhandelingen van graafLôny- gers hebben.Zjne tong is vleezig,klein en
ay, eerste minister van Hongart
le(in 1875 aanallekantenvastgehecht,- zjnetandenzjn
opgevolgd door non '
cezlckF
lel-l,metdelei- seherp en kegelvormig,- en zjneneusholte
dersdernationalepartjteAgram ,blevenzon- is zeer lang.Zjn hart heeft2kamersen Q
der gevolg, en het bljkt meer en meer, boezems, evenals de dieren van hoogeren
dat het geene gemakkeljke taak is, eene rang, doch de bloedsomloop isanders.Ztjn
vreedzame vereeniging van Kroatië en H 0n- langestaartisgewoonljk scherp opden rug.
garje te handhaven. Volgens de thans be- Ztjne ejeren hebben eene vrj hardeschaal,
staande kieswet is de Landdag van Kroatië en de uitkomende Jongen zjn naauweljks
en Slavonië zamengesteld uit 2 aartsbisschop- 2 Ned.duim lang. Sommige soorten bereiken
pen, 7 bigschoppen, 26 magnaten, 20 ver- echter in volwassen toestand eene lengte van
tegenwoordigers van steden en vlekken en 52 4 Ned. e1. Men verdeeltde krokodillen in 3

qatc en
afgevaardigden uitdelandeljkedistricten.De geslachten,nameljk Croeodilus,Alli
betrekking van banus wordter bekleed door Garialis.De soorten van hettweedegeslacht,
M aznranovle.
gewoonljk Kaaimans geheeten,leven in de
K rodde is een naam , die in 0ns Vader- Nieuwe W ereld,vooralin Zuid-Amerika,en
land in verschillende streken voor onderschei- die van het eerste in de Oude W ereld.Tot
dene soorten van onkruid gebezigd wordt. ditlaatste behoortdeNjlkrokodil(C.vulgaris

O>r.),di06gekieldeplatenheeftboven0gden
achterste rj)en bj wien degrooteruqsclt
il-

Men verwarthaardikwjlsmeth'
erik (ziealdaar),doch in den regelgeeftmen den naam
van krodde aan Mnapi.
%t
zrr:l.
9f.
9 L. Zj is
eene éénjarige plant, welke van Junj tot

hals in 2 rjen (4 in devoorste en 2 ln de

den dwarse rgen, ieder van 6 schllden,

Augustus bloeit en vooral op de bouwlanden vormen.Deze soort is thans in de D elta niet
der kleistreken voorkomt.Groot is hare over- meer te vinden,maar leeft in Opper-Egypte,
eenkomstmetde '
tcittevodfcc'
rd (Sinapisalba aan de Senegalen elders in Atkika.In 00stL.
4,maarzj onderscheidtzich daarvan door- Indië, op de Soenda-Eilanden enz.heeftmen
dien de kleppen harer rolronde haauwen, C. biporcatus Olp.met 2 van de opgen over
waarin zich fll-ne,donkerbruine zaden bevin- den k0p naar voren loopende,uitspringende
A
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DeNikllkrokodil(Crocodiluszl#tl/fct/.îl.
den, niet van 5, maar van 3 nerven voor- en knobbelige randen.Eeneanderemerkwaarzien zjn.De stengelbladeren der krodde zjn dige soort, C. Schlegelii 8. * ïi11.,bewoont

eirond en ongeljk getand,debenedenstebla- Bornéo.Hetderde qeslachtbevatsiechtsééne
deren gerond ofeenigzinsliervormig.Menziet soort,nameljk Gavlalisgangeticns,enonder-

vaak de krodde in groote hoeveelheid tus- scheidt zich dool- een sm allen! zeer langen
schen haveren andel'
e zomerqewassen,welke bek meteen knobbelaan hetulteinde.
door dat onkruid niet weinlg worden benaDe oigenljke krokodilis vooralsterk vordeeld. Intusschen leverthet kroddezaad eene tegenwoordigd in de rivieren en m eren van
goede lam polie en wel30 pond uit 100 pond Madagascar.De oude Egyptenaren meenden,
zaad. De bladeren worden dool
*hetvee ge- dat de Qhneumon (ziealdaar)door dekaken
geten. De naam A'an 'trétte krodde wordt wel sloop van den slapenden krokodil en hem
eens gebruiktvoor de akkertaskers (Thlaspi doodde doorzjne ingewanden tedoorknagen.

arvenseL.4en die vanplattekroddevoorhet K rom (Hermanus Johannes), een verdiensteljk godgeleerde,geboren te '
sQravenw
platgaad (Polygonum PersicariaL.).
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hage in 1728,was achtervolgens predikantte schiedenis ter bevordering van godsdienstige
Linschoten, Sliedrecht, Tiel en Middelbtlrg kennis(1827)''enz.
en werd in 1775 aldaar hoogleeraar in de
Kromhals (Lycopsis arvensis L.
) isde

kerkgeschiedenis, welke betrekking hj aan- naam eener ylantuit defamiliederBoragivaardde met eene: noratio de vera etima- neën.Zj isln 0nsVaderland deéénigeverginaria Ecdesiae Christianae prosperitate, tegenwoordigster van haar geglacht,hetwelk
praecipue ex historia ecclesiastica spectata-'' zich onderscheidt door een s-slippigen kelk,
Hj overleed den 24stenDecember1804.Van eene trompet- oftrechtervormige bloemkroon
zjnegeschriften vermelden wj:poverGene- met eene knievormig-gcbogene buis en een
sis (1781)'',- yontwerp eenerbeschrjving s-lobbigen zoom en 5 kortharige, stompe
van het planetarlum ,staande in het museum schubben in de keel,5 meeldraden,en noot-

te Middelburg (1791)''
,- rDegeschiedenis
van de schepping opgehelderd en vez'
dedigd
(1791)'',- rDiatribedeautlientiadialogiJustiniMartyris cym Tryphone Judaeo (1792)'/,

jes met dikke rimpels en sterk gezwollen

rand aan den voet.De kromhalsis een 1-of

z-jarig gewas met een stjf opgerigten,ver-

takten stengel, lancetvormige bladeren en
ter beantwoording van blaauwe bloemen,op bouwlanden, langs de
eenige zw arigheden uit de beschouw ing der wegen enz. vooral op zandgronden voorkonatuur afgeleid tern het berigtvan Mozçs mende. Het bloeit van Meit0t Augustus en
aangaande den ouderdom derwereld(1795)1', wordt 00k we1 ossetong geheeten.
oog datde beoefening der natuur-en
Krom hout (Pinus Mughus Sc&.)is de
rBet
sterrekunde nietstrjdig is metde erkentenis naam van een boom , die in vele opzigten
-

rverhandehng

dtl
r goddeljke openbaring (1793)'',- pDe overeenkomt met de grove den.Hj ondercheidt zich echter van deze door een meer
waardederhoroscoogkunst(1795)'/- pG0d- s
geleerde, uitlegkundlge en wjsgeerige ver- eironden vorm der appels, door de groene,
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Kromhout.

handelingen (1796,2 dln)'',- en gverhandeling overeenigebjzonderheden in deTheodicée van Paulusenz.1802)''
.- Zjn zoon,
Jokannen A'
dr-cll,
x Krom , geboren te Tiel
den 8sten Maart1768 en achtervolgenspredikant te Ochten:NoordelooshPoortvliet2L0e-

niet zeegroene,kleur der naalden en doorde

blaauwachtig paarse kleur der Jonge vrouweljke katjes. Hj bereikt eenehoogtevan
15 Ned. el en dient hier en daart0t bedekking van uitgestrekte m oerassen. Men vindt
hem vooralin de Pyreneën, in de Alpen en

nen aan de Vecht,en Gouda,,waarhj den in de Carpathen,- bj voorkeur tusschen
23sten December 1827 overleed,was lid van 1000 en 2000 Ned. el boven de oppervlakte
verschillende kerkeljke besturen en schreef: der zee.Zjn houtis zeertaaien bjzonder

TJohannesdeDoojer,een leerboek voorden geschikt t0tvervaardiying van snjwerk.Wj

tegenwoordigen tjd (1804, 3 stukkenl'',- geven hierbj afbeeldlngen van een tak (l)
Drie leerredenen (1815)'',- rErnsten Luim met vrouweljke e3
1 van een anderen (à)met
of brieven van eene vriendin over de theorie mannel
jke bloemen, beide op l/sde dernad
Se
ti
rlligeestenkuyde van ë.H.Jung,gezegd tuurljke grootte,- voortsvan een appel(c)

ng (1816),- rHenrietteStolp,eenege- op S/sde dernatuurljke grootte,vaneenhelm-
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knop (d)op vjf
voudigegrootte,van 2schub- verbnnd met de pBoeken van Samuël''en de
ben (e en /),ongeveerop 3voudigegrootte, DBoeken der Koningen'' met den naam van

van eenzaadkorrel(X opdubbelegrootte,en DParaleipomena(Aanhangselsl''bestempeld.Zj
van de doorsnede van een zaad (h,
) zpndcr zlln in den Hebreeuwschen Bjbeldelaatste
vleugel op 4-voudige grootte.
van dencanon,vormenééngeheelenzjningestreng.theocratischen geest Opgesteld,Immers
Kr
omme
l
i
j
nen
o
f
k
r
o
mme
n
no
e
mt
me
n
in de meetkunde zoodanige,die volgens be- er wordt met duideljke kleuren in geschilpaalde wetten ontstaan of bcschreven zjn, derd, dat de voor- of tegenspoed van Israël
zoodat zj uitgedrukt kunnen worden door steeds afhankeljk geweest is van ztne geeene vergeljking met 2 veranderljke groot- trouwheid ot'ongetrouwheid aan Jehova.De
heden @ eny4,welkede afstandenvanieder beide boeken bevatten 5hoofdaf4eelingen,napunt derkrommsvan 2gegevene (doorgaans namelgk:Geslachtsregisters(1 K.1-lX),loodregtop elkaa
d
-rgeplaatste)ljnen aandui- gesqhiedenisvan DaGd (1 K.X- XXIX),en.Deze afstanden (de ordlnaaten abscis) geschiedenisvan Ralomo (2K.I- IX),- genoemtmen de coördénaten der krommen.Men schiedenisvan hetrjk van Juda methet00g
kent M n de kromme ljnen bepaaldegraden op datderTien Stammen(2K.X- XXVIII)j
t0e naar gelang van de magten van x ofy in - en çeschi
edenisvan hetrjk van Juda na
harevergeljkingen.Dekegelsnedenzjnkrom- de vernletiging van dat der TienStamment0t
xaen van den t'ieeden graad.Bevatzulkeene aan de Babylonischeballingschap.Deschrjvergeljking alleen demagtendercoördinaten, vers en verzamelaars zjn onbekend: doch
dan noemt men zulk eenekromme ljn eene bljkbaar zjn deze boeken lang naheteinde
transeendente. T0t deze soort behoort de cy- der ballingsehap tot een geheelvereenigd.
cloïde.00k zjn er kromme ljnen, die niût K ronoborg (W exiö) is de naam eener
in hetzelfdevlak liggen,zooalsdeschroeijnq Zweedsche provincie,welke op 171 D Geogr.
aan dezegeeftmen den nMm van ll
jnenv)
Jl mjlbjna 164000inwonerstelt(31Dec.18;4).
dwbbele kromming.
Jnd
i
* &e
veZ
ra
ir
olr
jd
ke
engd
roor2
thedev
ner
ul
t- Zj bedekt hetzuideljk,lager gedeelte van
r
e
Smaland,bevat een groot aantalbergen,meljkingen met 3
gedrukt, welke de afstanden Van e1k punt ren, moerassen en heidevelden en bezit over
der kromme van 3 gegevene vlakken aan- het geheel een sehralen grond, hoewel de

inwonerszich hoofdzakeljk metlandbouw en
wjzen.
K ronenberg (Hendrik Gerhard),een be- veeteeltbezig houderl.0ok de bosscben ende
gaafd Nederlandsch dichter,geboren te Dalf- mi
J'nen vormen er belangrjke bronnen van
sen in 1781, promoveerde te Leiden in de bestaan. Dit gewest is verdeeld in 6 arronregten en vestigde zich in 1802 a1sadvocaat dissementen, en zjne hoofdstad is W exiö,
te Deventer, alwaar hj vervolgens met de terwjl het zjn naam ontleentaan een kasbetrekking van notaris werd bekleed,enover- teel, waarvan de bouwvallen zich verhefen
leed aldaarin 1819.Reedsvroeg betoondehj op een eiland in hetHelgameerbj W exiögrooten aanleg voor de dichtkunst, en in
1808 verscheen van hem de dichtbundel:

Mjne uitspanning''
,die een aantalkrachtige
en tevens zoetvloejende dichtstukken bevat.
Behalve deze zjn er slechts 3 van hem na
zjn d00d in den roverjsselschen Almanak''

K ronos, zie Saturnlts.
K roon. Dit woord is afkomstig van het

Latjnsche eorona,hetwelk krans beteekent.
Kransen nu werden door de Grieken en Romeinen bj feesteljkegelegenheden gedragen.
Ook a1s teeken van Onderscheiding komtde
en later eenige in de ,Bloemlezing''van dr. kroon (t
;'
rJyf
x1'
0ç) voor bj de Grieken,ran Tloten gedrukt.
voortsa1sambtsteeken,bjv.derarchonten,of
al
s
s
i
er
aad
voor
den overw innaar in de openKronkk,kroniekofchroniek,afkomstigvan
hetGriekschewoordZ:JI'
OC(tjd),isinheta1- bare w orstelspelen ofals eerebljk v00r vergemeen een beknoptverhaalvangebeurtenigsen diensteljke burgers.Deze laatste werd aannaar tjdsorde. Zj onderscheidt zich van de vankeljk van oljftakken gevlochten en later
geschiedenis,die de belangNkstevoorvallen van goud vervaardigd.Bj'de Romeinen was
tot een aaneengeschakeld verhaalzamenvoegt, de corona inzonderheid een eereteeken voor
doordien zj allerlei feiten van den dag ver- dappere krjgslieden.Hethoogstwerd deeoçgewaardeerd,voor dengene,
meldt en hierbj enkelde ordevan den ttjd in rona o??.sï#ït)z)tzlï.
achtneemt.Zjlevertalzoodebouwatofaanden die ontzetbragtaan eene ingeslotene vesting
geschiedschrjver.Men heeftbjzonderekronj- of een omsingeld leger, vervaardigd uithet
ken,diezich t0teenenkelland ofvolk bepalen, grasderingeslotene rlimte.'
Wieeen vjandeen algemeene,die zich t0tde geheele wereld ljken muurheteerstebeklommenhad,ontving
uitstreltken. De gebeurtenissen der midden- eene eortma 'zzlfz'
rlR.
s2 een band met mtmxtineeuwen zjn 0ns nagenoeg uitsluitend door nen,- Wie een schlp veroverde,eene eorona
kronjken overgeleverd.Zj werden vooralbj- lJrJJi# ofrostraia,een band met scheepsstegehouden door kloosterbroedera.ln0nsVadem V0n8j - en wie dotl1*een verschanstkamp
land zjn de oudste kronjken in rjm vervat, Was gedrongen, eflne corovta 'PJJJJZ.:, eene
zooalsdievan Mellstsfpàd,ofin hetLatjn, kroon met palissaden. De eoronacïtl
ict
:(burzooals die van Emo en M eneo,te vinden in gerkroon)werd aan dengenetoegewezen,die
de rAnalecta''van Mattltaeus.
hetleven van een btll
.gerhadgered.Bj een
Kronijken (Boeken der) noem t men 2 triomph droeg de triomphator eene corona ïrïgeschiedkundige boeken des ouden Testa- '
ampltalisj van lauwertakken gevlochten, ments, door de Alexandrjnen wegens hun en bjeeneovatieeeneeoronaortgi.
svan myr-
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tentakken.In lateren ttld werd dekroon,in 1795 werden alle (bmeinen van het Huis
de plaats van den diadeem , een kenteeken Oranje-Nassau - dat zjn zjne onroerende
van vorsteljke waardigheid,en deheraldiek goederen - verbeurd verklaard. De zui@vere
bepaalde hare vormen voor de verschillende opbrengst daarvan werd gerekend een Jaartrappen der waardigheid. Z66 ontstonden de ljksch il
zkomen van J 600000 te vertegenkeizers-, konings-, hertogs-, vorsten-, gra- woordigen De wet van 26 Augustus 1822
ven-,vrjheeren-enadelljkekroonen,terwjl (Stbl. NO.40) gafaan Kûning W illem 1 een
de Paus zich metde driedubbele kroon (tiara) groot deel der Staatsdomeinen terug ten be-

versierde. Het plegtig aanvaarden der kroon hoeve der inkomsten van de Kroon,welke
of de krooning is 0ok thanBnog,als zinne- Opbrengytdoorden Koning voor eendeelkort
beeldige handeling,bj deaanzienljkemonar- daarna wederom Tverd afgestaan aan de
chen ln gebrtlik.- Voorts bezigt men het Maatschappj voorVolksvljtteBrussel.Koning
woord kroon in de beteekenisvan hetgeheele Willem 11 heeft bj degrondwetsherziening
keizer-ofkoningschap metalzjneregten en van 1848 de domeinen,die,volgensdevorige
ondwet en de wetvan 26 Augustus 1822,
voorrerten.Kroondomeinen zjn alzoo bezittin- Gr
gen, d1e aan hetgekroonde hoofd toekomen; hem a1s patrimonieel- d.i.gûed waarvan
het heeft daarvan het vrt
lchtgebruik, maar hj krachtens erf
regtden eigendom bezatgoed toekwamen, als kroondomein aan den
niet den eigendom.
Voorheen ll
ad men mnntstnkken, die den Staatteruggegeven.Na dien afstand behooren
naam van kroon droegen,doch zj zjn thans deze goederen nu wederom Mn den Staat.
Het beheer der kroondomeinen is geregeld
in onbruik geraakt.Die naam wordt in Engeland nog gebezigd: de ero'tvn geld er 5 bj dewetvan 1Mei1863(Stbl.NO.43).Het
shillings of3 gulden van onz: m unt.
bestaat 10 uit een Kapitaal Inschrjving op
Twee stereebeelden worden met den naam hetGroot
boek 21/cO/o,voorverkochte domeinvan Kroon bestempeld,nameljk de Noordee- goederen, afgekoehte tienden enz.op 1 Mei

krot)
w en de Zwidell
jkeKroon.Deeerste,aan
hetnoordeljk halfrond en bj 0nssteedszigtbaar,vormt een bjna gesloten kring van 22
sterren,w elke m en methet ongewapend o0g
kan waarnemen; de glansrjkste van deze is

1863 grootf 3464500; QO uit goederen en
regten, vermeld in dewet van 16 Augu8tus
1822, voor zoover die op Nederlandsch

grondgebied zjn gelegen en niet zjn ver-

vreemd of vervangen door het zooeven verGemma.De Ouden noemden ditsterrebeeld de melde kapitaal, 30uitde goederen,vermeld
Xroon elzzAriadne.- Van hettweede ster- in de pas aangehaalde wetvan 1 Mei1863.
rebeeld wordt alleen het noordeljk gedeelte Vervreemding of verruiling dier goederen kan

somtjdsvoor0nszigtbaar.Hetstaatten zui- Blechts gesehieden door de wet;zj kunnen

niet worden verpand, bezwaard of weggeschonken en uitgeenerleihoofde kan op dat
is hetde kroon,doorDionysl
u (Bacchus)ter inkomen beslag worden gelegd. De afkoop
eere vanPerslpltone(Proserpina)zjnemoeder, vantiendenopdatdomeinkanplaatsvindennaar
onder de sterren geplaatst,ofdie,welke de de regelen door de algemeene wetdaarvoor
Grieksche dichteres Corinna in 5 wedstrjden gesteld.De Koninkljke paleizen te Amsterdam , 's Gravenbage en hetLoo voxmen een
behaalde.

den van den Schutter en vertoontzich alseen
langwerpigeringvansterren.Volgensdeouden

De naam van kroon (Ranunculusarvensis afzonderljk Kroondomein, dat vrj is van
L.4 geeft men 0ok can een éénjarig in Mei grondbelasting. MTegens het gemis van het
en Junj bloejend plantle uit defamiliede< regt van opvolging in de Nassausche Staten,
Rantm culaceën en uithet geslacht der eigen- hetwelk bj ade van 4 April 1814 aan prins
ljke Ranonkels,waartoe ook de gewone b0- Frederik der Nederlanden wasafyestaanymaar
terbloem behoort. Hetkomt alleen Op bouw - welk regtverviel toen aan konlng 'W illem 1
Ianden voor,in 'tbjzonder onder degerst, Luxem burg in plaats van de Nassausche
en hetonderscheidt zich van de Overige soor- landen w erd toegekend en Luxemburg met
ten van datgeslacht doorzjneplatgedrukte, 0nsland Mierd vereenigd zjn bj dewetvan
gesnavelde, stekelige vruchtjes. De stengel- 25 Mei1816(Stb1.NO.25)aan prinsFrederik
bladen van dekroonzjn 3-talligmetgesteelde afgestaan dedomeingoederenbjBredagelegen,
2-,3- ofmeerdeelige blaadjes en nagenoeg welkeropbrengstvolgensdiewet/190000beljnvormige slippen.Zj wordtookwelakker- droegen.Dezegoederen keeren bj zjn overboterbloem ot'akker-haneroet genoemd,terwtjl ljden zonder manneljke afkomelingen t0t
zti den naam van kroonvoorzekerverschul- den Staattemtg.ZieCivielelqstenStaatsdomein.
Kroondulf,zie D'
a'
f
digd isaan deplaatsing harervrt
lehtjes.
K roonglas, zie Crownglass.
Kroondom ein is onroerend goed, dat
aan den Staat behoort)waarvan de Kroonde
K roonrad (Het) is een gedeelte van het
staand l'aderwerk, dienende om de bew eging
inkom sten trekt.
Ook in ons land behooren t0t de inkom- van de eene as op eene andere over te brensten van de K1'oon de opbrengsten van d0- gen,welke metde eerste een regten ot'scheeek maakt.In fig.1 zietmen een kemeinen.'
roen de00rl0g metSpanje uitbrak, venvoho
xmig stelsel. D e beide assen hebben
washetHuis van Nassau een derrjksteVor- gel
rling regthoekige standen, en de beide
stenhuizen van Euxopa.In dien strtjd vooral onde
hebben de Vorsten uit dat huis zich belang- m eetkundige assen ontmneten elkanderin een
rjke opoleringen ten behoevevan hetVader- punt,hetwelk tevens hettoppunt isdertandland getroost.Dadeljk nadeomwentelingvan oppervlakken.De betrekking tusschen deBnel-
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heden van de twee assen is de omgekeerde 1534 zooveelvan.aardbevingen teljden,dat
van die der untallen van tanden der beide hetgewelfvernieuwdmoestworden,enbrandde
raderen.Intusschen bezigt men 00k we1een in April 1689 geheel en al af. In de lterk
heeft men een uitmuntend orgel. Van de 3
voorsteden is de Boven-voorstad of'die der

'
i
l
'
!
11
3

.

i
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Walachen deaanzienljkste,daarzjzich wel
een uur gaans ver in de bergkloven uitstrekt.
W é1heetzj eeneKoninkljkevrjstad,doch

hare zelfstandigheid heeft weinig te beteekenen. M en telt er omstreeks 30000 inw oners,
waaronder zich 10000 Duitschers bevinden,

terwjlde overigen t0tde W alachen en Ma-

gyaren behooxen. Ilroonstad is de voornaam:ste koop. en fabriekstad van Siebenbûrgen.

.

j.

''fg

-

Totdevoortbrengselen dernjverheidbehooxen
er laken, leder, veters, kaarsen, schoenen,
veldiesschen,wasdoek,papierenz.O0k zjn
er jzer- en kopergieterjen en verwerjen.
Men drjft ez'00n aanzienljken handelmet
Moldavië en W al
achje.Men vermeldt,datde
stad na den aanvang der 13de eeuw is ge-

Fig.1.

kamrad meteen schjioop oflantaarn,zooals
in ;g.2 is afgebeeld.De lantaarn bestaatuit
2 evenwjdigeschjven,cpncentrérendemetde
as,waarop zj geplutstzjn,en verbonden
door korte staatles. De assen zjn 0ok hier

sticht.In de 16deeeuw waszj hetuitgangs-

punt der Luthersche Hervorming, en haai'
hervormer Honterns stond met A ther in

naauwe betrekking.Voorheen waszjtevens

eene vesting, - thans echter komen hare
versterkingen in verval.
K roonstâd,ofKronst# t,eenesterkevesting
en zeestad in hetRussischegouvernementPe-

t
ersburg, 61(g geogr.mj1ten westen van de
stad van dezen naam ,op de smalste plek der
Finsche Golf,tegenoverdenmondderNewaop

eene hoope,lange,maarzeersmallekalkrots,
den Kotlln-ostrow ofhetKetel-eiland,gelegen.
Zjisdpordezeliggingendoorharesterktehd
voornaamste bolwerk van Petersburg,deaanzienljksteoorlogs-enhandelshaven desRjks,
en werd in 1710 door Peter de GrpOJ: op een
woest eiland, in 1703 aan de Zweden ontrukt, t0t haven van Petersburg ingerigt en

voorzien van fortenjrelke onderhetbestuur
van zjne doehtex El%zabdk (
loor den bouwmeester Kokorinow ,alsmede onderPa'
ul,Aleœ-

t
xlt
fdrIen NikolaasIaanmerkeljk uitgebreid
Fig.Q.

en versterkt werden, zoodat de Engelsche
vloot,die erzich in Mei1855 vertoonde,geen
aanval waagde.Kroonstad isde zetelvan de
admixaliteiten van den m ilitairen gollvernetlr.

Er zjn regte,regelmatigestraten,fraajege-

l'egthoekig en kruisen elkander. Men geeft bouwen,3 Grieksche kerken met 2 kapellen,
aan laatstgemelde inrigting de voorkeur we- eene Luthersche, eene Engelsche en eene R.
gens haar eenvoudig zam enstel.D e kam men Katholieke kerk, ruim e m arine-gebouw en,
van zulk een kroonrad zjn dikwjlsnietsan- een m atrozen-instituut en eenezeevaartschool:
dexs dan pennenjloodregtin den omtrek van cen tuighuis, eene geschutgieterj,een zeelaeen rad gestoken.
zareth,kazernen,scheepatimmerwerven,dok-

K roonstad.onderdezen naam vermelden ken,magazjnen,tolkantoren enz.Er zjn 3
afzonderljke havenkommen:dehandelshaven,
Kroonstad,in het Hongaarsch lras'sô,eene die1000schepen kan bevatten,- demiddenste,
stad in Siebenbiirgen en de hoofdplaats van die zeer diep is en t0tuitrusting van 00rl0g-

wj:

een evenzoo genoemd district.Zj ligtachter schepen dient,- endeoorlogshaven.Zj zjn
en tusschen de bergen vöör een uitgestrekt behalve door de forten van Kroonstad nog
wolld, in een heerljk oord,omstreeks 600 gedekt door het yterke Kroonslot, op twee
Ned.el boven de oppervlakte der zee en aan naburige eilanden door Peler de Groote geden voetvan een hoog gebergte, zoodatzj bouwd. Te bejammeren ishet,dathetzoete
beveiligd is tegen de noordeljke en noord- water van den nabjgelegen mond derNewa
oosteljke winden.Van deopenbaregebouwen de schepen ligt t0tverrotting doet overgaan ,
is er alleen de d0m merkwaardiy:zj werd en dat hetjserz0olangen tjd hetbinnenvan 1385 t0t 1425 gesticht, had ln 1516 en

vallen en uitloopen der vaartuigen belet.In-
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tussehen ls Krponstad de eigenljkehandelsKropaar (Dactylis glomerata L.
4, eene
haven van Petersburg en het middelptlntvan algemeen bj 0ns voorkomende plant uitde
den handel van Noord-Rusland. Het aanta'
l familie der Grassen (Gramineae) en de afdee-

sehepen,daterJaarljksbinnenkomten ver- ling der Zwenkgrassen (Festuoaceae) en van
Junt
j tot Augustus bloetjendc, onderscheidt
er onophoudeljk stoombooten naar Peters- zich doorhareforsche,ruwe,bjnarietachtige
burg, - alsmede gedtlrig naar Reval, He1- bladeren en digtopeengehoopte bloempakjes,
singfors,Stocltholm ,Stettin,Lubeck ,Amster- alsmede door de naaldjes en dekielvormig
dam , Havre enz.Daarenboven manoetlvreert zaâ
'mgedruktegedaantederbloemen.Dejonge
in harenabjheid deKeizerljkeOostzeevloot, bladeren worden in hetvööljaar door hetvee
die hareovertûllige manschap stepdsteK1'00n- gegeten en de Oude desgeljks diep in den
trekt, bedraagt ongeveer 3000.Tevens varen

stad achtemlaat.Vandaar dat deze kleine stad

herfst, w anneer deze door de vorstm alscher

bj de 50000 inwoners telt,- een aantal, gemaaktzjn.
dat in den zomer,den tjd van hetdrukste
K ropgans,zie Pelikaan.
handelsverkeer,n0g veelgrooteris.
K ropgezw el (struma) noemt men eene
K roonvogel (Gruspavonina L.
4ofkroon- zwelling van de vôôr het strottenhoofd gelereiyer is een vogel, die t0t hetgeslacht der
Kraanvogtls behoort en zich van de overige
soorten van ditgeslachtonderscheidtdooreen
veelkorteren,kegelvormigen,van hetmidden

gene schildklier.Hetontstaat door Omzetting
van den inhotld der kliercellen in colloïdzeltl

dekttis wit op de slapen en helderrood op
de Wangen 0n 0P de naar beneden hangende
lellen. De koy is van bgven iuweelachtig
zw art en verslerd m et eene waajervormige
ktlif van stroogele,platte,schroefvormig ge-

bloed naal.hethoofdyals bloedarmoede in de
hersenen, als belemmerde ademhaling en a1s

standigheid (s.glandulosa)of doorovermatigenbloedrjkdom metvaatuitzettingen(s.vast0t heteinde ligt gebogen snavel.Htiis 0n- clllosa'
).Deverschjnsolen,dooreellkropgezwel
geveer zoo groot a1s de gewone kraanvogel, veroorzaakt,zjn afhankeljk vandedrukking
maarveel slanker, 13 Ned.palm hnog,grjs van zoodanig gezwel op de halsslagaders,
van kleur. met zwarte slag- en staartpennen. halsaders,de luchtpjp en den slokdarm ,en
De kale buid, die de zjden van den k0p be- vertoonen zich derhalve als opstjging van

eene bemoejeljking van hetslikken,terwjl

d
aarbj geenepjn ofstooxnisin den algemeenen gezondheldstoestand wordt waaxgenomen.

draaide veertjes. Men vindt dezen vogelin Zelden ontstaat in de gezwollen schildklier
Senegalen aan de kust van Guinea,alsmede eene levensgevaarljke ontsteking.Hetkrop-

op de eilanden der Middellandsche Zee. De gezwel Ontwikkelt zich langzaam en bereikt
Ot
lden noemden hem Gr'
us .
ptxldtvict
x,en hj in enkele gevallen den omvang van 2 mansis in de dierentuinen een zeer tamm e en ge- hoofden. Doorgaans wordt het echter z0o
zellige vogel.
groût, dat hals ea kin eene regteljn vorKroonw erk noemt men in de verster- men en bljft daarna ongeveerin dien staat.
kiugBktlnsteen wev'k,bestaande tlit2 gebasti- In 0ns land is een kropgezweleener1
'
oote

onneerde tkouten met twee vleugels (zie bj- zeldzaamheid,terwijldaarentegen in Dultschgaande tlguur). Evenals de hoornwerken, land,Zwitserland,Rusland en Noord-Am erika
streken zi
jn,waarinwoners zonder zoodanig
gezwel t0t de zeldzaamheden behooren.Do0rgaans vindtm en hen in diepedalen,waareen
fellezonnegloed dewateren,dieervan deOmringende bergen stroomen,in groote hoeveelheid
doetverdam pen,zoodatm en erin eenzoelen,
voehtigen dam pkring verkeert. Veelal kan
men het kropgezwelin den aanvang metgoed

evolg bestrjden doorverplaatsiny van den

Kroonwerk.

werden de kroonwerken te voren gebezigd
als voorwerken van ve8tingen,1?anneer m en
voorsteden ofandere punten in (leverdediging
w ilde opllel1lel1.
K roos, zie Eendekroos.

Krop (ingluvies)noemtdedierkundigeeene
zakvormige vel
-wjding van den slokdarnl,
welke men vooral aantref'
t bj de hoenders,
dt
liven,papcgaajll
n en t
lagrnotkogols,terwjl
zjvoor 'toverige bj slechts enkelegeslachten van vogels gevontlen wordt, In den krop
weekt hetvoedselvöördathetin de spiermaag

komt,en men meent,dat zich in den tjd,
wanlleerdevorelsJongenhebben,indenkrop
eene melkachtlge vloeistot'afscheidtt welke

tQt voedseldierJongen dient.

ljderen d00raanwending van iodlt
lm.
Krûdener (Juliane,vrjvrouw von),eene

vrouvz, die zich vermaard heeft gemaakt
door hare piëtt
.stische gevoelens, werd geboren te Riga den zlsten Nûvember 1764
en ontving ten huize van haxen vader,

den baron ron '
IGeJIPAOF, een der rjkste
grondbezitters in Koerland,eene zorgvuldige
opvoeding.Reeds als kind ging zj methare
ouders naar Parjs,waar ztjkennis maakte
m et de talentvolste mannen. Deze bewondertlen de geestigheid vanhetjeugdige meisje?
dat zich niet zoozeer door schoonheid van
gelaatalsdooreenefraai
jegestalte,beminneljke trekken en kinderljke vroljkheid onderscheidde. Reeds in dien tjd kwam hareneiging t0tzonderlingedroomerjen a'
an dendag.
Op lG-jarigen leeftjdtrad zj in hethuwelgk
met een edelen en wetenschappeljken Ljf-
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lander,den vrjheervonXrf
ï#ewdr(geboren in
1744), dien zj vergezelde naarKopenhagen
en naarVenetië,waar hj de betrekking bekleeddevan Russisch g'
ezant.O0k schonk zj
hem een zoon en eene doehter.Daarzj ecl1-

ten'')

>7à

DVersuch einer sïstematischen En-

cyklopaedie der schönen Kliuste'',- pueber
das Verhëltnisz der kritisehen Philosophie

zur moralischen, politischen und reliyiosen

Culttlr der Menschen''
en pAphomsmml
ter, door haar levendig gevoel en door de zur Philosophie des Rechts'', waarop hj
verleidingen der groote w ereld m edegesleept, later (1811) zjne: rNaturreehtlichen Abzich aan berispeljke afdwalingen schuldig handlungen'' liet volgen, voorts: rBriefe
maakte, werd de huweljksband verbroken, iiber die W issenschaftslehre'',- pBriefe iiber
zoodatztiin 1791naar de ouderljke woning den neuesten Idealismus'' - en nEntwiirf
te Riga terugl
teerde. Daarna woonde zj bj eines neuen Organon derPhilosopie''.ln 1801

afwisseling teParjsentePetersburg,enver- werd hj buitengewoon hoogleeraarteFrankwierf dool.haren roman:pvalérie 0u lettres fort aan de Oder,en schreeferzjn hoofdde Gustave de Linar à,Erneste de G.(1804, werk: zDie Fundamentalphilosophie (1803;
2 dlnl''grooten roem alssehrjfster.In 1806 3de druk 1827)''.Zjn stelselhotldtdenmidbevond zj zich in de nabjheid van Louiza, denweg tusschen idealismus en realismus.(!n
koningin van Pruissen,en toen reedsschepte

vond in die dagen vele bewonderaars. Na

zj behagen in hetpiëtismusderHernhutters. den dood van Kant werdhj diensopvolger
Later vertrok zj wedernaar Parjs,in 1812 te Königsberg en zag zich nA hetoverljden
naar Genève, en in 1813 naar Duitschland, van Eraus ook belast m et de lessen in de

waarzjteKarlsruhebetrekkingenaanknûopte practische wjsbegeerte. Hj deed hier zjn:
met Juny-stilliny.Nu gevoeldezj eene roe- MSystem der theoretischenPhilosophie(1806ping Om aan de arm en hetEvangelie te vem 1810, 3 dln,meermalen uitgegevenl''in het
kondigen, en toen zj in 1814 noymaalste licht verschjnen. De hoofdcommissie van
rugendbund''benoemde hem t0topperParjskwam,hield zj in harewonlng gods- den rr
dienstige vergaderingen, w elke dooraarzien- eensor, en in 1809 ging hj als professor in
ljke personen,zeltb dûor keizerAleœander, de wjsbegeertenaarLeipzig.Doorvaderlandwerden bezûcht.HetfeestderRussischelegers lievende geestdrift ontgloeid,trad hj in 1813
in de vlakte van Châlons beschreet
'zjin een in dienst bj dejagers te paard, en gafna
werkje,getiteld:PL6 campdeVertus(1815)':, het eindigen van den veldtogt een nEncycloen zj handelde daarin over den aanvang van pëdischen Abrisz der Kriegswissenschaften
het Koningrjk van Christus.In 1815 kwam (1815)''in hetlicht.Steedsnala hj metbezj te Basel, waar zj gesteund werd dool
- langstelling deel in de aangelegenheden van
een jeugdig geesteljke, Empaytaz genaamd, den dag en hj behoordet0tdejverigstevlagdoch daar hare stichteljke zamenkomsten voerders van het Duitsche liberalismus. In
veel onstichteljks in de huisgezinnen deden 1830 werd hj doctûrin degodgeleerdheid en
ontstaan,moest zj weldra de stad verlaten. later 0ok in de regten, en in 1833zag hj
Dezelize maatregel w erd op haar toegepast zich afgevaardigd naar den Saksischen Landte Lorrach,Aarau en elders.Voorts za4 zj dag.Daarzjnehouding aan de regéring niet
zich geplaatst onder het toezigt der pollcie, behaagde,werd hg in 1834 van zjnhoogleeren deze bragt haar w egens de volksbewegin- aarsam bt Ontslagen en op pensioen gesteld,
gen,die zj Overalveroorzaakte,in 1816over terwjlhj stem en zitting behield indenacade Russischegrenzen.Dewjlhaarook tePe- démischen senaat en 00k zjne voorlezingen
tersburg en te Moskou het verbljf ontzegd overdewjsbegeertetotaanzjndoodvoortzette.
werd, ging zj naar Riga,om aldaarhet be- Hj overleed den 13den Januarj 1842. Van
keerinrswerk voort te zetten.Toen zj zieh zjne talrjke gescllriften vemnelden wj n0g:
later, ln spjtvan het ontvangen bevel)naar Geschichtliche Darstellung des LiberallsPetersburg begaf, werd zj er aanstonds uit mus alter und neuer Zeit (18Q3)''
,- oDik:de stad verwjderd. Nu spoedde zj zich met ogolitik oder neuesteRestaurationdesStaats
hare dochter en met haren schoonzoon, den mlttels des Rechtsgesetzes (1824)'',- pDas
staatsraad Berkheim ,naarde Krim orn ereene Kirehenrecht,nach Grl
m dsëtzen derVerntluft
kolonie te stichten,en overleed aldaarte Ka- und im Lichte des Christenthums dargestellt
1'assoebasar den 25sten December 1824.
(1826)'' rAllgemeinesHandwörterbuch der

Krug (Mrilhelm Traugott), een Duitsch
wjsgeer, geboren den 22sten Junj 1770 te
Radis b'
tj Grâfenhainchen in de Pruissische
provincieSaksen,ontving zjnewetenschappeljke opleiding te Schulptbrta en vervol-

philosophischen W issenschaften (1827- 1828,
4 d1n,2de druk 1832- 1834)''- en rGesammelte Sehriften (1830- 1841t 2 dln)''
. O0k
vervaardigde hi
j eene beschrjving van zjn
levensloop onder den titel:PM'eineLebensreise
gens aan de hoogescholen te W ittenberg, in sechs Stationen,von Urceus (1826,2de
Jena en Göttingen.vestigde zieh in 1794 a1s druk 1842)'')gevolgd door: slueipziger Freuprivaatdoeent te Avittenberg, maar verkreeg den und Leiden in J.1830,oder das merker geen hoogleeraarsambt, omdathj bekend wiirdigste JahrmeinesLebens(1731)''
.
uger.Onderdezennaam vermeldenwj:
werd alsschrjvervandepBriet'
eiberdiePer- K rI'
r
anz
âl
r
ï
i
fectibilit:tdergeoFenbarten Religion(1795)''.
t
pr, een verdiensteljk portretDes te.jveriger legde hj zich van 1796 t0t en paardenschilder.Hj werd geboren teRa1801 t0e op het zamenstellen van onderschei- degastbj Köthen,toonde reedsvroegaanleg

denegeschriften,zooals:nVersuch einersys- en geestdrift voor de kunst, en legde zich
tematlschen Eneyclop:die der W issensehaf- vooralt0e op hetszhilderen van dieren.Hier-

A11
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t0evond hj vooralaanleidingdoorhetbezoeken der vorsteljke stoeterj en doorhetbjwonen van vorsteljkejagtpartjen.Eerstlaat
begon hj in oiieverfte werken en bragt00rlogs-enjagttaferqelen op hetdoek,- voorts
vorsteljkepersonen methungevolgtepaard,
eene groote Pruissische parade met meer dan

ljkst bj kruidle-roer-mj-niet.Ditlaatstebehoortt0t de familie der Mimoseën,isafkomstig van de Antillen,doch komtbj onsin
de warme kassen dikwjls voor. Het onderscheidt zich door gevind-handvormige bladeren en kleinepaarse,t0thoofdlesvereenigde
bloemcn.

100 yeljkende portretten,alsmede dehuldi- Kruidkunde,zie Plantkwnde.
ging ln 1840 ophetKoninkljk slotteBerljn. Kruidnagelboom (CaryophyllusaromaMen ontbood hem naar verschillende Hoven ticusL.)i:'denaam van een frujtln,altjdom portrettentevervaardigen;hjontvingtalrjke groenen boom uit de familie der Myrtaceën,
ridderorden, werd 1id der Académiete Ber- die omstreeks 10 Ned. elhoog wordten op

1jn)professor aan die inrigting,genoot de de Molukken, bepaaldeljk op heteilandMaalgemeene achting en toegenegenheid,enover- kian te huis behoort.Zjn stam is glad en
leed teBerljn den zlstenJanuarj 1857.
groenachtigvan kleur,vormtomstreeksll/gde
Karl Albert .Tfr'si.yer,een uitstekend bouw- Ned.elboven den grond eenesierljke,pyrakundige.Hj werd geboren te Potsdam den midale kroon en levert zwaar hout.De bla23sten Februarj 1803 , was de oudste zoon deren zjn kruisqewjs tegen over elkander
van den noberhofbaurath'' Krûyer, de tee- gestel
d,langwerplq, aan de beideuiteinden
kenm eester van Friedrolt Y ïJAeJ- IV en van versmald,lederachtlg,onbehaard,gaafrandig
Wilkelm I (de teqenwoordige Keizer), en en een weinig gegolfd, gesteeld, van boven
ontving zjneopleidlng aan de Académievoor donkergroen, van onderen wat bleeker, en

schoonebouwkunstte Berljn.Hj genoothet
vriendschappeljk verkeer van Sehinkel, en
deze had grooten invloed op zjneontwikkeling.Nadathj hetstaatsexamen hadafgelegd,
ging hj in 1826naarMarburg,kwam voorts
ln betrekkingteErfurten ginqtoenvoorden
aanleg van wegen naar Silézlë,alwaar hj
3 jaren later t0t rBauinspedor'' benoemd
werd, welk moejeljk ambthj 18jaren bekleedde.In 1842 werdhjregérings-enbouwr= d te Diisseldorfen bestuurdederestauratie
van den d0m teXanten,welke een tjdperk
vereischte van 12jaren.Voortsdeed hj een
groot aantal nieuw e, sm aakvolle gebouwen
verrjzen, waslid van hetcollegievan cura-

injeugdigentoeshnd roûdachtig-bruin.Detalrjke, kortgesteelde bloemen zjn vöôr den
bloeitjd voorzien van 2 vroeg afvallende
schutblaadjesen aan deuiteinden dertakken

vele teekeningen in waterverf.Kriiyer ontving

met den kelkrand zamenhangt; zj zjn niet

vereenigd t0tdriegaFelig-vertaktebloemtuilen.
De buls van den overbljvenden,vleezigen,
donkerrood gekleurden kelk is verlengd,min
ofmeerrolrond en eenigzinskantig,dekelkzoom 4-deelig. De bloemkfoon telt 4 rondachtig-holle, witte of licht-rozenroode bloem-

bladen,die op den kelk zjn ingeplant;vôôr
den bloeitjd zjn ztjaanhunnent0pvereenigd
en vormen dan heteenigzinsrolrondegedeelte,

dat wj bjde kraidnagelsopmerken.Detalrjke helmdraden zjn ingeplantop eene vleetoren der académie te Di
isseldorf en leverde zige, vierhoekige, bovenstandige schjf, die
den titel van geheim regéringsraad e11 ondem
scheidene ridderorden. Reeds lang sukkelde

hj,en btJeene badreis naarNorderney gaf
hetomvallen van den wagen,waarop hj gezeten Wa8, aanleiding t0t zjn dood op den
19den Jplj 1875.
K ruld. Men geeft den naam van kruiden

(naastheesters en boomen)aan zoodanige planten, die een Jaarljkschen ofoverbljvenden
wortelhebben,waaruit zich in hetvôörjaar
nieuw e bladeren en stengelsverheFen ,welke
laatste in enkele gevallen stevig (zelfs houtachtig)en dik,maardoorgaansweek en sappig zjn.- Zie00k qydq Buskruid.

m et elkander vergroeid, maar in 4 bundels
gerangschikt,die m et de kelkslippen afwisse-

1en! zj steken boven de bloemkroon uiten
einden uitgerande helmknopjes.Het metde

dragen aan hunnen t0p langw erpige,aan beide

kelkbuis vergroeide vruchtbeyinsel is aan

zjn t0p voorzien van een vliezlgenring,die
den voetvan den stjlomgeeftendeinplanting

der meeldraden aan het 004 onttrekt.De
stjl is onverdeeld en loopt ln een stgmpen
stempel uit. De vrucht is eene langwerplge,

eenigzins lederachtige,weinig saprjke,door

den kelkzoom gekroonde besmet1 of2 langw expige zaden.
KruiW e-roer-mu-nlet (Mimosapudica Onze kruidnagelszjn debloemknoppenvan
L.) is eene plant,die haren naam verschul- dien boo1u. In den handel ondescheidt men:
Hollandsch-oost-lndische,Engelsch-oost-lndidiyd is aan hare buitengewone prikkelbaar- sc
held,zoodatzj reedsbjeeneligteaanraking heyAmboina-,Bourbon- en Cayenne-kruidhare blaadjeszamenvouwt.Zjschjntgevoelig nagels; de tweede en de derde soort w ordt
te wezen voor verschillende prikkels en wel voor de beste gehouden.Mbernayels (Anth0te sterker naar m ate de plant tûeer ontwik- phylli) zjn de gedroogde onrt
jpe vruchten
keld en de warmtegraad hoogeris.Diegevoe- van den krt
lidnagelboom ,enzjnebloemstelen
ligheid vermindert echter bj aanhoudende noemt men kruidnayel.%telen.
Alle deelen van den kruidnagelboom ,m = r
prikkeling ot'eigenljkbjoverprikkeling,doeh

deze is zeer schadeljk voox de plant. Men vooraldebloemknoppen zjn zeeraromatisch,
heett meer voorbeelden van prikkelbare plan- en deze laatste w orden als een prikkelend en
ten, zooals z'
W mosa q
sd?lq
sifi'
p. L., .llitlltxetx opwekkend middelgebrt
zikt.Ook dienen zj
mnselpnla L.,- Oœalis.sep,difirg L.enz.tdoch t0t bereiding van somm ige zamengestelde gede irritabiliteitsverschjnselen zjn hetduide- neesmiddelen en van geurige dranken.

KRUIDNAGELBOOM- KRUIS.

b:$

De kruidnagelboom groeit niet goed op den Raad van BinnenhndscheZaken.Bj de
een zandgrond, maar het best op zwarte komst van den raadpensionari
s Sehimme%engronden met een kleiachtigen of zaveligen zllck verloor hj zjnebetrekkingen,waarna

ondergrond.Op lo-jarigen ouderdom geefthj hj naar rust verlangde en zjnefabriek vergewoonljk vruchten. Er is eene hoytrups koeht. Lodemi
jk Napoleon benoemde hem in
(Cossus), die geduchte verwoestingen ln de 1808 t0t w ethouder der stad Leiden.In 1811
kruidnagelperken veroor-
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krachtig dichtliefstbezigmet
stuk: gzegede beoefening der letteren. Hj werd lid van zang ter eere der Nederlandsche helden op

het dichtlievend genootschap: rlfunst wordt Palembang (1821)''.
doorarbeidverkregen''envervaardigdelevens- Kruipende dieren (Reptilia), te voren

beschrjvingen van SybrandFdïftxzzllenArnold 0ok wel tlreeslaektiye #1rdz
3 (Amphibia) geIloogvliet,welke voorkomen inde:pluevensbe- noemd, vormen eene klasse der Gewervelde
schrjvingen van Nederlandsche dichters'', dieren (Vertebrata).Zj zjn koudbloedigjadedoorhetgenootschap uitgegeven.O0k komen
in de werken dezer vereeniging dichtstukles
van hem voor,terwjlhj in 1817 pDe hoop
deswederziens(3dedruk 1851)''uitgaf.Eene
berjmde vertaling van het4deboek der pAeneïs''werd doorhem voorgelezen,maarisniet
gedrukt.Daarenboven hield hj eene:pRedevoering tergedachtenis van J.Nieuwenhuizen'' en zjne:ptzofrede op C.Pz.Hooft''is
doorde Hollandsche MaatschappjvanFraaje

men doorlongen en leggen ejeren.Toch zjn
er0ok,die tevens kieuwen bezitten,alsmede
die op jeugdigen leeftjd door kiel
zwen ademen. Niet de geheeletoevoer van terugkeerend aderljk bloed gaat door hunne ademhalingswerktuigen, zoodat bj hen het verschil
tusschen aderli
jk en slagaderljk bloed niet
zo0 groot isalsbj devogelsen zoogdieren.
Zj,dietegeljk kieuwen en longen bezitten,
dragen den naam van Di
pnoa;hiertoe behoo-

Kunstenen W etensehappenmetgoudbekroond ren de geslachten Caecilia, Siren, Proteus,

eninharewerkenopgenomen.Voortsvertaalde de salamanders,kikvorschen en padden.Zj,
hj onderscheideneLatjnscheredevoeringenin die alleen doorlongen ademen,zjn deslanhetNederlandsch. O0ltop hetstaatstopneel gen,adders,hagedissen,krokodillenenschild-

waShj meti
jverwerkzaam.Hi
jwerd lid van padden.Zj worden afzonderljk inditW erk
den gemeenteraad te Leiden,lid van hetpro- besproken.
vinciaal comité van koophandel,zeevaarten
Kruis (Het)wasbj de Ouden een werkfabrieken, plaatsvervangend volksvertegen- tuig t0t voltrekking der doodstrafen bestond
woordiger voor Schiedam )en in 1801 lid van uit één paal, wuraan de veroordeelde vast-
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KRUIS-KRUISBLOEMIGEX.

gehecht ofgespietst (impalatio)werd,ofuit
2 palen,op de volgende 3wjzen zamengevoegd:+ ,T X (crlzémmissa,eommissa en
deot
ussataj.In ditgevalwaren debestanddee1en heteigenljl
tokruis(c1,ux)en dedt
varsbalk
(patibulum) t0t vasthechting derarmen.Men
zegtt dat de straf der kruisiging door Ttp*qltini'
tts S'M.P:rJI.
Nis ingevoerd; zj werdvoor
hoogst onteerend gehouden,zoodat men haar
alleen op slaven en veroordeelden uitde ge.
ringste volksklasse toepaste. De gekruisigde

dwarshout of 00k met een kruis voorzien is.
N0g andere vormen van het kruis heeft men
op de munten der Oost-Romeinsche keizers,
zooals het hoogkruis, wanneer de dwarsbalk
hoog is geplaatst, het Antoniuskruo metden
dwarsbalk boven op den dwarspaalenz.Het

patriarchale kruis telt2 en hetpauseljke 3
dwarsbllken.
Krulsbek (Loxia curvirostris)isdenaam

van een zangvogel,diezich onderscheidtdoor
eene korte, gedrongene gedaante en vooral

overleed niet aan doodeljke wonden,maar doorzjn zonderlingen bek,wiens kaken aan
aan uitputting,dool.demartelinqveroorzaakt. de punt kruiselings overelkander zjn geboD oorgaans w erd aan het kruls eene plaat gen.Hj is zoo groot alseen spreeuw.Het
(albtlm) vastgemaakt, waarop de naam des volwassen mannetje is kersrood van kleur,
veroordeeldenen zjnemisdaadwarenvermeld. met donkerbruine slag- en staartpennen en
Omdat de stichterderChristeljkegodsdienst evenzoo gekleurde bovendekvederen van den
aan het kruis stierf,w erd ditlaatste een ge- staart. Het volwassen wjfje is oljfkleurig
wjd teeken voor zjne volgelingen.De ge- groen meteene gele tint,terwjlde vleugels
woonte, om t0t gedachtenis van Jezus een
kruis te maken,kwam reeds in de 3de eeuw

en staartpennen donkerbruin en geelachtig

omzoomd zjn.Dejongen zjn grjsmeteene
onzerjurtelling inzwang.Keizer Constantqn gele tint.Bj allen is de bek donkerhoornde Groote deed, nadat hj met het teeken kleurig en deirisderoogen bruin.Wj geven
des kruises de overwinning op uKaœentln.
g be- hierbj eene afbeelding van het volwassen
haald had, op openbare pleinen,in paleizen mannetje-Deknlisbekkomtinûnslandvoûr,en kerken kruisen plaatsen,en reeds in dien wjders i
n geheelEuropa,Siberiëen Japan.
tjd stelde men een kruis aa'
n dcn ingang Hj voedtzlch vooralmetde zaden van pjnderwoningen,Om aan te duiden dater Chris- boomen,in wier hooge toppen hj reedsin
tenen woonden. 00k g'
af men later aan de
meeste kerkellden vorm vaneen kruis.Vooral
echterw erd hetkruiseenvoorw erpvanhulde,
toen keizerill Helena, volgens hare verzekering, het echte kruis van Jez'
tçste Jerusalem
gevonden en een gedeelte daarvan naar C0n-

N

stantinopel overgebragthad.Van dien tjd af
werd aan de reliquleën van dat kruis een
wonderdadig vermogen toegekend;men plaatste voorts kruisen op altaren of schilderde ze
op vaandels en wapens. Keizer H eracliws

waande, dat hj hetpalladitlm desrjksheroverd had,toen hj hette Jerusalem bewaarde

gedeelte van hetkruisbemagtigde. De zucht
om reliquieën te bezitten bevestigdedenw aan,
dat m en het kruis van Cltrist'
us k0n verdeelen zonderhette verkleinen,en men vereerde
overal en in de eerste plaats het kruis met
het daaraan vastgehechte beeld van Jezus,
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Dekruissnavel(L0œia).

terwjl men dit geheel met den naam van
er%cijlœ bestempelde. Nog altjd wordt het den aanvang desJaars zjn nestbouwt.Dit
kruis door vele Christenen bedchouwd a1seen laatste is onderwjder dan boven en kunstig
w apen tegen booze geesten,heksen en toove- met verwarmende w0l bekleed. Daarin legt
naars en om die reden op de deuren geschil- hetwjfje3 groenachtige ejeren,dieaan het
stompeuiteindemetroodestipleszjnversierd.
derd.
Het kruis vervult 00k in de staat- en wa- Behalve dezen kruisbek kent men in onsVa-

penkunde eene belanyrjkerol.Van ouds0n- derland n0g 2 andere soorten,nameljk L.
yfly.
dfflc'
l.
ven L.Nfcdcicfl.
derteekenenzj,die nletkunnen sehrjven,de zt
stukken,die hun onderschriftvereischen,met
een kruis.In de wapen-en penningkunde bestond het kruis reeds vôôr de stichting van
het Christendom , doorgaans in de vormen
van eru izzlelidd. en deeussata. Dit laatste
Nvordt00k Bqargondiselzkri.
sofAndvéas-kruo
genaamd, om dat de heilige Andrêas aan een
dergeljk kruis den marteldood stierf.Voorts
heeft men nog het leliënkruh , wanneer de
balken in lelièn
' eindigen,hetankerkruis,wanneer de kalken 4 ankers vormen, alsmede

Kruisbes, zie onder Aalbes.

Kruisbloem igen (Cruciferae)isdenaam

eenerhoogstmerkwaardigeplantenfamilie,die
ongeveer 200 geslachten en meer dan 1600

soorten telt.De meeste zjn één-oftweeja-

rige, zelden overbljvende kruiden en nog
zeldzamer halfheesters, zooals de muurbloem

(Cheiranthus cheiri Z.
).De stengplderKruisbloemigen is rolrond of kantig en meermalen
houtig. De onverdeelde,getande,vindeelige,

op velerlei wjzen ingesnedene bladeren zjn
hd kruis,wM rbj e1k balkuiteinde meteen meestal afw isselend en zeldzam er ondûr aan

KRUISBLOEMIGEN- KRUISING DER RASSEN
den stengel tegenovergesteld, en de onderste

5;;

der Kruistogten,maar veranderde in de 13de

gewoonljk gesteeld, de bovenste zittend en eeuw in eene kloosterorde, vereenigde zich
meestalstengelomvattend,terwjlmenergeene met de reguliere koorheeren en hield zich
steunbladen aantreft.De bloemen,doorgaans hoofdzakeljk bezig met de verpleging van
t0t trossen oftuilen vereenigd en veelalgeel, zieke krjgslieden. Zj werd dan00k in 1325
wit ofpaars van kleur,hebben een vrjen, door paus Greyoriws IX bekrachtigd. Hun
M-bladigen kelk, met opgerigte,aan den t0p
naar elkandertoegebogene Ofafstaande,vroeg
afvallende, vöör het opengaan der bloemen

Ordegewaad is wit. De grootmeester en de
hoofden d0r orde dragen als onderscheidingsteeken een Maltllezer kruismetrood email of
elkander dakpansgewhsbedekkendeofkleps- rOode steenen, en de gewone broeders eene
gewjs aan elkander sluitende kelkbladen, zeshoekige ster, gedekt met een rood kruis.
waarvan de 2 zjdelingsche iets lager inge- l)e hoofdzetelder orde is thans in Bohemen;

lant,somtjdsietsbreeder,aandenvoet4e- dâârbezitzj aanzienljke goederen.Vöôrde
1jk ofbenedenwaarts bultig en 00k somtjds Hervorming hadden jj 0ok in 0nsVaderland
gespoord zjn.De bloemkroon bestaatuit4, enkelekloosters,enthansbezitzj ern0geen
op den vruchtbodem ingeplantejmetde kelk- te llden in Noord-Brabant.

bladen afwisselende, meestal lanpgenagelde

K ruisdistel(Eryngium)isdenaam vaneen

bloem bladen,m et onverdeeldenbfultgeranden, plantengeslachtuitdefamiliederSchermbloemizeldzaam z-spletigenzoom ;zj zjn evengroot gen.Het onderscheidt zic,h dool.doornachtige
ofde beide buitenste zjn ietsgrooter.S0m- bladeren, welke eenigzins op die van distels

tjds o0kontbreken debloembladen.- Aande geljken,en doorzjnekopvormig vereenigde
kruislings geplaatste bloem bladen isdeze fa- bloemen. Van de soorten npemen wj: De
milie haar naam verschuldigd.De 6 meeldra- veldkrnisdistel (E.campestre L,00k wallenden zjnop den vrt
lchtbodem ingeplant,en 2 tfïdït
?fen t'
tdmeldistel genaamd). Deze plant
van deze zjn iets korter dan de4 overige, komt voor Op zandige plaatsen, vooral op
zoodat zj in hetstelselvan Linnae'
ust0tde rivierdjken;zj heeft een langen,bruinen,
Viermagt%en (Tetradynamia) behooren. De spitsvomnigen wortel,en een gladden,vertakhelmdraden zjn els-ofdraadvormig, Onver- ten, 3 t0t 6 Ned. palm hbogen stengel.De
deeld ofvan een tand voorzien,somtjds ge- bladeren zjn 3-tallig en dubbel vinspletig,
vorkt of paarsgewjs zamengegroeid, - de netvormig geaderd en doornig getand;de 0nhelmknopjes z-hokkig en overlangs en bin- derste zjn gesteeld,doch de bovenstestennenwaartsopenspringend.op denvruchtbodem, gelomvattend en aan denvoetingeslipteooren
tusschen de bloembladen en aan den voetder uitloopend.De nagenoeg rondebloemhoofdjes
kelkbladen worden 4 dikwjlszeerduideljk hebbenonverdeeldestoppeltles.Debladerenvan
ontwikkelde en t0thonig-afscheiding dienende het omwindsel zjn ljn-lancetvormig,loopen
kliertlesgevonden.Hetvruchtbeginselisvrj, in eendoornuit,enzjngrooterdandebloemniet of kort gesteeld en uit 2 vruchtbladen hoofdjes.De bloemen zjn licht-groenachtig
gevormd, wier verdiltte randen, het zaad van kleur,en de kttlk islanger dandebloemdragendaj door een celachtig tusschenschot kroon. De wortel van deze plant wordt wel
verbonden zjn.De aanstaande zaadjes zjn gegeten. Voorts vermelden wj de gee-krnisveelalin grooten getale voorhanden eninpéne distel(Eryngium mari
timum L.4,dieenkelop
of twee rjen geplaatst; de stjl is onver- de kustvoorkomt.De bladeren van dezeplant
dcold en de stempeldtlbbel.De vruchtiseene zjn doorniggetand,gelobd,blaauwachtig en

witgeteekend.De wortelbladeren zjn onverhaIanuwde(sil
iqua)Ofeen haauwtje (silicula).
zaden der kruisbloemigen is geen
deeld, de blaadles van het omwindsel eirond

kiem wit. De kiem is gekroond, en de zaad- en min ofmeer3-lobbig,terwjldestoppeltles
lobben zjn gaafofverdeeld.Men splitstdeze in 3 punten uitloopen en de bloemen blaauw

familiein5hoofdgroepen,nameljk:Meto?en- zjn.Beide zjn Overbltjvende planten,diein

springende haauwen (Arabideae,Sisymbneae
en Brassiceae),- metopenspringende,bolvormige of vanderugzjdezamengedruktellaauwt
jes (Alyssineae enCamellineae),- metopenspxingende, zjdelings zamengedrukte haauwtJ'es (Thlaspideae, Lepidineae en Brachycal'
peae),- metnietopenspringendeynootachtige
haauwtles (Isatideae en Buniadeae), - en
metinledonuiteenvallendehaauwtlesenhaauwen (Cakilineaeen Raphaneae).
De Kruisbloemigen vnxmen eeno eigenaardige,steeds duideltlk herkenbareen dusnatt
lurljke plantenfamilie.Zj zjn overden geheelen aardbodem verspreid, doeh het meest

in degematigdeluchtstreek vanhetnoordeljk
halfrond.Onzerapen,radjs,k00l,weedeenz.
bellooren t0tdeze familie.

K ruisbroeders of Krnisl
teeren noemen

zich de leden eener geesteljke orde in de
R.Katholieke Kerk.Zj ontstond in den tjd
IX .

Julj en Augustlsbloejen.

Kruising der rassen noemt men ge-

woonljk paring van dieren,welke totverscheidenhedcn van dezelfde soort bohooren,

teneinde deloffeljke eigenschaypen van elke
verscheidenheid in hetbj'zonderln eenenieuwe

verscheidenheid te vereenigen.H eeft men dit
doel bereikt, dan zoektmen die vereeniging
van goede eigenschappen te bewaren, door
de paring van dieren dexer nieuwe verscheidenheid te bevorderen.De a1z00 verkregene
dieren dragen den naam van volbloed. Door
hen te behoeden tegen den invloed van lninder volkom ene verscheidenheden geeft m0n
duurzaamheid aan de begcerde eigenschappen,- ja,menziet,datdezo zich daardoor
meerenmeerOntwikkelen.Afstam melingenvan
wezens,dieaanleghebbenvoordezelfdegebreken,gaanveelaldubbelonderdezegebogen,en hetis vooral Op dien grond,dat onder de
37
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menschsnfamiliehuweljkenwordenafgekeurd. errcfïcl,s Bertol., - 8.FlcAdiïXpc/z,- ,%.
:ff.
: L.,terKrulskruid (Senecio)isdenaam vaneen ts't/zrrczo ïLw.
s L.,- en 8. pJ&#p.
plantengeslachtuitde familiederZaâmgesteld- wjlonderscheideneuitheemschesoortenin de
.

bloemigen. Het onderscheidt zich door een kassen worden gekweekt, zooals ,%. eleyans
rolrond ofkegelvormig omwindsel,bestaande L.
,- &.grandmorlts Dee.enz.
uit even groote, ill eene 1*
K ruisspih, zie k
%pinnen.
i
j gerangschikte
blaadjes,bj desaeeste soorten aan den voet Kruistogten noemtmen dekrggstogten

doorschubjesomgeven,dooreenvruchtbodesa die van het einde der 11det0tdatder13dJ
zonder stoppels, buisvormige, tweeslachtige

schjfbloemen met s-tandigen boord,en lintvormigejvrouweljkestraalbloemen.Bjeenige
soorten van kruiskruidevenwelzjn allebloemen buisvormig en tweeslaclltig.Hetstjltje

eeuw door de volkeren van hetwesten ondernom en w erden t0tverovering van Palaestina.
Reeds vroeg volbragten de vrome Chrîstenen

bedevaarten naar degewjde plaatsen,waar

Jezws leefde, w erkte en stierf, en zelfs H eis van boven glad,maardehalfrolrondestem- lena, de moeder van Constantq
,z
3 deGroofd,
pelszjn aan den t0pdigtbehaard.Denootjes had in hoogen ouderdom een pelgrimstogt0nzjn nagenoeg rolrond,gesleufd en niet ge- dernom en naar de prachtlge kerll,doorharen
Fnaveld ofgevleugeld,en hetzaadpluisbestaat zoon boven het Heilige Grafgesticht.DeArauitmeerdan ééne rj regte,zeerqjne,onge- bieren, sedert de 7de eeuw bezitters van Jeveer even lange haren, die dikwjls vroeg rtlsalem , stemden t0t zekere hoogte in mct
afvallen.
de Christenen met betrekking t0t de verDit plantengeslacht bevat een groot aantal eering van Cltristus, en vergunden aan de
soorten?dieoverdengeheelenaardbodem zi
jn pelgrims e1.kerken te botlwen,alsmede een
verspreld als kruiden ofheesterachtigegewas- hospitaal ter eere van Joltanne8 de Dooper.
sen.De bloemkorfles staan somtjds alleen, Toen echter Palaestina in den aanvang der
en zjn ook weltuil-ofpluimvormig bj elk- lode eeuw onder het gezag der I'atimiden
ander gevoegd. De meeste soorten hebben kwarh, namen de verdrukkingen der bedegele bloemen,althansin onsVaderland.Van vaal'tgangel's een aanvang.Khalif Hakem ver-

de inlandsche soorten noemen wj: Gemeen bood deChristeljkegodsdienst,endeellende
-8 de Seldsjoekrf
zi,
skrlïtl (S. vulgaris L.
4, o0k kruiswortel, klom n0g hooger,toen in 10d
k/elzlgriktdkrnid en plniskrltid geheeten, een ken zich meestermaakten van Jerusalem en
éénjarig plantje,dat ongeveer 3Ned.palm van het Heilige Graf.Sedertdien tjd braghoog wordt, het geheeleJaar bloeiten t0t ten de pelgrims uit hetOosten hoogsttreude meestyewoneonkruiden onzerbouwlanden rige berigten omtrentde smadeljke schennis
en moestulnen behoort. Het heeft onbehaarde dergewjdeplaatsen en dewreedcbejegening
ofslechts weinig-behaarde, vinspleïge blade- der geloovigen in Palaestina,zoodatdeChrisren, van welke de onderste in een bladsteel tenen in hetW esten eindeljk het besluitnauitloopen,terwjldehoogereden stengel0m- men om hunne broeders te hulp te snellen
vatten. De bladslippen staan eenigzins van

elkanderverwjderden zjn lgngwerpig,afkestompt,scherp en ongeljk yetand.Debjkomendeschubjesvanhetomwlndselzjnkleiner
dan dit, hiertegen aangedrukt en in lange,
zwarte spitsen uitloopende.De bloemples aan
den rand zjn nietlintvormig,en denootjes

en het Heilige land aan de handen der M0ham medanen te ontrukken. Dit plan werd

door de Pausen toegqjuicht; immers op die

wjzek0n hetChristendom onderdeongeloo-

vigen w orden uitgebreid,zoodat geheele v01keren zich onderwierpen aan hetgezag der
K erk. Reeds paus Sylrester TT had het denkeen weinig behaard. M en beschouwt heta1s beeld geopperdom Palaestinateveroveren.Dat
een gezond voedselvoorkanarievogelsen vin- denkbeeld w erd wederopgevatdoor Gregorilgs
ken. Voorts heeft m en: klereriy of stinkend P'
JT, die daarmede het uitzigtverbond van

àrfzït
ç/
lri# (S. viscosus L.
), een éénjarig deGriekscheKerk in te ljvenindeRoomseh
plant
le, datvan Julj tot Septemberbloeit,op Katholieke. Hj werd echter in zjn voorneonbebouwde plaatsen,inzonderheidindezand- m en verhinderd, en eerst Urbanns 11 bragt
streken,voorkomt en zich vooraldoorzjne het grootsche plan t0t een begin van uitvoekleverig-behaarde bladeren onderscheidt, - ring.De vromedweeperj,doordegeesteljk-

het bosch-kruiskrgdd (S. sylvestris L.
), van heid in diedagen bj hetvolk aangekweekt,
Junj t0tAugustusbloejende,opbeschaduwde de oorlogzuchtige geestvan den adel, aangeplaatsen in veenachtige en zandige streken vuurd dooreene Chvisteljk.
godsdienstigeop-

voorkpmende en zich onderscheidend doorhet gew ondenheid der ridderschap, de algemeen
omgekruldevanzjnelintvormigerandbloemp- verspreide zucht naar avonturen, waardoox
Jes,door behaarde vruchtjes, door geringe zich vooral de Noormannen in Italië onder-

ontwikkeling der omwindselschubjesen d0or
de meerdereFroottederplant,- en hetJapfolt
s-kri,
skrlltf(S.Jacobaea L.
4,0ok Jaeobskrit
f en yrondked genoemd,eene overbljvende plant, die van Julj t0t September in
moerassige weilanden bloeit, met groot-gestraaldebloemen,dikwjlsroodachtiggestreepte

scheidden,en eindeljk de hoop dervazallen
en ljfeigenen,datzj doordeeltenemenaan
de Kruistogten zich van hetzwarejuk der
adelljken zouden ontslaan,datalleswerkte

mede om de volkeren metgeestdriftte vervullen voor veroveringstogten naar het Heiligeland.
A1 die brandstoFen w erden aangestoken
stengels en liervormige w ortelbladeren.Ein-

door Pder t)Js Amiens,bjgenaamd tfeKl.i-

deljk heeft men n0g in ons Vaderland:S.
eltv
l
/'
pl1d Z.j- S.Jkltzfït'
ldRùds.:- S. zdzllr. In 1094 van een pelgrimstogt uit Pa-
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id, dat weldra 00k de overige bezittingen
laestina naar Europa terurgekeerd en met he
smeekschriften van den patrlarch Mmeon van aldaar zouden verloren gaan.Daarom veror-

Jerusalem voorzien,sneldehj naarpaus Ur- dende paus Ew-qenilts I1I een nieuwen algeàcl..
ç ff, schilderde met gloejende kleuren meenen Kruistogt tegen de ongeloovigen en
den treurigen toestand der Christenen in het
Oosten en verhaalde, dat Cl
trist'
t
bs zelf hem
verschenen was in den droom en hem gelast
had, de geheele Christenheid op te roepen

ter bevrjding van hetHeiligeGraf.Urbanns
zond Peter met zjn zegen door Italië en
Frankrjk, alwaar deze door zjn opzienbarend voorkomen en door zjnewegslepende

wist door middelvan den dweepzieken Bernard van Olcsrplfzz zelfs de koningen van

Dt
litschland en Frankrjk, Koenraad I1I en
Lodewj;k TUT,overtehalen om naarPalaestina te trekken.Beiden begaven zich in 1147
met aanzienljke legers op weg,mMrleden
evenals de vroegere benden,in Azië doorhet
zwaard derSarracenen en debedriegerjender
Grieken zware verliezen,zoodatzj,naeerst

w elsprekendheid alle gem oederen w ist te roeren.Op eene kerkvergadering,in Maart1095 Damascus en daarna Ascalon vruchteloos te
w egens de verbazend groote schare in het hebben belegerd, onverrigter zake m oejten
open veld te Piacenza gehouden,alsmede op terugkeeren.
eene tweede, n0g drukker bezochte te ClerDeverovering van Jerusalem doorSaladj;n
montin Frankrjk wisthjdegeloovigenmet in 1187, na den bloedigenslag bj Tiberias,
zoo groote geestdrif'tte vervullen, datallen gafaanleiding t0tden derden Kruistogt;maar
eenstemmig uitriepen:pGod wilhet!''en met schoon debeheerschersder3magtigsterjken
bissehop Ademar rtzz
l P'
uy aan het hootd het van Etlropa,Frederik f,keizervan Duitschteeken der deelneming aan den Kruistogt,het land,Pltili
ppns a#.fwxt
vff;.
ç,koning van Frankroode krllis, op den regterschouderplaatsten. rjk?en RieltardI,koningvan Engeland,in
Reeds in Afei1096rukteeeneschaarvan40000 1189 het besluit namen om persoonljk met
Franschen, Noormannen,Vlamingen,Lotha- aanzienljke legers tegen de Turken tevelde
ringers, Italianen en Dtlitschers,onder aan- te trekkon,droegenhtlnnepogingentochgeene
voering van Peter, van W alter 'ptzzl Perel'o gewenschte vruchten. Frederik I liet,nadat
en van diens neef W alter'ppzzHabeniehtsnaar hj metveelmoeite en grootverliesvan solhet zuiden, doch zj bezweek,ten gevolge daten Seleucia bereikt had,in de rivierCalyvan gebrek aan ordeen tucht,reeds in H0n- cadnus hetleven,waarna zjn leger gedeelte-

garje en Servië en bj hare komstin Azië. ljk uiteenging en gedeelteljk onder aan-

Nietbeterking hetnlet deordeloozebenden, voering van Frederik 'tllzlZwaben zich metde
die na eene bloedige vervolgingderIsraëlieten overige Kruisvaarders vereenigde. Philippus
: en Rieltard, die met schepen naar
uit de steden aan de Rjn Onderdeleiding X4.CX-tP.:JCf.

van den priester Gottscltalk en graafEmiko het Oosten stevenden,bemagtigden te zamen
rpzl Leininyen naar het Oosten trokken.Na Acre of Ptolemaïs. W eldra echter was verdeze mislukte pogingen bragt Gotfkiedrlzl deeldheid tusschen die beide Vorstenoorzaak,
Boltillon,hertog van Neder-Lotharingen,met datzj naarEuropaterugkeerden.
zjn broederBoltdewj;neen wéluitgerustleger Een nieuwe Kruistogt, waartoe pausInno-

van 80000 man doorDuitschlandenHongarje c6v/ï'
l
:.
s1IIin FrankrjkdeChristenen opriep,
naar Constantinopel,waar Hugo z,t
zs Verman- terwjl Dandolo,doge van Venetië,dien met
(102,(een broederdesKoningsvan Frankrjl
klj zjne schepen z0u ondersteunen,beoogde een
Bohenwnd '
pt
zz
l Tarente, Taneredo'
pgzlApldiè't invalin Egypte,om vanhier naar Palaestina
R aimond van Tpflol'seen Robert rls Norman- te trekken,maar werd verjdeld door den val
#'J: met hunne troepen zich methem veree- van den Byzantjnschen troon (1204) en de
nigden,zoodathetaantalkruisvaarders klom stichting vanhetLatjnscheKeizerrjk.- Ook
tot 600000. Nadat zj in Klein-Azië waren de togt, desgeljks op aansporing van Innoaangekomen, veroverden zj na moejeljke c:zà/ïzf.s begonnen en waaraan 30000 Fransche
worstelinyenen zwareverliezenNicaea(1097), en 20000 Duitscheknapendeelnamen (1213),
Antiochiëen Edessa(1098,eneindeljkJeru- liep vruchteloos af. Bj hunne komstin Pasalem (15 Julj 1099).Behalve hetkoningrjk laestina bezweken zj van gebrek en ellende
Jerusalem ontstonden er nu de graafschappen of werdenin Eqyqtealssl
aven verkocht.Tripolis en Edessa en hetvorstendom Anti- Voorspoediger elndlgde deKruistogt,waartoe
ochië.Inmiddelstrok,bj de tjding derver- H onorins I1I in 1217 koning Andréas11 van
overing van Palaestina, een nieuw kruis- Hongarje wisttebewegen. Dezewordtdan
leger onder hertog Welf '
th
t
zl leî
jeren en 2 o0k gewoonljk als de vierde beschouwd.
anderen uit ItalièenFrankrjk - tezamen D00r de Koningen van Cyprus en Jerusalem
260000 man - naar het Oosten.Het kwam ondersteund,veroverdehj hethechtekasteel
echter niet verder dan totKlein-Azië!waar

het gedeelteljk doorde trouweloosheld der
Grieksche gidsen,gedeelteljk doorhetzwaard
derTurken bezweek (1101).
DetweedeKruistoytontstond in 1144door
dejverzuchtderChrlsteljlke legerhoofden en
door het verlies van Edessa.H et berigtvan
de verw oesting dezer stad door de Turken

(1146)vervuldegeheelEuropametschrik en
ontsteltenis en wekte de regtmatigb bezorgtb

op den berg Thabor en eenige andere kleine
bergvestingen, doch keerde reeds in 1218

naarzjn land terug.In hetzelfdejaarlandde
W illem ,graai'van Holland,met deKoningen

van Jertlsalem en van Cqprus in Egypte.
Damiate werd aangetasten ln 1219veroverd;
doch weldra keerde de kans, en Damiate
werd in 1221 w eder aan de Christenen ontrukt. Deze ramp wekte paus Honorius op,
om,eerstmet zachtheid en vervolgens in ge3;*
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strenge taal, van keizer Ikederik 11 dever- Kruistogten een veel verbeterde gesteldheid

vulling tevragen vaneenedoorhem in zjne van den middenstand in Europa werd voorjeugd afgelegde belofte om een kruistogtte bereid.
ondernemen. Deze volbragtdan 00k in 1228
K ruisvinding (Hetfeest der) wordtin
den vjfden Kruistoqten slootmetdenSultan de R. Katholieke Kerlt gevierd op den 3den
van Egypte een lolarigen wapenstilstand,na Mei,dewjl,volgensdesage,op dien datum
aioop van welken Jerusalem ,Bethlehem en Helena,demoedervan ConstantundeGroote,
Nazareth met eene aanzienljke landstreek Op eene bedevaartnaar Jerusalem aldaar het
aan de Christenen zouden worden afgestaan. kruis, w aaraan Jezus gestorven is,gevonden
Daarna zettehjin 1229 zelfzich teJerusa- en een gedeelte daarvan naar Constantinopel
lem dekoninqskroon ophethoofd.lntusschen medegenomen heeft,- en hetfeostderKrwiswerd de Chrlsteljke heerschappj inPalaes- rerâx zw wordt in die Kerk op den 14den
tina door nieuwe aanvallen der Mohamme- September gevierd ter gedachtenis van de
danen en d00r onderlinge verdeeldheid meer overwinning, die keizer Herâelins in 628 op

en meervernietigd,zoodateindeljkJerusalem

de Perzen behaalde,waarbj hj het door

zwaard voerden,eindigt met Lodewî
jk JX ,
bjgenaamd de.&dlùe,koningvan Frankrjk,
die den zesden Kruistogt Ondernam.Aangespoord door den Pausen gehoorgevend aan
de inspraak van zjn godsdienstlg gemoed,
scheeptehj inJunj 1248met40000manzich
in naar Cyprus, waarna hj zich door het

in 1602 en overleedin1664.Hjwassmid en
dichtteveelalin den trantvan Cats.In zjne
verschillende w erken,m eerendeelsopgcnomen
in zjn ppampiere MTereld'' in 1644 in het

in 1244 doo1'de woeste Chowaresmiërsstor- deze geroofdo kruishoutheroverde en op G0lmenderhand ingenomen werd en zich weder gotharederoprigtte.
?
zo
3f.
bt
ligen moest onder deheerschappj derSul- Krulzem unt,zie A '
tans van Egypte.- De reeksvanhelden,die
Krul(JanHermanz.),eenverdiensteljkATCvoox de vrjheid van het Heilige Land het derlandsch dichter,werd.geborenteAmsterdam

licht verschenen en in verschillende formaten
herdrtlkt,vindtm en tallooze bljken vanvernuft en gezond verstand,van deugd en gods-

veréveren van Egypte een weg naar Palaes- dienstzin.Zjn stjlishieren daarlangwjlig,

arin hetalgemeengemaltkeljk,terwjlhj
tina wildebanen.Hetjeluktehem inderdaad ma
vasten voet te verkrtlgen op de kust van als l0s en bevallig minnedichter de voetstapEgypte en Damiate te veroveren.Toen hj pen drukte van Rboft. Zjne tooneelspelen
echter verzuimde zich van Alexandrlëmeester echterwaren meestalontleend aandepAstrêe''
ende
te maken en voorwaartg rukte om Caïro te van #'Urfl. Hj schreef: pMrereldthat
bemagtigen, leed hj eene geweldigeneder- Noodtsackeljk,bestaendein verscheydeliedt-

laag bj Mansura. Lodewqk werd met zjn
legergevangen genoDlen en 1àoeBtV00rZjne
vrjheid een aanzienljk losgeldbetalen(1250).
Eene tweede onderneming van koning Lode'
l
f
pik tegen Tunis in 1270,gedurende welke
hj stierf,wordt a1s de zevende Kruistogtbe-

schouwd.Inmiddelsging in Palaestinadeeene
stad na de andere verloren.Antiochiëin 1268,

Triyolis ill 1289,en eindeljk na eeneheld-

haftlge verdediging 00k Acreopden18denM ei
1291. Tyrus capituleerde, en de Frankische

Jensendeminnedichgjens(1627)'',- pAmstels
Li
ndeofte'tH0fderNimphen (1627.2dln)'',
d ofte wereldsche oefeppampiere W erel
ningen,meestalle zjne werken (1644,4 dln
fo;1646 in 120;1681 in 40)'', rMinnespieghel en weghwjser ter deughden (1639, 2
dln;3dedruk 1669)''
, rvermakeljkeueren
(1626)'', pEerljcketjtkortingen,bestaende
in verscheyderjmen (1634)''!- pchristeljke
oFerande en gheesteljke rjmen en zangen
(1640)'' pAlinnepopjens,blj-eyndendspel''

rHelena,op hetspreeckwoordt.Datd'HeChristenen verlieten hetland.- Heteigenljke
doel dezer gedurende 2 eeuwen telkens her- m el t'samenvoeght, dat zal de mensch niet
tVonhaaldeondernemingen?nameljk deverovering scheyden (1629;2dèdruk 1635)'',- r'
van het Heilige Land,werd niet bereikt, en nisvanParis(1637)'
',- pDiana,blj-eyndend

toch hebben deKrnistogten aan Europagroote syel (16349 3dedruk 1659)'
',- 7Tirannige
voordeelen bezorgd. W él had Eurûpa zes llefde,blj-eyndend treurspel(1746), rAj.
millioen inwoners daaraan ten ofï'ergebragt, cip en Amaryllis, blj-eyndend spel (1639;

wé1hadden deVorsten terbestrjding der 2de druk 1672)'', rFaustina,blj-eyndend
sgel (1639;2de druk 1672)''
) DCelidûn en
Bllinde, blj-eyndend spel (1639; 2de druk
1672)''- ppastorel,blj-eyndend spel(1631;
4de dxtlk 1647)'' pluliaan en Clalldiaan,
vermeerderd,hetb/gelooftegeljk metdear- pastorel (1634)'' pRosemondten Ranielis,
moede toegenomen en de magtderKerk ster- blj-eyndend spel (1640;2dedruk 1641)''
ker dan ooit bevestigdy- maartevens ver- XTheodorus ea Dianira, treurspel(1G34;3de
oorzaakten de Kruistogten de verbroedering drtlk 1681)'', rllellevaert van Rodomondt
Blinden minnaer van Smirno,
derEuropéschevolken,terwtjlbjden onder- (1645)' - r'
gang van den krjgszuchtigen adeldeburger- tooneelspel (1648)', rlflucbt van droûge
stand zich meer en meerverhief,hethandels- Goosen (16515 2de druk 1685)':,- oDe Amverkeer door de kennis van het Oosten aan- steldamschevrtlage,blj-eyndendspel(1G28)'',
DSellefstrjt'', pRosilion en Rnsaneire,
mexkeljk werd uitgebreid en kunstenwetenschap in 0ns werelddeel nieuw voedselont- blj-eyndend spel(1641)'', en pluiefde
. -bloeivingen. W j zien Gerhalve, dat door de jendeoferande(1634)''.
-

oorlogskosten zware lastenopgelegdaanhunne
onderdanen,en velegeloovigenhunnebezittingen aan de Kerk geschonken, verkoeht of
verpand, - wél was het aantal kloosters

IIRUMMACHER- KRUSE.

581

Krum m acher. Onder dezen naam ver- zorgde haareenongemeenen bloei.NaJaren-

melden wj:
I'
rledroltH.
#p(/'Krummaeher,een verdiensteljk Duitsch dichter,geboren teTecklenburg in Westfalen den 13denJulj 1768.H#
was eenigen tjd rector te Meurs, daarna
hooyleeraar in de godgelcerdheid pan de uni-

lange proefnemingen gelukte het hem ,giet-

staalin grooteblokken televeren,zoodathj
naar de W ereldtentoonstelling van 1851 een
blok gietstaal zond van 45 tolcentenaars,en

thans kan hj er leveren van 4000tolcente-

naars. De fabriek beslaat eene oppervlakte
verslteit te Duisburg,aanvaardde in 1807 de van 900 Pruissischemorgen;hetu ntalstoombetrekking van Hervormd predikant te Cre- w erktuigen bedraagt 280 en m en heeft er 70
feld, en werd kort daarna predikant te Kett- stoomhamers,w aaronder een reuzenham ervan
w ich in W estfalen,- voorts in 1819 consis- 1000 tolcentenaars, die in 1860 aldaar getoriaalraad, Hofprediker en superintendentte plaatst is en 600000 thaler gekostheeft.DaBernburg, en vertrok in 1824 naar Brem en. geljksverbruiktmen erongeveer30000 cen-

Og zjne hymne:rDie Liebe(1801)''volgden tenaars steenkolen;erzjn 550 smelt-,gloeiztlne: rparabeln (1805)'',die grooten bjval en cementovens en 900 werktuigmachines.
vonden. Daarna schreef hj: rApoloçen und Onder de 256 stoomwerktuigen zjn er van
1000, 800 en 500 paardenkracht.Het aantal
werklieden bedroeg er in 1870, in weerwil
van den oorlog,meerdan 7000.Men vervaardigt er assen, radoren, veeron enz. v00r
stehung unsers Herrn Jesu Christi.ZwölfBil- SP00rW0gen, allerlei deelen voor stoomwerkder v0n H. Goltzius gestochen? Anno 1598 tuigen, cylinders, staal voor werktuigen en

Palamythien (1810)5',- nFestbuchleln,eine
SchriftfirsVolk (1810,2d1n)'',- hetdrama
XJohannes(1815)',- pBibelkatechismus(13de
drlk 1854)*'
,- pLeiden,Sterben und Aufer-

(1817)'',- pKatechismusderchristlic,
heLehre vooralkanonnen.Nadat Krupp in 1851zjn
(1821 en laterl''
,- pst.Ansgar.Diealteund
die neue Zeit (1828)'', - pDer Hauptmann
Cornelius (1829)'',- rDasLeben desheiligen
Johannes (1833)'',- en pDasTât
lbchen (44e
druk 1859)''.Hj overleed den 14den April
1845.

eersten zesponderhad tentoongesteld,leverde

hj t0t1858Ongeveer100getrokkenkanonnen
en t0t aan het einde van 1865 bjna2600,
niet alleen voor Pruissen, maar voor alle
Staten van Europa,- Ja,zelfs voor Japan.
De grootste stukken,hier vervaardigd,wer-

GotLfried .
Dtlli/! Krnmmaoher,een broeder pen kogels van 550 Ned.pond. Aan de favan den voorgaande.Hj werd geboren te bxiek zjn onderscheidene inrigtingen ten be-

Tecklenburg den lsten April 1774,studeerde hoeve der werklieden, alsmede laboratoria
te Duisburg, en stond vervolgens a1s predi- verbonden. Krwpp ontving van den Koning
kantaan hethoofdderpiëtistischepartj.Ilj van Pruissen den titelvan pcommerzienrath''.
schreef onder anderen: sDie W anderungen Het aanbody hem in 1864 gedaan,om hem

Israels durch die W iisten nach Kanaan (2
d1n,3dedruk,1850-1851)'',- pHauspostillc
(1835)'',- en prëgliches Manna (7de dy'
uk
1860)''
,en overleed den 3ostenJanuarj 1837.
I'riedriclb Y ïIA:J- Kgmmmacher, de zoon

van Friedrieh Ht
fpt/'en een voorstanderder
gestrengste rertzinnigheid.Hj werd geboren
te Duisburg ln 1796, vertrok als predikant

in den adelstand te verheFen,weeshj van
de hand.De voortbrengselen zjner fabriek
zjn thans (1876) op de tentoonstelling te
Brussel en vooral op die te Phiadelphia
glansrtjk vertegenwoordigd.
K ruse.Onder dezen naam vermelden wj:
Karsten Krgtse, een verdiensteljk geschied-en letterkundige.Hj werd geboren te

btj de Hervormde gemeente in 1843 naar Hiddigwarden in Oldenburg den 9den Augus-

N ew -York, keerde w eldra naar Elberfeld tus 1753, studeerde te Halle, w erd leeraar
terug, zag zich in 1847 beroepen totpredi- aan het gymnasium te Oldenburg,daarnagot
l-

kant in de Drievuldigheidskerk te Berljn, verneur der Oldcnburgsche prinsen Auynsten
w erd in 1853 Hofprediker te Potsdam en George, en eindeljk hoogleeraar in de geoverleed aldaar den loden D ecember 1868. schiedenis te Leipzig,alwaar hj den 4den
Van zjne geschriften vermelden wj:rElias Januarj 1827 overleed. Hj schreef: rAtlas
derThisbiter,nach seinem ëussern undinnern und Tabellen zur Uebersichtder Geschichte
Leben dargestellt (3 dln, 5de drnk,1860)'', aleretlrop:ischen LsnderundStaaten(1804pEl
isa (1837-1841, 2 dln; 2de druk 1812, 4 stukken, meermalen herdruktl/', 1844- 1845)'', - rlfirchllche Lehrstimmen XZweck desSocratesundseinerJi
irger(1785)'',
(1846,2dln)''
)- nDieSabbathglocke(1851- - rAllgemeine Anweisung zur Orthographie
1858, 12 dln)'',- psalomo und Sulamith (1787)'', - ppractische Anweisung zur deut(7det
lruk,1855)'',- en de na zjn dooduit- sehen Syrache (1807 en laterl'',- en pDe
gekomene:pselbqtbiographie(1869)''.
fideLivilree,
te aestimanda (1812)''.
Krum m elsulker, zie Drldvensuiker.

I'
riedréeltXlzz'
lHermann Xrvy:,een Duitsch
geschiedkundige en een zoon van den VO0rnjvcrheldsman en eigenaar van de naarllem gaande. Hj werd geboren teOldenburg den
genoem de gietstaalfabriek te Essen, welke zlsten Julj 1790 studeerde te Leipzlg en
zoowelwegenshare uitgebreidheid a1sw egens ging in 1816 als inspecteur der ridder-acadé-

Krllpp (Alfrt)
d),een verdiensteljkDuitsch

hare voortreflbljke voortbrengselen den eem
sten rang onder alle dergeljke inrigtingen
beltleedtj ontving deze van zt
illvader, die
haar in 1827 had gesticht. Was zj met

mie naar Liegnitz.Kort daarnazag hj zich

benoemd t0t lceraar aan hetMagdalena-gymnasium te Breslau, alwaar hj: yBudorgis,
oder das alte Schlesien v0r Einfùhrt
m g der
slechts Q werklieden begonnen, de zoon be- christlichen Reli
gion (1819)''inhetlichtgaf.

582

KRUSE-KRPSEMAN.

Hierdoor legde hj den grondslag voor een tersdoelen een afscheidsfeest en boden hem
wetenschappeljk onderzoek derin Silézië ge- bj diegelegenheideenzilverengedenkpenning
vondene oudheden, waarna 00k elders in aan.UitItalië zond hj verschillende schildeDuitsehland oudheidkundige vereenigingen rjenqeenevan deze,pHetgebed desgeloofs
ontstonden.Hj deelde voorts de uitkomsten zal den kranke behouden'',verwierfde gouzjner nasyoringen mede in het:pArchiv flir den medaille op de tentoonstelling teParjs.
alte Gesehlchte,Geographieund Altherthi
imer Zjn hoofdwerk echter was: mlohannes de
(1821- 1823.3 stukkenl'',en werdin 1821 Dooper''? - een stuk, door de toenmalige
buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis KroonprlnsesderNederlanden enprinsAlexanen aardrjkskunde te Halleen in 1823 secre- der in hetatelier van Kruseman te Rome betarisvan hetThi
iringsch-saksisch genootschap zigtigd.Hjzondhetnaar'sGravenhage,waar
t0topsporiny van vaderlandscheoudheden.In het aan den Koning werd vertoond.Vervoldie betrekklnr legde hj zjne:qTabulaGer- gensnoodigde Krwseman zjnekunstbroeders,
maniae, imprlmis secundum Tacltum et Pt0- om deze schilderj te komen zien,en deinlemaeum (1823)'' alsmede zjne: pDeutsche druk,daardoor gemaakt,wasz0o groot,dat
Alterthiimer (1824-1828,4 dlnl''terperse. zj hem meteen zilveren bokaalmettoepasA1s letterkundige maakte hj vooral naam seljk opschrifthunnehuldebewezen.Nazjn
door: mHellas (1825- 1827,3 dln)'',zoodat terugkeeruitItalië vervaardigde hj nog vele
hj in 1828t0thoogleeraarteDorpatbenoemd voortreFeljke schilderjen,en onderdezede
werd.Nadathj zich gedurende eenjaarop vier tafereelen uit het Niellwe Testament,
Oud-slavische en Russlsche talen had toege- bestemd voor eene der zalen van het buitenlegd,bepaalde hj zich bj de oud-Russische verbljf van Hydeeoper te Zeist. Een van
geschiedenis en stichtte te Dorpat, Riga en deze, pDe Krulsdragers'' werd Op de BrusReval geschied- en oudheidkundige genoot- selsche tentoonstelling met goud bekroond.
schaypen.Voorts schreef hj:nAnastasisder Deze uitstekendekunstenaar,onderden naam
W arager (1841):'1 rNecrolivonica (1842)/'1 van ,de Romeinsche Kruseman''bekend,ein-

geschichtederOstseeprovinzen(1846)'',
pur
en rchroniconNortmannorum (1850)''.Zjne
laatste levenslaren sleet hj in Duitschlandy
en overleed te Gohlisbj Leipzig den 23sten

digdezjn werkzaam leven teLisseden14den
November 1857.Hj was sedert 1847 kommandeur der orde van den Nederlandschen
Leeuw en lid van deKoninkljke Académie

lavende'',- rEene Jonge Italiaanschebedevaartgangster biddende In slaap gevallen'',en yEen gezigt @ de bouwvallen van het
palezs van koningln Johanna te Nayels''op
het doek bragt.Nadat hj in 1825 m zjne

stekend portret-en historieschilder.Hj werd
geboren teHaarlem den 12denFebruarj1804,

ling te Haarlem gezonden,kwam in hetbezit

overleed in den Haag in Maart 1862. -

-

Aua stus 1866.
van Beeldende kunsten te Amsterdam. T0t
K rusem an. Onder dezen naam vermel- zjne leerlingen behooren:& A.Akldallcs,
L.A. T'
szlfcewfjJ. C.Allk Sterk,J..
r/zlîe,
den wi
j:
Cornelis Krvenan,een uitstekend Nedem J. H. Koelman, W. de Poorter, D. .
P1::,
landsch schilder, geboren te Amsterdam den Rerman fes Kate enz.Alsschrjverheefthj
Qssten September 1797. Na zich te hebben zich bekend gemaaktdoor:pAanteekeni
nren
geoefend onder de leiding van 0.A1Hodges betrekkeljk zjnekunstreisenverbljfinItallë,
en & A..
Di'
?,t)lille,begafhj zich eerstnaar verzameld en uitgegeven door A.Elink Sterk
Pari
js vervolgens naar Zwitserland en Italië (1826)'',0ok in het Hoogduitsch vertaald.
Adam Krl
ueman, een bloedverwant
en vertoefde 3 Jaren teRome,waar hjjonder
anderen: pNepthalis, een Israëlietisch meisle en leerling van Cornelis, tevens een uitoefende zich voorts onderdeleidingvan Da'
tûd
en Navezte Brussel,keerde in 1825 naarhet

Vaderland terug,en wasvay 1831t0t1835

geboorteplaats was teruggekeerd, stelde hj mededirecteur van de Academie van Beeldeze stukken ten toon in eene der zalen van dende kunsten te Amsterdam. Aanvankeljk
het Oude Mannen-en Vxouwenhuis.Heteerst- schilderdehj Italiaanschegroepen,Bjbelsche
vermelde werd aangekocht door de Koningin en hi
storische tyfereelen,doch bepaalde zich
der Nederlanden, en een:oBedelende Belisa- laterbj hetsehllderenvan pûrtretten en verrius'' door hem in 1825 naar de tentoonstel- wierfop ditgebied een beroemdennaam.Hj
rederLk A celf4,
:Krnseman,geboren te
van haar Koninkljken Gemaal.Nadien tjd O0k I'
voegde iedere tentoonstelling nieuwelauweren Haarlem den 14denJulj 1817ent0thetzelfde
bj dekroon van den uitstekenden kunytenaar. geslaeht behoorende, verwierf als landsehapAchtervolgens leverdehj:rDegraEegging'',- schilder grooten lof.
een pBinnenhuismetverschillendefguren'
',Aeie Opm eli.
sKeuseman,een verdiensteljk
DEenegroep metbiddendefgurenenz.(0phet Nederlandsch uitgever. Hj werd geboren te
Pavil
joen te Haarleml'',- mchristusde kin- Haarlem den llden October 1818, ontving
derenzegenend(inhetMuséum vanderH00p)'', zjne opleiding aan het gymnasium te Haar.
en vooral: rHet kwetsen van het paard lem , zag zie'
h geplaatst alsleerling bj den
van den prinsnan ON SJ'
:bjBautersem/'.T0t boekhandelaar Erren WOAZI, en stichtte zelf
het vervaardigen derportretten voor deze be- een uitgebreiden boekhandel te Haarlem ,al-

roemde schilderj vertoefde hj 5maanden in waar hj thans geassocieerd ismet dr.JZ D.
het hoofdkwartier van den Prins. Vôördat DwpkWil
link.AlswetenschappeljkensmaakKrnseman in 1841 weder naar Italië vertrok, vol uitgever van kostbare w erken, zooals:
gaven zjne kunstvrienden hem in denSchut- Bilderdl
jk's en da Opdfl':scompleete Dicht-

KRUSEMAN- KRYLOW .

werken''
,- pGeschiedenisderGodsdiensten(12
d
1
n
)
'
'
,
sllofdjk,0nsVoorgeslacht(6dln)'',
rBui
tenlandsche Klassieken (53 dln)'',W etenschappeljke Bladen''
,- rAlbum der
Natuur'', pNatllurljke Historievan Nederland (17 d1n)'',- pDeAxrdeenhaarvolken''
,
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verbindtenissen wilde weten, behoorde deze
eerste Russische reis om de lvereld door tal-

rjke ontdekkingen en dooreen naauwkeurig
onderzoek van weinig bekendelanden,bjv.
van de Markiezen-eilanden, van de zeeëngte
van Sangar,van de westkust van het eiland
Jeso,van de La-peyrouse-straat,van de kust

en eene menigle andere wetenschappeljke en
letterkt
lndige geschriften heeft hj zich zeer van heteilandSachalin envandeNoordeljke
verdiensteljk gemaaktbj 0nspubliekendaar- Koerilen, tot de m erkwaardigste van den
enboven de belangen van den Nederlandschen nieuweren tjd.Desgeljksleverdezj belangboekhandelmetdenmeestenjverbehartigd.ook rjke bjdragen t0t verbetering derzeevaartschreefhj eenaantalverspreideletterkundige kundige aardrjkskunde en bezorgde, door
opstellen.onderscheidenemalen washjvoor- Krusensternbs naauwkeurige waarnemingen,
zitter derVereeniging vandenNederlandschen talrjke ophelderingen omtrent onderwerpen,
elktun
0tdhe
gebi
Boekhandel.Voorts is hj 1id van verschil- di
taa
etbeho
ored
en,van
Htjnatuur-,volkeren-en
lende letterkundige genootschappen,wasmeerschreef eene:pReis
malen direeteur van de Nederlandse,
he Maat- om de wereldin dejaren 1803-1806(1810sehapgj van Njverheid enismedeoprigteren 1812)3dln,meteen atlasvan 104 platenl'',
voorzltter van de kweekschool voor onder- welke in de meeste talen van Europa werd

wjzeressen teHaarlem ,enz.,terwjlhjdezer- overgezet,terwjl00k anderegeleerden,zoodagen (Junj 1876)wegens zjneerkendever- als LissjanskoL,Ztxzl
t
/dt
for.
F en Tilesinnhunne
diensten a1s uitgever met de ridderorde der ervaringen** op dien togt mededeelden.Voorts
.
Eikenkroon werd versierd.
leverde hp. DBjdragen t0t de hydrographie
WilltelmingJccpà.Paulina.
/z
l#p()F
z1:Kr'
u- der groote oceane
(n
182(
41
-8119
82
)''
7 - pAtlas de
seman,eene begaafde Nederlandsche schrjf- l'océan paciique
) 2 d1n)'',
ster. Zj werd geboren te Velp bj Arnhem XRécueilde me'moireshydrographiques(1824den 25sten September 1839,ontving hare 0p- 1827,2 dln)'',- en rsuppléments au recueil
voeding in Nederlandsch Indië,volbragteene demémoireshydrographiques(1835)''.In1826
kunstreis door Noord-Amerika en hield in de werd hj schout-bj-nacht en van 1827 t0t
laatstejaren letterkundigevoordxagten opver- 1842 bekleedde hj debetrekking van direcschillende plaatsen van 0nsVaderland?steeds teur van het instituutvoor marine.Inmiddels
optredende a1s eene jverige en geestlge,0f- werd hj in 1829t0tvice-admiraalenin 1841
sehoonietwat heftige verdedigster van demis- t0t admiraal bevorderd, en overleed op zjn
kende regten der vrouw.Onder den psetldo- landgoed Asz in Esthland den 24sten Augusniem Rtella Orlftvl di Frc-l schreefzj: tus1846.- Zjn zoon Paul,schout-bj-nacht
De moderne Judith. Allerhande-bundeltje in Russische dienst, ondernam in 1813 een
(1873;2dedruk1874)''- enpMeester-lfritiek. togtnaardePetsjora,dienhjinzjne:pW eGeen roman ofNovelle,maareen satire, uit- tenschappeljkewaarnemingengedurendeeene
sluitendvoorAmsterdam geschreven,en zonder rei
snaarhetPetsjora-land(1846)''beschreef,zjnevoorkennisopgedragenaanharenvjand, en zjn kleinzoon,desgeljksPaulgeheeten,
ds.H.de Veel',redaeteur der kleinecourant: poogde in 1862 met 2 schepen,door den SiHetNieuwsvan den Dag (1874)''.
berischen millionair Mdorow uitgerust,vande
Krusenstern (Adam Johann von), een Petslora den mond der Jenisseï te bereiken,
verdiensteljk Russisch zeeman en reiziger, doch geraakte bj den mond der Karische
geboren den 19den November 1770 te Haggud golfvast in hetjs,zoodat hj onderhetverin Esthland, ontving zjne opleiding aan het duren der grootste moejeljkheden den 17den
instituut voor marine te Kroonstad,diende in
den oorlog van 1793 op de Britsche vlûot,en
bevond zich in 1797 en 1798 met een Engel

Odober te land Obdorsk bereikte, en van
hier naar Archangelterugkeerde.

K rylow (Iwan Andrelewitsj),eenberoemd

sthen kooraarder in Indiëen China.Reeds Russisch fabeldichter,geboren den 13den Fetegen hetelnde van 1799leverdehj bjczaar bruartj1768 teMoskou,ontvingaanvankeljk
Pa%ï I een ontwerp in tot verbetering van
den Russischen pelshandel, doch vond geen
gehoor. Toen echter Aleœamder den troon beklom , was deze zeer met datplan ingenomen,en op voorstelvan admiraalM oedwinow
en van den minister van koophandel graaf
Roenjanzow werd Krûsenstern belastmeteene
expeditie, die zoowel een nader onderzoek

onderwjs te Twervan zjne moeder,terwjl
hj van een FranschmanaldaarhetFransch
leerde. Hj 1as alle boeken, die hj magtig
k0n w orden en vierde denvrjen teugelaan
zjneverbeeldinq.Vooraldramatische werken
maakten een dlepen indfak op zjn gesaoed,
en reeds 0P l6jarigen leeftjd schreefhj de
Opera: DDe koëjwigchelares''1 die hera te

der noordwesteljke kusten van Amerikaals Twer begunstigers bezorgde, door wier beeen aanknoopen van handelsbetrekkingen m et middeling hj in 1785 een ambttePetersburg
Japan beoogde.Erwerden 2schepent0tzjne Ontving. In 1786 voltogide hjhettreurspel
beschikking gesteld, en den 7den Augustus XPhilomela'', verloor in 1788 zjne moeder,
1803 verliethj de haven van Kroonstad,al- aanvaardde vervolgens eene betrekking inhet
waarhj den 19denAugustus1806terugkeerde kabinet der Keizerin, doch nam 2 Jaren
zonderiemand zjnermanschappen tehebben daarna zjn ontslag,Om zich uitsluitenè aan
verloren. De gevolgen overtroFen verre de de beoefening der letteren te wjden.Reeds
verwachtingen,wanthoewelJapan van geene in 1789 had hj metRaeltmanow,kapiteinder
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arde, het plan opgevat,om voorgezamen- natrium , en dient t0t bereiding van soda,
aluminium en aluin.00k wordt ex eene soort
van porseleinachtig glas van vervaardigd.Het
kryoliet is bl'oos, met eene hardheid van 2,5

ljke kosten eene drukkerj op tengten,en
zjn dagblad D
nDePostderjqesten'')alsmede
sedert1792 X e Beschouwer kwamenaldaar
van depers.IndatzelfdeJaargafhj,inplaats
van laatstgenoemd blad, den ppetersburger

Mercurius''in hetlicht,dieechterweldra0yhield te bestaan.Nu schreefhj bljspelep ln
proza,zooals: sDe dolle familie (1793)'',5De moedwilligen'', - rDe dichter in de
voorkamer(1794)''.Na den doodvan keizerin
Catltarin@ geraaktehj in benarde omstandigheden! doch werd daaruit gered door vorst
Galitz%n,die hem in 1801 t0t zjn geheimschrjver benoemde en medenam naarRiga.
Eerlang eehterzeidehj die betrekking vaarwel!toefdegernimen tjd opdeqoederen van
Gal%tzin in Saratow en vertrok ln 1806 over

t0t 3 en meteen soorteljk gewigtvan2,95

t0t 2!97. Het is kleurloos ot'gekleurd,glas-

glanzlg, doorschjnend, smelt qemakkeljk
voor de blaasbuis en leverteen w1t email.In
W est-Groenland vormt het lagenterdiktevan

bjna 2Ned.elin tinhoudend gneisen hetis
ook tevinden bjMiaskinhetoeral-gebergte.
K ryophoor is de naam van een door
Wollaston uitgedachten toestel,bestaande uit
twee bollen, die door eene glazen buismet

elkandervereenigd zjn en eenig water,maar
geen lucht bevatten. Bevindt zich al het
water in den eenen b0len dompeltmen den
anderen in 0en koud m engsel,dan w ordtde
daarin aanwezige w aterdamp verdigt,en he)
water in den anderen b0l verdampt nu zoo
snel, datde hierdoor veroorzaakte verlaging
van temperatuur voldoende is,Om het water

Moskou naar Petersburg,waarhj zjne vermaardebljspelen:rDemodewinkel''enrEene
1esvoor dochters(1807)''tentooneelevoerde,
en zich eindeljk,door Dmitvietvaangespoord,
op 4o-larigenleeftjd aan dedichtsoortwjdde, in js te veranderen.Hieruitzietmen dus,
welke hem onvergankeljken** roem bezorgen dat voor de vorming van waterdamp eene
zou.In 1809 verseheen nu zpn eerste bundel grootehoeleelheid warmtevereischtwordt.
Fabelen (23 in getall'' die grooten bjval
K shatrlyâs,van Ksltat(beschermen)is
vonden 0n Y7âar0P in 1811 en 1816 rNieuwe de naam van dekastederkrilgslieden bj de
fabelen'' volgden.In 1811 werd hj lid der Hindoes. Zj is na die der Brahmanen de
Russische Académie in 1812 ambtenaar aan

edelste en t0t haar behooren in Hindostan

de Keizerljke bibliotheek,in1830staatsraad,
en ontving voortstalrjkeeerbewjzen enlaargelden,zoodathj in 1841,toen hj zjnebetrekking nederlegde uit de schatkist en de
Keizerljke kaseenJaarljksch inkomen trok
van 11700 roebels. op zjn Tostenverjaardag
stichtte men tePetersburg uitvrjwilligebjdragen een Krylow-stipendium.Hj overleed
op W assilj-ostrow den zlstenNovembel,1844.
Zjne pFabelen''onderscheiden zich door een
echt nationalen geest? door opgeruim de en
goedhartigenaïveteit;zezjn in Rusland een
volksboek geworden en vormen gewoonljk
het eerste leesboek derJeugd,zoodatzj in
dure en goedkoope uitgaven onderalle standen zjn yersyreid.

dekoningen,vorsten en krjgslieden.Eigenljk mag een Kshatriyas niets anders doen
dan oorlog voeren,metuitzondering van de
zoodanigen,die bestemd zjn om een vorstenzeteltebeklimmen.Zelven mogen zjdeVeda's
nietlezen,maarzj hebben hetregt zich die
te laten voprlezen. Zj zjn in 3 onderafdeelingen gesplitst,nameljk diederBondilliërs,
van welke nietmeer dan een enkelgeslacht
op de kustvan Coromandelaanwezig is,-

die der Rad&
japoetra's, waartoe de vorsten
der Hindoe's behooren, - en die der Malt'tzdfdp,welkede laagsteafdeeling derkrtjgslieden omvat.
K ûbeck (Karl Friedrich,vri
l-heer von)
tot Kûbau een Oostenrjksch staatsman,

K rynlca ls eene zeeraanbevelenswaardige geboren te Iglau in Moravië den 28sten Octobadplaats in W est-Galicië.Het dorp ligt584 ber 1780,studeerde te W eenen en te Praag,

Ned.elboven deoppervlaktederzee;erzjn bekleedde aanvankeljk eenige ondergeschikte
3 goede hôtels, 3 groote ppenbare parken, betrekkingen,dûch werd weldra Hofsecretaris
en saen heeft er een prachtig badhuig raet72 bj deH0fkanselarj,zag zich in 1809belast
badkamers, 00ne overdekte wandelplaats en
een wélingerigt salon t0t gebruik van verschillende minerale wateren.De 14 minerale
bronnen aldaar, van w elke de voornaam ste
in het etmaal 185000 Ned.kan watergeeft,
bevatten kalk en eene verbazend groote hoe-

met de zorg voor hetleger,doch keerde na
den vrede als regeringsraad en referendaris

belkoolzuur caldum ,dubbelkoolzuur natrium,
dubbelkoolzure magnesia, chloornatrium en
kiezelzuur. Deze ',aadplaats wordtaanbevolen
tegen bloed-armoede bleekzucht,chronische
m M g- en darmen-ontsteking en zenuwachtige
prikkelbaarheid.
Kryoliet is de naam van eene delfstof,
die met hare beideverscheidenheden (nipholiet en chioliet)in Groenlandvoorkomt.Het
bestaat uit iuoraluminium en Quornatrium en

krachten aan het Lombardisch-venetiaansch

bevat55% iuorium ,13% aluminium en32%

voorts in November 1839 t0t voorzitter der

naar dekanselarj terug.W egenszjneuitstekende bekwaamheid werd hj in 1814 t0t
staatsraad benoemd, waarna men de organi-

satie derherkregene Oostenrjkschegewesten
veelheid vrj koolzuur, benevensjzer,dub- aan hem opdroeg.Vooralbesteeddebj zjne
Koningrjk en aan Tyrol,waarna de Keizer
hem de ridderljke waardigheid schonk. In
1815werdhj aan denministervan Financiën

graaf Stadion, toegevoegd,daarna t0t staatsraad benoemd en in 1825 in den stand der

vrijheeren Opgenomen.Hj bezat eene grondigekennis#erOostenrjkschefnanciën,welke
onder het bestuur van ron X dffdrzzicA niet

weinig inverwarring waren geraakt.Toenhj
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alqemeene Rekenkamer benoemd wasjzoch,t tetten voor mannen, benevens een aantal

hj talrjke misbruiken en verkeerdheden uit
den Weg te nlimen. W egens de gebeurtenissen van 1848 nam hj zjn ontslag,doch trad
in het najaarvan 1849 wederin staatsdienst
en vertegenwoordigde met Seltönl
tals Oostenrjk bj dc tjdeljke Bondscommissie.Nazjn
terugkeer werd hj in 1851 voorzitter van
den rjksraad,en overleed aan de chölera te
Hadersdorf bj W eenen den llden September

andere stukken.

Kuenen (Abraham),eenuitstekendNeder-

landsch godgeleerdejgeboren te Haarlem den
16den September 1828, studeerde te Leiden

en werd erin 1851 adlutorinterpretislegati
W arneriani, in 1853 buitengewoon, en in
1855 gewoon hoogleeraar in de godgeleerd-

heid.Hj onderscheidtzich vooraldooreene

gestrenge toepassing der historische critiek ,
en schreef, behalveeeni
geLatjn3chewerken:
K ubus,cubus of teerling noemtmen in de nHistorisch-critisch onderzoek naar het ontmeetkundeeenregelmatigligchaam,door6 qua- staan en de verzameling van de boeken des
draten begrensd. Zulk een ligchaam heeft ouden Verbonds (1861-1865, 3 dln)'',dezelfde breedte,lengte en hoogte;daarmen pDe godsdienst van Israëlt0taan den onder-

1855.

zjn inhoud vindt doordezemetelkanderte gang vyn den Joodschen Staat(1869- 1870,
vermenigvuldigen,z00 is diegeljk aan ééne 2 dln)'', - pDe profeten in Israël(1875,2
dezer afmetingen in de derde magt.Het is dlnl', - alsmede kleine opstellen in het
om die reden,datmen aan alle derde magten Bjbelsch woordenboek'',- hetrTheologisch
den naam geeft van knbieke getallen.Voorts tjdschrift'' - pverslagen en mededeelingen
za1 het naauweljks noodig zjn te zeggen, der Koninkljke Académie van W etenschapdat men bjv.met kubiekeNed.eleen xegt- P0n,1enz.
hoekigen bak aanduidt,die eene Ned.ellang,
breed en hoog is.Bedraagt de lengte van elk
dier afmetingen 2 Ned. el, dan bevat zulk
een bak 8 Ned. el.W ilmen uit den inhoud
Van zulk een kubus daarentegen de lenqte

Kuën-luën is de algemeene naam der

noordeljke honfdketen van hetHimalaya-gebergte, welke den noordeljken zoom van de

Tibetaansche hoogvlakte omgeeft, noord.
waarts naar hd bekken van Tarim afdaalten
dier afmetingen vinden,djn neemtmen zjne zich vervolgens ten noorden van Ladak met
toevlugtt0tde morteltrekk%ny (ziealdaar).
hetKarakorum-gebergte,het eigenljke HiKûcken (Friedrich Wilhelm),eenverdien- malaya-gebergte en den B010r vereenigt.Dit
steljk Duitsch componist,die vooralfraaje gebergte is n0g weinig bekend; alleen over
melodieën voor liederen geschreven heet'
t, het westeljk gedeelte hebben de gebroeders
werd geboren te Bleckede in het land van k%ehlayintweit eenig lichtverspreid.DezeverLqneburg op den16denNovember1810,t00nde trokken uitIskardo,de hoofdstad van Balti,
reeds vroeg aanleg voor muziek en oefende en overschreden hetKarakorumgebergtelangs

zich in die kunst bj zjn schoonbroeder den Karakorumpas(6000 Ned.elh00g),volgM /z-z te Schwerin. Onder de leiding van den den weg lanpsdeKarakas
jrivieren bedezenmaaktehjsnellevorderingen,enschreef klommennu den elgenljkenKuën-luën,nameeenige militaire marschen, welke den toen- ljk den Elchi-Davanpas(5600 Ned.elh0og),
maligen erf-groothertog PaulFrietfdcAzoozeer waarlangszjElchibereikten.
behaagden, dat deze den lglarigen kunste- K ufsch ofKoessch schriftiseenesoort
naar t0tmuziekmeesterbj zjnekinderenbe- vanArabisch schrift,hetwelkmengebruiktete
noemde.In 1831 ging hj metzjnekweeke- Kufa,eenestad,ten tjdevanOmarinhetjaal'
lingen naarBerljn,waarhj zelflesnam bj 16 derHedslragesticht.Daarindezeplaatsde
B%'rnbaa en weldra bevallige liederen in het taalstudie bloeide,verbreidde zich datsehrift
liehtzond.Voortswashj erden Kroonprins, overanderedeelen des rjks,zoodathetvoor
later koning George van Hannover bj zjne afschriftenvandenKoranenz.gebeziydwerd.oefeningen ln demuziek behulgzaam.In 1839 Kw-yaez'
zxzlfdx noemtmen zoodanlge,welke
zag hj- zjne eerste opera:rDle Fluchtnach opschriften dragen in de Ku:sche taal.Omder Schweiz'' opgevoerd en levendig toege- trent de ontcjfering dier opschriften hebben
Juicht.In 1841 ging hj naarW eenen,waar onderscheidenegeleerden,zooalsAdler,TycAdel,
hj gedurende 6 maanden les ontving van H allenber.q, Castlylioni, M arsden, de ,9c/ en
Seater, waarna hj weder liederen uitgaf, vooral I'
rt
ihn, en in nieuweren tjd Dorn,
zooals: rDas maurische Stëndchen''en rDas Stéckel, de Scl/cg
shausen en Soret zich
. , Ol
M:dchen v0n Juda''.Daarop trok hj naar zeer verdiensteljk gemaakt.
Zwitserland, om er te St. Gallen en te ApKûgelyen (Gerhardvon),eenhistorie-en
penzell zangfeesten van mannenkoren te be- portretschllder, geboren d8n 25stea Januarj
sturen, en vervolgens naar Parjs,waarhj 1772 te Bacharach aan de Rjn,werd met
van 1843 t0t 1846 vertoefde.Hier deed hj zjn tweelinrsbroeder Karï,van wien men
zjn voordeel met de lessen van Halew en hem bjna nlet onderscheiden kon,op 15-Jacomponeerde de opera: DD er Prâtendent''. rigen leeftjdgeplaatstop hetJezu'
feten-gymNadat hj gedurig van woonplaats veranderd npsium te Bonn. Eexst na vexloop van 2
was,M nvaardde hj in 1851 de betrekking Jaxen,toenhun vaderoverleden was,ontvinvan H0fkapôlmeesterteStuttgartenbekleedde gen zj van hunnemoederverlofom zichaan
die t0t in 1861.Na dien tjd vestigdehj zich de kunst te wjden. Ondersteund door den
ambteloos te Schwerin. Hj heeft de melo- Keurvorstvan Keulen, begaven zj zich in
dieën van meer dan 130 fraajeen populaire 1791naarRome,en toen weqensdenomwenliederen geleverdj- voortsuitstekendekwar- telingsoorlog de geldeljkebpdragewegbleef,
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ging Gerhard in 1795 xaet een Jongen Ljf- burg (met Rankej1838)'',- pBeschreibung
landernaar Miinchen,0m door h6tschilderen der Kunstsch:tze v0n Berlin und Potsdam

van portretten in zjn onderhoud tevoorzien, (1838,2 dlnl'',- en npommerscheKunstgeterwjl Karl te Rome achterbleefen er de schichte'' in de ?Baltlsche Studien (1840)7'
.
gunst verwierf van lord Bristol. O0k aan Voorts schreef l1j eene: pGeschichteFried-

Gerhard vielvervolgensdatvoorregtten deel,
en in September 1795 vertrok deze naar
Riga,werwaartszjn broederhem latervolgde.
Te zamen bezochten zj voorts Petersburg,
W aar Karl Van czaar Paul eene benoeming
ontving met een jaargeld van 3000 roebels.

rieh'sdesGroszen'
',- eenerNeuereGesehichte
des preuszischen Staats und Yoll
<s v0n tler
Zeit des Groszen Kurtkrstell bis aufunsere

Karl hierûp in 1803 eene reisvolbragt naar

sten,en in 1843 verbond deministerEieltltorn

'
rage (1844, lstedl)''1- DGedichte'',- en
vooral zjn:rllandbuch derKt
lnstgest
shichte
(1841- 1842: 4de drnk van Ll
ibke 1861, 2
Eenige jaren daarna traden zj in hethuwe- dln)'', - alsmede: ,H.F.Schinkcl.Eine
ljk met 2 zusters,en daar dezevan adel Charakteristik siener kiinstlerischen Mrirkwaren,zorgden de broeders,dat o0k zj in samkeit (1842)''. In 1842 werd hj 1id van
hun adelljken rang werden hersteld. Toen den Senaat der Academie van Sehoone Kun-

de Krim ,ging Gerltard naar zjn vaderland hem voor de aangelegenheden van kunst aan
en naar Parjs, en koos na het ovexljden
zjner moeder (1805)Dresden t0twoonplaats.
Hier viel hj doordehanden van een roover
en vaoordenaarop den zistenMaart1820.Hj
onderscheidde zich dooreenedichterljkecompositie, ideale vormen en een levendig c010riet.- Zjn broeder Karltoefdemeestalop
het landgoed van zjn zwager, den vrjheer
von Aczdfex#àl,te Kurkiillin Ljfand en des
winters in Petersburg, totdat hj in 1827
naar Revaltrok,waarhj den 9den Januarj
1832 overleed. Hj sehilderde voor keizer
Aleœander onderscheidene landschappen uitde
Krim en uit Finland,en gafeene pMalerische

Reisein die Krim (18Q3)''in hetlicht.
Kugler (Franz Theodor),een uitstekend
Duitsch kunstkenner, geboren den 19den Januarj 1808 te Stettin,wjdde zich,dooreen
voortxeFeljken aanleg begunstigd,aan onderscheidene vakken van schoone kunst en vertrok in 1826 naar de hoogesehoolte Berljn
om er in de letteren te studéren. Nadat hj
voorts den zomer van 1827 te H eidelberg
had doorgebragt, bepaalde hj zich bj de
studie der middeneeuw sche kunst en vooral
bj dearchitectuur.Om die reden bezochthj

hetministérie.Dientengevolgereisdehj door
Duitschland,Belgiëen Frankrjk,enschreef:
XUeber die Anstalten und Einrichtingen zur
Fördernngder bildenden Kiinste und zurConservation der Kunstdenkmëler in Frankreich

und Belgien (1846)''.Voortsgafhjuit:oUe-

ber die Ktlnst der Staatsverwaltunj, mit
besonderen Bezuge auf die Verhëltnlsse des

preuszischenStaats(1847)'',- alsook:rGrundbestimmungen fiir die Verwaltung der Kl
lnst-

angelegenheitenim preuszischenStaate(1859)''
.
W jders vermelden wj zjne drama's:slakobëa'' en DDoga und Dogaressa''1- zjne
KBelletristische Schriften (1852,8 dlnl'',zjneglfleineSchriftentlndStudienzurKunstgesehichte (1853- 1854,3 d1n)'', en zjne
XGeschichte der Bauktlnst (1854- 1859, dl
1- 3)''1wiervoltoojing doorden dood werd
belet, daar hj den 18den Maart 1858 overleed.

Kuh (Ephraïm Mozes),eenDuitschdichter,
werd aanvankeljk voor de beoefening der
Joodsche godgeleerdheid en later voor den
koopmansstand bestemd. Na den dood zjns
vaders zag hj zich alsdeelgenootgeplaatstin
de académie voor bouwkunst zonder de les- eene handelszaak van zjn 00m te Berljn en
sen aan de hoogeschoolte verzuim en.Daaren. knoopte hier w eldra betrekkingen aan m et
boven beoefende hj de dichtkunst,de beel- M endelssohn, Ramler,Zeqsdbzw enz.tdoorw ier
dende kunsten de muziek.Zjn oskizzenbuch omgang hetdichtvuur in zjn binnenste werd
(1830)'bevatte eenekeurlezing van zjnege- aangeblazen. Overdrevene goedheid en eene
dichten, com positiën en teekeningen. Vobrts kostbare bibliomanie deden hem weldra zjn
schreef hj:pDenkmëlerderbildenden Kunst aanzienljk vermogen enzjn credietverliezen.
im Mittelalter in den preuszischen Staaten Hj verliet Berljn,deed eenereisdoor H0l(1830,lste stukl'',envervaardigdemetRei- land,Frankrjk,Italië,ZwitserlandenDuitschwïck het: pLiederbuch fiir deutsche Kiinstler land en geraakte ten laatste in een zo0 be(1833)''. Hj beschouwde de beoefening der narden toestand, dat zjne familie hem onkunstqeschiedenis a1s z/ne levenstaak? en dersteunen moest.Zjn rampspoed bragthem
werd m 1833 professor aan de académle te eerst t0t zwaarmoedigheid en maakte hem
Berljn en leeraar aan de universiteit.Twee vervolgens krankzinnig.W èlzaghj zich na
Jaren later schxeef hj eene verhandeling: verloop van 6 jaren hersteld,doeh een aan1)Ueber die Polychromie der griechischen Ar- val van beroerte bezocbt hem in 1785 m et
chitektur und Sculptur und ihre Grenzen verlamming en hj werd zelfsberoofd van de
(1835)''
.Totzjneverderevolmaking volbragt spraak.Hj overleed den 3den April 1790.
hj in 1835 eene reis naarItalië en schreef Zjnebeste gedichten zjn Onderden titelvan:
daarna zjn: rHandbuch der Geschichte der DHinterlassene W erke (1792,2 dlnl''in het
Malerei von Konstantin des Groszen bis auf lichtverschenen.
die neuere Zeit (1837, 2 d1n; 2de druk
Kuhn.Onder dezen naam vermelden wj:
1841)''.Voortsleverdehjeen mantalopstellen
Adalbert Xkfl.
p, een verdiensteljk Duitseh
van kleineren omvang,zooals:pBeschreibung taal- en oudheidkundige. Hj werd geboren
und GeschichtederSchloszkirchezu Quedlin- te Königsberg in de Neumark den 19den Nogeboren uit een Israëlietisehen stam in 1731,
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vezaber 1818,ontving zjneopl
l
tkn geeiding aanhet operatie-leger vereischten, waarbj K'
gymnasium te Berljn, terwjlhj zich in die plaatst werd als chefvan den generalen stt'
dagen reeds op het Sanskriet toelegde, en van den vel
dtuiqmeester % ulay.In die bestudeerde aldaar Mn de universiteit alwaar trekking nam hp deel.aan dezen voor O0s-

hj de voorlezingen van Bopp, Böckl
t en tenrjk vervan voorspoedigen oorlog.Na het
Laekmann met belangstelling bjwoonde. Na eindigen van dezen ontvinqhjhetkommando
zjne promotie in 1837 zag hj ziehgeplaatst over het l7de regiment lnfanterie en later
aan het gymnasium te Keulen, werd er in overeene brigadeteTrente,hetwelk hj ook
1841tgewoon leeraar, en verkreeg in 1856 n0ga1sgeneraal-majoort0taan 1866 behield,
den ltel van professor. Toeqerustmet eene in welk jaarhj zich belastzag metde vergrondige kennis Van de classleke, oud-lndi- dediging van Tyrol. Hiertrok hj metgoed
scheenGermaanschetalen washjruimschoots gevolg tegen de aanzienljke legermagt van
in de gelegenheid,om zich doorvergeljkende Garibaldi te velde en werd nahetsluitenvan
taalstudie en vergeljkende mythologie der den vrede t0t luitenant-veldmaarschalk beIndo-Germaansehe volken verdiensteljk te vorderd.In den aanvang van 1868 zag hj
maken. Hj was de eerste Europésche ge- zich belast met de portefeuille van Oorlogj
leerde1 die na hetverschjnen derrRigveda nam weloverlegde maatregelen t0tbehoudvan
(1838), van Rosen een overzigt zocht te het staande leger en tot vorming eener talgeven van het eigenaardige van de taalder rjke schtltterti. doch behield nietlang zjne
nYeda's''. In het beknopte geschrift: rzur betrekking. Thans is hj bekleed met het
altesten Geschichte derindogermanischenVöl- kommando te Gratz.O0k alsschrjverheeft
ker(1845)''ontwierp hj,gesteund doorzorg- Knltn door onderscheidenewetenschappeljke
vuldige etymologische nasporingen,de hoofd- verhandelingen oversterrekunde,krjgskunde,
trekken van een tafereel, hetwelk den toe- den aanleg van spoorwegen enz.een goeden
stand van beschaving van hetoorspronkeljke naam VerW orven.
Indo-Germaanschevolk z0u voorstellen.voorts
Kùhn (Karl Gottlob)j een verdiensteljk
leverde hj talrjke bjdragen in het pzeit- schrjveroverdegeschiedenisdergeneeBkunde:
sehrift fir vergleichende Sprachforschung auf geboren den 13den Julj 1754 teSpergau bj
dem Gebiete des Deutschen,Griechischenund
Lateinischen'', - en in de:pBeitrëgen zur
vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der arischen,celtischen und slaw ischen

Sjrachen''.Hd eerstgenoemdetjdschriftstichtte
hp in 1851 metAufreeâter zette hetvervolgens alleen voort,en het laatstgenoemde gaf

hj sedert 1856 uitmetRaleéelter.Van eene
nieuwewetenschap,nameljk devergeljkende
mythologie,werden decondslagen doorhem
gelegd.Zjne monographle:rDieHerabkumft
der Feuers und des Göttertranks (1859)/'is
ern hoogst merkwaardig werkje op dit gebled.00k schreet'hj:rMërkisehe Sagen und
Mërchen (1843)'' - pNorddeutsche Sagen,
MërchenundGebrëuche(metReltwart,(1848)''
en rsagep und Mârehen aus W estfalen

(1859,2 dlnl''.
Franz XIAS, vrjheer von X'
ZJI/SJ:J:,een
Oostenrjk luitenant-veldmaarschalk en minister van O0rl0g.Htiwerd geboren den 15den
Julj 1817 te Prosznitz in Moravië,ontving
zjne opleiding aan de militaireacadémiete
W iener-Neustadt, trad in 1837 in di6nst,

klom spoediq op en nam alsmajoordeelaan
den oorlog ln Italië in 1848 en 1849.H ier
onderscheiddehj zich teMilaan,bjCustozza
en bj de bestorming van Montevento?en
vervolgens in Hongarje bj de belegering
van Comorn. Na den val dezervesting was
hj jaren lang chefvan den generalen stafbj
het llde armeekorpsin Hongarje.Inmiddels
was hj met onderscheidene ridderorden versierd en t0t vrjheerverheven,terwjlhj bj
Radetzkf in blakende gunst stond. sveldra
was hj kolonel en in 1856 werd hj hoog-

Merseburg. studeerde te Leipzig in de medi-

cjnen, promoveerde in 1783,werd in 1793

buitengewoon en in 1802 gewoon hoogleeraar
in de ontleed-en heelktlnde en in 1819 inde
phys
ogi
19deniolJ
unej e
18
n40patholoyie,waarna hj den
te Lelpzig overleed.Reeds
de
Vr
doeg bepaalde hj
Zjz
nichoobfj
dwe
rkgeschiedenis
er geneesktlnde.
0P ditgebied is eene uitgave der: KOpera medicorum

Graecorum quae supersunt (1821- 1830,29
d1n).''Voorts schreef hj: popuscula Acade-

mica etphilologica (1127- 1828,2dln)''jXGeschichte dermedie.undphysik.Elektricitët
(1783 en 1785,2 dlnl''- en pDie neuesten
Entdee.
kungen in der medic.undphysik.Elektricitât (1795-1737 2 dln).''- Zjn z00n
Otto Wdrs/ztz'rd A'Rlw, geboren te Leipzig den
Gden Mei 1800 en aldaaroverleden den 5den
Deeember 1863, was er hoogleeraar in de

scheikundeen heef
t zichmetbetrekkinqtotde

stoechiometrie en de anorganischechemlezeel'

verdiensteljk gemaakt. Zjne voornaamste
geschriften zjn: nversuch einer Anthropochemie (18Q4)'', - ppraktisehe Chemie flir
Staatsërzte (1829):',- mAnleitung zurqualitativen chemisehen Untersuehungen (1830)'',
XLehrbuch der Stöchiometrie (1837)'',D
S
ys
tem der anorganischen Chemie(1818)'',
en gDas Cyan und seine anorganischen

Verbindungen (1863)''.
Kûhnast (Ludwig), een verdiensteljk

Duitsch letterkundige, geboren te Fordon in
Posen den lsten Maart 1613, studeerde, te

Berljn aanvankeljk in de regten,dochver-

volgens in de letteren en was achtervolgens
als leeraar in de oude talen verbonden aan
leeraar ill de strategie aan de m ilitaire aca- de gymnasia te Bromberg, Thorn, Rqstendémie te sveenen. lleze betrekking liet hj burg en Mariënwerder.Hj overleedin laatstVaren, toen de gebeurtenissen in Italië in genoemde st
adden 3ostenAugustus1872.Zjn
Af
.a
art1859 de vorsaing vaneenoostenrjksch belangrjkst werk isvoorzeker:oDieHaupt-
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puxkte der LivianiBcken Syntax (187Q)'';voortsschreefhj: XBlick aufdie Verdienste
derHohenzollernum Westgreuszen(1869)'',Toevoegselen t0t het lexlcon van Ihreellini
(1844):'!- en pvereiniging derprincipiellen

(1846- 1847,3 stukkenl'',- enuitgavenvan
een paar werken van Xenw hon.
Ku
-hnöl (Christian Gottlieb) of Kuinoel,
een uitstekend godgeleerde,geboren te Leip-

zig den zden Januarj 1768,studeerde in de

Geqensàtze in unserm altclassischen Stt
ht
lltln- thenlogie en in de letteren en vestigde zich
terrlchte (1856)''.
in zjnegeboortestadalsprivaatdoeent.In1790
Kûhne(Gustav) eenverdiensteljkDuitsch werd hj buitengewoon hoogleeraarindewjsschrjver,geboren te Magdeburg den 27sten beqeerte,voortst
mstosvan debibliotheekder
December 1806,
unlversiteit en in 1796 predikant in de St.
studeerde te Berlt
in in de
wjsbegeerte en bezocht (.
%.de lessen van Paulskerk. In 1801 vertrok hj a1s lzoogkb
khleiermaaer en Se-gel.'Na zjne promotie leeraar in de dichtkunst en w elsprekendwas hj eenigen tjd werkzaam alssecxetaris heid naarGieszen,waarhj eeneuitgavevan
voor de: rlahrbiicher fiir wissenschaftliche XPropertius''bezorgde, doch vervplgenszich
Kritik'', doch vertrok in 1835 naar Leipzig, bepaalde bj de uitlegkundevan hetNietlwe

w=r hj de redadie op zich nam van de: Testameat.Ztjn hoofdwerk isdan00k:mC0m-

D
Zeitunj fiir die elegante W elt''.Met deze mentarii in librûs Novi Testamentihistoricos
bleef hp belast t0t in 1842,en stond daarna

(1807- 1818,4 dln;4de druk 1837)''.Voorts

t0tin 1859 aan hethoofd derredactievanhet leverdehj:pGeschichte desjiidischen Volkes
weekblad: pEuropa''. Inmiddelswas hi
j in (1791)'',- rGem:ldeausderpreuszischenGe1856 naar Dresden verhuisd waarhilduur- sehichte (1799)'',- robservatitmesad N.T.

zaam zjn verbljfvestigde.Voortsschreefhj: ex librisapocryphi:(1794)''
,- pDiemessiaNovellen (1831)'',- pDiebeidenMagdalenen nische W eisagungen des A.T.iibersetztund
oder die Riickkehr aus Ruszland (1833)'
'-- erl:utert (1792)'',- rDie Psalmen metrisch
rEi
ne Quarantaineim Irrenhause(1835),',- ibersetzt(1799)''jenz.Hj ûverleedin 1841.
pKl
osternovellen (1831,2d1:2dedruk1860)''. Kuif (Eene)noemtmen eene vereeniging
- pDieRebellen in Irlaud (1840,3dln;QdJ van haren ofvederen op hethoofd van somdruk 1863)'',- oDie Freimaurer (1855, 2 mige dieren - vooralvan vogels.O0k geeft

dln)'',- pWeiblicheun;mânnlieheCharadere
(1838, 2 dln)''
y rportrëtsund Silhouetten
(1843, 2 dln)'', - >Deutsche Mânner und
Frauen (1857;2de druk 1863)'',- psospiri.
Bl:tterausVenedig(1841)'1,- rMeinCarneval
in Berlîn (1843)''j- pW ien (1855;2de drt
lk
1861)'' - Prag (1851)'',- rV0n Köln bis
W orms(1856)''- rMeinTagebuchinbewegter
Zdt (1863)''1 - de drama's: plsaura v0n

men dien naam aan eene vereeniging van
haren op hetzaad van sommige planten.Der-

geljke gekuifde ztdel vindtmen bj den wilgenboom,de bastaardwederik,dezjdeplant,

den katûenboom enz. Men moet deze kuit'

(desma ofcoma)evenwelnietverwarren met

het zaadpluis (qappus) der zaâmgesteldbloemigen.Dit toch ls buiten op de vrtlcht,maar
de kuifûp het zaad geheeht.

Castilien''
? aKaiser Friedrich 111'' en pDie
Kuikendief(Circus)isdenaam vaneen
Verschwölmng von Dublin,,, - en jjet too- vogelgeslaeht uitde orde derRoofvogels (Raneelspel: pKusz und Geliibde''.Zdne gedich- paces).Hetonderscheidtzich vooraldooreen
ten vindt men in heteerste deylzjner>Ge- ltraus van schubachtige vederen rontlom het
aangezigt. Voor 't overige hebben de vogels
sammelten Schriften (1862 enz.
)''.
Kuhner (Pieter Lodewjk),een begaafd van dit geslacht eene slanke gestaltc,lange
landschapschilder,geboren te Aken den 14den vleugels en staart en hooge pooten ,van voren
Febrtmrj 1812,woontsedert1836teBnlssel. met schilden en geheelmetschubben bedekt.

Onder zgne leerlingen bekleedtdemetroem Hun bek is nietgroot,maar sterk gekromd.
Zj voeden zlch metkleine zoogdieren,vogels
bekendeRomaen deeersteplaats.
Kûhner(Rafaël),eenverdiensteljkDuitsch en ejeren,metkruipende dieren ,insectenen
letterkundige, geboren te Gotha den 22sten wormen. Hunne nesten bouwen zj op den
Maart 1802, studeerde te Göttingen in ëe grond tusschen het riet ofin het kreupelhout
letteren,promoveerde in 1824 enw erdleeraar en hunne ejeren zjn doorgaans bleekgroen.
aan het lycéum te Hannover. Hj leverde: In 0ns vaderland heeft men 3 soorten van
T.Ciceronisinphilosophiam merita(1825)'', kuikendieven,nameljk den brninenà'
lï/
rezltfïç/'
PM.
eene uitgave der XQuaestionesTusculaneae (C.rufus Briss), ook woltIv ot'çietwou'
t
vgevan Coero (1829;4de druk 1852)'',- DVer- naamd en moerassige plaatsen bewonende,stlch einer neuen Anordnung dergriechischen den bl
aaulren 7
r'
?
x27r:p#'
Jd/'(C.cyaneus),diezich
Syntax (1829)'',- oAust'
iihrliche Grammatik vooralin de korenvelden oyhoudt,- en den
dergriechischen Sprache(1834- 1845,2dln)'', graawwen kvikezlt
fïç/i(C.c'
lnerascens Mont.
),
-

aszte Schulgrammatik dergriechirKurzgef

die watkleiner is dan de voorgaa:de soorten

bjvnorkeurin de duinpannen nestelt.
K uilenburg ofC'
alembory,eenstadjeinGel(1837; Q4ste druk 1866)'', - rLateinische derland aandeLek,waarovererv6(5reenigelaVorschule(1842;13dedruk 1866)9',- pschul- reneeneprachtigespoorwegbruggelegdwerd,en
lgelegen,beziteeneLatjngrammatik der lateinischen.Sprache (1842; ineenvruchtbaaroorc
5de druk 1861)'', - rAnleitung zum Ueber- scheschool,eenseminarium derR -ltathglieken9
zetzen aus dem Deutstzhfm in dasLateinische ûnderseheidene inrigtingen van njvexheid en
s1
et
aus
4em
uim 6000 inwoners.Zj wasin vroegerentjd
(
8zen
42 e
n la
terl'' - pAnleitung zum Ueber- r
de hoofdstad van het graafschap Kgdlenburg of
schen Sprache (1836; 4de druk 1865)'', -

ementargrammatik dergriechischen Sprache
oEl

Deutschen im dasGriechische
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eigenljk Culemborgâ,waartoe 00kEverdingen het graafschap,onderteekendehetVerbondder
en Zjderveld behoorden.oorspronkeljk was Edelen, en stond aan het hoofd der Proteshet eene heerljkheid, behoorende tot het tanten,die in 1556 van graafFloris ranPal-

g
raafschap Teisterbant, vervolrens t0t het Ilpfhet gebruik der Gasthuiskerk voorhunne
graafschap Buren,doch na het ultsterven der godsdienstoefeningen eischten. M elehior werd
heeren van Kuilenburg in het midden der

in 1568 door Alva gebannen, en sommigen

16deeeuw werd dezeheerijkheiddoorlteizer meenen, dat hijalsraad en geheimschrjver
Karel V t0teen graafschap verheven ten behoeve van Ffprï.
s vtul Tt#lt-f.Iuater verviel
dit aan het geslacht van Waldeck en n0g
later door erfbnis aan dat van Saksen-HildIwrgAll.9el. In 1720 is het voor 800000

gu
lden aangekocht door de Staten van het
kwartier Npmegen en aan W illem I#r'tengeschenke gegevenq in 1795 werd het echter
lands-domein.Vö0
'r dien tjd wasKuilenburg,
evenalshetnaburigeVianen,eenewjkplaats
voor bankroetiers,
De geschiedenis verlneldt eene reeks van
heeren ran Ox/e-lpr.gA,van welke Gj noemen:Jan,derde heervan O'4Ie-lor.g#!diede
St.Barbara te Kuilenburg stichtte en ln 1240
overleed,- HuibertfT,diehetltasteelvanKui-

van den graaf van Egmond met dezen onthoofdis.

' K uischboom (Vitex agnuscastt
lsL.4is

de naam van eene plant uit do familie der
Verbenaceeën. De soorten van het geslacht
Vite.
r behooren te huis in Oost-lndië en vor'
men er boom en en heesters mettegenoverstaande, gevingerde bladeren en in gekranste
aren geplaatste bloemen.Dezelaatstenhebben
eene korto buis en een z-lippigen,s-spletigen

zoom. De vrt
lcht is eene 4-zadiye bes.De

k'
tdscltboom is een heester, die rulm 2 Ned.

elhoog wordt.Detakken zjneenigzinsvierkant en viltig,en degesteelde bladeren zjn
zaagswjs getand,van boven donkergroen en
van onder lichtgrotm en viltig.De bloemen

lenburg deedverrjzen enin1274stierf,- Jan zjn paars van kleur en de vruchton z00

ff,zesde heer,die erin 1318 aan depoorters groot al
s eene erwt.Dezeheestergroeito0k
het eerste stadsregt schonk en in 1322 over- ln het kreupelhoutnabj de kustderMiddelleed, - Hltbrecld JF', zevende heer,tlie in landschc Zee,en de bladerenenvruchten wem
1347 bj Hasseltin een gevechttegen deLui- den voorheen als geneesmiddelen gebrllikt,
lterw alen sneuvelde, - Johan Tff,achtste vooral tcgen tusschenpoozende koorts,buikheer, die een slot bouwde aan de oostzjde lo0p, verkoudheid, den beet van slangen
der stad en deze versterkte,rooftogten hield
in hetSticht,een trouwe bondgenootwasvan
Eduard '
pmz3 Gelder,en in 1377 overleed:

Joltan .
TT',elfde heer, die talrjke oorlogen

N

voerde m et de naburen en in 1452 stierf,enJasper .!',dertiende heerentevensheervan
W eerde,Borssele,Hoogstraten,St.Maartens-

,

Q 9

djk en Zuilent een moedig krjgsman,die
Karel, Maœimiloan en Maréa en vervolgens

Phili
ps wakkerbjstond in verschillende 00rlogen, waarna hj in 1504te GentoverleLd.
Voortsvermelden wj: Elizabetltvan (lvldz/z-

'
,' .
,z

borgl', eenige dochter van dell voorgaande.

Zj werd geboren den 3osten Maart1475 en
opgevoed met Phâlips, de zoon van M aœizlillloz en M aria, terwjl zj vervolgens als
staatslt
lfer bj Johanna,de gemalin van Phi-

..

.'

-

.
h
-

N

YJ

-

'

van Lalaing betrok zj op gevorderden leeftjd hetvoorvaderljk l
tasteelteKuilenburg,
waar haar biechtvaderJohan van s'cFzpopAp'
to

haar scherpe plakaten tegen de ketterj ontlol
tte. Zj overleed den 9den December1555
ill den ouderdom van 82 Jaren en werdte
H oogstraten bcgraven, w aar een praalgraf
hare rustplaatsaanwjst.- Nog vermeldt de

x

')'

N
- ..
k 'N
..x'

schoonheid en gaven des geestes aan het Hof
eene algemeene hulde, huwde eerst metden
vliesridder Joltan van Zy/v ezzllffr.g,vervolgens

goederen aan harenaastebloedverwantenoverdroeg en hare inkomsten aan hetstichtenvan
weldadige instellingen besteedde.Na dendood

z

N -((

J@&jgeplaatstwerd.Ztjontving wegenshare

metAntonisran Zclizw,heerlt
attAozl/tgz
e,
maar bleef kinderloos, zoodat zj hare vaste
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Dekuischboom lFVfp.
'ragnusctuf'
tt#).

enz.W j geven hierbj de afbeeldingvan den

stengel op ll
tde der natuurljke jrootte,in

a van eene opengesnedene en ultgespreide
bloem , in b van een stamper,in c van eene

gescbiedeniseen M elchior'tlco?Culemborylt,zoon ri
jpe en in d van eene onrjpe doorgesnedene
van GerritA'
làdrf, beiden in de rsententiën'' vrucht,alles op 3-voudige grootte.
van Alra bastaarden ran Culemborgkgenoemd.
Ku-klux-genootschap of eigenljk
H'- was in 1555 stadhouder der leenen van Kw kluœ-klan-aenootschap, volgens som migen
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eene geluidnabootsing van het spannen van deelte van het groote Fransche leger onder
den haan, het afdrukken en het ontbranden r@n .
DJ- :.Eerstgenoemden rukten onderden
van den revolverj is eene in 1867 gevormde prins von tgcAocrzdlùer,g uit Bohemen naar
vereeniging van voorstandersderslavernj in Dresden,nadat Napoleon naar Silézië wasge-

No
ord-Amerika.Zj ontstondineeniyecounties trokken,slechtseenegeringekrjgsmagtachvan Noord-carplina en verbreiddezlch weldra
terlatende. Op het berigt daarvan keerde

over alle Zuideljke Staten der Unie,ver- echter Napoleon terug en deed den Qssten Aéw oesting en m oord in haar schild voerende

gustus des avonds generaal ran Damme uit

tegen de vrienden der vrjheid en tegen de Stolpen voorwaarts trekken met 30000 man.
door deze Opgerigte scholen t0t ontwikkeling Ileze overschreed den 27sten bj Königstein

der Negers.De leden der vereeniging hebben
zich door een duren eed tot geheimhouding
verpligt.De misdaden dierleden haddenreeds
in 1870 de opmerkzaamheid gaande gemaakt
van het Congrès en er werd eene wet uitgevaardigd, om de door hen gepleegde Overtredingen te straFen, doch hetgenootschap had
reeds zulk eene uitbreiding verkregen,datde

de Elbe, sneed aan den regter vleugelder
Verbonden Mogendheden den terugtogt af

en rukte,bjde tjdingaangaandedeuitkomst
van den slag bj Dresden,inBohemen verder
naarTeplitz,om erden wjkenden vjand in
den rug tevallen.Von zscFlz
?zwrzepùe.ç wasdoor
de nederlaag van zjn linkervleugelgenoodzaakt om over Dippoldiswalde en den kam

toepassing dierwetveelalt0tde onmogeljk- van het Erzgebergte naar Teplitz terug te
heden behoorde.In Maart 1871 vroeg degou- trekken en er zjnevroegere stellingte herverneur van Zuid-carolina militaire hulp t0t nemen.DeRussen ondergraafBardayzouden
demping der wanordeljkheden van het Ku- den w eg over Dohna en Gieszhiibelnaar Teklux-genootsehap, zoodat weldra eene anti- plitz volgen,m aar bewogen zich desgeljks
ku-klux-wet tot stand kw am , die aan de over Dippoldiswalde, hetgeen aanleiding gaf
ambtenaren der Unie tegenover de leden van toteenigeverwarring.Ook zondhjaanprins
dat genootschap eene schier dictatoriale magt En-qenius llc,
p Wûrtember.g detjding,dathj
verleende.Daar deze wet de gemeenschappe- zich,bjaldien deterugtogtoverPeterswalde
ljke vrjheid bedreigde,konden zelfsaanhan- afgesneden was, langs Maxen bj hethoofdgersderrepublikeinsche partj haarnietgoed- leger kon voegen;doch de Prins veroverde
keuren.Intusschen heeft in de laatsteJaren stormenderhand den Kohlberg en den hollen
dat genootschap w einig m eer van zich doen
hooren.

weg van Gieszhiibelen bereikte Peterswalde
den 28sten Augustus.Aan hem komtde eer

Kukolnik (Nesto1
-)ofKoekolnik,een verdiensteljk Russisch dichter en novellist,geboren in 1808,studeerde op het lycéllm Besborodko te Njeshin, trad te Petersburg in
staatsdiensten begon zjneletterkundige100p-

t0e, dat hj het legergered heeft, en niet

aan Ostrmann,zooals velen hebben beweerd.

In de dalkom van Kulm werd hj door de
overmagt teruggedrongen. Dââr vernam hj
van den Koning van Pruissen,die inTeplitz
baan met het dramatisch godicht:r'
rorquato was aangekomen, den hagcheljken toestand
Tasso''. D aarop volgden de drama's: rGiulio
M osti''1- XLeisewitz'',- pRoxolane''1- en

van het leger in het Erzgebergte,alwaar zieh
keizer Aleœander bevond. H et was dusvan
Knlees Cholmskj'', - voorts de roman: het hoogste belang eene positie te behouden,
XEvelina de Vallerol (1841,3 d1n;Qde druk welke onmisbaarbleek voordeveiligheid van
1842)':,benevens:pAlfen Aldona (1842)!,,- het leger. Heldhaftig verdedigden de Russen

en rDe beide Kostylkow (1846)''.Van 1845
tot 1846 was hj belast met de redadie van
een: XGeïllustreerd Afagazjn'' en leverde
daarna hettreurspel: ppatkoel(1846)''.O0k
schreefhj den roman:pDedrietjdperken''
de novelle:pD e procureur'' - hetdrama:
Het vlootfeest in Sebastôpol(1854)'',- en
rDe belegering van Azof (1855)'.Hj k0n

op den 29sten Augustus,bj den aanvalvan
van Dtzzzl-d,elken voetgronds tot aan 11uur
des vöörmiddags.Op dat tjdstip verscheen,

staatsraad ln werkeljke dienst,vestigdehj
zich te Taganrog in hetzuiden van Rusland
om er zich geheelen alaan zjnedichterljke
uitspanningen te wjden.Dâlrschreefhjonder
anderen den roman:rDebeidezusters(1865)''

stand bj Kulm ,metzekerheid verwachtende,

volgens opontbod van den Koning van Pruis-

sen, een Oostenrjksch regimentdragonders,
en daarna de Russische garde met 2 divisiën
kurassiers onder bevel van grootvorst Con-

:JJI/'
i/..Dooreenmoorddadiggevecht,waarin

.

zich niet vereenigen methet kotlde realismus een kanonskogel Ostermann van zjn linker
der Russische letterkunde en verloordienten- arm beroofde,werd de positie bj Arbesau
gevolge de gunst van hetpubliek.Nadathj behouden.Toen hetdonker begon te worden,
zjn ontslar had genomenmetden rang van eindigde van Damme het gevecht,en hield
dat Napoleon of M ortier den volgcnden ochtend zou opdagen. W él w as eerstgenoem de
den 28sten Augustus met de garde tot Pirna

yoortgerukt, maar weyens ongesteldheid en

aan den Poolschen omwentelingsoorlog ont- tengevolge van hetbengt van hetverliesvan
leend.
den slag bj Groszbeeren naarDresden terugKulm , in het Boheemsch Chlnmee, een gekeerd,werwaarts later,op zgnbevel,M orBoheemsch dorpje, 3 uren gaans ten noord- fzdr metde Jonge garde moest volgen.
Inm iddels echter had zich de legerafdeeling
w esten van Teplitz gelegen, is m erkw aardig door den veldslag van 29 en 30 onder bevelvan K lelst volgens het plïn van
Augustus 1814,waarindeVerbondeneMogend- generM l GroW ann, chef van den generalen
heden de overwinning behaalden op een ge staf,van denbekrompen weg overdenGeiers-
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berg,reeds met soldaten gevuld,langs zj- in 1818 geplaatstalskadetaan deartillerie-en

wegen naar den grooten wegvanPeterswalde genieschoolte Delft,werd in1820kadet-élève
begeven.W are Napoleon ofM ortier uitPirna onderdeOrdersvaninspecteur-generaalBlanken

derwaartsgetrokken:Kleistz0uverloren zijn bj de werken van hetNoord-llollandschekageweest en çan .
DJ/ACPI:had gezegepraald.Te- naal,in 1822 élève-adspirant, in 1823 adspivens had non z
gcAf
mcrzdpscz'
?,in de vlakte van rant-ingenieur,en in 1825 ingenieur van den
st

Kulm gekomen,aan de Rtlssen bj Arbesau waterstaat 2de klasse, belast met de rjksverstûrking bezorgd en zich persoonljk ver- dienstin W est-vlaanderen, bjv.metdebegewist van de positie en desterktevan den langrjke havenwerken van Ostende.In 1831
vjand. Dientengevolge werd besloten, dat werd hj toegevoegd aan dellhoofd-inganieur

men den 3osten Augustus ran DammezOuaantasten;men deed Coloredoen BianchiuitDllx
oprukken en zond bevel aan Kleist om den
aanval te ondersteunen.Men z0u om den linker vleugelvan ran Dammeheentrekken,om
hem tusschen Kulm en het gebergte in het

Gondrlaan te 'sGravenhage en belast met de
invoering van een algem een stelsel van peilschalen langs de hootklrivieren en metde opmetingen en triangulatiën vooreenealgemeene

kaartdierhoofdrivieren(0pdeschaal1:5000),

aan het Topographisch Bureau op steen ge-

naauw tebrengen.Bjhetaanbrekenvanden bragt en in 1860 afgewerkt.In 1835 gag hj
morgen tastte Barolay denvjandaan,waarna zich benoemd t0t ingenieur lste klasse,en in
Knorring, Colloredo en T'
ianelti de hoogtt!n 1837washjwerkzaam aandenRjnspoorwegj
bestormden , die d001- den linker vleugel der terwjlhj in 1841 hetterrein Opnam van den
Franschen waren bezet.N0g altjd wankelde spoorweg van Aken naar Alaastricht.Hj 0nde uitkomst,toen om 11 uur KleistuitN0l- derhandelde Overde sqoorwegaanslui
tinyen in
lendorf, vanwaar van Damme JuistFransche 1845 met Hannover, ln 1847 met Prtllssenj
hulptroepen verwachtte, zich in den rug van en in 1852 met België.Sedert1847washj
den vjand wierp.Ingesloten in de dalkom commissaris des Konings bj de spoorwegvan Ktllm ,poogde 'van Dammezicheenuitweg maatschappjvanMaastrichtnaardePruissische
te banen naar de zgde van Nollendorf?doch g1*o11zen sedert 1848 cgnsulèrend ingenieur
hetgelukte slechts aan een klein gedeeldeder der Overjsselsche spoorwegmaatschappj,en
ruiterg,aan de krjgsgevangenschap te ont- ill 1849 werd hj inspecteur van den watersnappen.Fv zDammeen 3 gerleraalsm et10000 staat.MetConrad en W enekebaeltwerd hj in
man moesten zich overgeven,nadat zj een 1850 belast metden aanleg van een telegraafverlieshadden geleden van 81stukken geschut net in Nederland,en in 1851 en 1852 zorgde

en 5000 dooden.Bj Arbesau zjn doorPruissen, oostenrjk en Rusland gedenkteeltenen
opgerigttervfxheerljkingvandienmerkwaardigen slag.
K ulm bach, een stadje met ruim 4000
inwoners in het Bejersche arrondissement
Opper-Franken, ligt in eene bevallige landstreek aan de W itte Main en aan den spoorweg, en isvermaard wegens hetuitmtlntend
bier,date1*in groote hoeveelheid gebrouwen

van derXlflte BerljnenteBrussel)datNederlandik1deDuitsch-oostenrjkschetelegraafvereeniging werd opgenomen. Van 1856 t0t
1863 Wa'
S hi
j adviseur der regéring over de
Maasquestie en onderhandelaarbj de Belgi-

scheregéring.Zjneadviezen overdiebelangrjke aangelegenheid vormen 8 of9 ljvige
folio-deelen.Nadathj in 1857 t0thoofd-ingenieur benoemd was, Opende de aanleg van
staatsspoorwegen in 1860 voor hem een nieuw

en door geheelEuropa,Ja,naar Amerika en
Australiëverzonden wordt.Daarenboven zjn
er steenbakkertjen en eene groote katoenfàbriek.
K um as (Constantjn Michaël) of Koemas,
een Griekseh schrjver, geboren in 1777 te

spoorwegcommissie, doch vedkreeg op zjn
verzoek in 1863 daaruitzjn ontslag,en werd
weder adviseur. Ntl hield hj zich bezig met

k
unde en wjsbegeerte - vooral schoolboeken - in het Nleuw-Grieksch vertaald.O0k

K unersdorf,een dorp bj Frankfortaan

veld van werkzaamheden.IJj was lid der

het ontwerpen van eene haven te Scheveningen, rigtte met Conrad en Simons hetInstiLarissa in Thessalië, studeerde te W eenen, tuat voor Ingenieurs op, en overleed den
werd leeraar aan hetgymnasitlm te Smyrna, k
26
lsten ganuarj 1864. Hj was 1id der lste
daarnateConFtantinopel,laterw ederom leeraar
assevan hetvoormaligKoninkljk Instituut
te Sm yrna,begafzich in 1817 nogmaalsnaar en later van de Koninkljke Académie van
W eenen, bezocht voorts andere hoogescholen W etenschappen, lid consultant van het Bain D uitschland, kwam in 1820 w eder te taafsch Genootschap van proefondervindeljke
Smyrna,zag zith doordenGriekschenopstand wjsbegeerte,ridder en laterkommandeurder
genoodzaaktoln dewjktenemennaarTriëst, orde van den Nederlandschen Leeuw ,xidder
waar hj zich in 1834 belastte methetbestuur met de ster van de orcle derEikekroon,komderGrieksche sehool,en overleed inMei1836. mandeur del-Belgisehe Leoppldsordeenridder
Hj heeft een groot aantal geschriften over met de ster van de Prtlissische orde van den
geschicdenis, aardrjkskunde, wis- en sterre- Rooden Adelaar 2de klasse.

de Odel
',is vermaard wegens den aldaar op
bewerkte hj in deze taaleene pAlgemeene 12 Augustus 1759 geleverdenslag.Frederik 11
geschiedenis (1826- 1832,12 d1n)''naardie stond aan de grenzen van Opper-silézië en
van Beeker.
hield Da%ninhet0og,terwjldeRussenonder
Kun (L.J.A.van der), een nitstekend Soltikow voorwaartsrukten naarde Oder,om
Nederlandsch waterbouwkundige, geboren te zich md Landon tevereenigen,die hen met
Utrecht den zlsten Septcmber 1801) zag zich 30000 man tegemoet toog.Om deze vereeni-
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ging te beletten,had Frederik generaal W edel dathj zich opden rjksdag teFrankfortover

gelast om tegen de Russen op te trekkenj
doch laatstgenoemde leed bj het dorp Kal
tusschen Ziillichau en Krossenden 23stenJulj
denederlaag,zoodathj overdeOderachterwaart8 moest wjken.Nu namen deRussen
Frankfortinbezit,enteqenhunnevereeniging
met de Oostenrtkers,d1e onder Laudon en

dekinderloosheidzjnergemalinbeklaagdheeft.

Toen later delasteràetonberispeljk gedrag
der Keizerin poogdetebezwalken,onderwierp

zj zich M n een godsoordeel,wandeldeblootvoetsovergloejendeploegtjzersenovertuigde
daardoor den Keizer van hare onschuld.Na

zjn dood begaf zj zich in hetdoorhaarge-

Haddik Oprukten,bestond nu geenerleibelet- stichte klooster Kaufungen bj Cassel, aan-

gel.DeKoningmogtdusgeenooyenblik ver- vaardde den slutier in 1025, overleed den
liezen,indien htjzjneer:andenwllderedden. 3osten Maart 1038, en werd in den dom te
11j deed derhalve de groote Oostenrjksche Bamberg bjgezet. Innoeentlu 1IInam haar
armee onder Daun dooreen korpsonderprins

op onder de Heiligen.
Hendrlk in bedwang houden en snelde zelf
K unst.Nietalleen ditNederlandschewoord,
naar de Oder. De Verbondene Mogendheden, afkomstig van kunnen: maar 00k hetGriek60000 man sterk,hadden eene positie ingeno- schex'
lz)
!'
q en hetLatdnsch ar8geven in het
men op den regter oever van de Oder bj algemeen eene door oefening verkregene vaarFrankfort.DeKoningdeedzjnleger,omstreeks digheid te kennen. Men spreekt in dien zin
40000 man tellende,ten noorden van diestad van kookkunst enz. In aesthetische beteekeover de rivier trekken en waagde den v0l- nis echter bedoelt men methet wool'd kunst
genden morgen den slag. De regter vleugel de schoone 0f vrpe
* kunsten, nameljk: de
der vjanden was doox de Oder, de linker bouw-, beeldhouw- en söhilderkunst,de mudoor m oerassen, wouden en verschansingen ziek en de pnëzj,- waarbj sommigen nog
en het tkont door diepe kloven gedekt.Toch de tuinierkunst, degymnastiek (danBen,rj-

gelukte het aan de Pruissen bj hun aanval den en vechten) en detooneelkunstvoegen.
op 'svjands linker vleugelna een lang en Vraagt men naarhetverschiltusschen de gebloedig gevecht, il1 weerwil van een hevig noemdevaardigheid en de schoone kunst,z00
kartetsvuur uit 100 Russische stukken, de is dat hetzelfde als tusschen hetnuttige en
schansen te beklimmen,de batterjen tever- het schoone.De schoone kunstverliestwe1is

overen en de Russen op de vlugttejagen, waar het nuttige niet uithet00g,maarzj
en reeds des namiddags te 6 ure snelden gaat verder en zoekt tevenB het achoonheidsboden metdetjdingderzegepraalnaarSilézië gevoelte bevredigen.
De behoefte aan schoone kunsten is onafen naarBerljn.Intusschen waren deRussen
n0g in het bezitvan sterkepunten,eninstrjd scheideljk van 'smenschen natuur;menvindt
metden raad zjnergeneraals,nam deKoning haar zelt
b bj deruwstevolken.Hetismerkhet besluit om metzjne afgematte troepell waardig, dat overal de schoone kunsten in
ook den regter vleugelder Russen aan te tas- den aanvang voortvloejen uit hetverlangen
ten.Hierechterbehaaldehj geenebeslissende om altaren,heiligdommen en gedenkteekenen
voordeelen.Om de zjnen te ondersteunen, op te rigten vool.goden enhelden,om afgodsriep de Koning generaal Seydlitz m etde rui- beelden van leem , steen of m etaal te verterj te hulp.Hiervan maakte Landon,t0t op vaardigen,en den roem van hetvoorgeslacht
dat oogenblik door Seydlitz in bedwang ge- in dichterljke taalteverkondigen.Deschoone
houden,aanstondsgebruik.Metzjneruiterj kunsten vloejen voortuitonsgemoed,- zj
wieq hj zich op de vermoeide bestormers, zjn de dochters van hetgevoel.Demensch
en dlt besliste den slag. Te vergeefs Bpan- vormti
n zjn geesteenevoorstellingvanzjne
den de Pruissen zich in om den Spitzberg te goden en helden,en hj zoekt dlein zjne
veroveren. Een nieuwe aanval van Landon beelden aanschouweljk te maken.Hetgevoel
joeg hen op de vlugt;zj verloren 26000man Niordt dus door de afbeelding geholpen.De
en bjna alhungeschut,terwjlo0k devjand kunst isalzoo,a1s gewrocht derverbeelding,
:4900 man op hetslagveld liet.Twee.paarden eene werkzaamheid desgeestes;zj wileene
werden onder den Koning doodgeschoten, en gedachte tastbM r maken. Zj is dus eene

rengeweerkogelverpletterde een gouden étui taal,evenzeera1sdetaalderwoorden.Bovenal

ln zjn vestzak.Demoed van den ritmeester echter getuigt ztj van 's menschen aard als
Prittwitz redde hem van de gevangensehap. gevoelswezen,van zjn hartjvan zjneliefde.
Seydlitz, Flk, Hûlsen en andere generaals
waren gewond, generaal Puttk- mer en
de diehter E'
tvald -/1K lelstgesneuveld.

De kunst geeftons dus niet,zooalsdewetenschap, enkel begrippen,maarvoûrstellingen,

in 1002 a1s koningin der Duitschers en in
1014 door Benedidlts VIII te Rome als keizerin gekroond. Volgens eene sage hadden
de beide echtgenooten de gelofte van onthou-

der natuur en des geestes. De wereld is
öf bewustelooze natuur öfzelfbewuste,denkende en handelende geest.Tusschen diebeide

daden) karaktertrekken,- zj bekoort0ns
Kunigund (DeHeilige),gemalinvankei- door de volheid en frischheid van het zintuizer Hendrik Jf, was eene dochter van graaf geljk waarneembare.
Rieafried kl
tzs Luembury. Methaar gemaal, Men heeft zoovele soorten van kunstalser
hertog Hendrik f
lcsBel
jeren,werdzjteMainz vormen van uitdrukking zjn voor hetleven
uitersten bevindt zich het onzjdig gebied,

d
ing van allehuweljksyemeensehap afgelegd. waar dezelfbewuste geestreeds aanwezig is,
Intusschen mag men dlt met betrekklng tot maar n0g niet denkend enhandelendoptreedt,
4en Keizer betwjfelen, daar men verhaalt, zich enkelopenbarend in het onbepaaldestre-
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ven van het gevoel.. Daarnaar regeltzich de kunst,zj belemmerden 00k vaakdevrjeont
kunst in hare verschillende gedaanten.In de wikkeling van deze,weshalvezjdoormannen
voorstelling van de bewustelooze,zuiver zin- als Carstens,zgcMck,XocA, Tkorwaldsen enz.

neljke wereld der vormen beweegtzich de alskunstverknoeisterswerdenveroordeeld.Wj

beeldende kunst, - in het doorgronden en mpgen echter niet vergeten,datde zoodanischilderen van '
smenschen daden en eigen- gen,die aanleg hebben voor de kunstenzich
schappen derpoëzjj, en in debevrediging m etgeestdriftaan hare dienstwillep wjden,

van de meest kinderljke gevoelens des gees- aan dergeljke inrigtingengeleqenheidvinden,
tes de muziek.M en splitstvoortsdebeeldende om zich te oefenen in verschlllendevakken,
kunstin bouw-,schilder-en beeldhouwkunst, dievoorhen onmisbaarzgnjindewiskunde,
naargelang zj zich uitsltlitendbepaaltbj de hetpersyectief,deontleedkunde,dekunstjehiedenls en voorts in alles watbetrekklng
ljnen, vormen en evenredigheden der onbe- sc,
werktuigde natlltlr, bj deuitwendigege- heeft op hettechnische gedeelte van hun bedaante vanbewerktuigdewezens,inzonderheid
van menschen, of dool
'licht en kleur den
indruk van hare voorstellingen zoekt te verhoogen. Iedere soort van kunst heeftvoorts
hare eigenaardige bouwstoFen en voertuigen,
de bouwkunstenaar cn de beeldhouw ersteen,
metaal,hout enz,j- de schilderverwen,de toonkunstenaar de menseheljke stem of
een muziekinstrument,- endedichterdetaal.

r0eP. D00r hetherleven der kunsthebben de
académiën in onzen tjd eenebetereinrigting
verkregen. Coenelins en Soltadow hebben zich

verdiensteljk gemaakt door eenegeleideljke
hervorming van die te Miinchen en te Di
isseldorf.Men vindt voorts dergeljke scholen
vopr kunst in Duitschland te Dresden? Ber1jn, Karlsruhe, W eimar enz., en ln 0ns
Vaderland teAmsterdam ,'sGravenhage,Rot-

De kunstenaarsgenieten bjhetbezigendaar- terdam en Groningen.
van eeneonbeperkte vrgheid,enmenspreekt Kunstdrift noemtm0n de eigenschapVan
daarom teregt van vrje kunsten. Het is vele dieren 0DA sommige werkzaamheden 0P
duideljk,datmen hetzelfdevandetuinbouw- eenehoogstkunstigewjzetevolbrengen.W j
kunst, van de danskunst en van de drama- merken haar bjv.op bj de vogels i
n den
tische klmst niet verzekeren kan.O0k deze hoogst kunstmatigen bouw hunner nesten,bepalen zich nietbtj hetnuttige,maar stre- bj de bjen in het vervaardigen,vullen en
ven naar hetschoone,doeh de kunstenaar is slui
ten dercellen,waarin zj deù hpnig verhier gebonden aan een bepaald stuk grond,of zamelen,- bj de spinnenindesierljk enreaan zjn eigen ligchaam.De stofbelemmert gelmatig geweveneweb,enz.W jmerken0p,
hier de nadering t0thet ideale.
datdievaardigheidniet,zooalsbjdenmensch,
Een en anderzj voldoende 0m aan te t00- door onderwjsen oefening verkreyen wordt!
nen, dat kunstvaardigheid geene kunst is in maar een ingeschapen vermogen 1s,waarbj
de verhevene beteekenis van het woord.De van vrje keusofschepping geenesprakekan
kunst is eene telg van gevoelen verbeelding; zjn.DeJongere dierenverstaandekunstevenzj wordtveredeld doorden smaak,doorhet goed alsdeoudere.00kstrektdiekunstdriftt0t
besef van de wetten der harm onie, en de volvoering vaniets,wat voorhetschepselvolkunstvaardigheid dient alleen om met de str
K
ekuns
tnotoge
dza
keljkis.
grootst mogeljke naauwkeurigheid de geschledenis noemtmen hetwew rochten onzer verbeelding aanschouweljk tenschapyel
jke tafereelvan den oorsprong en
v001'te stellen.
de Ontwlkkeling der kunst,bepaaldeljk van

Kunst-académ ie of qeadlmie '
?
lJv beel- debeeldende kunsten.Zj iseenetelgvanden
Axt
fe kwnstis gewoonljk de naam van inrig- nieuweren tjd. W él bevatten de gesehriften
tingen van onderwjs,waarJeugdigekunste- der Ouden, inzonderheid de natullrljke hisnaars hunne opleiding ontvangen. D e eerste

sporen van eenederreljkeinrigtingvindtmen
bj hnarâone,de stlchter der schilderschool
te Padua,die doorzjne verzameling vanantieke kunstgewrochten een belangrjken in-

torie van Plini'
t
œ en de GriekschereisbeschrjvingvanPansaniastalrjkemededeelingenover
dekunstderOudenenoverhunnekunstenaarsj
maar zj geven 0ns weinig meer dan eene

dorre opsom miug van hunne namen en gevloed had op de Italiaansche ktlnstenaars der wrochten, zonder iets te vermelden van de
15de eeuw .De school,doorLeonamdoda Fbozcb ontwikkeling der kunstofvan heteigenaarte Milaan geopendtdroeg reedsdennaam van dige der verschillende scholen en tjdperken.

académie, doch van eene eigenljke académie
k0n eerst sprake zjn in den bloeitjd van
Lwdovoo Ccrlcowl, de stichter der schilderschool te Bologna. Na dien tjd verving de

Middeneeuwsche schrjvers leveren enkele be-

ktmst in de dagen van Lodewi;k XIV van
de geur van het H0f doortrokken werd,
moesten overalvan hetH0fafhankeljkeacadémiën verrjzen. Z00 ontstonden er kunstacadémiën tePartls(1648),leBerljn(1694),
te Dresden (1697)enteB'
reenen(1726).Waren
zj in sommigeopzigten bevorderljk v00rde

hun tjd enkelt0tbiographischebjzonderheden
en t0t de kunst der ouden.De stichterder
wetenschappelgke kunstgeschiedenisisJohann
Jàcc/zivl W inekelmann, die eene uitstekende:
GeschichtederKunstdesAlterthums(1764)''
leverde. Deze geschiedenis geeft eene voorstelling van hetkunstschoon en vanzjnever-

rigten over sommige voortbrengselen,inzonderheid over die der botlwkunst, m aar geschiedkundige beschouwingen zoekt men bj
kunstschool het bezoek der ateliers,en wel hen te vergeefs. Zelfs die der 16de en 17de
te meer naar gelang het verband tusschen de eeuw , toen de kunst bloeide, bepalen zich
kunst en hetvolksleven losser werd.Toen de metbetrekking t0t de grootekunstenaarsvan

IX.
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alsmedehetyebruikderalcarazza'sin Spanle
teekening,vanvorm envanuitdfukking,- zj en der ghindle'sin Indië.Beide zjn poreuze
houding t0t de natutlr,van deschoonheidvan

behandelt de bouwstoFen, voor de at
konder- vaten, die eenig vocht doorlaten, hetwelk
ljke schoone kt
lnsten verei3cht: de kunst- aan de buitenste Oppervlakte verdampt en
vaardigheiden den stjl,- zjwjstopde00r- hierdoor kotlde veroorzaakt.- N0g een ander
spronkeljke ljnen derkunstmythologie bjde m iddel Om ktlnstkoude voortte brengen is de
voorstelling deraloudegoden enhelden,- zj mechanische uitzetting van sterkzaâmgeperste
vestigt den blik op den oorsprong, de ont- lucht.Bevindt zich deze tegeljk meteenig
wikkeling en hetvervalderkunstbj Egyp- water in een vwqt,en laatmen haardooreene
tenaren, Etruscers,Grieken enRomeinen ,en kraan ontanappen,dan voertzj watermedey
weetmetongemeene scherpzinnigheid de 00r- hetwelk alsjsaan de kraan achterbljft.

zaken van datklimmen en dalen aan tewj- Kunstmann (Friedrich),eenverdiensteljk
zen,waarbj klimaat,godsdienst,volksgeest geschied- en aardrjkskundige, geboren te
staatsregeling en zedeljkheideenbelangrjken Ni
irnberg den 4den Januarj 1811!studeerde
invloed oefenden. Uit deze krachtige werk- in de wjsbegeerteen godgeleerdheldenwerd
zaamheid van W inckelmann ontstond vervol- eerstkapellaan te Bam berg,toen leeraar aan

gensde wetenschapderarchaeologie(oudheid- eenenjverheidsschoolen bjhetkadettenkorps
kunde).Had Winekelmannzich t0tde Ouden te Miinchen, van 1841 t0t1846 onderwjzer
bepaaldj o0k de middeneetlwen werden in
haar regt hersteld door 0.F.ron ./l-oAr in

van prinses donna Amalia 1,14 zrczïlfô' te
Lissabon,en in 1847 professor aan de uni-

zjne: pltalienische Forschungen (1827)''
.Na versiteit te Miinchen.Hj leverde onderscheidien tjd ontwaart men ophetveldderktlnst- dene oystellen in de pAbhandlungen'' der
geschiedenis eene ongemeene levendigheid.De Académle te Miinchen,alsmede in de pllistoeene monographie volgt op de andere.Hield risch-politische Blëtter''. Voorts noemen wj
men in den beginnehet oog schieruitslt
litend van zjne geschriften: pllrabanus Maurus
gevestigd op de Italiaansche kunst,thansis (1841)''
,- pDielateinischen Pönitentalbiicher
0V de Duitsche en Nederlandsehe ktlnst aan derAngelsachsen (1843)'',- pAfxikav0rden
de orde.Daarenboven heeftmen inonzeeeuw Entdeckungen derPortt
yiessenna(1
853)'',- en
ch dem âltesvooral door Lepsi'
as eene veel uitgebreidere Die Entdeckung Amerlka'
kennis verworven van de Egyptische kunst, ten Quell
en (1859,metatlasl''.
terwjl Layard en Botta door hunneopdel- Kunstw egen , zie W egen.
Kunth (Kar1 Sigismund),een uitstekend
vingen in Assyrië en Perzië desgeljks een
M ntal kunstschatten der Oudheid op nieuw Duitsch krtlidkundige,geboren teTueipzigden
aan hetlicht gebragthebben.O0k heeftmen 18den Junj1788,gafreedsvroeg bljken van
ontdekkingen gedaan omtrentdeontwikkeling veelaanleg voordebeoefening dernatuurljke
der kunstbj deoude Amerikaanschevolken. historie.D00r den doodzjnsvadersgenoodZoodoende Tiordt de kunstgeschiedenis een zaakt de Thomasschoolte Leipzig te verlabelangrjk gedeelte van de algemeene ge- ten, ontving hj in 1806,door tusschenkomst
schiedenisder beschaving.T0tde beste hand- van zjn oom ,eeneondergeschikte handelsbeboeken over kunstgeschiedenis behooren die trekking te Berljn. Da'âr echter vond hj in
B OJJJ een beschermer,die
Van Xlgler, Scknmase, M skd, Springer en Aleœander von A XZ
Careière
hem in staatstelde,om dewetenschappeljke
K unstkoude wordt door hetbinden
voorlezingen aan de universiteit bj te wonen.
warmte voortgebragt.W anneer men
%jn eerste geschriftwaseene:pFloraBerozonder aanvoer van warmte doet
linensis (1813; 2de druk 1838,2 dln)''.Na
ontleentzj de hiertoe benoodigdewarmteaan den dood van W ildenotv belastte hj zich met
de omringende ligcham en. W erpt men eenig de bewerking derdoor von A kzzlùol#f en Bonzout,bjv.keukenzollt, in water ofvermengt yJJzl#verzamelde herbaria;hiertoevertrokhj
men hetmet sneeuw ofgestamptjs,dan zal m 1813 naar Parjs,waar ron .
sk-àtll#fzich
het sm elten. Dompelt m en nu eene andere bevond,en toefde aldaar t0t 1819.Gedurende
stofin ditmengsel,danzalzjzooveelwarmte dien tjd schreefhj onderscheidenebelangrjke
verliezen (in temperatuurdalen),alshetmeng- werken, zooals: pNova genera et species
se1 t0t zjne smelting behdefl.Ditverliesis plantarum (1815- 1825,7 d1n)'',alsmedede
somtjdsaanzienljk;hetbedraagtvoor1deel monographieën der Mimosa's (1819) en der
verdund zwavelzuur met 1 deel sneeuw 44O Grassen (1829-1833,2 dln)derAmeri
kaanC. Door ztllk eene kunstkoude kan men in sche keerkringslanden, en vervolgen op de
den zomer water doen bevriezen.
door Bonnland begonnen monograyhieën der
' noctiales''
Gaateen vocht,zpnderaanvoervan warmtey Melastomeën en der gplantes equl
in damp over,dan ontneemt 00k ditde noo- die te zamen nagenoeg 6000 plantenbeschrjdige verdampingswarmte aan de omringende vingen en bjna 1000 koperenplatenbevatten,
ligchamen. Dit bespeurt men, als men een waarvoor Knntlt deafzonderljkeplantendeethermometerbolmeteenvochtig lapleomwik- 1en zelf geteekend had. In 1819 keerde hj
kelt; de thermometer zaldan te meer dalen, terug naar Berljn, werd er t0thoogleeraar
naarm ate de verdamping sneller plaats heeft.
Vooral zwavel-aether en salpeter-aether veroorzaken eene snelle daling.Op hetzelfde beginsel berust het afkoelen van vertrekken

in de kruidkunde en t0t vice-directeur van
den hortusbenoem d en zag zich in 1829 in de
Académie van W etenschappen opgenomen.

Hj overleed teBerljn den 22stenMaart1850.
;9m'hetbesproejenvandenvloermetwater, Van zjne overigewerkenvermelden wjn0g:
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rts in 1869 de school,Yf33raan hj met
XEnumeratio plantalmm omnium hucusquec0ç- voo
ttel van professor w erkzaam w asy in
nitamlm (dl 1- 5, 1833- 1850)',- gAnlel- den t'

tung zur Kenntnisz der in die Pharmacopoea

eene polytechnische herschapen werd,kwam

Bortlssica aufgenommen Gewëehse(1834)''-

K'
t
inzelop pensioen.Vanzjnetalrjkegeschrif:Lehrbuch der Botanik (dl1)?1847)''' - en ten noemen wtj: Een paar verhandelingen
over landgraaf Geory ran S'
d.
:.
:6z3-.
DJr-.
:fJ#J,
XHandbuch derBotanik (1831).
Kuntz (Karl),eenverdiensteljk dieren-en de veroveraaren verdediger van Gibraltar,landschapschilder, geboren te Manheim den vemtal
ingen van werken van Benjamin Conz8sten Julj 1770, ontving onderwjs in de dftxsd, Coopev, x% d;'i#Jl, Wellstedt enz-, schilderkunst van Rieger en Qnat
qlio en ver- en ogstellen in verschillendetjdschriften.
zamelde in 1790 schetsen in Zwltserland en
Kunzen (Friedrich Ludwig Emil), een
noordeljk Italië.Nadat hj in 1793te Man- verdiensteljk componist?geboren te Liibeck
heim wastert
lggekeerd,werd hj in 1805be- in 1761 oefende zich ln de muziek te Kiel
noemd t0t Hofschilder in Baden,in 1829 t0t en te Kopenhagen, zag hier zjne opera:
directelr van het muséum te Karlsruhe,en DHolger Danske'' of goberon'' in 1789 met
hj overleed aldaarden 8sten September 1830. grooten bjval opgevoerd, toefde gerlimen
Hj legde de grondlagen vool'zjn roem door tjd te Berljn,en Ontving in 1791 eenebe2 aquatinta-bladen, beide dierenstukken naar trekking bj den nationalen schouwburg te
Adriaan rc. der Velde en Pallllt'
nToffer.Als Frankfortaan deMain.Hiervormdehj zich
landschapschilder verbondhj correctheid van vooralnaarhetvoorbeeld van M ozart,zooals
teekening met eene dichterljke Opvatting en bljkt uitzjn:pFestder '
W inzer''1te Praag
eene keurigepenseelsbehandeling.Zjnedieren ten tooneelegebragt.In 1795 werdhj kapelschjnen te leven, zjne landeljketafereelen meester te Kopenhagen, en overleed aldaar
zjn aan de natuurontleend,en zjn coloriet den 28sten Januarj 1817.Hj dichtteopera's
beziteene frischheid en harmonie,welke 00g

en hartboejen.Hj werktezeernaauwkeurig
en daarom zeer langzaam, en wegensgemis
aan vindinghebben zjnestukkeneenezekere
eenvormigheid. Van zjne ktlnstgewrochten
vermelde wj: rDeviertjden van den dag''
en nLandschappen aan de Bodensee''. Deze
laatste zjn in betbezitvan den Koning van
Bejeren.Voortsvindtmen doekenvan dezen
kunstenaar teW eenen,Parjsen Peterlburg.
00k leverdehjeenigegravures.- Zjnoudste
zoon R'
udolf,geboren te Manheim den loden
September 1798,ontving onderwjs van zjn
vader, werd in 1830 Hofschilder in Baden,
en overleed te Karlsrtlhe den 8stenMei1848.

Hj schilderdebjvoorkeurpaardel. Diens
Jongere broederImdwig,geborente Karlsruhe
den zzsten Julj 1810,oefendezich onderdo
leiding van zjn vader,daarna onder dievan
Fries te Karlsruhe,en eindeljk te Mi
inchen.
Hj bezit een goeden naam als schilderen
voorala1s steengraveur,zooals bljktt
litzjne
rThierstudien (1832, 24 bladenl'' en pltal.
Skizzen (1834)''
,door zjn leermeesterFries
geteekend en dool'hem op steen gebragt.
Kttnzel (Heinrich), een verdienstel/k

b
j teksten vanBaqesenenSandr ycantate'sj
oratoria,een halelula,enz.
Kup (H.van overvest),eenNederlandsch
dichterentooneelschrjver,leverde:,Debljde
aankomst van den eersten haring(1816)''XDankbare hulde aan de nagedachtenis van
den hoog-edel-gestrengen heer Jan FrsdfW il-

dema
ku
nst
nr,
oeg
mener
naal
or
-ma
anjoeo'
s
r enz.'' Deventers
feestdag (1827)''
Mevrotlw Angot te Parjs of de vischvrouw
van fortllin,bljspelmetzang (naarM aillot,
1804)'',- pl'
letdubbelhuweljk,bljspel(naar
von Xp/zelf
zd, 1804)'', nD0 heer W illemse
ofde onbekende reiziger,bljspel metzang
(1804)'',- rDe twee grenadiers ofhetmisve
rslt
lo(
ar Patrat? 1805)''
Ce
easn
td
in,
e bvljs
anpe
Fl
rna
ian
reurspel(1805),ô,,t
De twee bedienden bj gevalofhetdllbbel
ontbjt, bljspel (1807)'', - rodon de St.
Amand of de Tempelieren dertFaalfdeeeuw,

geschiedkundigtreurspel(1807)r',- en pllet
ofer der kunsten aan liefde en heldenm oed
of Neerlands feestdag (bj het huweljk van

den prins ran OrJSJ'
,,1816)''
.
K upel is de naam van een uitgeplllveriseerde beenderenasch vervaardigd schaaltle,

Duitsch letterkundige,geboren te Darmstadt hetwelk dient Om het zilvergehalte van eene
den 28sten December 1810, bezocht hetgym- metaallegéring te onderzoeken.Eenegeringe,
nasium aldaar en studeerde vervolgens te afgewogene hoeveelheid gelegeerd zilverwordt
Gieszen en Heidelberg in de wjsbegeerte en daarop onder toestroom ing van luchtgesmplgodgeleerdheid,waar hi1 delessen hoordevan ten. Alsdan trekt het geoxydeerd loûd en
Gerninus, k
bkhlosser en Paulus. Daarna bleef' kpperin deporeusemassaderkupel,terwjl
hj eenige jaren ambteloos,toefde geruimen ten laatste zuiver zilver in den vorm van een

tjd te Londen en teParjs,waarhjbetrek- korreltje overbljft.
kingen aanknoopte met de redactiën van de
Kupelwieser(Le0p0ld),eenoostenrjksch

Revue des deux Mondes''en van den pC0n- historieschilder en eenhoofdvertegenwoordiger
stitutionnel''en lid werd van eenige geleerde der R.Katholieke kunstrigting, geboren te
genootschappen,zooalsvan:pcamden-society'' Piesting den l7denOctober1796,ontvingzi
jne
te Londen.In 1842keerdehj naarDtlitsch- opleiding aan de académie te W eenen,stuland terup en aanvaarddeeenleeraarsambtin deerdcvervolgensteD resden?bezochtin1824
de geschledenis en letterkunde aal hetgym- Italië en volgde er hetvoetspoor van Iïlsole.

nasium aldaar.Na verloop van eenJaarnam Hj openbaardeditnietslechtsin zjnekunsthj echter zjn ontslag en zag zich in derge- gewrochten,maar00k inzjn onderwjs,hetljkebetrekking geplaatstte Darmstadt.Toen welk hj sedert 1837 gafa1s professoraan de
38*
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acadêmie te Weenen.Hj was de getrouwe volge droeg hj den nGrcnzboten'' overaan
medestandervanF'
Rl,
rïc: en stichtte metdezen

Gf
wsfcr I'
reytag en Jul%an ScFz-ïtîf.InOdober

hetSeverusqenoutschap,hetwelkhul
begaaldeljk 1848 legdehj zjn mandaatalsvolksvertegende Christeltk-historische kunst dlgde.Be- w oordigernederen nam teW eenenderedactie
halve een grootaantalaltaaxstukkenschilderde

op zich van de pas-gestichte:post-Deutsche

hjvoordekerk teAltlerchenfeld defkesto's: Post'' welke de Duitschebelangen tegenover
De acht zaligheden'',- pllet laatste 00r- de Slavonische met jver voorstond.Na het

deel'')- en pDen va1derEngelen'')- voorts eindigen van den Pruissisch-Duitschen 00rl0g
in eene zaal van het stadhouderljk paleis van 1866 liet Klm-anda, door de afscheiding
eene:pAustria onder de hoede der godsdienst van Oostenrjk van Duitschland verbitterd,

en omgeven door een aantalDeugden''.Hj zjn dagblad varen en wjdde zichuitsluitend
overleed den liden November 1862.
aan zjne betrekking a1svolksvertegenwoorK apetzky (Johann), e0n verdiensteljk diger.Hjwasnameljk in 1861doorheteerste
Duitsch portretschilder, geboren in 1667 te distric'
t der stad W eenen naar den Landdag
Pösing in Hongarjë, was de zoon van een en door dezen naar den Rjksraad afgevaarlinnenwever,leerdedeschilderkunstbjClaws digd, waar hj bj voortduring a1s een der
te W eenen en ging vervolgens naar Italië, uitstekendste leden werkzaam bljft.Vanzjne
waar hj aanvankeljk teworstelen had met geschritten noemen wj: sBelgien seit der
armoede en gebrek,maarlaterdoorden bj- Revolution (1846)''
.
stand van prins Johann ,% 5iJ:kïvoorspoediger

K uras, een naam , afkomstig van het

dagen zag aanbreken.Nadat hj er22jaren
had vertoefd,keerde hj terugnaarW eenen,
waarhj portrettenschilderdevan de Keizerljkefamilieen vanvele aanzienljken.Later
vestigde hj zich teNiirnberg,waar hj den
4den Junj 1740 overleed. Hj waseennavolger van Rembrandt en zjne stukken onder-

Spaanschewoord oorazza (van eorazon ot'hart)
envolgensanderen van eorinm,(leder?,omdat
de eerste kurassen van leder vervaardigd waren, beteekent een metalen borstharnas,ge-

woonltjk o0k van een rugstt
lk voorzien,

hetwelk dientt0t beveiliging van de borstot
van de borst en den rug.M en had er reeds
scheiden zich door krachtige schaduwen,die in de hooge Oudheid,doch de kurassen kwaechter in den l00p destjdszeerdonkerge- men van de 8ste t0tde 13de eeuw in onbruik,

wordenzjn.Ondersce
heidenestukkenvanztjne waarna zj in alle legerswederom werdenin-

hand werden door de graveernaald vermenig- gevoerd.- Onder den naam van kurassiers
vuldigd.
verstaatmen zware kavallerie,metborstharK uranda (Ignaz),eenverdiensteljkschrj- nassen voorzien. In 0ns Vaderland werd een
ver en Oostenrjkschvolksvertegenwoordiger, regiment kurassiers opgerigtdoor koning Logeboren in 1811 te Praag uit Israëlietische #dznïj/
r,- in 1816 verkreeg 0nsleger4afouders,studeerde te W eenen in de wjsbe- deelingen kurassiers, doch daar het kuras
geerte en in de letteren.W eldralevcrdehj toch niet bestand is tegen de thans in ge-

staatkundige en wetenschappeljke opstellen bruik zjndekogels,heeftmen bj 0nsin1841
in dagbladen, alsmede in 1837 het drama: de kurassiers in dragonders herschapen.
Die letzte w eisze Rose'' hetwelk in onderKureten (De) zjn in de Grieksche fabel'scheidene schouwburgen met bjval opge- leer 3,volgens anderen 9,zonen van Apollo
voerd,maarte W eenen verboden w erd.Nadat en Tltalia en de eerste priesters van Ze'
as
hj eenige Jaren te Leipzig en te Stuttgartge- (Jupiter) op Creta. Het waren gewapende
woond had, begaf hj zich in 1830 in dienst jongelingen,die bj plegtige gelegenhedenden
van den Opffi schen boekhandelnaar België. gedruischmakenden wapendans (prylis of pyrHet Oostersche vraagstuk, hetwelk in dien riche) uitvoerden. Reeds vroeg werden zj
tjd de wereld en inzonderheid de Duitsche vervvard maetde Cabiren,Corybanten en Ilacgrenzen bedreigde! gaf hem aanleiding,om tyliIdaei. Volgensdelateresagewerdenzj
te Brussel den nlx
Arenzboten''te stichten en bewakers van den jeugdigen Zens,door Rl
tea
hierdoor de D uitsche belangen in België te

uitPhrygië ontboden,ot'knapen,door Amal-

verdedigen.Daar dit blad hetvolg6ndeJaar J#el rondom de wieg van den pasgeboren

in Prulssen verboden w erd, verplaatste K %- Zeusverzameld,die door hun wapendans het
rlpt
ft
x het naar Leipzigjwaarhj een meer geschreivan het kind onhoorbaarmoestenmageschiktveld vondvoor zjnewerkzaamheid. ken en@@ alzoo ditlaatste tegen de wreedheid
Aangezien de schrjver eenegrondige kennis Van ZI
JX vader Kronou (Saturnus)beveil
igen.
bezatvan zjn vaderland,isdepGrenzboten'' W egens de schaking van Epaphos w erden
van 1842 t0t 1848 zeer merkwaardig. Daar later de Kureten door Zens met den bliksem
zjn blad eene vrjzinnige rigting volgde, gedood.
werd het door von XdffdrzcA verboden,terK urk is de naam van een weefsel,dat
wjl hetmannen! die later eene belangrjke zich op de schors van vele boomen sterk ontstaatkundige r0lln Oostenrjk vervulden,t0t w ikkelt. Het bestaat uit lagen van platte,
medewerkers had. Nadat de gebeurtenissen tafelvormige cellen ,met een eenigzinsverdikvan M aart 1848 aan K wranda gelegenheid ten wand, die oorspronkeljk uitcelstof@el-

hadden bezorgd,om naar Oostenrjk terug te lulose), later uitkkurkstof(suberine) bestaat.

keeren, zag hj zich te W eenen gekozen in De lturkcellen w orden gevormd in de cellen
de Commissie van Vjftig,terwjlhj vervol- van de opperhuid (epidermis) ofin hetonmidgensuit replitz naardeNationaleYergadering delljk daaronder gelegen schorsparenchym.
1 Frankfort werd afgevu rdigd. Dientenge- Terwjl de oudere,buitenste cellenafsterven
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ofverkurken,ontstaan aan de binnenzjde
steedsnieuwecellen,waarbj deouderemoeten buigen ofbarsten.
Niet alleen bj boomen ofheesters,maar
o0k bj kruiden, nietalleen aan deschors
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men kurk v00r zoolen in schoenen,laarzen
en pantoFels, voor dobbers aan hengels en

vischnetten enz.,terwjlmen afvalvan kurk
wdeens gebezigd heeft t0t het vullen van
matrassen. Het snjden van stoppen(kurken)

uit het kurk gesöhiedt meerendeels uit de
hand, of men bezigt daartoe geschikte machines;men heeft er O0k)waarmede de kurken in den hals der Qesschen wordengedrepruimen zjn kurklagen. Daarenboven ziet ven. Hierbi.jdient men dekurkenvoorafin
men kurk Ontstaanop allewondvlakken,bjv. warm water te verhitten ofook te kloppen,
op de lidteekens van afyevallen bladeren. omdat zj hierdoor den hoogsten graad van
Somtjdsontstaathetkurk ln dedieperelagen veerkrachtigheidverkrjgen.
der schors. In ditgevalm oethet daarbuiten
K urk-eik. T0t het geslacht der eiken
gelegen'gedeelte der schorssterven,daar de (Qt
lercusL.)behooren eenigesoortenmetaltjd
kt
lrklaag geen vochtdoorlaat.Bjveleboomen, groen l00f en eene aanmerkeljke kurkvordie meteene gladdetglinsterende schorszjn ming. De meest bekende van deze is degevoorzien,vormthetlturk een dun)uitplatte wone knrkeik (Q.suber L.),die niethooger
cellen zamengesteld vlies, dat zeerrekbaar wordt dan 12 Ned.e1.De schorsiseerstjl
a;
is en de schorsna hetverdwjnen deropper- 0n wordt allengs kurkachtig, waarna zp er
huid bedekt. Men merkthet inzonderheid op ll1 diltke sttlkken afvalt.Zpnebladeren zjn
langBrerpig-la,
ncetseormig, aan den voetafgebj den berkenboom.
Hetkurk Ontstaat op de schorsvanheesters rond 0fhartvormig en aan (len zoom bogtigvan stammen en takken, maar 0ok aan de
wortels en zelfs aan de bladeren wordt wel.
eens kurkvorming waargenomen. 60k de
bruine, bultige plekken op appels,peren en

en boomendoorgaansreedsinheteerstejaar; gezaagd.Zj zjn lederachtig,van boven 0nhetvertoont ziah a1s kleine wratjes,in den behaardendonkergroen,van onderendun-viltig
beginne n0g bedektmet de Opperhuid,welke

en lichtgroen. De vruchten staan in trossen

later openspringt.Men ziet zeaan dejonge in de blad-oksels, maestal 2 aan 2,en de
takkenvanpopulieren,berken,vlierboomenenz. napjes zju komvormig.Men maaktdekurkHet kurk, met chloorzuur kalium en sal- laag om de6 of8jaarl0svan den stam.De
peterzuur behandeld, levert eene was-ach- opbrengstvan de eerste 2 oogsten is nietvan
tige,in kaliloog '
de beste hoedanigheid
',die der
Oplosbare zelfstandigheid, latere is veel
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niet ligt door!
laat. M en kan
allen Op 3-v0udeze eigenschapDekurkeik (Querc'as/
$'?.
tù6rl,
dige grootte.
pen versterken
Kurkzuur,
door het kurk eenigentjd in gesmoltenbjen- een oxydati
elyoductvan vetten en van kurk,
was te leggen.Het is bekend,dat het kurk bevat 8 verblndingsgewigten koolstof en bezoowel om die eigenschappen a1s om zjne hoortt0teene reeks van homologe zurenjdie
zachtheid, veerkrachtigheid en digtheid eene volgensde fûrmuleOnH2n- 204zjn zamenuitmuntende grondstoflevertvoor stoppen op gesteld.Deze reeksbegint met oxaalzuur (2

iesschen. Hierbj vergete men niet,dathet verbindingsgewigten koolstof); het volgende
kurk bj hetuitdroogen zjn luchtdigtsluitend 1id ismalonzuur,en dan heeftmen barnsteell
vermogen verliest, weshalve hetvan belang zuur(C 4),lipinezuur(C 5),adipinezuur(C

is,de gevulde flesschen niet loodregtteplaat- 6),pi
melinezutlr(C 7),kurkzuur(C8),lepar-

sen,maar op zjde te leggen.Voortsgebruikt gylzuur(C 9)en sebacylzuur(C10).Menver-
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krggtkurkzuur,wanneermen kurkvjlselmet December 1800te MontloiebjAken,ontving
salpeterzuurkookttotdatde reactie Ophoudt,
de oplossing t0t stroop verdampt en hett0t
afgescheidenkurkzuur uit warm wateromkristalliseert.Hetkurkzuur iseenwit,aardachtig

poeder,datbj 1250C.smelt,in kristalljnen
vorm verstjft,en bj hoogeren warmtegraad
sublimeert.Hetlostopin 100deelenwaterbj
90C.en in 1,87deelenkokendwater,maarn0g
gemakkeljkerin wjngeest,aetherenterpentjnolie.Bjaanhoudendkokenmetsalpeterzuur
wordthetkurkzuurontleed,- bj hetsmelten met kalihydraat ontwikkelt zich waterstof en erontstaateen zuur,datnaarazjnzuur riekt.Hetkalizoutkristalliseertmoejeljk,- het natronzoutvormtzeeroplosbare
zuilen, - en 00k baryt-en kalkzout lossen
niet gemakkeljk 0p. Destilleert men dit
lMtste met kalk,dan verkrjgtmen olieachtige producten.'
rot deze behoort het suberon
datbj 1760C.kookt,indeluchtzuurwordt,
en , md salpeterzuurgekooktjwederkurkzuur
levert. Vrj kurkzuur doet alleen eenel00dsuikeroplossing neêrslaan.Men verkrtjgtkurkzuur aethyl-aether, als eene kleur- en bjna
geurlooze,bj 2700C.kokendevloeistof,wanneermen kurkzuurmetwjngeesten zwavelzuur verwarm t.
K urrer (Jacob W ilhelm Heinrich),een
uitstekend werktuigkundige,geboren den 8sten
Junj 1782 te Langenbrand inW iirtemberg,
zag op zjn 16deJaar zich geplaatstop het
kantoor eener katoenfabriek te Groszenhain
in SakBen en belastte zich 5Jaren latermet
het technisch gedeelte van deze zaak. In
1805 stichtte hj zelf eene katoenfabriek te

zjne eersteopleiding teDortmund en Soest,
studeerde te Halle en te Bonn, aanvaardde

eene betrekking a1shuisonderwjzerin Koerland en ontving toen eene aanstelling als
godsdienstleeraar van hetgymnasium teMitau.

Zjne geschriften gaven aanleiding,dathj in
1850 benoemd werd t0t hoogleeraar in de
kerkgeschiedenis en 9 Jaren later in deuitlegkunde aan de universiteit te D orpat. Ook
verkreeg hj den titelvan staatsraad in Russische dienst.Hj bewoog zich meeren meer

in eene kerkeljk-Luthersche rigting en bepaalde zich bj voorkeurbj hetoude Testament.Men kan zjnegeschriften in3groepen
verdeelen, vooreerst die der schoolboeken,
zooals: rLehrbuch der heiligen Geschichte

(1843q lodedruk 1864)'',- gchristlicheReliyionslehre (1844;9de druk 1866)''
,- ,Bibllsche Geschichte mit Erlëuterungen (1847;
2de druk 1865)'' en sAbrisz derKirchengeschichte fir höhere Lehranstalten (1852;
5de druk 1863)'' - dan die derexegetische
ell critische werken,zooals: pDas mosaische
Opfer (1842):', - rBibel und Astronomie
(1842; 5de druk 1865)5',- pzur Symbolik
der mosaischen Stiftshiitte (1851)7',- rBeitr:ge zur Vertheidigung und Begrindung der
EinheitdesPentateuch (1844)'',- rDieEinheit der Genesis (1846)':
,- rDieEhen der
Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen(1857)'',- pzurTheologiedcrPsalmen
(1865)',- en vooral:rGeschichte desAlten
Bundes (1848,2 d1n;dl1,3dedrukqdl2,
2dedrukl'',benevens:rDeralttestamentliche
Opfercultus nach seiner geschichtlichen BeZwickau,die echterwegensden 00rl0g spoe- griindung und Anwendung(1862)''- en eindig stilstond.In 1815 werd Knrrer directeur deljk die dergeschriften overkerkgeschiedevan eene katoenfabriek te Augsburg,en de nis, zooals:rHandbuch der allgemeinen Kirbetrekkingen,die hj aanknooptemetDingïer, chengesehichte (1853 enz.l'' en rloehrbuch
bragten hem op hetgebied der letterkundige der Kirchengeschichte fir Studirende (1849;
werkzaamheid. Hj leverde eene reeks van 5dedruk 1863)''.
verhandelingen in het: pMagazin fiir DriickKurz (Heinrich),een verdiensteljk letterund F:rbekunst''hetw elk lateralsrpolytech- kundige,geboren te Parjs den 28sten April
nischen Journal'' is voortgezet. MetDinyler 1805, was Van D uitsche afkom st en Nierd
vertaaldehj hetwerk van Bai
ncrftoverde na den vroegtjdigen dood zjns vaders bj
kleuren (1818),alsmede een boek van Vita- bloedverwanten te H 0fopgevoed,bezochthet
16.
: over dat onderwerp(1824).In 1830 ver- gymnasium aldaar en studeerde te Leipzig in
trpk hj naar Sassin in Hongarje,om eene de theologie. Hierin echter had hj op den
betere inrigting te bezorgen aan de ka- duur geen behagen, zoodathtjzich,na het
toenspinnertJ
'van den baron non TlfApl,be- verkrjgen der doctorale waardigheid in de
lastte zich in 1832 met het bestuur van wjsbegeerte,in 1827naarParjsbegaf,waar
eenedergeljke fabriek tePraag,doch wjdde hj zich op deoosterschetalen,inzonderheid
zich in 1844 en later aan de hiergestichte op het Chineesch toelegde.In 1830 gaf hj

chemisch-technische school en aan letterkun- een:rMémoire surl'étatpolitique etreligieux
digen arbeid. HtJ overleed te Zwickau in de la Chine 2300 ansavantnotre ère''in het
December1862.Van zjnegeschriftenvermel- licht en werd door hetAziatisch Genootschap
den wj: pDie Kunst vegetabilische, vege- belast met eene nieuwe bewerking van het
tabilisch-animalische und rein animalische woordenboek van Basile.De staatkundige geStoâb zu bleichen (1831)'',- ,Dieneueste beurtenisssen van 1830 deden hem echter
Erfahrungen in der Bleichkunst (1838)'',- naar Duitschland terugkeeren,waarhj eerst
Mi
inchen hettjdschrift:,BaiernsDeputirGeschichtederZeuqdriickerei(184052dedruk tteenkamm
er'' en daarna te Augsburg hetcon1844)'',- rDie Drl
ick-und Fërbekunstin
ihrem ganzen Umfange(1848- 1850,3 dln)'', stitutionéle Oppositieblad: oDie Zeit'' redien pueber das Bleichen der Leipwand geerde.W eldraechterkwam hjal
sredacteur
ln de gevangenis en zag zich veroordeeld
(1850;2dedruk metsupklement,1854)M.

Kurtz (Johann Heinrlch),een verdienste- t0t eene z-jarige vestingstraf.Htibesteedde
ljk DuitKh godgeleerde,geboren den 13den nu zjn vrjen tjd in de bergvesting Wiirz-
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burg aan de vertaling van een Chineesch ge- rotsgevaarten, door diepe straten gœcheiden.
dicht,hetwelk in 1836 onder den titel:rDas O0k hier vindt men veelal uitmuntende haBlumenblatt'' in het licht verscheen.Na het vens. Intusschen zjn die straten 00k we1
herkrjgen zjner vrjheid begaf hj zich in eens zeer eng en wegens sterken stroom niet
1834 naar Zwitserland, waar hj geplaatst zeer bruikbaar voor de scheepva>rtq zo0
werd als professor in de Duitsehe taal en ldeeft men er in Dalmatië eu vooralin IJSletterkund: aan de cantonschool te St.Gal- land, Noord-schotland, Skandinavië,Siberië
len,welke betrekking hj echterin 1839 als en Amerika ten noorden van de St.LaurensProtestanten vreemdeling moestnederleggen. rivier. In de tweede plaats heeft men de k0'len hoog a1s vlak
In datzelfdejaarzag hj zich evenwelin der- raalkusten,diezoowelstex

geljkebetrekking benoemd teAarau,alwaar en laag kunnen zjn,maardoorgaansbestaan
men hem tevens hetambtvan bibliothecaris uit talrjke,vaal
tuitgestrektekoraalbanken,
opdroeg. Hierschreefhj:rDiefranz.Conju- w elke zich t0t aan de oppervlakte van het
gation (1843)'',doch de rjke schat zjner water verheFen en wel eens lage eilanden
bibliotheek gaf hem aanleiding om zich bj vormen.Tusschen diekoraalkiippen heeftmen
de geschiedenis der Duitsche letterkunde te

veelal bevaarbare straten saaar de scheep-

bepalen. Onder anderen bezorgde hj eene vaartiservervan veiliy.Men vindtzebjna
uitgave van M urner's gedicht: rv0m groszen uitsluitend in de keerkrlngszeeën.D e m eestluth.Narren (1848)'',en schreefmet W '
eis- gewone soort van kust is de vlakke; hier

zdzzccl,: rBeitrëge zur Geschichte und Lite- daalt hetland zeer langzaam afnaar zee,en
ratur,besonders aus den Archiven und Bibli- deze laatste wordtgeleideljk dieper.Dezee
otheken des Cantons Aargau (1846)'. Zjn heeft er gewoonlijk velezandbanken,en de
voornaamste werk is: rGeschichte der kustlanden zjn er zeer ééntoonig en zonder

deutschen Literatur (1851- 1859,3 dln;4de veelinsnjdingen, behalvebjdemonden der

druk 1863- 1864; 5de druk 1870, en 4de dl rivieren. Veelal vormen er door den golfslag
1872)''.O0k leverde hj:rllandbuch derpoe- opgeworpen duinen de grenzen van hetstrand,
tischen Nationalliteratur (1840- 1843,3 dln; en die duinen worden 0ok w eldoorden golf-

3de druk 1857- 1859)''
, - rHandbul
;h der slag weder ondermjnd en weggesleept of
deutschen Prosa (1845- 1846, 3 d1n)'',- door den w ind naarelders overgebragt.W aar
XLeitfaden zur Geschichte der deutschen duinen ontbreken, Yvorden door beschaafde
Literatur (1860;4dedruk 1872)''
,- pDeut- volkeren djken gelegd, en waarmen beide
scbe Bibliothek (1862- 1868,10dln)'',waarin mist,ontstaan doorçaanslagunen en moerasmerkwaardige oud-Duitsche geschriften zjn sen, die men door lnpoldering in vruehtbare
opgenom en , - pBibliothek der deutschen

bouw -en w eilanden herscheppen kan.Vlakke

Nationalliteratur (1867- 1872, a;. 1- 125,
'
1'' kusten zjn in den regel Ongunstig voorde
-

en eene critische uitgave der ms:mmtliche

W erken'' van ScMlldr (1868- 1870, 9 dln).
Hj overleed te Aarau den 24stel Februarj
1873.
K ast ofoever noemtmen datgedeelte des
lands, hetwel'z door de zee bespoeld,maar

scheepvaart) daar de grootere vaartuigen er
alleen door de riviermonden oflangs kunstmatig aangelegdebuitenkanalen hetland kunnen bereiken. M en vindt zoodanige kusten

aan denoordeljkeen westeljkec enzen van
0ns Vaderland, in de Golf van Venetië,in

niet overdolven wordt,terwjl men dat ge- een groot gedeelte van Frankrjk,N00rddeelte,hetwelk bj de afwisselingvan eb en Duitsehland,hetoosten van China,Coromanvloed nu eens droog en dan weder laetwater

del, Perzië, Arabië, het grootste gedeelte

bedekt is, m eer bepaald m et den naam van
strand bestem pelt. De kracht van den vloeibarenoceaanheefthaardoorstroom ,golfslagen
branding velerleigedaanten gegeven.Z0o ont-

van Afrika,Patagoniè',Guyana,de Golfvan
M exico en in de Vereenigde Staten noordw aarts totaan kaap Hatteras.In hetnoorden

en aan land schiereilanden,landtongen,kapen
en landengten.De kustlenyte van een land in

in Europa,in Siberië westwaartst0taan de
W itte Zee zulke kusten zich uit,die onder

der aarde hebben zj een vasten rotsbodem
stonden in zee boezems, golven, baajen, m et geringe helling, waarop moerassen en
bogten,zeeëngten (straten),havensenreeden, ve6nvormingen ontstaan.Bepaaldeljk strekken

verhouding t0t zjne uitgebreidheid is van den naam vantoendra'sdeszomersontdoojen
groot belang voor zjn zeehandel en alzoo en m et m0sbedekte,onbegaanbare moerassen
voor zilne ontwikkeling.In datopzigtkomt vormen,welkegedurendeden winterverstjven.
aan Europa de voorranj toe.Hierop volgen K uster (Ludolphus), een verdiensteljk
Amerika, Australië,Azlë en Afrika.- Naar letterkundi
re,geboren in Febrt
larj 1670 te
gelang van hare hoogte verdeelt m en de Blomberg ln W estfalen? ontving eene uitkusten in steile kusten, klippige kusten en muntende opleiding en werd huisonderwjzer

vlakke kusten.De steile kusten rjzen met bj den graafron ScAf
zl
eris,eerste minister
loodregte ofnagenoeg loodreyte rotswanden van den Koning van Pruissen.Toen hj deze
t0t onderscheidene hoogten u1t zeeopwaarts, betrekking nee
-rlegde,ontving hj van den
en de zee is er doorgaans diep. Veelal graafeen aanzienljk jaargeld en hetvooruitvorm6a zj uitmuntende havens en zjn dus zigtop een leerstoelin deletteren.Hj vol-

voor descheepvaartzeergunstig.- Deklippige bragt nu eene reis doorDuitschland,Frankkusten splitst men w eder in 2 soorten.D e 1.P
***k, Engel
and en Holland.Eerst ginq hj
eigenljke klippige kusten zjn steilen wor- naar Frankfort, waar hj eenigen tjd ln de
den gevorm d door hier en daaralleenstaande regten studeerdej en toen naar Antwerpen,
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Leiden en Utrecht, waar hj verschillende geboodeplaats, alwaarhj den 27:tenOctober

boeken schreef.In 1699 vertrok hj naarEn- 1864 overleed.Hj waseen uitstekend bemidgeland en in 1700 naarFrankrjk,waarhj delaar ttlsschen het publiek en de kunst,en
eenige handschriften van Suidas onderzocht. wist zoowel de behoeften van het eerste als
Tegen heteindevan datJaarkeerde hjnaar de eischen van de laatstetewaardéren.Hj
Engeland terug en bezorgde er eene uitgave spaarde geene kosten,om het tooneeltedoen
van het woordenboek van laatstgenoemden bloejen en onderzjn bestuur werden de h0schrjver.DeuniversiteitteCambridgeschonk noraria van kunstenaars dichters en compohem den titel van doctor en wenschte hem nisten aanmerkeljk verhoogd. Hj behoorde
aldaar tebehouden,doch hj Nverd naarBer- t0t de eerste schouwburgdiredeuren,die het

ljn geroepen 0nà er den henl toegezegden tantième (een deelderontvangsttenvoordeele
leerstoel te aanvaarden. sveldra echter,00r- dertooneeldichters)invoerde.00k stichtte hj
deele
znd
jne dat hem onregtgedaan werdjnam in 1846 het tooneelverbond tot handhaving

red euren en kunstenaars.
jjP
**
ontslaj en begaf zich naar Amster- der rerten Van adi
dam , waax hp m et onderscheidene geleerde Vooral op zi
jn andrang kwam de Nvett0t
mannen,zooalsRemsterhuis,.
fr/d/rlf
zq'
yzezlenz.j stand, dat g00n Stuk :aag opgevoerd Yiorden
vriendschappeljke betrekkingen aanknoopte. zonder verlof van den maker.Van zjne ge-

Later vestigde hj zich te Rotterdam en ver- schriften noemen wj: rDramatischeKleinigvolgenste Antwerpen,waar deJezuïetenhem keiten (1815):',- hettreurspelyDie beiden
overhaalden om de R.Katholieke godsdienst Briider (1833)'', - nVierunddrelszig Jahre
te ombelzen.Den 25sten Julj 1713 zwoer hj meiner Theaterleitung (1853)'',- rTaschente ParjshetProtestantismusaf,ontving van undHandbuchzurTheaterstatistiek(185542de
den Koning een Jaargeld van 2000 livres, druk 1857)'',- enpAlbum derKönigl.Schauwerd buitengewoon lid van de Académie des spiele und Opern zu Berlin (1858)''.
Inscriptions, en overleed den 12den october
Kûstrin ? eene stad envestingin hetarron1716. Hj schreef: rHistoria critica Homeri dissement Königsberg van het Pruissischedis(1696)'', - pBibliotheca novorum librorum trict Frankfort voorheen de hoofdstad Van
(1697- 1699)'',- plamblichidevita Pytha- deNeumark,ligtineenevlakte(deOderbruch)
goraeliberetc.(1707)''
,- psuidalexicon etc. aan den oosterspoorweg en aan den mondder
(1705, 3 d1n)''
, - rDemusaeo Alexandrino W aste,waar deze zichmetdeOdervereenigt,
diatribe'', - rLudovici Savoti dissertationes waarover hier eene brug gespannen is ter
de nummis antiquis'', - rAristophanis c0- lengte van ongeveer 280 Ned.el.Erzjn 3
moediae undedm (1710)'',- rNovum testa- voorsteden,2 kerken,een Koninkljk sloten
mentum graecum (1710)'',uitgegeven teLei- ruim 10000 inwoners. Men vindt er een gymden,- pEpistola etc.(1713)'',desgeljkste nasium ,eene burgerschool voor jongens en
Leiden,- rDe vero usu verborum mediorum eene v00r meisjes, en men heeft er veel
apud Graecos etc. (1714)''
, - pExplication scheegvaart.In d6 nabjheid derstad bevind'
uneinscriptiongrecque(1715)''- enpNova den zlch 10 suikerfabrieken.- Kiistrinwasna
tohorsMusarum (1699)'',uitgegeventeUtrecht. zjne stichting,van 1535 af,eenigen tjd de
K tistner (Kar1 Theodor von), een ver- verbljfplaats van markgraafJohann,eenzoon
diensteljk Dllitsch tooneeldirecteur, geboren van Joaehim T, keurvorstva'z Brandenburg.
te Leipzig den 26sten November 1784, sttl- De vesting,in 1537 eerstmetaarden wallen,
deerde aldaar en te Göttingen in de regten vervolgens met m uren omringd, verduurde
en verwierfin 1810 de doctorale waardigheid. van 15 t0t 22 Augllstus 1758 een hevig bomIn 1813 nam hj als oëcier btl de Saksische bardement van de Russen, totdat I'rederik

troepen deel aan den bevrjdingsoorlog, en de Groote haarontzette.In 1806 werdzjkort
na hd sluiten van den vrede benoemde de na den slag bjJenadool
mdenkommandant,
hertog ran zvtxk,
sdl-opùMr.g hem t0t H ofraad. kolonelron Ingersleben!aandeFranschenoverIn 1817 belasttehj zich methetbestuurvan gegoven,die haar tot ln 1814 behielden.
den stadsschouwburg te Leipzig en bleefin
K ûtzing (Friedrich Traugott),een Verdiebetrekklny werkzaam t0tin 1828,terwjl diensteljk Duitsch natuurkundigej geboren
hj die inrigtlng deed klimmen t0teen h00- den 8sten December1807te Ritteburg bjArgen trap van ontwikkeling.In 1830aanvaardde tern i
n Thiiringen, was eerst qothekeren
hj met den titel van geheim hofraad de wjdde zich vervolgens aan deunlversiteitte
d
irectie van den Hofschouwburq te Darm- Halle aan de beoefening dernatuurkunde.Hj
Btadt, welke echter reeds een Jaar daarna bewerkte er eene psynopsis diatomearum
gesloten werd.In 1833 verbond hj zich als -(1833)'' en gafde rAlgaeaquaedulcis(1833
m tendant aan den onder schulden diep ge1836, 16aflevei.
ingenl''in gedroogde exembogen Hofschouwburg te Miinchen,dien hj plaren in het licht. De ontdekking van de
eerlang wederdeed bloejen.Koning Lodewj;k kiezelschalen der bacillariën, door hem in
beloonde zjn verdiensteljken jverdoorhem 1834 gedaan gedurende zjn vertoefte Eilenin den adelstand op te nemen.Kort daarna burg,werd door deAcadémieteBerljn beging hj naar Berljn, en werd er in 1842 loond met een subsidie voor eene reis naar
intendant-generaal der Koninkljkeschotlwbur- het zuiden van Europa.Gedurende dien togt
gen.O0k hier bragt hj veelgoedstot stand, bezochtht
l hetOostenrjksche Kustland,Daldoch wegens zjne zwakke gezondheid nam matië,ltalië en de Alpen en hield zichvooral
hj in 1851 zjn ontslag,bleefaanvankeljk bezig methetonderzoek van de rivieren der
te Berljn,doch verhuisdein 1860naarzjne Adrlatische en Xiddellandsche Zee. Na zjn
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terugkeerwerd hj geplaatstals leeraarin de
natuurkunde aan de reaalschoolteNordhausen
en eenige Jaren laterzag hj zich t0tprofess0rbenoemd.Toen schreefhj zjn:pcompendium der Naturgeschichte (1837)'' en zjne:
XChemie und ihre Anwendung auf das Leben
(1838)''.Zjne verhandeling:pDieUmwand-
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Hz, geboren den l7den September 1821 te

wandlung der Infusorien in nledere Algenfor-

Rotterdam,thansrjks-ontvangerte'sGravenhage,verwierfa1saardrjkskundigeen kartograafdcorzjnehandleidingen:a1s:rNederland.
Zjne '
provinciën en kolonlën (1866)'' landboekdernatuurkundigeaardrjksbeschrjpl
ving (1875)'',- rBeknopteaardrjksbeschrjving (1875)'' - en in zamenwerking met
dr.J.Dornse%
fen door zjn oHandboek der
aardrjksktlnde,(7dedruk 1874)'',en doorzjne atlassen met en zonder tekst,als:pAtlas
de
r wereld (1857 en opvolgande uitgavenl'',
huishoudkundigeatlasvan
pNatuur-en staat
Nederland (1863)'',- pAtlasvan Nederland
en deOverzeesche beztttingen (1866 en opvolgende uitgavenl'', rGemeente-atlas (186571)'' - mAtlas van natuurkundigeaardrjksbeschrilving (1874)'',- enin zamenwerking

door het Besttlur van den Am sterdam schen

boren te Maastricht den 9den Mei1817,werd

lung niederer Algenformen in höhere sowie
auch in Gattungen ganz verschiedenerFami-

lien und KlassenhöhererKryptogamen(1829):'
werd door de Hollandsche Maatschappj van
W etenschappen teHaarlem metgoudbekroond.
Voorts schreef hj: pphycologia generalis

(1843,met 80platenl''
, mphycologieagermanica (1845)''j
pTabulae phycologlcae
(1845-1866,dl1- 16,met1600platenl'',rSpeciesAlgarum (1849)''- ?UeberdieVer-

qdoorden porohydromen (1844)'', - sDiekieselschaligen Bacil- met X. <.Postàmmn,
larien OderDiatomeen (1844,met30 platen; graphischen enstaatkundigenatlasderqeheele
2de druk 1865)'',- en rGrundziige der phi- aarde (1872)'', benevens door verscblllende
losophischen Botanik (1851- 1852, 2 dln)''. overzigtslkaarten op dat gebied een goeden
Hj behoortt0tdejverigeaanhangersderleer naam .
van Darwin.
Zjne eenige dochter zuster der beide
Kuyper.Onderdezennaam vermeldenwj: voorgaanden - isgehtlwd m et den predikant
H endrik K '
uyper G6rrïfdzool, geboren den bj de Hersteld Ltlthersche gemeentete Am17den December 1790 te Amsterdam , laat- sterdam G.W .& ezzlldr (thans emerittls):die
steljk provinciaal directeur der directe be- zich a1stheologantonderscheiden heeft(zleop
lastingen in Zeeland, en den 8sten Maart dien naam).
1873 te '
s Gravenhage overleden. Hj was Abraltam Xwt
yydr,een Nederlandschgodgeeen verdiensteljk, met ware vaderlands- leerde van de strjdend orthodoxerigtlng en
liefde bezielde dichter en vruchtbaar tooneel- zeerinvloedrjk btgztine partj.Hj werd geschrjver.Van zjne djchtbundels wjzen wj boren to Maassltlis den 29sten October 1837,
Op zjne: nverspreide en andere Gedichten studeerde en promoveerde in de theologie,
(1831)'',- rDe tachtiglal.
ige O0rl0g (1832; was achtervolgenspredikarlt teBeest,Utrecht
4de dxuk 1864)'',en rvaderlandscheGedich- en Amsterdam ,en zag zich in 1874 benoemd
ten (1834)''
.onder zjn tooneelarbeid,veelal t0t lid van de Tweede Kamer der Staten-Gevertalingen in dicht of ondicht van treur-, neraal.I1j schreefleerredenen, brochuresen
tooneel- en blilspelen uit het Fransch en strjdschriften,- voorts tal van hoofdartiHoogdtlitsch, mogen vooral genoemd worden kels in den doorhem geredigeerden rstandde treurspelen rLodewjk IX (1829)'' naar aard'' alsmede:rlletm odernism e,eenfata
Aneelot, - plfoenradjn en Frederik (1833)'' morgana op christeljk gebied (1871)'',- en
naar Iuiadières, - en pRosamunda Clifford XDe H ollandsche gemeente te Londen in
(t838)''naar E.de .
xtpz
lzd6clt?q
::,terwjlhet op 1570- 1571. Naar Oorspronkeljke beseheiden
ruim 7ojarigen ouderdom vervaardigd too- (1871)-'.
neelspel pspelde- en Naaldegeld (1862)''den
K uypers (Frederik Hendrik '
W illem),geSchouwburg t
litgeloofklen eereprjsverwierf.- in 1836 ofticier bj de artillerie, vertrok in
Van zjne beideznnenheeftdeoudste,Gerrit 1839 naar Tndië en kw am in 1855 terug als
Xf
xt
l
/
wdr R'
z, geboren den 3den Julj 1815 te gepensioneerdmajoor.Tn 1871werdhjschoolAmsterdam , thans kolonel-ingenieur, zich Opziener in het lode schooldistrict van Gelzooweldoorzjnebewerkingen van nautische, derland. Hj schxeef: pGeschiedenis der Nehistorische, bouwkundige, mathematische en derlandsehe artillerie van de vroegste tjden
technologische geschriften voorNederlanders, tot op heden (1869- 1874,4 d1n)'', alsals door zjne taal- en letterkundige wer- mede Onderscheidene bjdragen in den rMiliken o. a. zjne rHandleiding ter heoetb- tairen Spectator''en elders.
ning der Nederlandsche taal- en letterkunde
Kuytenbrouw er (Martinus Antonius),
(Breda,K.M.Académie,184446dedruk1862)'' een verdiensteltjk Nederlandsch krjgsman,
en daaruit voortgevloeide leerboeken van ge- geboren teVenlo den 9den Junj 1777,trad
ringer omvang,- zjn oorspronkeljk treur- als kadet in Nederlandsche dienst,werd in

spel pAsterpk'
s (1839)''' zjn lEléments de

1795 tweede.luitenant, w oonde in 1799 den

grammaire Neerlandaise(1858;2edruk18;04:, veldtogtin Noord-llolland b!j,en zag zich in
en zjn krjgskundigen arbeid, o. a. rDe 1801 bevorderd tot kapitein. Onder koning
Verdediging van Schweidnitz in 1762(1853)'' Lodewl
jk diende hj bj derjdende artillerie
zich op het gebied van letteren en weten- der garde,en bj Onze inljviqg in Frankrjk
schap geenszins zondervruchtgetrachttedoen als luitenant-kolonelbj de Keizerljke gardc.
gelden. - Zjn jongste zoon - en dus de Toen echter het Vaderland zjne onafhankebroeder van ien voorgaande- Jacob Aoyzer ljkheid geheel moest derven, nam hj zjn
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ontslag,vestigde zich te Utrechtalswjnhan- behooren tot de botters,hebben eenebun,om
delaar, en werktein 1813 ltrachtig mede t0t den visch levend tehouden,zeilen scherp bj
afschudding van het Franschejt
lk doorden den wind en hebben gemiddeld een diepgang
29sten November van dat jaar te bewerken, van 1 Ned. el. Zj voeren voorts êén mast

dat Utrechtzich aan de Gealliëerden overgaf. metbezaanszeil,stagfok,kltliflbk enbreefok.
Vervolgenstrad hj wederin dienst,en werd en behalve dellschipper is er één knechtaan
luitenant-kolonelbjdeartillerieteAmersfoort, boord.
Kw ang-si,eeneprovincievan Zuid-china,
waar hj in 1823 op de heideM ollen ran
Weeè behulpzaam wasbj hetnemen vanproe- inhetw esten grenzendeaanTonkin enJunnan,
ven over hetgeluid.Allengsklom hj op t0t in het noorden aan Koei-tsjeoeen Hoe-nanne
den rang van generaal-majoorten overleedle inhetoosten aan Kwang-tong,telt op 3677 (7)

's Gravenhage den lsten Augustus18r0.Hj geogr.mjlmeerdan 8 millioen inwonersen
was ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw en van den Rooden AdelaarvanPruissen, alsmede lid van het Utreehtsch Gellootschap en van de KoninkljkeAcadêmievan
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Metgoed
gevolg beoefende hj de schilderkunst,enzjn
zoon M artinws usntonins heeft m ede in die
kunsteen goeden naam verw orven.
Kw akers isdenaam van eenegodsdienstige
secte, wier aanhangers zich liefst vrienden of

behoort t0t de grootste,maar minst.bevolkte

gewesten desrjks.Behalveden Nan-lingaan
denoordeljkelandpa'
ienloopen ern0gandere
aanzienljke bergketens van hetnoordwesten

naar het zuid-oosten. Deze provincie bevat
ongeveer het stroomgebied van den boven-en
middenloop der Si-kiang (Ta-ltiang) met de
J'
u-kiang a1s zjrivier; zj heeft in het berp
achtig noorden uitgestrekte wtluden en aan
de zoomen der rivieren groote vlaktenj
.o
nen&,
:liatsnoemen Hj isafkomstig van waarveelrjstw ordtverbouw d.Daarenboven

hetEngelschewerkwoord to g'
d
wlz (sidderen), verkrjgt men er goud,zilver,koper,kwik-

omdat het woord: msidder voor de geregtig- zil
ver?et
lelgysteenten,timmerhouten cassia.
heid des Heeren''gedurig door hen werd her- Voor'tovexige isdenjverheid ernietsterk
haald.De stichter dezer secte is George Ftv, ontwikkeld. De hoofdstad van dit gewestis
een schoenmaker,die in Engeland te midden K oei-lin-foe aan de Foe-lfiang.

van de kerlteljke en burgerljkebewegingen

K w ang-tong ,eene kust-provincie in het

Engelschen troon beklom , deelden zj in de
door dezen çegrondveste vrjheid Van Z0dSdienst, terwjl een achtenswaardig litl dier
secte, Willia,
m Penn,bjactevanhetEngelsch
Parlement een uitgestrekt gebied in NoordAmerika verkreeg,waaraan hj den naam gaf
van Penn-sylvanlë,en datdoorngverheid en
zedeljkheid eerlang een hoogen trap vanbloei

zee bespoeldz terwjl zj haar schiereiland
Loei-tsjeoezuldwaartsuitstrekt.Op eeneuitgestrektheid van 3734 (EIgeogr.mjlheeftzj
ruim 21millioen inwoners.Zj omvathetgebied van den benedenloop der Ta-kiang met
de Pe-kiang en Toeng-kiang a1s zjrivieren

der 17deeeuw eene leerverkondigde,welkein zuiden van China, grenst in het noorden en
verzet kwam tegen hethiërarchisch beginsel. noordwesten aan Fo-kien,Kiang-si en H0eAanvankeljk ontmoetten zjne aanhangers nan,inhetwestenennoordwestenvan Kwanggrooten tegenstand,doch toen W illem IIIden si en Tonkin, en is voor 't overige door de

en behogrt t0t de meest-bekendeoorden van
China,omdatde voornaamste handelderEu-

bereikte.Tegenwoordig vindtm en deK wakers ropeanen met dit rjk zich Jaren lang t0tdeze
nagenoeg alleen in Engeland en in N00rd- provi
nciebeyaalde.In hetbergachtignoorden

Amerika. O0k te Amsterdam hadden zj te verheFen zlch aldaar de Oe-ling of Vjf-

voren eene kleine gemeente.in 1656 gesticht beryketens, waaronder de Mei
-ling of het
en opdeKeizersgrachtvergaderend,doch deze Prulmengebergte,dateene hoogte bereiktvan
is allengs uitgestorven. Het aantalKwakers 6000 Ned. el.De w elbesproeide bodem is er
wordt in onzen tjd geschat op 400000.Zj zeer vruchtbaar en levert vele Europésche
houden zich aan den geest van het Christen- vruchten, zooals rjst, tabak,groenten enz.

tendom en zjn dientengevolge afkeerig van Daareuboven verkrjgt men ergoud,zilver,
alle uitwendige vormen.Naar hunne meening tin,koper,jzer, salpeter,steenkolen,edelzjn alle menschen geljk en ishetOngepast gesteenten, suiker, fraaje houtsoorten enz.
den een huldetebewjzen boven den ander. Dekust1120 geogr.mj1lang,iserrotsachZj achten alle weelde ongeoorloofd enonder- tig, m aar tevens voorzien van uitmuntende
scheiden zich door eenvoudigheid en goede havens; de m erkwaardigste baai is er die,
trouw.O0k het aieggen van den eed en het waarin de Tjoe.kiang (Parel-rivier),gevormd
dragen van wapens keuren zj afen komen door de vereeniging van de Si-,Pe-enToengdus hierin met de Doopsgezinden Oyereen. kiang, zich uitstort, terwjl haar delta het
Voortshebbenzj geeneafzonderljkeleeraren, vruchtbaarste gedeelte van dit gew estvorm t.
en in hunne godsdienstige zamenkomsten DehoofdstadisKoeang-rsjeoeofKanton.
spreekt degene, die zich daartoe opgewekt
K w akzalver noemt men iemand, die
gevoelt.
zonder voldoende geneeskundige kennis beKw akken zjn visschersvaartuigen,waar- w eert, dat htl allerlei kwalen genezen kan
mede m en in de Zuiderzee en op hetIJ uit- en hiertoe zjne behandeling ofzjne middelen
gaatop de vangstvan bot,tong,aal en gar- aanprjst, terwjl hj geen ander doelheeft,
nalen.Zj visschen metsleepwantenhebben dan zich Op kosten van hetligtgeloovig pu-

het net- de k'
l
- l- aan weêrszjden,waar bliek te verrjken. Tot de kwakzalvers be.B arry,
hetdoordri
jfboomen wordtopengehouden.Zj hooren m annen alsH olloway,Bo'ry#,
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de bisschop van Trier, die kwalen geneest
K wartierboom , zie St- boom 0n
met den heiligen r0k,en veelalde magneti- Trap.
seurs.Alleenonkundigen en ligtzinnigenwagen
Kw arts ofkiezelzunr iseenedelfstof,welke
hunne kostbare gezgndheid aan zqlke bedrie- uit kiezel en zuurstof bestaat met geringe
gers.
hoeveelheden van anderestoFen,zooalsjzerK wartel (Perdix coturnix L.)isdenaam oxyde, kalk, klei, m angaanoxyde enz.Het
van een vogel, die t0t de fam ilie der hoen- komtveelvoorin fraajekristallen,gewoon-

ders (Gallinae) en hetgeslachtderpatrjzen ljk zeszjdigezuilen,aan de uiteindentotpy(Perdix) behoort.Hj heeftgeene vederen op ramiden toegespitst. Somtjds ontbreken de
den voetw ortel,geene sporen boven den ach- zjvlakken, zoodat het kristal de gedu nte

terteen,kortafgeronde vleugels,en een zeer heet van eene dubbel
pïramide.Meestalechkorten staart, welke meestpl neêrhangende ter vindtm enhetkwartsIn vormloozem assa's,
gedragen wordt. De kwartel is veelkleiner alsmede in ronde korrels a1s zand,en a1sgedan de patrjs, heeft een vleeschkleurigen, rolde steenen, kleurloos Of'gekleurd. Het is
van voren bruinen bek, bruinachtig-geelroode doorzigtigen ondoorschjnend,schelpachtigop
oogen, licht-vleeschkleurige pooten en roest- de breuk en heef
t een ylas-Ofvetglans.De
bruine, zwart en wit gemarmerde vederen. hardheid ligt tllsschen dle van veldspaat en
Aan den rand derstaartvederen iseene roest- topaas, en het soorteljk gewigt bedraagt
kleurige,sikkelvormige vlek;de buik iswit- 2,35 t0t 2,69. Met staal geslagen geeft het
achtig, borst en keel zjn roestkleurig met vonkenj en wanneer men 2 stukken tegen
een :aauwen witten, zwartgezoomden hals- elkander wrjft,phosphorescéren zj zelfs0nband btj het mannetje,doch bt
j betwjfje der water. Het bezit eene dubbele staalbreis de keelw it en deborstzwartgevlekt.Aan king en wordtalleen doorvloeispaatzuuraan-

weêrszjden boven en aehter het 00g staat getast.Afzonderljk smelthetniet,maarmet

eene witte vlek.
potasch ofsoda smelt hettot glas.
I)e k&vartel is een trekvogel en bewoont
Geene delfstof is z00 algemeen over den
gematigd Europa en Azië,alsook hetnoorden aardbodem verspreid a1s het kwarts;hetig
van Afrika.Hj houdt zich vooralop in de niet alleen een bestanddeelvan vele rotssoorkorenvelden en voedt zich met graan. Het ten,maar geheele bergen zjn eruitzamen-

wjfjelegtin een gekrabden metgrashalmen
bekleed gat een groot aantal zelfs16oljfkleunge,donkerbruingevlekteejeren.In
weêrwilvan zjne stompe vleugelstrektdeze
vogel in het najaar overdeMiddellandsche

gesteld.De groote massa'szand derwoestj-

nen, steppen en duinen bestaan uit kwartskorrels.De zuiverste kwartskristallen,dieeen
hoogen graad van doorzigtigheid bezitten,

dragen den naam van bergkristal. Somtjds

Zee.
hebben zj eene aanzienltjke grootte,zoodat
Het vangen van kw artels- in oude pla- zulk een bergkristalweleens honderde Ned.
katen het 'InG N J ran l'zptprfo zê genaam d - ponden weegt, en somtjds ook komen zj

geschiedtmet netten,die in de nabjheid van voor in rroepen,- veelalin kristalholen.
korenvelden, waar zich kw artels ophouden, In vele rlvieren vindt m en kwartskristallen
worden uitgespannen.Daarachterechterbootst in de gedaante van gerolde steenen; in de
de kwartelaar dûor middel van een kwartel- Rjn komen zj voor a1s Rqnkiezel,en men

beentle of kunstmatig Cuitje het geluid van
het wjfje na en lokthierdoordemannet
jes
in het net. Dit geschiedtin Mei,Junj en
Julp.
K w artelkoning (Rallus Crex L.4isde
naam van een vogel, die t0t de orde der
Steltloopers(Grallatores)behoorteninlevenswtjsen gedaanteveelovereenkomstheeftmet
de kwartels. Hj is ongeveer z00 groota1s
een patrjs;dekleurzjnervederen isopden

slgptzetotRî
jndiamantenofBolte- selte:f:dnen. O0k de zoogenaamde Amersfoortsche en

Lochemsche diamanten zjn nietsandersdan
doorsehjnende kwartssteentles.Geelgekleurde

stukken noemt m en citrien, bruingekleurde
rooktopaas, zwartgekleurde morion en paarsgekleurde amethyst.
H eeft het kwarts eene geringe doorzigtig-

heid of is het ondoorschjnend,dan noemt

m en hetyewoon Jxc,rft:.H et behoortals z00rug lichtbruin m et zwarte vlekken,aan den danig t0t debestanddeelen vangraniet,gneis,
buik rosachtig wit, aan de keel en borst micaschiefer, porierenz.,terwjlhettevens
licht-aschkleurig, en aan de zjden r0smet de verschillendezandsteensoorten vormt.N= r
witte dwarsstrepen. D e staartpennen hebben glans en kleur onderscheidt raen een aantal
dezelfde kleur als de rug; zjn snavel is verscheidenheden van kwarts: heeft het een
vet-glans, dan noemt men het vetkwamts,bruin,en depooten ztjn loodkleurig.
M en vindt dezen vogelin geheel Midden- heefthetdaarbj eenerozenroode kleuren is

Europa, waar hj van Junj t0t September het eenigzins doorschjnend,dan heethetrovertoeft.Hj leeftin koren-en weilanden en zdzàfxllzrf-v,- ishetmelkwit,dan geeftmenhet
voedt zieh met graan,insecten en regenwor- dennaam vanmelkkvarts,- metgoudglanzende

men.In een nestop den qrondlegthetwjfje blaadlesgemengd,ishetcrdpflrls,- metlook-

8 t0t 12 witachtige, brt
llngevlekte ejeren. groene hoornblende wordthetprasem ,- met
Evçnals de kwartel houdthj nietvan vlie- eeneindigoblaauweklcurnoemtmenhetdï/rlf
gentmaar looptzeer snel en ontsnapt in het ofsamerkwarts,- eene metastbestdoorwegras of op de heide zeer gemakkeljk aan den venesoortheetmenscltillerkwqrts(katoog),jager.In den nazomer wordthj zeervet,en wanneerhet,metstaaigeslagen,eenzwavelzjn gebraden vleesch isdan zeersmakeljk. achtigen reuk verspreidt,draagthetdennaam
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van stlnkkwarts,- en bj een flnstengeligen en onbebouw de gronden voorkomende plantj
botlw is hetvezelkwarts.
welke in 0ns Vaderland van Junj totSepT0tdekwartsgesteentenbehooreneindeljk: tember bloeit en t0t de familie der Grassen
chalcedoon,onyx,heliotroop,cornaljn,ehry- (Gramineae) en de Onderafdeeling derGerstsopraas,vuursteen,hoornsteen,hyacint van grassen (Hordeaceae) behoort. Haar gelede
Compostella,jaspis, kiezellei) klezelsinter, wortelstok verdeelt zich in talrjke takken,

agaat,hyaliet,hydrophaan enz.

kruipt ver onder den grond voort,en is aan

K w ass is in Rusland een zeergezochte zjne geledingen metwortelvezelsen aan de

drank , welke er de plaats van bier bekleedt. Jongste vertakkingen met vliezige scheeden
Bj deboeren bestaathetkwasstliteentrûebel bezet. De opgerigte, slanke?gladde stengel,
enzuurafgietselvanfjngemaaktgraan,hetwelk die, evenals de bladeren en aren,doorgaans
slechts ée'ne aangenaamheid heeft,nameljk eene grasgroene kleur heeft,wordt 6 t0t 12

dat het verkoelend werkt.Daarentegen zjn Ned.palm hoog,- de bladeren zjnvlak of
de ijneresoorten van l
twass,vooraldeappel- zamengerold en van boven eenigzins ruw .De
en frambozenkwass, welke te Petersburg en langwerpig-lancetvormige bloempakjes (locusMoskou in daartoe bestem de drinltlokalen ge- tae) zjn Opgesteld en e1k afzonderljk Op de
taptw orden,zeeraangenaam enverkwikkcnd. vooruitstekende tanden van de middenspilder

Kw eeboom (CydoniavulgarisPers.)isde tweexjïgeaarvastgehechtqzj bestaanmeestal
uit5 bloempjes,en dekafblaadjes(glumae)
familie der Pomaceën behoort.Hj isafkom- zjn lancetvgrmig, s-nervig,ttpegespitst,genaam van een heester of boom ? die t9t de

stig uit het oosten, doch wordtin MiddenEuropa o()k in ons land
in de opene
lucht aangekweekt.
'Hj bereikt eene hoogte
Van 2 t0t 5 Ned.el, draagt ovale, eironde
of langwerpig-eironde, stompe Ofeen weinig
spitse,aan den voet eenigzins hartvormige,

aan de onderzjde behaarde hladeren met
eironde, getande steunblaadjes.De kort-gesteelde bloemen staan alleen aan het uiteinde
dertakken.De overbltlvendekelk ismethet
vruchtbeginsel vergroeid en heeft een s-deeligen zoom ,wiens slippen groot,minofm eer
eirond, aan den rand klierachtig gezaagd,
vool'al op hetbovenvlak behaard en afstaand

naald ofongenaald.
D0 Onderaardsche stengeldezerplantlevert

denyraswortel(Radixgraminis):waarvan een

extract t0t geneesmiddel dient: en het blad

geeft een goed veevoeder.Daarentegen iszj

eene plaag VO0r den landbouwer, die haar
met de kweek-egge - eene egge m et zeer

lange,schuins qeplaatstetanden - zoektuit
te roetqen,terwplzj ook in do tuinen t0tde

lastigste Onkruiden behoort.M en kentin ons
land 3 verscheidenheden van ditgewas,w aaraan m en denamenfx.rulgare,- (9.rlclcwzzl,en y. littorale gegeven heeft. Het is voorts
bekend onderverschillendeinlandschenam en,

ofteruggelagen zjn.De groote bloemkroon zooals:peenyras,kru%koorn, hondsyras,If#tdngras,dninreep,trekgras enz.
is rozenrood of wit, met donkere adertjes yras,p'
geteekend; zj bestaat uit 5 kortgenagelde, K w eekplanten noemtmen zoodanigegemettalrjkemeeldraden op den kelkmond in- w assen, welke de m ensch m et een ofander
geplante bloembladen, die dubbel zoo groot doelaankweelttin een land Yvaar zj niet in
als de kelkslippen,breed ovaalof omgekeerd- het wild groejen. Door het aankweeken 0P
eirond, ingi,deukt, eenigzins golvend en aan

geschikte, wéltoebereide gronden verandert

den voet gebaard z/n.Hetvruchtbeginselis gewoonljk de aard der gewassen) zoodatzj
s-hokkig.- destjltleszjn 5 in getal)aan de voorketlr verdienen boven die,w elke in
den voetzaâmgegroeid en wollig behaard.De het wild te vinden zjn.Intusschen zi
jn de
vrucht iseene s-hokkigeappelvrucht,inJeug- kw eekplanten veelmeer aan ziekten onderwordigen toestand met een w itachtig,donzig vilt pen.Men verdeeltkweekplanten naarhetoogbedekt.De rjpe vruchten zjn geelvankleur. merk, waartoe zj dienen,in:granenz moesdoo1*de groene kelkslippen gekroond en hier kruiden, voedingsgewassen, njverhelds- en
en daar n0g m et vilt bedekt.Tn elk vrucht- handelsgewassen, ooftboomen, wotldboomen
hokle bevinden zich 6 t0t 10 langwerpig- en sierplanten.De (raanplanten (cerealia)beeivorm ige,zamengedrukte,op den rug bolle, hgoren bjna uitsltlltend t0t de familie der
in een punt uitloopende zaden.D cze,k'
tvee- Grassen, zooalsrogge,tarwe, gerst) gierst,
ziffel genoemd,zjn z0ogrootalsappelpitten, haver enz. Daartoe evenwelrekentm en 00k
roodbruin van kleur,en m eteenem assa dun, deboekwei
tuitdetàmiliederPolygoneën.graauw sljm Omgeven.Dit sljm wordt als Van de moeskruiden gebruiktmen ln de keueen verzachtend, ligt-zamentrekkend genees- kenvooreerstdewortels,zooalsvaneigenljke
middel uitw endig gebruikt. M et hetsap der wortels, rapen, sellerj,radjs enz., of de
vruchten bereidtmen eenejzerfincttlur(Tinc- knollen,zooalsvan aqrdappels,Ofde bollen,

turaferricydoniata), en devrt
lchten worden zooals kan prei,ujen enz,ofde bladeren,
geconijt gegeten of als toevoegsel gebruikt zooals van ko0l, spinazie,salade,andjvie,
om den smaak van appels en peren te verbe- pastelein,kervel,peterselie enz.,of de stenteren.Dekweeboom bloeitbj 0nsin Meien gels, zooals raapstclen,aspergies enz.,ofde
Junjq hj wordt meestal Op den meidoorn bloemen, zooals van bloem kool,ofde vrtlchgeënt. - In tuinen vindt m en voorts den ten,zooals van augurken,komkomm ers,m e-

Japansehen kweeboom (Cydonia Japonica)met loenen cnz.,Ofeindeljk de zaden,zooalsvan
groote rooskletlrige en geurige bloemen.
boonen,erw ten,dille,venkel,mosterdenz.Kw eek (Triticum repens L.4 of kgceekgras De 'voederplanten w orden ten behoeve der

is de naam van eene algemeen in bebouwde huisdieren verbouwd. Hiertoe behooren kla-
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ver, spurrie paardeboonen, knollen en een
groot aantal grassoorten. T0t de ltandelsgd'
?,pc.s:dl rekent men: ltaardedistels, tabak,
.
cichorei,h0p,meekrap,vlas,hennep,katoeu,
koolzaad,papavers,Roomschekamillen,zoethout enz.- Yan deooftboomenvermel
denwj:

'

kersen,prllimen?abrikozen,perziken,agpels,
peren, kweeboomen, mispels, kornoelleboomen, druiven, moerbeziën, velerlei bessen,

vjgen,ananassen,amandels,notenenz.- T0t
de gekweektewondboomen teltmenzoow el100fboom en, bi
jv.beuken,eiken)berken elzen,
populieren,wilgen-, esschen-en lindeboomen
enz-, als naaldboomen, bgv. dennenboomelz
lorkenboomen enz.- De sierplanten eindeljk
splitst m en in zulke, die in de opene lucht
groejen,gooalstulpen,leliën,aurikels,pioe-
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voor en heefteen soorteljk gewigtvan 13,5.
Zwavelkwik of vermiljoen iscochenille-rood,
t0t poeder gewreven scharlakenrood en door-

schjnend enheefteen diamantglans.Hctkomt
voor in rhomboëdersmetatkestompteuiteinden,isweek,heefteen soorteljk gewigtvan
8,8en bestaatuit870/0kwik en 130/pzwavel.
De rjkste kwikmjnen vindtmen ln Spanje
(Almaden), in lllyrië (Idria), in Bejeren,
China,Mexico,CalitbrniëenP6ru.Uithetvermil
joenwordthetkwikineigenaardigedestillatietoesêellen doorverhitting metjzer ofkalk
verkregen.Alendoethetdaarnaingegotenjzeren flesschen, in vellen ofin bam boe-kokers
en brengt het alzoo in den handel.H etver-

bruik en de prjs van kwik isin denJongsten tjd sterk geklommen.Hetisheteenige
nen, dahlia's, hortensia's,en zoodanige, die metaal,datzich bjeenegewonetemperatuur
in de koude en warme kassen verzorgd wor- in een vloeibaren staatbevindt,terwjl het
den,zooalsoranjeboomen,myrten laurieren, eerstbj - 40OC.verstjften in een smeedoleanders, granaatboomen, camellia's C2($- baar metaalverandert. Het kookt bj 3500
tussoorten,tropische standelkrtliden,palmen, C. en vormt dan een kleurloozen,Zeer vergiftigen damp, (tie T-maalzo()zwaar is als
varens,Victoria regia enz.
Kw eekscholennoemtmenzoodanigescho- de dampkringslucht. W ordt het kwik in de
len,waardejeugdwordtopgeleidt0teenbepaald opene lncht lang Omgeschud, dan verandert

bedrjf.Doorgaansbezigtmen dien naam van
scholen,waar zj zichvormtvoorden stand
van godsdienstleeraaar Of onderwjzer. Men
heeftbjv.in 0nsVaderlandkweekscholen(seminaria)voorR.Katholiekegeesteljken('
W armondenz.
),voorleeraarsbjdeDoopsgezinden,
LutherschenenIsraëlieten(alle3teAmsterdam),
bj de Remonstranten (te Leiden) en bj de

het in een grjs ofzwart stof,datbj verwarming eene fraaje roode kleuraanneemt.

iseen dam ,blnnen een rivierdjk,opeenigen
afstand van dezen zoodaniggelegd,dathjaan
weêrszjden aan dien rivierdjk aansluit.Hj
dient om het kw elwater dat door den rivierdjk dringt, op te houden, zoodat het niet
over het binnenland loopt.Gewoonljk iszulk

kwikzouten, worden als geneesmiddelenye-

Zuiver kwik vloeit weg in ronde droppels
en bevochtigt geene zelfstandigheden,waarmede het zich niet verbindt. Onzuiver kwik,

bepaaldeljk door andere metalen verontrei-

nigd, vloeit weg in langwerpige, staartvormige droppels.M cn kenteen zwartkwikChristeljk-llervormden (teKampen).- Voor oxydule en een rood oxyde, die beide in
onderwjzershebben wjrjkskweekscholen te gloeihitte gereduceerd worden. Het kwik
Haarlem , te Groningen en te '
sHertogen- verbindt zich zeer ligtm et zwavelen vormt
bosch, en voo1'pnderwjzeressen zjn er te dan eene zwarte massa,doch deze verandert
Haarlem , Arnhem en Groningen.Intusschen bj sublimatiein vermiljoen.Metchloorvormt
is dat aantal veel ta klein voor de behoefte hetverbindingen, welke a1s calomelen sublivan het oogenblik.
maatbekend zjn;ook verbindthetzich met
Kweldam ? kweldijk of kwelkade iodium. Deze verbindingen, alsmede eenige

een kweldam van een duiker voorzien,om

door aftapping den waterstand tusschen dien

bruikt. llet kwik dient voorts t0t vulllng
van barouaeters en thermometers; het verbindt zich m etanderemetalen t0tamalgam a's,
en een amalgama van tin bezigt m en tot het
beleggen van spiegels.W egens bovengem elde

eigenschap, dat het zich gemakkeljk met
andere m etalen verbindt, komt het kw ik te

dam en den rivierdtjk te regelen.

pas om zilver 0n
bi
jg
he
ou
tdve
uri
gtul
hu
dennneenertbj
sen d
te

X.) is eene overbljvende,van Julj t0t September bloejende plant uit de fàmilie der
Gçassen (Gramineae)en uitde onderafdeeling
der Zwenkgrassen (Festucaceae). Eerst werd
het onder den naam van Zee-beemdgrgs (P0a
maritima) t0tde Beemdgrassen (Poaceae)gerekend, doch men heefthet daarvan afkescheiden, Omdat zjne bloempjes stomp,op
den rug half-rolrond en aan de binnenzjde
dikwjlseenigzinsbuikigzjn.Hetgroeitveelal
in de kwelders ofbuitendjksaan zeegelegen
gras
ande
Klw
iknqvandâârzjn naam.
(mercurkus) ofkwikzilver isdenaam

daguerrotypie.

K w eldergras (Glyceria maratima .M et halen,alsm ede

K w ikpraeparaten (mercurialia) behooren t0t de krachtigste, m aal' ):pi
J* overtollig
.L
gebruik tevens t0t de gevaarljkste geneesm iddelen, zoodat vele geneeskundigen van

den nieuwerentjd afkeerig zjn van hun gebruik. Terwjl zuiver kwik niet werkt op

het ligchaam , bezigt men zjne jraeparaten
vooral t0t genezing van syphills, t0t het
dooden van woekerdieren en t0t opslorping
en verdeeling van sommige gezwellen,- ein-

deljk ook t0t bjt-en purgeermiddelen,terwjl de geneesheeren ill Indië ze onmisbaar

van een vloeibaar metaal, datin de natuur achten t0t genezing van dyssenterie.De voorvoorkomt in gedegen toestand of 00lt met naamste kwikpraeparaten zjn: zwavelspieszwavelverbonden.Gedeqen kwik is tinwit, glanskwikzilver, zwart zwavelkwik, zw art
metaalglanzig,ondoorzigtlg,komtin droppels kwikoxydule,calomel,sublimaatjgeelenroo;
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iodkwik,rood en witkwikpraecipitaateneene

salpeterzure kwikoplossing. Grjze kwikzalf
(Unguentum Neapolitanum) of ruiterzalf en
kwikpleister (Emplastrum merctlriale) bevatten, behalve kleine hoeveelheden kwikoxydule, hetmetaalin fijn verdeeldentoestand.
Een overtolliy gebrtlik daarvan,alsmede een
lang vertoef ln kwikmjnen 0f op plaatsen,

Kyau (Friedrich W ilhelm, vrjheervon),
een Duitsch krjgsman en vermaard wegens
zjnegeestigheid,werd geboren den 6denMei
1654 en trad Op l8-jarigenleeftjdalsgemeen
soldaat in Keur-Brandenburgsche dienst. Na
verloop van 10Jaarwashj vaandrigenwerd

wegens eene mislukte grap naar Spandau gezonden.Op verzoek van deKeurvorsten werd

waar dat m etaal verwerkt w ordt,geeftligt hj vrjgesteld van de straf,doch een tweeaanleiding t0t eene kwikvergiftiging,welke gevechtnoodzaakte hem vervolgens naarSak-

den naam draagtvan kwikziekte (Hydrargyrosis).T0t deverschjnselen vandeze behooren ontstekingvanhetsljmvliesvandenmond,
een kwaljkriekendeadem,speekselvloed,ingevallen gelaatmetvuilgelekleur,doffeoogen

sen te vlugten,alwaar hj weder in dienst
trad.D0or zjne luimigeinvallen maakte hj
zich aan het H0f van Augnst'
as de Sterke
zeer bemind? zag zich vervolgens benoem d

t0tadjtldant-generaalvandezenVorstendaarna

en trilling der leden.Bj kwaadaardiqesy- t0tluitenant-qeneraalenkommandantderves-

philisroeptmen dezeziektetevoorschkn,t0t ting Königsteln,waarhj den 19drn Januarj
den speekselvloed toej om alzoo genezing te 1783 overleed.Hj waseen man van een deverkrjgen.Hetkwik ishet eerst doorAra- geljk karaktery die alle schjnheiligheid
bische artsen uitwendig vookgeschreven en verachtte en bj al zjneopgeruimdheid toch
werd daardoor in Europa bekend. Het in- zjne waardigheid wisttehandhaven.Vooral
wendig gebruilt is eerst ingevoerd door van de hovelingen hadden van zjn hekelend vertgwl
ïefezl,nadatdevooruitgang der scheikunde nuft veelte ljden.Zjn levensloop werdbedoelmatig bereide praeparaten had geleverd. schreven door W ilhelmiin hetwerk :pKyau
K w ikstaart (Motpcilla) is de naam van 'sLeben und lustige Einf:lle (1772,3 dln;
een vogeluit de orde der zangvogels (Canta- 3dedruk 1797)''.
tores) en weluit de familie der Priemsnave- KyFh:user is de naam van een bergrug
ligen. Hj komt in die familie met de pie- in Schwarzburg-Rtldolstadt, ten zuiden van
pers overeen, doordien de binnenste slagpen- de Goldene Aue, er zich verheFend t0t de

nen dertweedeordesterk verlengdzjn;doch hoogte van n0g geen 500 Ned. el. op het
onderscheidtzich door een langen staart?klei- hoogste punt verrjst de indrukwekkende

nen k0p en tameljk hoogeyooten.Hetlseen
levendige vogel,die gestadlg metzjn staart
wipt,en hiernaargenoemd is.Hj looptsnel,
vliegtbehendig,leett van insecten,heeft een
eenvoudigen zang ennesteltdigtbjdengrond.
Van desoortennoemen wj:den'
tvittenà'
?
,
pQstaart (M.alba),00k bonwmanneo'
een qkkervcwz
/ë'
e genaamd.Dezekomtin 0nsVader-

land veelvoor;zjn voorhoofd,de zjden van
den kop en van den hals,zjn borsten buik
zjn wit,en hetoverig gedeelte van denk0pj
de vleugels en de dekvederen van den staart
zwart,de rug en dezjdenblaauwachtiggrjs.
Dejongenzjnoverhetgelieelbrtlinachtiggrjs,

bouw val van den ouden burgt Kyffhausen,

ten tjde derSaksische Keizers,ter beveiliging van het dorp Tilleda,aan den voet des

bergs,gebouwd en dikwjlsd(
)verbljfplaats
der Rohenstanfen.lletondste berigt,omtrent

dien burqt voorhanden,vermeldt zjne verovering ln 1070.Keizer Rudol
,
fI benoemde
er graafFrederik 1T'rnon .fdïcl,/l t/dzz-l/ofdzz?pzfr
-

g

.

tot burggraaf, m aar reeds in 1378 waren de
gxaven von kvcFzznmrzàl'
r.g eigenaarsvan ditslot.
Volgens eene volkssage is keizer I'rederik I
./t
a-ùcrotçq:l doo1- toovermagt in dit kasteel

opgesloten. Men zegt, dat hj er slapend

neerzit,m et hethoofd op eene tafelrïlstende,
doch aan de keelen den buik rosachtig wit. waar zjn roode baard doorheen gegroeid is.
Hj vertrekt gewoonljk in Octoberen komt Zoodra de raven niet langer om den berg

in Maart terug. Op het land volgt hj van iadderen, zal hj ontwaken en eene gouden

ver den ploegenden bouw knecht,om worm en eeuw voorDuitschlanddoen aanbreken.- Ten
te zoeken in de versch opgew orpen v00r.Het westen van den Kyffhauser liggen de prachwjf
jelegt2-maalinden zomer 5t0t7 brtlin- tige ruïnen van den Rotenbllrg,vanwaarmen

groenachtig witte,bruingestippelde ejers.Voortsheet'
tmen dengelen Fanïb fcc'
rf(A1.flava
L.4 met aschgraauwe kop- en halsvederen,
groenachtig-bruinerug-envleugelvederenencitroengeleborst-en buikvederen.Hjheefteene
breede oogstreeq langs d0n schedel.Deze

een heerljk uitzigt heeftOvereen grootgedeelte van de Goldene Aue.

Kynast is de naam van eene vrjeheerljkheid,toebehoorend aan graaf ScAg#kofq
scA.
Zj omvat21riddermatigegoederen enligtin
hetregéringsdistrict Liegnitz in de Pruislsche
sûort is iets klelner dan de voorgaande en provincie Silézië. Zj ontleent haren naam
bewoont van half April t0t September onze aan hetdoor sageen liedverheerljkte bergweilanden. Hj bouwt zjn nest in hetgras, slotK ynast in het Retlzengebergte.D itw erd
en hetwjfje legter4t0t5witachtige,r00d- doorhertog Bolko I in 1292 gesticht,in 1360
bruin gevlekteejeren. Eindeljkvermelden door lolko 11 aan den dapperen ridder Gottwj den grooten yelen àvnot
s/ccz.
f(M.sulphurea? sch,e Sc/zt?f toegekend, en den lllsten Augllsdie zich van de voorgaandesoortonderscheidt tus 1674 door den bliksem verwoest.De r0door aanzienljke grootte,door de wittekletlr mantisch gelegene bouwvallen van den Kyvan het 3de paar staartpennen en doordienhj nast,l/cdegeogr.mj1tenzuid-zuidwestenvan
zjn verbljfhoudtin de boomen.Hj komtin W armbrtmn en 600 Ned.elboven de opperQns Vaderland zelden voor.
vlaktederzee,hebben een aanzienljken 0m-
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vang. Behalve eene merkwaardige echo heeft zlidwaarts t0t aan de Caspische Zee en het
men er een fraaiuitzigtin hetHirschberger Meer van Aral. Behalve de Turksche stam dal.- Volgensde Sage woonde Opdatkasteel men bevatteditrjk 00k delandenderW olga-

weleer eene Jonkvrouw K'
aniqond,erfgename Boelgaren, Basjkiren, Chasaren, Alanen,
van uitgestrekte bezittingen, welke slechts Bertasen,TsjerkessennLesghiërsenz.DeM0nzoodanige ridders veroorloofdenaarharehand golen gaven aan ditrjkbeheerschersuithet
te dingen,die den moed hadden,om tepaard geslachtvan Dsjengis-Klt@n,bekleedden erde
over den smallen burgtmuur rondom hetslot aanzienljkste betrekkingen,maar verzonken
terjden.Velen waagden hetenmoesten hun voor'toverigein demenigte.Reedsin 1222
rtout bestaan m etden dood bekoopen,totdat hadden zj hetland op belde oeversvan den
eindeljk een hertog van &
9J1'
:
,:1 den gevaar- benedenloop der W olga,alsm ede na de overvollen rid volbragt.Toen echterdejonkvrouw winning, in den slag aan de Kalka in 1223
hem mat de bljdschap der liefde tegemoet op de Rtlssen en Polowsers behaald,t0taan
ging,verklaarde hj op eene honendewjze, de Dnjepr afgestroopt.De westeljke landen
dat hj reeds eene anderebeminde.Aan den werden nu door Dqjenqis-Kltan toegewezen
noordeljken voet des bergs ligt het dorp aan zjn oudsten zoon Dsoeds
y (f 1224).op
Hermsdorf met 2000 inwoners,:en grafeljk laatstgenoemde volgde diens zoon Batoe

(f 1255), die in 1235 de oeral-rivier overK yper (Albert) of Kuperns,een verdien- trok, en in 1236 de W olga-Boelgaren en
steljk geneeskundige,geboren teKönigsber- vooxts t0t aan 1240 bjna geheel Rusland
gen in den aanvang der 17de eeuw ,verkreeg schat
pliytig maaltte. Na zjn terugkeer in
den graad van meester in devrtiekunsten, 1242 stlchtte hj Sarai of Serai a1s hoofdwerd in 1642vermoedeljk te Leidenmedeci- stad van Kyptsjak, en vandââr vervulden
nae doctor en verwierfhet volgendeJaarver- de magtige Khans van de 13de t0t de
sloten familie-archief,eene bibliotheek enz.

gunning om buitengewone lessen te houden 15de eeuw niet alleen Rusland,maar 0ok
over de geneeskunde. Toen Frederik A'
ezjtfrïk demeerwesteljk gelegenelanden metschrik.
in 1646 eene illustre schoolte Breda stichtte2 De stad werd in de 15de eeuw verwoesten
werd Kypererbenoemdt0thoogleeraaren hj bleef toen eeuwen lang verborgen. Eerst in
ontving tevens den titelvan eersten genees- 1836 ontdekte men door opdelvingen hare uitheer (archiater) van het Huis van Oranje- gestl*ekte bouwvallen - gewelven, zuilen,

liX(!'
:,
stzl.In 1648 aanvaardde hj een professo- djken,waterreservoirs,vestingwerken, dt
raat te Leiden bekleedde in 1655 de w aar- zendehuizen enz.- nabj deRussischestad
digheid van rector magniictls,en overleed in Zarem in het gouvernement Astrakan,aande
datzelfde jaar op den 25sten September.Hj Achtoeba,een arm van (le W olga,ten oosten
schreef:,Deigne elementari(1634)'',- pDis- van Zarizyn.- onder Batoe's broederBarkai

putatiode cometis(1636):',- rDisputatiode ofBereke(1255- 1266),die Saraivergrootte
fulmine etc.t1637)'',- oMedicinam recte d0- en den Islam invoerde, wierp in 1261 de
cendi,discendietexcercendimethodus(1642)', veldheer Na-qaja aan de ZwarteZeezich op
t0t gebieder der Koemanen ofPolowsers en

nstitutionesphysicae(1647)'',- o
kAnthrorl
pologia corporis humanietc.(164743dedruk w ist zich in die w aardigheid te handhaven
1660)''- rlnstitutionesmedicinae(1654)/'- t0t aan gjn dood (1292);daarnaonderwierp
zich zjne horde weder aan den Khan van
en pcollegium meditmm etc.(1655)''.
Kyptslak of Ki
ptqjak is de naam van Kyptsjak,maarzjbehielddennaam vanNogaeen der oudste en verstnaarhetwestenvoor- jische Tartaren.Ter eere van den gevierden
w aarts gerukte stam men van het Turksche Oesbek-laayt(1305- 1341) die de Mohammevolk. Deze naam bleefleven in dien van het daansche godsdienst metjver uitbreidde,ontlaenrds
d
chapKyptjakOfDejtiKyptsjak(Steppe vingen de horden der Kyptsjaksdennaam van
Kyptslak),ln de middeneeuwen doorOos- Oesbeken, en na het ombrengen van zjn
t
ersche schrjverstoeyekendaan hetPontisch- kleinzoon Bevdebek-K ltan (1358)werdhetrjk
Caspische Steppengebled in hethedendaagsche dooreen bloedigen opvol
qingskrjg geteisterd.
Zuid-Rusland ofhetgebied van den beneden- Temnik-M amai verhief zlch aan de D0n t0t
l00p der Oeral,W olga,D0n enDnjepr,waar Khanten teSaraiwerd in 1376 Tokytamisj,
van ouds de ruw e horden der Koemanen, een nazaat van Ds
jenyis-Kltan,dool' Timoer
Petslenegen enz. omdolen.Ook thansnog is in bescherming genomen. Tokytamiqj zegede naam van den weleer sterx verspreiden en praalde in 1381 op M amai en bragthetrjk
magtigen stam derKyptsjaksbewaardgebleven weder t0t eenheid, maar w erd in 1395 door
bj de Turken van Khokand,Khiwa en B0k- Timoer verdreven, die ook het rjke Sarai
hara,alsmedeaan denoordeljkegrenzenvan plunderde en verwoestte.NuwerdendeKhan's
Herat en bj de Kirgisen dermiddenstehorde. vanKyptsjak benoemdenafgezetdoorJedigeq
Nog grooter uitgestrektheid had hetdoor de een veldheer van Timoer.Ervolgdentjden
Mongolen gestichte khanaat Kygtqjak ofhet van schromeljke verwarring,zoodatin 1438
Rjk derGouden Horde.Ditbrelddezich uit Kasan,in 1441 de Krim en in 1480Astrakan
in Europa van den Caucasus noordwaartst0t zich Onafhankeljk verklaarden. D e laatste
aan den middenloop van de W olga en de Khan der Gouden Horde (sedert Batoe de
Kama,w estwaarts totin debinnenlandenvan vjftigste),Koetql'oekMohammed,werdin 1480
Rusland en oostwaarts t0t aan het Oeralge- vermoord.A1de onafhankeljke Khanaten bergte, - en in Azië oostwaarts t0t aan

de Krim hetlaatst - werden nu eene prooi

Dslongarje, noordwaarts t0t aan Siberië en der Russen. In Toeran had Batoe-Klta;n in
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1245 zjn broeder k%ieibAnit0theerscher ver- Kytoblastem a is een Grieksch wooxd,
heven over de Tartarenhorden tusschen de datrormvloeistefaanduidt, nameljk devloeiOeral, het Aral-meer: en de Savy-soe.De stof, welke zich afseheidt uitde bloedvaten,
nakomelingen van i
bje%baniwerden omstreeks om nieuwe organische deelen te vormen ofte
1360 onafhankeljk,maartevenszwak,door- herstellen.Daaruit,z0omeendem en,ontstond
dien zi
ch in onderscheidene horden ver- eerst het kernl
qj zi
irchaampje(nucleolus),waardeelden; zj ontvingen allen den naam van mede de celvormlng een aanvang neemt.Men
Oesbeken.h'
aibek-Kl
tanvereenigdehen weder dacht,dat dit alsdan aangroeidet0teeneaan-

in 1481 en vrroverdein 1500 geheelToeran. merkeljke grootte en dat daarnaast weKyrie elelson (Heer,ontferm u)zjnBj- derom kleine korreltjes neêrsloegen uitheo
'
belsche woorden, die den aanvang en het blastema, terwjl zich daaromheen een dun
thema vormen van een gebed, in de Christe- vliesjevormde.op diewjzewasdandekern
ljke W esterscheKerkingevoerddoorSylrester eener celvoltooid,waarna zich daarinnieuwe
1.Tevens vormthet een bestanddeel van de massa'svormden,terwjldaaromheenvoortseen
mis,doorGregoriwsde Groote voorgeschreven. nieuw vliesontstond.Mengafaan dezevoorstelDie 2 woorden sjn voorts het begin der ling den naam van eellentlteorie,doch men heeft
mis in de R. Katholieke Kerk - het Kyrie haar thans laten varen,omdat de bewjzen
of M isereee- en worden 00k wel in Protestantsche kerken gezongen.
K ythnos,thans Tltermla,een der Cycladische eilanden in de Aegaesche Zee,teltop

ontbraken voor de Juistheid der voorgestelde verrigtingen.M en heeftdaarentegen in

nieuweren ttjd a1s algemeen beginselvastge-

steld,datgeeneOntwikkelinguitnietsontstaat,

zl/sde (n geogr.mjlomstreeks4000inwoners. dat nken geene generatio spontanea (zelfwor-

Hetisvan oudsvermaardwegenszjnewarme ding) kan aannemen, en dat dus eene eel
bronnen. De hoofdstad Alessaria telt 2000 alleen uit eene bestaande cel kan voortinwoners, en deze drjven een belangrjken kom en.
handelin wjn,gerst,honig enz.

L , de twaalfde letter van 0ns alphabeth , de aangahaalde plaats) en voor laatsleden,

draagtinhetH ebreeuwsch den naam van lamed terwjl %. 1. (sine loco ofzonder opgave van
ofossenprikkel, waarvan zj j11haren Oudsten plaats) in catalogen aanduidt,dat de plaats,
vorm ,in het Phoenicisch letterschrift,de ge- YFaar zoodanig w erk gedrukt w erd,niet is
daante vertoont. Vanhier kw am deze letter opgegeven. Op munten is de L eene verkor-

onder den naam van lambda bj deGrieken, ting van lira en lilve,terwjl men metde
voortsbj deRomeinen en eindel
jk bj alde gestreepte L (é) Engelsche ponden sterling
Latjnsche en Germaansche volken van den aanwjst.
nieuweren tjd. Als klank behoort de lmet Laach, van het Latjnsche latms (meer),

de r, m en n t0t de klasse der liquidae en ofutbbatia Jsccdsdï:is de naam van eene welbezit de meeste overeenkom st met r.In som - eer rjke en vermaarde abdj derBenedictjmige talen is die overeenkomst zöô sterk, nen op den Eifel in hetarrondissementM ayen
dat voor die beide klanken slechts éénschrift- van hetPruissi
schdistrictCoblenz,1% geogr.

teeken bestaat,bjv.inhetPehlwi.In onder- mjlten westen van Andernach aan deRjn.
scheidene weinig ontwikkelde talen vanOcea- Zj werd in 1033 gesticht,verreesvan 1093
nië ontbreekt ée'n van deze 2 medeklinkers.
Deze
klankverwantschap is oorzaak dat de
r, in eene andere taalovergaande 1ligtin l
verandert, en omgekeerd. Zo0 ontstond 0ns

t0t1156,en vervielin 180.
2.Haredeftigeyebouwen,sedert 1820 heteigendom derfamllie

Delins,zjn thansdienstbaargemaaktaanden

landbouw.De kerk,voorzien van eenkoepel,

pdgrim van het Latjnsche peregrinus,ons 5 torens,eene crypt en prachtige versierse-

tolk (taalman)van hetArabische tardbjoeman. 1en, in haar geheel het merkwaardigste geDikwjls hoortmen zeggen balbier in plaats denkteeken van Romaansche botlwkunstinde

van barbier, en de Zwitser spreekt van àiI- Rjnprovincie,behoortaan deregéring,maar
cF
ze, waar hj k'
irche (kerk) wil zeggen.In er wordt geenegodsdienstoefeningmeergehouhet Poolsch heett men eene gestreepte l(1) den. - H et Laackermeer, ten noorden van
met een eigenaardigen klank.- Bj de R0- die kerk gelegen, is het grootste en vermeinen is L onder anderen eene aandui- m aardste kratermeer in hetEifelgebergte.Het
ding van den naam Lucius,- alsmedevande ligt bjna 300 Ned.elboven de oppervlakte

woorden leœ (wet)en liber (boek).Men vindt der zee,is70 Ned.eldiep en heeftbj eene
90k de verkortingen 1.1.voorloeoIx #Jfo(0p nagenoeg komvormige gedaante een om trek
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van 2 urengaans.Hetwaterishelder,blaauw ,
zeer kot
ld en onaangenaam van smaak;het
bevat veel snoek en werpt, door den wind
bewogen,eene soort van zand op den oever,
dat door den magneet aangetrokken wordt.
Het ontlast zich door een ltunstmatig aan-

Pwnt.Hj werkte nûgin1740jdochzjnsterfjaarisnietbekend.Hj vervaardigdeveleteekeningen met de pen en met oost-lndischen
inkten vertoefdegeruimen tjd teParjs.Van
hem hebben wj:sveertig stukslandschappen
zo0 in Italië als Duitschland, na 't leeven
gelegdkanaalin de Nette.Op denoosteljken geteekend door de wjt-beroemde kunstschiloever, omstreeks 3 Ned.elboven den water- derJ.Glauberen geëtstdoorA.v.d.Laan.''
spiegel,bevindt zich eene kloof,waar k001- Anderen noemen hem Adol
ph egs derZxmj

zuuruitden bodem Oprjst,zoodathondenen en n0g anderen zjn van oordeel, dat
dergeljkedieren erden dood derverstikking Adriaan en Adol
kln verschillende personen
sterven.00k ontspringt nabj hetmeereene waren.Voortsheettmen van A.rl,zlderLa@n.
minerale bron.
Platte gronden van hetoade-zi
jds-HuiszitLaadgereedsehap is de naam van alle tënhuis en Huiszittend-vrouwenhof 0n:.
gereedschappen, welke men noodigheeftbj (1735)'1 XAfbeeldingen en levensbegchrjhet bedienen van het geschut. Het bestaat vingen Van eenige voorname personen. Met

voor het vesting-,scheeps-en belegeringre- 23portretten van den beroemden plaatsnjder
schut uit een lepel, een aftrakker,een wls- A. van der Laan (1755)''.- ?Zeeland en
scher en een aanzetter,die allen van houten Stroomlust, bystaande in versGhelde gezigten

gteelen voorzien zjn.Bj veldkanonnen heeft (21bladen fO)M,enz.
m en geen lepel, en de aanzetter is,evenals
Laar (Pieter van),een verdiensteljk Nebj het scheepskanon,aan den steelvan den derlandsch schilder geboren te Haarlem 0mwisscherklos bevestigd.Bj het gebruik van streekshetJaar1613,ontving van zjnewelachterlaadkanonnen heeft men intusschen dat gezetene ouders eene zorgvuldige opvoeding.
gereedschap nietnoodig.
Hj werd onderwezen in demuziek en in de
Laadstok (Een)iseene stalen staafvan teekenkunst!en nadathj in dezelaatste:0nrolronde gedaante en aan het eene uiteinde der de leidlng van Jan ell Kampen goede
van een kegelvormiguitgeholdenk0pvoorzien. vorderingen gemaakt hadjvertrok hj eerst

Hj wordtgebezigdolndeladinginhetschiet- naarFrankrjk en vervolgensnaarItalië.Zesgeweerte stampen envindtdaarnazjneplaats tien jaren bleef hj te Romeen verwierfer
naast den l00p in de lade. De eerste laad- grooten roem doorzjnetransparanten,jagten,
stokken waren van hout,doch in 1730 wer- strooptogtenjkermissenjhoefsmederjen enz.
den zj,op voorstelvan Leopold rpzlDessau, Hjschilderdenietveelnaarde natuur,maar
in het Pruissiche leger door jzeren vervan- vertrouwde op zjngelukkiggeheugenenzjne
gen.Iletspreekt van zelf datde tegenwoordige achterlaadgeweren de laadstokken overtollig maken.
Laagen is denaam van 2 waterrjkerivieren in'het zuiden van Noorwegen,nameljk
van de ('udbrands Laayot,die,uiteenhooggelegen meer ontspringend,doorhetprachtige
Gudbrandsdalkronkelt,hetmeerLosna-vand

vormten naeen lo0p van 20 geogr.mjlzich

uitstortin hetmeerMJös
' en,- envan deNnme-

> J,
:Laayen,uithetmoerasK01tevoorschjn
tredende,waarna zj door hetenge Nume.dal
en langs de stad Kongsberg loopt, hier en
daar meren en watervallen vormt en na een

l00p van30geogr.mjlzich bj Laurvig uitstortin het Skagerak.
Laaland of Lolland, een eiland van het

koningrjk Denemarken,in deOostzee vöör
den mond van de Groote Beltgelegen,heeft

meteenige naburigeeilandjes,welkeslechts
3/4de z geogr.mjlgrootzjn,eeneoppervlakte
van 213!
/4de o geogr.mjljeen eâbn,boschrjken en zeer vruchtbaren bodem en ongeveer 65000 inw oners.M en vindt er 5 steden

nameljk Maribo in hetbinnenland,Nakskov,
Nysted, Saxkjöbing en Rödby.Delaatste4
zjn havensteden.MetheteilandFalster,door
den naauwen Goldborgsond van dit eiland
gescheiden,vormt Laaland hetstiftvandezen

levendige verbeelding.W epenszjn geestigen
omgang was hj zeer gezlen bj zjne kunstbroeders,vooral bj Clande.
rprrlil,Powssin
en Sandrart.Zjnemismaaktheid,gevoegd bj

zjne kwinkslagen, bezorgde hem den bjnaam 11.
/c-lnccio (deMalle).Trpuwenszjn
onderljf was driemaal zo0 lang alszjn b0venljfen zjn hoofd stond tusschen deschouders. In 1630keerdehj naarHaarlem terug
en nam er zjn intrek bj zjn broeder,een
uitstekend onderwjzer derJeugd.Later evenwelkeerde hj naarltalië terug,en overleed
aldaar omstreeks hetJaar 1674.InhetLouvre
teParjs,teBerljn,Dresden en sFeenenbevinden zich stukken van dezen meester,die
eindeljk ook een aantaletsen geleverd heeft.
Labadie (Jeande)?eengodsdienstigdweeper,geboren te BourglnGuyenneden3denFebruarj 1610,werd te Bordeaux doordeJezuïeten opgevoed en behoorde t0t in 1639 t0t
hunneOrde.Hjverliethaarechter,omdatzj
geen waarborg opleverdevooreenonberispeljken wanéelen zjneneiging t0tvromebespiegelingennietbevredigde.Dewjlzjnegevoelens
afweken van diederKerk,werd hjvoorhet
Parlementgedaagd. De .
rt
?
ât
x#1 nam om die
reden dewjk naarGenève,keerdeechterlater naal
,Frankrjk terug en vestigdezich te
Amiens, waar de Bisschop hem methet be-

naam ,datop 30,3 L geogr.mj1ruim 90000 zoeken der kloostel's belastte.O0k de Aartsinwoners telt.

bisschop van Toulouse was hem zeergenegen.

Laan (Adriaan van der),eenverdiensteljk Intusschen haaldezjnheftig uitvarentegende
Nederlandsch teekenaar en graveur, was de R.Katholiekegeesteljkheid hem nieuwevernnderwjzer van den beroemdengraveurJan volgingen op den hala,waaraan hj zidt0n1
JX.
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k0k door ill 1650 t0t de Ilervorsade llerk

en Lodevicus den Goeden koninck van Vran-

overtegaan.0ok hiervond hj echtergeene ckrjck (1741)''h- en ,Detrauwevan Maria
voldoening, zoodathj zich geroepen waande de Valois enz.(1727).?
,- voortsschreefhj:
om de Apostolische Kerk te herstellen.Eerst nChristeljkebemerkingheopdedoodt(1732)'',
werd hj predikantteMontaubanen,nadathj - en pltomst der poëzye in Nederduytsche
van dàâr verdreven was, later te Genève veirzen (1721)''.
(1660), - voorts te Middelburg (1666) en Labarum heette bj delatereRomeinsche
eindeljk teAmsterdam (1669),waarhjzjne Keizers het voornaamste vaandelvan het 1eMnhangers onder den naam van Labadisten ger.Op datpurperkleurig doek deed Consfan-

f'
i/ de A ppfein den oorlogtegen Maœentiws
hetkruisteeken plaatsep metdebeginletters
van den naam van Chnst'
us(X en T).
Labat.Onderdezen naam vermelden wj:
Jean .
/tœfi.
sf:Labat,een zendelinqen reiziger. Hj werd geboren te Parjs ln 1663,
legde op lg.
jarigen leeftjd degeloften afals
monnik, oefende zich daarna te Nancy in de
wiskunde en wjsbegeerte, tradalsprediker
op,doch keerdein 1693terug naarParjsen
we1naarhet klooster der Dominicanen in de
straat St.Honoré.Nadat hj zich hiervoor
leerlingen en heeftde denkbeelden van haren het zendelingsambt had voorbereid,ging hj

t0teen afzonderljk kerkgenootschapvereenigde.Toen men hem hier00k nietlangerduldde,
begaf hj zich in 1670 naar Hertbrd,waar
hj de bescherming renoptvan depfalzgravin
Eloabeth,. Vanhier ln 1672 verbannen door
een Keizerljk edict,begafhj zich naarBremen en eindeljk naarAltona,waarhjgodsdienstigebjeenkomsten hielden denzdenFebruarj 1674 overleed.
Op reia naar Middelburg leerde hj te
Utrechtde vermaarde Anna A cWc van &cAlrman kennen;deze werd eene zjnerjverigste

meesterin het geschrift:5Eoxkykiat'ontwik- naar Martinique en vervolgens naar Guadekeld. De secte, door Labadie gesticht,ver- loupe.Later werd hj procurator-generulder
viel t0t verregaande dweeperj.D00r haar missie, en in die betrekking vond hj gelewerd eene Onbepaaldegemeenschapvangoede- genheid Om jverig werkzaam entevensdoor

ren gehuldigd,en hethuweljk van alle burgerljke vormen Ontdaan.Daarentegen zorgde
zj door eene gestrenge kerktucht voor de
zuiverheid van zeden.Na zjn doodtrokken
de Labadisten uitAltona naarFriesland,waar
zti zich onder de leiding van Anna A lel

zjne wiskundigekcnnishetgouvernementvan
dienst tewezen.Op zjnezendingstogten 0nderzocht hj de eilanden en bj een aanval
dersngelschen op Guadeloupe in 1103 stond
hj als ervaren ingenieur zjne landgenooten
bj.Toen hj in 1705 wegens de belangen
TGn Sc
hurman te W ieuwerd vestiyden;doch zjnerOrdenaarEuropagezonden werd,0nde geheele secte is in 1732 te nlet gegaan. derzocht hj op eene wetenschappeljke wjze
Menkande gevoelensvandeLabadisten voorts de omstreken van Cadix,waarhj aan land
leeren kennen uithaarbeljdenisschrift:pDe- stapte, alsmede de kust van Andalousië t0t
claratie of nadere verklaring van de zuivere aan Gibmltar.Voorts bezocht hj Italië,en
leer-'' Daaruit bljkt,datzj,door eenege- vertrok in 1715 naar Parjs,waar hj den
meente van w edergeborenen te vorm en,de 6den Januarj 1738overleed.H j sehreef:pNouChristeljke Kerk in hare oorspronkeljke zui- veau voyage aux îles de l'Amérique (Amsterverheid wilden herstellen.Omdat de toenma- dam 1722,6 dln, en laterl'', rNouvelle
lijeKerk bedorven was,vonden zj hetn00- relation de l'Afrique occidentale (Amsterdam
dlg,dat de vromen zich daarvan afscheidden. 1728, 5 d1n)'',- en pRelation historique de
Zj wilden hetavondmaalop eenewaardige l'
Ethiopieoccidentale(Amsterdam 1732,5d1n)''.
wjze vieren en den doop alleen aan bekeer- Llon Labat,desyeljkseenFranschreiziger.
den toedienen.Zj hechtten nietzooveelge- Hj werd geboren ln 1803 te Agde en onderwigt aan de letter des Bjbels als aan de nam ,nahetvoleindigenzjnerstt
ldiën(1822),
inwendige openbaring in 'smenschen gemoed; reizen naar Noord- en Zuid-Amerika,Noordtegeljk waren zj zeergesteldop hetnaauw- Afrika en hetOosten,trad in 1826 in Palaekeurig navolgen van de levenswps der eerste stinaalsljfartsen eerste geneesheervaneen
Christenen. Dat zj zich in het geheim aan hospitaal in dienst van M ehemed-Ali, doch
velerleilosbandiyheidovexgaven,iseenOnge- keerdeweldraterug naprParjs.Op eeneangrond verwjt,u1tden bedorven poelvanket- dere reis door Zuid-Rusland en Perzië w erd
terhaat opgerezen.
In de Nederlandsch: hj benoemd t0t ljfartsvan den Sjach met
kolonie Suriname heeft zieh eene kolonie van den titel JKirza-Labat-Khan. Hj overleed te
Labadisten gevestirdin hetjaar1684.
NizzainFebruarj 1847.Van zjnegeschriften
Laban (de Wltte)was,vqlgens'bexigten vermelden wj: pcholera morbus asiatique
4es Ouden Testaments,een w e
'lgezeten inwo- (1832)/',- pDe la lithotritie(1833)'',- pDe
ner van Haran in Mesopotamië,de zoon van la rhinoplastie (1834)'',- rRoute del'Inde
Betl
tnël, de broedèr van Rebekka, de vader parl'Egïpte etlaMerRotlge (1839)''1- en
van Lea en kael
bel en de schoonvader van 5Del'irntabilité desplantes(1834)'.
Jaeob.
Labberdaan,zie Kabeba
.mgw.

Labare (Jan Antoon), een Vlaamsch
Labé (LouiseCharly),genaamddamePerrip,, eene verdiensteljke Franscbe dichteres,
Bommige van zjne tooneelstukken zjn aldaar geboren te Lyon in 1526,w ekte reedsvroeg
cpgevoerd in de Jaren 1719 en 1723. Daar- door hare buitengemeene schooaheid, door
4ichter der18de eeuw ,w oonde teBrugge,en

onder bevinden zich' pKruistocht door D ie- hare kennis van vreem de talen en doorhaar

Qerjck van Elsatien,grave van Vlaanderen, manhaftigkarakterdebewonderingharertjd-
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genooten. Niet tevreden met den roem , dat zesti
qste levensaar door Camarçedwongen,
zj beter een wild paaxd k0n beteugelen en om bj despelen,dieterverheerlpkingzjner
vaardiger lans en schild hantéren dan menig zegepraalop Pompvàs gevierd werdenjper-

'

ridder,nam zjoplG-larigen leeftjd,in1542, soonljk in een dichterljken wedstrjd op te
deelaan de beleyering van Perpignan.Men treden met P'ablins Slrws,waardoorhj v0lnoemde haar kapltein Loys en hare dapper- gens de Romeinsche lnstellingen de eervan
heid werd door de dichters geprezen. Toen zjn stand bezoedelde en zelfshetburgerregt
de Dauyhjn genoemde belegering opbrak, verloor.Ditlaatstekreeg hj echterdoorden
keerdezj terug naarLyon en trad er111het wilvan den magtiqen dictatorterug.Ondlr
huweljkmetEnnemondTdrrl,eenrtjkkoop- de van hem afkomstlge fragmenten,doorR%bman en touwslager.Nu wjddezjzich geheel beek in de ,comicorum latinortlm reliquiae
en alaan de dichtkunst en muziek, en haar (1655)77Opgenomen, onderscheidt zich vooral
huis werd de vergaderplaats van dichters. een door M qerobi'
usmedegedeelde pprologus''
kunstenaarsengeleerden.ZjoverleedteLyon door W ieland in het Duitsch vertaald.
in Maart 1566. De uiteenloopende getuigenisLabiatae (Lipbloemigen)isdenaam van

senharertjdgenootenvermelden eenstemmig,
dat zj als kunstenareseen hoogentrap van
ontwikkeling bereikt had,terwjlzj naarde
wjzeharereeuw nietvanligtzinnigheid was
vrj tepleiten.Hare gedichten,bestaandeuit
3 elegieën, 24 sonnetten en eenr allegorie:
Débat de la folie etde l'amour'', kwamen

eerst in 1555 te Lyon in hetlicht,en zjn
0.a.in 1824 herdrukt.

eene der grootste natuurljke plantenfamiliën

uit de afdeeling der Tweezaadlobbigen.Zj

onderscheiden zlch doorhare bloemen,name-

1jk dooreen buisvormigen kelk mets-tandi-

gen of z-lippigen zoom,dooreenebuisvormige
bloemkroon met twee-, zelden éénli
pqigen,
meestal kaakvormigen zoom , door 4 ln de
bloemkroonbuisvastgegroeidemeeldraden,van
welke 2 langer zjn dan de beide anderen

Labedoyère (Charles Angelique Huchet, (enkel heeft men er slechts3),en dnoreen

graaf de 1a),een slagtoFer der reactie van
1815 in Frankrjk, wasdetelg van een ou(
l
geslachtuitBretaqneen werd geboren teParjsden 17denApml1786.Op zolarigen leeftjd trad htj in krjgsdienst en woonne de
veldtogten bj van 1806 en 1807.Alsadjudant
van den maarsckalk Lannesbevondhj zich
ill1808 in Spanje 0n nam in 1809 deelaan
den 00r10g tegen Oostenrjk.'sAvonds vôôr
den slag bj Liitzen (1813)ontving hj van
Napoleon het kommando over een regiment
infanterie,waarmede hj ook bj Bautzen en
bj Goldberg streed. Met wonden bedekt,
keerdehj naarFrankrjk terug en traderin
hethuweljk met een meisje uit een legitimistisch geslacht.Op aansporing van ditlaatstetrad hj na fleneersten afstand vanNapoIepl wederin diensten bevond zich metzjn
regimentin denabjheid van Vizelle,toen de
KeizeruitElbaterugkwam.Labedoyèrevoegde
zich aanstonds bj hem ,woondeden intogtte
Grenoble bj en zag zich kortdaarnabenoemd
tot luitenant-generaalen pairvan Frankrjk.
Na den slag van W aterloo, waar hj met
leeuwenmoedstreed,sneldehj naarParjsen

bovenstandigenstampermeteen4-deeligvrucht-

hj het voornemen op,om zich naar Amerika
te begeven, maar vertoonde zich den 3den
Julj nogmaalsteParjsom afscheidtenemen
van zjne bloedverwanten.Reedseenhalt
'uur
na zjne aankomst werd hj in hechtenisgenomen en voor den krjgsraad gebragt.Hj
verdedigde zich op eene eenvoudige,edele en
vaderlandlievende wjze,doch zjne taalvond
geen ingang. Hj werd den 15den Augustus

pas komen, bjv.desalie (Salvia),dethym

beginselen een van boven gespletenstjl,voorts door hare vrucht,welke uit 4 eenzadige,bolvormige, gladde nootjesbestaat.De
planten dezer fam ilie zjn éénjarige ofoverbljvende kruiden, halfheesters of heesters,

veelalmetvierkantestengelsentakken,welke
laatste,evenalsdebladeren,tegermvergesteldj

zelden kransvormig geplaatstzjn.De blader0n zjn enkelvoudi
g ofverdeeld en hebben

geene steunbladen.De bloemen zjn in 1en

regelz-slachtig en vereenigd t0tschjnkran-

sen, welke wederom aren ofpluim en vorm en.

De schjnkrans Werticillaster)is eene bloeiwjze,eigenaardig aan de Lipbloemigen:de
bloemen zjn daarbj schjnbaarin een krans
rondom den stengel of de takken geplaatst,
maar bj naderebeschouwing ontwaartmen,
dat men metgeen waren krans(vertidllus),
maarmetonderling tegenovergesteldebjsehermen(cymae)tedoenheeft.Somtjdso0kkomt
slechts ééne enkele bloem uit den oksez der
hladeren tevoorschjn.DeLabiatae ztnover

den geheelen aardbyodem verspreid,doch k0m en het meest voor in de w armere gewesten
verzette zich in eene storm achtige vergadering van den gematigden gordel, - voorallangs
van de K am er der Pairs in heftige taaltegen de M iddellandsche Zee.Vele soorten bevatten
de Bourbons. Na de capitulatie van Parjs eene aethérische olie en prikkelende eigenvolgde hj hetleger achterde Loire.Nu vatte schappen, zoodat zj in de geneeskunde te

(Thymus vulgaris L.4: de lavendel(LavandulaveraDe0.
),de hjsop (Hyssopusoëcina1isL.
4,dekruizemunt (Mentha piperita L.),
de melisse (Melissa oëdnalisL.),derosmarjn (Rosmarinus Offidnalis L.jjenz. Docr
Lindley zjn 11 onderafdeelingen van deze

groote familie vastgesteld, en door Swrinuqar,
alleen van inlandsche Lipbloemigen,nietmin-

ter dood veroordeeld,en de voltrekking van

derdaq 24.
hetvonni,had een dag ofwatlaterplaats.
Lablénus (Titus Atius),een Romeinsch
Laberm s (Decimus),een Romeinsch rid- volkstribuun,beschuldigde?hiertoedoorCaenar
der en vermaardminnedichter,geborenin10;, aangesyoord,Ca
jus.
/lsirll,
s,die dopr Coro
Qverleden in 43 vôôr Chr.,zag zich in zjn verdedlgd werd, van moord, op Sat%rn/39*
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gepleegd.In den Gallischen 00r10g verwierf komst van sir Josepk zcwb.Na zjn terughj als legatus (onderveldheer) van 0c,
::* keer te Parjs werd hj in 1800lid van het
grooten roem enaanzienljkerjkdommen;doch Instituut,en overleedaldaarden8stenJanuaxj
toen in49vöörChr.deburgeroorloguitbarstte, 1834. Behalve e0n aantal verhandelingen
verliet hj de zjde van Caesam en schaarde schreef hj eenige merkwaardige botanische
Icones plantarum Syriae
zich aan die van Pompqj'
us,welken hj naar werken, zooals: p'

Griekenlandvergezelde waarhjevenzeeraan rariorum (1791- 1812)/',- rNovaeHollandiae
de voorspoedige gevechten bj Dyrrhachium plantarum specimen(1804-1805.)'',- en pRea1s Mn den slag bj Pharsalusdeelnam.Van lation du voyage à larecherchedeLapeyrouse
den oxgelukkigen aooop van dezen laatste (1800,2 dln)''
bragthj a1svlugteling hetberigtte Dyrrha- Lablache (Luigi), een der vermaardste
chium en begafzich vanhier met Afranius baszangers onzer eeuw , geboren te Napels
naar Cato te Corcyra.Later vereenigde hj den l7den December 1794, wasde zoon van
zich met de vlâgtelingen der partj van een Franschman en van eene Italiaansche
Pompqjus in Afèika en streed hier bj Rus- vrouw.Hi
j had reedsalskind eeneuitmunpina (4 Januarj 46 vöôrChr.
),doch zonder tende stem ,lntving zjne opleiding aan het
degewenschteuitkomst,tegen Caesar.Metkbkœ- conservatorio te Napels en trad in 1812 voor
fl:PompqjnsontsnaptehjnaOceycr'dzegepraal de eerste maal op in den schouwburg Sanbj Thapsus(6April46vôôrChr.)naarSpanje, Carlino in de pBella m olinara'' en andere
om zich hierbj CnqjusTpzz
lzç/'
y:tevoegen, comische opera's.In 1814 trad hj in hethuen sneuveldein den slagbjMunda(17Maart weljk metdezangeres TkereseTlcffi,ver45 vôör Chr.),waarhetoverschotderpartj bond zich achtereenvolgens aan de schouwVan Pœnpqiu vernieti
gd werd.- Zjn zoon burgen te Messina! Palermo en Milaan,en
Qwintus Labilnns zag zich door Brutus en kwam daarna te W eenen.Zjn schitterendst
Cmvdil.
s afgevaardigd naar Orodes J, koning tjdperk brak aan in 1830,toen hj optrad in
der Parthenj om diensbjstand in teroepen. deItaliaansche operateParjsen weldra,geMetPamrus,de zoon desKonings,die eerst 1jk 0ok te Londen, de lieveling werdvan
na den slag bj Philippipartjkoostegende hetpubliek.In 1834 ginghj wedernaarNaRomeinen,deed hj een invalin Syriëen de pels,maarkeerdein 1835terug naarParjs,
nabjgelegene Aziatische landen,maarmoest waarearhj bj afwisseling zongin de hoofdin 39 vO
'ôr Chr. het onderspit delven voor steden van Frankrjk en Engeland en tevens
Pnblius Fdsfiixd, de legatus van Antonius. van tjd t0ttjdkleinekunstreizendeed.Zjne
Zoowelhj a1sPaeqrusleed denederlaag,en hoofdrollen waren:I'
'
Lqaroin denrBarbierde
hj werd vervolgensdoorDemdr'
l
m ,een vrj- Seville'', - Leporello, - Hendr%k VIII in
gelaten slaafvan Caesar,die ten behoevevan

AntoninsCyprusbestuurde,inzjnewjkplaats

OAnna Bolena''1- W orgio inrluesPurihins''1
Duleamara, - d0n Pasquale enz.Allen

in Cilicië ontdekt en omgebragt. - Een wisthj weg teslepen zooweldoorzjnvoorzoon ofbroedervan laatsgenoemde, Titu ZJ- treFeljk gezang a1sdoorzjn uitstekend spel.
bWnu.
g geheeten,verwierften tjde van An- Reusachtig,evenalszjnestem ,diezichboven
vldfxd groote vermaardheid als redenaar en het fortissim o'van het orkest kon doen hoo-

geschiedschrjver. Daar hj zich heftig tegen ren,was o0k zjne gestalte,die zichevenwel
de regéring uitliet,ontvinghj den spotnaam 0? gevorderden leeftjd door monsterachtige
van Rabiénws (van rabies,dolheid).Zjnege- dlkte onderscheidde.In 1853 werd hj uitgeschiedkundige geschriften werden,evenalsdie noodigd, om zich in de Italiaansche opera te
van Cassins Seperl.gen Cremwti%s C* #l.:,op Petersburg te laten hooren.Hj toefde aldaar
last van den Romeinschen Senaatin hetopen- elken volgenden w intert0taan 1857,ontving
baar. verbrandj - doch tjdens de regéring er veelgeld,maar verwoestte ertevens zjne
van Calignla weder verspreid. Er is echter gezondheid. Door het Keizerljk gezin met

niets van bewaard%ebleven.Onderden titel:
Les proposdeLablénus(1865),,schxefao.
gearde!npamphlettegenkeizerNapoleonIIL
Lablllardière (Jean Julien),eennatuurkundige en reiziger,geboren te Alençon den
Q3sten October 1755,studeerde te Montpellier
in de geneeskunde, maar bepaalde zich ver-

volgens bj dekruidkunde.Hjvolbragtonderscheidene reizen door Engeland, Frankrjk

en Zwitserland, - deed daarna op kosten
van de Fransche regéring in 1786 en 1787
een togt door Syrië en den Libanon en vergezelde eindeljk als kruidkundige de expeditie, welke onder het bevel van d'A tre-

gunstbewjzen overladen, nam hj' eindeljk
zjn ontslag en zocht genezing in het bad te
Kissingen.Reedswashj zooverhersteld,dat
hj op hetpuntstond,om zich wederaan de
Italiaansche opera teParjsteverbinden,toen
hj onverwachts instortte.Nu begafhj zich
naar het Zuiden,doch tevergeefs.H!joverleed te Napelsden 23stenJanuarj 1858.
Labobo is de naam eener eilandengroep

in den Molukschen Archipel,M n de oostkust
van Celébes gelegen en t0t de residentie Ter-

nate behoorende.Het b6langrjkste dezerei-

landen draagt denzelfden naam , litrt 0P 20
Z.B.en telt n0g geene 200 inwoners.
cl#fecla in zee werd gezonden.Hj verzamel- Laboean,een eiland inden Oost-lndischen
de in het toen nog weinig bekende Nieuw - Archipel, bj de noordkustvan Bornéo,vöör
Holland een schatvan planten,doch w erd op de baaivan Bornéo ofBroenai15 geogr.mjl
Java door de Engelschen gevangen gehouden van den wa1 gelegen, bevindt zich tusschen
en van zjneverzameling beroofd.Latereven- 5011'en 5012'N.B.en heeft een om vangvan

we1 ontving hj die terug doorde tusschen- Ql/astegeogr.mjl.Heteilandismetdigtewou-
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den bedekt,uitgezonderd op enkele plekken kaanschen vrjheidsoorlog vergchafte hj un
aan de oostkust, waar men het houtgewas de Fransche regéring 12 millioen livres in

heeftweggeruimd,- hetgeen desqeljksge- goud, zoodat zj deexpeditieonderRoel- schied isbj de steenkolenmjnen,d1eermet àdtzl kon uitrusten.LaterdeedLaborde ondergoed gevolg dooreeneEngelsche maatschappj scheideneprachtigegebouwen verrjzen.Jaarontgonnen zjn. Tot 1846 stond dit eiland ljks schonk hj aanzienljke sommen Mn
onder hetgezag van den Sultan van.Broenai de armen, en in 1788 de noodigegelden om

ofBornéoProper,maarin laatstgenoemdjaar te Parjs 4 groote hospitalen tedoen verrjis het door dezen,op aandrang van Brooke, zen. Gedurende het Schrikbewind leefde hj
die erzich qevestigdhad,aan Engelandafge- rustig op zjn kasteel,maarwegenszjn rjkstaan.Hetellandvormteenbelangrjk station d0m werd hjvoor derevolutionaireregtbank
voor hethandelsverkeer,bezit een overvloed
van drinkwater en telt omstreeks 5000 inwoners.De Engelsche regéring heeftereen gollverneur;thansbevindtzicha1szoodanigaldaar

gebragt,waarmen hem beschuldigde van ge-

meenschap met woekeraars. Hj werd den

l8den April 1794 ter dood veroordeeld enaanstonds geguillotineerd.
I'ranLois éplï.
v Joseplt,'gruf de Z/prdej

sirS1E..
WIJ-:r (1876).
Laboratorium ofselteikundi
ye'
lner/e/tzcf: een zoon van den voorgaande.Hj waseerst

noemt men eene inrigting, geschikt t0t het zeeoëcier en vervolgens schatmeester des K0doen van scheikundige bewerkingen en proe- nings,zag zich benoemd t0tlid derNationale

vrn.Men heeftlaboratoria,welket0thetbe- Vergadering, maar nam ny het sluiten van
relden van bepaalde stoâ'
en bestemd zjn -

technische ofpharmaceutische laboratoria,en zoodanigej welke enkel dienen voor de

deze dewjk naarEngelandjwaarhj in1801

overleed.
ukleœandre Lo%d.
n JpdeA,graaf& Imsorde,
wetenschappeljke beoefening derscheikunde. een broeder van den voorgaande. Deze,ge-

Dezelaatstenzjn,tegeljk metdescheikunde boren te Parjs den 15den September 1774,
zelve, geheel en al van gedaante veranderd. streed in Oostenrjkschediensttegen deFranKen laboratorium is nietlangerde donkere, sche Republiek, doch keerde na den Vrede
geheimzinnige werkplaats van den alouden van CampoFormio naarzjn vaderland terugj
scheikundige, gevuld m et de zonderlingste waar hj zich aan dezjdeschaarde van lotoestellen en werktuigen,- de overbljèelen naparte. Hj vergezelde dezen ill 1808 naar
der middeneeuwsche alchymie.Neen,dethans Spanje en in 1809 gedurende den veldtogtin
gebezigde toestellen onderscheiden zich door Oostenrjk.Toen werd hj bestuurdervan de
eenvoudigheid en sierljkheid,en de plaal, Keizerljke domeinen en eindeljk requestwaar zj zich bevinden,iszindeljk,neten meester bj den staatsraad te Parjs.Voort:
behoorljk verlicht. De voormalige haarden maakte hj deeluitvanhetgezantschap,hetzjn door despiritus-ofgaslampverdrongen. welk uitnaam van Napoleon de M rtshertogin
De zaal is niet enkelvoor den hoogleeraar, M aria .
ltlf
xltiten huweljk kwam vragen.In
m aar 00k voor de studenten geopend,en e1k 1825 werd hj lid van de Kamervan Gedevan deze heefterzjnebepaaldewerkplaats, puteerden en behoorde in 1830 t0t de medevoorzien van alhetnoodige.Vooralin Duitsch- onderteekenaars van het protesttegen de Orland heeft men in den laatsten tjd aan de donnantiën van KarelX.Na de Julj-omwenhoogescholen prachtige laboratoria doen ver- teling van 1830 werd hjprefed vanhetSeinerjzen.Het eerste wasdat,hetwelk teGies- departement, en later brigade-generaal der
zen onder de leiding van Lieb'
è gebouwd nationalegardeteParjsenadjudantvan k0w erd, - en datvoorbeeld is elders spoedig
nagevolgd.M en heeft er ook laboratoria,die
enkel ter bevordering der belangen van den
landbouw dienen.Tn onsVaderlandheeftm en,
behalve aan de hoogescholen en athenaea,
scheikundige werkplaatsen aan alle hoogere

burgerscholen.- Bj de artillerie noemtmen

het laboratorium de plaats,waar de munitie
voor vuurwapenen vervaardigd w ordt

Laborde. Onder dezen naam vermelden

wj:

Jeam JtI#/A de Laborde,een man die zich
onderscheiden heeftdoormenschlievendheiden

ondernemingsgeest.Hj werd geboren in 1724

te Jacca in Aragon, verwierf doorden han-

del te Bayonne een yr0otvermogen en werd

nein
h
gLodewgkTMl#.
:.Reedsin1813hadmen
m gekozen tot 11d van de Académie des
Inscriptions,en in 1832 werdhj opgenomen

onder de leden der Académie des Sciences.

Hj overleed te Parjsden 24:tenOctober1842.
Van zjne geschriften noemen wj:pvoyage
pittoresque et historiqueen Espagne(18071818,4 dln;2de druk 1823)'',- plntinéraire
descriptif de l'Espagne (1809- 1827, 5 dln;
3de druk met bjvoegselvan ron .
el-àoîf en
Bory de ,
9c1J-Tinoent 1827- 1828! 6 d1n)''j
pDe
scription desnouveanx Jardlns de la
France et de ses ancienschâteaux (1808,2
dlnl'' - plues monuments de la France
(1832- 1836,2 d1n met259koperen platenl'',
en pversaillesancien etmoderne(18391840)::.

tentjdevan ChtûseullnFrankrjkh0fbankier.
W él verhiefmen zjn landgoed Labordet0t Lêon Z7-JPIJJ Dimon J/.:d'A,graafde T<een markiezaat,maarhjmaaktegeengebruik borde,een zoon van den voorgMnde,geboren
van den titel.Na den va1van Cltoisenlkeerde te Parjsden 15denJunj 1807.Hj studeerde
hj t0thetambteloosleven terug,maarhield te Göttingen en volbragt in 1825 met zjn
6 schepen in de vaartjom het verkeer met vadereenereisnaarhetOosten,waarvan hj
zjne plantaadjes @ San Domingoteonder- eenebeschrjving leverdein deprachtwerken:
houden.Bj het ultbarsten van den Ameri- XVoyage del'
ArabiePetrée(1830- 1833)'',-
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en pvoyage en Orient(183:-1804,36 aieveringenl''.Hj vertrok in 1828 alsgezantschapssecretaris naarRome, maar nam reeds
het volgendejaar zjn ontslag.Gedurendede
Julj-omwenteling washj adjudantvan generaal L@faydte en werd voortsgezantschapssecretaris te Londen,in 1832te'
sGravenhage
en in 1834te Cassel.In plaatsvan zjn vader
benoemde men hem in 1841 t0tlid van de
Ilalaer van Afgevaardigden, en in 1842 t0t
li4 van de Académie van W etenschappen-van

1848 t0t 1854 was hj conservator van de

verzameling modernebeeldhouwwerken in het
Louvre,in1859diredeur-generaalderarchie-

ven van hetKeizerrjk,in 1868senator,en
overleed te Parjs in Maart1869.Van zjne
gescbriften vermeldenwj voorts:rEssaipour

s
exvirà,l'histoiredelagravuresurbnis(1833)'',
a découverte del'imprimerie
sHistoire de l
(1836)'/,- pHistoire delagravureenmanière
noire (1839)'',- vCommentairegéographique
sur l'Exode et les Nombres (1842,2 dln)'',
mLe
s ducs deBourgogne(1849- 1851,dl
1 en 2)''
, - pNotice des émaux,bjoux et
objets divers exposés dans 1es'galeries du
Louvre (1853, 2 d1n)'',- ,De l'union des
arts et de l'industrie (1856,2 d1n)'',- en
-

Archives de la France, leurs vicissitudes
pendant la revolution,leur rêgénération SOUS

1848)2 dln)''.Voortsvermelden wj
et1espaysslaves(1855)''- en rLibertéreligieuse (1856)''.Bj 0nsishj vooralbeken;
door de veelgelezene werken:pparis en Amérique''en rLe prince Caniche'.Hj behoort
t0t de .
vrjzinnigste mannen van Frankrjk,
die bereidisom 00k aan zjnetegenstanders
demeestmogeljke vrjheid te vergunnen,en
doet in den Senaat, waarhj zitting heeft,
zjnewelsprekende stem gedurighooren.
Labourdonnaye (BertxandFrançoisMahé de),een vermaard Fransch zeeoëcier en
de telg van een ouden stam uit Bretagne,
werd geboren te St.Malo denlldenFebruarj
1699.VanJongsa,
fvoo1
'dezeedienstbestemd,
was hj l'eedsin 1723kapitein bj demarine
derFransche Oost-lndischeCompagnie.Inhet
volgendejaarnam hj deelaan de belegering
van Mahé,zoodat de naam dezerplaatsbj
den zi
J'nen gevoegd Nverd. Aangezocht door
den onderkoning van G0a,trad hj voortsin
Portugésche dienst,doch keerde in 1733naar
Frankrjk terug,alwaarhjzichbeneemdzag
t0t gouverneur van Isle de Franee en Bourb0n (1735). Bj den dreigenden 00r10g van
Frankrjk tegen Engeland ontvinghj in1740
het bevel over een eskader in de Oost-lndische w ateren; ill 1741 ontzette hj Mahé,
maa: toen hj de vjandeljkheden tegen de
Engelsche Oost-lndische Compagniewildeopenen, gelastte men hem ,zjne schepen naar
Fplropa te zenden.Na de Oorloçsverklaring
van 1744 was hj te zwak om Ietsvan belang te ondernemen.Eerstin Julj 1746 bestookte hj met 6 schepen op de kustvan
n0g: 5Etudes contemporaires sur l'Allemagne

l'empire (1866)''.
Laboulaye (Eduard Renê Lefebvre),een
uitstekendFranschregtsgeleerdeenletterkundige, geboren te Parjs 18 Januari 1811,
wjdde zich aldaaraan destudiederregtsgeleerdheid en gaf door zjn bekroond prjssehrift:pHistoire du droitdepropriétôfond'
ere
en Europe (1839):'treFendebljken van gun- Coromandel den Britschen commodore Peyton

stigen aanleg voor de behandeling der regts- en behield met grootverlies de overhand.0p
geschiedenis.Hj knoopte betrekkingen aan last van het bestuur van Pondichery dwong
met Duitsche regtsgeleerden, en in zjn ge- hj den zlsten SeptemberMadras t0t eene caschrift over het leven en de werken van g%a- pitulatie en deed er de overwonnenen,daar
doçze maakte hj zjne landgenooten opmerk- ht1 geene veroveringen wilde maken op het
zaam op de m ethode der historische school vaste land, eene oorlogsschatting van 9 m ilvan regtsgeleerden aldaar.Hoewelhtiin 1842 lioen livres betalen.D e gouverneur-generaal

ingeschreven werd als advocaat bj het K0ninkljlt geregtshof te Parjs, zette hj zjn
wetenschappeljken arbeid voort en schreef':
DRecherches sur 1es conditionsciviles et politiques des femmes depuis 1es RomainsJusqu'à
n0sJours (1843)'',- en rEssaisurleslois

Dupleo onthield echter zj'ne goedkeuringaan
dit verdrag en verweet Labourdonnaye, dat
ht1de belangen der Compagnie verraden had.
Om zich van dezenlastertezuiveren,scheepte

hj zich in naar Frankrjk (1747),maarwerd
onderweg door de Engelschen gevangen gecriminelles des Romains concernantla respbn- nomen. 0) zjn woord van eer ontslagen,
s
abilité des magistrats(1845)'',welke beide bereikte hj in Maart1748Parjs,waarmen
bekroond werden doorhetInstituut.In 1845 hem aanstonds in de Bastille o1)sloot en met
zag hj zich gekozen t0tlidvandeAcadêmie gruwzame hardheid behandelde.Eerstnaverdes Inscriptions en in 1849 benoemd t0thoog- 100p van 3 jaren werd htl onschuldig verleeraarin de vergeljkendewetgevingaanhet klaard en Op vrje voeten gesteld.Hj overCollègede France.Hj isdegrondleggervan leed den 9den September1753.-- Zjn kleinsM qltlde .Ltslpvrtpovde hlstorische regtsgeleerdheid in Frankrjk, zoon, Bertrand Frczlçpi,
en van zjne overige geschriften vermelden na/ye, in 1795 geboren en in 1840 te Londen
wj: qHistoire politique des Etats-llnis de in bekrompene omstandigheden overleden,
l'Amérlque(1854- 1855,3dln)''.- mluesta- was een beroemd schaakspeler.Hj schreef
bles de bronze de Malaga et de Salpensa een: pTraité du Jeu des e
'checs''en stiehtte
(1856)''
,- rEtudessurla propriétélitte'raire het tj'dschrift:mpalamède''.O0k gafhj eene
en France etAngleterre (1858)'' - eenebq- levensgeschiedenis van zjn grootvader in het
werking der rlntroduction au droitFrançais' licht.T0thetzelfde geslachtbehoorden o0k:
Anne Frtzpçol.
s A wgustin , graaf de la .Kolrvan I'
le-y (met Damreste 1858, 2 dln),umier deCharlesV1(1846)'',- en donnaye,geboren te Guérande den Q7stenSepsLe cout
nstitutes coutumières de Loisel (met tember 1747.Reeds vroeg trad hj in krjgsplues i
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diensten ston; bj hetuitbarsten derRevolu- bedekt, vertoont zich overalsteil,woest en
omber 1t
t0t 200
tie aan hethoofd van een regiment.W egens s
n de noordzjde
of50)00 Ne
d.elhe
onoga. 3Op
geringen afzjn pmgang metde Jaeobjinen ontving hj in 300 t
den Belgischen veldtogt van 1792 den rang stand van de kust verhefen zich naakte,met
van generaal.Daar hj eehterveelmeer0p- sneeuw bedekte bergketens, wier hoogte op
trada1svolksleiderdana1skrjgsbevelhebber, 591,/20N.B.achter dep Aulezaviksond geschat
onthief Dnmouriez hem van zjn kommando, wordt op 1800 Ned.el, maar welligt 3000
waarna Labourdonnaye naar het leger der Ned.elbeloopt.Gneis en graniethebben aan
Pyreneën gezonden werd. Eene oude wonde de kustde overhand.Daarboven bevindtzich
noodzaakte hem weldra om zich weêr naar hier en daar eene laag van rooden zandsteen

Dax tebegeven,waarhj in 1793overleed. ter dikte van 65 Ned.el,terwjlverderin
Franqois24/,de.
rt
z??ozlrt
fppwct
yd,eenFransch het binnenland de secundaire lagen allengs
minister gedurende de Restauratie.Hj werd verdwjnen.Op onderscheideneplaatsen vindt
eboren te Angers den 19den Maart1767,ver- men er diorietporier. Het bekende labrado-

llet Frankrjk in 1792,voegde zich bj het rietoflabradorgesteente komt hetfru istvoor
leger van Condê,alwaarhj zich dooronge- aan de kust van Naïn, en zwerfblokken
meene dapperheid onderseheidde envereenigde schjnen er over het geheeleland verstrooid
zich, na de ontbinding van datleger,eerst te wezen.Het klimaat is op hetnoordeljk
met de Chouans en daarna met de Vendeërs. halfrond en op dergeljkebreedtenexgensz0n
Ten tjde van hetconsulaatverzoendehjzich ruw als te Labrador. De zomer neemt er
m etde nieuwe orde van zaken enwerdmaire eerstmetJulj een aanvang,en reedsin Septe Angers.Na detweedeRestauratiezag hj tember keert de winter terug.Naïn,op 57O
zich door Angers afgevaardigd naardeKamer
van Gedeputeerden en trad er op als een
ultra-koningsgezinde, zich niet zo0 zeer 0nderseheidende door w elsprekendheid a1s door

stjfzinnigheid.Zjnegedurige aanvallen bragten zelfs de gematigden van zjne eigene partj totwanhoop.Bj deontbinding derKamer
in 1827 werd hj weder gekozen en droeg
veelbj t0t den valvan hetministérie Til-

N.B.heeft een winter als Nova-zembla,dat

16Onoordeljkerligt,eneenzomeralsIlsland
(651/:0 N.B,).Labradorbehoortflan 00k t0t
de minst bezochte strel
ten van Noord-Amerika; men kent daarvan niet veelmeer dan
de ku3t.De kale bergketens,die er doorhet
binnenland voortloopen,staan in verbandm et

die van Canada.Bronnen en rivieren zjn er
betrekkeljk slechts zeer weinig,maar men

W:
. Toen in 1829 de yrins deTpltgzlccde heeft er des te grooter aantalmoerassen en
teugels van het bewind ln handen nam,aan- meren. Op den naam Tiërra de1 Labrador
vaardde Labourdonnaye de portefeuille van (Landbouwersland),daaraandoordenontdekBinnenlandse.
he Zaken.Daarhjechtereven- ker gegeven, kan slechts het zuideljk gem in steunen k0n op de meerderheid der Ka- deelte aanspraak maken. Alleen hier, langs
mer als op de toegenegenheid zjnerambtge- de St. Laurens rivier en langs de grenzen
nooten, nam hj na verloop van 3 maanden van Canada,vindtmen lage populieren, den-

zjn Ontslag,begafzich naarzjnegoederen) nen,berken en wilgen,doch eigenljke wouden schjnen er teontbreken.Gedurendehet
en overleed den 28sten Auyustus1839.
Labrador noemtmen ln ruimeren zin het grootste gedeelte desjaars isdebodem met

grootste en meest noordeljk geleqen schier- sneeuw bedekt. Gletschers dalen er van de
eiland van Noord-Amerika,zich ultstrekken- bergen af,en uitgestrekte veenen wjzen er
de van 50- 580 N.B.en van 37020't0t 61O op eene dergeljke vorming van den bodem
W .L. van Greenwich,en grenzende in het
noordenaandeHudsonsstraat,inhetoostenaan
den Atlantischen Oceaan,in hetwestenaande
H udsons- en Jam esbaaieninhetzuidenaande
Golf van St. Laurens,meteene oppervlakte

a1s men aantreftin de toendra'B van Siberië,
De plantengroei des lands draagt het karakter van dien der poolstreek en bestaatuit
eenige lage kruiden en grassen,maar vooral

uit l00f-en korstmossen.In hetzuiden zjn
van 25115 L geogr.mjlen eene kustlengte eenige bessendragende heestersen rendierenvan ongeveel
' 700 geogr. mjl. In mesr be- m0s de belangrjkste voortbrengselen van het
perkten zin geett m en den naam van Labra- plantenrjk.Graan komt erniett0trjpheid,
dorenkelaan hetnoordoosteljk gedeeltevan doch ergroejen knollen en aardappels,wier
dit schiereiland, hetwelk aan de kust van noordeljkegrenzenerzicht0tHebronop58015
Belle Isle-straat en Kaap Charles t0t aan N.B. uitstrekken (in Europa t0t70ON.B.).
Kaap Chudleigh (52- 600 N. B.
) en land- Van de Overigevoortbrengselen des landsnoewaarts in driehoekige gedaante t0t aan den menwj,behalvelabradorsteen,mariaglas,asslstenlenqtegraadvoortloopt.O0k ditgedeelte best,jzer,koper,zwavelkiesen bergkristal.
Omvat dulzende D geogr.mjl,doch slechts Het wild bestaater uit runderen1zwarte en
1500 inwoners en bevindt zich onder het witte beerfm , wolven, vossen, bergkatten,
Britsch opperbestuurvanNew-Foundland,ter- hazim,DaYders,otters,hermeljnen,egelBen

wjl het overige land in het zuiden t0t O0st- bevers, terwjl er geene andere huisdieren
Canada en in het noorden en westen onder zjn dan dehond en hetrendier.De grootste
den naam Oostmain tot het Hudsonsterrito- rjkdom deslands,oflieverderzeelangszjne
rium gerekend wordt.Alleen Oosteljk ofeigen- kust, bestaat in visch,t0tw iensvangst onljk Labradoriseenigermatebekend.Dekust, geveer 300 Engelsche en 400 Amerikaansche
van tallooze fjorden en straten ingesneden en vaartuigen derwaarts stevenen.Voornameljk
met een O olhofvan rotseilanden en klippen vindtmenerkabeljaauw ,haringenmakreelen.
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De belangWkste plaats v00r dekabellaauw- den llden April1775,pefende zich onder de
vangstisDomino-haven op 531/20N.B.,tus- leiding van M onti 4% Alr:llJ in de beeldschen Isle ofPonds en Spotted Island,waar
men een grootaantalvisschershuttenen droogschuren voor stokvisch aantreft.De helft der
overvloedige vangst komt op de Amerikaansche markten,en hetoverigegaatmeerendeels
naar Portugal en de Middellandsche Zee.O0k

houwkunst en overleed den 6den October
1853 te Milaan a1sambtenaarvan den Keizer

van Oostenrjk.Van zjne geschriften vermeld
en wj:rchieseprincipalid'Europa (1824)''j
a reale accademia diMantova
pMuseo dell
(1833- 1836, 3 dln)',- sMuseo Bresdano

dezalmvisscherj en derobbevangstzjnervan (1838)'', - pRicerche sui moyumentieyi-

groot belang terwjlvoortspelswerkenvede- grafci antichi esistentinella citt'
a e provmren worden ui
trevoerd.Deinwonersdeslands cia diMilano (1846)'',- en pAntiche lapidi

zjn eenigewelnigtalrjkestammenvanVerg- Tergestinr(1849)''.
Indianen en Eskimo'
s,welke alleen de kust
Labyrlnth,zie Doolh@
Labyrm thodonten of Doolhoftam'
dschjnen tebewonen.
Labrador is,volgenshetalgemeengevoelen

noemt men eene uitgestorvene hagedissenfa-

hetaloude Helloeland (Steenland),doorLei
f, milie m et tanden van jrismatischen botlw,
de zoon van Eria de 2p0#e van Ilsland, welkeop dedoorsnedeljnenvertoonen,welke
omstreeks het Jaar 1000 ontdekt, toen hj op de gangen van een doolhofgeltlken.De
van Groenland derwaarts voer. Nadat deze voornaam ste geslachten dezer familie zjn:
ontdekking der Skandinaviërs reeds eet
lWen Capitosaurus '
p.M nenster,- Mastodonsaurua
vergeten wasjwerd Labrador,tegeljk met Jaeger, - Metopius r.M eyer,- XestorrhyNewfoundland,den24stenJunj1497nogmaals tius r.M eyer,- Odontosaurus t).M evr,opgespoord door de Venetianen Jan en Sebas- en ChirosaurusKanp.NadatOwendezefamilie
J'
lccs Cabot, die uitBristolderwaarts waren bj de Kikvorschachtigen gevoegd had,werd
ge
14zei
98ld - voorts door laatstgenoemde in doorK vonMeyeraangetoond,datzjwegens
teruggevonden, en eindeljk in 1501 de aanwezigheid van een traanbeen,van een
door den Portugees Gaspar Ccterealbezocht boven- en onderachterhoofdsbeen, van een
en met zjn tegenwoordigen naam begiftigd. slaapbeen, van een achterste voorhoofdsbeen
Eerst in 1618 bezocht Rkds'
on een gedeelte en van jukbeenderen geen Ilikvorschachtigen
der kust.In 1771 vestigdendeHernhutters er konden zjn, daar deze gemelde beenderen
het eçrste zendingsstation,Naïn genoemd,op missen,maardatzjwegensdeovereenkomst
56025' N.B., - voorts in 1778 hetstation

dezer beenderen met die der krokodilt0tde

Okak op een eiland (57040'N.B.),in 1782 Hagedissen moesten behooren.Intusschen rehet station HoFenthal (55030' N. B.
),en in kende later Quenstödtalthansden mastodon1828 het station Hebron (58015'N.B.
),en satlrus wedert0tdeKikvorschachtigen.Overmaakten zich zeerverdiensteljk doordein- bljfselen van schubben ofschilden van deze
boorlingen met de Europésche beschaving en dieren zjn niet gevonden,zoodat zj waarmet het Christendom bekend te maken.In schjnljk naakteamphibieënzjn geweest,terdeze 4 stations der Broedergemeente bevon- wjl men uithunne voetsporen heeft opgeden zich in 1861 nietm inder dan 1163 leden
uit de Eskimo's,alzoo verreweg hetgrootste
gedeelte der geheele bevolking.

maakt, dat zp landdieren waren.Men vindt

deLla
byrlnthodonten in hettrias.
acallle (Nicolas Louis de), een uitste-

Labradoriet of labradorgesteente is eene kend Fransch sterrekundige,geboren te Rtldelfstof,die t0tde veldspaatsoorten gerekend migny bj Rossy den 15denMei1713,Onderwordt. Het is doorgaans bladerig, kristalli- nam met Cass%né en M araldi de opmeting
seert zelden in scheeve rhombische zuilen,is der Fransche k11st van Nantes t0t Bayonne
licht-t0tdonkergrjsvan kleur,dochin som- en, na het volbrengen van dezen arbeid,
mige rigtingen blaauw en groen,zelden met tegen het einde van April 1793 de opmeting
een gelen of rooden en zeer zelden m et een van een gedeelte van den meridiaancirkel,

parelr jzen weerschjn,zwak doorschjnend, welke laatste taak hj in gemeldJaarreeds
onelen op debreuk,flnkorrelig en,watden voleindigde.Denzelfden jverbetoondehj in
glans betreft, tusschen glas- en parelmoer- den winter van 1740 op 1741,toenhj zjn
glans gelegen. Doorgaans bestaat het tlit net van driehoeken uitst
rekte overde berqen

53,30/0kiezelaarde.20,80/0aluinaardej12,20/0 van Auvergne om den meridiaan te verblnkalkaarde en 4,50/0natron.Hetbevindtzich den met eenenieuwe, bj Rome gemetene
a1s een bestanddeelvan vele syeniet-endolerietsoorten,in plaatsvan veldspaat,op Skye,
in Schotland, Silézië, Noorwegen, >'l
*
nland,
en Groenland, alsmede in de lavasoorten op
den Etna, maar vooral in de rotsen op de
kustvan Labrador en op heteiland St.Paul.
Het wordt t0t allerleisieraden verwerkt.-

basis. Tevens verbeterde hj de opmeting)
welke Pieard volbragt had in 1669jen bepaalde de lengte van de toise.Inmiddels t0t
hoogleeraar in de wiskunde aan het collège-

Mazarin benoemd,voltooide hj,vôördathj
in 1746 zjne lessen opende,deopmeting van
den meridiaan in hetnoorden van Frankrjk.
Na zjn terugkeer bragt hj de uitkomsten
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achtige hoofdmassa,waarin labradorkristallen dier opm etingen in rekening,vergeleek de
lengten der door hem opgemetene bogen onverstrooidzjn.
derling en kwam tothet besluit,datde graLabruybre,zie Bruyère.
Labus (Giovanni),een verdiensteljk Ita- den van den m eridiaan langer w orden,wanliaansch oudheidkundige, geboren te Brescia neer m6n van den evenaarvoortschrjdtnaar
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n
elen.
(17
6;e:2
.rueconsélémentairesd'
astrodo
emi
po
Z4jn
4e druk 1780)'' en andere
leerboeken bewjzen, met hoeveel jver hj
zjne betrekking waarnam, en zjne:rEphémérides des mouvementscélestes depuls 1745
jusqu'en 1775 (6 dln)''
,welke doorLalamde
rerden vportgezet,zjnetalrjkepMémoires''
ln de werken der Acadêmie,alsmede zjne
b
erekrning der verduisteringen in hetjaa!
1800 ln het werk:rArtde vexifer lesdates''
geven bljken van zjne astronomische studie.
Nadat hj gedurende 14 Jaren te Parjshet
uitspansel had waargenomen,om de sterrenkaarten te verbeteren,begafhj zich,om de
sterren van het zuideljk halfrond te aan-
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getiteld:rLesnouvellesou lesdivertissements

delajrincesseAlcidiane (1661)'',wordtdoor
sommlgen toegekend aan zjne gemalin.

Lac-dye, eene uit stoklak verkregene

roode verfstof, is zjn oorsprong verschuldigd aan den steek van een insect (C0ccus lacca en Coccusfcus) in de schorsvan
eenige Indische planten (Ficus religiosa en
indica),waardooreen harsachtig sap tev00rschjn komt,hetwelk in denvorm van kleine
eironde zakles het met donkerrood sap gevulde broedsel omgeeft. Van dit sap maakt
men het lac-dye door in Maart en october
het hars van de takken te kloppen#klein te

stampen en metwatertebehandelen,waarbj

scbouwen en tevens de parallaxis van de de roode kleurstof oplost,terwjl het hars
maan te bepalen? naar de Kaap de Goede achterbljft. Ter bevordering der oplossing
Hoopj waar hj In 127 nachten denog niet voegt men er een weinig koolzuur natrium

metjuisthei
.
d aangewezen plaatsenvan 9800 bj.De vloeistof wordt daarnanagenoeg t0t
sterren bepaalde.Daarbj bejverde hj zich droogwordenst0euitgedampten hetoverbljom 00k n0g een graad van den meridiaan op vende t0tteerlingen gesneden,die onderden
te meten en op den terugtogt kaarten te naam van lac-dye in den handelkomen.Deze
vervaardigen van Isle-de-France en Bourbon. verfstof komt sterk overeen met de coche-

Hj hield zich steedsbeziq methetbewerken nille en levertin dewolverwerj eeneprach-

van verschillende geschnften, toen hj den tigescharlakenkleur.Hiertoe wrjftmen haar
Qlsten Maart 1762 overleed.Het aantalen de fll'n en begiet ze m et eene oplossing van 1
naauwkeurigheidzjner waarnemingenverdie- deeltin en 20 deelen zoutzuur van 1,19 s00rnen de grootste bewondering,- vooralwan- teljk gewigt, waarin zj oplost. Men verneer m en in aanmerking neemt, dat zjne dunt deze oplossing met water en gebruikt
sterrekundigeloopbaanslechts27Jarenduurde. ze om medete verwen.Deprjsisietslager
Behalve reeds genoemdewerken noemen wj dan dievancochenille.Dedeugdeljkheidvan
n0g van hem : pAstronomiae fundamenta het lac-dyeonderzoektm en doorproefverwen.
(1757)',- pcoelum australestelliferum (1763)'
Lacqdaem on,zie Rparta.
ons sur 515 étoiles du Zodiaque
pobservati
Lacepède (Bernard Germain Etienne de
(1763)'' - en plournaldu vpyagefaitau Laville,graafde),een verdiensteljk Fransch
C
ap de BonneEspérance(1763)'.
natuuronderzoekeren sierljk schrjver,geboLacalprenède (Gauthier de Costes,che- ren te Agen den 26sten December 1756!trad
valier, seigneur de),een vervaardiger van reeds vroeg a1s soldaat in Bejersche dlenst,
onderscheidene,veelgelezene Fransche ridder- doch nam weldra zjn ontslag, om zich te
romans, aanschouwde het levenslicht in den Parjs aan de studie der natuurljke historie
aanvang der 17de eeuw op het kasteelTo1- te wjden. Op aanbevel
g van lufon en
g0n in Gascogne,studeerde te Toulouse? en Davbenton zag hj zich aldin
aarbenoemd t0tdikwam in 1632 teParjs.Laternam hjdlenst recteur van hetkabinetvoornatuurljkehisin hetleger,werdin 1650 Koninkljkkamer- torie in den Koninkljken kruidtuin.Diebeheer,en overleed in October 1663.Van zjne trekking bekleedde ht
/ nog bj hetuitbarsten
romans vermelden wj:mcassandre (1642,10 der Om wenteling,welkehem eeneschitterende
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loopbaan bezorgde. Hj werd hoogleeraar in
en pFaramond (1661,7 dln)'',waaraan na de natuurljke historie,lid van den gemeentezjn dood nog 5 deelen dool'Pierre.
Dor/z
l
m
çfz: raad van Parjs? in 1791 volksvertegenwoorde Ftw-odère,
:werden toegevoegd.Ztjbevat- diger,in 1796 1ld van hetInstituut,in 1799

ten voorvallen uit de vroegste geschiedenisin senator, in 1808 groot-kanselier van hetLeden geesten den trantder ouderidderrom ans. gioen van Eer, in 1809 minister,en na den
Intusschen zjn alleen denamen otld,terwjl terugkeerderlourbonsin1814jairvanFrankde gebeurtenissen, omstandigheden en perso- rjk,hoewel hj?als een jverlg bewonderaar

nen aan den riddertjd werden Ontleend.Hj van Nt
v oleon, dezen om strjd metI'
ontame.
g

verwierf door deze geschriften grooten roem , verheerl
jkt had, weshalvemen hem,zinsgeen men moeterkennen,dathet hem nietaan lend Op zjn geschriftoverdekruipendedleverbeeldingskracht ontbrak. Zjne helden ren (Reptilia),mjnheerReptilenoemde.Daar
hebben iets verhevens,en onderscheidene ka- hj gedurende de Honderd Dagen een ambt
rakters ztln goed geteekend.Hoewelhj zeer Van den Keizerhad aangenomen,werd zjn
vlug,doch 00k we1eensvlugtig werkte,zjn naam na de tweede Restauratieopdepairsljst
de gebeurtenissen we1eens op zeeringewik- doorgehaald,doch laterhersteld.op staatkun-

kelde wjze met elkander verbonden,en in dig yebied heeft hj zich,bepaaldeljk als
taal en stjl bljkt zjn dichterljke aanleg. voorzltter der W etgevende Vergadering,door

Zjne treursyelen konden echter de vergelp
-- gematigdheid en waardigheid onderscheiden.
king met dle van Corneille niet doûrstaan; In hetdageljksch verkeerwashj tevenseen
alleen:pLe comte d'Essex''verdient eene lof- beminneljk mensch.Hj overleed op zjnlandfeljkevermelding.Zjnavontuurljksteroman, goed Epinay bj St.Denisden 6den Octoher
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1825 aan de pokken.Van zjnegeschriften, zj debewerkingdaarvanvruchteloosgevraagd

welke in 1826 door Desmarestverzameld wer- had aan Voltaire, droeg zj die op aan Laden,zjn de belangxjkste:rllistoiredesqua- cAx .sy&. Deze schreef nu in 1755: rLe pré-

drupèdes? ovipares et des serpents (1788- Jugé à la mode''
, waardoor hj desehepper
1789j 2 dln)'',een vervolg op Bufbn'spllis- werd der comedie larmoyante. Hj meende
toire naturelle des regtiles(1789)*
' pllis- voorts o0k voor het treurspel berekend te
toire naturelle des yolssons (1798-1803, 6 wezen en vervaardigde:rMaximien (1738)''
dln)'',- en rllistolre descétacées (1804)''. dat echter geen bjval vond.Van zjnebljVoorts schreefhj eenigeromans,en na zjn spelen zjn:rEcoledesmères''- pLagouver-

dood verschenen nog: rllistoire naturelle de nant
e''- ensAmourlloul
,amour''debeste.0pl
homme (1827)''-,,en ?Lesâges de lana- merkeljk is voortszljn treurspel: mMélanide
t'
ure (1830, 2 dln).Elndeljk was hjeen (1741)''.Hj werdin 1736 lid derAcadémie,
hartstogteljk beoefenaar der muziek; zelfs en overleed den 14den Maart 1754.Eene ge-

heeft hj ondersöheidenecompositiën geschre- zamenljke uitgave zjner werken isvel'
scheven, alsmede eene: ppoétique de la musique nen in 5 deelen in 1762.
La-chaux-de-Fonds of eenvoudig
(1785,2 dlnl''in hetlichtj'
ezonden.
Lachaise (Françoisd'Alxde),eenFransch Chauœ-defonds is een welvarend dorp in het
Jezuïet,geboren den 25sten Augustus 1624 te canton Neufschatelen aan den spoorweg.Men
Aix in het departementLoire,studeerde aan heeft er onderscheidene scholen,een schouwhet Jezuïeten-collège te Rohan en was pro- burg, een casino, en eene njvere bevolking
vindcalzjnerOrde,toenLodewùkXIV hem van omstreeks 20000 zielen.Men houdterzich
in 1675 t0t biechtvader koos.Hj bestuurde vooral bezig methetveryaardigen van vuurgedurende 34 jaren het yeweten van zjne w erken,- voorts van natuurkundige toestelrAllerchristeljkste Majestelt''en had grooten len en muziek-instrum enten.Een kwarteeuw
lnvloed Op de gewigtigste aangelegenheden geleden werden er jaarljks meer dan 8000

zjner eeuw ,bjv.Op de verklaring van 1682 horlogiën afkeleverd.

omtrent de l
'egten der Gallicaansche Kerk,
Laches? een Atheemsch veldheer in den
op de Opheëng van het Edictvan Nantes, Peloponneslschen Oorlog, werd in 42; vöör
op hetEdictOmtrenthet Quietismus en op Chr.met Charonades met eene v100tnaar Si'sKoningshuweljk metmadamedeX izlf:zlpzl, cilië gezonden Om Leontini en de overige
en Lodewùk XITz
r schonk hem in 1705 niet Chalcidisch-lonische Staten tegen Syracuse te
ver van Partis,aan de helling derhoogtevan ondersteunen. Toen Cltaronades in 427 sneuCharonne, het landgoed Mont-luouis, welks velde,aanvaardde Laeheshetopperbevelover
aanleghjaanmerkeljkuitbreiddeenverfraaide. de vloot en noodzaakte M ylae om zich over

Na z'
tn dood - Q0Januarj 1709 - verviel te geven en Messeneom gjzelaars testellen.
dit landgoed aan de Jezuïeten,pn kwam na In het begin van 425 werd hj, na een
de opheëng der Orde in de handen van ver- vruchteloozen aanval Op Himera en op de
ische eilanden,door Pltytltodorusvervanschillende jarticulieren,terwjlhetden naam Aeol
Père-lzachalse behield, - ook toen het in gen.Cleon beschuldigde hem vanverduistering
1804 in een kerkhofhersehapen werd.Opden
heuvelachtigen bodem ten noordwesten van

van gelden op Eieilië9Laohes w erd w e1 is

Parjs is dit kerlthof schilderachtx
'g gelegen
en heeft metzjne lommerrtjke lanen,boschJes en bloemperken het voorkomen van een
tuin.Sedert meer dan 70 jaren zjn de beroemdste mannen en vrouw en van Pargs
schrjvers, tooneelspelers, componisten,dich-

hebbersehap hersteld en trok onder Hippçkrafe: als hoplietnaar Boeotië.W eldra herkreeg

waar vrjgesproken, maar niet in het bevel-

hj zjn aanzien en invloed,en hierdoorkwam
de w apenstilstand t0t stand,die in 428 voor
den tgd van een Jaar met Sparta gesloten
werd. Voorts onderhandelde hj met Nieias
ters,geleerden,staatslieden enz..- aldaarter over den vrede, die in hetvoorlaar van 421
aarde besteld, zoodat men er 40000 gedenk- verzegeld werd. In 418 voerde hj met Nieoy.
s hetbevelover de troepen,die t0t onteeltens telt. Die verbazende opeenstapeling, é'frcf'
welke geenerleiaanspraakkanmaken opregel- dersteuning der Argiven werden uitgezonden,
maat Ofschoone vormen,verwekt intusschen en deze beide Atheensche bevelhebbers sneu-

bj den vreemden bezoekereenOnaangenamen velden in den slag bj Mantinéa.Aan Laelten
indruk,terwjlertevensdenetheidontbreekt, heeftde zamenspraak vanPlato:poverdedapdie elders aan de kerkhoven iets aantrekke- perheid''hyren naam ontleend.
Lachesls,zie Sehikyodinnen.
ljksgeeft.
Lachaussée (PierreClaude Nivelle de), Laehm ann (Karl),een uitstekend lettereen Fransch tooneeldichter,geboren te Partjs kundige en criticus) geboren den 4den M aart
in 1692, trad a1s dichter op, toen Lamtotte

1793 te Brunswjlt,bezochtaldaarhetqymzjne stelling verkondiqd had Overhet0nn00- nasium , en studeerde vervolgens te Lelpzig
dige der versificatie ln het t'
reurspel en de en te Göttingen in de letteren. Nadat hj
ode,- en wè1meteen:rEljtredeClioà eenigen tjd te Brunswjk alsprivaat-docent
M
. de Be
rci'' die naast eenlge algemeene was werkzaam geweest,vestigde hj zich als
waarheden vele onbekookte uitvallen bevatte. zoodanig in 1815 te Göttingen en voltooide

Op 4olarigen leeftjd l
twam hj toevallig t0t e1-zjne uitgave van Propertius (1816; 2de
hetschrtlven van tooneelstukken.De tooneel- druk 1829).Voortswoondehjalsvrjwillige
speelster Q'
tinanlt meende hetonderwerpte jager in Pruissische dieustden veldtogtvan
hebbengevondenvooreenroerendstuk,ennadat 1815 bj, en werd in 1816 collaboratoraan
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een gymnasium te Berljn, terwjl hj 00k

dââr de betrekking verwierf van privaat-docent aan de universiteit met het geschrift:
Ueber die urspriinglic,
heGestalt desGedichts
v0n derNibelungenNoth(1816)'
'.EenJaarlater
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Lachner (Franz)1een verdiensteljk componist,geboren den 2de'1Ajril1804 teRain,

een stadje in het koningrpk Bejeren,ontving van zjn vader onderwjsin debeginselen dermuziektbezochtoplzlarigen leefljd
volgde zjnebenoeminp t0teersten leeraaraan het yymnasium te Neuburg aan de Donau,
het Collegium Friderldanum te Königsberg,
en in 1818 t0t buitengewoon hoogleeraar aan
de universiteit aldaax.Na hetvolbrengen eener
reis naar W olfenbiittel, Cassel, Miinchen en

en glng in 1822 naar Miinchen methetvoornemen om zich Onverdeeld aan de muziek te

wtiden.MTeldraechtervertrokhjnaarW eenen,
waarhjonderdeleidingvan StadlerenSechSt.Gallen,keerdehj in den zomervan 1824 ter zjne studiën metkrachtvoortzette,zich
naar Berljn terug,waarhj in 1825een bui- in het klavier- en orgelspel oefende en t0t
tengew oon en in 1827 een gewoon professo- organist in de Evangelische kerk werd beraatverkreeg,Avaarna hj in 1830 opgenomen noemd.In 1826werdhjerkapélmeesteraan
Averd onder de leden der Académie van W e- een derschouwburgen,waarhj 01
)loFeljke
tenschappen. De universiteit te Göttingen wjze werkzaam was,terwjlhj zlch tevens

schonk hem bjhaargedachtenisfbestin 1837 verdiensteljk maakte door het stichten van
de waardigheid van dodor in de godgeleerd-

philharmonische concerten.In 1834 qing hj

heid en in de regtsgeleerdheid.Hj overleed als kapèlmeester naar Manheim en ln 1836
te Berljn den 18den Maart1851.Op hetge- a1s h0fkapélmeester naar Miinchen. In 1852
bied der classieke en der oud-Duitsche letter- aanvaardde hj de betrekking van muziekkunde heefthj zichvooraldoorzjnegestrenge directeumgeneraalin Bejeren,enalszoodanig
critiek zeer verdiensteljk gemaakt.Voortref- heefthj de ontwikkeling van den muzikalen
feljk zjn in ditopzigtzjnenasporingen 0m- smaak te M iinchen niet weinig bevorderd.
trent het Nibelungenlied (pZu den Nibelun- Als componist volgt hj het classieke spoor
gen und zur Klage'') en omtrent Homerus van Haydn,M ozartcn Beethoven.Van zjne
(rBetrachtungen iber dieIlias)mitZusëtsen talrijke compositiën noemen wj:Een achttal
v0n Haupt, 1847''
). Intusschen vonden die symphonieën, - stukken voor mannenkoor,
geschriften geen algemeenen bjval,en vooral - het oratorium : rMoses'' - de cantate:
ter''! twee miss
en zjne gevoelens omtrent het Nibelungelllied XDie vier, Menschenal
e Burgschaft,,,r(ya.
zjn later dool'Holtzmann, T/Altzzl#,Bartsel
t de operas: pAlidia,?,pD1
enz.metheftigheid aangevallen.In zjneuit- tarina Cornaro'' en pDer Gusz des Perseus''1
gave van het Nieuwe Testament (1831;3de - en een aantal kwartetten en sonaten.druk 1846)en in zjne grooteuitgave vanhet Zjn broeder IynazZccFzper,geboren te Rain
Nieuwe Testament met de Vulgata (1846: den llden September 1807, desgeljks een
1850,2dln)zochthj den tekstteherstelleny verdiensteljkcomponist,wasaanvankeljk bj
zooals deze in de Oostersche Kerk in de 3de den voorgaande te W eenen, doch ging in
en 4de eeuw was overgeleverd.T0t de klas- 1831 a1s directeur der hofmuziek naar Sttltt-

sieke letterkunde behooren zjne werken:rDe gart.Hj verwisselde na verloop van eenige
Choreis systematis tragicorum Graecorum libri t
.
laren die betrekking met eene dergeljke te
quatuor(1819)'',- en sDemensuratragoedi- Miinchen,en ging in 1853 naar Hamburg als
arum (1822):' - de uitgaven van rcatullus kapélmeesterbj den stadsschouwburg.Daarna
(1829)5') - rTibullus (1829):'
,- rGenesius vertrok hj als zoodanig naar Stokholm en
(1834)99 - rTerentianusMaurus(1836)'' - in 1860 lqaar Frankfort aan de Main. Van
XBabrius (1845)''
) - pAvianus''
,- en pLu- hem zjn o.a.deopera's:nDerGeisterthurm''
cretius (1850)''q voorts die van nGaù
ius (1841 en rDie Regenbriider''.- Ook beidel'Jongste
en 1842)''en van de Romeinscheagrimensores broeder, Vinoent Zcc/zzler, geboren te Rain
(1848-1852,2 dln), alsmede de verhande- den 19denJulj 1811,schoon aanvankeljkbelingen over Dositltews en over Ulplanus. Op stemd voor den onderwjzersstand, bepaalde
het gebied der Oud-Duitsche letterkunde gaf zich bj de muziek , en werd eerst organist
hj uit: sAuswahl aus den hochdeutschen te W eenen en toen kapélmeesterte Manheim.
Dichtern des 13 Jahrbundert (1820)'', - HjheeftOnderscheideneouvertures,eenkwarDSpecimina linguae Francicae (1825)''
)- de tet voor klavier en strjk-instrumenten,muuitgave van het rNibelungenlied und der ziek voor rTurandot'' van Sehiller enz.geKlage (1826;3dedruk, bezorgd dflorH aupt leverd.
1851)'',- van pWaltherv0n derVogelweide Laclos (Pierre Ambroise François Ch0(1827;4dedruk 1864)''
,- van plweln(18274 derlos de),een Fransch generaalen bekend
3dedrul
t1843)''
,- vanrW olfram vonEschen- schrjverygeboren te Amiens in 1741, za'
g
bach (1833)'',enz.,alsmede zjneverhandelin- zich Op l8jarigen leeftjd geplaatst bj het
gen:rueber die Leiche der deutschenDichter korps ingenieurs en maakte zich weldra :1111des12und13Jahrh.(1829)'',- mueberalthoell- stig bekenddoorztlnegeschriften.Eenesatyre
ltre
d
eutsche Betonung und Verskunst (1831)'', tegen madame Dubarry,getiteld:cune épmue
berdasHildebrandslied (1833)'',- en à Margot'',bragt zjne vrjheid ln gevaar;
DUeber den Eingang des Parcival(1835)''. doch ln 1778 belastte m en hem m et .den

Daarenboven leverde hj vertalillgen van de bouw der forten 0p het eiland Aix. GeduXSonetten''envandensMacbeth''van Dltakspere, rende dien tjd schreef h!j den veelgelezen
en eeneuitmuntendeoordeelkundigeuitgaveder roman:rlues liaisons dangereuses (Parjsen
werken van Lessin.gin13deelen(1838-1840). Amsterdam 1782,4 d1n)''.Ditboek,hetwelk

6Q0

LACLOS- LACRETELLE.

in een bj uitstek boejenden Btjl een tafe- onder de Dominicanen was oqgenomen,verreel schetste van de verdorvenheid dier da- scheen hj met geschoren kruln en wittepj
gen, maakte groote opschudding. Bj het wederom in Notre Dame op den kansel,en

uitbarsten der Omwenteling werd Laelor
Becretaris van den hertog '
pc'
p Orleann en
begaf zich met dezen naar Londen.Bj zjn
terugkeer bevorderde hj de Revolutie door
de uitgave van een dagblad, werd in 1792
veldmaarschalk en zag zich voortsbenoemd
t
0t pouverneur der Fransche bezittingen in
lndie. In het begin van 1793 al8 vriend van
den
gjran Orlecw.: gevangen genomen,
he
rkrheeergtoht

na de revolutie van 1848 zelfs in de Constituèrende Vergadering, werwaart: de kiezerg

uit Marseille hem hat
lden afgevaardigd.Hj
voegde er zich bj de Bergpartj,doch vond
er a1s retlenaar weinig gehoor, zoodat hj
reeds na den 15deu Meizjn mandaatneder-

legde. Eene rede, met staatkundige bedoelingen in 1853 in St. Roeh gehouden,was
oorzaak, dat hem de kansel ontzegd werd,
zjnevrjheid eerstdoorderevo- doch bezorgde hem de gunst der Académie,
lutie van den 9den Thermidor.In de gevan- welke den lofredenaar derInquisitie in 1860
genislegdehj zich metjvert0eop dekrjgs- onder hare leden opnam.Laeordaire overleed
wetenschap en peinsde erop deinvoeringvan te Sorrèze in het departement Tarn den

eenenieuwesoortvan geschut.Geruimentjd Qlsteâ November 1862.Zjneleerredenen zjn
bekleeddehj voortsdebetrekking van secre- gedeelteljk verzameld en uitgegeven onder
taris-generaal bj de administratie van hypo den titel: rconférences de Notre Dame de
theken, totdat de Eerste Consul hem be- Paris (1835- 1850, 3 dln)''. Voorts leverde
noemde tot brigade-generaalbj f
leartillerie. hj een:pviede Satnt-Dominique (1840;3de
Hj overleed te Tarente den 5denNovember druk 1844)''.Zelfheeft hj in 1858 gezorgd
1803.
vooreene qitgavezjnergezamenljkewerken
Lacondam ine, zie Condaaine.

in 6 deelen.

Lacretelle. Onder dezen naam vermelLacordaire (Jean Baptiste Henri), een den w il-:
vermaard Fransch kanselredenaar, geboren
Pievre Lowis Zccrefell:, bjgenaamd de
den 12den Mei 1802 te Receà-sur-ourse in Ol&re, een vermaard Fransch schrjver,gehet departement Côte 4'Or, studeerde in de borenteMetz in 1151.Aanvankeljk vestigde
regten te Djon en begafzich in 1822naar hj zich als pleitbezorger te Naney, doch
Pa
rjs,waarhj metuitstekendgevolg oytrad werd in 1778parlements-advocaatteParjsen
als advocaat. In die dagen behoorde hp t0t saederedacteu,r, van het: Grand repertoire de
de tegenstandersderqodsdienst,zoodatztjne jurispradenee . In dientjrd sehreefhj:pEssai
vrienden met verbazlnq vernamen, dat hj sur l'éloquence du barreau (1779)'',- pM&

Laconië,zie h arta.

zich naar het seminarlum van St. Sulpice l
anges de jurisprudence (1779),' - pEloge
begeven had. In 1827 t0t priester gewjd, de Charles de St.Maure,duc de Montausier
werd hj in 1830 prediker aan het collèqe (1781)':? en hetuitm lm tend rDiscours Bur
Henri IV,en vereenigde zich metLamennau le prélugé des peines infàmantes (1784)'1
en Montalembert t0tstichting van hetkerke- waarvoor de Fransche Académie hem in 1786
ljk-democratisch dagblad: rtz'
Avenir''. De den prjs-Afonthyon toekende.Voorts leverde

hjeen aantalopstellen,opgenomen in zjne:
rOeuvres diverses, mélanges de phil!,
osophie
et de littérature (1802- 1807, 5 dln) en in
zjne: p'
Fragments politiques et littéraires
school, door hem en M ontal- bert geopend, (1817, 2 d1n)''. A1s vertrouwd vriend van
haalde hem een nieuw procès Op den hals. den minister M alesherbeszorgdehj voor0nstoutheid zjnertaalen leerbragthem weldra
voor de regtbank,waar hj zich met zooveel
kracht verdedigde,dathj vrjgesproken en
daarenboven toegeluicht werd. Eene vrje
Er kwam echter een einde aan de verdere

derscheidene verbeteringen ixl de regtsbedee-

zegepraal der kerkeljke democraten door de ling, en met Lahqrpe en anderen gafhj den
breve van Gre-qœgns X VI tegen het dagblad DMercure'' in het licht. Hj was een voorXL'Avenir'' (18 September 1832).Laeordaire Btander van de beginselen der Omwenteling,
begaf zich naar Rome,deed boete en wtldde maar nam geen deel aan hare uitspattingen.
zich,na zjn terugkeer te Parjs,geheelen A1s plaatsvervangend afgevaardigde naar de
al aan den kansel.Hj begon in 1835zjne Nationale Vergadering,alsafgevaardigdenaar
vpordragten in NotreDame,waarbj bt1ondex de W etgevende Vergadering, als lid van de
den dekmantel der godsdienst, alle aangele- Nationale Jury volgens de constitutie van
genheden van den dag behandelde,sprekende hetJaar 1IIen lateralslid van hetW etgeovernationaliteiten vrjheid,overstaatkunde vend Ligchaam jverde hj steeds voor het
en njverheid.overBpoorwegen en Napoleon, xegt en voor eene verstandige vrjheid,In
en baarde daardoûr zooveel opzien, dat de 1801 zag hj zich benoemd t0tlid van het
hoofdkerk weldra te klein werd Om de der- lnstituut in plaatsvan Laltarpe.Toen echter

waartsstroomende menigtetebevatten.Zjne
ztmderlinge teksten,deindruk van zjne taal
en gebaren,zjne levendigevoorstelling van
belangrjke gebeurtenissen, - dat alles was
Juist geschikt om in die dagen van gisting
de gemoederen te boei
jen,zoodathtldeleeraar
van een m odern Katholicismus w erd.Nadat

NapoleondeKeizerskroon aanvaardde,verwjderde Laevdelle zicz
h van het staatstocneel,
en na de Restauratieschaardehj zich aande
zjdederoppositie.Metk
bh'
t
zr,Benjamin Con:fcpf,Etienne en anderen gafhj den rAlercure de France'' in het licht,en later,toen

laatstgemeld blqd opgeheven werd,depMi-

hj in 1842in hetkloosterBosco in Piémont nerve française'.Doch 0ok deze werdweldra
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verboden. qbazseetelle overleed den sden Sep- vjandvan hethuis Orkannbeschouwd werd.

tember1824.Yan zjne geschriftenvermelden Gebogen onder deà lastderJaren,begafhj
wj nog:rportraitsettableaux'
',- rEtudes zich in 1848 naar Maçon,en overleed aldaar
Bur la révolution f'
rançaise'',- rsoirées avec den 26stenMaart1855.Hj onderscheiddezich
Guillaume Lamoignon de Malesherbes',- en door zjne gematigde denkwjze, door fl
jne
Malherbe'ou le ;ls naturel''. Eene uitgave beschaving en door eene w egslepende w elzjnergezamenljke werken verscheenin 1823 syrekendheid.Zjn rprécis del'
histoiredela
en 1824 in 6 deelen.
revolution française (1808- 1812, 6 dln)''
j
Jea,
n OAcr?
,
:: Dominigue de Zlcrdfeîle,bj- waarvan het eerste deel is opgesteld door
genaamd #d Jongere, een broeder van den Rabaud de tvt:lf-f/idzlzl:, bezorgde hem een
voorgaande en een uitstekend geschiedschrj- roemrjken naam als geschiedschrjver. Van
ver.Hj werdgeboren teMetz den 3den Sep- zjne geschiedkundigewerken vermelden wj:
tember 1766 en begaf zich kort vöôr het 5Histoire de France pendant le 18me siècle
uitbarsten derOmwenteling naarParjs,waar (1808- 1818, 5dln)'',- pllistoire deFrance
hj alsdagbladschrjverwerkzaam was.In de pendant les guerres de la religion (1814dagen der Wetpevende Vergadering woonde 1816,4dln)'',- pllistoiredelarevolutionfranhj,a1sKcretarlsvan den hertog deZt
vpc/ze- çaise jusqu'
au 18 Brumaire (1821- 1826, 9
Joucauld-.
Liameowrt,nagenoeg aanhoudend @ dlnl'' - rllistoire de Francedepuis la rehet kasteel Liancourt, totdatzjnebegunstl stauration (1829- 1835,4 dln)''
,- pllistoire
gersen vrienden Frankrjk moesten verlaten. de l'Assembleeconstituante (1844,2d1n)'',Gedurende de dagen van het Schrikbewind rHistoire du Consulatetdel'Empire (1845hield hj zich te Parjs in een hôtel garni 1846, 6 dlnl'' - en nDix années d'epreuves
verborgen, en ontsnapte, als dooreen won- pendantl
a révolution (1842)''.
der,aan de gevaren,die hem van allezjden
Lacroix.Onderdezennaam vermeldenwj:
bbdreigden.Zich nietsterk genoeggevoelende,
Rylnestre Frtölçpi,v Laeroix, een uitstekend
om langer in dien toestand van doodsangst Fransch wiskundige, geboren te Parjs in
en schrik te bljven,voegdehj zich bj het 1769. Op aanbeveling van zjn leermeestex
groote leger, door de Nationale Conventie Monyeverwierfhjeenebetrekkingvanleeraar
bjeengeb*agt.Hoewelhj weiniglustgevoelde in de wiskunde aan de zeevaartschool te R0voor het krjgsmansbedrjf,gedroeg hj zich chefort, doch reeds in 1786 riep Condrcet
dapper. Eerst na den gden Thermidor keerde hem naarParjsterugyom era1szjn plaatshj terug naar Parjs, waar hj artikels in vervanger aan hetlyceum ,werkzaam te wedagbladen schreef en het salon van madame zen.In hetvolgendejaarwerd hjleeraaraan
Tallienbezocht.Den13denVendémiaire(1795) demilitaireschoolteParjsenverkreegbjde
streed hj aan de zjdevan detegenstanders opheKngvan deze(1788)eenhoogleeraarsambt
der Nationale Conventie, welke voor Bon@- aan de artillerieschool te Besançon. Daarna
zcefe bezweken, en eerst na den 18den Bru- werd hj in 1793examinator deroëcieren,in
maire(1799)herkreeg hjzjnevrjheid.Bona- 1794chefde bureau bj hetcomitévooropenzcefd benoem de hem in 1800 tot lid van de
commissie voor aangelegenheden derdrukpers
en in April 1810 t0t censor. In 1812 werd

b
aar onderwjs en loogleexaar aan de normaalschool,in 1799 hoogleeraar aan de polytechnische school,later aan de universiteiten

hj hoogleeraar in de qeschiedenis aan de in 1815 0ok aan het Collège de France.In

universiteit,nadat hj dle betrekking reeds
sedert 1809 als adjunct bekleed had.00k
was htjin 1811 gekozen totlid der Fransche
Académie. A1s een jverig voorstander van
het constitutionéle stelselachtte hj degunstbewjzen van Napolenn gering en betoonde
zich na de Restauratie een aanhanger der

Bo-'
bons, zoodat Lodew'
qk X VIII hem t0t
Koninkljk censor benoemde en in 1822 in
dçn adelstand opnam.Als voorzitter derAcade'mie vertegenwoordigde hj deze in 1825bj
de krooning van KarelX .Toen de minister
Peyronnet in 1827 de beruchte wet op de
drukpers aan de Kamers voorlegde, zorgde
Laeretelle,dat de Académie in een adrès aan
de Volksvertegenwoordigerskrachtig inverzet

kwam tegen zulk eenebeperking dervrjheid.
Hierdoor werkte hj nietweinig mede tothet

1821 legde hj evenwel zjne betrekkingen

nedertmetuitzondering van het professoraat.

Reedq in 1787 had hj een eereprjs van de
Academi
' e van W etenschappen verworven!in
1789 werd hj correspondentvandatligchaam
en in 1799 lid van hetInstituut.Hj overleed

denz4sten Mei1843.Laeroo bemoeidezichniet
metdestaatkunde,m aar enkelmetdeweten-

schap.Hj heeftonderscheidene voortreFeljke

leerboeken geschreven, die door kk ltmidt in
het Nederlandsch vertaald zil-n zooals Beginselen der M eetkunde''
1mBeginselen derAl-

gebra'' Beschrjvendemeetkunst''enz.Voorts
noemen wj van hem :pTraitedu calculdiâ'
érentiel et du calcul inte/al (1797,2 dln en
laterl'',- p'
rraité des diF'
erences etdesséries
(1800) 3 dla, en laterl''
, - en rcours des
mathematiques(1797- 1816),,,waarln 00k ge.
meldeleerboeken zjn opgenomen.
Paul Zccrpia, een Fransch stshrtjver,be-

besluit van den Minister om het ontwerp in
te trekken, maar Lacrdelle had zich tevens
de ongenade van het Hof op den hals ge- kend onder den naam van BibliopkileJaeob.

haald, zoodat hj beroofdwerd van hetcen- Hj werd geboren te Parjsden 27stenFebrusorsambt.Gedurende de Juljregéring zag hj arj 1806 en is zjn letterkundige roem verzich weinig begunstigd,omdathjin zjnege- schuldigd aan eene lange reeks van romans
schriften den vader van Lonis TAilè'eniet en aan eenige drama's.Van laatstgenoemden
gespMrd had en in het algemeen a1s een vermelden wj:rLamaréchaled'Ancre(1829)''
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Het land is een gedeelte van het bekken van
den bovenloop der Indus en een van de
hoogstgelegene gewesten der aarde.Menhëeft
hier vlakten ter hoogte van 5000 Ned. e1,
waar nagenoeg geen plantengroei bestaat.Boven de toppen der Himalayaketen verheFen
er zich die van hetKarakorumgebergte,de
voornaamste waterscheiding in dit gedeelte
nieuwe uitgaven van Rabelais,van de rcent van opper-Azië,met den Dapsang,ruim 8000
nouvelles de Louis XI''. van de scontes et Ned. el hoog en op één na de hoogste bergnouvelles'' van Lafontaine enz. Eindeljk t0p der aarde. 00k in het binnenland heeft
schreefhj vele opstellen in tjdschriften,ver- men er talrjke bergketens, tusschen welke
vaardigde eene keurlezing uitde werken van enge daien hier en daar eenigen bouwgrond
Ardino en behoorde onder den pseudoniem Opleveren. Behalve de Indus, w elke onder
PierreD'X
JII
'
?
:r t0tde 3vervaardigersvan de: den naam van Sing-kha-bab door dezeOngast-

en eenevertalingvan den ,,24 Februarg''van
Werner. O0k leverde hj vele geschied- en
oudheidkundige werken,zooals:pl-listoire du
Xvlme,siècleen France''(1834)'',- en het
met k
b'
e
'rJ uitgegeven boek:rLe moyen âge
et la renaissance (1847- 1852,5 dln)''.O0k
stichtte htj met Tltorlhet:pBulletin de l'
alliance des arts (1842-1848)'' en bezorgde

5Histoire delaprostitution chezto
esyeu- vrje bergstreek ruischt?verschaFen deZans,us1
plesdu monde(1857- 1852,6dlnl'.Inhetlaar
1855 werd hjconservatoraan deboekerjvan
het Arsenaal.- Zjn broederJnlesZlcroiz,
geboren te Parjs den 7denMei1809,isdesgeljksschrjvervan een grootaantalromans,
-

kar, de Dras, de Sjaloek enz.ereenev01doendebesproejing.Opkzjneronderscheidene

m eren,en vele van deze bevatten zoutwater.
Men vindter warme bronnen van 12- 370 C.
Het verschil tusschen zomerwarmte en winvoorts van een bundel gedichten: rlues terkoude is er zeer groot. Er valt zelden

Pervenches (1838)''1van 2drama'
s,van eene sneeuw,en regen bjnain hetgeheelniet;de
vertaling van den poedipus Tyrannus'' van
SlzApcled van de oden van Horati'
as en van
de schimpdichten van Persi'
tu en Jwvenalis.

hemelis er steeds helder,zoodatalles erverschrompelt en verdroogt.Het landbevatgoud,
zwavelen zout,maar hetwordt er nagenoeg
Lacrym ae Christi(Christustranen)isde niet opgespoord, maar we1 het borax, dat

naam van eeneqjne,vurige,geurige,donker- in de meren voorkomt en ereen belangrjk
roode wjnsoort, welke aan de helling van uitvoerartikel vormt. Het plantenrjk is er
4en Vesuvius groeit.In den handelontvangt zeer slecht vertegenwoordigd, en hout in
m0n Onder dien naam doorgaans wjn Van geringe hoeveelheid voorhanden.Men heeft er
Pozzuoli,Ischia en N01a.Ook verbouwtmen thuya-boomen, den Lombardischen en zwardergeljken wjn op onderscheidene Grieksche ten populieren eenige soorten van wilgen en
eilanden,zooals de madera-malvoisiopCandia talnarisken,- voortsabrikozen (toteeneboen de commanderia-wjn op Cyprus.
demhoogte van 4000 Ned.el),appels,walLactantius (Ludus Coelius Firmianus), noten, moerbeziën en druiven, terwjl de

een beroemd kerkvader dex 4de eeuw ,was rhabarber er in overvloed groeit endeluzerne
afkom stig uit ltalië en leeraar in de welspre- en andere voederkruiden er verbouwd workendheid in Nieomedië,totdat Constantl
jn de den. D aarenboven teelen de inw oners er
Groote hem belastte md het onderwjs van tarwe,gerst,boekweit,vlas,tabak,erwten,
zjn oudsten zoon.HtlOverleed om streekshet knollen, ujen enz. T0t de huisdieren behoojaar530.Zjnegevoelens,welke,nietvrjvan ren er paarden ,yaeks,runderen,ezels,schaM anichaeïsmus, hem waren ingeprent door pen, geiten en honden.D e ingezetenen,een

zjn leermeesterArnobilts rczl Sieea,alsmede
zjn chiliasmus,benadeelden den roem zjner
regtzinnigheid. W egens de zuiverheid ztjner
taalnoemdemen hem echterdenChristeljken
Qieero,en zjnegeschriften werdenin demiddeneeuwen druk gelezen en als voorbeeld gebruikt.Zjn meest-beroemd werk draagtden

titel van: DInstitutiones divinae''en werd in
1718 d00r
uitgegeven. 00k schreef
jjP
** onderscheidene elegieën,zooals: Camnen
de Phoenice'' llitgegeven in 1825doorM artin'l.
Uitgaven ZJi-ner gezamenljke werken heeft

gemengd rasvan bewonersvan TibetenKasjmir, onderscheiden zich door vljt,vredelievendheid, eerljkheid en gastvrjheid, maar
tevens door schuwheid,m orsigheid en zinne-

ljkheid.Onder de lagereklassen heerschter
de polyandrie. De njverheid bepaalter zich
vooral bj de vervaardiging van dikke w01len stoFen en huisraad.De doorvoerhandelis

er van groot belang en w0lvoorsjaalshet

gew igtigste handelsartikel. De heerschende
godsdienst is er het Lamaïsmus en het aantal
priesters verbazend groot. Deze bezitten den

men van Bûnemann (1739), van Dusï
'
esnoy alleenhandel, en S/sdevanhetbebouwdeland
(1748j2 dln),envan FdfdcAe(in deBiblio- is bestemd t0t onderhoud derwerkeloozegeesthecapatrum Latinorum''1812-1844,2dln). teljkheid.Men verdeelt het land in dedisLactuca,zie Latnw.
triden Noebra,Ladak,Zanskar,Roektsjoeen

Ladak of Ladakk, o0k Midden-Tiàaf of Poerik-soera-Dras. De hoofdstad Leh, niet
beter W est-Tibet genaamd, te voren een af- ver van den noordeljken zoom der Indus,
zonderljk vorstendom ,maarthansdegrootste ter hoogte van ruim 3000 Ned.elgelegen en
provincievan hetBritsch-lndischrjkKasjmir? door een mettorens gekroonden muur om slogrenst in het zuidoosten aan Chineesch Tibet, ten, telt 4000 inwoners en bestaat uit een
inhetzuidenaandeHim alaya-keten,inhetw es- doolhof van naauwe straten m etellendigew oten aan Klein-Tibet,(Baltistan)en inhetn00r- ningen. De Boeddhatempels hebben er niets
den aanhetKarakorumgebergte,enteltop 1515 merkwaardi
gs, en hetjaleis van den Maha-

D gengr. mjl omstreekB 125000 inwoners. mdsla is zeer eenvoudlg.Deze sta; is van
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grootbelang als hoofdmarktvan den w0lvoor plaats van zjn vaderzich op hetschrjnwer-

slaals,alsstation tusschen Pendsjaub en China en als doorgangsplaats van den grooten
karavaanhandeltusschen Kasjar en Yerkand
ill Toerfan, Tibet en Rusland aan de eene,
en Kasjmiren Hindostan aan de anderezjde
D a oudere geschiedenis van Ladak is dezelfde
alsdievan '
.
ribet,daarhetaanvankeljk éêne
provincie was van dat rjk;doch toen Tibet
zich buigen moest Onder de heerschappj der
Chinézen,behield Ladak waarschjnljk zjne
afzonderljke vorsten. In het begin der18de
eeuw werd Leh ingenomen door de Kalmukken.DeRadjanaln dewjk naarKasjmiren

kersbedrjftoelegde.Daarnawerd hj leerling
bj zjn ouderen broeder Cl
tristlieb.
zl#e.
t
?l,
sf,
Orgelmaker te Geringswalde.Vervolgens was
hj btjverschillende orgelmakers werkzaam ,
0ok te Leipzig, waar hj zich tevens
oefende in de hoogere wiskunde,in hetteekenen, enz. In 1847 vestigde hj zich te
W eiszenfels, en zjne orgelfabriek verkreeg
weldra een grooten naam.Vooralmaaktehj
zich beroemd door de herstelling van het
grooteorgelin den d0m teMerseburg,enhj
vervaardigde vervolgens orgelsteMemel(44
registers), Schulpforte (32 registers),Leipzig
sm eekte er den stadhouder van A'tfrnny-zebe, (81 registers),W eiszenfels(44registers),W itkeizer van Delhi, nietvruchteloos om hulp. tenberg (42 registers):en vooralin den d0m
De Keizerplaatste den Vorst wederom opden te Schwerin (82 registers).O0k leverdehj
troon onder voorwaarde,dat hj Mohamme- in 1872 een orgelvoorde çroote zaalin het
daan z0u worden; doch reeds zjn zoon en gebouw dermuziekvereeniglng te W eenen.
opvolger keerde terug t0t hetBoeddhaïsmus.
Ladenberg. onder dezen naam vermelMen slootechter daarvoorte Delhide oogen, den wj:
omdat de Vorst Jaarljks eene aanzienljke Philipp '/lps Ladenberg,eenPruissischBtaatsschatting zond, terwjlhj o0k aan den Chi- man,geboren te Magdeburg den 15denAugusnéschen stadhouder van Gartok eene aanmer- tus 1769.Hj studeerde te Halle in de regten
ljke s0m moest uitkeeren.Allevolgendebe- en trad vervolgens in staatsdienst.ln 1795
heerschers van Kasjmir,zoowelde Afghanen werd hj lid van den krjgsraad en raad van
als Sikhs, eischten nu den voorheen naar domeinen in Ansbach,was voorts in 1806 te
Delhi afgeleverden cjns. In 1834 werd het Bialystock en in 1807 te Mariënw erderwerkland door de Sikhs veroverd en later door de zaam , en zag zich in 1809 alsregéringscomEngelschen aan Gholab-sing afgestaan.
missaris te Potsdam geplaatst.In 1810 werd
Ladanum ,zie Cisfus.
hj directeur der afdeeling voor directe en

L ade (Eene),metden l00p en anderedee- indirede belastingen bj het ministérie van

1en van draagbare vuurwapens verbonden, Financiën, in 1817 directeur van de algebestaat uit goed droog noteboomenhout.Men meene controle,en in 1820 directeur van het

onderscheidt bj het ouderwetsche militaire beheer der sohatkist,nadat hj eenigejaren
geweer: de vool'lade met de holte voor den te voren in den adelstand was opgenomen.
100p, de laadstokgroef, de borsten voor den Voortsbekleeddehj debetrekkingenvanchef
midden- en onderband, de ligging voor de der rekenkamer en chef van het domein-,
bandveeren en voor de laadstokveer, - de bosch- en jagtbestuur,en in 1837 die van
versterking, die de ligging van het slot met geheim staatsminister. In 1842 nam hj zjn

alzjne deelen,van de staartschroef,de zj- ontslag, en overleed den llden Februarj
sfïc/lfïp.g, naar hem
plaaten den beugelbevat,- en dekp/met 1847. De Ladenbergsehe q
de greeptwelke met de rigting van den lo0p
een hoek maakt van 13 t0t 150.Hetbeslag

genoem d, dient t0t opleiding van zonen van
onbemiddelde:bosch-ambtenaren.
Adelbert ron Ladenberg, een Pruissisch
dient gedeelteljk tot bevestiging derverschillende deelen van het geweer,deelst0t ver- staatsm an en een zoon van den voorgaande.
sterking.De looy wordtdoorgaansop dever- Htl werd geboren te Ansbach den 18den Festerking bevestlgd door eene kruisschroef, bruarj 1798,bezochteen gymnasium teBer-

soms door een haak metknop,en hj is ver- 1jn en nam in 1813a1svrjwilligerdienstbj
der met de lade verbonden door banden of de dragonders der garde.Nadat hj in 1815

schuiven met yinnen.De bovenband bestaat als luitenant de dienst verlaten had,studeermeestaluit2 nngen en eene laadstokpjp,en de hj te Berljn,Heidelberg en Göttingen in
bj vele geweren is de vizierkorrel op den de rerten en trad in 1817 in Pruissische
achtersten ring geplaatst.D e banden w orden staatsdlenst. Achtereenvolgells bekleedde hj
d00r veeren en borsten aan de iade vastge- op verschi
llendeplaatsengewigtijebetrekkinmaakt.De trekkerplaat en knop dienttothet gen en werd in 1839 lid van deilstaadsraad.
bevestigen en bescherm en van den trekker; Nahetoverljden van den ministerAltenste'
l
n

bj snellers draagt dit onderdeel den naam

stond hj gedurende een grootgedeeltevan
hoortwjders dezjplaat,kolfplaat,laadstok- Daarna bestuurde hj in hetministériefïcAveer,kordonbeugels.trekker,greep-en laad- horn eene der afdeelingen en werd in 1841
stokbeugel voor sommige pistolen,en draag- gevolmagtigde de< rege
'ring bj de universistang voorkarabjnen.
teit te Berljn.Toen Eieltltorn in 1848 zjne
Ladegast (Friedrich), een uitstekend portefbuille nederlegde, zette von Ladenbery
Duitsch orgelmaker,geboren den3ostenAugus- het bestuur voort, jverde voor hetbehoud
tus 1818 te Hochhermsdorf in Saksen, ont- van den kerkeljkenvrede en werd den 8sten
ving reedsvroeg onderwjsin hetviool-,kla- November 1848 lid van hetministérie Branvier- en orgelspel, terwjl hj in de werk- desùlr-ç. Hj zorgde met belangstelling voor

van snellerplaat. T0t hetbeslag der lade be- 1840 aan het hoof; van diens departement.
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de zaken van kerk,onderwjsen kunst,doch
legde in December1850 zjne betrekking neder.Daarna werd hj benoemd t0tgeheimraad
in werkeljke dienst en t0t chefvan derekenkamer, en overleed den 15denFebruari
j
1855.Hj schreef:rueborsichtder Französischen und preuszischenHypothekenverfassung

(1829)'7
1- en ppreuszensgerichtlichesVerfahren ln Civil-und Kriminalsachen (3dedruk,
1842)''.
Ladikieh ofLatakiakjhet oude Laodoea
ad X > e, is eene Turksche stad in het Syri-

sche ejaleet Beiroet (Saida) aan den mond
der Nahr-el-Kebir. Men heeft er eene halfverzandehaven,velebouwvallen uitdentjd
der Romeinen, in de rotsen uitgehouwene
graven, 10 moskeeën,5 Christeljkekerken,
onderscheidene Europésche consulaten en
10000 inwoners, waaronder zich onyeveer
4000 Christenen met een bisschop bevlnden.
De hanqel begaalterzich vooralt0tdeverzending van lnlandschen tabak, doch zjn
bloeiis sederteene geweldige aardbevingaan-

meL
rkaedl
ltjk
mi
derd
.n de hoeveelheid busngver
n
oen
mt
me
kruid, vereischtom projedielen t0top zekeren afstand voortte stuw en,alsm ede diepro-

Jectielen zelven,- dochin meerbeperkten
zin alleen het buskruid.Eerstgeruimen tjd

verderve bragten,te verwjderen.Hj cverleed in 1182 te Plock, alwaar in den d0m
een prachtig gedenkteeken ter zjner eeris
opgerigt. - Ladislaats 11, de kleinzoon van
den voorgaande.Hj verkreeg bj deverdeeling van Pûlen door Bolesla'
us III in 1139
Krakau en Silézië en hetvoogdjschap over
zjnebroeders.Toen hj echterdezevanhunne
landen wildeberooven,werd hj doorhenbj
Posen overwonnen en moestmetzjnegema1in Agnes,eene halve zustervankeizerKoenrt
w# 111,de wjk nemen naarDuitschland.
Vruchteloos poogde I'
rederik I na een zege-

vierenden togtnaarPolen hem in zjnewaardigheid te herstellen; Ladislala overleed in
Duitschland in 1162.Eerstzjne zonen kwamen wedex in het bezit van Silézië en stichtten er de hertogdommen Breslau,Ratibor en
Glogau.- Ladislans III,een zoonvanM ieozyslaus Tff, hertog Van Groot-polen.D00r
twist met de Kerk zag hj zich genoodzaakt
zjn oppergezag onder de Poolsche Vorsten te
laten varen en overleed,00k uitGroot-polen
veljaagd,in 1231. Dekoningen zjn:Ladlslau I Zpke/efdk, aanvankeljk hertog van
Krakau. Hj voerde gestadig 00r10g m etandere Poolsche e11 Silézische Vorstenjalsook
m et Bohemen, 0n werd meermalen uit zjne
--d
bezittingen verdreven.Nadathj geruimentg
had omgezworven, gelukte het hem Polen

na de uitvinding van hetbuskruid werd door
proeven de verhouding bepaald tusschen de weder t0teenheidte brengen en werd hj in
lading, de zwaarte van hetprojedielen den 1319 te Krakau als koning gekroond. M et

tebereiken afstand.Aanvankeljk meendemen, veel beleid verbond hj de verschillendedeedat deze laatste steeds afhankeljk waB van 1en desrjksen zorgdevoor handelen regtsde lading, zoodat men zeer zware ladingen pleging.D00reen huweljk vanzjn zoonmet
bezigde.Later echter bleek het,dateenever- de dochter van Gedimin,grootvorstvan Litmeerdering der lading boven bepaalde gren- thauen, zocht hj dit gewest met Polen te

zen geen nut doet,omdat bj eeneovertol- vereenigen,en overleed na eeneroemrt
jkerelige lading het projectiel den mond van het géring te Krakau in 1333.- OmtrentLadLsgeschut reeds verlaten heeft vöördat de ge- Ix .
:11 Jt/:JJP,alsmedeoverLadéslans(W laheele lading verbrand is.- Men onderscheidt dislaus) 1II en IV.Zie onder Jagello.
volle,reivfee feen vergwakteIJ#ï..t/:l.D eeer-

Ladm iral of L'AdaLr@l. Onder dezen

ste isvoorlangekanonnenl/astevanhetnaam- naam vermelden Wj:
gewigt des kogels in Ned. ponden; voor

Jan .Lt:I
f-'
JrCJ, een verdiensteljk Bchilder
zwMr en ligt kanon van 12 pond is zj1,40, en graveur.Hj werd geboren in 1698 inN0ren voor ligt en kort kanon van 6 pond 0,75 mandië en metzjn broeder(zie onder)in de
Ned. pond. De versterkte en verzwakte la- schilderkunst onderwezen.Zamen gingen zj
dingen verschillen naar gelang van den af- voortB naar Londenj om er hetonderwjste
stand en de elevatie.
Den naam van tading geeft men intusschen
in de eerste plaats aan de goederen,welke
in een schip worden gestuwd en langs rivieren en zeeën n= r elders vervoerd. M en zie

dnnrovrronderBerraating.
Ladlslaûs of W ladinlaw isde naam van
3 Poolsche hertogen en 4 Poolschekoningen,
te weten:
Ladolaus I Aàr-cz
ll (1081- 1102). Hj
nndernam voorspoedige togten tegen de inwoners van Pommeren, dempte een 0p-

genieten van Leblon in het gravéren en drukken van gekleurde prenten.D aarna begaven

zj zich eerstnaar Parjs en toen naarAm-

sterdam. Hier schilderde Jan miniatuurportretten en graveerde er de afbeeldingen voor
den 2den druk van de pLevensder Schilders''
Van

Kareïvan Mander.O0k vervaardigde hj

afbeeldingen van ontleedkundige praeparaten
voor de hoogleeraren Alt
pcA en Albinus,en
overleed te Amsterdam den zden Juli1773,

een zoon nalatende,desgeljksJan genaamd,
die op het gebied der kunst het voetspoor

stand, veroorzaakt door zjn onechten zoon van zjn vadervolgde.
&kpjew, en verdeelde vervolgens het rjk Jacob Zctfzzlirtzl,een broedervan den voortusschen dezen en zjn wettigen zoon Boles- gaande en evenzeer een verdienstelgk schilIx d,terwjl hj zelf in het bezitbleefder der en graveur. Hj werd geboren in 1699,
hoofdsteden. Later kwamen de beide zonen en dat hj hetin de graveerkunst vergebragt
tegen hun vader in verzet en noodzaakten heeft,bljkt uit zjn werk:rNaauwkeurige
kem , zjn gunsteling, den palatjn Meeiech,, w aarnem ingen omtrentde veranderingen van
wiensbu tzuchtige bemoejingen hetland ten vele inseden of gekorvene diertles, die in
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omtrent vjftigJaren)zû0 in Frankrjk,En- eerst ten geschenke gaf aan zjne gemalin
geland en Holland, bjeenverzameld, naar Jonqphine,maar het ln 1812 inruilde tegen
't leven kunstig afgeteekend en in 't koper

hetyaleisElyséc-Bourbon.Hj zelfbewoonde

gebragt zjn'',hetwelk na zjn dood door het ln 1811 korten tjd met M aro Zpslit
:c.
dr.Houttuyn is uitgegeven.Die platen zjn Hetverhaal,dathj aldaarhd plan voorden
keurig van bewerking en schilderaehtig van

ordonnantie.Hj bekleedde voorts den post
van jkmeester-generaalvan de trois-gewigten
in de VereenigdeNederlanden. Hj overleed
den 12den September 1770.
Ladogaraeer (Het), een der grootste
meren van Europa,in hetnoordwesteljk ge-

Russischen veldtogt gemaakt heeftj miste1ken zekeren grond.In 1814 werd hetkasteel

bj de goederen derlcroon gevoegd,waartoe
het 0ok thans n0g behoort.op hetkerkhof
teTuael
ken verheftzich,nevenstalrjkeprach-

tigegrafmonumenten een fraaimarmerenstandbeeld van de beroemde zangeres deXJRùrJ>.
deelte van Rusland tusschen degouvernemen- Hetis er door haren ezhtgenoot,deberoemten Petersburg, olollez en het grootvorsten- (1e vioolspeler de WJO-CPJ gesticht en door

d0m Finland gelegen,is28geogr.mtjllang, Gef'
s vervaardigd.op depiaatsdervoorma15 geogr.mj1breed cnheefteeneOppervlakte lige dorpskerk, w aar de Overbljfselen van
van 336,61 L geogr.mjl.Zjnediepteisd00r- koningin Louoa (1850) en van koning Leogaans aangienlpker dan 20 Ned. el en be- pold I (1865)zjn bjgezet,isopstaatskosten
dr
aagt op de diepste plek 350 Ned.el.Er eeno monumentale kerk gebouwd, bestemd
*@
ZPn
intusschen vele ondiepten, klippen en t0t laatste rnstplaats voor de leden van het

zandbanken, die er, vooral bj de hevige
wervelwinden welke er over de rotsachtige
oevers gieren,de scheepvaartzeergevaarljk
maken. om deze te beveiligen zjn erreeds
sedert den tjd van Peter de Grppf:kanalen
aar elegd, nameljk van 1718 t0t1734eel
langs den zuideljken oever van Sleutelberg
t0t aan den mond der W olchow, nalneljk
het Ladoga-kanaal,in 1766 t0t 1801verlengd
onder den naam van Sjaeszisch-kanaal,hetwelk Onder Aleœander 1 in 1802 als Swirka.
naal is voortgezet. In het zlliden heeft het
Ladogameer vele uiterwaarden en duinen,
waarzich talrjke zeehonden Ophouden.00k
bevathet veelvisch 0n een overvloedvanwaterydaar ditlaatsteeraangevoerdwordttlitde
Saima-, Onega-en Ilmenmeren en daarenbo-

KoninkljkeHuis.

Laelia L.is de naam van een plantengeslacht uit de familie der orchideën.Het behoort te huis in Mexico en omvat soorten,
die qich door Ongemeene schoonheid onderseheiden, vooral L, JMfffzz
lz
lclï: D ndl.met
welriekende,en L.mçrt
zzltft/lprl L.met prachtige,scharlakenroole bloemen.
Laelius (CaJus),eenRomeit
zuithetvolk,

maarwegenszjnedegeljkheid enFeleerdheid
zeer in aanzien en de wî
jze (saplens)bjgenaamtl, was een zoon van OJJY.
C Laelins,de
vriend van den Ouderen Rei
pioz/rïclzl'
l
f.
v,be-

velhebber der vlootin dentweedenPanischen
oorlog en in 190 vöpr Chr. consul,tegeljk
metLl
lcw
ilts t
gcèio Asiatolts.In 146vpprChr.
streed de zoon a1s praetor voorspoedig tegen
ven door70 rivieren,terwjlhetdoorslechts Tk-iatltlts in Lusitanië en was in 140 consul
één stroom , de Newa, zich in de Finsche met Qtdnt'
as z
%reiliff,
v Caepio. Zjnewjsheid
Golf ontlast. D00r kunstmatige waterwegen en welsprekendheid bezorgden hem grooten
staat het meer in verband met de svitte Zee invloed,vooralin den senaat.Hj verkeerde
en met de Caspische Zee,en is dus voûr de md denJongeren P'
êbli'
tbs ScïzfpZfrieanusop
scheepvaart van Rusland van het hoogste vertrouweljken voet,zoodat00k Cieerohem
belang.
in zjne zamenspraak over de vriendschap als
Ladrones,zie DLeven-eilanden.
hoofdpersoon doetoptreden,en htjbevorderde
Lady, afkomstig van het Angelsaksisch met hem de Grieksche beschaving te Rome.

roord l
tlafd'
l
ye (vrjvrouwe),was weleer de llen meotlt?da'thj o0k medegewerktheeft
tltel der koninginnen van Engeland en later aan de l
aljspelen van zjnvriend 7'
6rezlfil,
:.die der prinsessen van den bloede. Thans Zjne dochterLaeliatgeht
lwd metden augur
wordthj toegekend aan devrouwenvan alle Qt
tint'
l
ts JTMCJII.
S Scaerola,wasvermaardweEngelsche pairs,baronets en ridders,alsm ede gens hare verstandeljke ontwikkeling.
M n de dochters van hertogen,markiezcn en
Laennec (RénéThéophileHyacintheljeen
graven, w elke dien o0k behouden,wanneer verdienstdjk Franse'
h geneesheer,geboren in
zj een huweljk sluitenbeneden haren stand. 1781 te Qt
limjer, Ontving aanvankeljk 0nLaeken ofLaken,eenkoninkljkpaleisinde derwjs van zjn 00m,dr.LaenneeteNantes.
nabjheid van Brussel,omgeven doorfraaje In 1800 ging hj naar Parjsen knûopteer
tuinen en parken,vanwaar men een bevallig betrekking aan met CorrLsamt,wiensopvolger
uitzigt heeft Op de hoofdstad van België, hj later werd als hoogleeraar.Van 1802af
werd in 1782tOteen verbljfvoordeOosten- was Laenneo alspathologisch anatoom dem erjkschelandvoogdesMaria Ohristlna(gemalin dedinger van Dupltytren,en tnsschen die beivan hertog Albert van Saksen-Teschen) ge- den Ontstond wel eens twist overde prloribouwd. Na den inval der Franschen in 1792 teit der olltdekkingen.Hj wekte weldra de
wilde men dat paleis in een hospitaalveran- opmerkzaamhdd dgor zjne belangrjlke verderen,maarde zegevierendeaartshertoy Ka- handelingen in het jylotll.llalde me'tlicine''en
reJverjdelde dien toeleg en Ontvingdltslot in de pDictionnairo fles seiences médicales''.
van zjne tante.Na 1794verkochtdeaarts- In 180a
Pwerdhg geneesheeraan hetNeckerhertog hetaan eenheelmeesterjwelkehetvoor hospitaal)waar hj zjle waarnemingen dee;
499000 francs aan Nqpoïeon afstond,die het over borstziekten, in het lichtgezonden 0nIX.
40
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der den titel:rDe l'
auscultation môdicale ou
traitô du diagnostic des maladies des ptmm 0nS et du 00et
1<, tbndé principalement sur
explgration'' voorzeker
un nouveau moyen d'
een derbelangrjkstew erken,w olke in deze

eeuw op datgebiedgeschreven zjn.Behalve
de percussie (ZieA'
useltltatie)bezigdehj den
stethoscoop. In 1822 werd hj hnogleeraar.
SteedsWaS hetzjn streven,de practjk in

mentarius de Pelagianis et Semi-pelagianis

(1617)enz.
Jan trlcpù de Laet, 00n vexdiensteljk
Vlaamsch letterkundige.Hj werdgeboren te

Antwerpen den 13den December 1815, studeerde in de geneeskunde en werd eerst arts
te Ransten vervolgenste Antwerpen.In 1844

stichtte hj teBrusseleen dagblad,dateerst

den naam van pvlaemsch België''en later
verband te brengen met de anatomische pa- dien van Vlaemsche Belgen''droeg,werd in
thologie.Hiertoewenddehjdevolgendemid- 1845 titulair hoogleeraar aan de hoogeschool
delen aan:hj onderzochtaan deljken,wel- te Gent en deed van Januarj 1847t0tFeke anatomische veranderingen in de organen bruari 1848 te Antwerpen m et L. Flee.scFlplvoorkwamen)- hj toonde aan doorOnder- wer het blad rDe Roskam''in hetlicht ver-

linge vergeljking der versehjnselen bj de schtjnen,daarna vervangen doûr pllet Vaderljkopening,welkeOmstandigheden deanato- land''
. Voorts nam hj de redactie Op zich
mische veranderingen vergezelden, enhj van het rlournal d'Anvers'' en later die
zocht de m iddelen te vinden, w aardoor de van derhma
> ncipation''teBrussel,terwjlhj
anatom ische veranderingen t0t den Oorspron- vexvolgens aan het hoot'
d kwam van eene

keljken staat konden tertlggebmgt worden. groote broodbakkerj, eexst te Brusselen in
D00rheteerstemiddelleverdehjbelangrjke 1854 teAntwerpen.b
aedert1863 ishj lidvan
aanwinsten voo1'de kennis der ziekten,vooral der borstziekten,- door het tweedew ees
hj aan!dat de gesteldheid derborstorganen
door m lddel van het gehoor zeer goed kan
worden waargenomen - en in de pradjk

de Kamer vanVolksvertegenwoordigers.D00r-

gaans schreefhj Ondexden naam van Jol
tan
wd
.
(,
/
r
'ïe(
fdeZtzef,en van zjneqeschriftennoemen wj:rDe Krt
lisvaerder (ln rDeNoordstar'')1840)''
,- rDe vloek,novelle(1841)''1
bragt hj eene belangrjke verandering door- - rraeleongres te Gent (1841)'' - rllet
dien hj zich metden meesten jververzette huisvan W esenbeke (1842)'' - pHermande
tegen het bloedontlasten van Brolusais,die Stshaliedekker, eene Antwerpsche legende
zeer gebeten was op zjn begaafden tegen- (1844)'' - rDeVlaemschebeweging(1845)''
stander.Laenneeoverleed den 13den Augustus - pDodor van Droomenveldt (1845)'' 1826 te Keelonarnec in het departement Fi- Het 10t, eene schets van Vlaemsehe dorpsnistère aan longtering.
zeden (1846)'',- pEene bruiloftindeXvlde
Laërtes een zoon van Aerisil
ts en Cl
tal- eeuw ,Antwerpsche legende (1847)''- rGeeomedlua, de gem aal van Anticlla en de va- diehten (1848)$', - nltede,gehouden op het
der van Odnsse'
us(Ulysses)en Ctimene,nam Schillerfeest te Antwerpen (1859)'',- rPadeel aan de CalydonischeJagten den Argo- lamedes, een klankdichtvanVondel(1860)'',
nautentogt. Hj bereikte een hoogen ouder- - svlaamsche zaak.Verslag (1866)''- en
dom, zoodat hj zijn zoon zag terugkeeren DLeven is liefde, een gedicht in spraakzang
(1874)''.Ook vertaaldehtjonderden pseudouit Troje.
Laet (De).Onderdezen naam vermelden niem Jozqf O()/rez& rdeenigeverhalen uithet
w i.1:
Fransch en Hooqduitsch.
Jokannes de Laet, een verdienstelgk Zuid- Laetare is ln den kalender der R.Kaholieken
dech4d
Zondag
Nederlandsch aardrjkskundige. Hj werd ge- t
De
Latjns
eena
am vanvan den vastentjd.
boren te Antwerpen in 1582,gafreedsvroeg
dien Zondag is
bljken van grooten aanleg voorde aardrjks- ontleend aan het eerste w oord van het gekunde en sehreef eene: pllistorie der 'W est- zang, hetwelk alsdan in de Kerk gezongen
Indische Compagnie van haar begin t0tden werd,nameljk:rtz
aetare Jerusalem etc.(VerJare 1656'' en eene rBeschrjving van Zuid. bljd u, Jerusaleml'' uit Jesaia XXVI:10.
Amerika''in XVIII boeken.O0k was hj een O0k geeft men aan dien Zondag den naam
jverig medewerker aan de verzameling van van rozenkrans, om dat de Paus op dien dag
staat- en aardrjkskundigebeschrtjvingen der doorgaans de gouden rozen wjdde,- alsonderscheidene landen vau den aardbol,w el- mede dien van broodzonday, omdat op dien
ke in die dagen in 62 kleine deeltles zjn dag doorgaansoverde wonderbarespjziging
uitgegeven onder den naam van pRespublicae gepreektw erd.
Elzevirianae''.DeLaetleverde daarvoor 0.a.:
Lafare (Charles Auguste, markie: de),
Nederland Frankrjk,Pruissen,Spanje,P0r- een geestig dichter uit de sehool van Ninon
tugal, Polen, Litthauen) Ljiand, Turkje, de I'lzlclo.s,in wier huis zich tegen heteinde
Perzi'
é en het rjk van den Grooten M0g01. derregéringvan Lodewj;kXIV eenuitgelezen
Eenige opmerkingen van Hwqo de GrPPJ0m- kring van vrjgeesten vereenigde,werd getrent de inboorlingen van Amerika w erden boren in 1644 op het kasteel Valgorge in
d00r de Laet in 1643 weêrlegd, waardoor Vivarais,diendea1skapiteinbjdegardevan

eerstgenoemde geleerde zich gekrenkt gevoelde. De Laethad zich te Leiden gevestigd en
overleed in 1649. Behalve reeds verm elde
werken schreefhtl: rDe gemmis et lapidibus
(1647)5' M.VitruviiPollionis de architectura libri X cum notis etc.(1649)''1 C0m-

den toenmaligen hertog ran Or!dczl,
:,en over-

leed in 1712.Volgens Voltairebegon hj eerst
op Gojarigen leeftjd verzen te maken.Deze
bestaan uit kleine stukjesen puntdichten,die
door hunne ongezochte geestigheid een aangenamen indruk maken op den lezer.0ok ver-

LAFARE- LAFAYETTE.

627

taaldehj metveelsmaak onderscheideneLatjnsche gedichten ill hetFransch.Zjnegezamenljke gedichten zjn in 1755 doorSain,
t
M are uitgegeven. In prozaleverde hj:)Mém oh-es et reiexions sur les principaux événements du règne de LouisXlV (Rotterdam
1795 en Amsterdam 1734)1'
Lafarge (MarieCapelle,madame)jveroor-

gen endamesdeletterkundigeaangelegenheden

bj hare bloedverwanten en huwde in 1838
zonder eenige toegenegenheid met Lafange,
bezitter van eenejzertàbriek in hetdepartement Corrèze.Zj moestafstand doen van de
Parjsche vermaken en het eenzame, oude
kasteelGlandier betrekken.Daarbj gingende
zaken slecht,zoodathetvermogen derjonge

zj in 1693.Harebeste romanszjn:,zaïde,
histoireespagnole (1670-1671,2dln;nieuwe
uitgave 1826)'', - en rllistoire deHenriette

reisnaarParjsin Decembervan datJaargebruikte Lafarâe van een koek, door ztjne
vrouw hem bezorgd,gevoelde pjnen van vergiftiging,keerdenaarzjn kasteelterug?werd
ziek en overleedden15denJanuarj1840.Zjne

dam ,1731)''
.Die romansgetuigen vangroote
gaV011011Vormen 00n022l1g0nam0 ledl
lllr.Zj
zi
j1
4 O0k in 1825 in 5 deelen als 5Oeuvres

van den dag bespraken.In 1655trad zj in
het huweljk metgraafFrlpçpi,
:deZmo/kt
yeff:

en weldrawas harewoningdevergaderylaats
van geleerden en dichters.Hiervereenlgden
zich H'
ttet, Zl-/àlf
civd, k
%jgrai.
q en Mlnage,
terwjl zj zeerbevriend wasmetden hertog
dela Apc/zd/'
pycx îf,diehaar bjhetschrjven

deeld als gifmengster,werd geboren in 1816 vanromansmetzt
jngoedenraadondersteunde.
te Villers-Hellon in Picardië, verloor vroeg Nadat zj de laatsteJaren van haarleven in
hare ouders,ontving hareOpvoedingteParjs vrome oefeningen had doorgebragt, overleed

d'
Angleterre, roman hlstorique (Amsterdam

1720)''.Voorts schreef zj:,La princesse de
Montpensier 1660;2de drt
lk 1804)''
,- pLa

princesse de Clèves,ou les amoursdu duc de
vrouw w erd aangesproken o1u de schulden te Nemours avec cette prillcesse (1678,4 dln;
betalen. Het geruchtmakend drama nam een 1851 2 d1n)''
, en pMémoiresde la courde
aanvang tegen het einde van 1839.Op eene France pour 1esannées1688- 1689 (Amster-

weduwe werd als giflengster aangeklaagd.
De zaak kwam voor het H0fvan Assies te

Toul,en tegeljkertjd werddeaaugeklaagde
wegens ontvreemding van diamanten voor de

complètes''in hetlichtversehenen.
Yarie JàtzzlPaglAoc/zYres GifldrfaHotier,
zaarkies de .ltz-/kt
ydfte,een Fransch generaal
en beroemd staatsman.Hj werd geboren 4en
Gden September 1757 ophetkasteelChavagnac
in het departementHaute Loire,wasde telg

regtbank geroepen.Hareverschjningvoorhet van een oud geslacht en verloorzjn vader
Hofbaarde groot opzien,en dehartstogteljke reedsvöôrzjnegeboorte in den slagbjMin-

nieuw sgierigheid, waarm ede het publiek den denenzjnemoe
dertoenhjteParjsaanhet
l00p van hetregtsgeding volgde,iseen merk- collège-Duplessis studeerde. A1s bezltter van

waardig kenmerk van dientjd.Zelfswerden
er aanzienljko weddingschâppen aangegaan
metbetrekking t0thare veroordeelingOt'vrjspraak,en zj boezemdevelen medeljden en

een aanzienljk vermogen trad hj op lGjarigen ouderdom in hethuweljkmd de doohter
van den hertog deF'
ptzïl/e,
: d'Ayen en betrad,

onafhankeljk van hetHof,demilitaire100g-

belangstelling in. Het H0f verweeshaar t0t baan.Bj hetuitbarsten vandenNoord-Amenlevenslange dwangarbeid,zoodatmen dezaak kaanschenvrjheidsoorlogsneldehj,inweerwil
der diamanten liet varen.Zj Onderging haar van hetverbod derregéring en van het ongevonnis te Montpellier, schreef aldaar hare: noegen zjnertàmilie,naardeoverzjdevanden
Mêmoires de Marie Capelle,veuve Latàrge oeeaan,alwaarhem hetCongrèsaanstondst0t

(1840--1842 5 dlnl''en wenddeallemiddelen generaal-majoor benoemde.W eldra verwierf
aan om hare onschuld te bewjzen.Naverloop hj door zjn ridderljk karakter de toegenevan 5 jaren ontving zj verlofom zich naar genheid van W ashinyton.Reedsin het eerste
het klooster St Rémy te begeven,herkreegin gevecht te Brandywine werd hi
j door een
den zomer van 1852 hare vrjheid,doch over- kogelin de dj gewond,doch hielp,ternaauleed reeds den 7den November van datJaar. wernoodhersteld,deoverwinning behalen bj
Tot aan haren laatsten ademtogtbetuigde zj Glocester en voerde vervolgenshetbevelover
hare onschuld. Er zjn brieven en opstellen eene divisie in Virginia.In den aanvang van
van haarvoorhanden,welke zich onderschei- 1778 werd hj als generaalvan het noorderleger naar Canada gezonden dochdezeonderden door diep gevoelen een fraajen stjl.
Lafayette. Onder dezen naam vermelden

wj:

neming mislultte wegens gebrek aan hulpm iddelen.Daarop volgden de vermaardeterugtogt
van Barren-llill?het gevechtvan Mommouth

& Lqfayette, eene der m eest ontwikkelde
vrouwen van haren tjd.Zj werd geboren in
1634en sehreefvoortrefeljkeromans,waarin
de gebeurtenissen natuurljk voorqesteld en
de karakters en hartstogten metJulstheid geschilderd zjn.Haarvader,AymardeZt
zrcl
-t
/zkd,

waarbj Lafayettedevoorhoedeaanvoerde,en
het inschepen van het korps van Sullivan,
toen de gezamenljke aanvalop Rhode-lsland
door den aftogtvan het laransch eskaderverjdeld was.Op hetberigtderoorlogsverklaring

Marie M adelaine Pioehe de.zitzrdr-tp e,gravin

tusschen Frankrjk en Engeland spoedde La-

veldm aarsehalk en gotlverneur van Havre, fayette zicll naar zjn vaderland, om er ten
gaf haar eene uitmuntende opvoeding.Ouder behoeve der jeugdige Unie werkzaam te we-

de leiding van Rapinleerde zj zeltsLatjn. zen.In Februarj 1779 bereiktehj Parjsen
Reeds vroeg was zj een steraad van den werd erdool
,hetvolk metg'
ejuichontvangen
kring in het hôtelRamboaillet,waar leden Doch reeds in het beyin van 1780 washj
der Académie,schrandere vernuften,hovelin- weder te Boston en berlgtte er de komst van
40*
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een korps Fransche hulptroepen onder Ro- laatste aangeklM gd,maar den 8sten Augustus
cM-ktw. Nl
1 belastte het Congrès hem met vrjgesproken werd.Niettemin verklaardehj
de verdediginr van het bedreigde Virginia. zich teren deuitspattingen van 1792 en deed
Met eene klelne legermagt gelukte hethem , den lsden de afgevaardigden der Nationale
lo1*d Cornwallis den weg over Glochester en Vergadering te Sédan in heehtenis nemen.

W illiamsbourgaftesnjden?zoodatW asltington Daar hj eehter inzag,dateen marsck naar
zich met de vereenigde Amerikaansche en Pari
js de verwarring nOg vermeerderen zau,
Fransche troepen derwaarts begeven en den onttrok hj zich aan hetOverhem llitgesproEngelschen generaal,te Yorktown ingesloten, ken banvonnis en nam dewjk naarVlaanden l7den ottober 1781 t0t capittllatie n00d- deren.Te Rochefort evenwelwerd hj door
zaken kon.Lafœyettekeerde voortsnaarEtl- deoostenrjkersgegrepen en metzjnekameropa terug en had het Spaansclle H0fxeeds raden Latour-M auboqrg 1 2!6zc93#'
reLameth en
overgehaald om aan Engeland den 00r10g te lnrea'
ltœ de Tlz;y naar Olmiitz gebragt,waar
verklaren, toen de vredesgnderhandelingen te zjne vrienden hem bj herhaling uitden kerParjs zjne uitzigten benevelden.Een Jaar ker poogden te verlossen. Ten gevolge van
later, 1784, Ondernam hj eene derde reis de onderhandelingen te LeobenwistBonaparte
naar Noord-Amerika,welke op eentriomftogt in 1797 tebewerken,dathj op vrpevoeten

geleek.Na zi
jn terugkeerin Europabezocht werd gesteld.Nu vestigde Lafayettezieh te
hj de Hoven te Berljn en teW eenen,en Hamburg,waarhj vriendschappeljkebetrekwerd doer I'
redeçik de Grppf:en Joseph 11 kingen aanknoopte met Arel
tenholz,enkeerde

eerstna den 18den BxumairenaarFrankrjk
tert
lg.LafaydteverloochendetegenoverBona'JAJ: geenszins zjn wantrouwen en evenmin
zjne beginselen, zoodat hj de gunst van
tenissen van 1789,die de voormaligeRjks- dezen voor altjd verloor,en woonderustig
standen in eene Nationale Vergadering ver- op zjn landgoed Lagrange, waar hj zich
anderden. Op zjn voorstel werd den llden aan den landbouw wjdde.Hier ontving hj
Julj besloten de verantwoordeljkheid der na den Vrede van Amiens een bezoek van
ministers in te voeren.Gedurende de onstui- I'
oœ, die hem onder zjne vrienden opnam.
mige dagen van 13 en 14 Julj washj voo1*- Gedurendo de eerste Restauratie vertoonde
zitter der vergadering,en den 15den Juljzag La
fayette zich niet te Parjs, en tjdensde
hj zich gekozen t0tpresidentderdeputatie, Honderd Dagen wees hj dewaardigheid van

metonderscheiding-bejeyend.
Terwjl zjne vrjzinnlge staatkundige gevoelens den wrevelwekten van het Fransche
Hof,nam La
fayettejverigdeelaandegebeur-

welke de Nationale Vergadering afvaardigde
naarParjs.A1s generaalen kommandantder
geTiapende burgers stichtte hj de nationale
garde en gaf haar de driekleurige kokarde,

Pair,hem door Napoleon aangeboden,van de
hand, terwjlhj het manlaat van afgevaardigde naar de Kamer van Gedeputeerden aan-

nam.Na den slag van W aterloo jverde hj
welke naar zjn zeggen eene reis om de voo1' de beginselen van 1789?zorgde dat de

wereld z0u volbrengen. In den aanvang der Kamer zich permanent verklaarde,drong aan
Revolutie scheen het, dat het 1ot van op den afstand van N apoleon, en werd lid
Frankrjk op de sehouders van Ltfayette der Commissie, w elke van de Verbondene
z0u rusten, doch door zjne bemiddelende M ogendheden een wapenstilstand zochttever-

en onbeslistc houding verloor hj weldra
het vertrouwen van beide partjen.Hj redde
den 6den October de Koninkljke familie te
Versailles,doch werd niettemin door de Hofpartj,vooraldoorde Koningin,zeergehaat.
Tegeljk openbaarde zich hetmisnoegen van
hen,die zjn republikeinsch ltoningschap met
deinstellingvaneeneregtbankvan gezw orenen,
met de opheëng van den erfeljken adelen

krjgen. Na de gewelddadige sluiting van het
Parlementsgebouw op den 8sten Julj woonde
hi
j Nveder op zjn landgoed,zonderzich met
deBourbonste bemoejen,enin 1818kooshet
depaxtement Sarthe hem totvertegenwoordiger
in de Kamer,alwaar hj zitting nam bj de
uiterstelinkerzjde?totdatbjde verkiezingen
van1824zjnmandaatiugetrokken werd.Uit-

genoodigd door den Voorzitter derVereenigde
met eene volksvertegenw oordiging niet v0l- Staten,ondernam hj in 1824metzjn zoon
doende vonden. Na hetaannemen der consti- weder een togt naar Noord-Amerika, waar
tutie van 1790begafLajayettezich naarzjn New-York hem eene schitterende ontvangst

landgoed Lagfange,totdathjaangesteldwerd bereidde, zooals bljkt uit de schriften:

t0t bevelhebber van hetleger der Ardennen, XVoyage du général Lafayette aux Etats-

waarmede hj de eerste Overwinningen be- Un
Jis en 1824 et 1825 (1825,4 dlnl''en
haalde bj Philipp6ville,Maubeuge en Fl0- X
Lournald'un volage aux Etats-ums ojj
rennes. Door Dumonriez en Collot #'-Mersn'ld
afayette en Amérlqueen 1824- 1825(1829)
belasterd en tevensbezorgd v00rdeveiligheid d00< Levauseur.
Na zjn terugkeerin September1825werd
desKonings,verscheen hj in Junj 1792voor
de Nationale Vergadering en vatte,toen htj Lafayettewedert0tafgevaardigdegekozenen
den invloed der Jacobjnen opmerkte, het stond t0t aan de revolutie van 1830 in de
voornenlen op, om de Koninkltlke familie te voorste gelederen der oppositie.Toen op den
Com piègne inveiligheid tebrengen.DeK oning 27sten Julj hem de eerstegeruchten dervolksweesechterzjn aanbodvan de hand,Omdat beweging terooren kwamen,snelde hj naar
hj de komstverwaehtte van den hertog van Parjs en vereenigde zieh met andere afgezrlzlaïjà.De woede deB volksverhiefzich vaardigden t0t dezelfde bedoelingen. Den

tegen het H0f en tegen Lfœyette,welke zosten Julj aanvaardde hj hetbeveloverde
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garde te Parjs en tevens overdeNationale slacht,doch werd niet herkozcn in het W etgarle.Lastte wisthem te overreden,datde gevend Ligchaam,zoodathj zich voorgoed
hertog van Or/dtzJz.
st0tkoning van Frankrjk van hetstaafstooneelverwjderde.
moestgekozen worden,en Lafayetteverlang. Laltte (Jacques)jeen Fransch staatsman
de nu een op volkssouvereiniteitgevestigden en bankier,geboren den 24sten October 1767
en door republikeinsche instellingen omstuw- te Bayonne van qeri
nye ouders, kwam op

den troon,terwjldehertog nan Orleansver- zojarigen leeftjd In dlenst van den rjken
klaarde,dathj zich vereenigde metditpro- bankier Perreyauœ,die hem in 1805 t0topgramma, geljk het den 3lsten Julj op het volger in zjuezaak benoemde.Donr schranstadhuis was ontworpen.H oewel de nieuw e derheid en vljtverwierfhj een!rootvermogrondwetgeenszins aan de wenschen vanL@- gen en bezorgde aan zjn banklershuis een
p'
txt
yeffd beantwoordde, nam hj het besluit, roemrjken naam.Deregéring benoemdehem
nadathj den 26stenAugustust0t opperbevel- in 1809 t0tregentderBank van Frankrjk,
hebberdernationalegardedesrjksbenoemd - voorts t0t lid der handelsregtbank en t0t
was, om den nieuwen troon in bescherming' voorzitter der Kamer van Koophandel. In
te nemen tegen de Republikeinep.In de Ka- 1814 verhiefhetVoorloopig Bewind hem t0t
mer evenwelstomdehj in den geestder be- gouverneur der Bank.Om in den geldeljken
wegingspartj tegen de Dodrinairen. roen nood van den Staat in diedagen te voorzien,
echter de Kamer besloot den postvan opper- stelde hj eenenationaleinteekening vooren
bevelhebber der nationale garde op te heffen, beloofdealseersteinschrjvereeneaanzienljnam hj den z7sten September zjn ontslag. ke s0m , maar vond geene navolgers.Toen

Trem-ige gewaarwordingen ondervond hj bj
het oproervan 7Junj 1832 en bj de hieroy
volgendereactie.- Hj overleeddenzostenMel
1834, en alle partjen erkenden,datFrankrjk een edelburgerverlorenhad.Zjne:rMémoires,correspondanceetmanuscrits''zjn in

Napoleon van Elba terugkeerde,gafLodewqk
X VIII hem 5 millioen in bcwaring,en na
den slag bj MWaterloo vertrouwde 0ok Napy
leon hem eenigemillioenen t0ejwelkehjter

beschikking van den Keizer hield, hoewel
ilet H0fer begeerig dehandennaaruitstrekte.

1836- 1837 in 6 deelen inhetlichtverschenen. Om bj denterugtogtvan hetlegerachterde
George Y cdFzluçfpz
l de Zt
Z
JtZJ
yeJ/:,eenzoon Loire een aanvalOp de kas derBank tevporvan den voorgaande en peteklnd van W as- komen,gafLa
fitte aan den Ministervan FiMpgfpzl. Hj werd geboren in 1772,trad in nantiën 2 millioen francs uiteigen middelen.
Fransche dienst en nam als hussaren-oëcier P,
eeds gedurende de Honderd Dagenhad hj
en adjudant van Grouehy deel aan de veld- zitting genomen in de Kamer van Afgevaartogten in Italië,Oostenrjk,Pruissen en P0- digden, en na de tweede Restauratie werd

len.omdat Napoleon zjn vadernietgenegen hj nogmaalsgekozen.Hj behoorde ertotde
was, klom hj niethopgerdan t0tden rang ogpositie,kwam in verzettegen de staatkunvan luitenant.Sedert 1815washj nagenoeg dlge drjversen hield overinanciéle aanreleaanhoudend lid van de Kamer van Gedepu- genheden merl
twaardigeredevoerinyen.Bj de
teerden,leefde bescheiden in de schaduw van verkiezingen van 1817 werd hj ln alle20
den vaderljkenroem ,en overleed in Decem- kiesdistricten vanParjstegeljk gekozen.Het
ber 1849.
H0f,over den tegenstand van LaFtteinde
Osear,markies de Ztz
-/
kt
ydff:,een zoon van Kamer verbitterd,benoemde in 1819 denherlaatstgenoemde. Hj werd geboren te Parjs t0g van Gaëta t0tgouverneurderBank!maar
in 1816, ontving aldaar zjne opleiding aan verhief in 1822 La/ttetotregentdierlnstelde polytechnische school,daarna aan de mi- ling. Nasat deze zich een tegenstanderverlitaire school te M etz, en zag zich vervol- klaard had van de tusschenkomstin Spanle,
gensgeplaatstbj de artillerie.In Algeriëon- ondersteunde hi
j hetlninsstéxie irillèle bj de
derscheidde hj zich in verschillende gevech- reductie der rente on verloer hierdoorzjne
ten en w erd er kapitein en ridder van het populariteit. In zjne: pReiexions surla rétion de la rente et sur l'état du crédit
Legioen van Eer.Bj zjn terugkeerinFrank- duc,
rjk afgevaardigd naar de Kamervan Gede- (1824)'7 zochthj echterdienmaatregelvoor
puteerden, nam hj er zitting aan de linker- te stellen a1s noodzakeljk voorden Staaten
zjde.Na de Februarj-omwenteling van 1848 voor het volk. Toen in 1827 laatstverm eld
werd hj door Ledrw-Rollin benoemd t0tvopr- m inistérie zeergedaald wasin de achtingdes
loopig regéringscommissaris in het departe- volks, eischte hj, dat de minihters in staat
mentSeine etMarne;0ok washj afgevaar- van basehuldiging zouden gesteld Yiorden.
digde voor dit departement in de Consti- Reeds toen voorzag hj den va1deroudere
tuer
'ende en W etgevende Vergadering,alwaar Bowrbonstzoodathj het00g vestigde op den
hj met de gematigde Republikeinen stemde. hertognan Or/lp.
ç,en toen eindeljk deJuljLater evenwel gaf hj de voorkeuraan een omwenteling uitbarstte, werd zjn huis de
ambteloos leven.
verzamelplaats van alleinvloedrjkemannen,
Edmond de .
ftz
ltzye/fq een broedervan den diedezebewegingondersteunden,terwjlLa,voorgaande.Deze werd geboren te Chavagnac Jf/
: de vereischte geldmiddelen beschikbaar
op hetkasteelvan zjn gw'
ootvader,studeerde stelde, Om de omwenteling door te zetten.
in de regten en vertegenwoordigde na Febru- Overtui
gd,dat de republikeinsehe reglringsarj 1848 hetdepartementHaute-luoire in de vorm nlets dan ellendezoubrengenaan FrankConstituérende Verqadering.Hj waseenaan- rjk)wekte hj den hertog Ta:I Orleczl:0p,
hanger dervrjzinmgegevoelensvan zjn ge- om gebruik te maken van degelegenheid.Den

630

LAFITTE-LAFONTAIYE.

3osten Julj werd de Hertog,op voorstelvan

htlin 1812 Italië,waarhj teMilaan Paqalizliaantrof,voorwien hj echterin eenwedstrjd de vlag moest strijken.In 1815 legde
hj zjne betrekking te èetersburg neêr en
ging weder naal'Parjs, waar hj als eerste
violistgeplaatstwerdbjdekamermuziekvan
der Julj-revolutie te erkennen, en hierdoor Lodewj;k XVIII en later den titel ontving
was het l0t van Frankrjk beslist.DeJulj- van accompagnateur der hertogin van Bervi.
troon strekte echter haren stiehter ten ver- In 1831 bezocht hj metHenriAàrzbj herderve; Lasttelwlppr zjn vermogen,zjn in- haling een gedeelte van Duitschland,volbragt
vloed en zjne populariteit. Te midden der vervolgens n0g verscheidenekunstreizen,doch
gevaren,diehetjeugdigeVorstenhuisbedreig- werd den 14den Augustus 1839 op een togt
den,werd hj lidvan hetministêrieenkwam van Bagnèresde Bigorrenaar Tarbes bjhet

Laptte, t0t luitenant-generaal des Rjks benoemd.Terwïjlvoorts op hetstadhuisOnder
de leiding van Lafayette over eene nieuwe,
vrjzinnige staatsregeling beraadslaagd werd,
bewoog Lastteden Hertogom hetprogramma

hier in botsing metde Doctrinairen.Den3den omvallen der diligence z0o erg gewond,dat
November 1830 belastte de Koning hem met hj binnen sl
ec,
hts weiniqeminuten overleed.
de vorming van een nieuw kabinet,hetwelk Zjn spelwasverwonderlpk schoon en onderechter wegens zjn conservatieven geesteér- sc,heidde zich door stoutheid,eenvoudigheid,

lang den steun lr linkerzjdeen alzoo dien en bevalligheid,en 00kzjnecompositiënwordermeerderheid verloor.Teleurgesteldinzjne den zeer geroemd.
verwachtingen door de listen en lagen der

Lafontaine. Onder dezen naam vemnel-

partjen,legdehj den 13denMaart1831zjne den wj:
portefeuille neder. en Plvier kwam aan het

Jean de Zc-/àlf
ciwd,Frankrjks voortreFy-

hoofd der zaken. O0k werd hj doorde0m- ljkste fabeldichter.Hj werd geboren teChastandigheden t0t zulk een besluitgedwongen. teau Thierry in Champagne den 8sten Julj
Als lid van hetministériehad hj zjneban- 16Q1? leerde in zjne Jeugd zeerweinig,en
kierszaak laten varen,en zjn reedsgeschokt voegde zich 0y zjn 19deJaal-bj eenekerkecredietging daardoor geheelen a,
1 te gronde. ljkecongregatle,welkehj echterna verloop
D00r schuldeischers geplaagd. door hetH0f van 18 maanden w ederom verliet. Eerst 0P

vergeten en verlaten, zag hj zich genoodzaakt zt
jnegoederente vervreemden Om een
tekort van 50 millioen te dekken.D00r eene
nationlle inteekening bleef hj bezitter van
zjn hotel te Parjs.In 1831 werd llj door

zz-jarigen leeftjd werd hj door het hooren

voorlezen eener Odevan M alherbeop den dood
van Rèndrik IV aangespoord t0tdestudieder

classieke dichtersent0tbeoefening derpoëzj.
Eerstleverdehjeenevertalingvanden:rEunulaatstgenoem de stad w ederom afgevaardigd chus'
'van Terentiun(1654),dieweinigin den
naar de Kamer en voerde hier eene scherpe smaak viel.Zjn vader verheugde zlch over
oppositie.Zjneverjdeldeverwachtingenbrag- de dichtproeven van den zoolz,m aar bezorgde
ten hem in de gelederen der Republikeinen, hem tevens de betrekking van maître des
zoodathj zjnmandaatnietOnafgebroken be- eaux et forêts,alsmedeeene echtgenoote.Na

hield. Op de puinhoopen van zjn vermogen
Btichtte hj voorts eene disct
lntokas,die hem

verloop van eenigen tjd liet evenwelLafonftg'
z:zjn ambten zjne vrouw varen,en begafzich oy aansporing van de hertogin van
weg van Parjs naar Rouen te bevorderen. ./ofzil/ozl,d!e eenigen t'
dd te Château Thierry
H0e verder voorts de regéring en de Kamers had doorgebragt, naar Pargs. Hier vond hp
afweken van debeginselenderJulj-revolutie, begunstigers, die gedurende ztln geheele ledes te krachtiger verhiefhj zjnestem.Tot ven hem verpleegden en leidden a1s een 0nin staat stelde om den aanleg van een spoor-

groote ergernis der regêring koos de Kamer m ondig kind. De intendant Fpzwfz6fwas zeer
in 1843hem t0tvoorzitter,doehLajltteOver- m ethem ingenomen en bezorgde hem eenJaarleed reeds den 26sten M ei 1844,eene dochter geld,endedankbaarheidvanLafontalnebleek
nalatende, die in de dagen van zjn rjkdom vooral in zjne getrouwe vriendschap Jegens
en grootheid gehuwd was met den zoon van dien man,toen dezein Ongenadevielbj Lomaarschalk Ney.
dewi
jk XIV.Vervolgenswerden debelangen

Lafont (Charles Philippe),een vermaard
vioolspeler,geboren te Parjs den lstenDecember 1781, ontvirg reeds vroeg van zjn
00m Bertheanme onderwjs in het vioolspel

van Lafontaine behartigd door Henrldte 1)
451

Enyeland, Condl, Oolfi, Vend'
omeen anderen.
A1 die w eldaden echter beveiligden den zorgelopzen dichter geenszins voorverlegenheid,

en deed m ethem bereids in 1792 eene kunst- zoodat madame de s'
tz
âRèrc hem eindeljk in

reis door Duitschland.Voorts genoot hj on- huis nam en in al zjne behoeften voorzag.
derwjs van Keeutzer,F'
clh
oùïdb,Bertonen Na haaroverltjden werd zjdoorRervartverRode,terwjl hj zich tevens oefendein het vangen.Lajbntaine zag zich eerstin 1684bezingen en op concerten a1s zanger optrad. noemd t0t 1id van de académie en overleed

Nadat hj in 1801 eene kunstreis door de
Nederlanden volbragt had,was hj in 1805
en 1806 op eene lofeljke wgze werkzaam
aan de roncerten van de Groote Operaenvan
hetThén
atreOlympique.Daarnabegafhtjzich

den 13den Ayril 1695.Zjne merkwaardigste
geschriften zjn de ncontes''en de pFables''.
Vooral deze laatste ztjn in nagenoeg alle beschaafde talen
dool'ten A-tz/:

in het Nederlandsch 0.a.
overgebragt en hebben hem

w eder op reis en bezochtPetersburg?w aar een Europêsehen naam bezorgd.Ztjzjn voorkeizer àleœander hem in 1808 t0teersten Fr)lo- treFeljk dOol
' inhoud en vorm.Zjne overige
violist benoemde.In die betrekking bezocht gedichten zjn van veelgeringergehalte.Van
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de pFables''verschenen deeerste 6 boeken in
1668, de volgende 5 in 1678,en het 12dein

Zi
jn belangrjkst geschrift is eene:rHistoria
de Granada (1843-1848,2 d1n)''twaarin de
1
694.Zj zjn bj herhaliny uitgegeven,en geschiedenis dezer stad volgensonuitgegevene
eene dezer uitgaven is verslerd m ct gravures bronnen levendig endichterljkisvoorgesteld.
van Dorê.
Voorts sehreefhj eeneverhandelingoverde
Hswlt
çfHeinrlel
tJ'
MJI,
:Lafontaine,een zeer jagtt een handboek voor bezoekers van
vruchtbaar Duitsch romanqchrtjver.Hj werd Granada,en eene académische intreêrede.
geboren teBrunswjk den lodenOctober1759, Lagarde. Otlder dezen naam vermelden
bezocht aldaar en te Schöningen de scholen wi.j:
Pa'zl alwfpïs: de ZtwtvA ,een verdiensteen studeerde te Helmstedt in de tlleologie.In
1786 werd hj huisonderwjzerte Halle.var- ljk beoefenaar der Oostersche letteren,getrok in 1792 als veldpredilter methet Pruis- boren den zt
lenNovember1827teBerljn.Hj
sische leger naar Champagne,doch lteerdena Ontvi
ng zjne Oyleiding aal
z het Friedrichden Vrede van Baselnaar H alle terug,w aar Mr
ilhelms-qlrmnaslt
lm en wtjdde zich voortst
hj zich als privaatdocent vestigde en den aan deunlversiteitaldaar,aandegodreleerdzostenApril1831overleed.Hjisschrjvervan heid en oosterse,
he talen.Tn 1846 glng hj
een groot aantal sentimentéle familieromans. naar Halle, doch keerde het volgende Jaar
Hj bekreundezioh weinigOm dekunst,maar naarBerljn terug,om zich uitsluitend bj de
schreefenkelmet hetdoelOm eeneaangename wjsbegeerte te bepalen. Eerst in 1848 vatte
en roerende tjdkorting te verschaffen.Eene hj de taalstudie weder0p.In 1851vestigde
levendige,hoewelnietbjzonderrjkeverbeel- hj zich als privaatdoeent te Halle,doch ver-

ding, goed ontworpene plannen, aangenam e
karakters en zorgvuldig bedachte toestanden

kreeg w el.dra door tusschenkomst van Bunsen
eene toelage, die hem in staat stelde om in

verhieven zjneromanst0tdelievelingslecttlur 1852 en 1853 gedurende een Jaar te Londen
zjner tjdgenooten.Zjne latereromanseven- en Parjswerkzaam tewezen.DeOmstandigw el, geltenm erkt door eene gezochte senti- heden noodzaakten hem voorts, naar eene
m entaliteit,werden m indergunstigontvangen. Onderwjzersbetrekking tedingen.Eerstwerd
Hj heeft 150 deelen in het lichtgezonden, hj geplaatst aan een gymnasium teBerljn,
en de meeste zjn ook in hetNederlandsch toen aan eene reaalschoolaldaar,vervolgens
vertaald.Van zjneromansnoemenwj:rDer aan een gym llasium te Keulen, en in 1858
Sonderling (1792)'', rotlinctius Heymeran wederteBerljn.Daarenboven moesthj door
v0n Flamming (1795)''- enpDieFamiliev0n privaatonderwjszjneinkomstenvermeerderen,
Halden (1797)''.Hj zelfOnderscheidde zich en eerst sedert1860,toen hem eenig vermogeenszinsdoordesentimentaliteit,welkemen gen ten deelviel,k0n hj zich bj zjne beln zjnegeschriften opmerkt.0ok leverde hj trekking aan het gymnasium bepalen.W egens
eene vertaling der treurspelen van Aesohyl'
us het onaangename van ztln toestand onthief
(1822,Q dln).
de Koning hem in 1865 gedurende 3 Jaren
Lafuente (Modesto), een uitsteltend van zjne lessen metbehoud van zjn tracteSpaansch geschiedschrjver, geboren in 1806 m ent en opende voor hem hetuitzigtop een
te Rabanalde los Caballeros in de provincie hoogleeraarsambt. Nu vestigde hj zich te
Palencia,was hoogleeraar en bibliothecariste Schleusingen, om aldaar zjne uitgave der
Astorga, doch stichtte in 1837 een humoris- DSeptuagint'' voor te bereiden, en in 1869
tisch tjdschrift te Leon.Met dattjdschrift zag hj zich t0thoogleeraarte Göttingen beverhuisde hj voortsnaarMadrid.Meermalen noemd.Van zjnegesohriften vermelden wj:
was hj afgevaardigde naar de Cortes en vice- !
'Didascaliaapostolorum (1854)''- zReli
,yuiae
president van dit Ligchaam ,terwjlhtJzich Juris ecclesiastici antiquissimae (1856) , alsstaatkundig redenaar onderscheidde.Voorts DAnal
eeta Syriaca (1858)'7, - rGeoyonica
bleef hj werkzaam als diredeur derEseuela (1860)'', alle in hetSyrisch,terwjlhj o0k
superior de diplomâtica en alspresidentder de daaraan beantwoordende Grieksche tekJunta de 1os archivos y bibliotécas. Sedert sten leverde, - voorts eene Syriscl
he over1844 gaf hj onderscheidene tjdschriften uit, zetting, alsmede eene Grieksche van een gedie met groote belangstelling w erden gelezen, schrift van Clemens Apzzlt
zzzfzd.Bovenalechter

en verzameldejaren aaneen bouwstoffen voor
ztjn hoofdwerk: rllistoria generalde Espana
(1850- 1862,dl 1- 26)'',hetwelk hem doet
kennen als een grondig onderzoeker,die de
gebeurtenissen Op eene aantrekkeljke wjze
w eet voor te stellen.- Een ander Spa,
ansch

leverde hj veelbelangrgks op hetgebied der
Bjbelsche teksteritiek , zooals eene Syrische
uitgave van de Apocryphe Boeken desOuden
Testamcnts (1861), eene Arabische vertaling
der Evangeliën(1864),- çen Arabischen Pentateuch (1867), - eene Grieksche Genesis
(1868),- en ronomasticasacra (1870)''.
Mareellin Layarde,een verdiensteljk Belgisch letterkundige. Hj werd geboren te

geschiedschljver van dien naam ,Miyuel.
TzJf%ente y a<lïclzlftvtx,geboren te Archldona in
de provincie Malaga den loden Julj 1817,
studeerde in de regten, liet zich inschrjven Sougnez-Aywaille in de provincie Luik en
op de r0lvan advocaten teGranada,en werd zag zich geplaatst als leeraal.in de Fransche
in 1846 volksvertegenwoordiger v00r Archi- rhetoricaaan hetathenaeum te Hasselt.Zjn
dona. W egens zjne tlitstekende verdiensten eerste rOman:,,Une M arguerite des Ardonnes
benoemde de xegéring hmu t0t iseaal van (1848)'' werd gevolgd door del
z dichtbundel:
Cuba;doch bjzjneaankomstteHavanawerd DGrainsde Sable(1842)''.Nadientjdleverde
114 eerlangziek,enoverleedinAugustus1850. hj onderscheidene romans en gedichten,die
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md bjval ontvangen werdçn.Daarvan noe- heeftbtleenelengtevan81/:degeogr-mjleene
men wj:,,Levaldel'Amble
've''en pLeval breedte van ll/cdet0t1/4degeogr.mjl,zoodat
de la Salm'', die beide verzamelingen van het eene oppervlakte heeftvan 3,7 1 geogr.
legenden uit de Ardenuen bevatten,- voorts: mjl.DeTessino(Ticino)stroomterdoorheen,
Histoire du duché de Limbourg'',- nllis- en Q0 beken storten er zich in uit.In dit
toire du duchp de Limbourg (1846)'',- en meerliggen deallerbekoorljksteBorromasehe
5BiographieLuxembourgeoise 1851)''.
eilanden (zie aldaar) ten zuidwesten derbeLaçchen is eene luid klinkende,krach- vallige oeverstad Pallanza. Hoogst bevallig
tige ultademing,welke doûr snel op elkander zjn deboorden van ditmeer;ten noordenen
volgende afbrekingen ontbondenwordt.Eigen- westen verhelen zich hooge granietgevaarten,
aardig is daarbj datplotseljk ophouden der die ten zuiden en oosten t0tmetwjngaarden
uitademing,veroorzaaktdooreeneooyenblik- beplante heuvelsafdalen.Aan de helling dier
keljke verslapying van het middennf. Met heuvelszietmen fraajevilla'stemidden van
die beweging ls de bekende verandering der een weelderigen plantengroei en langs den
gelaatstrekken verbonden,welke,z00zj zon- waterzoom schoon gelegene dorpenjafgew isder geluidmakende seholtken plaats heeft, seld met oljfgaarden.Het water vanhetmeer
den naam van glimlaa draagt,terwjleene is zo0 helder als kristal en men ziet ermet
heftige uitbarsting dier sehol
tken met dien de grootste duideljkheid de visschen rondvan sehaterlaeh bestempeld Yvordt.Ilet011g0- zwemmen.Talrjke stoombooten en zeilvaardwongen lagchen is eene onwillekeurige han- tuigen klieven er de oppervlakte,en hetmeer
deling, d00r een afzonderljken prikkelver- is door het Naviglio-kanaal met Milaan en
oorzaakt. Die prikkel kan van psychischen door de Tresa met hetmeervan Lugano veraard wezen, dat is, men kan zich iets be- bonden.Op zjneoeversvindtmen spoorweg-

lagcheltiks voorstellen, - ofenkelvan lig- stationsteLocarno(van Bellinzona),teAr0chameljken aard, bjv. eene kitteling der na (van Genua),en te Sesto-calende van
huid.op devoorstelling vanietsbelagcheltjks Milaan.
of lachwekkends berust de aanstekeljl
theid Lagos, door de inboorlingen A/40 en door
van het lagchen, zoodat men met anderen
medelacht zonder tewetenwaarom.- Metden
naam van laehkramp bestempeltmen een ziekeljken toestand, die vooralbj hysterische
pers
onen
wa
ar
bj' Tiordt aangetroFen - een toestand
de ljf
lerlacht zondereenige vreugd
te gevoelen. Tmmers in het algemeen is het

de Portugézen OnL genaamd, is een klein
eiland met eene evenzoo genoemde stad aan

de Golf van Benin (Afrika) op 6028/N.B.
en3026/0.L.vanGreenwich,en ligtinhetzui-

deljk gedeelte der Cradoe-lagune,ongeveer
eeno geogr.mjl van deplek,waarzj zich

uitstort in zee.De schegen kunnen debaar

lagcheneeneuiting van inwendige bljdschap. van dezen riviermond nlet passéren, maar
Het is daarom ,dat men bovenaldatgene be- bljven op de reede,vanwaarzj doorbooten
lagcheljk vindt,waarboven men zich ver- gemeenschap onderhouden met den wa1, 't

verheven gevoelt)endatmenlachtom datgene, geen wegens de hevige branding nietzonder
wat d00r zjne aantrokkeljkheid aangename gevaar is. Daar de Lagune zichbinnenslands
gew aarw ordingen Opw ekt.Niet zonder grond oostwaarts t0t aan de Niger en w estw aarts
heeftm en daarom w e1eens beweerd,datmen t0t aan Porto Nov0 uitstrekt,bestaat er yan
uitiemandslachden trapvanzjnebeschaving Otlds een druk handelsverkeer - voorheen
kan opmaken. De Onbeschaafde lachtom de hoofdzakeljk in slaven,thans in palm-oliegrappen van Hansworst,welke voor den be- metdenaburigegewesten.Destad,nabjdezee

schaafde niets aantrekkeljks hebben,en de ineen boschrjk oordgelegen,heeftvelegewitte
beschaafde lacht Om eeneqeestigheid,welke huizenen eenenjverebevolking.VeleEuropédoor den onbeschaafde nlet eens begrepen

sche kooplieden, vooral uit Hamburg, als-

Fordt.Hetlachwekkendeofbelagcheljkeheet medeconsuls,ambtenaren en zendelingenzjn

er gevestigd. Laatsgenoemden hebben er 0nderscheidene scholen gesticht.Toen in 1851de
opstandelingKosokoden koningAkitoye verdreven had en in weerwilvazldebedreigingender
Engelsche vlootvoogden den slavenhandel begravéren van Karel Konsl en verwierfweldra gunstigde, werd Lagos door de Engelschen
een eervollen naam. Hj vervaardiqde den gebombardeerd en Akitoyeinzjnewaardigheid
stempel der medaillesvan Felix Merltis,als- hersteld,terwjlde overigevolkshoofden van
mede die der medaille,geslagen ter gelegen- Lagos zich verbonden om den slavenhandelte
heid van het25$arig bestaanderMaatschappj vernietigen, de menschenoFersafte sehaFen
t0tNutvan '
tAlgemeen.Hj overleedteAm- en zendelingen t0e te laten.O0k werd ereen
sterdam in 1816.
Britsch consulaat gesticht.In 1855 overleed

ln de kunsttaalderaesthetiek hetkomieke(zie
aldaar).
Lagem an (Hendrik), een verdiensteljk
Nederlandsch stempelsnjder,geborente Am sterdam in 1765, Ontving onderwjs in het

Lagetta,zie Kantenboom.
Lago-M aggiore is de naam van een der
vermaarde Noord-ltallaansche meren. Het
heette bj de Romeinen Laqns T'
Qrstvf
z.
ven
behoûrtgedeelteljk tothetZwitserschcanton
Tessino.Hetmeerligtbjna 70Ned.elboven

de oppervlakte der zee,is volgens sommigen

Akitoye,en onderhetbestuurvanzjnweinig

begaafden zoon Docemo ontstond de grootste
verwarring. Dit gaf aanleiding aan de Britsche regéring in 1861,om het eiland in bezit
te nem en, en den Gden Augustus teekende

Docemohetvel'dragvan afstand,waarbjhem
een Jaargeld werd toegewezen van 1000 pond

np dediepsteplek bjna 800 Ned.eldiep,en sterling.00k Kosoko onderwierp zich in1862
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en verqilde aan Engeland de steden Palma maalschoolen aan depolytechnischeschoolte

en Leckle, op de oosteljke kustvan Lagos Parjs, daarna lid van hetInstituuten van
gelegen, tegen een Jaargeld van 400 pond het Bureau des Longitudes.EvenalshetResterling. In 1863 verkreeg Engeland 00k de publikeinsch Bewind,zo0 koesterde 00k Nastad Badagry,het broeinestvan den slaven- poleon de grootste achting voor de talenten

handel) en tevens de beschermheerschappj van Layrange;hj benoemde hem t0tsenatnr,
overdegcheelekustvanBadagry t0tLeckie,- begi
ftigde hem met het grootkruis van het
binnenslands t0t aan de Lagune, zich weldra uitstrekkende over de gewesten Okeodan ,Addo en Igbessa.Dekoloniebevindtzich
onder het gezag van een gouvernetlrenw ordt
door eenige a:abtenaren bestuurd. l)0 ingezetenen, ten getale van 40-t0t80000,vo1'
men een gemengd ras,op datder Got
ldkust

Legioen van Eeren verhlef hem in den gravenstand.Lagrange overleed den loden April

1813 en zjn stoFeljk overschotwerd in het
Pantheon bjgezet. Van zjne belangrjkste
werken noemen wj:nTheorie desfondions
analytiques,contenant les principes dl1 calcul
diFerentieltlizginieuweuitgave1813)''
,waarin
geljkende, en het klimaat,evenalsdatder de diferentiaalrekening niet,geljk te voren,
kustvan Guinea,isgevaarljk voorden Eu- gebouwd is op hetdenkbeeldvanhetoneindig
ropçaan.- O0k eene stad envestingindeP0r- kleine,maart0teeneeenvoudigeanalysevaneintuges
'che provincie Algarve draagtden naam digegrootheden wordtteruggebragt,- p'
rraité
van Lagos.

de la résolution deséquations numériques de

Lagoeta, een eiland in deAdriatischeZee totls degrés (1798; 3de drt
lk 1826)'',- en
op de kust van Dalmatië, ten zuiden van pMécaniqlle analytique (1788,2 dln;nieuwe,
Curzola en t0thet arrondissementRagusabe- vermeerderde druk 1811- 1815):'.Zjne nagehandschriften werden in 1815 door den
hoorende,heefteen omtrek van 4%degeogr. mlatiene
nister van Binnenlandsche Zaken, Carnot

mjl,isaan allezjden doorbergen omringd,

en bezit druipsteenholen, eenige havens en aangekochten aan hetInstitutlttengeschenke
e0n Vlltlrtoren. Een 0V0nZ00 gonoemd dorp gegeven.
aldaar telt 1200inwoners,die Oljvenolie en
La Granja of San Jl#Fopdp,zie onder
wjn verbouwen oftervischvangstuitgaan. laatstgemelden naam.

Lagrange (Joseph Louis),eenuitstekend
LagripadeGalitti,zieLaerimaeO&1fi.
wiskundige, geboren te Turjn den 25sten
Lagueronnière (Louis Etienne ârthur
Januarj 1736,wjdde zich aanvankeljk aan DubreuilHélion,vicomtede),eenFranschdagde wjsbegeerte, doch bepaalde zich vervol- bladschrjver en tevensde telg van een adelgens bj de wiskunde.Alsjongeling gafhj ljken stam ,werdgeboren in 1816,behoorde

eene oplossing van hetisoperimetrisch vraag- vol
qensde familieoverleveringen t0tde Leristuk van E'uler en beantwoordde eene vraag timlstische partj en schreefin dien geestln
over hd beginsel der geringste beweging. 1845 oystell
en in den rAvenirnational'',een
Toen hj n0g naauweljksden lg-jarigen 0u- provinmaal blad te Limoges.Omstreeks dien

derdom had bereikt,werdhjhoogleeraarin
de wiskunde aan deartillerieschoolteTurjn
en ondernam vervolgenstene reisnaarParjs.
Na zjn terugkeer ontving hj den prjs,uitgeloofd door deAcadémie vanW etenschappen

tjd knooptehjbetrekkingen aan metLœmarfld, die hem in 1848t0tchefvan zjn kabinet benoemde en vervolgens belastte metde
redactie van zjn staatkundig dagblad: pTue

bien public''en latermetdievan:pLe Pays.''

te Parjs, door zjne verhandeling over de In den beginneverkeerdehj in hetonzekere
manen van Jupiter,en tegeljkertjd zond hj h0e htjden staatstreek van 2 Decemberz0u
de grondtreklken in het licht van zjne leer oyvatten;dochweldrabesloothjdienteverdeomtrent het planetenstelsel.Nietlang daarna dl
gen,en hj werd in 1852 candidaatpesteld
gaf hj gehooraan deroepstem van Frederik voorhetW etgevendLigchaam.EenKelzerljk
de Groote en werd in plaats van Ewler direc- besluit van 1861 benoem dehem t0tlidvanden
teur der Académie te Berljn, doch naden senaat,waarhj weidratOtdebesteredenaars
dood van laatstgenoemden Vorst,keerdehj, behoorde,zooalsduideljkbleek bj debehanop aanzoek van M irabeau,naarParjsterug deling der Italiaansche aangelegenheden,bj
(1787).Tnmiddelswerd htjaangetastdooreene vraagstukken van binnenlandsche politiek en
verregaande zwaarmoedigheid? die de kracht bj hetvoorstellen vanvrjzinnigemaatregelen.
van zjn geestverlamde.Langzamerhand ech- Inzonderheid trad hj in 1869 op den voorter bapaalde hj zich wederbj zjnegelief- grond a1s 0en der voornaam ste verdedigers
koosde wetenschap.De NationaleVergadering van hetdoor Napoleon III beoogdeplebisciet.
bevestigde hem in 1791 in het genot van een In Augustus1868 vertrok hjalsgezantnaar
tractementvan 6000 francs;voortswerd hj BrnsselOm aldaar de zaak der spoorwegenin
lid der commissie t0t het beloonen van nut- orde te brengen.De va1 van hettweede Keitige uitvindingen, en in Maart 1792 mede- zerrjk deed hem t0thetambteloosleven tedirecteur der munt,- welk ambt hj echter rugkeeren,doch zjn naam werdn0gdikwjls
eerlang nederlegde.Hetbesluit van 16 Oct0- in verband gebragt met eene doorNapoleber 1793, hetwelk alle vreemdelingen uit IIIbedoeldeannexatievanBelgië.Van zjne
Frankri
jk verbande,werd weliswaarOphem geschriften noemen wj:oEtudesetportraits
niet toegejast, maar in de dagen van het politiquescontemporains(1856)')- rluaFrance,
Schrikbewlnd bragt de volkswoede hem aan- Rome et l
'Italie (1859)'', yL'
abandon de
houdend in gevaar. Nadat de kalmte was Rome (1862)''?- en gDe la politique intéterugkeerd, werd hj professor aan denor- rieure et extémeure de la France.,,
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LAGUNEN- LAHARPE.

Lagunen, afkomstig van het Latjnsche Hj betrad voorts de letterkundireloopbaan
laonna (holte,laagte),noemtmen inhetalge- met een leerdicht pover de vervellng(1.
157111

meen alle lage,moerassige landen der kust, hetwelk door eene verzameling van heldinwaar hetzeewater eilanden enkanalenvormt. nenbrieven werd gevolgd.Daar I'rlron hem
Bj uitnemendheid echtergeeftmendiennaam vinnig beoordeelde, begaf hj zich onderde
aan de moerassen,welke zich aan de noord- veelvermogende bescherming van Voltaire.

westeljke kustder AdriatischeZeebevinden, Van zjne talrjketooneelstukken isalleenhet

van Grado aan den mond der Tsonzo t0taan
dePo-delta en we1t0taan Ravenna over een

treurspel:pW arwick''Op hetrépertoiregeble-

ven, en wj vermelden daarenboven zjn draafstand van 30 geog.mjl,- lagunen,in ma:rMélanie(1770)':.Hj behaaldedoorzjne
wier midden Venetie zich verheft, zoodat rEloges''onderscheideneprjzenderAcadémie,
zj te zamen metden naam van Venetiaansae werd in 1776 in ditligchaam Opgenomen en
.Zl
#?
zzlez
àworden bestempeld.Over diegeheele zag zich in 1786 benoem d t0tprofessor aan

uitqestrektheid, waar onderscheidene Alpen- het pas gesticht lycéum.Hj waseen jverig
rivleren zich uitstorten, zjn de zee en het voorstander der Revolutie,vertoondezichbj
vasteland over eene breedte van 1tot2geogr. zjjne lessen met eene roode muts en opende
mjldoorde eigenaardigelagunenvormingvan zjnevoorlezing op den 3denSeptember1792a
elkander gescheiden. Poelen, m oerassen en ten gevolge van hetmanifest van den hertog
ondiepestrandmeren,waaruitzandigeeilandjes van .
fz'
f
zz/q
-ï/à!meteen gedicht,hetwelk de
oprjzen,wisselen erelkanderaf.Delagunen Marseillaise nlet in gehalte, maar we1 in
zjn van dezeeafgezpnderddoorstrookenland, bloeddorstigheid overtrof.Toen hj den spot
metduinen bedekt.In Overouden tjd bestond dreef met Robespierrea'
lsredenaar,werd hj
hiex een vlak strand,waar een aantalbloei- in hechtenis genomen en 5 maanden in het
jende steden derEtruscersen Umbriërszooals Luxembourg gevangen gehouden,waarna hj

Hadria, Spina en Altinum ten noorden en in een geloovlg R.Katholiek en een bitteren
Aquileja ten zuiden van Ravenna zich ver- tegenstander der Revoltltie herschapen w as.

hieven.Gedurende duizendeJaren echter heb- Metgroote stoutheidrigttehj zjneaanvallen

ben de rivieren door den aanvoer van slib er tegen het Directoire en tegen hetbestuurvan
het strand ondiepgemaakten gedeelteljk in den Consul, doeh overleed den llden Februland herschapen, zoodat de havensteden ver arj 1803.Hj leverde n0g:rluycée ou Cours
van de kust kwamen te liggen. Spina lag de littêratureancienne etmoderne(1786)''en

reeds voor 1800 Jaren 2 uren gaans van Correspondancelittéraire(1801-1807,5dln)''.
zee, - Adria, ten tjde der Romeinen zich Zjnegezamenljke werken ztjnin1825- 1826

aan de k11st verheFende, is er thans 41,(de in 18 deelen in het licht verschenen.
Feogr.mjlvanverwjderd,- enRavennawas I'rldlrlc OJ:J,: Laharpe,bestuurderdexHelln de dagen der Romeinsche Keizers eene vetische republiek van 1798 en npvoeder van
zeehaven. Zelfs sedert 1600 is het land aan keizerAleœander van Rusland.Hj wasdetelg

den mond der P0 aanmerkeljk veranderd,
daar de rivier ex de zee Jaarljks 80 Ned.el
doet terugwjken.De lagunen worden daarbj
natuurljk allengs droogeren ten laatsteverdwjnen hare kanal
en.De boven vermelde
strooken land hebben hier en daaropeningen,
zoodat er smalle, langw erpige eilanden ontstaan,lidi genaam d.Door die openingen hebben de lagunen gemeenschap metde zee,zoo-

van een aanzienljken stam uitW aadtland en

werd in 1754 te Rolle geboren.Htjontving
zjne opleiding op de school van Nesemann

te Haldenstein, studeerde te Tiibingen in de
regten en w erd daarna advocaat te Bern.

W eldra echter vergezelde hj een Russisch

edelman naar Italië en ging,op voorstelvan
baron Grémm ,in 1782 naar Petergburg,waar

lltl de leermeester werd van de grootvorsten
datzj btjvloed waterontvangen en bj ebbe Alozander en Constantl
jn.Hetnitbarsten der
droog loopen. Hierdoor ontstaan de valliof Fransche Omw enteling werkte z0okrachtigop
paludialse. MTaar doorloopende,metriet en zjn gemoed, dat hj Onderanderen in naam
-f
biezen besproeide strooken de scheiding vor- van z'
dne medeburgers een smeekschrift opmen,dâârontstaan dezoetwaterpoelen(paludi stelde,waarin hj aandrong Op zamenroeping
tfp/czl,welke hier en daarin droogeweilan- der standen en op invoering van Onderscheidenveranderdworden.Naargelangvanharebe- dene hervormingen. Deze stap bespoedigde
weging (bj eb en vloed)Ofvanharenstilstand betuitbreken derOnlusten.Intusschen maakte
spreekt men 00k van levendeendoodelagunen. Lal
tarpezich tePetersburgverdacht,enztjne

Deze laatsten zjn voor de gezondheid zeer
gevaarljk.Inzonderheid de Vallide Comacehio zjn zeer uitgebreid en leveren eenovervloed van zeezouten visch,- vooralpaling.
Laharpe. Onder dezen naam vermelden
Wtl:
Jean Frcpçpï,
v de ZtzAcrp:, een Fransch
dichter en sierljk prozaschrjver,geboren te
Parjsden zosten November 1739.Hj bezocht

vjanden, die zjne verwjdering beqeerden,
bereikten hun doel bj de verlovlng van
Aleœander. Nu vertrok hj naar Genève en
vanhier naar Parjs,waal'hj eenememorie
inleverdebj deregêring.Dezemaatregelhad
ten gevolge, dat Bern, doortusschenkom st

van Frankrjk,aan de W aadtlandersamnestie
verleende, doch de schrtlvers,alzoo ook LaFzcry?:,waren daalvan uitgesloten.Hj zondnu
het collège-llarcourt, maarwerd als vermoe- onderscheidenevlugschriftentegen deBernsche
deljke vervaardiger van een schimpdicht op patriciërsin hetlicht.OOk bezorgdehjin 1197
den direeteur der inrigting op lglarigen ou- een verzoekschriftaan hetD ireetoire,w aarin
derdom eenige maanden naarBieètre gebragt. 22 uitgewekenen uit W aadt en Freiburg de

LAHARPE- LAHGRE.
handhaving verzochten derartikelenvanhetin
1565 te Lausanne gesloten verdrag.HetDirectoire greep deze gelegenheid gaarne aan,om
zich in de zaken van Zwitserland temengen.
onder Sainf-cyr trok een Fransch korps in
December 1797 derwaartst0tbesehermingvan
W aadtland,hetwelk aanstonds in derepubliek
Leman herschapen werd. Hieruit vloeide de
opstand van geheelZwitserlandvoort,alsmede
de stichting derHelvetischeRepubliek.Lahar-
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Rouen, om de Maagd van Orleansuitharen

kerker te bevrjden.MTel werd hj doorde
Engelschen aangevallen,maarhetgeluktehem

zich vrjte vechten en in 1432 deeltenemen
aan deveroveringvanChartres.Metzjnvriend
en krjgsmakker Xaintrailles stroopte en
plunderde htjnu in de gewesten,die door de
Engelschen en Bourgondiërswaren bezet.Hj
veroverde hetkasteelClermontbjBeauvais,
vervolgens Soissons en naderde Rouen. Te

s zond de Koning,die reeds vredege,d,dejverigebevorderaardezeromwenteling, vergeet'
werd na verloop van eenpaarmaanden lidvan
het Zwitsersche Directorium en handhaafdete

sloten had,hem het bevelOm de in bezitge-

nomeneplaatsen teruy te geven.In 1442ver-

middenvanverbazendemoejeljkhedenonwrik- gezelde hj den Konlng naarMontauban,a1-

baar de beginselen der Fransche Revolutie, waar hj ten gevol
ge zjnertalrjkewonden
totdat door een besluitder W etgevendeRa- den llden Januarj 1443overleed.Deridderden hetD irectorium Opgeheven werd.Laharpe ljke dapperheid,waarmedehj deMaagdvan
toefde te Lausanne onderhet Opzigt der pO- Orleanszocht te bescbermen en te redden,is

licie en maakte zich gereed om de wjk te oorzaak geweest, datzjn naam werdtoegenemen naarFrankrjk;doch deregéring van kend aan harten boerin hetkaartspel.
Bern m aakte gebruik van hetgeruchtvaneen
Lahr (De),eenezjriviervan de Rjnaan
aanslag tegen het leven van Napoleon,zOo de regter zjdevan deze, ontspringt in het
men meende dcor Lahaye ontdekt, en liet Sauerlandsche Gebergte,nietver van Siegen,
hem den zdenJulj 1800 In hechtenisnemen. 600 Ned. el boven de Oppervlakte der zee,

D00r zulk eene behandeling gekrenkt,ont- stroomt door Pmlissen en Hessen langs de
vlood hj naarFrankrjk doch Averd er door steden Marburg,Gieszen ,W etzlar,W eilburg,
den Eersten Consul niet vriendschappeljk Bad-Ems en Nassau door een eng dal met

ontvangen.Daarna woonde hj op zjn land- talrjke fraaje natuurtooneelen en bouwvalgoed Plessis-piquet bj Parjs, en volbragt len van aloude kasteelen en stort,naeenloop
in 1801 een togt naar Rusland?waar Keizer van 29 geogr. mjl,bj Niederlahnstein zich
Aleœander hem metonderscheidlngbejegende. uit in de Rjn.Zj ist0tW eilburg en voor
Toen laatstgenoemde in 1814 te Pari
jsver- kleine vaarttligen t0t Gieszen bevaarbaar.
toefde, schonk hj aan Laharpede waardig- Haarwaterschat wordtdoor 16 kleinezjrieheid van Russisch generaal.Na hetCongrès viertjesvermeerderd.
Lahore, de hoofdstad van het in 1849 in
te W eenen, waar hj met kracht gestreden
had voor de onafhankeljkheid der ttantons het Britsch-lndische rtjk ingeljfdePendsjaub
W aadt en Aargau,woondehj in zjn vader- en van den vöör dien tjd zelfstandigen staat
land, genoot er de algemeene achting, en der Sikhs, ligt 70 geogr.mtjlten noordwesoverleed den zosten Maart 1838.Hj ychreef: ten van Del
hi,1/4degeogr.mjlvandenlinker
XConsiderations sur le précisde la revolution OeverderRawiin eenebebouwdevlakte.Zj
i
s
o
mr
i
ng
d
d
oorhechte muren,wallen enverdu canton de Vaud (1832)'5.
Lahidjan Of Lahids
jan. eenestadin de schansingen, welke een omtrek vormen van
PerzischeprovindeGilan,in hetoosteljkge- ll/sdegeogr.mjl.Daarenboveniszjomzoomd
deelte van de delta der Kyzyl-oezen (Se;- met fraaje tuinen en parken,en telt95000
Roed), aan den voet van een uitlooper va'
n inw oners1 die katoenen stoffen , Qanel en

den Elboersgelegen,was te vûren eene aan- goede wapensvervaardigen en een levendigen

zienljke plaats en de residentie der vorsten
van Gilan? terwjl zj thans slechts 8000 zie1en telt,dle zich metzjdeteelten handelmet
zjwornlen bezig houden.:
Lahlre, eigenljk Ef%enne Tz
so
t
/l
zple.
v, een
stout partjganger van koning Karel V11
van Frankrjk in de dagen, toen deze aan

handel drjven. Door hare vestingwerken i:
zj uit een krjgskundig oogpunt van groot
belang,hoewelzj zeervervallen is van hare
voormalige grootheid, toen zj als residentie
van den Grooten Mogoleene lengte had van
2 geogr.mjlen 1 tot2 millioen zielen telde.
Thans beslaatztJslechtshetwesteljk uiteinde
de Engelschen de kroon betwistte, was de van hare vroegere plaats.In haar noordwesafstammeling van een aanzienljk geslacht, teljk gedeelte verheft zich de citadél, die
hetwelk door de Engelschen van alzjne be- groote magazjnen en werkplaatsen omsluit.
zittingen beroofd werd,zoodathj reeds van Lahore onderscheidt zich van andere steden
Jongs at'een geweldigen haat tegen diein- van Azië door een goeden bouwtrant. De
dringers koesterde. Nadat hj zich aan het straten zjn erweliswaarnietbreed,maar
hoofd der Armagnacs gesteld had,veroverde

hj onderscheidene plaatsen,maarverloorze
00k weder,omdatdetrageenzinneljke Karelhem geen bjstand bood.Bj hetoptreden
van Jeanne#'Hrc(zie aldaar)voegde hj zich
bj deze en vervolgde denvjand bj hetverlaten van Orleans.Na het gevechtbjJargeau
en den slag bj Patai bestormdehj in den

lang en regt, en de muren van steen opgetrokken;men heeft er drtlkke marktenyvele
karavansera's, Onderscheidene paleizen,mausoleeën, moskeeën en pagoden, graven van
heiligen, bedevaartplaatsen en prachtige ge-

bouwen van vroegel*en tjd.T0t deze laatste

behoort de door A urltny-zebegestichtekeizersm oskee m et 4 hooge minarets,van blokken
winter Louviers en rukte voorwaarts naar rooden zandsteen gebouwd.Hethoofdgebouw
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LAHORE- LAIBACH.

werd echter onder de heerschappj derSikhs
illeen kruidmagazjnherschapen.Voortsheeft
men erhetSjach-DoeraOf'hetmausoléum van
van keizerDsjehangirop den regteroeverder
Rawi, een vierkant gebouw met minarets ter
hoogte van 20 Ned.elOp dehoeken en met
afwlsselende lagen van marmer en rooden

steen opgetrokken, doch in den laatsten tjd
alskazernegebezigd,- enhetpude,praehtiqe
paleisvan den Gr00t-M0g0l,laterdeverbljfplaats van Radqiit-k
%ingh,Soemoem Bardjge-

heelekoninprjk Illyrië -,ligtindenabjheid

der Alpen ln eene uitgebreide vlakte en op
de beide oevers der door 5 bruggenoverspan-

nen Laibach,ll
/cdeuurgaansvan den mond
der Save, waarover desgeljks eene brug is
gelegd terlengtevan 540 sehreden.Zjiseene
opene stad,op een oneFen grondgebouwd,en
heeft onregelmatige,naauwe straten,maar is

vrj zindeljk,mnnkteen aangenamen indruk

en telt met hare 8 voorsteden ruim 20000
zielen.De volkstaalis erhetSloweensch,doch
naamd, met e0n ruim marmeren vôôrportaal. de meer beschaafden spreken er Duitsch,terT0tde vermaardste tuinen behoort er dievan wjl 0ok velen gebruik maken van hetItaliDs
jel
tangir, Sjalimar genaamd en bestaande aansch. Laibach is de zetelvan het gouveruit 3 terrasàen, met eene waterleiding, die nem ent van Krain,alzoo van veleambtenaren
450 fonteinen doet springen.Men vindteinde- enz.,- voortsvan eenmilitairenkom mandant,
ljk teLahoreonderscheidenescholen van 1a. van een Vorst-bisschop,van eene kamer van
ger en hoogeronderwjs.- Deze stadwast0t Koophandel en Njverheid enz.Men heefter
1008 dezetelvan Hindoe-radsja's,- vervol- fraaje pleinen, en op het grootste van deze
gens die der eerste Mohammedaanscheverove- verheft zich eene fontein van Carrarisch mar<a3rS Van Indië, der Gkasnewiden,t0t aan mer met standbeelden van den Italiaanschen
1186, -- en daarna die der (Ihoeriden. Zj beeldhouwer Robba. T0t de merkwaardigste
Nierd in 1225 door den Chowaresmi
ër Dqjeta- gebouwen behooren: de hoofdkerk, aan St.
leddin-M ankbernien in 1241 doordeàlongolen Nicolaas gewjd,met fraaje schilderjen en
onder Toerme-Khirin-D an veroverdengeplun- fresco'svan Qmglio,en onderde 10 overige
derd,in 1515 door sultan Baboer ingenomen, kerken die van St. Jacob met standbeelden
behoorde na dien tjd t0thetrjk derGroot- van Robba, de schoone kerk der nonnen van
M0g0ls en Btak ,als prachtige residentie, in St. Ursula, en de Evangelische kerk, in
de 17de en 18de eeuw zelfs Delhi naar de 1852 ingewjd, - voorts het stadhuis,het
kroon. In die dagen werden te Lahore de kasteel op den berg,de schouw burg,de kagroote tuinen aangelegd, w elke haar thans zerne,het vorsteljk paleisvan hetgeslacht
omringen. Er woonden beroemde handwerks- Anerspery met eene prachtige zaal,het colilieden en kunstenaars, en de handel bragt séum en het casino.Men heeft er een gymnakooplieden uit alle volken naar de markt sium en een progymnasiumyeenbisschopgeljk

dezerstad4 doch bj den valvanhetKeizer- seminarium , eene reaalschool,eene melsjesrjk viel 00k deze prachtige stad allengsin school, eene normaalschool en een veeartsepuin,zoodatzj alsresidentie der Sikhs,die njsehool. In het muséum vindt men erbehaar in 1764 verûverd hadden,weillig meer langrjke verzamelingen voornatuurkunde en
dan eene schaduw behield van hare voorma- geschiedenis.OOk heeftm enereenelandbouwligegrootheid.Den 22sten Februarj1846werd vereeniging en een historiseh genootschap,
de stad met de citadél en een gedeelte van een philharmonisch gezelschay,eenhospitaal,
het paleis dool' het Britsche leger bezet,en eenwerkhuisenz.T0tdeinrlgtingen vannjden 3den Maart daaraanvolgende kwam er een verheid behooren er eene katoenspinnerj en
verdrag t0tstand tusschen maharadsla Dhoelib eene dchoreitàbriek.De voormalige doorvoerS'
I-gA en de Britsche regéring.In denlaatstan

en com missiehandelmetItalië,Zuid-Duitsch-

00rl0g in Pendsjaub werd eindeljk op den land,Hongarje,Croatië en de LevantisaanQgsten Maart 1849 den volke verkondigd?dat merkeljk verminderd,ofschoon destadsedert

hetgezag derSikhsvernietipd en Lahoremet 1857 door een spoorweg verbonden is met
geheel Pendslaub in hetBrltsch-lndisch rjk Triëst. Van de nabj de stad gelegene lage
lngeljfd was.

gronden is in den laatstentjdeen grootge-

Lahr, eene fabriekstad in hetarrondisse- deelte tegen overstrooming beveiligd en ontment OFenburg van hetgroothertogdom Ba- gonnen. Laibach is het oude Emona of

den,ligtzeerbevalliq in hetda1derSchutter, Hemona) dat waarschjnljk in 59vpôr Chr.
2 geogr.mjl ten zt
udwesten vanOFenbul:
g, door de Romeinen werd bezet, wier legertelt om streeks 8000 inwoners en bezit een
gymnasium , eene hoogere burgerschool,e0n0

plaats zich verhief op de plaats,waar men
thans de voorstad Gradise aantreft. Deze

schoolvoormeisjes,eeneambachtsschool,eene stad schjnt hettoppuntvanbloeite hebben
industrieschool en eenehandelsschool.De ni
J*- bereikt in den tt
jd, toen zj doorM arlmu
verheid bepaalt er zich vooralbj cichorei, (388 na Chr.)belegerdwerd.In 451 werd de
snuif,sigaren,cartonpapier,katoenen garen, stad geheel en al verwoest door Attila,en

hoeden,matrassen,gouden ljsten,ljm ,bloe- schoon zj weder Opgebouwd was onder de
men,leder,azjn en laken.Sedert1865isde Frankischeheexschappj,stondzjin 900nogstadm ethetBadenschespoorwegnetverbonden. maals ten doelaan de plunderzucht der H onLaibach , in het Italiaansch Iuubiana en garen, die evcnwel il1914 in hare nabjheid

in hetSloweensch Lujubliana,dehoofdstadvan eenenederlaag leden.Voûrtsmoestzjbuigen
het Oostenrjksche Kroonland en van hether- voor verschillende heerschers en m eer dan

togdom Krain - van 1816- 1849 hoofdstad ééne belegering verduren.Hetbisdom werd er
van hetgouvernem entLaibach en van hetge- gesticht in 1461 en in 1788 verheven tot een
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aartsbisdom , WMraan sedert 1806 den vor- verlangde. Toen de Keizer hem verdacht

steljken titelverbonden is.Van1809t0t1813 maakte als warehj çen handlangervan Eneindeljk wasdeze stad dezetelvan hetalge- geland, keerde Lqine'naar Bordeaux tertlg,
meellbestuurder Tllyrische provinciën.
maar werd na de eerste Restauratie door LoIn de geschiedenisis Laibach bekend dgor A'
ln# XVIII tot voorzitter van de Kamer
het naar deze stad genoemde Conyrès,dat in van At
kevaardigden b6noemd.De terugkeer
Pecember 1820 van Troppau derwaarts werd van Napoleon I noodzaaktehem ,de wjk te
verlegd.Nadatnameljk ophetvorstencongrès nemen naar Holland,doch na detweedeRest
e Tropjau onderhandelingen waren aanqe- tatlratie plaatste hj zich wederop den voorknoopt ln den geest der Heilige Alliantle, zittersstod teParjs.W èlwashj een uitstewilde men te Laibach gemeenschappeljke kend aanhanger der Bonrbons,maarmetniet
maatregelen beramen, om aan alle staatkun- minder trouw bestreed bj de plannen der

dige woelingen een einde te maken en de ultra-koningsgezinden, die eene vernietiging
voormalige orde van zaken te Napels en in der constitutie bedoelden.Den 7den Mei1816
Sicilië te herstellen.In Januarj 1821 verse,
he- Tverd hj benoemd t0tministervan Binnen-

nen teLaibach de Keizersvan Oostenrjk en landsche Zalken,en hjbewerktedeOntbinding

Rusland,de Koning van Beide Siciliën en de derzooqenaamdeChambrei
ntrouvable.Tevens
Hertog van Mödena.V00r de leiding der be- deed htl aan de nieuwe Kamer het voorstel
raadslagingen waren er aanwezig:vool.O0s- van eene kieswet,waarbj de Kamer door
tenrjk Metternieh,voorRuslskad Capodistrias, kiezersmeteen inkomen van 300 francslaarNerselrode en Pozzo #i Borgo,en voorPruis- ljks voor l/sde deelz0u worden vernieuwd,
sen H amdenber.g en Bernst
orf. Voorts was - een ontwerp,datden 5denFebrnarj 1817
Gentz er werkzaam als secretaris.Daarenbo- werd aangenomen.Nadathj metbetrekking
ven bevonden erzich:de Fransche gezanten t0t de binnenlandsche aangelegenheden veel
Carœman, de la I'eeronaye en de hertog de goeds had t0t stand gebragt,moesthj den
zlccl,s, de Britsche gezant lord Stewart,de 29sten December 1818 zjneportefeuilleafstaan
Sardinische gezanten demarkiesde&.M arsam aan Deseazes.Nu nam hj wederalsafgevaaren graafd'Agliê,de Pauseljke gezant cardi- digde van het departement der Gironde zitnaal
de Siciliaansche gezant prins ting i
n de Kamer en voerde strjdteyen de
Rufo en gezanten van de overigekleine Sta- beide uiterste partjen.Tjdenshetminlstérie
ten van Italië. Het congrès werd den 26sten Richelie.werdhj voorzittervandenraadvan

Januarj 1821 geopend en dt
lurde totin Mei? openbaaronderwjs,en op den zlstenDecem-

daar de opstand in Piémont.alsmede hetbe- ber 1820 staatssecretaris zonderportef
euille:
rigt der onderneming van Ypsilantis in M0l- doch om redenen van gezondheld legdehj
d
aviG den gang derberaadslagingenvertraag- die beide betrekkingen neder.Tegen heteinde
de. Eerst behandelde m en de aangelegen- van 1823 werd hjpairen verkreeg den titel
heden van Napels en daalma dievan Piémont. van vicomte.Grootwaszjne sympathievoor
Volgens destaatkunde,hierdoorOostenrjk, de zaak der Grieken,en metkracht bestreed
Rusland en Pruissen gehtlldigd,werd hetregt hj de begunstiging derJezuïeten.Hj overvangewapendetusschenkomstbjburgeroorlog leed den liden Decetaber 1835.
in een naburigea Staat vastgesteld en als een
Lainez (Alexandre)!een Franschdichter,
beginselvan het volkenregterkend.Nadatde geboren in 1650 te Chlmay in Henegolwen,
rustin Napels en Piémont wasteruggekeerd, deedinzjnejeugdeenereisdoorGriekenland,
werd den lzden Meidoor de Keizersvan O0s- Klein-Azië, Egypte,Italië en Zwitserland en

tenrjk en Rusland eene door hunne ministers vestigde zich vervolgens te Parjs,waar hj
en ook doordenPruissischen gezantKrwsemark den 18den April 1710 overleed.Evenals zjne
onderteekende verklaring openbaar gem aakt, vrienden Cl
zapelle,Cltaulie.en Lafatrewashj
een practisch epicuristen bezong,evenalszj,
wa
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e beginselen,te Lalbach vastgesteld,zouden hetzinneljk levensgenotin sierljkeen geesafwjken. Met de aldaar genomen besluiten tige verzen.In weerwilvan zjn afkeervan
vereenigde Frankrjk zich desgeljks,zonder alle inspanning bezathj eeneuitgebreidekenevenw el aan het voltrekken daaxvan deelte nis van oude en nieuwe talen.Toch maakte
nemen. Ook Groot-Brittanle gaf daaraan in hj er weinig gebruik van.Hjwaseen slaaf
het algemeen zjne goedkeuring in een rond- der ongebondenheid, en deze ging w el.eens
gaand schrjven van lord Castlereayhvan 19 z00 ver, dat niemand zjner vrienden wist
Januarj 1821.
waarhj woonde;0ok weeshjbelangrjkebeLainé(JosephHenriJoachim),eenFransch trekkingen van de hand en vergenoegde zich
shatsman,geboren den llden November 1767 metde overtuiging,dat hj voorde zamente Bordeaux, werd eerst pleitbezorger en in leving te Parjseen onmisbaarpersoon was.
1808 afgevaardigde naar het W etgevend Lig- Zjnegeestigheid wasaltjd wakkerjzjne0pchaam voor het departement der Gironde.In geruimheid onuitputteljk, en om geldverledie betrekking legde hj eene zeldzamevrj- genheid bekommerde hj zich niet.Zjnegemoedigheid aan den daq.Als Napoleon tegen dichten vervaardigdehjmeestalaantafel,waar
het einde van 1813 nleuwe oFers van geld zj werden opgeschreven doorzjnevrienden.
en soldaten vorderde,trad Lainê op als rap- Zj werden verzametd en uitgegeven in 1733
porteur eener com missie,die t0t behoud van en 1753.
den vrede en beveiliging van den eigendom
Laing (Alexander Gordon), een Britsch
Qn van personen constitutionéle waarborgen reiziger,geboren te Edinburgh den Q7stenDe
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cz
ember 1794, trad reeds vroeg in militaire lier,huwde meteene dochtervan dezen,vesdienst en vertrok in 1820 als luitenant en tigde zich in zjne geboorteplaats en werd

adjudant van den gouverneur sir Cl
tarles eerste schilder van Ikrdinand '
pt
zs Beiyren,
M 'CcrfFzynaarSiërra-Leone.Omtxentdientjd keurvorst van Keulen en prins-bissehop van
werden door de Engelse.he regéring pogingen Luik.Hj ontleende de stof voor zjne tafeaangewend, om handelsverbindingen aan te reelen veelalaan de Bjbelschegeschiedenis
knoopen met Afrikaansche opperhoofden en en aan defabelleer,en wastevensbjzonder
daardoor een einde te maken aan den slavenhandel.ln dien geest had * 'Cartlty reeds in
1818 voorstellen gedaan aan de kooplieden
van St.Mary aan de Gambia.Van Siërra-lue0ne a1s uitgangspunt zocht de gouverneur in
in de eerste plaats het land tusschenderivier
Rockelle, aan wier mond de kolonie gelegen
is, en de Gambia,benevens de gezindheden
der Negervorsten aldaar met betrekking t0t
een geregelden handelmet de Britten te leeren kennen, en zond t0t dat oogm erk den
reislustigen en onverschrokkenLaingt0ttwee-

bedreven in het beschilderen van hout in de

manier van rood Jaspis en wit marmer.Geruimen tjd vertoefde hj te Châlons en te
Vitri-le-Français en overleed aldaarin 1667.
Evnest de .ziccret
sye, een zonn van den
voorgaande en geboren te Luik in 1635.De
door hem geschilderde bloemenjvruchten en

vogelsvonden grootenbjval,en Hendrik'
pJ4
Beqerentkeurvorst van Keulen, zond hem
op zjne kosten naar Rome.Laires8elteerde
na 2 jaren terug en ging wonen te Bonn?

waar echterzjne fraaistevoortbrenrselen bj
maal t0e naar die oorden.Op dezetoqten, het bombardement werden verniotlgd. Hj
waaraan wj deeerste naauwkeurigeberlgten stierfin 1675.
omtrent de plaatsen rondom Tim boektoe en

Gerard de .
ZZre.:.s:, een broeder van den

hetbrongebied der Dsjoliba (Niger)verschul- voorgaande en de vermaardste schilder van
digdzjn,knoopteLaln.
q metden Koningder dit geslacht.Hj werd geboren te Luik in
Foelah's van Foetta-Yalloe eene verbindtenis 1640, ontving onderwjs van zjn vader en
aan,die later allengs vasterw erd.Intusschen

van B ertltoletFlemalleen oetbnde zich voorts

k0n hj zelfhetbegonnen werk nietvoortzet- in de kennis van verschillende talen,in de
ten, daar het uitbarsten van den oorl0g m et geschied- en fabelkunde en vooralin de m ude Ashantjnen, waarvan M ,OJrJJ, in 1824 ziek.N0g geen 15 jaren 0ud schilderde hj
hetslagtoFerwerd.hem terugriepnaarSiërraLeone. Toen de gûuverneur bezweken was,
werd Laény naar Engeland gezonden,om er
berigt te geven omtrent den toestand der

zaken.T0t zjne bljdschap ontving hj den
last om eene reis te doen t0topsporing van

den l00p der Niger.T0t majoor bevorderd,
vertrok hj i)
z 1825 nasr Tripolis,vanwaar
hj door de woestjn in hetbinnenland wilde
doordxingen, en vel'trok voorts van Tripolis

den 16den Julj 1826 met eene karavaan naar
Timboektoe, waar hj den 18den Augustus
aankwam. 0p een uitstaple vandaar naar
Sansanding en Dsjoliba viel hj in handen

goede portretten en historiestukken :00r den

Keurvorst van Keulen en Brandenburg.Hj
vestigde zich vervolgenste 'sHertogenbosch,
waarhj evenwelzjnekunstwerken nietk0n
verkoopen,zoodathjdoorhetschilderen van
uithangborden en kam erschutten op eenekom merljke wjze in zjnonderhoudmoestv0orzien. Eene verhuizing naar Utrecht bragt
geene verbetering in ztjn toestand.Daarna
vertrok hj, op uitnoodiging van den kunst-

kooper Gerard Uilenbroek, naar Am sterdam
en schilderde ereene menigte kunst-en kabinetstukken,plafonds,behangsels enz.Tevens

vervaardigde en etste hti een groot aantal

van een dw eepzielt Arabisch stamhoofd,die teekeningen,doord'A rgenrillebegrootop 150
hem met gew eld t0t den Islam w ildebekee- stuks, en Descampsgetuigtvan hem in zjn:

ren. Toen Laing niet naar zjne voorstellen
verkogsteluisteren,werd hj geworgd.
Lalrd (Macgregor),een vermaard reiziger,
geboren in Schotland OmstreekshetJaar1800,

res'':PH/isgeleerd,vindingrjk
pvie despeint

en altjd zeer begrl'peljk in zjne denkbeelden; de hoofdpersonen zjner schilderstukken
onderseheiden zich altjd van demenigtedoor

was t0t 1832 werkzaam in eene machinen- stand, houding en gemoedsbeweging; men
fabriek te Liverpool en vergezeldevervolgens herkent, zonder zich te kunnen vergissen,

Lander op zjn togtOp de Niger,waarbj hj dadeljk den g0d ofheld,dienhj voorgesteld
de Tsjadda of de Binoeë Ontdekte.Na zjn heett.W anneerdeachtergrondvanzjnkunstterugkeel'in Engeland hield hj zich bezig werk voorwerpen van bouwkunde vereischte,
m ethetbevorderen van de stoombootvaarten behandelde hj die meesterljk,alsofhj bevan den aanleg van dokken, maar keerde stendig deoverbljfselen vanAtheneenRome
later naar Afrika terug, om er zich aan de voor zjne oogen had.Zjneordonnantieszjn
uitbreiding van handelsverkeer en beschaving rjk.Iedervoorwerpisnaareisch versierden
te wjden.Hj stichttedeAfrikaanschestoom- bewerkt. Aan de waarheid der geschiedenis
bootmaatschappj en zorgde,op lastderregé- wordt niet te kortgedaan; hj heeft de bering,in 1854 en 1857 voor de uitrusting van langrjkste oogenblikken weten te kiezen.
belangrgke expedities naar de Niger. Hj Zjneteekening isdoorgaanszeernaauwkeurig.
overleed te Brighton den 27stenJanuarj 1861. Hetisechterlammer,datmensomsschilderjen
L airesse is de geslaehtsnaam van onder- van hem aantreft,welke minder sierljk zjn
sclleidenevermaardesehilders.W jvermelden: dan de Overige.Htjltende de gemoedsbeweReinier de Ztzïr:e
ss:, geboren te Ltlik om- gingen der m enschen grondig, en wist ze
streeks hetJaar1596.Ht
joefende zich in de meest altjd naar waarheid uit te drukken in
achilderkunst onder de leiding van Jam Tcz
le de fguren,die er vatbaar voorwaren.Zjn
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verliet met de woorden: pZ00 duur wilik

van goede Italiaansche meestersqdeploojen het berouw nietkoopen!''Daarentegenschonk
zjn breed,eenvoudig en nietgemanierd.Zjn zj aan den wjsgeerDl6genesop eeneonbaatcolorietiswaaren gloejend;eengeestigeen zuchtige wtjze de volheid harergunst.Van
vaste toets maakt alles keurig en fraalwat Corinthebegafzj zich naarThessalië,waar
zjne hand voortbrengt.Indien Lairesse niet zj volgensdesage in den tempelvan Venus
zulk een grootschilderwasgeweest,z0u hj dooreenigevrouwen uitjverzuchtwerd vera1s graveur n0g m eer geschitterd hebben.''- moord.- Anderen zjn van meening, dat
In 1690 werd hj blind,maar00k toenn0g de jongere Lais,van welkenagenoeg niets
gaf hj lessen aan schilders en plaatsnjders. bekend is,op diewjzeom hetlevenkwam ,
Die lessen vprmden den grondslag van zjn terwjl men verhaalt, dat deoudere doorde
rGroot schilderboek''en van zjne:rGrond- kern van eene oijfisgestikt.
Lak , zie Vernisen Zegellak.
legging der teekenktlnst''. Hj overleed te
Amsterdam denllden Junj 1711.Talrjk zjn
Lakediven,Lakkediren ofeigenljk Lakde door hem geleverde stukken?en vele van lAtz-#ï'
?
zltz,in hetSanskrietLakqia-Dwi
pa (een
deze Yverden OP kunstverkoopingen tegen lack ot'100000 eilanden),is denaam vaneene
hoogeprjzenverkocht,terwjlonderscheidene langwerpige eilandengroep met een 20-talverprentenvanbuitenlandschegraveursnaarzjne zamelingen van lage koraal-eilanden in de
werken in hetlichtzjn verschenen.Behalve Arabische Zee tusschen 1010'en 12020'N.B.,
de reeds vermelde geschriften: 11Groot sehil- en 90O en 92O 0. L. van Greenwich, ten
derboek (1714 en later bi
j herhaling,
noorden van de Malediven en tegenover het
voorts 00k in het Hoogduitsch en Fransch schiereiland Vöôr-lndië. 1'
ot vo'ôr weinige

vertaaldl''en gGrondlegging derteekenkunst Jaren behoorde die groep aan een Arabisch
(1701 en later,endesgeljksinhetHoogduitsch geslacht te Kananoerop Malabar,doch thans
en Fransch overgezetl''vindtmen van hem : is zj gevoegd bj het district Malabar van
rGerh. de Lairessey Leodiensis pictoris opus hetBritschepresidentschapMadras.Zjbestaat

elegantissimum etc.', - rGodetkidi Bidloo, grootendeels uit onvruchtbare, onbewoonde
Anatomia humanicorporis,centum etquinque rotsen en wordt wegensdegevaarljkeriFen,
tabulis per artiiciosis G. de Lairesse ad vi- welke haar Omringen, zelden bezocht. Het
vum delineatis (1685)''1 pTafereelen ge- grootste eiland, Kan-Rattea genaamd? is
schilderd door Gerard deLairessein de raad- sl
echtsll
/udeyeogr.mjllang en ontvangtwel

kamer v>n de Hoven vanJustitievan Holland
en Zeeland en W est-vriesland enz.(1737 en
laterl'',- en rlloratiusFlaccus,dichtkunst
np onze tjden en zeden toegepastdoor A.
Pels'' metfraaje platen van de.
fz(rfz.
6.
:.
sd.
Lais,van hetCeltischewoordLaidlt(vers
oflied),wasaanvankeljk inhetOud-Fransch,
geljk thans lay in het Engelsch,als algemeene naam voor liederen in gebruik.Later

bezigde men dien bepaaldeljk voorvolkslietfdrds ofvoor dichterljke verhalen,wier stof

eens schepen ln zjnehaven.Onderde voort-

brengselen dier eilanden bekleeden de kokosnoten de eerste plaats,en dienen er t0tvoedsel voor de inboorlingen. Zulke noten,alsmede kokosvezels, eene kleine soort van
betelnoten en koraal zjn er de eenige uitvoer-artikels. De inwoners, omstreeks 7000
in aantal en Moplas genaamd, vormen een
nietzeer vredelievenden stam van Arabischen
oorsprong en beljden eene soort van M0hammedaansche godsdienst.
Laken is een gladot'elen wollen weefsel

aan volkssagen wasOntleend:zooalsderluais''
der Anglo-Normandisehe dichteres M avie de hetwelk zjneeigenaardigeviltachtigedekking,
France uit de 13de eeuw . In de dagen der

door volling verkrjgt. Het wordt dus op

Trouvères verstond men onder ptzais'' ook dergeljke wjze geweven als de overige eâbn
wel lyrische gedichten met onregelmatigen stoFen.In den regelm oeten ketting eninslag
strophenbouw en afwisselende nlelodieën,die van een stt
lk laken even fljn wezen;dikwjls
Juistin hun ongedwongen vorm bewezen,dat echter neemt men de ketting ietsfjner.De
zj uit de volkspoëzj waren voortgesproten- inslagdraden kom en meeropeengedrongen te
Laxs is de naam van 2 vermaarde Griek- liggen dan de kettingdraden, zoodat het
sche hetaeren.D e oudste van deze leefde in weefsel voor 3/sde uit kettinggaren bestaat.
de tweede helft van den Peloponnésisehen V00r de ketting bezigt men voor smalle
oorlog en onderscheidde zich door buitenge- lakens :400 t0t 2200 en voor breede 2400
wone schoonheid,zoodat zj t0tmodeldiende tot 4800 draden. Het inslaggaren w ordt op
voor den beroemden schilder Apelles en na schietspoelen gespoeld en nat geweven.Men
haren dood door openljke gedenkteekensge- noemt de breedte van het laken gew oon-

huldigd werd. Zj waseene dqchtervan n- 1jk naar het aantal kwarten (vierdedeelen
mandra,de vriendin van Alcibr
Iades,uitHyc- der oude el),waarbj dezelfkanten nietgecara pp Sicilië afkomstig,doch vertrok reeds rekend worden.W egenshetaanmerkeljk invrpeg naarGriekenland,waarzj teCorinthe krimpen bj de volling moethetveelbreeder
hetgezagharerbekoorljkhedenzoodanigdeed geweven worden dan men het later verkoopt.
gelden,datnietalleen deaanzienljksten des Z0Oheeft3/4delakenophetgetouw eenebreedte
lands, maar 0ok redenaars?dichtersen wjs- van lr/xde.Eenwerkmanweeftineendagvan
geeren - onder deze AristIppus- naarhare 2 t0t 4 Ned. el. Men heefl echter 0ok magunstdongen,hoewelDemôstl
tenes,desgeljks ehinale weefgetouwen voor laken.
door hare schoonheid derwaarts gelokt,maar
Hett0tlaken bestem d weefseldraagtjvan
door hare overmatigeeisehenafgeschrikt,haar hetgetouw komende,den naam van rwtc-doek
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B.
P* dit laatste liggen de ketting en inslag- het deoatisêren, dat is men stelt het laken
draden n0g ongedekt;zjne kleurisvuil-wit blootaan stoom ,om heteenduurzamen gloed

wegens het vet van de w0l en het ljm'
en te geven,- vervolpenswordthetgeborsteld
van de ketting. De eerste behandeling, (geschujerd)doormlddelvanborstelmachines,
waaraan het ruw.doek ûnderworpen wordt, en ei
ndeljk ge
perst, waartoe men zich van
ishet noppen, nameljk hetverwjderen van eene zware schroefpers met jzeren spil of
alle vreem dsoortige zelfstandigheden, zooals van de hydraulische persbedient.
stroo- en houtsplinters,voorts van de draadMen gecft aan het laken deverlangdekleur

eindjesen knoopen,terwjltevensdegaatjes
en jle plekken door het verschuiven der
draden worden verbeterd.Dit geschiedtdoor
nopsters, die met een puntig veer-tangetje
Fewapend zjn,daarnopmachinesn0gweinig
ln gebruik zjn.Daarop volgthet'
l
titwassel
tel:
in een waschtoestel, waardooor alle onreinheden uit het ruw-doek worden verwjderd.
Diewaschtoestalbestaatgewoonljk uit2 gegroefde cilinders, die op elkander rusten,
zoodat de bovenste meeloopt, wanneer de
onderste in beweging wordt gebragt. Het
ruw-doek, doortrokken van een mengselvan
verrotte urine,zeep en water,gaat tusschen
die cilinders doortotdat hetschoonis.Daarna
wordt hetruw-doek nogmaalsgenopten vervolgens gerold. Met hetvollen bewerktm en
eene vervilting van de wolharen Op de beide

oppervlakten, waarbj de lengte en breedte

verminderd en de digtheid in dezelfde ver-

houding vermeerderd wordt.De vyrmindering

bedraagt in de lepgte25t0t360/0en in de
breedte 45 t0t52:'
/0.Hetvollen geschiedtin
volmolens,welkebestaan uiteen jzeren,met
hout bekleeden bak of trog,waarin hamers
of stampers op het daarin aanwezige ruw-

doeknederdalen.Hierbjontstaatreedswarmte,

doch men geeftdaaraan den naam van koude
'tlpll1.g.Leidt men tevensheetwaterofstoom
derwaarts,dan noemt menhaarwarme'
pPJJïSg.
De eerste is verreweg de beste, doeh de
laatste loopt veel spoediger at'. In den volmolen w ordt het ruw-doek bevochtigd met
water, vermengd m et '
vollers-ak de, schoon
00k w elm etzeep,boomolieenz.Intusschenbestaandevolm olensweleensuithoutencylinders.
Na de volling heefthet ruw-dûek een viltachtig voorkomen verkregen en is hierdoor
in laken veranderd.Dit wordt nl!gewasschen,

doorde w0lte verwen (in de w01geverwd),
door het verwen van hetgewasschenruwdoek (vöôrdevolling),- en doorhetverwen

-

van hetlaken na devollingen hettweedeuitwasschen,en zelfs na hetscheren. De eerste

handelwjze isverreweg de beste.

Laken wordt vooral gebruikt t0thet vervaardigen van kleedingstukken voor mannenj
-

voortst0thetbekleeden vanrjtuigenenz.
Men qeeft den naam van laken 00k aan

stt
lkken llnnen of katoen,welke op de eettatbl of 0ok op het bed en ûndcrket dek
worden gelegd.
Lakm oes, eene blaauwe kleurstûf,komt
in de gedaante van kleine teerlingen in den

handel.Oorspronkeljk isheteeneroodekleur-

stof, die door alkaliën en alkalische aarden
eene blaauw e kleur aanneemt. In water 0Pgelost, levert lakmoes aan den scheikundige
een hoogst gevoelig herkenningsmiddel voor
zuren, want zelfs de zwakste zuren, t0t
koolztlur t0e, veranderen de blaauwe kleur
in eene roode,welke dooralkaliën wederom
ill eene blaauwe kan berschapen worden.
Blaauw en r00d lakmoespapier zjn derhalve
in hetlaboratorium onmisbaar.De bereiding
van lakmoesheeft veelovereenkomstmetdie
va
n orseille en persio,w elke desqeljksuit
mossoorten verkregen wordenj dle op de
rotsachtige kusten der Middellandsche Zee,
de kusten van EngelandjZweden enz.voprkom en. Daartoe behooren R oeella fl cfpr'
llj
Leeanora fcrfceel en parella, FJ/HOJtH'ïJ de-

t
gôlft
z enz.HetlakmoeBwordthoofdzakeljk

bereid Van Leeanora fcrflrel en Rocella filctorl-'a@ De mossnorten worden ;Jn gemalen,

met water en rottendeurine (terammoniakontwikkeling) bevochtigd, aan eene langdtl-

rige gisting onderworpen, met kalk en pot-

om deurine,zeep,vollers-aardeenz.teverwj- asch verm engd en nogmaals aan eene gisting
deren, daarna ter drooging uitgespannen en blootgesteld. Hierbj heeft eene omzetting

t0teenegeljkmatige lengteen breedteuitge- der roode mos-kleurstoFen in andere van derekt. De bewerklngen, wellte nu volgen , zelfde kleurplaats,wantderoodekleurstoFen
dienen alleen om het uitwendig voorkomen van orsei
lle en yersio wordendooralkaliën
van het laken te verfraajen (afreeding,0p- nietblaauw ,- dle van lakmoes,daarentegen
making,appretuur). Hiertoe behosren het wél.Vooral in 0nsland vervaardigtmen veel
rouwen en sAeren.Het eerste heeftten doel, lakmoes;mtn verkrjgtdemnssnûxten vande
de wolhaartjes allen in dezelfde rigting te Canarische eilanden,uit Zweden en Nporwebrengen,- en hettweede,diewolhaartles gen,maar houdt de bereidingswjzeznoveel
cp geljke en geringe lengte afte snjden. mogeljk geheim.Hetaantalsoûrten van lakHet rouwen geschiedt met de weverskaarde moes, dat in 0ns Vaderland voortgebragt
dt,bedraagtmeer dan 20.
ûf den kaarde-distel (Dipsacus fullonum), wor
welke door arbeidersOver de lengte van het . Het lakmoes heeft eene vrj levendige

laken worden gestreken,terwjlmen hiertoe blaauwekleur,isgemakkeljk ;Jntewrjven

ook machines bezigt.Hetzelfde geldt van het en verwtwater blaauw .M en gebruikthett0t
seherenq ook dit gesehiedt uit de hand met het doorhalen van linnengoed, alsm ede tot
lakenscl
taren, welke Op schapenscharen gelj- het geven van eene blaauwachtige tintaan
ken, op een sehmrtafd doordrooyaeerders, den kalk ,w aarmede binnenm uren gewitw orof 00k door middelvanwerktmgen.Voorts den. Wj geven hierbj eene afbeelding van
worit het Goek nogmaals p-@f.Dan volgt hetQkmoesmon(RQce1la tindnria).

LAKOR- LALIING.

Lakor of Lalkor is de naam van een
eiland in den Molukschen Archipel, t0t de
Zuidwester-Eilanden ent0tderesidentieBanda
behoorende. Het is 80 geogr.mjl lang en
2 breed.Men heefter geene bergenenweinig
bosch;slechts op enkele plaatsen vinflt men
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zwaard, hem toeroeyende, dat hj de stad
moestovergeven,indlen hetleven zjnerkinderen hem dierbaar was.Lalainy echter deed

hetvuurverdubbelen en bragtzjne kinderen
ten oflbr aan zjn krjgsmanspligt. Hj ûverleed den 15den Maart 1476.

zandgrond, waarop kokosboomen verrjzen. Joost de .stdlt:izlt/j graaf van Sppgdfrcfezà,
Geiten,schapen en bufelsvormen erdev00r- heervan Aozlfkl, en veM aagschaptmethet
naamste voortbrengselen.O0k groejen erin- geslacht der Brederode's. Hj werd in 1450
landsche aardappelen en tabak.Men vindt er stadhoudervanHollandin plaatsvanWoverd
geene waterputten, doch de inwoners verza- 'pczz Borselen en was een voorstander der

melen in den regentjd het water in groote Hoeksche partj.Hj nam Hoorn stormenderkuilen. Het aantal zielen wordt er geschat hand in, zag zich in 1478 versierd met het

op 2000, bjna allen n0g heidenen.Zj zjn Gulden Vlies, en sneuvelde in 1483bj het
zeergastvrj en waren voorheen onderworpen belegeren van Utrecht.
Xarel, graaf de JIIrJ//Z?.C,baron ran fdc/raan de beheerschers van het nabjgelegen
eiland M0a, terwjl zj thans onder eigene naiœ,heer 'tlut Wrccî: en &. Altbin, oudste

stamhoofden eene zekere mate vallOnafhan- zoon van den stadhouder Joo8t de Lalainy.

keljkheid genieten.

Hj was achtervolgens bj a
VaœLmiliaan,Ka-

Lalaing is de naam van een der oudste rel V en Philips 11 a1s raad en kamerheerin
en aanzienljkste geslachten uitHenegouwen dienst en ontving in 1505 te Middelburg de
en reeds in de 13de eeuw bekend. T0t de orde van het Gulden Vlies.Hj overleed op
merkwaardigste leden behooren:
het kasteelvan oudenaarden den 17denJulj

W illem deZJJIJI-t
?,heerran.
ft?
zwlïcpf
zrd.Hj 1525.
werd geboren in 1391 en wasstadhoudervan
Antltonie de
graaf 'J# H oogstraHolland. Aanvankeljk behoorde hj f0t de ten, heer ran Atyzlfùs:
y en ridder van het
Kabeljaauwsche partj, doch later t0t de Gulden Vlies. Hj was een zoon van Joosf
Hoeksche. Reinoud '
dlczl Brederode?het hoofd de lbalainy 0n Nverd geboren in 1480. In
van laatsgenoemde en met eene dochtervan 1501 kwam hj aan hetH0fvan Phili
ps de
Lalainy gehuwd,wisttebewerken,datzjne îkhoone en deed eene reis naar Spanje,waar-

v
rienden in sommiye steden het bewind in
handen kregen. Hlerdoor ontstond oproer,
zoodat Lalaing zjne betrekking verloor en
de wjk nam naar Vlaanderen,waarhtjin

v
an
lzt
hj
belangrjk dagboek schreef.Na
zj
erugQke
enex'
in hetVaderland nam hj deel
aan den oorlog tegen deGelderschen (1507)

en werd in 1509 kapitein te Xuiden en bal1475 overleed.
juw van hetGooilanf
l.Hj bezateeneuitgeJaogues de .
lt
xllizw , heer ran Wpz
wîfïcplz'
/ breide kennis en groote schranderheid en
en bjgenaamd leù04cheralier. Hj werd ge- gelzoot de gunst van Karel V !die hem met
boren in 1421 op het kasteel Lalaing en onderscheidene gewigtige zendlngen belastte
muntte uitdoor ridderljkeeiyenschappen en en t0t stadhouder van Holland, Zeeland,
vooraldoorholeljkheid(cotlrtolsie).A1sschild- Friesland el1 Utrechtvel
-hief.Hj verzuimde

knaap van den hertog van Oîd(/'ltwam hj nietsom hetKeizerljk gezag tebevestigenen
Hj nam deel aan talrjke steekspelen,niet Godsdienst, zoodat hj in 1517 de broederalleen in ons Vaderland,maar ook inSpanje, schap Val'
l het H. Sacraràent te Culemborg

aan het h0f van den hertog vayt Wpffqgpzl#ïô'. was tevens zeergehechtaan deR.Katholicke

Portugal, Engeland en elders, zag zic,h be- stichtte. Voorts deed hj met zjne gemalin
noemd tot riddervan het Gulden Vlies,0n- aldaar het Anthoni's- en Elisabeth's-gasthuis
derscheidtle zich in den oorlog tegen de op- verrjzen en een kasteel eneenekerkteHoog-

roerige Gentenaren en bj Oudenaarden, en
sneuvelde in 1454 bj de belegering van het
kasteelPoucques.Hj heeftdegebeurtenissen
van zjn tjd en zjlle eigene daden in het
Fransch te boek gesteld.
Simon de .rtzlcïqg, ridder van het Gulden

straten bouwen. Karel V verhief laatstge-

noemde heerljkheid t0t een graafschap.Hj
overleed den zden April1540,en zjn stoffe1jk overschotwerd te Hoogstraten,doch zjn
hartte Culemborg bjgezet.
Anthonls de .fztl/tzïw.g,graafvan A ppotpfrc/ds

Vlies,heerran,Xt
pztff
kzà
t
f
/el
t&t
u0f:.
:?geheim- enriddervan hetGulden Vlies.Hj waseen

raad van Philips de Goede,kapiteln van de zoon van P hilips de Lalainy,stadhoudervan
Btad en van het kasteel van Oudenaarden. Gelderland,en van Anna:gravin vanJbxw:s-

Toen hj in 1492 deze stad tegen deGente- berq.Aanvankcljk genûot hj de gtlnstvan
naars verdedigde,Joeg hj de belegeraarsop Pkklips 1I,doch laterverbond hj zich met
de vlugten maakiezlch van hunne krjgsbe- prins W illem van Orlp.# ,degraven van Eghoeften meester. De vjanden wisten brieven mond en Hoorne enz.tegen deheerschapp'
j
in de stad te werpen, waarin Lalaivt
y a1seen van Granvelle. Niettcmin werd hj door den
verrader werd voorgesteld. De reger
'ing en Koning van Spanje als gezantafgevaardigd
hetvolk kenden hem echterte goed om zich naar het Keizerljk Hof.Sommigen meenen,
daardoor te laten misleiden.Vreeseljker ech- dat hj deel had aan hetopstellellvan het
ter was eei
le anderebepxoeving:twee zjner smeekschrift der Edelen, Ja datzulks op
kinderen, beiden n0g zeer jong, waren in zjn kasteelHoogstraten z0u geschied wezen,

handen gevallen der belegeraarst en deze hetwelk echter door hem is ontkend. Ook
bedreigden die onnoozelen methetopgeheven wordtzgne l
zandteekening onderdatsmeekIX.
41
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schrift niet gevonden. Nadat dit laatste was
overgereikt, zond de Landvoogdeshem naar
de edelen om hun de voorgenomene vexzachting der plakkaten mede te deelen. Voorts

Utrechtaandrong. Doch toen in de Zuideljke Gewesten bjna allen zich metden K0ning verzoenden en alzjne bloedverwanten
de zjde der Staten verlieten,wankelde O0k
werd hj stedehouder van den PrinsteAnt- de trouw van Rennenberg,enhjverrieddebe-

werpen en verleendehem hul? bjhetdempen langen ;es lands door de verrassing van Or0der volksbewegingen aldaar ln 1567.In dat ningen.Hj werd vooral t0tdieafvalligheid
Jaarweigerdehj een eed,doordeLandvoog- aanrespoorddooreeneovereenkomstmetden
desgevorderd,enverliethetlandbjdekomst Konlng, volgens welke hj in het bewind
van Alva. Laatstgenoemde poogde hem naar over Friesland, Groningen, overjssel en
Brusseltelokken,enreedswashjderwaarts Drenthebevestigd,- zjneheerljkheid Ville
np weg,toen hj, bj hetvernemen derge- t0t eenmarkiezaatverheven,- hj zelfeervangenschap van Egmond en Hoorne! jlings lang t0t ridder van het Gulden Viies bet
erugkeerde.DaarhjopAlra'
.
%indaglngniet noemd, - hem van wege den prins ran
verscheen, werd hj met verbeurdverklaring Tcgvl 2 regimenten toevertrouwd, en
zjner goederen gebannen.Nu stond hj den hem aanstonds 20000 gouden kxoonen uitbeprins ïan Orczl# ter zjde, tl-ok met hem taald zouden worden,- voorts datde drosQver de Maas en sneuveldeineeneschermut- saarts van Harlingen, Stavoren en Leeuwarseling,bj zjnegemalin Annadex plfvlt?rdweqy, den, nadat zj trouw hadden gezworen aan
zuster van den graaf va/tt A '
porzle en van den Koning,ieder 1Q00 gulden pensioen zouInlog'
i.
nde a
Yop/-prexcy,baron vam Xpsfùpy den hebben en onderde grietmannen worden
(ziealdaar),2 kinderen nalatende.
opgenomen, - dat eindeljk o0k n0g aan
Emannëlde-Lcltzize,eigenljkEmannël.PM!ï- andere personen pensioenen en waarbomgen
5ef,baron van .VplJï.@y,markies van Aezàf,, voor verlies zouden worden vergund. Deze
vicom te van .ftlvzàp?fr.t
/, heer van CO#J en overeenkomst, gevolgd door zjn verraad,

Zelze,grootbal
guw van Henegouwen,admi- ontroofdehem de achting dervrjheidlievende
raalvan Vlaanderen en ridder van hetGulden Nederlanders.Voor 'toverige wordthj zeer
Vlies.Hj werd geboren in 1537en waseen geroemd als een uitstekend en dapper edel-

zoon van Kaeel11,graafde Zlle z,g,en van maa, die zich tevens door geleerdheid onderMaria de M ontmoreney.Van wege de Alge- scheidde.Volgens Hooft had hj laterbitter
meene Staten voerde hj bevelovereenregi- berouw over zjnetrott
weloosheid.Schoon hj
mentvoetvolk en streed den 3lstenJanuarj zich ten behoeve des Konings meester ge1578 te Gemblours aan het hoofd der voor- maakt had van Groningen,gelukte hethem
hoede. De buitensporigheden der Gentenaren niet,de ommelanden aan de Spaanscheheeronder Hembyze en Ryltove wekten zoozeer schappj te onderwerpen. Nadat hj voorts

zjne verontwaardiging, dathj metanderen Hohenlo bj de Bourtange geslagen en Koeafvallig werd van deStaten.Hjwasin April verden en oldenzaal ingenomen had, sloeg
1579 een der onderhandelaars, die met de hjhetbelegvoorSteenwjk,hetwelkdoorJohan
gezanten van Phil'
ès11te MontSt.
-Eloivex- van den C/rlwvf zoo dapperverdedigd werd,
gaderden Om eene verbindtenis te sluiten. dathj onverrigterzakemoestaftrekken.Ook
Later maakte hj zich meester van Condé, na dien tjd had hj gedurigmettegenspoed
betoonde onder den prins nan Tcr-txgroote te worstelen, en overleed den 23sten Julj
dapperheid bj debelegering van Doornik en 1581.
:cprbewees hem belangrjke diensten. 00k be- Pltilips,graaf de-Lcl(A .g,baron ran ft
à
frï'z.Hj was een zoon
hoorde hij t0t de veroveraars van Bouehain nao en heer ran K cz
en onderscheidde zich bj het innemen van van KarelIh graafde.
21Ii%.
g,en bekleedde
Duinkerken (1583),alwaar hj zich van de veleaanzienljke waardigheden.Hj wassenesluizen meester maakte en alzoo aan de be- chalvan Vlaanderen,groot-bavuw van Henelegerden hunne beste verdedigingswerken ont- gouwen en bevelhebber van Valenciennes.In
rukte.Bj de belegering van Sluis werd hj 1576 werd hj luitenant-generaal van het
door een musketkogelin den arm gewond en

leger der Algemeene Staten onder den hertog

verloorerzjn eenigen zoon.Hj zelfoverleed van zer,sc/lt)f en had in die betrekking eene
te Bergen in Henegouwen den 27sten Decem- ljfwachtvan 50 ruiters.In hetvolgendeJaar
ber 1590 en werd begraven te Condé.
voerde hj bcvel over hetvoetvolk,trad a1s
George de Ztdltzizw ,heer ran '
Fï!1 ,daarna
graaf ran Rennenberg en vooralonder dezen
naam in onze geschiedenis bekend, tweede
zoon van Philips de Zclcil.ç en van Anna
gravin van Rennenberg.ToenGroningenjFries-

afgevaardigde der Staten in onderhandeling
metden hertog ran Hzl
oy en behoordet0tde
o/
eerste ontwerpersderUnie van Brussel.Toch

liet hj zich door zjn halfbroeder Emannè'
l
deZtzlcizw,heervan Aosfùze,overhalen om
land en Overjsselin 1576t0tdeAlgemeene zich metden Koning teverzoenen.Hj vroeg
Staten warentoegetreden,zaghj zichaldaar, aan de Staten - doch te vergeefs - het
in plaats van Billy,t0tstadhouder benoemd. bevel over Bouchain en werd in 1579 afvalAanvankeljk gedroeg hj zich met groote 1ig, zag zich benoemd t0tlid van den Raad
wjsheid,daarhj devrjheid en dewelvaart van State te Brussel,veroverde Landrecies
der ingezetenen bevorderde.00k was btjeen met list,en overleed in 1582jnaar men zegt

van de atkevaardigden der Staten-Generaal dooreen hoefslag van zjnpaard getroFen.
M aœimiliaan e/bdeyFz de Ztz/tzizw, vicomte
naar den vredehandelteKeulen (10 Januarj
gF
ze.Hj
1519),terwjlhj op hetsluiten derUnievan TGn Owdenaarden enheervan zgczlfldrq

LALAING- LALLY-TOLENDAL.
wer; in 1707 lid van den Brabantschen adel
metden titelvan graafnan Tlil#t
llck,in 1711
gedeputeerde van den adel,en in 1718 gouverheur van Lier. Keizer Karel VI verhief

hem in 1719 t0tgraaf.Voortswashj generaal-maloorin dienstdesKeizers,superintendant der Vlaamsche gendarmerie, raadsheer
van Staat in de Oostenrjksche Nederlanden
en generaal der artillerie.Hj overleed t8
Brussel den 19den April1756.
Lalande (Jnseph Jérome Lefrançaisde),
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XDes canaux de navigation et spêcialement
du canal de Languedoc(1778)'',- rAbrégé
de navigation historique,théoriqueetpratique

(1793)''
,- gAstronomiedesdames(1785)'',)1Abrégé d'astronomie (zde 1795)'',- onderscheidene pDiscours''en rE10çes' - en met
Sylve8tre AcrlcFzll een: gDlctionnaire des

athées anciens et modernes (1800)''.Bj zjn
overljden stichtte hj bj de Acadèmie een
Jaarljkschen prjsvoordebestesterrekundige
verhandeling.- 00k zjn neefM iekeïA ls
een uitstekend Fransch sterrekundige,gebo- Jêromezç/r
'cg
lçlï.
vLalande,geboren teParjs
ren te Bourg in het departement Ain den den zlsten April 1766 en overleden den 7den
llden Julj 1732,ontving zjne opleiding op April 1839, waseen ervaren sterrekundige.
eene Jezuïetenschoolte Lyon en studeerde te
La Lau (JohannesGerardus),eenNederParjs in de regten,doch legde zich tevens landsch letterkundige,geboren te Leiden den
metzooveel jver t0e op de wis-en sterre- loden Januarj 1799, werd bj het springen
kunde, dat de Académie hem in 1751 naar Van het kruidschip aldaar ter naauwernood
Berljn zond ter bepaling van de parallaxis van onder het puin eener schoolgered,stuvpn de maan,terwjlLaeaillemetdergeljken deerde in de reyten en promoveerdein 1822
last naar de Kaap de Goede Hoop vertrok. op eene dissertatle:gDe re pecuniaria Imperii
yrederik de Grppf: k0n bj zjneontm oeting Romaniinde ab Augusto usque ad Constantimetdien stqrrekundige zjnebewondering niet num Magnum''. Schoon hj er aanvankeljk
ontveinzen.NadatLal@nde zjnetaakvolbragt de regtspradjk uitoefende,plaatstehj zich
had,werd hj nietalleen toegelaten aan het weldra aan het hoofd eener boekdrukkertjj
H0f, maar 00k opgenomen onder de leden werd in 1844 eigenaar en redacteur derLeidderAcadémieteBerljn.Hj sleetzjnenach- sche Courant,schreefdaarin talrjkeartiketen Op de sterrewacht, besttldeerde des och- len, leverde 00k eenige andere geschriften,
tends met Euler de hoogere analysis,en be- 'ierd litl van de Maatschappj van NedervondzichdesavondsmetManpertlisyd'
Aryens landsche Letterkunde te Leidenj en overleed
en Lamettrie in de nabjheld des Konings. den lodan Augustus 1857.
Hoewelhjeenegestreng-kerkeljkeopvoeding
Lallem and (Claude François), een vergenoten had,vereenigdehj zich weldra met maard Fransch geneeskundige, geboren te
de wjsgeerigegevoelensvan dezemannen en Metz den 26sten Januarj 1790,studeerde te
werd een volslagen atheïst. In 1752 keerde Parjsin demedicjnenen werdin 1819hooghj naar Frankrjk terug en wjdde zich v01- leeraar in de kliniek te Montpellier,alsmede
gens den wensch zjnsvaderseenigen tjd te arts aan het hospitaalaldaar.Laterzaghj
Bourg aan deregtspractjk.Daarna begafhj zich benoem d t0tprofessorin de geneeskunde
zich naarParjs,alwaarhj t0t1id derAca- teParjsen t0t1id derAcadémievanW etendémie en tot Koninkljk sterrekundige be- schappen. Hj vergezelde Ibrahim-paql'
a naar
noemd werd.Zjne geschriften overde maan de baden teYernetenvervolgensnaarEgypte,
bezorgden hem de gunstvan Laeaille,maarde waar hj 00k M el
temed-Ali behandelde. Hj
vjandschap van Lemonnier.In 1761werd hj overleed te Marseille den25stenAugustus1854
opvolger van laatstgenoem de als hoogleeraar en vermaakte aan deAcadémiete Parjs30000
aan het Collège deFrance,en zjne boejende francs tot stichting van een prjs voor het
lessen vonden veel bjval.In 1765 en 1766 beste geschrift op het gebied van anatomie,
volbragthj eenereisnaarItaliëenpafdaar- physiologieen pathologievanhetzenuwstelsel.
van verslag in zjn:pvbyage d'Italle(1786, Van zjne werken vermelden wj:rproposi9 d1n metAtlasl''.Hj overleedalsdirecteur tionspathologiques (1818)'',- pRetherches
van de sterrewacht te Parjs Op den 4den anatomico-pathologiques surl'encéphale etses
April1807.Gedurendezjngeheelelevenhield dépendances (1820- 1836,3 d1n)''
,- robserhj zich bezig met de theorie der planeten. vations sur les maladies des.organes genitoEr zt
jn voorzeker grooter sterrekundigen ge- urinaires(1825- 1827,2 dln)''
,- rEducation
weest dan hj,maar niemand heeft ooit de publique (1848)'', - rDes pertes séminales
ltudie der sterrekunde z00 krachtig bevorderd involontaires(1836- 1842,3 dlnl''?- alsmede
HsLalande.HoeveelloFeljksmen voortsvan eene uitgave der: rclinique médlco-chirurgi:
jn karaktermorekunnen zeggen,toch 0n- cale (1834)''van Verdiersen M areltols.Zjne
lerscheidde het zlch vooral door roemzucht académische lessen werden door Kawla in
ln jdelheid. Hj leverde eene uitgavevan de het licht gegeven ondel'den titel: rclinique
Abellen van Halley,alsmedeeeneyeschiedenis médico-chirurgieale (1845):'.
Ier komeet van 1759. Sedert 1760 bezorgdç

Lally-Tolendal.Onder dezen naam ve>

ktj de uitgave der sconnaissance destemps''
m gafin 1761 eene kaartinhetlicht,waarop
IeschjngestaltenvandendoorgangvanVenus
lver de zonneschjf waren aangewezen.Zjn
loofdwerk echter is: r'
rraité d'astronomie
'
K
1764,2 dln;3dedruk 1:80)''
.Voortsschreef
lj:pBibliographie astronomique (1802)''
,-

melden w):
Tltomas H.
r/Affr, graafvan Lal%-Tp/doztîcl,
een offer der Fransche regtspleging in de
18de eeuw.Hj behoorde t0teen Iersch geslacht en w erd geboren in 1702 te R om ain
in Dauphiné.Hj nam dienstin hetlersche
regiment,waarover zjn vadfrbevelvoerde,
41*
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en onderscheidde zieh in Vlaanderen zoozeer, stelden om naarEngeland te vlugten.Bj het
dat voor hem een tweede lersch regiment procès desKoningsbood hj zich aant0tverwerd opgerigt. Aan hethoofd daarvan werd dediger,doeh daarhjgeenantwoordontving,
hj na de overwinning bj Fontenoi Op het deed hj zjne pleitredein hetlichtversehjslagveld t0t brigadier benoem d. Tn hetv0l- nen.EenireJaren laterversc.
heen zjne:PDe'gende jaarnam hj deelaan deexpeditievan fense des e'migrésFrançais,adressêeaupetlple

?rins karel Ft
df
zt
zrc/ naar Schotland,streed Français(1794)'',welkegrootopzienbaarde.
ln 1747 in de Nederlanden en verkreeg den

Na de revolutie van 18 Brumaire keerdehj
rang van veldmaarschalk. Lodel
vl
jk XV be- naarFrankrjk terug en vestigdezich teB0rnoemde hem in 1756 t0tluitenant-generaalen deaux.LodewiikX VIIIverhiefhem t0tstaatsalgemeen bevelhebber van alle Fransch-oost- raad en pair. In de Kamer derPairs verdeI
ndische Koloniin.Lal%-Tolendalvertrok in digde hj de constitutionéle vrjheid en be1757 derwaarts, doch bereikte eerstna ver- schouwde eene krachtige aristocratie als den
l00p van eenjaarzjnebestemming.Aanstonds hechten grondslagvan den Staat.Hjoverleed
aanvaardde hj den oorl0g tegen deBritsche den llden Maart 1830.T0tzjne geschriften
bezittingen,veroverde een grootaantalsteden behoort: pEssaisur la vie de Th.W entworthj
en belegerde zelfs Madras, maar moest na comtedeStralbrd (1795;2dedruk 1814)''.
eene geweldige nederlaag onderde murenvan

Lam a isindeeersteplaatseenTibetaansch

W andewasjnaarPondichery terugtrekken.In Tvoord? hetw elk vnoeder dev z'Jelezzot'priester
Maart 1760 werd deze stad door een magtig beteekent.Het was voorheen de titelvan den
ta,en zjnegodsdienst
Engelsch leger en aan de zeezjde dooreene opperpriestervan Boeddl
vloot van 14 linieschepen omsingeld. Nadat werd door velen o0k metden naam van LaLall
y-Tolendalgedurende 6 maanden de bele- maïsmus bestempeld. Thans draagt er het

gering llad doorstaan? geraakte hj in een geesteljk opperhoofdden titelvanDalai-lama.
hoogstbenarden toestand.Hj wasgehaatbj Zie voorts onderLamaismns.
de bevolking en voerde bevel ovel- slechts
In de tweede plaats geeft men den naam
700 uitgehongerde soldaten, en toch bood hj van lama aan hetkameelschaap (Auchenia),
n0g vier maanden tegenstand.Eindeljk trad behoorende t0t de familie der herkaauwende
hj den 14denJantlarj 1761in Onderhandeling zoogdieren,terwjl hetmethetkameeleene
met den vjand,maarde Britschebevelhebber eigenaardige groep vormt,welke zich onderCooteverwierp zjnevoorstellen,zoodatPon- scheidt door het bezit van snjtanden in de
dichery zich 2 dagen laterOp genade en Onge- bovenkaak.Delama'szjn eehterveelkleiner
de kameelen en hebben geene bulten op
nade moest overgeven. Lal%-Tolendal werd dan
a1s krjgsgevangenenaarEngelandgezonden; den rug. M en heeft 3 soorten van lama's,
doch toen hj aldaar vernam ,dat men hem nameljk deeLgenljike.
rt
rz
4c':,in ongetemden

in Frankrjk van lafheid en verraad betigtte, staat 0ok gaanaeo's geheeten,z00groota1seen
verzoehtenverkreeg,
hjverlofOm naarParjs edelherten den k0p regtop dragende,in het

te reizen ten einde zich teregtvaardigen.Het wild brt
lin van kleur.maar getemdvaakwit,
Hof zou de zaak onderzoeken ; men liet hem grjs, bruin of zwart. Reeds in 1531 werd
een Jaar wachten en wierp hem daarnain de deze soort in Peru alslastdierrebezigd.Zj
Bastille.HetParlementte Parjsveroordeelde leeft in de bergstreek derAndesln Zuid-Amehem den 6den Mei1767 om onthoofd te wor- rika. Deze lama is een eigenzinnig dier,dat
den Omdathj debelangen des Koningsen de gewoonte heeft,de menschen in hetaanderIndische Compagnie verwaarloosd had,- gezigtte spuwen.Xen gebruiktzjnew0ltot

en,en zjn vleesch
en hetvonniswerd - terwjlmellzjnmond het weven van grovestofl'

had digtgesnoerd om hem het spreken te be- heeft den smaak van sehapenvleeseh.Deeerste
letten - 3dagendaarnavoltrokken.TienJaren lam a van deze soort,die naar Europa w erd
latex echter w erd, vooral door den invloed overgebragt,kwam in 1558te Middelburg aan
van Voltaire, het vonnis herzien en vernie- en men heeft in onzen ttjd vele pogingenaantigd,en Lally-Tpltzlt
'
/t
z!in zjne eerhersteld. gewend, om dat dier in midden-Europa een
TrophimeGlrard,markiesdeLally-Tolendal, nietlw vaderland te bezorgen.- Voortsheett
een zoon van den voorgaande en geboren te men de al
paea (Auchenia Pac0),doorvelen
Parjs den 52en Maart1751.llj waslid der slechts vooreene verscheidenheid vandevoorStaten-Geperaal in Frankrjk en vereenigde gaande soort gehouden,over hetgeheelkleizich in 1789 metden derden stand,doch ver- nerenvoorzien vanflnerwo'
l,- en eindeljk
schrikt door den democratischen geest der de rooyna(AucheniaVicunna), dien0g kleiNationaleVergadering,poogdehjlaterweder ner isen de hoogste gewesten van deCordilte naderen t0t het Hof.Als berigtgever van leras beneden de sneeuwgrens bewoont.Bj
het grondwets-comité deed hj het voorstel dit dier is hetgrootste gedeelte desligchaams
om 2 Kam ers in te stellen en ontw ikkelde bedekt met eene Ejne,zjde-achtige? rosse?
zjn plan in het geselrift: DRapport Sur le vaak zeer lange w 0l. Deze soort ls ongegotlvernement,quiconvientàlaFranhe(1789)''. temd,en de w0lwordtalleen opdeJagtverReeds na de gebeurtenissen van 5 en G Octo- kregen.

ber vertrok hj naarZwitserland,maarkeerde Lama is eindeltjk 00k de naam van eene
in 1792 terug naar Parjs.Na de catastrophe wollen stof van glad weefbel?maar somttjds
van 10 Augustus werd hj in hechtenis geno- 0ok gekeperd,diep en jl,welnig gevuld,Op
men,doch ontsnapteaan denSeptembermoord de regter zjde eenigzins gerouwd,doch weidoordien zjne vrienden hem in degelegenheid nig geschoren,en sterk opEanelgeljkende.
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Lam axsm us noemt men eene latere ont- volmaaktheid),geboren in 1391,in de dagen
wikkeling vanhetBoeddhaïsmus,bepaaldeljk toenhetkloosterTasji-tzoempogebouwdwerd
de vervorming der godsdienstdoo1-Tsonkltapa (1447),- Gedoen-Dqlàmtso(Geesteljkheid-zee)
die in 1357 in Amdo,eene provincie van Ti- van1476at'
,--Sadnam-Db
famtso(Verdienstenbet geboren werd.Nadatdezedeverschillenqe zee)van 1543 af,die deMongolen doorzjn
Boeddhaïstische scholen van Tibethad leeren bezool
tbj Altan-0AtZ
.
CAIr4wedert0thetBoedkennen,schiep hj een afzonderljkleerstelsel, dhaïsmus bragt en indestad Koekoe-chotoeen
en zjne werkzaamheid alsleeraarversehafte plaatsvervangerachterliet,- Jontan-Ds
jamtso
hem zo0 grooten roem ,dathj in korten tjd (Deugd-zoe),yeboren in 1589in Mongolië en
alle overige scholen verdrong.Als uitwendig

een achterklelnzoon van Altan-chaghan, -

teeken koos hj een geel priestergewaad in
plaats van hetroode en voegde er eene gele
mutsbjvaneigenaardigenvorm,weshalvezjne
aanhangers 0ok welrGeelmutsen'
'wordengenoemd.De voornaamstezetelzjnerleerwerd
het in 1409 door hem gestichte klooster Galdan bj Lhassa,voortsdenabjgelegenekloosters Sera en Braipoeng en hetmeerverwjderde Tasji-Loempo.Terwjl volgensde gewoontenvalzhetoudeBoeddhaïsmushetbeltloeden van geesteljke bedieningen grootendeels
afhankeljk wasvan hetgeesteljk aanzien en
van het aantal dienstjaren derafzonderljke
personen, was het sedert de Mongoolsehe
heerschappj,vooralnadatCltoebilaihetBoed-

ènNyay-<cl#-Zpùylp#-D:J'
c-f:o(Wjzeheerder
rede),geboren in 1617.Na een tusschentjd
met2 dalaï-lama'
s,die thansnietmeermeêgeteldwordelyvolgdenLobsang-Kalsang-Dqiamtso
(Mrjsheid-geluk.zee),geborenin 1706,- Lob.s
tzzw-flp'czzlptzl-f>
p'
tzvlfyo(deswjzenMandsjoerizee),geboren in 1758,- Loeny-Toy-bfjamtso
.

t0t1816,en 2 of3 lama's,die n0g voör
' het
aanvaarden hunnerwaardigheidvermoordwer-

den,- en eindeljk Ge-Moe-bs
jamtso,geboren in 1837.NahetoverljdenvandenDalaï-

Lama bepaalthet l0t, in w elken der pasgeboren ltnapen hj 0!
! nieuw in het vleesch
verschenen is.Daarbp wordtechier 00k gelet
op deafkom st,alsmede op detliterstew ilsbedhaïsmus omhelsd hadj in zwang gekomen, schikking van den overleden Dalaï-luama,
den opperbestuurder van het Sakia-klooster terwjl voorts de Chinêsche stadhouder des-

t0t hoofd der geesteljkheid en tevens t0t geljks zjn invloed laat gelden. Naast den
schatpligtigbeheerschervanTibettebenoemen, Dalaï-Lama en in denzelfden reuk van heiwaarbj dit ambt in den regelvaa den o(
)m ligheid staat de Pan-Fj/kzz-.
Wp.
po-Tq)'
e,in
op den neefoverging.De abten vanhetSakia- het klooster Tayii-luoempo gevestigd; deze
klooster behielden echter deze waardigheid w ordtbeschouw d als eene incarnatievan den
alleen onder de Joecs-dynastie;ten tjde der Dlt
Eiapi-Boeddha in hethedendaagschetjdperk.
Xizw-dynastie veranderden de omstandigheden, zoodat in 1373 vier en een menschen

amantijn (Manatus)ofXeekoeisdenaam

van een kruid-etend walvischachtig zoogdier.
leeftjd laterachtLama'smetdenvorsteljken Het heeft een plomp, schier vol'mloo! ligmantelwerden bekleed.Alseen teqenhanger chaam m et korte,zwakke voorste ledem aten
tegen deze hiërarchische erfbpvolglng vorm- en een breeden,platten staart.De kop,naau-

den 2 leerlingen van Tsonkhapa eenOgrspron- )weljks door een hals van de romp geschei-

keljk stelsel,0ok in hetOude Boeddhaïsmus den, heeft zeer kleine oogen, neusgaten en
niettevinden.Volgensdeuitsprakenderoude Iuitwendige gehoororganen. De bovenlip heeft
leer bestonden er 16 plaatsvervangers (.s/Atz- lde geda,
ante van ee-le sikkelvormige nap,die
'L
ratin het Tibetaansch naitan),belastmet Iover de onderkaak en de onderlip kan
de taak,om tebljven leven en de wachtte l
Iheengetrokken worden,en do bovenlip ismet
voelborstels bezet, w elke door aanhoudende
heo
l
u
d
e
n
o
v
e
r
d
e
v
e
r
s
p
r
e
i
d
i
n
g
e
n
b
e
wa
r
i
n
g
d
e
r
1
er in verschillende Oorden der wereld.De !wrgving afsljten. De mondopening is zeer
Chinézenhebbenhetaantaldiergeloofsbescher- klein, - de plaatsing der neusgaten,onder
mers,welke zj lo-lta,
n (in hetSanskriet4
::,
7:4:,3) den vorm van een paar halvemaansgewjze
noem en,t0t500 vermeerderd.Volgensde leer kleppen,vlak boven den rand derbovenlipj
der Geelmutsen wordtdie waardigheid hoofd- eene afwjking van de gesteldheid der ovezakeljktoegekendaandenBodhisattraAvaloki- rige walvischachtige dieren.Delamantjnleeft
Jdçrcrc, die niet eerder Boeddha worden en

aan de kusten van riviermonden ofm eren ,

zich in de Nirwâna oplossen kan,vöördathj voedt zich metplanten?en bereikt weleens
de geheelem enschheiddoordeleervan Boeddha eene lengte van 5 Ned.el.Hj isgezelligvan
verlostheeftvan hetljdenvandenkringlûop. aard, en de wgfjes ztjn zeer geheeht aan de

Hiertoe wordthj gedurig op nieuw geborenj
en deze vleeschwording (incarnatie)van den
Avalokiteqrara (00k Cltonyqjim-Bodhâsattra geheeten) voertden titelvan Dalai-lama.Dalaï

i
ngen.In Zuid-xmerika wordtveelJagtop
%J'o

scheideneTibetaanschegeesteljken voorltomt.

Lam arck (Jean Baptiste Antoine Pierre

heeft in het Mongoolsch de beteekenis van
zee en is eene vertaling van het Tibetaansoh

lamantjnen gemaaktO1u lzetvleeseh,datveel
overeenkomst heeft met varkensvleesch.Men
onderscheidt 3 soorten, nameljk: Manatus

(Jvq
:frt
zll van Braziliêl - Manalns /cfïr0é.
Jrï.
:
van de kust van Florlda,- en M aîkat'tbs & woord dqjamlso, datin den titelvan ondem ngqalensis van de westltustvan Afkika.

Bj hetbezoek van k
bhdnamt-bqjamtsoin M0n- Monet de), een uitstekend Fransch natuur-

golië in 1577isdie titel zoowel bjdeAI0n- ltundige, geboren uiteen adelljl
tgeslac,
htte
golen a1sbj de T'
.betanen en Chinézen alge- Barentin i11Picardiëden lsten Augustus1744,
meen in zwang gekomen.Deopvolgelldedalaï- trad in 1760 in krtjgsdienst, doch bepaalde
lama'
s zjn: Gedoen-boebpa (Geesteljkheid- zich kort daarna bj de studie dergenees-
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kundeen der natuurkunde.Nadathj zich ge- en maakte zich door de reorganisatie van het
ruimen tjd met de dampkringsleer had be- legerzeerverdiensteljk,hoewelhj zich vele

zig gehouden,besteedde hj zjn tjd aan de vjanden berokkende doorde verwjderingder
plantenkunde en bedacht eene nieuwewjze vlugtelingen en door de zuivering van het
om de planten in klassen te verdeelen,welke korps oëcieren.In 1855 zag hj zich belast
echtergeen bjvalvond,hoewelhj zeintoe- met hetopperbevelover de hulptroepen,n=r
passingbragtin zjne:pFloreFrançaise(1780, de Krim bestemd, en streed metroem bj
3 dln;2de druk 1793)'7,laterd00rDeeandolle Traktir.Voortswoondehj in 1859 den veldomgewerkt.Nadat hj voordebotanischeaf- togt in Lombardje bjaan dezjdedes K0deeling der sEncyclopédie méthodique'' van nings,dien hjmetraad en daad ondersteunPanckonckede eerste twee deelen geleverd en de.Toen Cavonr na denVredevanVillafranca
het voortzetten van 2 andere kruidkundige van het staatstooneel aftrad,aanvaardde La
werken aan Poieeten M /belopgedragenhad, Xcz
relprl de portefeuille van 00r10g en het

verwisselde hj de plantenkundemetde dierkunde, werd in 1792 hoogleeraar in de natuurljke historie in den Jardin des Plantes
en maakte zich in die betrekking zeer verdiensteljk.Hoewelhj gedurende de laatste
17 Jaren van zjn leven van het licht der
oogen beroofdwas,overleedhj metroem beladen op den 18den December1829.Van zjne
geschriften isvooralzjne:rllistoirenaturelle
des animaux sans vertèbres (1815- 1822,1
d1n; 2de druk 1835- 1845, 10 dlnl''hoogst
belancjk.Voortsve-'
melden wj zjne:gphilosophle zoölogique (1809, 2 dln)'',waarin
hj zjnewjsgeerlgegevoelensomtrentdenatuur mededeelt.Daaruitbljkt,dathj teregt
t0t de voorloopersvanDarwingerekendwordt.
La M arm ora (AlfonsoFerrero,marchese
di),een verdiensteljk Italiaansch generaalep
staatsman,geboren den l7den November 1804
uiteenaanzienljk Piêmonteesch geslacht,bezochtin 1816 de militaireaeadémieteTurjn
en verliet haar in 1823 als luitenantder arullerie.Nadat hj door reizen in hetbuitenland zjne kennishad uitgebreid,werd hj in

voorzitterschap van hetKabinet,hetwelk hj
behield t0t aan den terugkeervan Cavov in
1860.Daarenboven moesthj de portefeuille
van 00r10g aan Fxfiafstaan.Nadathjind6n
aanvang van 1861 als buitengewoon gezant
Berljn en Petersburg bezocht had,aanvaarddehj hetkommando overhettweedearmee-

korps te Milaan,maarnam weldrazjn ontslag,omdat hj Omtrent de leger-organisatie
met In
antL in gevoelen verschilde. In 0ct0ber van datJaar vertrok hj? in plaatsvan
Cialdini,alsburgerljk en milltairgouverneur
naar Napels,en in 1862 ontving hj hetbewind over alde Napolitaansche gewesten.Na
deSeptembergebeurtenissen te Turjn in 1864
belastte de Koninq hem methetvoorzitterschap van het Kablnet en met de portefeuille
van BuitenlandscheZaken,daarhjhetmeest

gesehiktgeoordeeldwerdom hetmisnoegender
Piémontézen uitden wegteruimenende over-

eenkomstmetFrankrjk,alsmededeverplaatsing der residentie naarFlorencetenuitvoerte

legqen.In hetbuitenlandbragthjvoortshet
Dmtsch-ltaliaanschhandelsverdragendeallian-

1831 kayitein en ondersteundemetkrachtde tiemetPruissentotstand.roenin1866deoorlog
hervormlngen, door koning Karel zlàdrf ingevoerd in de Pie'm ontésehe artillerie.In1845

met Oostenrjk uitbarstte,vergezelde.&4M arpiortz als minister zonder portefeuille en a1s

t0t maloor bevorderd,nam hj deelaan den chef van den generalen stafden Koning naar
valdtogt van 1848 enonderscheiddezichvooral het hoofdkwartier.Hj was de eigenljkeveldop den zden April op de hoogten van Pas- heeren deontwerperderkrjgskundigeplantrengo. Daarenboven redde hj door zjne nen. Zjne onverklaarbare werkeloosheid na
kloekmoedige houding bj de volksbeweging de nederlaagbj Custozza(24 Junj)deedhem
te Milaan hetleven van den Koning,datern- aanmerkeljk dalen in de openbare achting,
stig bedreigd werd.Htj werd dan ook tot want men meende daarin een toegeven m'tn
brigade-generaal benoemd en aanvaardde in

het conservatieve kabinet Alpêri den Q7sten
October 1848 de portefeuille van Oorlog,die
hj in November,bj den va1van hetministêrie, nederlegde. 00k in 1849 voorzag hj

de staatkunde van NapoleœtIII te zien.Na
het sluiten van den wapenstilstand met O0s-

tenrjk legde La Marmorazoowelhetministerambt a1s de betrekking van chefvan den
generalen stafneder.Voortsbevondhj zich
gedurende eenige dagen in de behoeften van van 9 Odober1870t0t25Januarj 1871als
dit departement.Na het sluiten van den wa- gouverneur.generaal en stadhouder des K0penstilstand ontving htl het bevel overeen nings aan hethoofd derzaken teRome,waar
reservekorps,hetwelk in Toscane het monar- zjn gezag zich uitstrekte over de geheele
chaal bestuur z0u herstellen,doch na de af- provinde.In menigbelangrjk geschriftheeft

treding van Giobertiteruggeroepen werd.L@ voorts deze bekwame sl
aatsman zjneyevoer cr-o'l vdrscheen na t
le voleindiging der lens over den politieken toestand van d1e dacatastrophe van Novara en moest toen met gen kenbaargemaakt.- Zjnoudstebroeder,
zjn korps,hetwelk niets geleden had,naar QarloFdrrero,marchesediLa A c,r-prc,prins
Genua terugtrekken, om aldaar een demo- ran r lzzerclp,geboren in 1788,overleed a1s
cratisehen opstand te dempen,- '
t geen hj luitenant-generaalin 1854.- Een anderbroem et kracht en beleid volvoerde. D e nieuw a

der, A lberto Ferrero, conte d; .51 M ammova,

Koning bevorderde hem t0t luitenant-generaal geboren in 1789 en overleden in 1863,leverde
en benoemde hem den 3#en N ovember 1849 onderscheidene belangrjkeqeschrif
ten,onder

t0tminister van Oorlog.Hj bleefin die be- welkeeen pvoyageenSardalgne(1839- 1857,
trekking onder d'Azegléoen 00k onder Carour: 5dln)'' zeer geroemd wordt. - De vierde
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broeder eindeljk)Alessandeo Ferrero,cava- zjn Ontslag.Hj overleed denlstenJunj1832,
liere diLa A t
zrzzlprc,geboren in 1799,stierf en zjne berr
afenis gaf aanleiding t0t eene
a1sluitenant-generaalin deKrim aandechôlera. bloedigebotslng in destraten te Parjs Zjne
Lam arque (Maximilien, graaf), 0en nMémoires''zjn in 1835 in h0tlichtverscheFransch generaal en staatsman,geboren den llon.
Qzsten Julj 1770 teSt.Severin hetdeparte- Lam artine (Alphonse Marie Louis Prat
ment Landes, betoonde zich reeds vroeg een de),eenuitstekend Fransch dichteren humavoorstander der Revolutie en trad in 1791 in nistisch staatsman,geboren den zlstenOctober
krjgsdienst.Met devöôrhoedevan de armee 1790 te Mainz,ontving zjne opleiding aan
der Pyreneën overvielhj in 1703 met;00 de school der Jezuïeten te Belly,toefde vergrenadiers Fuentarabia,veroverde deze plaats volgens eenige Jaren Op hetland,begafzich
en maakte 80 kanonnen en 800krjgsgevan- voortseenigen tjd op reis,en verwierfreeds
genen buit.T0t belooning van dit helde feit dadeljk een hoogenranga1sdichterdoorzjne
werd hj bevorderd t0t adjudant-generaalen XMéditations poe'tiques (1820)'', die wegens
diende in die betrekking in Italië en aan de haren verheven-godsdienstigen geest en diep
Rjn.Na den Yrede van Lunevillevoerde hj gevoel, gepaard aan een welluidenden versin Spanje als brigade-generaal bevel onder botlw, grooten bjvalvonden.Het H0fvesLeclere.A1szoodanig dlende hj ook in 1805 tigde zjne aandacht op den dichter en
gedurende den veldtogt in Duitschland. Na benoemde hem t0t gezantschapssec,
retaris te
het sluiten van den vredez0u hjJosepk .
P0- Napelsen te Londen en vervolgenst0tgevolnapartenaarNapelsvergezellen;0? dezereis magtigdeteFlorence.Een aanzienljk vermowerd hj in Tyrolondereenelawlenebedol- gen,hem dooreeneEngelschedametenhuweljk
ven, doch gelukkig gered, en in Beneden- gebragt,verschafte hem alhetgenotvan eene
Italië moesthj zich met8 krjgsmakkerst0- aristocratischelevenswjze,doch deedhem de
g0n de 50 man sterke bende van Ib-a Diavolo dichtkunstnietvergeten.ZjnepNouvellesméverdedigen. Zjn loFeljk gedrag te Napels ditations poétiques(1823)''en zjnerllarmobragt konillg Jose
ph tot hetbesluit Om hem ni
espoétiquesetreligieuses(1828)''verhoogden
jn roem als dichter en bezorgden hem in
t0tchefvan den reneralen staftebenoemen, z18
28 een zetelin de Fransche Académie.Na
maar hj wees dle betreltking van dehand
en zag zich in 1807 doorNapoleon t0tdivisie- de Julj-omwenteling keerde hj aanvankeljk
generaalbevorderd.Toen in 1808koning 3.fkeat hem de overrompeling opdroeg van het
eiland Capri, hetwelk door de Engelscllen
zorgvuldig w as versterkt en door H udson

Loweverdedigd werd,volvoerdehjdatstoute

w aagstuk in den nacht van den 4den op den

5den October.Daarnastond hjonderden 0nderkoning van Italië aan hethoofd van eene

divisie gedurendeden veldtogtvan 1809.Hj
nam bj Laibach 5000 oostenrjkers gevangen,veroverde 65 kanonnen en onderscheidde
zich in den slag bj Wagram doorzjn moed.
Na een kortstondig verbljfin ltalië begafhj
zich naarSpanje,waarhj onderzeermoejeljke omstandigheden tot aan den va1vanNappldoz
lvertoefde en dealgemeeneachtinr verwierf door zjne geestkracht, dapperheld en
menschenliefde.BtJ
'de eerste Restauratie nam
hj zjn ontslagj en na den terugkeer van
Napoleon belastte hj zich methetopperbevel
in de Vendée,waar hj veel gematigdheid
aan den dag legde. Toen de B onrbons nogmaalsverschenen,nam hj de wjk naarBelgië,maar ontving in 1818 verlofom zichw eder in Frankrjk te kestigen.Alsvaderlandlievend burger en als krjgsman gafhj t0t
aan 1826 eene reeks van geschriften in het
licht, waarin hj voorstellen deed - doch te

t0t het ambteloos leven terug en ondernam
eene reisnaarhetOosten.In Mei1832vertrok

hj teMarseille metzjne Femalin en dochter
in een door hemzelven ultgerust en bemand
vaartuig derwaarts.Eeneboekerj,wapentuig
en eenaantalkostbaregeschenkenvoorSleiks
en Pas
ja's nam hj mede en reisde als een
vorst,daar hj huizen aankochtom erafte
stappen en een grooten trein van paarden t0t

zjne beschikking hield.Zestien maanden besteeddehj aan dientogtenschreeftoenzjn:

Yoyage en orient, souvenirs, impressions,
penseesetpajsages(1835,4 dln)'',een bont
allerlei,sierljk van vorm ,vaak verheven en
stout van taal,m aar w el wat oppervlakkig

en nietaltjd volkomen Juist.Gedurende ztjne
afwezigheid was htjgekozen t0t lid derKamervan Afgevaardigden;hiervoegdehj zich
bj geenebepaalde partj en sprak gewoonljk
over onderwerpen, welke niet met de staatkunde in verband stonden.Zjnedichterljkej

zedeljkeenverdraygzaam-rodsdienstiregevoe
lensopenbaardehj voortsln zjngedlchtrJocelyn (1835).Zjn,,Lachuted'unAnge(1838)'
vond weinig bewonderaars,en o0k zjnep'
Recueillementspoétiques(1839)''blevenbeneden
'tgeen hjvroegergeleverdhad.Daarentegen
werd hj als redenaar in de Kamergedurig
t0t reorganisatie VAn het leger. hooger geacht,vooral nadat hj het woord

vergeefs
In 1828 nam jj
P
** als afgevaardigde van het gevoerd had overhetOosterschevraagstuk en
departement Landes zittiny in de Kamer, over de afschaëng der doodstraf.Behoudend
waarhj zich bj de oppositlevoegde.O0kna van aardjmaardoorden stroom van den voor-

de Julj-revolutie van 1830 verzettehj zich
tegen de staatkunde derxegéring.Bjhetontstaan van volksbewegingen in de Vendée zag
hj zich nogmaalsbekleed methetOpperbevel
in dewesteljkedepartementen,doeh ontving
weldra wegens zjne staatkundige gevoelens

uitgangvoortgesleept,vormdehjeenigentjd
metanderen eenekleinepartj(lepartisocial),

die alle zuiver-staatkundige onderw erpen gp
den achtergrond schoof,maar op eene huma-

nistisch-godsdienstige wjze de maatschappj

wilde hervormen door de beginselen van het
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Christendom op de wetgeving t0e te passen. rjke kronkelingen,onderscheidene eilandles
Gewoonljk stemde Lamartine met de meer- en aan hare boorden eene welvarende bevolderheid vö/r de regéring,doch weldra bragt king.- Hetgebied van dien naam isgeplitst
zjne:gllistoiredesGirondins(1847,8 dln)'', in deafdeelingen Lamatang-llir en Lamatangtintelend van republikeinschen gloed,hem aan oeloe.Iedervan dezeheefteenNederlandschen
dezjde deroppositie.Nadeomwentelingvan gezaghebber.Op hetgeheele gebiedvindtmen

1848,waaraan hj een werkzaam deelnam 172 dorpen met ongeveer 27000 zielen.
door de kracht zjner taal,werd hj1id van Lam b (Charles), een verdiensteljk Enhet Voorloopig Bewind en minister van Bui- gelsch schrjver,geboren teLondenden18den
tenlandsche Zaken, en zag zich door 10 de- Februarj 1775,werd aldaar opgevoed in het

partementen t0tvolksvertegenw oordiger geko- Christ
hospitaltegeljk metColeridhe.In 1792
zen in de Constitutionéle Vergadering en door kwam hj in dienstbjdeOost-lndlseheC0mdeze t0tlid van hetuitvoerendbewind.Eenige pagnie,was er t0tin 1825alsschrjverwerkmaanden langgenoothjdevolheid dervolks- zaam , ontving toen een aanzienljk pensioen,
Funsten wistdoormoed en welsprekendheid en overleed te Edm onton den zistenD ecem ber
ln gevaarljke Oogenblikken qroote onheilen 1834. A1s schrjvermaalttehj zich heteerst
af te wenden.Zjne aansluitlng aan Ledrx- bekend in het rluondon Magazine''j waarin
Rollin gyt'den eersten schok aan zjnepopu- hj onder den naam van prfïc''eene reeks

lariteit, en bj hetuitbarsten van hetJunjoproerhad hjalzjninvloedverloren.Vruchtelooszochthj zichterechtvaardigen in zjn
Feschrift: rTrois mois au youvoir (1848)en
ln zjne:mllistoire de la revolution de1848
(1849,2 d1n)''.De storm der Ontevredenheid
barstte l0sover den man,die,metde edelste

g
evoelensbezield!
debevolkinyvanFrankrjk
naar
ldealen hadwlllen hervormen
dichterljke
en daarbj de werkeljkheid, waarmede hj
rekening had m oeten houden,uitheto0g had

verloren.Bj de verkiezingen voorhet W et-

gevend Lipchaam in 1849 vond aanvankeljk
zjne candldatuur nergens ingang,zelfsniet

van gEssays''deed plaatsen!waarin hj zjne
Opwekkende levenswjsheid ln humoristischen
trant mededeelde. Zj verschenen later in 2
verzamelingen (1823en1831).Denzelfdengeest
ademen zjne gedichten, waaronder vooral:
The 0ld familiar faces'' melding verdient.
Zjne eerste verzen had hj met zjn vriend
Cltavles Lloyd onder den titel: pBlank verses
(1798)''in hetlicht gezonden. Zjn bljspel:
DMr. H. (1804)9' en zjn treurspel: rlohn
W oodville(1802)''vondenweinig bjval.Daarentegenwerden zjn:,,TaleofRosamondGrey
(1798)''en depTalesfrom Shakspeare(1807,2
dln;14dedruk 1865)''algemeen gelezen.In

in zjnegeboorteplaats.Eersteeneherkiezing de:pspecimensOfEnglish dramatic poetswho

in Orleans verschafte hem een zetel in de lived aboutthe timeofShakspeare,withnotes
Nationale Vergadering. Na den staatsstreek (1813;2dedruk 2 dln 1835)''weeshj op de
van 2 December 1851 keerde hj echtert0t zuiverheid van taalbjdeoudetooneeldichters.
het ambteloos leven en tOt de letterkunde ZjnerAlbum verses,withafew Others(1830)''
terug.Algymeen werd afgekeurd,dathj,om bevatten zeer markwaardige gelegenheidsge-

zjn famillegoed Milly te behouden,hetpu- dichten.Eeneverzamelingvanzjnegeschriften
bliek inwjdde in de geheimen zjner jeugd in proza is in 1835 in 3 deelen en eene van
door zjne: rconidences (1849)'' en zjne z
1t
8jne
64)y
ln
edhic
eh
tte
ln
ichi
tnve
1r8s3
c6
hene
(ni
n.
euwe
- uitgave in
XNouvellesconqdences(1851)''in hetlichtte
Zjne zuster
geven, en vooraldathtl,om zjne geldeljke M ary Ann Lamb,geboren in 1767,heeftm eaangelegenheden te verbeteren, tot eene 0p- degewerkt aan de: rTales from Shakspeare''
pervlakkige veelschrjverj verviel, terwjl en stshreef:rMrs. Leicester's school(1809)''.
tevensvelerleikunstmiddelen - zelfsloterjen Vervolgensaan zielsziekteljdende,werd zj
en inteekeningen n0g onvoldoende bleken, door
haren broeder zorgvuldig verpleegd.Na
om den afgrondzjner zorgeloozeverkwistin- ZI@*J@n dood droegen zjne vrienden zorg voor
gen te dem pen. Tot de vruchten dier veel haar)en zj overleed den zosten Mei 1847.
schrjverj behooren:oHistoiredelaRestauration(1851- 1853)'',- pllistoiredelaTurquie
(1854,6 dln)'',- Histoire de Russie (1855,
2 d1n)''
, alsmede een aantalletterkundige
bladen,zooals:rLeconseillerdt
lpeuple(18491850)7'
,- !
,Le dvilisateur (1851)*:,- en een
XCoursfamllier delittérature(1856enz),,
.Hj
overleed te Passy bj Parjsden lstenMaart
1869.Zjnegezamenljke werken zjn bj herhaling tlitgegeven,en zjnesMémoires'verschenen in 1871.

Lam atang is de naam van eene rivier en

van een gebied o? Sumatra in de residentie

Lam bach,een vlek in Oostenrjk ob der

Ens,in eene bergkloofaan de Traun en aan
den spoorweg van Linz naar Sal
zbury gelegen,telt slechts 2000 inwoners,maar ls ver-

maard wegensde abdj derBenedicttjnen,aldaar in 1056 gestichf. Men vindt er eene
belangrjke bibliotheek van 30000 deelen met
vele wiegedrukken en theologische handschriften, - voorts eene verzameling van

schilderjen en gravuresen een wél-geordend
archief. De spoorw eg loopt er over de Traun
langs eene prachtige kerk, uit 3 soorten van
marmer opgetrokken.

Palembang.Derivler ontvangtde waterender
Lam balle (Marie Therèse Louise de SaSelangis, wellte uit Pasoema Lebar komt en voye-carignan, prinses de), een slagtoler
vloeit met eene zuidwesteljke rigting ten van den bloeddorst der groote Fransche Rewesten van de hoofdplaats in de M oesi.De volutie,werd geborenteTurjn den 8stenSep-

Oevers zjn bergachtig en boschrgk,en men tember 1749. Zj was de dochter van prins
vindt er steenkolen.De Lamatang heefttal- Lodewj;k T'
scfprAmad&srlzlCarignanenvan

LAMBALLE- LAMBERT.

649

prinses Cafharina A'
esddffe ran #'
:.
:dds-#Adïz
)- zi
jne betrekkingj omhelsde de R.Katholieke
fels-Rotenburg.Zj onderscheidde zich zoowel odsdienst en werd directeur van de Keizer-

doorschoonheid alsdooreen beminneljk ka- ljke bibliotheek te W eenen.Hj bragtvele
rakter,en Lodew'
jk XT', koning van Frank- verbeteringen t0t Btand,welke hj in zjne:
l
rjk,deedhaarin1767in hethuweljk treden DCommentarii de bibliotheca caesarea VindometLouis .
z
l.lpztx93t9: Josephz
s'
ftwzïyltz.
sde.
&2
zr- bonensi(1665- 1679,3 dln;2dedruk 1766bon,prins de Lamballe.Reeds na 15 maanden 1T82)'
/ beschreven heeft.Voorts leverde hj
verloor zj haren 20Jarigen,doorlosbandig- eene uitstekende schets van de geschiedenis
heid uitgeputten gemaal. Toen Marie 2z/Jp1
'- der letterkunde onder den titel:mprodromus

nette,degemalin van Lodewok x
'trTrf,zich in historiaeliterariae (1659;2dedruk 1710)''.
Frankrjk vestigde,sehonk zj baretoegene- Lam berg (Franz Philipp,graafvon)jde
genheid aan de prinses deLamballeen verhief telgvan een oud en aanzienljkOostenrjksch
haar t0t grootmeesteres. De vriendschap van geslaeht: werd geboren den 3osten November
deze 2 vrouwen werd n0g i
nnijer?toen de 1791,trad in 1810 in oostenrjksche krjgsOmwenteling het Koninkljk Huls bedreigde. dienst en nam als kavallerie-oëcier deelaan
Bj de poging des Konings om uit Frgnkrjk den Oorl0g tegen Napoleon.Na hetsluitenvan
te vlugten (20 Mei1791)verlietookdeprinses den vrede klom hj sgoedig op en werd in
de Lamballe Frankrljk,met hetdoelom zich 1843 bevorderd t0t lultenant-velt
llnaarschalk.
in EngelandwederbjdeKoninghzteVoegon. '
W egens zjne goederen in Hongarjehad hj
Toen zj echtervernam,datgenoemdepoging zitting aan de tafelder Hongaarsche magnamislukt was en dat hetKoninkljk gezin er ten.Toen voorts aartshertog Styanus H0nn0g erger aan t0e was dan te voren,besloot garje verli
eten Jellas
jiqjmetzjn leger0pzj,in strtjdmetden raadharerbloedverwan- rukte naar Pesth, werd von Lamberg door
ten?naarFrankrjk terug tekeeren en kwam een Keizerljk besluitvan 25September1848
in Februarj 1792wederte Parjs.Na de ge- bcnoemd t0t Koninkltik commissaris in Honbeurtenissen van 10 Augustus Ontving zj ver- garje en t0t opperbovelhebberdergezamenlof, om de Kûningin in de gevangenis bj ljke geregelde en Ongeregelde troepen.Niette staan, doch werd korten tjd daarna op temin verklaarde de Hongaarsche Nationale
last van den gemeenteraadvanharegebiedster
gescheiden en uit den Templenaar de gevangenisLa Force overgebragt.Dââr verschenen
de m oordzieke benden in de eerste dagen van
September. In den morgen van den 3den dier
maand Tverd haaraangezegd,dat zi
jzichgereed moest houden Om naar de abdj te verhuizen.Men bragthaar echtervoor eeneregthank,doormoordenaars gevormd,en gelastte

Vergadering diebenoeming onwettig en nietig
en allen, die aan von Zczzll6r.g gehoorzaam -

den,schuldig aan hoogverraad.Hj begafzich

echter terstond naar de hoofdstad van Honga-

rje,dpch werd den 28sten September op de
brug tusschen Ofen ec Pesthdoorhetwoedend
gem een vermoord.
Lam bert. onder dezen naam vermelden

wj:
haarte zweren,datzj devrjheid en geljk- Lambertvanzl.
dc/ztz
#àzàlf
xr.
g(LambertusSchafheidliefhaden datzjdenKoning,deKonin- naburgensis), later gewoonljk Lambert rozl
gin en hetkoningschaphaattt..pDeneersten eed Herqfeld genaamd,eenmiddeneeuwschDuitsch
wi1ik a:eggen''gafzj ten antwoord,rdoch geschiedkundige.Hj werdgeboren teAschafdentweeden kan lk onmogeljk zweren;daar- l'enburg in het land van W iirzburg,woonde
tegen verzetzich mjn hart''.onderscheidene a1smonnik in deabdj Hersfeld ofHirschfeld
omstanders,die haar wilden redden,rigtten derBenedictjnen,volbragtomstreekshetJaar
het w oord tot haar: doch deram pzalige vrouw 1058 eene reis naar Jerusalem , en overleed,
zag en hoordenietsm eer.mM enstellemevrouw naar men meent,omstreeks hetJaar 1100 in
in vrjheid'',zeide de voorzitter,en ditwoord het klooster Saalfeld. Na ztjn terugkeer uit
was het vastgestelde teeken,dat zj sterven Jerusalem schreef htjin de eerste plaats een
moest.Toen zj,door2mannen ondersteund, epos OVer de gebeurtenissen van zjn tjd,
de deur bereikte, Ontving zj een sabelhouw doch dit geschrift is niet t0t ons gekomen.

over het achterhoofd, en een tweede deed Ook Van eene geschiedenis van het klooster
haar ter aarde zinken. Nu hieuw men het Hersfeld in 1074 vervaardigd, zjn slechts
hoofd van den r0m P en rukte haar het hart eeni
ge fkaymenten bewaard gebleven.Daarenuit de borst; beide w erden op pieken gesto- tegen bezltten wj van hem een: rchronicon
ken en daarm ede trok de woeste menigtedoor historicum apud Germpnos''
,waarinhjdegede straten van Parjs t0t onder devensters schiedenis van de schepping derwereld aft0t
van den Temple,waar zich de Koninkljke 1050 Zeer beknopt en vervolgens t0t aan
familie bevond.
1077 uitvoerig beschrjft.Ditgeschriftisa1s

Lambeck (Peter),gewoonljk Lambeeelus bron der geschiedenis zeer belangrjk. Hj
genaamd, een verdiensteljk beoefbnaar van paarteen Juisten biik aan een scherpzinnig
de geschiedenis der letterkunde, geboren te ogrdeel,en zjne taaliszuiveren vloe/end.
H amburg in 1628 en gestorven te W eenen in
1683,
studeerde in H olland, Frankrjk en
Italiè- en aanvaa!'dde in 1652 hethoogleeraarsambt ill de geschiedenis en in 1660 hetrectoraat aan het gym nasium in zjnegeboorte-

Deze kroniek is opgenomen in het 5de deel
der pMonumenta''van Pertz.

Jb/ltzzlzlHeinrielt .
Atzplldr/, een wjsgeeren
wiskllndige. Hj werd geboren den 26sten
Augustus 1728 te Mi
ihlhausen in hetFransehe

de
temcnt
n ke
enr.was de zoon van
stad.Twee Jaren laterdeed hj,ten gevolge e
epar
nb
ehoeligHaut
en klRhi
eêrma
van kerkeljkeonaangenaamheden,afstandvan
Daarhj bj dag
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zich methetvaderljk handwerk moestbezig trum regium sive regllm Hispaniae series
houden,zochthj desnachtszjn kennisdorst (1628)': Theatrum regium siveregum Ara-

goniae brevis series'' - pTheatrum regium
sive regium Navarraebrevisseries''- p'
rheasteldenom onderwjsteontvangen.Htjmaakte trum regium sive regum Portugalliae brevis
snelle vorderingen in de wiskunde,wjsbe- series'',- rvita beatae ImeldaeLambertinae
geerte en Oostersche talen,verkreeg wegens (17Q5)'',- en nParaenesisadvirtutem capeszjnfraaibandsehrifteenebetrekkingalssohrj- sendam etadulterinam voluptatem contemnentebevredigen.Ditwerdopgemerktdooreenige
menschenvrienden,die hem in degelegenheid

ver,werd boekhouder in eencjzersmelterj,
zag zich op l8-larigen leeftjd benoemd t0t
secretarisbj lselin teBasel,dieeendagblad
uitgaf,en werd eindeljk huisonderwtizerbj
den yresident von Salis te Chur, waar hj
zich ln zjn vrtjentjdvooralopdewiskunde
toelegde.In 1756vergezeldehj zjneleerlingen naar Göttingen) in het volgende Jaar
naar Utrecht? en in 1758 op eene reisnaar
Parjs,Marsellle en Turjn.Daarna toefdehj
te Augsburg, Miinchen, Erlangen, in Zwitserland ente Leipzig,totdathjin 1764naar
Berljn vertrok,waarFrederikdeGrtltl
f:hem
tot opperbouwraad en t0t lid der Académie
van W etenschappen benoemde.HtIoverleed
aldaar den 25sten September 1777.Hj heeft
inzonderheid de grondslayen gelejd voorde
leer van het meten der lntensitelt van het
licht, zooals bljkt uit zjne:rphotometria,
seu de mensura et gradibps luminis,cûlortlm
et umbrae (1760)',
.Ook ismen aan hem de
theorie van denroephoornverschuldigd.Voorts
schreef hj:pNeuesorganon,oderGedanken
iiber die Erforschung undBeziehungdesW ahren (1764,2 d1n)'')- pAnlage zurArchitektonik oder Theorie des Einfachen und Ersten
in der philosophischen und mathematischen

dam (1640)*'.

Lam bertusNeen heiligeen martelaarder
R. Katholieke Kerk , bekleedde in de 7de

eeuw in zjne geboorteplaats Maastricht gedurende omstreeks 40 Jaren het ambt van
bissehop.Hj onderscheiddezich doo1-Chris-

teljke dengden, verkondigde het Evangelie
metjver ln hetNoorden en had temidden
derstaatkundige omwentelingen in het Frankische rjk veel te verduren.Devrjmoedigheid, waarmede hj Pepqn van A'
erdftzlbestrafteoverzjn huweljk metAl
plteis,nadat
hj zjne gemalin Plectvude verstooten had,
kostte hem het leven, daar hj in 708,uit
de kerk te Luik komende, door Dodo,een
broeder van Alpl
teis, werd vermoord. Zjn
gedenkdag valtop den 17den September.
Lam besc (Charles Eugène van Lotharingen,prinsde),geboren den 25stenSeptember
1751,was een telg van een zjtak van het
Huis van Lothamingen en een zoon van den
graaf v@n .
rrippg
zld. Als bloedverwant van k0ningin M arie zz
àfpldff: zeer gezien aan het

H0f,werd hj in 1789 groot-stalmeestervan
Frankrjk en bevelhebber van het regiment
Royal-Allemand,bj deeerstewoelingen der
Omwenteling t0t beseherming van hetH0f
bestemd.om zjn moed tetoonen,dronghj
aan het hoofd van dit regimentop den 12den
Julj 1789 over de Place Louis XV in den

Erkenntnisz (1771,2 dln)'',- pKosmologische Briefb iiber die Einriehtung des W eltbaues (1761)'')- er merkwaardiye brieven tuin der Tuilerieën en deed de volksm enigte
aan Kant.in de rvermischte Schrlften''van
téén stuiven,wellte er dageljksvergaderde
laaLtsam
tgen
oert
mq
geg
n.de naam van een ui
Om naar de straatredenaarsteluisteren.Velen
be
le
aui
St
mi
tle
öve
is
plantengeslacht uit de fam ilie der Proteaceën.
H et Onderscheidtzieh door een 1-t0t k-bloemig om windsel, een platten,naakten vruchtbodem , een buisvûrm igen, 4-spletigen kelk,
4 klieren onder het vruchtbeginsel en eene

werden daarbj gewoud en hj zelfbragtaan

e
en gebrekkigen qrjsaard,die zich nietspoedig genoeg verw pderen kon, een sabelhouw
toe.Daardoor steeg de verontwaardiging des

volks t0t woede. Htj werd aangeklaagd als
eenhokkige zaaddoos.Hetomvataltjd-groene een koningsgezind zam enzw eerder door het

heesters uit Nieuw -llolland, w aaronder zich buitenland omgekocht,doch de regtbank vervele sierplanten bevinden,vooralL.ycAlcftz wierp die beschuldiging alsongegrond.Daarop

A.Br.metroode bloemen, L.drïcct/àlïl
A..
Br.,- en L.formosa &Swz.met fraaje
scharlakenroode bloemen.
Lambertini (Jean Baptiste), heer van
Gkmyshoven, een Zuid-Nederlandsch geschiedkundige en afstammeling van een aanzienljk

vertrok hj naar Duitschland en woonde in

1793 in hetleger der Verbondene Mogendhe-

den den veldtogt in Champagne bj.Na zjn
tertlgkeer trad hj in dienstdesKeizersvan
Oostenrjk,werd eerst generaal-malooren in

1796 generaal-veldm aarschalk. ln die betrekltaliaansch geslachtjw erd geboren teAntwer- king nam hj metzjn broeder,den prinsde
fzv& zzlozlf,deelaan alle veldtogten tegen de
pen in 1570, studeerde te Leuven en legde F'

zich vooral t0e op de j'
eschiedenis.Na het FranscheRepubliek en hetKeizerrjk,zonder
voleindigen zjner studièn deed hj eenereis zich in eenig opzigtteOnderscheiden.In 1816
doorFrankrjk en Italië,toefde eenigen tjd trad hj in hethuweljk metdeweduwe van

te Rome,werd te Bologna bevorderdt0tdoc- den graaf Tan Oollnredp, dûch liet zich 00k
t0r in de beideregten,bezochtMbréa,keerde Nveldra Yveder van haar scheiden. Toen de
naarItalië terug,en gingdaarnaoverD uitsch- z?ourbons den Franschen troon herkregen,
land weder naar de N ederlanden. Hier aan- verleenden zj hem de waardigheid van pair,
tan .Flùpefz./'en denmaarvaardde hj de betrekking van maireteHalle den titel van hertog '
in Henegouwen,deed nogm aalseen togtnaar schalksstaf. Deze gunstbewjzen) tûegekend
Rome en overleed omstreeks hetjaar 1650. aan een buitenlandsch generaal, die langer

Van zjne geschriften vermelden wj:p'
rhea- dan 20 Jaren tegen Frankrjk dewapenshad
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gevoerd, verwekte groote ontevredenheid, fïl:(1564en later),- van Plautwn(1576en
hoewelLaabese geen gebruik maakte van de later),- en van Cieero (1566,4dln,enlater).
tzgf
xd.
vLambin!cen Vlaamseh dichter
daardoor verkregene regten.Ht
j overleed te Jean J'
W eenen den zosten Npvember 1825.
en geschiedkundige.H!jwerdyeborenteYpe-

Lam bèse is de naam van eene Fransche ren den lsden Julj 1765,ontvlng zjneopleiding te Cassel, waarhj zich metoudheid-

strafkolonie in Algérië in de provincie C0nstantine,3 uurgaanstenzuidoostenvanBatna,
M n den voet van het Auresgebergte, 1000
Ned. el boven de Oppervlakte der zee.De
kleine plaats, in 1849 gesticht, bestaat uit
eene cellulaire gevangenis voor400 personen,

kundige studiën bezig hield en keerdena ver-

l00p van 4 jaren in de ouderljke woning
terug.W eldrawerdhjgeplaatstophetbureau

van deOt
lzlïzlcà,nam les aan de teeken-acadé-

mieen behaaldehierin1788den eerstenprjs.
uitambtenaarswoninçen,kazerne,postertj,hos- W egens zjn fraai handschrift verkreeg hj
pitaal, kerk en eeinge huizen van particulie- voorts eene betrekking bj den heerM alou,
ren,w elke er slechtsten getale van 400 aan- een rt
jk koopman,en in 1797bj registratie

wezig zjn.De plaatsverwierfeenetreurige en domeinen.Drie Jaren laterwerd hj ontvermaardheida1sdeportatie-verbljfvoorstaat- vangervanregistratieteKortrt
ik,dochkeerde
kundige overtreders. Tegenwoordig.evenwel na eenigen tjd naarYperenterug,waarhj
heeftmen er slechts eene militairestraf-inrig- ontvangerbj hetbestuurderburgerljkehos-

ting.- De plaats verheftzich te midden der pitalen en tevens archivaris werd. In 1809
bouwvallen van het oude Lal
nbaesis,ten 0n- werd hj chef en in 1816secretarisvan het
regte Lamïessa genaamd. Ddze was in den bureau der l
losgitalen en bekleeddelaatstgetjd derRomeinen dehoofdstadderprovinciën noemde betrekklng t0taan zjn dood op den
Mauritania en Numidia, en gedurende 3 l7den Januarj 1841.lnmiddelswashjin1819

eeuwgn - van Auyust'
us t0t Constantl
jn - Ook t0t stads-archivaris benoemd, en hj
bleef zj het hoofdkwartier van het derde maakte van degelegenheid?hem hierdooraanAugustjnsche legioen,hetwelk ereenever- geboden,z00jverig gebrulk,datzjnenagesterkte legerplaats had. De muren van deze latene papieren,welke bjna alle betrekklng
dienden later t0t oprigting der Fransche
strafgevangenis. Voorts heeft men ern0g de
muren van het praetorium , dat 33 Ned. el
lang en 28 Ned.elbreed,uitvierkalltesteen-

hebbenopYperen,12octavodeelen,27kw artodeelen en 11 foliodeelen uitmaken,van w elke

40in de Vlaamschetaalgeschreven zjn.Hj
was lid van een groot aantal letterkundige

blokken gebouwd en rjk versierd is.Men genootschappen inBelgië,vandeKoninkljke
heeftaldaareen gedeeltederopgedolvenkunst- Acadêmie te Brussel, van de Maatschappj
werken geborgen, zooals marmpren standbeelden van Zeus (Jupiter),Aseleplas(Aesculapius)en Hygiaea,borstbeelden vanRomeinsche Keizers en Keizerinnen, doodkisten,
opschriften enz., welke men verschuldigd is
aan de nasporingen van Delamare, Carbueco ,
en Adzàïdr. W jders ziet men er de
bouwvallen van een triomfboog,van een am-

va'
n Nederlandsche Letterkunde te Leiden en

phitbeater,hetwelk eenemiddelljnheeftva'
n
100 Ned.elen 10000 personen bevatten kOn,
van een tempelvan Asclepos (Aesculapius)
m et Dorische zuilen , m armeren trappen en
talrtike standbeelden, van ecn tempel van
P@llas(Minerva),vaneencapitobl,vanbaden,
van eenewaterleidingenz.Zjwasdegeboorteplaats van Jugwrtha en M asinissa.In de 5de
eeuw na Chr. werd zj door de W andalen

Op de aloude aenstelling van voogden,sche-

riddervan deLeopoldsorde.Metzjnegedichten,wier vervaardiging hj alseene verpoozing van ernstiger arbeid beschouwde, behaalde hj 39 prjzen.Van zjne geschriften
vermelden wj:pAenmerkingen op hethandschrift,voortitelvoerende:Bewerpvan Vlaem-

schespelling enz.(1815)''
- nonderzoekingen

pe
nen en raeden derstadYpre enz.(1815)''
,
ekenkundige ljstvan onuitgegevene
oTjdr
handvesten enz.(1829)'' - pverhaelvan den

m oord van eenige schepenen, raeden en andere inwoners der stad Ypre, gebeurd den

29sten en 3osten November 1303 (1831)1'-

XEeuwigdurende verbond tusschen Jan 111,

hertog van Brabant,en Lodewjk I, gru f

verwoest en bleef Onder het Arabisch en van Vlaenderen'' - pNalezingen ofvervolg
Turksch gezag onbew oond envergeten,totdat van de tjdrekenkundige ljst van uitgegevene
zj in 1844 gedurende een veldtogtvan den handvesten (1832)'' - pBelegvanYyre,door
hertog '
d
lc,
l Zmmale door den kommandantDe- de Engelschen en Gendtenaers,ten Jare 1383
lamare teruggevonden werd.
enz.(1833)'' - rolivier van Dixmudeenz.

Lambin.onderdezennaam vermeldenwj: (1835)'',- en rlanvanDixmude enz.(1839)''.
Deno Zc-sizl,gewoonljk Dionysins Lam- Hetborstbeeld van Lambén isgeplaatst in de
Nsf
:.
:geheeten,een Fransch letterkundige der openbareboekerj zjnergeboorteplaats.
16deeeuw,geborenin1515teMontreuil-sur-Mer.
Lambrecht (Jan),een Vlaamsch regtsgeHj studeerde te Amiens en zettezjneoefe- leerde, leefde te Brugge in het midden der
ningen voort in Italië.Na zjn terugkeerin 17de eeuw en schreef: DVlaemsche VredeFrankrjk zag hj zich in 1560 aan hetC01- vreucht,naer eenepynelycke droefhejt400r
lège de France benoemd t0t hoogleeraar in den grouweljcken Oorlogh,nu verandertin
dewelsyrekendheid en kortdaarna t0thoog- een aengenaemepejs(1659)'/,- ovbrstelycke
leeraar ln deGrieksche letterkunde.Hj was minnelusten en Koninklyck Bruyloftsgedicht
metjverwerkzaam en overleed in 1572.Hj (1651)'' - rDeuchdenlof,totwellecomwenheeft uitmuntende uitgaven geleverd van Ap- schinge van den doorluchtigen heer CaroluB
ratéus(Leidenj1564 en later),- vanIzacee. van den Bosch'')- rW onderen der H.shdt
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Halle enz. (1482)'',- pBethlehem ,vertoo- banken.Zj dient nietalleen t0tversieringj
nendeden H.Kersnachtenz.(1685)''- mRa- m aar 00k 0m het behangsel te beveiligen.
chel ofte thonneel van oprechte lietde enz. Lambriséringen wordengewoonljkinelkander
(1662)'7- psehoonlleyt
ltsramplotenz.(1661)'' gewerktdoorregel-Ofstjlwerk,datpaneelen
,L0fde
rbouwlustenz.(1665)'') XG0e. omsluit.00k kan zj bj wjze van pedestal
weke enz. (1678)''1 rMeydroom enz-''
van onderen met eene plint en van boven
en rGoddelycke Vrede-lof''.
met eene kroonljst worden voorzien,ofmet
Lam brechtsen (Nicolaas Cornelis), de pilastertjes worden betimmerd. Voorts geeft
telg van een aanzienljk Zeeuwsch geslacht men dien naam aan borstweringen op eene
en een verdiensteljk geschiedktmdige,werd kroonljst, wanneer zj van hout vervaargeboren te Vlissingen den Qgsten Februarj digdzjn.
Lam bruschini. Onder dezen naam ver1752, bezocht de Latjnsche schoolin zjne
geboorteplaats,studeerde te Utrecht en werd melden wj:
er in 1773 bevorderd t0t doctor in de regten
Ll
làqi .
zit
zvllrsf,
scàizlij een cardinaal,dieals
op eene pDissertatio historico-juxidica inaugu- ministervallpaus Greyorius X VI grooten inrales, sistens defensionem civitatîs Vlissinga- vlgë(
1 had.Hj werd geboren te Genua den
nae in libertatem sevindicantis''.Mfeldraw erd

16den Mei1776 en opgenomen in de orde der

hj pensionaris honorair en kortdaarna pensional'is van zjne geboortestad.Tevens vervulde hjgeduriggewigtige staatseommissiën,
zoowelbj deprovincie alsbj degeneraliteit.
Zjn moed en standvastigheid in hethandhaven van 'slands vrjheden en regten waren
oorzaak,datin 1787 zjnhuisdoorhetgraauw
geplunderdwerd.In datjaarten gevolgeder
omwenteling ambteloos geworden, deed hj
mettweezjnervrienden eenereisdoorZwitserland,Frankrjk en Duitschland,en wjdde
zich vervolgens te Middelburg aan de beoefening der letteren.Ilverig werktehj aan de
XBflvoegsels ennalezingen''voordennieuwen
druk van Waqenaar.In 1795werdhjwegens
Vlissingen gedcputeerde ter vergadering der
Statenvan Zeelanden doordezeaf
kevaardigd
naar deStaten-Generaal,waarhj de beraadslagingen bjwoonde os'
e1' de alliantie met
Frankrgk en overhetbjeenroepen eenerNationale Vergadering. Hj stelde zich echter

Barnabieten.Later washj bisschop van Sa-

niet beschikbaar voor die Vergadering,vestigde zich w eder te M iddelburg en w erd er
aan het hoofd geplaatst van het bewind der
Oost- en W est-lndische zaken.Koning Lode-

bina, vexvolgens aartsbisschop van Genua en
zag zich in 1831 bevorderd t0t cardinaal.

Daarna bekleedde hj bj GreyoriqsXFf de
betrekking van secretaris van Buitenlandsche
Zaken en van minister van Onderwjs en
daarna ook die van secretarisderPausgljke
Breven en van bibliotheearis van het Vaticaan.Hj bevorderde destaatkundige vervolgillgen enmaaktezich hierdoorbjdeRomeinen zeer gehaat.In 1845stondhj de portef'
euillevan onderwjsafaanMezz@anti.Toen
in 1846de tegenwoordige Pausgekozenwerd,
ontving Lambrltsehini bj de eerste stemming
de meeste stemmen.Tiv.gIX benoemde hem
t0t lid der staatsconsulta en bevestigde hem

in zjneambten alssecretarisderBrevenena1s
bibliothecaris.In 1847werdhj bisschop van
Porto.SbnRufnoen CivitaVecchia,alsmede
groot-kanselier van alle Grden en een der dekensvan het CollegioSacro.Bjhetuitbarsten

der staatkundige woelingen nam hj de wjk
geenszins veilig,zoodat hi
lnaar Rome terugkeerde.In November 1848 vlugtte hi
j naar
naar Civita Vecchia, doeh achtte zich hier

dtl
'
'
i
/k benoemde hem t0tstaatsra,
ad in buiten- Najels, toefde vervolgens bi
j den Paus te
gewone dienst en raadpleegde hem gedtlrig. Gaeta en keerde metdezen terug naar Rome
Lambrechtsen was lid der tweede klasse van in 1850.Daarna zaghj zich t0thuiscardinaal
hetKoninkljk Nederlandsch Instituut,lid der van den Paus benoemd,en overleedden12den
Maatschappj van NederlandscheLetterkunde M ei1854.
te Leiden en voorzitter van het Zeeuwsch
Rafalle ZczzlsrffycAizlï, een Italiaansch letGenootschap,en overleed den QlstenMei1823. terkundige en een neefvan den voorgaande.

W j hebben van hem : monderzoek ofgraaf Hj werd geboren teGenua den 14denAugusPhilips IIl zich ooit door den Roomschen tus 1788 en overleed den 8sten Maart 1873 te
Ontslaan van den eed bj Florence op ztln buitenverbltlfSan-cerbone.
Pa
us
ba
br
ede
dnoedne<r
het
aahe
nva
egéringgedaan(1782),)
,Bestemd voorden geesteljken stand,vertrok
XVan MTtjn,Lambrel
.htseu enW ichers,rap- hj l
-eedsvroeg naarRomeom indetheologie

port over de zaken der Mrest-lndische Com - te studêren en Oefende zich verderteOrviêto,

pagnie (1787)'',- pltorte beschrjving van waar zjn Oom bisschop was,vertoefde er
de ontdekking van Nieuw -Netlerland,w eleer geruimen tjd alspriester,bragteenigejaren
eene volkplanting van het Gemeenebest der Op Corsica dool,en vestigde zich in 1816 te

VereenigdeNederlandeninAmerika(1818):',-

Florence.Dâârwjddehj zichuitsluitendaan

XBeknopte geschiedenisvandeMiddelburgsche de studie,totdatin 1826 Vieîtsseuœ hem aanrederjkkamerhetbloemken Jesse (1819)''
,- spoorde om deel te nemen aan de redactie
Hulde aan de nagedachtenis van P. de la der rAntologia'',een nieuw tjdschrift.Beide
Rue (1818)'',- mHulde a'
an denagedachtenis geleerden zpnden voorts een:rGiornale agra-

van Jan Guepin (1819)'',- en rvoorlezing ri0 Toscano'' in het licht. Z0o zoehthj de
ter nagedachtenis van G. Kuipers, de zoon, volltsontwikkelingtebevorderen,en toen hj
in 1830 het paedagogisch tjdschrift:mIlguida
(1815)''.
Lam brisèring noemtmendebetimmering. de1educatore''stichtte,kwam hj bj deregéill kam ers tusschen den vloer en de venster- ring in kwaden reuk,en zjn oom ,de cardi-
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naal,zeidet0them :pc'estduLamennais!''Men
verzekerde voorts,dat hj zich bezig hield

XVI dat geschrift op eene krachtige wjze
veroordeelde,antwoorddeLamennaismetzjne:
methetschrjven van eenboek overdeeerste rAffaixes de Rome (1836)*',waarin hj anaChristeljke eeuw , waarin hj de geesteljk- thema met anathema,bitterheidmetbitterheid
heid scherp aantastte; hj zelt'echter ver- en hoon metlloonvergoldenindegloejende

klaarde, dat zulk een voornemen nooit bg
'hem wasopgekomen.Hj behaaldevervglgens
in 1837 een prjs doorzjn geschritloverde
zjdeteelt en nam deel aan de redactie van
gematigd liberale dagbladenhzooals !?La Patria'' L'Alba''en Italia'' terwjlhtlzitting
verkreeg in hetToscaansche Parlement,waar

taaldel.diepste verontwaardiging de heftigste
beschuldigingen inleverde tegen de Room sche
Cttrie.Die beideboeken vormden eenegrondelooze klooftusschen hem en de Kerk methet
koningschap. Na dien tjd bevorderdehtjde
democratische bewegingtegeljk metzedeljkheid en deugd terwjlhj hetvolk onderde
hj t0tdelinkerzjde'
Jehoort
le.Tnhetvolgende hoede zocht te stellen van een regtvaardig en

Jaar wjdde hj zich wederaan zjne studiën liefderjk God,zooalsbljktuitztnegeschrifover landbouw en onderwjs.Degebeurtenis- ten:rLelivre du peuple(1837)''
,- pEsquissen van 1859 vervulden hem m et geestdrift se d'
unephilosoyhie (1841 1843,4 dln)''
en bclzorgden hem een zetelin den ltaliaan- rDiscussions crltiques (1841)'') - pDe la
schen Senaat.Daarenboven benoemde deregé- religion (1843)51 en eene nieuwe vertaling
ring hem t0t voorzitter van hetInstittlutte derEvangeliën.Na de Februarj-omwenteling
Florence en de Accademia della Crusca ver- van 1848 werd hj t0tvolksvertegenwoordiger
hiefhem t0t haren arciconsolo.
gekozen in de Constitllante en in het W etgeLam ego, eene stad in de Portugésche vendLigchaam.Toenvoortszjneindenaderde:
provincie Beira bj hetvereenigingspt
lntvan k0n noch de zwakheid zjner hoogejaren,
de Balsamao metde Douro,bezit omstreeks noch het dringend verzoek zjner bloedver10000 inwoners,een 0ud kasteelen een bis- wanten hem bewegen om gebruik te maken
sehoppeljk seminarium en is merkwaardig van de Kerkeljkesacramenten.Hj overleed
wegens den rjksdag, die er in 1143 onder teParjsden 27stenFebruarj 1854 en werd,
koning Alpltons'
as I gehouden werd;aldaar volgenszjne begeerte,zondereenige kerkebepaalde lnen de erfopvolging in Portugal en ljke plegtlgheid ter aarde besteld.Zjne gede instelling der Cortes.
schriften ztjn onder den titel:poeuvrescomLam enna,
is (HuguesFélicitêRobertde), plètes'' iu 1844 in 12? en zjne noeuvres
een Fransch geesteljkeen schrjver,geboren osthumes''in 1855- 1859 in 4 deelen in het
den 19den Junj 1782te St.MaloinBretagne? llchtgegeven.
onderscheidde zichvan zjnejeugdafaanz00- Ilam eth. onder dezen naam vermelden
we1doorgrootekenniszuchtalsdoorongemeene wj:
Charles M alo Frtfzàçoï,
v, graaf de ZczzzldfFz,
stjfzinnigheid.W è1genoothjvoldoendsthoolonderwjs,maarhj zorgde tevensdooreigen een Fransch generaalen staatsman.Hj werd
oefening voor zjne vorming.Naar het voor- geboren te Parjs den 5denOctober1757uit
beeld van zjllbroederkoos hj den geestelj- een oud geslacht,nam Onder Rocltambea.deel
ken stand, bezocht in 1815 het seminarium aan den Noord-Amerikaanschen bevrjdingsvan St. Sulpice te Parjsen Ontving vervol- oorlog en zag zich bj zjn terugkeerbenoemd
gens de wjding te Rennes.Nadat hj reeds t0t kolonel van een regim ent kavallerie en
vele andere geschriften in hetlicht gegeven door het H0f met gt
lnstbewjzen overladen.
had, verscheen zjn belangrjk werk:pEssai Niettemin verklaarde hj zich in deStatensur l'indifférenceen matièredereligion (1817- Generaal, als afkevaardigde van den adel,
1823, 4 dlnl''?eene schitterende apologie van een jverig voorstander van hervorming,en
hetR.Kathollcismus.Datboek baarde yroot toen beraadslaagd werdoverhetrRoodeboek''
opzien ,doch huldigde te w einig de legitlm is- w aarin de geschenken uit de schatkistaan
tische beginselen om aangenaam tewezen aan den adel waren opgeteekend! gafhj 60000
deregéring.Voortsbehoordehj t0tdemede- francs terug,die door de K onlnginaandeopw erkers aan den pconservateur''en aan den voeding van hem en zjn broeder waren beXDrapeau blanc'',en van 1823 t0t 1826 w erd steed.Na devlugtvan Lodewqk X VI drong
hj 2 maalwegensdrukpqrsovertredingenver- hj in de Nationale Vergadering aan op eene
oordeeld. Toen hj 11a de revolutie van Julj hernieuw ing van den eed, op de Constitutie
1830 als een voorftander der nieuweordevan afgelegd, maar ltwam in verzettegen de pozaken optrad,haalfle zjn dagbladrlu'Avenir'' gingen om den Konillg van zjne waardigheid
hem de kerkeljke censuur op den hals.L(v te berooven. Gedurende den veldtogt van
zzldzlzlcï.
sw ilde echter nietbukken m aar zond 1792voerde hj alsveldmaarschalk bevelover
nu plotseljl
tzjnereruchtmakende:pparoles eene afdeeling kavallerie.Toen hj nadeyed'un croyant(1834)'in hetlicht,een Hoog- beurtenissen van 10 Augustuszjnebetrekklng
lied der omwenteling in grootschen bjbel- moestneêrleggen,wildehj zich metzjn gestjl,eenebergrede voorstaatkundigevrjheid zin te Havre inschepen? m aarwerd op last
en geljkheid, door den glans van hetO0r- van den m inister Clavière te Rotlen in hechtespronkeljk Christendom beschenen.Ditboelk nis genomen en 21 dagen gestreng bewaakt.
werdbinnen weinigejaren maerdan honderd Daarna vertrok hj naar Hamburg,waarhj
m aalgedrukt,in vele landen nagedrukten in in 17$
)5 met zjn broeder een handelshuis
alle Europésche talen Overgezet.OpeenenEn- stichtte, dat groote voordeelen opleverde.In
cyclica'' van 15Julj 1843,waarin Gvegovius 1797 keerde hj naarFrankrjk terug,maar
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de catastrophe van 18 Fructidor dwong hem
nogmqals het land te verlaten.Eerst na den

vertrok hj naarZwitserland en keerde eerst
terug in de dagen van het Consulaat.In1815

18denBrumairek0n hj zich ongehinderdwe- nam hj als afyevaardigde van het departederin zjn vaderlandvestigen.Gedurendeden ment Somme zltting in de Kamer.Later beveldtogt van 1809 zond Napoleon heninaar moeide hj zich weinigmetopenbareaangehet leger in Duitschland en benoemde hem

legenheden, en Overleed den 19den october

t0t gouverneur van svûrzburg,vanpmaarhj 1854.
in 1812 naar Santona,aan de kustvan BisCaye,vertrok.Op bevelvan Lodet
vj;kXVIII
gaf hj in 1814 deze plaats illhanden van
den koning van Spanjeen werd kortdaarna
luitenant-generaal. Tegen het einde van 1827
Averd jjP
** litl van de Kamer van Afgevaardigden en verlooehende aldaar geenszins de

A'
tb
gustin Louis O/3> Id#,markiesde.
rl-ef:,
een broeder van den voorgaande.Hj werd

geboren den QostenJunj 1155,nam geendeel
aan de omwenteling,zag zich in 1805 afgevaardigd naarhetW etgevendLigchaam ,doch

legde in 1810 zjn mandaatneder,en overleed den zosten Januarj 1837.
beginselen van 1789.Hj overleedden zdsten Lam ettrie (Julien OFray de), e0n Ver-

D ecem ber 1832.
maard Fransch natuurkundige geboren te
Aleœamdre, graaf de Zc-dfl,. een broeder St.Malo den 25sten December 1709!was een
van den vogrgaande.Hj werd geboren te leerling van den abbé Cordier, dle t0t de
Parjs den 28sten odober 1760,nam desge- Jansenisten behoorde, studeerde vervolgens
ljks deel aan den Noord-Amerikaanschen te Leiden onder Boerltaaveindegeneeskunde,
O0r10g, zag zich bj zjn terugkeer belast en ontving van den hertog de Gramonteene
met het kommando over een regiment prtil- aanstelling als oëcier Van gezondheid. HP
**
lerie,en vertejenwoordigdein 1789denadel vergezelde dezen ill den slag van Dettingen

van Peronne ln deStaten-Generaal.00k hj en bj de belegering van Freiburr,waarhj
verbond zich met den derden stand en deed gevaarljk ziek werd.De opmerklng,welke
i
n de NationaleVergadering hetvoorstelt0t hj hierbj maakte,datdekrachtdesgeestes
afschaëng van alle privileglën,t0tinvoering afnam tegeljk met die des ligchaams, gaf
der vrjheid van drukpers,t0topheëng der aanleiding t0t zjn geschrift:rllistoire natuslavernj enz.In dezitting van 15Mei1790 relledel'
âme(denHaag1745;2dedruk1748)''.
verdedigde hj met Bantare en zjn broeder W egens de materialistische en atheïstische
het regt der Vergadering, om gemeenschap- strekking van dit werk,werd het verbrand.
peljk metdenKoningden00r104teverklaren. Na den d00d van de Gr- pzlf en na het verNa de mislukte vlugtdes Konlngs betoonde branden van zjn boek: pLa politique
hj eenigetoenadering t0thetHof,maarzjne médecin de Macchiavel ou le chemin de la
raadgevingen vonden geen ingang.Gedtlrende fortune ouvert auX médecins (Amsterdam
den veldtogt van 1792 diende hj alsveld- 1846)77zaghj zich genoodzaakt Frankrjk te
maarschalk onder Luckner en daarna onder Verlaten en zich naar Holland te begeven.

Lafayette.Na den loden Augustus van ver- Toen hj echter hierdewerken:nLafàcultè
raad beschuldigd,vertrok hjl
'metLafaydte vengêe (1747,later rtzesCharlatansdémasnaar Oostenrjk en vergezelde dezen in zjne f
lués''getiteld)enptz'Hommemachine(1848)''
gevangenschap te Olmutz. Eerst na verloop ln het licht deed verschjnen, stelde men
van 3 Jaren werd hj uitgewisseld.Daarop eene vervolging tegen hem in, en het zou

ging hj naar Londen, maar werd er wegens
zjne verbindtenis met de W higs door Pitt
verbannen.Metzjn broederbepaaldehjzich
nu te Hamburg bj denhandelenkeerdeeerst
na den 18den Brumaire naar Frankrjk terug,
waar hj in den gravenstand werd opgenomen
en in onderscheidene departementen de betrekking van prefect bekleedde.Na de eerste
Restauratie benoem de Lodewj;k X VIIIhem
t0t luitenant-generaal en t0t prefectvan het
departement Somme, en bj den terugkeer

hem moejeljk geweest zjn eenewjkplaats
te vinden,zoo hj niet in naam vanI'
rederik
JT door M aupertwis naar Pruissen ware geroepen-I'
rederik 11 benoemde hem t0tzjn
voorlezer, gaf hem zitting in de Académie

en was zeergesteld op zjn gezelschap.Hier
schreefhj:L'homme plante (1748)'' - pReQexions philosophiques sur l'origine des animaux (1750)'',- plues animaux plus que

van Napoleon aanvaarddehj de waardigheid
van palr, welke hj echter na de tweede
Restauratie verloor.Alsafkevaardigdevanhet
departementSeine-inférieure(1819)verdedigde
hj in deKamermetkrachtdeconstitutionéle
vrjheden, en overleed te Parjs den 18den

machines (1750)''
,- en pvénus metaphlsique ol1 essai sur l'grigine de l'âme humalne
(1752)''.Reeds had hj dep invloed van Fpltaire ingeroepen om hem verlofte bezorgen
t0t zjn terugkeer in Frankrjk,toen hj den
llden November 1751 overleed. Frederik 11
schreef een pEloge (1753)''van Lamettrieen
deed diens poeuvres philosophiques'' in 3
deelen in hetlichtverschjnen.Op grondvan
sommige geschriften,bjv.van zjn:rArtde

Parjsden 24stenJunj 1756,streeddesgeljks
in Noord-Amerika en zag zich bj zjn terugkeer benoem d t0t kolonelder kavallerie.In
1791 werdhj 1idvanhetW etgevendLichaam ,
waar hj zich met ernst verzette tegen de

Sénèque ou discours sur le bonheur'', is hj
niet vrj te pleiten van zedeloosheid, terwjl zjne geneeskundige werken, behalve
dengeejtigenvorm,geenerleiwaardebezitten.
Lam la is in de Grieksche fabelleer de

Maart 1829.
Thlodore, graaf de ZczzzlefA, een broeder
van den voorgaande. Hj werd geboren te Jouirûu 1'
e'colede lavolupté''enzjn:pAnti-

gruwelen van September 1792. Vervolgens dochter van Bel%n en Lébya en de minnares
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van Z6m (Jupiter),zoodatHere(J110)harekinderenwepoofde.Daardoorwerdzjwaanzinnig
en ontrukte 00k aan andere moeders hare
kinderen,terwjlzjeen sehrikwekkendvoorkomen verkreeg en genoemd werd om kleine
kinderen te bedreigen.- Later duidde men
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Ned.elverheft.Door eene hevige uitbarsting
is in 1840 het bovenste gedeelte van den

krater ingestort. ln 1856 en 1857 heefthj

eene groote hoeveelheid steenen, grllis en
asch uitgewerpen.In 1859 rezen grootevlammen uit den krater omhoog en de berg

metden naam Lamiën bevallige,vrouweljke scheurde van een,zoodat11 huizen aan zjn
geesten aan, die de kinderen t0t zich lokten voetwerdrn bedolven.
en hun het bloed uitzogen.- Lamia is 00k
Lam on cière (Christophe Léon Louis
de*@n
aam van eene stad in Phthiotisin Thes- Jkchault de),een Fransch generaal,geboren
.*
salle en vermaard door den naar haar ge- te llantes d0n 5den Anebruarj 1806,bezocht
noemden 00r10g derAthenerstegen Antipater. depolytechniseheschoolteParjs,vervolgens
In demiddeneeuwenheette zj Zeltoeni,doch de appllcatieschool te Metz, werd in 1828
thansheeftzj den voormaligen naam herkre- als luitenant geplaatst bj hetkorpsingenigen.Zj is de hoofdplaatsvan de nomarchïe ellrs 0n nam in 1830 deelaan de expeditie
Phthiotis en de zetel van een aartsbisschop. naar Alyérië. Hi
er onderscheidde hj zich
Men vindt er eene citadél,een gymnasium , doorbeleld en moed,zoodathjkapiteinwerd
eene vermaarde markten 4000 zielen.
bj de Zoeaven,- voortsin 1833 bataljonsLam inaria of Snikerwier,zie Wieren.
chef, in 1835 luitenant-kolonel, en in 1836
Lam ium ,zie Doovenetel.
bevelhebber der Zoeaven bj de bestorming
Lam m ergier, zie Baardgier.
van Constantine,alwaar hj bj hetsprinyen
Lam mers (Gerardus), een yerdiensteljk eener mjn gewond werd. Ntl zag hj zlch
Nederlandsch geneeskundige,geboren teW esel benoemd t0t kolonel, na het gevecht van
den13denJanuarj1641,studeerdeteFraneker, Mouzaïa (1840)t0tbrigadier-generaal,en hj
Utrecht en Groningen, en werd in laatstge- streed met roem in 1847 bj lsly tegen Abd-

noemde stad in 1666 t0t doctor in degenees- el
-kader,metwiensgevanqennemingdeoorlog
kunde bevorderd, t0t hoogleeraar benoemd eindigde.Inmiddelswas hp ltlitenant-generaal
en met het opzigt Op de bibliotheek belast. en tjdeljkgouverneur-generaalvanAlgériëgeHj bleef er eene halve eeuw op loFeljke worden,en bovengemeld feitbezorgdehem de
wjze werkzaam, was 9 maalrectormagni- waardigheid van groot-oëciervanhetLegioen
flcus, vervaardigde een catalogus der acadé- van Eer.Reedsin 1846washj t0tafgevaar-

mischeboekerj,enoverleedden12denOctober digdenaardeKamergekozen.BjdeFebruarj1719.
omwenteling van 1848 proclameerde hj den
Lam m erts (Adje), burgemeester Van afstand vanLodewl
jkFïlè.
sen hetregentschap
Leeuwarden, werd geboren in 1497 en was der hertogin ran (?rlet
xzl.
v, waarmede hj te
reeds vroeg een voorstander der Hervorming. vergeet's een einde zocht te maken aan de

Tevens onderscheidde hj zich door vader- volksbeweging,terwjl een paard onderhem
landsliefde,beleid en moed.Nadeverandering doodgesehoten en hj zelfligtgewond werd.
derregéring doorRennenbery werd hj burge- onder het Voorloopig Bewind hieldhj zich
meester en bekleedde dat ambtgedurende 5 buiten betrekking,maar bj hetJunj-oproer
Jaren.In 1579 zag hj zichbenoemd t0taf- stelde hj zich terbeschikking van Canai
ynac
gevaardigde naar de Unie van Utrec,
ht,doch

en werkte mede t0t herstel der Orde.Drie

wegens zjn gevordorden leeftjd zond hj
JaeobJJA.
:inzjneplaatsderwaarts.In 1580
was hj lid van Gedeputeerde Staten,enoverleed in 1583. Vooral verwierf hj grooten
roem doordien hj zich als 83-larigen grjs-

paarden werden daarbj onder hem yedood.

Jurden ontrukte, zoodat geheelFriesland
14 JarenvroegerdanGroningen van devreemde
heerschappj werd bevrjd.Zjne spreuk was:
Itis mey sissen neat to dwaen (Het ismet
praten niet te (
'
t0011)*1*

pzzcc iegde hj de portefeuilleneder.Gedurende
het presidentschap gaf hj zjne afkeuring te

Van 28Junj t0t28 Deeemberwashj voorts

minister van Oorlog en deed vruchtelooze pogingen in de Nationale Vergadering,om eene
hervorming van het Fransche leger op den
aard aan het hoofd der burgers van Leeu- voet van het Pruiasische landw eerstelselt0t
warden'stelde en het blokhtlisaan de Span- stand te brengen.Bj de aftreding van Carai-

Lam ongan , een regentschap op Java in

de residentieSoerabalaendeadsistent-residentieGrissee,grenstin hetnoordenaanSidajoe,
in hetoostenaandeJava-zee,inhetzuidoosten
aan Grissee,in hetzuiden aanSoerabajaenin
het westen aan hetRembangsch regentschap
Bodlo-Negoro. Het bestaat uit 4 districten
en telt ongeveer 7000 inwoners.Hetnoordeljk gedeelte bestaat uit vlak land en het
zuideljk uit kalkheuvels.O0k de hoofdplaats

kennen over de expeditie naar Rome,en in

1849 vertrok hj,tergelegenheid vandeninval
derRusseninHongarje,meteenezendingnaar

Petersburg,waarkeizerNicolaœnhem metwelwillendheldbejegende,doch deHongarenwaren
inmiddels reeds ten Onder qebragt.Na zjn
terugkeerteParjswerdhjvlce-presidentvan

het W etgevend Ligchaam en bestreed de be-

doelingen van Lodewj;k .
F'
c#p!e0z
l. Als diens
gevaarljkste tegenstander werd hj in den
nachtvan den staatsstreek (2 December1851)
in hechtenis genomen en eerstnaardevesting
Ham , vervolgens naar Keulen gebragt. Hj

draagt dien naam. Men geeft dien voorts weigerde in een opzienbarenden briefj den
00k aan een steeds werkenden vulcaan op eed af te leggen op de nieuwe Fransche conJava,die er zich tusschen de residentie Pr0- st
itutie en toefde bj afwisseling in Duitschbolinggo en Passeroean ter hoogte van 2000 land, Engeland en België t0t ln 1857,toen
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ndte, hoewel hj bj haarsedertzjn vertoef
a1s gezantte W eenen nietin hetbesteblaadje
stond. Jeanne w ist hem te overtuigen, dat
zi
j het vertrouwen dier Vorstin genoot en
enbloedverwantent0tdelegitimistenbehooren- verklaarde zich, op verzoek van den cardide,zich in 1860belastte methet Oyprrbevel naalbereid,Om 00k aan hem diezelfde gunst

hj na het overljden van zjn eenigen zoon
verlof ontving van Napoleon II1 Om na%r
Frankrjk terug tekeeren.Hierleefde hj in
rustige afzondering totdat hj,dool'geboorte

over hetbedreigde Pauseljke legerln Italië. te verschaFen.Zj belasttezich in Mei1784
De gesteldheid vanhetlegermaaktehetechter m et de taak,om eene regtvaardiging van den

onmogeljk voorhem,aldaarmetgoedgevolg
werkzaam te wezen.Hj leed de nederlaag
bj Castelfdardo, en keerde in Frankrjk t0t
het ambteloos leven terug. Hj overleed op
zjn kasteelProuzelbj Amiensop den llden

Prinsinharehandentebrengen,enhjontving
daarop een vriendeljk antwoord,hetwelk de

voortzetting der briefwisseling ten gevolqe
had. Het gewaande schrjven der Koningln

w erd door een handlangervan graafLamotlte,
Reta'u de Fillefï: genaamd, met veelbehenLam orlet tJozefl,een Vlaamsch diahter digheid vervaardigd. Toen de Prins voorts
en schilder!geboren te Antwerpen den 19den zjn verlangen naar eene heimeljke zamenMaart 1626, oefende zie'h in de schilderkunst komstniet langer k0n bedwingen,bragtzj
onder de leiding van zjn vaderen werd in hem den llden Augustus 1784 des avonds te

September 1865.

1651 vrjmeester van het St.Lucas-gild te 10uurinhetparkvanVersaillesbjeenmeteen
Antwerpen Tevers was hj er werkend1id omgekocht meisje, Marie Zgffl.
y d'O!irJ,
'
van de tooneel-afdeeling van genoemd gild. welke sprekend op de Koningln geleek.Zj
Van hem werden vertoond:pontwaekte P0e- moest in de sehaduw van hetgeboomtebljsie,uitghebeeldt in den triumphérenden olyf- ven en den Cardinaal eene roos aanbieden
Kk enz.'' - en >De vervolgde Osmin en m8tde woorden:rGjweetwatditbeteekent-''
Darasia,tooneelgedicht in 5 bedrjven''.Hj Aveldra vernanamen voetstappen en degravin,
overleed te Antwerpen in 1681.
met Villette derwaarts snellen'
d,maakte een
Lam orm ain (W ilhelm), eigenljk Löm- einde aan de ontmoeting vöördat de prins de
mermann,een Jezuïet,geboren omstreeks het Ao/zcs de misleiding bemerkte.Hj gevoelde
Jaar 1570 in de nabjheid van Luxemburg, zich hoogst gelukkig?en daar Cayliostrohem
was als biechtvader van keizerFerdinand 11 voorspeld had,dathjeenmaaldewederliefde
de voornaamste bevorderaar der bloedige ver- der Koningin zou bezitten, was hj gemakdrukkingen,doorde Protestanten inBohem en keljk over te halen,om aan de Koningin
ondervonden.Men meldt, dat hj omstreeks eene soya van 60000 en eene van100000livres
100000 ketters in den schootder Moederkerk te leenen, die den graaf Lamoth,e en zjne
heeftteruggevoerd.Hj overleed te W eenen gem alin in staatstelden om op grooten voet
den 22stenFebruarj 1648.
te leven,voorqevende dat zj zulks aan de
Lam othe(JeannedeLuz deSaint-Remy, gunst der Konlngin verschuldigd waren.Dit
gravin de),de hoofdpersone in de beruchte geruchtbezorgde hun n0g grooter buit.
collier-geschiedenis in de dagen van M arie
Tegen het einde van 1784 kwamen de JuHzlfoldf/d,koningin van Frankrjk,was eene weliers Böhmer en Bassenye bj de gewaande
nakomelinge van H enry de & . Remy, een vertrouwelingen der Koningin en verzochten,
onwettigen zoon van koning H endrik fT,en datzj de Koningin mogten overhalen totden
aanschouwde het levenslicht den 22sten Julj aankoop van een prachtig halssieraad ter
1756 te Fontète in Champagne.Arm oede en waarde van 1800000 livres. De Kûningin
onzedeljkheid waren eigen aan ditgeslacht, echter had reeds vroeger zulk een aanzoek
en ook Jeanne en haar broeder en zuster van dehand gewezen weyensden inanciélen
groeiden op in onwetendheid.Toen die kin- nood des rjks. De gravln Laqnoth,
e deelde
deren a1sbedelaarsteParjsverschenen,niets niettemin m edeaan den Cardinaal,datdeK obezittende dan hunne afkomst, werden zj ningin van verlangen brandde om dat kostopgenomen doordegravin Bonlainvilliers;deze baar stuk te bezitten,- datzj deJuweliers
zorgde voor hunne Opvoeding en bew erkte bj gedeelten wilde betalen, maaraan hem ,
bj LouisX F,datiederderzusterseenjaar- a1s een bljk harer gunst,den lastopdroeg
qeld van 600 en de broeder een van 1000 om datsieraad voorhaarte koopen.De Prins
llvres ontving.Na verloop van eenigejaren sloot den koop onder voorwaarde, dat het
verlietechterJea'mehareweldoensterenbegaf slechts 1600000 livresz0u kosten, en dathj
zich naax Bar-sur-Aube,waarzj in hethu- die s0m in hallarige termjnen telkens met
weljk tradmetden graafLamothe,eenavon- 400000 livres z0u voldoen.Het sieraad w erd
turierzondermiddelen van bestaan,metwien den lsten Februarj 1785 in ontvangstgenozj in 1780 naar de hoofdstad terugkeerde. m en,en de eerste betaling z0u eerst6 maanHoewel zj hier alles aanwendde om toegang den later plaats hebben.D e gravin deed deze
te verkrjgen t0tden kring deraanzienljken, overeenkom st door Villette voûrzien m et de
verwierfzj nietsandersdan deverdubbeling naamletters van de Koningin,stelde den Carvan haar jaargeld en ondersteuning van den dinaaldaarenboven eenvertrouwelijk schrilven
?rills-cardinaal de AoFzt
zz, die de bevallige van deze ter hand en ontving terstond het
Jonge vrouw in bescherming nam.Zj ont- halssieraad,waarvau de kostbare diamantcn
waarde daarbj, dat haar begunstiger het aaustonds door haren man en Villette losgeniet onvereenigbaar hield met zjne positie, broken en in Enrelandverltochtwerden.Toen
de oogen te slaan op koningîn M arieZ9zJoï- echter de beide Juwelierg in Jultjgeene be-
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smenschen leven een kluchttaling ontvingen en zich 33n het H0f ver- selhad,dandat'
voegden, kwam de geheele intrigue allengs spel en alle deugd eene hersenschim wasj
Mn het licht.De Koningin,daaroverhoogst werd geboren teParjsin1588enaanvaardde,

verbitterd,beklaagde zich b'
Ij haren gemaal

et voleindigen zjnerstudiën,dein zjn
en deze deed den prinsdeAPAJZIden 15derl geslh
acht erfeljke betrekking van substituutna

Augustus 1785,Juisttoen hj zich inkerke- procureur-generaal bj het Parlement, doch
ljke dienstnaarde slotkapélwildebegeven, legdehaar,uitlustt0tvoortqezetteoefening,
in hechtenis nemen en in de Bastille opslui- weldra neder.Eerstopsolarlgenleeftjdtrad
tenjterwjlde behandeling der zaak aan het hj op als schrjveren trok deopmerkzumParlementwerd opgedragen.Driedagendaarna heid van Roltelien t0t gich doorzjn werk:
nam men 00k de gravin te Bar-sur-Aube ge- nDe l
'instruction de M.le Dauphin (1640)''.
vangen,nadathaar echtgenootdaagstevoren Hj werd lid van de Académie en opvoeder

naar Engeland was ontsnapt.Zj schoof de Van den hertog TGn dll'
p. (laterhertog van
schuld op Cagliontro, die desgeljks naarde Orleans)en vervolgens- in weerwilvanden
Bastille werdgebragt,en Villettevielwegens aanvankeljkcn tegenstand derKoningin-Moeeene andere opligterj te Venetië in handen der- van den Dauphjn,laterkoningLodeY'
jk XIV.Toen deze in het huweljk was
derjustitie.Hetyrocès,dat9maandenduurde '
in dagen, waarln eene omwenteling werd

getreden, belastte men Lamotlte.o-Fedr met

voorbereid,gafnieuw voedselaandevjandige deopleiding van 'sKoningsjongsten broeder.
gezindheid tegen hetHof.Men had verwacht, Voorts werd hj staatsrud en overleed in
dat de Prins,die misdadige oogmerken koes- 1672.Zjnbelangrjkstgeschriftis:pcinqdiaterde metbetrekking t0tdeKoningin,wegens logues, faits à l'
imitation des anciens par

majesteitsschennis veroordeeld z0u worden, HoratiusTubero(1606;2dedruk 1716,2dln)'',
maar hetParlementkwam t0tdeovertuiging, endooreen aantalfèaajehistorischegeschrif.
dathj zelfdespeelbalwasçeweestvaneene ten verwierfhj den naam van pFransche
fjn-gesponnen list.Bj vonnlsvan den 3lsten TJvJcgcAl,
s''
. Zjne poeuvres''verschenen in
Mei 1785 veroordeelde hetden graafLamothe 1756- 1759 in 7 deelen.
t0tgeeseling en levenslange galeistraf,zjne
Lam otte(AntoineHoudarde),eenFransch
echtgenoote desgeljkst0tgeeselingen t0teen dichter en de zoon van een rjken hoedenmabrandmerk op beide schouders en levenslange ker,werd geboren te Parjs den 17denJagevangenisstraf,ketayœ deFïlleff:t0tverban- nuarj 1672.Aanvankeljk studeerdehj in de
ning,terwjlM arie#'OJirljdeprinsdeAPAJ. regten,maarbetrad metdegoriginaux'',zjn
en Cayl
iostrowerdenvrjgesproken.Degravin eerste tooneelspel, de letterkundige loopbaan.
de Lamothe verzette zich met alle kracht, In 1700 werd hj lid derAcadémie en overdoch te vergeefs, tegen de voltrekking van leed teParjsden 26stenDecember 1731.Aan
het vonnis en werd vervolgens in La Salpe- alle soorten van poëzjheefthjzjnekrachten
trière opgesloten, terwjl haar man t'
l K0- beproefd doch eigenljk was hj slechtseen
ningin metschandeljkerMémoires''bedreigde, geestig navolger. onderscheidene opera'y van
indlen zjnevrouw nietgoed behandeld werd. zjne hand vonden grooten bjval, daar hj
Het gelukte haar den 5den Junj 1787 naar het gemisvan dichterljkewaardewisttebeEngeland te ontsnappen, waar de beloofde dekken door een aangenamen vorm en door
Me
'moires''reeds in hetlichtverschenen wa- velerleiverrassingen.O0k zjnecomedie:rLe
ren.00k degravingafonderscheidenegeschrif- magnifque''en zjntreurspel:slnesdeCastro''
ten uit om zich te regtvaardigen. Op den Averden zeer toegeluicht.Van zjne overige
z3sten Augustus 1791 vond m en haar verplet- voortbrengselen hebben vooral zjne fabelen
terd op straat;zj wasbj eene slemppartj 3 eene bjzondere verdienste. In den grooten
verdiepingen hoog uithet raam gevallen.strjd omtrent den voorrang van oudere en
De aankoop van dat halssieraad heeft een nieuwere dichters schaarde hj zich aan de
grooten en langdurigen nasleep gehad. D e zjde van deze laatsten. Zjne roeuvres''zjn
Prins had aan de JuweliersJaarljks 300000 in 10 en zjne roeuvres choisies''in 2 deelen
livres uit de inkomsten der abdj St.W aast in hetlichtverschenen.
toegezegd, doch deze vervielen gedurende de
Lamourette (Adrien),een Fransqh preFransche revolutie wegens de secularisatie laat, geboren in 1742,leverde aan M %rabeau
der kerkeljke goederen.Na het overljden het ontwerp-adresaan hetFransche volk over
van den Cardinaal trad een zekere Deville, de burgerljke inrigting der geesteljkheid.
die de schuldvordering gekochthad,in regten W eldrawerd hj bisschop van Lyon en verop tegen de erfgename van de ApFlcl,prinses volgensli
d van de Wetçevende Vergadering,
Ckarlotte, doch zonder gevolg.Later werd waar hj zich onderschelddedoorzjne bezade erfgename der Prinses door de erven De- digdheid.Den Tden Julj 1792 bezwoer hj
6lle aangesproken, en in 1865werd bj het zjnemedeleden,voortaan slechtséénepartj
geregtshof te Parjsdeklagtingeleverd,dat te vormen en een nieuwen eedaandenKoning
de wettige erfgename van den Cardinaalbj af te leggen.Hj vond aanvankeljk bjval,
diens overljden denalatenschap veeltelaag doch deze verzoening, die slechts één dag
had aangegeven.
duurde,ontvinrden naam vanbaiser.
éJA4o>
Lam othe-le-v ayer (François de), de rette,- eeneultdrukking,dielaterinFrankopvoederjvan Lodewjik XIF,een sceptisch rjk steeds gebezigd werd van kortstondige
wjsyeer,die,in weerwilvan zjnegrondige overeenkomsten. Lamourette werd den 114en
en ultgebreide geleerdheid,geen hoogerbcgin- Januarj 1794 ter d00d veroordeeld doorhet
Ix.
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tribunal rôvolutionnaire en dienzelfden dag

de pit is opgesloten; het onderste gedeelte

geguillotipeerd.Hj heeft eenige stichteljke (ler cylinders staat in verband metden oliewerken geschreven.
bak en men kan de pit op en neder beweLamp (Eene) is in algem eenen zin een
bak meteenevloeibareofli
qtsmeltbarebrandstof, welke t0t voeding dlent van eene pit.
men
e
ene
lamp t0t verlichDoorgaansbezigt
ting, doch 00k wel t0t verwarming.In het
lu tste geval is gemeldebrandstofçewoonljk
spiritus, wiens blaauwe vlam welnig licht,
maar veelwarmte geeft.Is de brandstofniet

vloeibaar(bjv.bj hetgebruik van vet),dan
moet de vlam z00 digtbjhaarwezen,dat
zj door dewarmtevandezevloeibaarwordt.
Het branden der lamp geschiedt doordien de
koolstofhoudende brandstof door kracht der

capillariteit oprjst in defjnebuizen derpit
en aan hetuiteinde van dezemetde zuurstof
desdampkrings,naaangestokentezjn,eene
vlam vormten warmte ontwikkelt.De oudste
en eenvoudigstelamp zietmenin ;g.1,zjis
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Fig.1.

niets anders4an een bak metolie,waarin de
pit wordt gelegd Dergeljke lampen, maar
minder fraaivan vorm en van eene biezen pit
voorzien,vindt men ook nu n0gin Overjssel
en Gelderland.Trouwenst0top hetlaatstder
18deeeuw was die inrigting de meestgebruikeljke.EerstQuingwet,eenapotheker te Pa-

gen.Hetisduideljk,dathiereenluchtstroom
binnen en buiten de pit wordt aangebragt.
Bj deze lampen veroorzaakte intusschen de
oliebak eene aanmerkeljke Bchaduw,vopral
00k bj despaarlo pen fg,4,waarzich die

))
Fig.4.

bak hooger bevindt dan de pit.om ditteverhelpen bragt Ck eel de n> r hem genoemde
lamp in gebruik, wMr de olie in den voet
geborgen en door middel Van een uurwerk
naar boven geperst werd,zooals is afgebeeld

in ;g.5.Datzelfde geschiedtW desàtischy
lamp door een zuiger en bj de hydroshtlBche lamp - fg.6 - door den druk eener
zwaardere luchtkolom ,terwjlde lamp van
Gerard op het beginsel van den Heronsbal

(zie aldur)berust, en voortsdemodevatewr-

#

t
h

ofpompkmnp algenaeen in gebruik kwam.In
deze &vordt de olie door eene springveer,die
op een lederen zuiger drukt,naar boven ge-

perBt.ThanB evenwelzjn 00k deze lampep
uagenoeg verdwenen en vervangen doorpetro-rjs,plaatsteop delamp eenglazen eylinder, lev lampen,bestaapde uit eene peer,waarin
waardoor de luchttrekking en alzoo de aan- zich petréleum bevlndten eene rondeofplatte
voervanzuurstofaanmerkeljk bevorderdwerd. verschuifbare pitin een glazen cylinder,geDaarna bedachtA rgandden= rhem genoemde B
woonljk omqevendooreenballonvanmatglas.
lamp,in flg.2 en 3 voorgesteld.Zj bestaat ehalvepetroleum heeftmen 00k anderebrandFig.2.

uit 2 cencentrische cylindersj waartuBschen BtoFeninzwanggebragt.Zondervangas,kalk-
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licht of electrisch lichtte spreken,vermelden

lamp van D@vy.Dezerustpphetverschjnsel,
wj sleehtsdeco pl
tine-lamp,waarin men ge- dateene vlam door metaalgaas geene aanstezuiverdeterpentjn-olieofcamphinebrandt,- king kan veroorzaken, daar de meàlen de
warmte opnemen en verspreiden.Zj besfxnt
!
uiteen dubbelnmhulBelvan fJnjzer-ofko-

pergaas.Eene platina-spiraalomgeeftdevlam
en neemt de onverbrande deelen der nlie 0p.
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Eenedergeljke spiraalvan zeerdunnen draad
hangt boven de vlam ; zoolang die spiraalFig.54
drMen witgloe%end zjn,is er geen gevMr
or de ademhaling,want zj verduislren,
de gas-aether-l- (stoamlamp),waarin men vo
oodra2/s4ederdampkringsluchtdoormjngas
alkoholen terpentjn bezigt,welkebrandstof z
door de vlam verwarmd wordten dan a1s gas vervangen is:
Lsmpadm q (Wilhelm August)jeen verdiensteljk schrjverophetgebiedvan natuuren scheikunde en mjnbouw, wer; geboren
den 8sten Augustus 1772 te Hehlen in het

hertogdom Brunswjk.Aanvankeljk geplaatst
in de stads-apotheek te Göttingen, gevoelde

hj zich zoozeeraangetrokken d00rde studie

;er natuurkunde, ;at Heyne, Loldenberg,
Köstner, Gmelin,Blnmenbaa en anderen hem
in stMt stelden om aldaar de académische

lessen bj tp wonen.In 1793 vergezeldehj
Fig.6.

graafJoae%'
%mr4mx Slernbeeg op eenereisGoor
Rusland en vervolgensnaarRadnitz in Bohe-

men, waar hj zich vooral met schei- en
d
oor nay
uwe openinqen stoomtj- en de dampkringdkunde bezig hield. Inzonderheid
p lzlogotu
'cAe lamp, d1e met zuurstofgevoed

op aanbeveling van W ernerwerd hj in 1794
buitengewoon en in hetvolgendejaargewoon
Eindeljk zietmen in Eg.7 de veiligheids- hnngleerur in de scheikunde aan de mjn-

w orGt.
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660

LAMPADIUS- LAMPONGSCHE DISTRICTEN.

aeadénlie te Freiberg. I)e mjnbouw, d001* vruchtbMr, van eene goede reede voorzien,
hena sedeh 1795 onderYvezen verhiefhj t0t en telt omstreeks 1000 inwoners, die zich

eene technische wetenschap.Hj overleed te metdethonjn-en koraalvisscherjbezighouFreibergden13denApril1842.Zjnvoornaamste den. Een bouwval aldaar draagt den naam

geschritt is: pllandbuch der Hiittenkunde van Rolandstoren.

(1817- 1818,alsmede1818- 1826supplemen- Lampi (Johan Baptist,ridder van),een
tenl'' en zjn sGrundrisz der Hiittenkunde verdiersteljk schilder, geboren te Romeno,
(1827)''werd algemeen bj hetonderwjsge- 5 uren gaans van Trente, in 1751, genoot
bruikt.Daarenbovenleverdehjonderscheidene eerst onderwjs vanzjn vaderen vervolgenB
g te Salzburg,naarwiens schetsen
kleine geschriften over technisch-chemische van Köni
onderwerpen.Vooralhieldhj zith bezigmet hj plafonds:altaarstukken en portrettenschilde leerderbemesting,dergisting en dergas- derde,terwtlhjinvrjquren historiestukken
verlichting, terwjl hj zjn roem verhoogde van eigen vinding op het doek bragt.VoortB
oefende hj zich onderdeleiding van Ueberdoorde ontdekkinq van zwavelkoolstof.
Lam pe (Friedrlch Adolf),een verdienste- dfreic/ler verder in het frescoschilderen,trad
ljk godgeleerde,geboren te Dethmold in het in hethuweljk en vertrok metzjne schoongraafschap Lippe den 19den Februarj 1683, ouders naar Verona! waar de kennismaking
studeerde te Bremen en te Franeker,keerde met Lorenzi veel bjdroeg t0t ontwikkeling
vervolgens naar Bremen terug en wasdaarna van zjn talent.W eldrawerdhj naarTrente

w

a1spredikantwerkzaam opverschillendeplaat- geroepen om altaarstukken en portretten te
sen in Duitschland,totdat hj in 1720 eene vervaardigen,keerdenaarVeronaterug,toefde
hoogleeraarsbenoeming ontving te Frankfort vervolgensnogmaalsteTrente,voortsteInns-

aan de Oder en te Utreeht.Hj aanvaardde briick en teKlagenfurth en kwam eindeljkte
de aangebodene betrekking in laatstgenoemde W eenen,waarhj hetportretvankeizerJpzF
stad raet eene: Oratio de summa aapientia'' schilderde en in 1786 t0t professor en r= d
en preekte ermetzjnambtgenootHièkônymus der Académie benoemd wprd. Steeds klom
mœl Alplten des zondags beurtelings om de zjn roem , en toen hj te W arschau een
14 dagen in den D0m en de St. Janskerk. aantal portretten geschilderd had, werd hj
In 1726 werd hj rector magnifcus en ver- naarPetersburg ontboden,om erdebeeldtenis
hoogde men zjne jaarwedde, doch in het van Catl- ina 11 te vervaardigen Yfaarvoor
volgendejaarvertrok hjalshoogleeraarnaar hj eenebelooningontvingvan 12000roebels,
Bremen,alwaarhj den 8sten December 1729 benevens een jaargel; van 1000roebelsz00overleed.Hjvoerdeeengeruchtmakendentwist lang hj in Petersburgbleef,terwjlhem voor
met den Rotterdamschen predikant Jaeobu

de reis 400 ducaten werden toegekend.Onder

Frlk
yfïer.Zjnerigtingwaseenegestreng-regt- keizer Panl schilderde hj deportretten van
zinnige en dekerkspraak,hoofdzakeljk aan de grootvorsten Aleœandev en Paul,waarvoor
hetOude Testament ontleend en pde tale Ka. hj wederom 12000 roebels ontving,en hj
naëns genoemd'
'1 is vooral door hem inge- wasdevertrouwdevri
endvanprinsPoes
jkinj
voerd. Zjne navolgers werden Lampianen of voorzitter der Académie van Schoone Kunsten
tl
eden van den ernstgenoemd.Van zjne ver- te Petersburg, welke hem onder hare eerebazendlange reeksvangeschrittenzullenwj leden opnam.
slechtsenkelevermelden,nameljk:pDe cym- M et roem en rjkdom overladen keerdehd
balis veterum libri 1:1 (1703)'')- rExerd- ill 1798 nM r W eenen terug,schilderde er de
tationum sacrarum dodecas(1715)''- rcom- portretten van vele aanzienljkepersonen en
pendium theologiae naturalis in usum scholae
privatae eoncinnatum (1723)''
,- DCommentariusanalytico-exegeticusEvangeliisecundum
Jo
ha
me(a1di
724
5,3dlnl'
'- rDelineatio
the
oln
on
ge
ia
vae17
e2
tc
. (
1727),),- ruiatoyia

ecdesiae retbrmatae etc. (1728)'' - pzwei
Verhandlungen von derAewigheitderStraien
(1729)''1- pBibliotheeaBremensis(metHa.
naeus,4 d1n)'',- pGestalte des Bruidsvan
Christus voorhaerenuitganguitBabçl(1719)'',
',- pBalpoverhetGenadeverbond (1711)'
sem uit Gilead tegen aansteekende ziekten

enz.(1ç13)'',- pGroote voorregten van den
rampzyligen apostel Judas Iskarioth enz.
(1713)'')- pMelkderwaerheitvolgensaenleiGinge yan den Heidelbergschen catechismps
(1718)'1,- pschetsdergodgeleerdheid(1728)'',

- en sKeurvan BjbelstoFen (1739)''
.

Lam pedusa ofLampadosqtdoordeOuden

Lopadua jeheeten, is een elland,hetwelk

t0tde Itallaansche provincie Girgentibehoort

vervaardigde er tevenseenige historischeschil-

derjen,welke grooten bjvalverwierven.In
1798werdhjmetzjnenakomelingschapdoor

den Keizer in denridderstand opgenomen,en
de stad W eenen benoemde hem in hetv01-

gende jaar t0teereburger.In 1805droeg hj
weinig bj t0tbeveiligingvan deschilderjen
en van andere eigendommen desKeizers,en
tjdens het Congrès vervaardigde hj portretten van onderscheidene vorsteljke personen.
Hj overleed teW eenen in 1825.
Lam pongsehe districten,bj verkorting & L- pongs,is de naam van eene residentie in hetzuidoosteljk gedeelte van Sumatra.Zj is van de residentie Palembang
grootendeels door de rivierMasoedji.en van
de assistent-residentie Bengkoelen door het
gebergte Boekit-sawa gescheiden.Zj telt op
475 D geogr.mjlongeveer10000 inwoners,
bjna alleinboorlingen,diet0thetBataksche
rasbehoorenjvermengdmetMalejersenSoendanézen. Zj beljden in naam de Mohammea1s bevelhebber van het académiekorps niet

en ten zuidzuidwesten van Malta digterbj
Afrika dan bj Sicilië gelegen is.Het is1
geogr.mjllang en halfz00 breed,ongemeen dM nsche godsdienst en worden voorgestel;
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alstru g,zedelops,trotsch en wraakzuchtig. M n allerlei ligchamen vast en heeft daaraan
De landbouw staat er op lagen trap,zoodat den naam ontleend (lampetra van lambendo

er geene rjst genoeg geoogstwordtvoorde zefrtu).De lamprejen,waartoe o0k deprik
bevolking.Voortszjn erkatoen,peper,koëj behoort,hebben geene kieuwen alsde andere
en tabak de voornaamstevoortbrengselen.00k visschen,maarhunnekieuwen zjn in zakjes
we
eftmen erkleedinystukken en vlechtmen besloten, waarin door ; kleine openingen,
ermatten.De handells er van weinig betee- terzjdevan hetligchaam geplaatst,hetwakenis.
ter kan doordringen. De ademhalingsvorm
De oostkust der Lampongsche districten is heeft dus eenige overeenkomstmet dlen der
vlak en laagjdoch de zuidkustbergachtig en insecten. De prik ofne
genoog (P.Quviatilis)

t overige geljk aan
vu
lcanisch.LanqsdeoostzjdederLampongs- is kleiner, maar voor '
baai verheft zlch eene bergketen met den den lamprei. Deze vissc,
hen worden om hun

Goenong m dla Basa (1300 Ned.elhoog)als vleesch zeer gezocht.Delampreileeftin zee,
hoogste top.Eenetw eede keten loopterlangs

doch komttegen den zomer in derivieren en

de oostzjde der Keizersbaai en draagt de bereikteenelengtevan meerdanl/cdeNed.el.
Lampongspiek (2000 Ned.el)en deKeizers- Lam psacus,doordeRomeinen o0kIuqmppiek (iets hooger).Hetbinnenland is nage- .:J,c'yvlgenoemd,eene stad in Klein-Mysië aan

noeg geheel vlak en wordtin den reyentjd de kust van de Hellespont, het hedendaap
dikwjls overstroomd door de Masoedli, de sche Lepsek of Lamsaki,lag in eenvruchtbaar

Toelong-Bawang,de Sipoetih en de doorwa- oord en werd met een paar andere stedey
tervallen onbevaarbareSikampong,welkezich door Artaœerœes aan den verbannen Them%'allen in de Soenda-zee uitstorten.De distric- stnel
esten geschenkepegeven.
ten zjn gesplitst in 5 afdeelingen,alwaar
Lampson (Dominlcus)ofLampsonius,gezich controleursbevinden als aan den resident boren te Brugge in 1532,trad in dienstbj
ondergeschikte gezaghebbers,alsmede inland- den cardinaal Pollu en volgde hem naar EnBche regenten, die den titel van pangéran, geland.Na hetoverljden van dezen vestigde

dipâtiofdeman/ voeren.Dedorpen zjn ver- hj zieh te Luik en was achtervolgensgedeeld in wjken,en elkewjkheefteenhoofd. heimschrjver bj de bisschoppen Robert #,
e
Dezewjkhoofden vormen methetdorpshoofd Ber.q, Gerl,r# ran Grod.sl?eck en Eraert ,ta.
het dorpsbestuur.Men heeftergoedewegen Bejkren.Hj overleed aldaarin 1599,en van
en bruggen, en Telok-Betong ls door eene zjne geschriften vermelden wt
j: rtz
amberti
onderzeesche telegraaqjn met Java verbon- Lombardi apud Eburonespictorisceleberrimi
den.Die ljn looptaan de andere zjde over vita (1565)q'',- ppidorum aliquotcelebrium
Padang enz.naar Singapore.

Germaniae inferioris eëgies, una cum Lamp-

Lam precht. Onder dezen naam vermel- soniielogiis(1572)''
?in 1618 opnieuw uitye-

den wj:
Lampreeld der P-fa
feteengeesteltlkdichter
uit de landen van de Nederrjn.Hj leverde
ill de eerste helft der 12de eeuw naar het
W aalseh handschrift van den overigens onbekenden A'
abry de .
&t
çcwçpl een pAlexanderlied''@Van hetverloren gedicht van Aubry is
VO0r korten tt
ld het begin ill 0en Florentjnsch handschriftgevonden,enhieruitbljkt,
dat de lof,door Gerrinusaan den D uitschen

geven onder den tltel: rTheatrum honorls,
in qu0 nostri Apelles saeculi,seu pictorum,
quipatrum nostrorum memoria vixerunt celebriorum , praecipue quos Belium tulit, verae
et ad vivum expressae imaginesin aes inci-

saeexhibentur(met68portrettenl'',- ppsalmiVII poenitentiales'',- en pIntabulam Cebetiscarmen''.Hetmeerendeelzjnergeschriften is meteenige redichten van zjn broeder
Nikolatu (f 1635) ln 1626 in hetlichtver-

vertolker toegezw aaid, vooral aan den Fran- schenen.

schen dichter toekomt.De inhoud wjktaanmerkeljk af van de geschiedkundige berigten omtrent Aoœander;dezezjn ervermengd
m et de zonderlingste sagen,en detogten van
dien held eindigen bj depoorten vanhetparadjs.Eene critische uitgave van hetDuitsche gedicht is bezorgd door W eismann(1850,
2 dln).
Lamprecht '
tws Refensbwrg, een midden-

Lam pr is,zie Glimwormen.

Lam zweerde (Jan Baptist van), een
Vlaamsch geneesheer uit het laatst der 17de

eeuw ,werd eerst meester in de vrje kunsten, in 1666 dod or in de geneeskunde en
vestigde zich te Amsterdam. In 1683 werd

hj buitengewoon hoogleeraar te Keulen en
gaf1esin deontleedkunde.Hj schreef:pver-

klaeringe van de oorsaeck van het bewegen
H oogduitsch dichter ult de 2de helftder 13de der spieren, door Thomas W illis (1667)'',eeuw.Hjvervaardigdealsleek,naarhetLatjn Joannis Seultetiarmamentarium chirurgicum
van Thomas fllzl Celano,een pLeven van den (1741)'
'
,- pRespirationis Swammerdammia-

Heiligen Frandscus''.roen hj vervolgensin naeexpiratio(1674)'',- pMonitasalutariade
de orde der Minorieten was opgenomen,le- magno thermarum en acidularum abusu ete.
verde hj een mystiek-allegorisch gedicht,ge- (1684)''! - roratio de podagra (1685)'''titeld:xrochter Sion oderdieminnendeSeele''. Histoma naturalismolarum uterietc.(1686),,,
M en vmdt
' daarvan gedeelten in de rFund- enz. - Een Dteren van Z- zfzYertfe,geboren
te Utrecht in 1630, was een verdiensteljk
gruben''van H#mann en elders.
Lam prei (Petromyzon maridusL.
)isde graveur,dietalrjkeportrettenheeftgeleverd.
naam van een kraakbeenigen visch uit de
Lanark ofLanevk,o0k Olr
vt
fedt
st
llegenaamd,
familie der Kringbekkigen en uithetgeslacht een graafschap van Zuid-schotland, telt op

4er Negenoogen.Hj zuigtzich metden bek

bjna 42 D geogr.mjlomstreeks65000in-
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woners en omvat, met uitzondering van de
Lancaster ofL- caùoe,een der 6 nooromstreken van haren mond,hetgeheele bas- deljke.graafschappen vanEngeland,naYork,

sin der Clyde,dieerin noordwesteljkerig- Lincoln en Devon hetgrootste desrjks,het
tingdoorheen kronkelten aan deregterzjde volkrjkstevan allenjen naMiddlesex,waarde Medwin,de Mouse,deC
deren deKelvin
, al
en aan de linkerdeDuneton,deDouglasen de
Avonopneemt.Slechtseenkleingedeelteinhet
noorden behoort t0thet stroomgebied van de

Fo4'
th.Dââr bevindt zich nabj de grenzen

t
0e trouwens het grootstegedeelte van Londen behoort,het dlgtstbevolkte,grenstinhet
noorden aan Cumberland en W estmoreland,
in hetnoorden ennoordoostenaanYork ,in het
zuiden aan Cheshire en in hetwesten aan de

het Forth-clyde-Kanaal, dat Glasgow met Iersche Zee en tel
topruim 891ide o gepgr.
Falkirk en Edinburgh verbindt en tevens in mjl omstreeks Ql
/ude millioen zielen.Eene
gemeenschap staat methetMonkland-Kanaal, smalle strook van W estmoreland aan de M0dat van Glasgow naar de steenkolenmjnen recombebaai splitst het graafschap in 2 deevan de Monkland-collieriesloopt.Lanarkbezit len.Hetkleinerenoordeljkedeel,Furnessgein hetnoordwesten fraajevlakten langsden naamd,tusschen deMorecombe-enDuddonbaai
oever der Clyde,in het midden en noordoos- gelegen, is lang: de kustelen,doch in het
ten heuvelachtige streken en in het zuiden binnenland met uitloopers van het Cumbribevallige gebergten met de watervallen der sche Gebergte hedekt.Hetverheftzich in den
Clyde, met de steile keten der Loutherhills Oldman der Coni
stgy-Fells t0t eene hoogte
800 Ned.e1.Daar ligt00k het meer C0(700 Ned.elhoog)aan degrenzenvan Dum- van
fries,en den alleenstaanden Tinto (700Ned. niston-water en aan de oosteljkegrenzennaar
elh00g)aan de grenzen van Peebles.In hct de zjde van W estmoreland hetW inander of
algezaeen is het land ernietzeervruchtbaar, W indermeer, beide in een bekoorljk landmaar toch met zorg bebouwd.De brsteak- schap, hetwelk door vele reizigers wordt bekers liggen in de dalen der Clyde;daâr ver- zocht.Hetzuideljk hoofddeelvan Lancaster
bouwt men graan,vl
as, gqoenten en zelfs grenstinhetoostenaandePeninischebergketen.
ooft. Tevensheeftmen erultgestrekte heide- In Furness vindtmen rotse: vandeSilurische
en kiezelvelden en moerassige vlakten,z00- vorming, doorboord van graniet en porfer.
dat sl
n hetzuideljk gedeelte van hetgraafschap,
echtsl/sdegedeelte van den grond ont- I
is.De veenlanden verminderen ervan in het dal der Mersey , vindt men bonten
g
o
nn
e
n
Jaar t0tJaar,en hetweilandwordthoofdza- zandsteen en tusschen de Merseyen deRibble
keljk gebruiktvoordeschapenfokkerj.Voorts eene steenkolenlaag.De voornaamste rivieren

heeft men er veelrundveeen voortreFeljke zjn hier de Lune,de W yre en deRibble,
paarden.Bosch vindt men er weinig.Hetkli- en aan de zuideljke grenzen de Mersey,
maat is er in hooggelegene oorden zeerruw , allen metondiepe monden en d00r eene reeks
in de laaggelegene zacht, maar tevens van kanalen bevaarbaar gemaakt,welke zich
vochtig.Devoornaamsterjkdom deslandsis te Manchestervereenigen enhetbinnenlandKh

gelegen in de steenkolen-,jzer-en loodmj- verkeer aanmerkeljk bevorderen. Tevens
nen. De Clyde-ironworkszjn de belangrjk- is het graafschap met een netvan spoorweste jzersmelterjen van Schotland, en Gart- gen bedekt.Het klim aat is ergematigd,m aar
sherrie-lronwork is een van de grootste na dat van Cum berland het vochtigste van
hoogovens der geheele aarde. In de naakte geheel Engeland.De lente verschjnt er zeer
bergstreek vandeLautherhillsbevindenzich de

laat en is doorgaans koud, en zelfs in den

pen Leadshill en W anlockhead, waar goed

d
en Frond zjn landbouw en veeteeltervan
weinlg beteekenis. Het vermaarde,langhoor-

belangrjkste loodmjnen van geheel Groot- zomer is hetweder er veelalver van aangeBrittanle,en dewerkliedenwonenerindedor- naam.W egens de Ongunstige gesteldheid van
gezorgd is voor scholen en volksboekerjen.
Men winter00k altlinengalmei,terwjlmen
voortsbj Biggard desgeljksaanzienljkel00dmjnen aantreft.Behalvet0tmjnbouw en metaalsmelterj strekt er de njverheid zich uit
t0t jzeren voorwerpen,wollen,katoenen en
linnen stolen, glas- en kristalwaren,aardewerk,tapjten enz.De voornaamstezetelder
njverheid in Lanark isGlasgow (ziealdaar).

nige Lancasterrund m et eene.dikke htlid en
lang,digt haar,meestal zwartenwitgevlekt,
behoortgeenszinst0t de beste melkgevers.In
het noorden en noordwesten houdt men er

veelschapen.Devisscherj iservan veelbelang.De grootste rjkdom van Lancashireis
echtergelegeninzgneuitgestrektesteenkolenvelden, die eene oppervlakte beslaan van
Het handelsverkeer wordt er, behalve door ruim 10 D geogr.mjl.Desteenkolenworden
de Clyde en de methaar verbondene kana- langs de kanalen naar de stoomwerktuigen en
len, bevorderd door talrjke spoorwegen.- fabrieken gevoerd. Men heeft er een paar
De l
tofdplaats.
rgllrk ligtop een heuvelop duizend katoenfabrieken,en meer dan 300000
den regter oever der Clyde en heeftbreede, arbeiders houden er zich bezig methetweven
zindeljke straten,9kerken,eeneLatjnsche van katoenen stofen.Daarenboven heeftmen
school,eene ambachtsschoolen ruim 5000 in- er eene menigte w0l-,zjde-en linnenfabriewoners.D00r het graafschap wordt één afgevaardigde naar het Parlement gezonden en
door de stad Glasgow twee,- voorts drie
door de steden Lanark,Hamilton,Airdrieen
Rutherglen, in vereeniging met steden en
burgten van aangrenzende graafschappen.

ken.Van belang iservoortsde scheejs-en

machinenbouw , de vervaardiging van pzeren
voorw erpen 'en glasw aren,hoeden,zeep,papier enz.
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in critieke tjden of bj werkstaking groote volking, peinsde Im easter op middelen om
armoede.Hetgraafschap zendt4 afgevaardig- de instandhouding zjner inrigting zo0goed;en naar het Parlement, en een veertiental koop mogeljk temaken,opdat00kdearmste
steden 26.Degrootemiddelpuntenvannjver- kinderen haar zouden kunnen bezoeken.Op
heid en handelzjn erManchesterenLiver- deze wjze kwam hj allengst0tde methode
pnol(zie onderdie beidenamen).
van hetwederkeerig onderwjs?zondereenige
De evenzoo genoemde lboofdstad, welke kennis te dragen van dergeljke poqingen,
eene haven bezit, ligtaan den spoorweg en
aan de Lune, die zich een paar uren gaans
vandaar in de Lancasterbaai uitstort. Over
dierivieriseenesierljkebrug gebotlwd met
5 bogen, wellke naar de voorstad Skerton
loopt en naar het Lancasterkanaal.De stad

die elders- Ja,zelfs van 1793- 1797lnL0nden door Bellt doch zonder de gewenschte

gevolgen
waren aangewrnd.Intusschen
vond Laneaster in lord Somermlle,den hertog
van .& #.pr# en anderen mildebeschermers,
zoodathj eqnafzonderljk schoolgebouw k0n
doen verrjzen,waarin 1805bjna 1000 kinderenkosteloosonderwjpontvinyen.Terzelfdertjd stichttehj een dergeljklnstituutvoor
300 meisjes,waarop zjnebeide zusterszich
methetonderwjsbelastten.Allengsklom het
aantalzjner begunBtigers en hetbedrag der

verrjstschilderachti
g aan dehelling van een
heuvel,gekroond met eenprachtigantiekkasteel,ten tjde vanEdmard III gesticht.Men
vindter echter naauwe straten,en de huizen
zjnuitvierkantesteenblokkenopgetrokkenen
met lejen gedekt.Merkwaardig zjn erhet
stadhuis,de Latjnscheschool,deambachts- ingeteekende gelden werd hooger. In den
school, het athenaeum, de schouwburg, de zomer van 1805 gaven o0k koning GeorgeIII
badinrigting, het krankzinnigengestieht voor en hetHofhem aanzienljkesommen ten ge700 personen en het hospitaal.Men telter schenke zoodathjeenenormaalschoolstichtte
omstreeks15000 inwoners.- O0k inAmerika en hetvoornemenkoesterdezjnemethodeover
dragen onderscheidene landschappen,dorpen het geheelerjk teverspreiden.Lanlw ter been steden den naam van Lancaster.D aartoe hoorde t0t de sede der Kwakers;hjnam
behoortde stad Lancaster,de hoofdplaatsvan kinderenvan elkegeloofsbeljdenisop inzjne
een evenzoo genoemd graafschap in den staat schoolen zorgde,datzjzelvendenBjbelkonPennsylvaniët15 geogr.mjlten westen van den lezen en verstaan.Hierdoor echter werd
Philadelphia,met omstreeks 20000 inwoners. denajvergewektderAnglicaanschegeesteljkLancaster.onder dezen naam vermelden heid;door hareninvloedontstondeenevereeni-

wj:

James Zlzlcldfdr de eerste Britschen zeem an , die bevel voerde over eene naar OostIndië bestemde vloot.Hj gingdenlodenApril
1591 te Plymouth met 3 schepen onder zeil
en bereikte met 2 van deze Malakka.In December 1592 aanvaardde hj den terugtogt,
(
b ch werd d00r storm naar W est-lndië ge-

dreven, waar hj op een eilandjenabj San
Domingo metQ1 man aan land ging,waarna
deoverigenverraderljkwegzeilden.Intusschen
werden zj door een Fransch Bchip uit hun
ellendigen toestand gered,en kwamenin1593
weder in Europa. In Februal
'j 1001 werd
Lancaster wederom naar de Oost-lndischew a.
teren gezonden.Op dezen togtsloothjonderscheidenevoordeeligehandelsverbindtenissenen
keerde, na het verduren van m enig gevaar,

in 1603 met eene rjkelading in zjn vaderland terug.Op grond van zjnemededeelingen
rustte de Engelsche regéring eenige schepen
uit, die onder de kapiteins Rkdson en W ey-

ging,die Laneaster tegenwerkte,hem van0nderstandberoofdeenBelluitSchotlandontbood,
om dezen, geholpen met overvloedige hulp-

middelen,dezelfde methode van onderwjste

doen verbreiden, Kiaa' in orthodoxen geest.
W eldra geraakte Laneauter in schulden,ten
bedrage van 6000 pond sterling,zaaar vond
00k 2 edelmoedige vrienden, Corston en I'os,

die in 1808methem desgeljkseenevereeniging vormden, om het begonnen werk voort
te zetten.Intusschen gevoelde Lamcaster,dat

dievereeniging zjnezelfstandigheidbedreigde,
weshalvehpaanhaartegenverpligting,om zjne
schuldeischerstevoldoen,zjneschoollokalen
overdroeg,en in 1813 teTooting eenenieuwe
schoolstichttetwaar hj volgenszjnemethode
o0k in de hoogere w etenschappen onderrigt
wilde geven.Doch o0k hierdoor stak hj zich
in schulden, en daar hj geen bjstand kon
vinden,ginghj eerlangbankroet.Vervolgd,
belasterdjdoor ziekte geteisterd,vertrok hj
in 1816naarAmerika,waarhjin 1820indepas

MoxfFzeene noordwesteljkedoorvaartzouden gestichte republiek Colum bia in den president
op8poren, en ter zjnereerNverd eenestraat Bolivam een warm begunstiger vond, die
in het noordpoolgew est door Ba-Fnmetden 0en ruim veld V00r hem opende.D e staatnaam van Lancastersound bestempeld. Hj kundige gesteldheid des landsvernieldeechter
werd t0tridder benoemd,enoverleedin1620.
na verloopvan weinigeJaren devruchJoseph Laneaster, de uitvinder en V00rzjn arbeid,en toen Boliva,
rin 1829
stander van het stelselvan wederkçerigonder-

zag Laneaster zich van allen steun

wjs(zie00k onderBellq.Hj werdgeborente
Nu begafhj zichnaardeVereenigde
Londen den 25sten November 1778, ontvan Noord-Amerika, waarmen evenving van zjn vader,een voormaligkrjgsman
Tieinig acht op hem sl0ey,daar zjne
diein kommerljkeomstandighedenverkeerde, methode er reeds in 1808 wasmgevoerd.In
eene vrj goede opvoeding en opendein 1798 1830 ging hj naar Canada, doch o0k dââr
in een der meest verwaarloosde wjken van vond hj geen heil, zoodat hj weldranaar
Londen eene lagere school.Bewogen donr de New-York terugkeerde.Hj leefdevoortsvan
ellende en den verwilderden toestand der be- een klein jaargeld,datmen doorinteekening
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had bjeengebmgt, en overleed den Q4sten gravlresen houtsneden.HjoverleedteBngge
October 1838.Zjne methode van onderwjs in 1560.
beschreef hj in hetwerk:plmprovementin
Lancerota of Laneerote, zie Ocz
lcz
rldck
dlanden.
education (1805).''
Lancaster-kanon (Het)isalzoogenoemd Lancet is de naam van een heelkundig
naarzjn uitvinderLaneaster,wapenfabrikant werktuig, hetwelk dient Om weeke deelen
te Londen.De zielvan dezenvuurmond heeft doortesteken engedeelteljk00kdoorsnjden

een vorm ,welke ontstaat door eenezeerwei- te verdeelen.Het heefteenezeerscherpepunt
nig uitmiddelpuntige ellips van den stootbo- en twee scherpsnjdendeflneranden en isindem aftedoen voortbewegen langseeneljn, gesloten tusschen twee hoornen,schildpadden
die, loodregt op het vlak der ellips, door ofparelmoeren bladen,welke men naar wilhaar middelpunt gaat, terwjl haar tevens lekeur over het mes heen verschuiven kan,

eene ronddraajende beweging om dieasgegeven wordt,zoodatzj van den stootbodem
t0taandemonding1/4depf3/'
4depmwentelingbeschrjft.Indien hetstnk op hetaluitligt,is
de groote as der ellips bj den ytootbodem

zoodat dit laatste vrj komt te liggen.Het
wasin oudrn tjdonbekend.De werktuigen,
door Podalwius,dedcylczfl.
ven anderen voor
aderlating gebezigd, worden beschreven a18
priemvormige werktuigen. Onzeker is het

horizontaal. Zulke stukken schieten kogels voortsyofhetrpunti
ge mes''vanH'
qppôeraten,
van het kaliber van 68 jond op een afstand dienende om gezwellen te scarifcéren,ofhet
van 5000 Ned.el.Zj zjn echterdoorlatere instrument, door Celsus voor de aderlating
uitvindingen verovertrofen.
of de opening van gezwellen aangewend,of
Lancelot. onder dezen naam vermelden de phlebotoom van Galotns een lancet is geweest. Panlws eJl Aegina gebruikte in de
wj:
Loeelot, bjgenaamd t)x de Zee,een der 7de eeuw vermoedeljk een lancet voor de
helden vazlden sagenkring van koning Art%r aderlating en bezat een scarifcator,waarin
en deriddersdertafelronde.Deafzonderljke zich 3 lancetten bevonden.
sagen van zjnewapenfeiten loopen sterk uit- Hetlancet,zooalshettegenwoordiggebruikt
een. Volgens de Noord-Frankische overleve- wordt,schjntin de 13deeeuw te zjn uitgeringen WaS hi.jna den vroegtjdigen dood vonden.Bj Dryandr en Ryf in de16deeeuw
zjns vaders opgevoed door de toovergodin vindt men haverkorrelvormige lancetten van
Viviana, de vorstin Van de zee,zoodathj verschillende groctte,- :ok een pyxamidaal
aan deze zi
ln bj:aam ontleende,en vervol- lancet,in een bladheftgesloten.Mengebruikt
gens aan het H0f van Artwr gebragt,waar het lancet voor de aderlating,om te scarif-

hj pnderderiddersoygenomen werd.Zj 0n- céren, bjv. het tandvleesch,de keel,de
dersteundehem 00k bjalleavonturen,waarin amandelen, het00g enz.,voor delnchtpjphj gçwikkeld werdwegenszjneliefdeJegens snede ill plaats Van den tracheotoom ,voor
Glni'
erra, de gem alin van Artnr,ezlw egens de buiksnede in plaats van den troiquart,
den haat, dien M organe, de door hem ver- voo1*de opening van ettergezwellen,voorhet
smade zuster van Artur, tegen hem koes- inenten van pokken enz.Heteenvoudig lancet
terde, en toen M ordred, op wien hj den heef
teen puntig,volkomen regtengeyoljst
moord van Artnr wilde wreeken,hem doode- l
emm etj in hetm idden der vlakte eenlgzlns
ver
hoogd.
D e basisvorm thet dikste deelen
ljk gewond had, ving zj hetleven op van

zjnelippen.- Desagevan Laneelotwerdin
de m iddeneeuwen uit hetnoorden van Frankrjk,waardetrouvère Chrltienderrev
ye.
shaar
behandelde, wjd en zjd verbreid.- Een
Fransch gedicht,waarin evenwelde sage op
eene geheelandere wjzeisvoorgesteld,ligt
desgeljks ten grondslag van den Duitschen

hetis hiermet een staafle aan de heRbladen

bevestigd.H et m iddenste gedeelte is niet ge-

poljst en o0k nietsnjdend.Van hetvoorste
gedeelte loopen de snjdende randen uitin
eene punt.De 3 voornaamste vormen van het
lancet zjn:hetgerstenkorrelvorml
ge(à grain
d'orge)ofEngelsche.- hetkanerkorrelrormi
ge
rLancelot''
, door Ulrlch t)
x Zatzikhonen uit (à grain d'
avoine)ofDuitsche,- en hetp1Thurgau tegen het einde der 12deeeuw ge- rc-s#cl
e (a
' langue de serpent) ofoud-ltalldichten doorR.2.Kaltn (1845)uitgegeven. Mnsche.
Eene Nederlandsche bew erking naar het
Lanciers of lansruLter.
g zjn met lansen
Fransch van Gautier A J# is geleverd door gewapendekavalleristen.00knadenriddertjd
Jonekbloet(1846- 1849,2dln).
bleefde lansn0galtjdeenbelangrjk wapenj
Lancelot-Blondeel,eenverdiensteljkschilder, vooralbj de Spanjaarden,en delatere langeboren te Brugge in 1495.Aanvankeljkwas ders geleken in allen deele op deridders,met
hj t0t metselaar bestemd,maar vond meer ditonderscheid datzj kompagnieën vormden
behagen in het vervaardigen van bouwkun- en zich 00k van pistolen bedienden.N0glater
stigeteekeningen,zoodathjweldrahetpalet d
werden zj in ligteruitgrj hervormd,waartoe
terhand nam.Hj schilderdeveelalbouwvalz e Spanjaarden Albanezen kozen en hun in
len en branden.Voortsvervaardigdehj bla- plaats van een harnayenkeleenpantsergaven
zoenen voor de rederjkerskamerte Brugge, en in plaats van het ridderzwaard een Turkwelke echter in 1775 doordevlammen zjn schen sabel. In de 16de eeuw is het gebruik
vernield. In de kerk van St.Jacob aldaar van de lans meerendeels afgeschaft, hoewel

vindtmen een stuk van zjnehand,denmar- bj vele legers - o0k n0g lang bj onze

teldood van Sf. Conmasen St.DJNsx 'M:voor- armée- een korpslanciersMngetroFenwerd.
stellende. O0k heeft men van hem enkele Zie voorts onder L- &.
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Lancilottus. onder dezen naam vermel- verhefen.Diedeelenvormengeengzins,zooals

den wj-:
cornelius Zl,
lcv
llpffld, een verdiensteljk
Vlaamsch godgeleerde.Hj werd geboren te
Mechelen om8treeks het Jaar 1575, oefende
zich te Antwepen in de letteren en trad vervolgens in de orde der Augustjnen.Later
werd hj dodorin degodgeleerdheiden prior
der kloosters van Keulen en Hasselt,ytichtte
eenAugustjnerkloosterteAntwerpen,maakte
zich verdiensteljk a1spredikerenbevorderde
tucht en orde.Terwjlhj zich bejverde de

de zee, een zamenhangend geheel,m=rzjn
door haar in 3 deelen gesplitst,die wederom

gerde,naarAntwerpen voerde,werd hj ziek
en overleed den zosten October 1622. Yan
zjne geschriften vermelden wj: gNectar et
antidotum ,confectum ex medullis8.Augustini
(vôôr1613gedruktl'',- spancarpium âugustinianum etc.(1616)'',- pS.AureliiAugustini, Hipponensis Episcopi vita (1616)'',en rLucerna vitae perfedae (1642)''.

pervlaktederaarde op 9260000D geogr.mjl

in werelddeelen zjn afgedeeld: alsmede in

een ontelbaaraantaleilanden.Destrooklands,
welke aan de zee grenst, draagt den nM m
van kust.Doordien het land uitspringtin zee
en de zee landwaarts doordringt, ontstaan
schiereilanden,landtongen,landengten,kapen,

golven, bu jen en straten. Gewesten, die
op aanmerkeljken afstand van dekustverwjderd zjn,dragen den naam van binnen-

gew onden te verplegen, welke men uit het land.
leger van k
%pinola, die Bergen-op-zoom beleBepaalt men de uitgebreidheid van de 0p-

(zj is 1203 D mjlgrooter),dan beslaatt
lg
zee ongeveer6800000 D geogr.mjlof730/0
e
n het land 2460000 D geogr.mjlof27% ,
alzoo weinig meer dan een vierde gedeelte.
Van het land behooren ongeveer 2300000 D

geogr.mjlt0tdevastelanden en 190000 D
geogr.mj1t0tdeeilanden.Op hetnoordeljk

Senricus .
zlwcïlofffz.
v, een broeder van den halfrond ligt 3-maa1 zooveel land a1s op het
voorgaande en geboren te M echelen in 1576. zui
deljk,- op hetèosteljk 21&dem%lzoa-

Desgeljks oefende hj zich te Antwerpen en
tradt0et0tdeordederAugustjnen,studeerde
te Leuven in de wjsbegeerte en godgeleerdheid,ontving de wjding en werd reedsop
Qs-larigen leeftjd prior van het Augustjner
klooster teHasselt.Daarnabekleeddehj die
betrekking te Brussel,te Genten te Antwerpen,terwjlmen hem t0tdefnitorvan Keulen
en com missaris-generaal der Rjnprovinciën
benoemde. Voorts deed hj eene reis door
Duitschland,waarhem teMainz een leerstoel

in de godgeleerdheid werd aangeboden.Hj
keerdeechternaarzjnkloosterterugenwerd
aan de hoogeschool te Lew
lven bevorderd t0t
doctorin de theologie.Voortswerdhjin die
atad 1id van den raad der faculteit.In 1639
W aS hi
j voorzitter van hetprovinciaalkapittel,op lastvan zjn generaalte Brugsd ge-'
houden,terwjlhp reedsvroeqerdie betrekking had bekleed op een kaplttelte Spiers.
Hj overleed den llden Januarg 1643. Van
zjne geschriften noemen wtj:ppseudo-ministerium pseudo-reformantium (1611)'' - pAnatomia christiani deformati (1613)'',- pAnatomia Mariana(1614)''
,- rHaereticum Quare
perCatholicum Quia in omniferemateriareligionisclare Bolutum (1614 en laterl''
,in verschillende talen overgezet,- oAbecedarium
Luthero-calvinisticum (1617)5',- rDelibertate
religionis a republica Christiana proscribenda
(1622)'',- pcoronaCalvinariaetc.(1625)''en pchronicon monasteriiBruxellanensis''.
Lancret (Nic0las),een vermaard Fransch

veelals op hetwesteljk.Om dieredenspreekt
men van een noordbosteljk landhalfrond en
een zuidwesteljk waterhalfrond.Zj zjn gescheiden door een breeden gordel, die den
geheelen aardbolomgeeftendenevenaaronder

een hoek van ongeveer45Osnjdtten noordoosten van de straatvan Mozambique en aan
de kust van Pern. In het midden van het
landhalfrond bevindt zich Europa, met de
andere werelddeelen verbonden.op hetwater-

halfrond daarentegen vindtmen hoofdzakeljk
de Australische eilanden.
De aardrjkskunde beschouwt, behalve de

horizontale uitgebreidheid,00k den vorm van
het land en verdeelt in datopzigtdit laatste
in laagland en hoogland, in vlakten en gebergten.

Land.Onderdezen naam vermelden wj:
Aœel ixreld Land,een verdiensteljk Ne-

derlandsch geneesheer. Hj*werd geboren te
Dokkum in 1806, studeerde te Groningen,
promoveerde aldaar in de genees- en heelkunde op eene:rDissertatiochirurgico-medica,

exhibens historiam morbifeminae,cuipropter

ingentem tumorem femur sinistrum fuit am-

putatum etc.(1829)''.Hj vestigdezich eerst
te DelftendaarnateLeeuwarden,zag eend00r
hem en van Son geleverd antwoord op eene

prjsvraag:roverdegeneeswjzederverschillende aan de gewrichten voorkom ende gebreken'' met goud bekroond, en schreef eene:

XHandleiding bjhetgeregteljk-geneeskundig
onderzoeken van ljken (1838)''.Hj overleed

schilder uit de eerste helft der 18de eeuw , te Leeuwarden den 8sten April1841.
huldigde de mode van den dag enbragthoofdJanTlfdrNieolaasZJAz#,eenverdiensteljk

zakeljk herderstafereelenop hetdoek,welke
door talrjke graveurs zjn vermenigvuldigd.
Hj schilderde in de manier van Watteau,
W aS professor aan de académie te Parjs,en

Nederlandsch çeleerde en een zoon van den

voorgaande. Hlj werd geboren te Delft den

23sten April 1834, studeerde te Leiden in de
letteren, promoveerde in 1857 en zag zich
overleed in 1745 of 1747 in den ouderdora vervolgens belast met nasporingen op het
Britsch muséum te Londen ten behoeve van
van 55jaxen.

Land noemt men uiteen aardrjkskundig de Leidsche bibliotheek.Voorts werdhj in
Mrde, welke zich boven den splegelder zee Bjbelgenootschap,in 1864hoogleeraarteAm-

oogpunt alle deelen van de opyervlakte der 1859algemeenesecretarisvanhetNederlandsch
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sterdam en in 1812 hoogleeraar in de wjsbe- und Fal
knereiin Deutschland(1839)'',- PBegeerte aan de hoogeBchoolteLeiden.Behalve schreibung der wiisten Ortschaften in Hessen

eenige werken in hetLatjn en Hoogduitsch
schreefhj:rRedevoeringoverdenzamenhang
tusschen gelooven en weten (1864)''- rons
hoogeronderwjs(1868)''- rover uitspraak
en spelling,voornameljk in deNederlandsche
taal(1870)''
,- ylletkeerpunt in de wjsgeerige ontwikkellng (1871)'',- rDehoofdstad zetelvanhoogeronderwjs(1872)'',- pDe
eenheid van denjeest(1873)',- en sBeginBelen der analytlsche logica (1813)''.Voorts
leverde hj veleopstellenin tjdschriften enz.
Landak isdenaam van een rjk in B0r-

(1848- 1851)'',- nDieTerritorien(1854)''
.))Das Salgut (1862):',- pBeschreibung deB
Gaues W ettereiba (1855)''
,- en sBeschreibung desHessengaues(1857)''.
Landauer noemtmen eenljtuig,datvan
binnen plaats voor4 personen en eene door
midden gedeelde kap heeft,welkl men naar
voren en naar achteren kan neerslaan. De

naam isafkomstigvan eendergeljkenwagen,
waarmede JpzF InaarLandau toog,om die
stad te belegeren (1702).
Landbouw , bj onze buitsche naburen
néo'sW esterafdeeling-Hetgrenstinhetnoorden landhyoltogtdkunde geheeten,noemt men in de
en noordwesten aanSambas,inhetwestenaan ruimste beteekenis het bedrt
jf,hetwelk door
Mampawa,in hetzuidenaan Pontianak,inhet eene doelmatige bewerking van den grond
oosten aan TAlang en in het noordoosten aan zoodanige organische stolen zoekt voort te
Sangouw. Hetland is bergachtig en van tal- br
tigen
zj
qenn,welke- vooraltotvoeding--nutrjke rivieren doorsneden, levert diamanten
voordenmensch.Alen kandaarbjde
en goud, was,jzerhouten vogel
nestjes,en aarde beschouwen als het werktuig,dat die
telt ruim Q0000 inwoners, van welke ruim voortbrengselen levert,terwjldevereenigde
zj1de Dajaks en de overigeMalejersen Chi- krachten van menschen en dieren - ofo0k
nezen zjn.Vreemdeli
ngenwordenerligtdoor wel de stoom - die machine in beweging
kwa
a
d
a
a
r
d
i
g
eko
o
r
t
s
e
n
aansetast.Ditrtjkvormt brengen.Daarenboven heeftmenbj den landmet het aangrenzende Talang eene afdeeling bouw ,evenals bj andere njverheidsonderneuit, behoorende onder de residentie Pontia- mingen,een zekerkapitaalnoodig,datevennak. - Landak is 00k de naam van eene redig isaan de uitgebreidheid van dengrondj
welken m en aan de voortbrenging dienstbaar
rivierin bovengemeld rjk van Bornéo.
Landam m an cf landambtman is de titel wi1 maken. Voorts moet de lantlbouw steun
van den voorzitterin onderscheidene cantons ontvangen van velerleiwetenschappen.Hj is
van Zwitserland,terwjl de naam amman of aan de botanie de kennis verschuldigd vande
ambtman gebezigd wordtv00rhethoofdeener nuttigeen schadeljkeplanten en vandev00rgem eente.
waarden van haren groei,- aan de zoölogie
Landau ,eene stad envestinq in deBei- en physiologie de kennis van de soorten van

jersche Pfalz,aan de Queich,llgt in eene huisdieren!vanht
lnligchaamsbouw ,levenswjs
digtbevolkte,bevallige streekj 33/44egeogx. en versprelding.D ew erktuigkunde levertaan
mjlvan (le Rjn (Germersheim)en telt0m- den landbouw velerleigereedBchappenydie de
streeks 13000 inwoners. De stad bezit een werkzaamheden van dit bedrjf gemakkeljk
progymnasium , een kanaal VO0< Nvateraan- maken of bespoedigen.De natuurkunde geeft
Voer en een aantal fabrieken.
Landau aan den landbouw rekenschap vandeninvloed
wertt onder keizer Rwdol
frtzzlHabsbur.
g tot der natuurkrachten,van de eigense'happenvan
eenevrtjerdksstadverheven,daarnaaanSpiers den grond, van de beginselen van droogleg-

verpandjdoorM aœl
àiliaan I gelost(1511)en
bj den Neder-Elzasgevoegd.In den DertigJarigen O0rl0g werd zj zevenmaal doorde
Oostenrjkers,Zweden en Franschen ingenomen.Lodewuk ATF nam haarin 1680tegeljk

ging en besproejing,omtrentde besteinrig-

ting eener boerderj enz.Eindeljk geven de

chemie en technologie voldoende inllchtingen
omtrent de bestanddeelen van den bodem ,

omtrent demeestgeschiktewjzeom dien te

m et den Elzas in bezit en deed haar door verbeteren, omtrent de voeding van planten
Vanbœn volgens een nieuw stelselversterken. en dieren, om trent de waarde der afzonder-

Zj werd in 1702.in 82 dagen doorde O0s- ljke voortbrengselen alsvoedingsmiddelen en
tenrjkers,in 1703in 58dagen doordeFran- omtrentdeversehillende handelwjzen,waar-

schen ill 1704 ill 70 dagen 'iederosa door door m en de voortbrengselen der natuurgede Duitschers, en in 1713 in 60 dagen nog- schikt kan maken Om 's menschen behoeften
maals (
loor de Franschen veroverd.InAugus- te bevredigen. Al die wetenschappen hebben
tus 1793 werd zjvruchteloosaangevallendoor een zelfstandig karakter, maar men kan ze
de Verbondene Mpgendheden en in 1814 - nietafscheiden van den landbouw ,zoodatmen
evenzeer te vergeefs - door de Russen.In dezen met regt de tgegepaste natuurkunde
kan noemen.De landbouw is derhalve geens1815 iB zj aan Bejeren afgeshan.

Landau (Ge0rg),een verdiensteljk ge- zinseen ondergeschiktbedrjf,datmenzonder
schiedschrjver)geboren teCasselden 26sten wetenschapgeljken grondslag kan uitoefenen.
October 1807, zag zich in 1835 benoemd t0t In onzen tjd van wetenschappeljke ontwikarchivarisvan hetstaatsarchiefinKeur-Hessen keling isde sleurdervoorouderljkeervaring
en schreef onder anderen: pGeschichte der niet voldoende, om uitden schoot der aarde
hessischen Burgen (1832- 1840, 4 dln)'',- de onmeteljke schatten tehalen,welkedaarin
D
Die RitteryeBellschaften in Hessen (1840)'', verbûrgen zjn.Zonderhetbezit eeneruitgebung desKurflirstenthumsHessen breide kennisbevindtzich de landbouwervan
pBrschrel
(1842)M,- rBeitragezurGesehichtederJagd onzedagen,in verbandmetdenhoogen prjs
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der landen,niet meer in de mogeljkheid om
met voordeel werkzaam te wezen,- en de
landbouw staat hierin thansvolkomen geljk
met alle andere takken van njverhei
d.Deze
laatsten zagen hun bloeitjd aanbrellen 0n
leverden kostbare vrtlchten sedertzj den bj-
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van dewetten der natuur t0tverbetering van

den landbouw ,- terwjldeeigenljkelandbouwwetenschap inzonderheid door Izlebè
(ziealdaar)isbevorderd.
Tot uitoefening van het landbouwbedrjf

wordt echter zoowelervaring als theorie&estand genoten der wetenschay, en ook de vorderd.W ie één van beide mist is en blpft
hndbouw kende weinig voorultgang vôôrdat een gebrekkig landbouwer, die zich belangdeze de noodzakeljkheid gevoelde om aan rjke winstdervinggetroostenmoet.Om beide
zjne voorouderljke ervarlng den steun te te bevorderen heeft men hoogere en lagere
geven derwetenschappeljketheorie.
landbouwscholen opgerigt. Aan (le '
-loogere
De landbouw ,dievrj grooteakkersinge- wordt onderwjs gegeven in alle hulpweten-

bruik neemt,deze omploegt en vooralgranen schappen en in de theorie van den landbouw,
en knolgewassen verbouwt,onderscheidtzich en doorgaans is daamnede, ten behûeve der
van den tuinbouw ,die ziehmeteen betrekke- yr
actjk,eenlandgoedverbonden.Belanyrjke
ljk klein hoekjegrondsvergenoegten vooral lnrigtlngen van dien aardheeftmeninDultsch-

groenten aankweekt, waarbj de ploeg door land te Hohenheim (sedert1818),te Schleizde spade vervangen wordt. Men splitstden heim (sedert1822),teJena (sedert1826),te
landbouw in de volgende 4 afdeelingen:De Eldena (sedert 1835),te W iesbaden (sedert
agronomie ofde leer van de vereischten v00r 1836),te Tharand (sedert 1829),teRegeneen voorspoedigen groeiderkweekplanten,walde (sedert 1842), te Poppelsdorf(sedert
den eigenljken landbouw of de toepassing 1846),te Proskau (sedert1847)enz.,terwjl
der agronomie op devoortbrenging,nameljk men voortsaan onderscheidene Duitsche acahetverbouren vankweekplanten,hetgebruik démiën leerstoelen voor den landbouw heeft
van deze ln den landbouw de leer van de
opvolging dergewassen endenw eidebouw ,-

gesticht.Mindergoed voldeden in Duitschland
de lagexelandbouwscholen.- In0nsVaderland

deveefokkerj,- en hetlandbouwbestuurof laat hetlandbouwonderwjsn0g veelte wendeJuistetoepassingvanallewetenschappeljke schen over. D e voormalige landbouwschûol,
en practische gegevens op het beheer eener dieJarenlang onderhetbestuurvandenhoogboerderj. Dit laatste is hetadministratieve leeraar ran Hallte Harenbj Groningen begedeelte van den landbouw en omvatalles stond en depradjkmetdetheorievereenigdej
wat betrekking heeft op de beschikbare ka- is verdwenen. Aan de middelbare school
pitalen, op de huishoudeljke inrigting in te WarFum werd onderwjs gegeven in den

h
et algemeen, 0g het arbeidsvermogen van landbouw , maar het aantal leerlingen is er
menschen en dleren en het boekhouden. zeer beperkt,en cene eigenljke landbouwDe landbouw is het oudste bedrjf,dmch school,reeds verordend in art19 van dewet
eerstin de laatste eeuw heeft hj zich zelf- op het middelbaar onderwjs,isnu eerstte
standig ontwikkeld.Ontstaanuitdezwervende W ageningen geopend.- Een grooten invloed
levenswjsderoudevolken,bepaaldehj zich op den landbouw hadden in den laatsten
aanvankeljk t0tdeveefokkkerj,en men be- tjd de landbouwvereenigingen, die sehier
bouwde een stuk gronds zoolang totdathet
geheel was uitgeput,waarna men het braak
lietliggen om hetin groenlandteherscheppen.
W eldra werd hetbraak laten liggen eenvaste
regel,een grondslag voorden graanbouw ,die

overalin Europa t0tstand kwamen.D00rdie
vereenigingen, in 0ns Vaderland de Maat-

schaypj vanLandbouw ,intalrjkeafdeelingen

gesplltst, w erden de belangen van den landbouw besproken, - en zp gaven wederom
reeds bj de Romeinen bestond en t0toponze aanleiding tot landbotlwcongressen en landdagen bewaard bleef.In hetalgem een bleven bouwtentoonstellingen, waar tevens prjzen
de Romeinen wetgevers op hetgebiedvanden werden uitgeloofd voormachines,veeenvoortlandbouw t0t in detweedehelftder18deeeuw. brengselen uit het plantenrjk , alsmede t0t
Het drieslagstelsel, door Karel de Groote in het uitschrjven van prjsvragen en hetverDuitschland verspreid,maar niet lang aan de verspreiden van nuttige reschriften.In ons
behoeften beantw oordend, geraakte eerst in Vaderland hebben zich vooralK ops,'thc,zlH all,

onbruik bj den klp.
ver- en aardappelbouw , fA;1'
6l.
:, Berysmq,Enklaar, Woitq t
sfcrl.
g,
waarna men totde invoering kwam van den Sloet foJ Oldhuis,Boryesi'
tts enz. metde be'
Asselbouw (ziealdaar).Uiteengeschiedkun- vordering van den wetensehappeljken landdig oogpuntkanmenvoorden landbouw dev0l- bouw bem oeid.
gende tpdper
- ken vaststellen:W eidebouw met
Landdagen 9waar de vrje mannen van
overgangt0tgraanbotlw,t0tom streeks2eeuwen een volk bjeenkwamen om over algemeene
vôôr Chr., - landbouw metgraanbotlw als belangen te handelen, werden door de Gerhoofdzaak ,t0t 1750 na Chr-,- opkomstvan manen bj nieuweofvolle maan in hetopen
denwetenschappelgkenlandbouw en overgang veld gehouden. Men verscheen ergewapend
t0t den wisselbouw , van 1750 t0t 1840,en gafdoor hetteren el
kanderslaanderspee-

en dat van den wetenschappeljkenlandbouw.
Ditbedrjfbegon tebloejen bj de stichting
derwetenschappeljkeschool.Daartoe behoort
een grootaantaldegeljkemannen,maaronder
hen Onderscheidt zich vool*
al A. TAcd'
r(zie
aldaar).Zj wezen reeds Op eenetoepassing

ren zjnegocdketlrlng en doorgemompelzjne

afkeuring te ltennen.De Franken hieldenhun
Landdag in Maart en gaven aan de vergaderplaatsden naam van Maartveld,welkeechter
tegen dien van Meiveldverwisseld werd,toen

men na den tjd van Pepj;n in Meibjeen-
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kwam.Intusschen werden de Landdagen toen benedenl
oop van de Niqer) zich metondgrTeeds niet meergehouden in de opene lucht, scheidene armen uitstortln de Golfvan Benln.
maar in het Koninkljk paleis,0.a.teNj- De beide broeders werden echter door de
m egen en te Aken. Hier werden door den Negers gevangen genom en en aan een slavenKoning ofzjn stadhouderde rjksgrooten bj- handalaar verkocht, d00r dezen naar Kaap

eengeroepen en,omringd doorzjne vazallen, Formosaqebragt,dochaldaardoordekrachqafdeVorstgehooraan afgezantenvannabu- tige bedrelgingen vanden scheepsgezagvoerder
ngevolken ofnam deverschuldigdeschattingin Lake uitLiverpoolvrjgemaakt.Nu keerden
ontvangst. Dââr werd beraadslaagd over den zj naar Engeland tenlg, waar zj in Junj
toestand des rjks,over hetvoeren van 00r- 1831 aankwamen, en bewerkten aldaarhun:
log en overgeschillen,terwjler ambtenaren DJournalofan expedition to explorethecourse
w erden aangesteld en nieuw e w etten uitge- and termination ofthe Niger (1832,3 dln;
vaardigd. Toen na den dood van Karel de 2dedruk 1845)''.In 1832 ondernamen zj np
X ppfe de gesteldheid deBrjksaanmerkeljk nieuw een togt op de Qtlorra,maarwerden
gewjzigd werd)onderginqen 00k de Landda- er doorde Negersverraderljk overvallen en
gen eene groote veranderlng.Niettemin bleef op de vlugtgejaagd. Roltard Lander ontving
de naam in 0ns Vaderland,en we1in Gelder- een schot in dedj en overleedeenigedagen
land,n0glangbewaard,terwjlmeninDuitsch- na zjneaankomstop heteilandFernando-po,
land in vele Staten de zamenkomstvanvolks- en wel op den 16den Februarj 1834.Eene
vertegenwoordigers n0g altjd metden naam beschrjving vandezetreurigeexpeditieis@van rLanddag''bljftbestempelen.
gesteld doorL@brd en Oldpeld en in 1837ln
Landeck , een stadje in hetPruissische Q deelen in hetlichtverschenen.- DeJ0n-

graafschaq Glatz enzl/:degeogr.mjlvanGlatz gere broederJoh,n, geboren in 1807,ontving
aan deBlela bjna 500 Ned.elboven de 0p- bj zjn terugkeereenebetrekking bj debe-

pervlakte der zee gelegen,isten oosten,zui- lastingen, en overleed den 16den November
den en westen omringd door hooge bergge- 1839.
vaarten der Sudeten.Hettelt slechtseenpaar
Landes(Les)noemtmen in Frankrjk de
duizend inwoners,doch is vermaard wegens zandvlakten,die zich langs de kust der Golf
demineralebronnenjdieerin zjnenabjheid, van Biscaye tusschen de Gironde en de Pybtjhetdorp Thalheim ,ontspringen.Menheeft reneën over eene lengte van 31 met eene
er een zestal van verschillende temperatuur breedte van 1 t0t12 geogr.mj1uitstrekken

(tusschen 18 en 19OC.),en zjbelloorenallen
tot de aardachtig-zoute zwavelbronnen. Men
gebruikt hetwater om te drinken,somtjds
zuiver en Bomtjds met geitenmelk ofafgeroomden melk vermengd, en 00k t0tbaden.
H et klimaat is er eenigzinsguur,maarlevert
v00r 't overige al de voordeelen eener zuivere berglucht. Eéne der bronnen wasreeds
in de 13de eeuw bekend,en eeneanderekwam
tegen het einde der 17de eeuw in gebruik.

endigtbj dezeemetharehoogeduinen,zoute

plassen,heidevelden,moerassen,hieren daar
afgewisseld met eenige weilanden, en met

enkeleplekjes,waarop zich denneboomen en
gehuchten verheFen, t0t de somberste en
minstbekoorljkestrekenvanEuropabehooren.
Het geheel heeft eene oppervlakte van 131

ED geogr.mjl.De kustmeren,looalsdievan
Hourtin,Lacanau,Arcaehon (22/sde o geogr.
mj1en het eenige,dat met de zeeinverband
Vooral ontvingen zj een druk bezoek toen staat), Cazau, Bicarosse (1 LIgeogr. mjl
Frederik .f'
T,koning van Pruissen,in 1766er çroot
),St.Julien, Leon,Souston en Tosse,
eenigen tjd metgoed gevolg vertoefde.Thans hggen lager dan de waterspiegeltjdens de
echter heeftdeze badplaats weinig toeloop.
ebbe en zjn derhalve overbljfselen derzee;
Landengte (Eene)noemtmeneenesmalle de kleinere,meer zuideljk gelegen,hebben

strook lands, die een schiereiland met het
vasteland verbindt. De vöörmalige landengte
van Suëz is thans verdwenen, en hetis te
voorzien,dat 00k andere,zooal: die van Pa-

een door zand overdolven afvoerkanaalnaar

zee.De duinen zjner1geogr.mj1breed en

30 t0t 70 Ned. el hoog, hier en daar door
duinpannen ofdalen gescheiden,en veranderen

na
mayvan Corintpeenz-,vroeg oflaatzullen gedurig van gedaante,terwjjlzj aanhoudend
'Forden doorgegraven.
verder landwaartsrukken.Op lastvan Neekc

lLander (Richard),de ontdekker van den is in 1189 een gedeeltc daarvan bezaaid en

benedenloop derNiger,werdqeboreninCorn- beplant met dennen en kurk-eiken, en wel

wallin 1804en,evenalszjnJongerebroeder met zeer goed gevolg. In den aanvang van
Jol
tn,voordeboekdrukkerjbestemd.In1825 1854 waren ruim 6 D geogr. mjl bezaaid.
echtervoegdehjzichbj kapiteinClpperton, Achter de dorre duinen ligt eersteenegroene

toen deze zich op last der regéring naar
Afrika begaf, drong met hem door van de
Golfvan Benin t0taan Sakkatoe,waar Clapperton ôverleed, en keerde in 1828 naar En-

strook en daarachtereen grootTvoud van zeedennen en wilgen. De onvruchtbaarheid der
daarachter t0t eene onafzienbare vlakte zich
uitstrekkendeheidevelden isvooralgelegen in
geland terug.Zjn rapportoverden togtvan den aard van den grond,die uithardkwartsClapperton bewoog de Britsche regéring om zand bestaat.Bruine heidegewassen,brem en
aan hem het voortgezetonderzoek naar den mos bedekken er den bodem. Gedurende 4
lnop van de Niger op te dragen.Vergezeld maanden van hetJaar zjn deze steppen ge-

door zjn broederJokn volvoerdehj in 1830 deelteljk metwaterbedekt.Debewonersder
dien last op eene uitstekende wjze, en uit Landes,in hetoosteljk gedeelte inverstrooide
zjne naspnringen bleek,dat de Quorra (de dorpen gevestig;,zjn Gascogners.Hunnele-

LANDES- LANDKAARTEN.

669

venswjzeisruw en aartBvaderljk;zj wonen dan t0teene gelegenheid om doormiddelV&n
in ellendige hutten, en doorloopen op hooge den landbouw winsttebehalen.Dikwjlsgeeft
stelten metongemeenebehendigheiddezezand- men 00k den naam van landgoed aan eene
en watervlakten.
villa,waarmen zich om hetlandbouwbedrjf
Het departement des Landes) na dat der niet bekreunt.
Gironde het grootste, m aar tevens een der
Landhoofden zjn die gedeelten eener
minstbevolkte vanFrankrjk,omvatdevöör- brug, welke als steunpunten aan de beide
malige landschappen Pays des Landes,Cha- oevers zjn 4est
eld en dienen om durop den
losseen Condomois de Gascogne,eengedeelte vloer ofde elgenljkebrugteleggen.Zj kunGuyenne en een stuk van
sô0000telten
0P ruim 1691/4de D

Van Bordelais
Bearn en

mj1

nen van hout ofsteen gebouwd worden.Men

geogr. geeftechterverreweg de voorkeuraan steenen
inwoners.De Adour,welkehler landhoofden, omdat de houten eene gedurige

links de Gabas,Luy,Loutsen Gave-de-pau vernieuwing vereischen.Men bouwt een steeen regts de Midouze opneemt,vorm tde na- nen landhoofd veelal op paalroosterwerk, dat

tuurljke grenstusschenhetverreœeggrootere
noordeljke gedeelte,bjna geheeluit heidevelden bestaande,en van hetkleinere zuideljke gedeelte, waarop een ligten krjtgrond
wjnbergen,maïsvelden enz.elkanderafwis-

onderwaterbljft.Daaropwordthetmetselwerk

gesteld en opgetrokken. De dikte van het
m uurw erk is natuurljk afhankeljk van den
aard der brug,waarvoor het za1dienen.
Landi (Gasparol,00n verdiensteljk hisselen. Men delftvoorts in hetzuiden allerlei torieschilder, geboren te Piacenza ill 1756,
bouwsteen, marmerj mergel?porseleinaarde ontving zjneopleiding in deschoolvanlat-

en veeljzererts.Van belang lserhetgroote fozl
iteRome,maarverkreegdoorzjnejverige

woud van het oude Aquitanië,hetw elk tus- studie van de groote m eesters der 16deeeuw ,
schen Dax en de groote Etangseene breedte vooral van de Venetiaansche school,een zui-

heeftvan bjna 31/2degeogr.mjlen hetsie- veren stjl en een prachtig coloriet.Reeds
raad uitmaakt van het landschap M arensin. vroeg bekleeddehj debetrekkingvan direcHet klimaat isin de heidevelden in weerwil teur der schilderkunst aan de acaoémie van
P*voorvan denabjheid derzeeeen waarvastelands- San Luca te Rome. ln 1817 werd jj*
klimaat, guur in den winteren heetin den zitter der académie en behield deze waardigzomer. Gedurende 9 maanden is er de lucht heid totaan zjn doodop den 24stenFebruarj
verpest door de ui
twasemingen van hetstil- 1830. Landi wordt met Sabatelli,Podesti,
staand water.De njverheid lserweinig ont- Cczzzllccïli en anderen a1s de grondleggerbewi
kkeld; men vervaardirt er leder,laken, schouwd dernieuweltaliaanscheschilderkunst.
grove wollen stoFen, zelldoek en tafelgoed. Vooral behaalde hj grooten roem doorzjne
De handel wordt er bevorderd door de be- portretten.Tweevermaard8historiestukkenvan
vaarbareAdour,MidouzeenGave-de-pau,door zjne hand,nameljk de begrafenisen dehede nabjheid vau Bayonneen doordenspoor- melvaart van M aro , bevinden zich in den

weg,die van Bordeaux naar den Etangd'Ar- d0m te Piacenza, en een ander, een aantal
cachon en verder over Dax naar Bayonne Turkenvoorstellend,in hetmuséum te Napels.

loopt,metzjtakken naarPau enTarbes.Tot

Landkaarten zjn aanschouweljke voer-

school voor onderwjzeressen, eene openbare
boekerj, een genootschap voorkunsten wetenschap,een voor landbouw en njverheid,
een schouwburg,tèaaje wandelparken en een
entrepôt van den brandewjnhandelvan Bay-

Bj de eersten ligtdeschaaltusschen 1:25000
en 1:50000 der natuurljke lengte, zoodat

de uitvoer-artikelen behooren vooralvarkens, stellingen van de geheele aarde ol van een
schapen,ham ,kurk,hout,teerenhars.- Dit gedeelte van deze op een platvlak.De kunst
departement vormt het geesteljk gebied van om kaarten te ont&ierpen of een landschap
den bisschop van Aire en is verdeeld in 3 ar. ill kaart te brengen, draagt den naa:a van
rondissementen,22 cantonsen 331 gemeenten. cartographie, en deze mu kt gebruik van onDe hoofdstad isM ont-de-M arsan,aan hetver- derscheidene landm eetkundige bewerkingen,
eenigingspunt van de Midou en de Douze en zooal
svansterrekundigeplaatsbejaling,graadaan den spoorweg naar Tarbes gelegen.Zj metingj triangulatie, waterpasslng enz.N=r
telt 6000 inwoners; men heefter eene regt- gelang van de schaaljwaarop eene kaartonb
bank van eersten aanleg,een h0fvan assises, worpen is? onderscheidt men topographoae,
een vredegeregt, een lycéum, eene kweek- cFzorogrteh zck en geoyrapkiscke kaarten.
daarop alle voorwerpen in om trek worden af-

gebeeld.Bjn0ggrootereschu lgeeftmenaan

zulk eene kaart den naam van situatiekaart.
0nn0. De handel bepaalt er zich t0t hars, Bj chorographi
sche kaarten isde schaalvan
wjn, peulvruchten,oliezaad en varkens.De 1:150000 t0t 1:1000000, zoodat daarop de
hoofdplaats van hetkleinelandschap Chalosse voorwerpen door teekens zjn aangeduid,-

is Saint-sever, nabj de Adour, met 5000 en bjgeographischekurtenisdeschaaln0g
zielen en de overbljfselen eener vermaardej kleiner,zoodat men ergewoonljk alleen de
voornaam ste voorwerpen op vindt M ngewereedsin 993 gestichteabdj.
Landgoed noemt men in het algemeen

zen.Naar gelang van 'tgeen op de kaartge-

e
en buitenverbljf, waartevenslandbouw qe- vonden wordt, heeft men wereldkaavten,die
dreven wordt.Men heeftervan zeerverschll- de geheele aarde in de gedaante van een plat
lende uitgebreidheid, en doorgaans dienthet vlak voorstellen,- planisplteren, waarop de
meer t0t eene aangename verbljfplaats voor aarde in de gedu nte van 2 halfronden is

henj die den winter in de stad doorbrengen, afgebeeld, - alg- eene k- fel,die een we-
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relddeel of althans een rjk bevatten,- en
eindeljk bqzondere kaarten,waarop men een
kleingebied inbjzonderhedenheeftgeteekend.
W ereldkaarten en planispheren ztgn altjd en
algemeene kaarten doorgaans geographische
kaarten,doch de bjzondere kaarten zjn in
den regel chorographische en topographische
kaarten.Naardebepaaldeoogmerken,waartoe
eene kaart moetdienen,onderscheidtmen0r0graphische, hypsometrische,hydrographische,
natuurkundige,godgeleerde,ethnographische,
zoölogische, botanische,historische en statistieke kaarten,- alsmedezee-,rivier-,post-,

M arinns '
tan 7'
r l:,de grondlegger der wis
kundige aardrjkskunde,maaktezich verdiensteljk door de lengte en breedte van een
aantalmerkw aardige plaatsen op aarde te be-

palen.Hj werd nagevolgd doorPtolemaeus,
in wien de aardrjkskundige wetenschap der

Oudhe
id haar toppunt bereikte. De kaarten,
**
jjP
**ZPn werk gevoegd, zjn echternietdoor
hem , maar door A-qatltodaemon (500 na Chr.)
vervaafdigd. De Romeinen bezaten schetskaarten van sommige landen in hun staats-

archief;0ok lieten zj,dieintriomfnaarde

hoofdstad terugkeerden,afbeeldingen vervaar-

spporweq-, reis- en militaire kaarten.sene digen van de door hen veroverde gewesten.

verzamellng van landkaarten, die eene v0lle- Caesar bevorderde de opmeting van verschildige voorstelling geven #an de oppervlakte lende provinciën en ontwierp zelf landkaarder aarde,van een werelddeelofalthansvan ten,en wj bezitten eenemerkwaardigeR0een rjksgebied,draagtden naam van atlas. m einsche landkaart uit de 5de eeuw in de
Daar eene landkaart op een platvlak een DTabul
a Peutinqeriana''. De eerste wereldgetrouw beeld moet leveren van de opper- kaarten uit de mlddeneeuwen,doorChristenen
vlakte der aarde ofvan een gedeelte dierop- vervaardigd,zjn ronde kaarten metJerusapervlakte, moet de vervaardiger van land- lem als middelpunt.De Arabieren bleven in
kaarten vooral 3 zwarigheden overwinnen, gebreke deontdekki
ngen hunnersterrekundinameljk de bolvormige gedaante deraarde, gen op de cartographle t0e te passen en konde afwisseling van bergen en dalen en de den zich niet eens t0thetstandpuntvan Pto-

evenredigy verkleining.Demoejeljkheid der ldp?cezld verheFen,zooals bljktuitdekaart
bolvormlge gedaante zoekt hj te boven te
komen door de projedie,en de keuzevan
deze maakt hj afhankeljk van hetdoelder
kurt.V00r zeekaarten neemt hj doorgaans
deprojectievan Mereator,envoorhalfronden
de homalographische.Veelalgebruikthj die
van Flamdeed voor de keerkringsgewesten,
de kegelprojedie van Delisle voor ge-

van Edrisi (1154).Doch 00k de geleerden

van het W esten maakten geringevorderingen
in het ontwerpen van kaarten,en eerstna
de uitvinding van het kompas- in den aanvang der 14de eeuw - ontstond ereennieuw

tjdperk.Men teekendekompaskaarten,waar-

op dezeemandeomtrekkenderkustenschetsts,

niet op een net,zooab in lateren tjd,maar
deelten der aarde,welke minder dan de helft op eene soort van spinneweb, wier draden
van een halfrond beslaan,- en dievanBonne zich in dekompasroosvereenigden.Dergeljke
of degewjzigde kegelprojectievoorgrootere kaarten werden het eerst vervaardigd door
gedeelten van een halfrond.N0gmoejeljker Italianen en Cataloniërs.De oudste van deze
is het, de onelenheden der aard-oppervlakte soort, welke wg kennen,isdie van M ami
'
no
aan te duiden.Hetgeschiedde op oude kaar- zgllvfo (1306- 1324),en de merkwaardigste
ten door rupsvormige strooken.Later kwam DHet Catalonische wereldtafereel'' vah een
hierin verbeterinq door deFransche methode onbekenden vervMrdiger van hetJaar1376.
vanterreinteekenlng;docheerstinhetlaatstder W j zien in de 15deeeuw vooruitgang op dit
voorgaande eeuw heeft de Saksische m#oor gebied in de kaarten van den Venetiaan Fra
Lehman eene stelselmatige maniervanterrein- Ac$ITo.Inmiddelswaren bj hetherleven der
teekening ingevoerd, welke later m et eenige classieke studiën 00k de werken van Ptoowjziging steedsgevolgd werd.Diemanieris vcdfu weder aan het licht gebragt,en men
in den J= gsten tjd aanmerkeljk verbeterd, maakte bj hetontwerpenvankaartengebruik
vooraldoor Papen. Hierdoorishetmogeljk van zjne plaatsbepalinyen.
geworden,door hetaanschouwen eener kaart
Terwjlmet betrekklng t0thetontwerpen
zich eene vrj juiste voorstelling teverschaf- eener voorstelling van de oppervlakte der
fen van de hoogten en laagten des lands.
De ontwikkeling der cartographie staat in

aarde in de 14de en 15de eeuw de zeevarende
volken der middeneeuwen, inzonderheid de
het naauwste verband metdie deraardrjks- Italianen,en in de eerste helftder16deeeuw
kunde in het algemeen. De Ouden bezaten hunne leerlingen, de Portugésche en Spaangeene landkaarten in de hedendaagsche beteç- sche loodsen, de eerste plaatsinnamen?verkenis des woords.Anaœimander (j-547 vöo'r wierven in het midden dier eeuw Dultsche

Chr.), Kecafae'
as en Aristâgoras (omstreeks kaartenteekenaars eene loFeljke onderschei500 jaarvöôr Chr.
)hadden op metalen platen ding,welke in het laatstdier eeuw en in de

schetsen ontworpen van het toenmaals be- daarop volgende in ruime mate ten deelviel
kende gedeelte der wereld. Beterzjn reeds aan de Nederlanders.Ar fioz Beha'lm vervaarde voortbrengselen van Dieae- ehms, die af- digde in 1492 eene aardglobe, - Joltann
beeldingen leverde van doorhem ondernom ene tgfô#ldr(*1530)en Johann Werner van Niirnopmetingen der kust in Griekenland.H ippar- berg bragten, naar het voorbeeld der oude
cAld, de m eest-beroemde sterrekundige der aardrjkskundigen,hetstereographischgradenoudheid, paste de lengte en breedte deshe- netingebruik.N0ggrootervorderingenmaakte
melst0e op de oppervlakte der aarde en was Mereator, de uitvinder van de naar hem ge-

ie bevorderu rder stereographische proledie. noemde prolectie. Voorts maakten Postell
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De werktuigen,d00r de landmeetkunstge(1581)jPetrwszïzîca,
s;:,Sebald%s.
v'
l.
çfer en
Albreehf Orfelsl,
szich zeer verdiensteljk op bezigd,zjn:bakens?diedevoornaamstepunhet gebied der cartographie. De atlas van ten aanwjzen,de landmetersketting, om afPtolemaews bleefechter o0k in de 17de eeuw standen te meten,hetplanelteten deallidade,
steeds de grondslag van de voortbrengselen waarmede onmiddelljk bepaalderigtingen in
zjner navolgers, zooals Jansson en Bla,
eu. teekening worden gebragt, de bowssole, om
Oorspronkeljker waren de nspeculum totius het azimuth van rigtingen op hetterrein te
Germaniae (1575)''van Cellarilbs,derlfaart meten,het lanëmeterskruis, het astrolalinm ,
van Pruissen (1584)''van Hennebergc ,en de de seœtant en de tkeodoliet.
Xatlas van Bejeren''van ApianusdeJ'
0l.
@re De landmeetkunst dient vooralt0t het0pmeten vanparticuliereeigendommen,teneinde
(# 1584).
De vooruitgang der sterrekunde in de 17de de grenzen van deze naar behooren te bepaeeuw werd het eerst in Frankrjk doorPi- len en bj geschillen,dienaangaandegerezen,
c># en Lahire en vooraldoorDominigueCJ:- een gegrond oordeeluitte spreken.
sini op de verbetering der landkaarten toegeLandm erken noemt men voorwerpen op

past. Wj ontwaren deze in de kaarten van den vasten wal,dieuitzeezigtbaarzjn en
Delisle (1700-1725) en n0g meerin dievan den zeeman aanwlzing geven van deplaats
d'
AnGlle,- voorts in die van Buaclte,Jo- waarhj zich bevindten alzoovandenkoers,
vcets, M altebrnn en W alekenaer.Tegen het dien hj moetvolgen om zjnebestemmingte
einde der 18de eeuw verhieven Desba/
rïes, bereiken.
Rennelènzrrok
zl.
:plïfFz(f1823)Engelandt0tden Landolt.Onderdezennaam vermeldenwj:
zetelder aardrjksbeschrjving ent0tde ver- salomon Landolt,een verdiensteljk schil.
zamelplaatsvan aardrjkskundigeberigten.In der,geboren teZiirichin1741.HjwasbeurDuitschlandwasinmiddelsnadenDertigj
:arigen telinrskrjgsman,schilderenJager.Nadathj
00rl0g decartographieingesluimerd;zj werd demllitairesehoolteMetzbezochthad,wjdde
ergew ekt door H omann,die sedert1710 te hj zich teParjsenLyonaandekunst,leidde
Niirnberg werkte en wiens kaarten t0t aan een avontunrljk leven,en schilderde fruje
het einde dier eeuw hoog werden g0W2,ar- krjgs-enjagttafereelen.Hj overleedteZi
irich
deerd. Men leverde er echter niet meer?dan in 1818.
Heinriel
tà
Y attl
tias Frl#rïcA Laqtdolt, een
men vanelders ontleenen k0n,daarin Dultschland weinig gedaan wasvoorde opmetingder verdiensteljk Nederlandschletterkundige,geverschillendelandenenmendebestekaartenom boren te Breda den 29sten Npvember 1828.

krjgskundigeredenen verborgenhield.Inhet Hjwerdkadetin1844en4larendaarnatweede

laatste vierdedeel der voorgaande eeuw ont- luitenant bj deinfanterie,- voortsin 1854
Btond evenwel op hetgebied der cartographie eerste luitenanten in 1861 kapitein,en over-

eene volkomene omwenteling, dewjl, naar leed den 22sten Junj 1871indeDuitschebadhetvoorbeeldvan Frankrjk,alleEuropésche plaats W ildungen. Hj schreef:rGeschiedelanden naauwkeurig gemeten en degewesten nis van hetNederlandschezeewezen(1858)''
,
buitenEuropadoorwetenschappeljkeontdek- - rGeschiedkundige herdenking van het25kingstogten m eer algemeen bekend w erden. JarigbçstaanderbatallonsgrenadiersenJagers
De eerste geometrische en topographische (1854)'', - en rMilitair woordenboek van
kaartvanFrankrjk leverde Cassini;zjwerd Rustow ,voorNederlander:bewerkt(1861)'',in 1793 voltooid. In andere landen werd dat voortsvertaaldehjeenigekrjgskundigewervoorbeeld gevolgd, en vooral de generale ken, schreefeen polyglottisch militair woorstaven der legers bemoeiden zich met deze denboek en leverde b'
jdragen in verschillepde

M ngelegenheid. Daaraan hebben wj zoowel tjdschriften.
de ku rtvan Krayenko.f alsdievan hetTopoLandon.Onderdezennaam vermeldenwj:
Ckarles .rtw/ Lœndon, een Fransch schilgraphisch Bureau te danken. VoortreFeljke
kaarten werden in den laatsten tjdgeleverd der, graveur en schrjver.Hj werd geboren
door Bergltalu , Stieler, Yeïlt-d, Gr'lmm, in 1760jontving eene zorgvuldige opvoeding,
v d7r/, Sydow ,Kiepert,Petermann enz.,en in en vertrok in 1785naarParjs,waarhjzich
ons Vaderland hebben zich onder anderen wjdde aan dekunsten de leermeesterwerd
M eesdoorzjnrHistorischen Atlas''enK%yper der hertogen van zzwpllègzld en e&n .& rri.Geonder meq door zjn rGemeente-atlas''ver- durende de Omwenteling toefdehj teRome,
werd later conservator van het muséum van
diensteljk gemaakt.
Landm eetkunst(De)omvathetopmeten schilderjen teParjs,enstiorfaldaarden5den
en in kaartbrengen van een beperktterrein. Maart 1826.Van zjne geschriften vermelden
Zj beschouwtditlaatste alseen plat vlak, wj:rAnnalesdumuséeetdel'écolemoderne
terwjl men bj een groot terrein rekening desbeaux arts(1851- 1810,17 d1n;2dedruk
dient te houden met de bolvormige gedaante 1833)'
' - ppaysages et tableaux de genre
der aarde. De landmeetkunstleertvoorts de (1805,4 d1
n)'',- ,LagaleriçGiustinianletla
middelenkennen,waardoormenbovengemelde galerieMassias(1810,6d1n)'', glzessalons

taak verrigten kan.Het komthierbj hoofd- de1808-1824(13dlnl'
'?- gviesetoeuvry,
s
zakeljk aan op het meten van hoyken en - egpeintres1espluscélebres(1803,20 dln),
ljnen;doorgaans ia het voldoende e
'éne 1jn
cription de Paris et de'srs édihce:
pDes
als basis te meten en daarna doorhoekmeting (1836- 1809,2 dln;2dedruk 1810)M,- pGa-

de lengtederoverige ljnen endeligging der lerie historique deshommes1esplusce'lèbresde
verschlllende punten te bepalen.
touslessièelesetde toutes1esnations(1805-

6;Q
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1809, 12 dln)'
',- pDescription d.
eLondres brevet van brigade-generul, dat hj echter
etde sesédifces(1810)'',- pLesamoursde terugzond,toen Ferdin@nd VII het absolutis-

Ps
ychéetdeCupidon(32bladennaarRafaëllbt, mus in Spanje herstelde.Kortdaarna begaf
nt Evangile de N.S.Jésus-christ Landor zich naar Frankrjk,maar in 1818
pLe Sai
(51 bladen naar Rafaël, J'pv,
sdl enz.)'',- naar Italië,waarhj de villa van graafGheRecueildes ouvragesdepeintureetsculpture, rcrtfe.
scl te Fiësole knchten eenigeJaren in
qui0ntconcourupourlesprixdécennaux(45 eenzaamheid doorbragt.Hj bezigde er zjn
bladenl'',- yAtlas du musée ou catalogue ledigen tjd,om de laatste hand teleggen
fgurô destableaux etstatues(1814)'',- oGa- aan zjne:plmaginary conversations oflltelerie de M.Massias,ancienprésidentdeFrance rary men and statesmen''1 welke in 1824 in
à Carlsruhe (1815)'',- pNumismatique dn het licht verschenen en in 1836 door eene
voyagedujeuneAnacharsis(1818,2dln)'',- tweede reeks gevolgd werden.Zj behooren
en pchoix de tableaux et de statues descélè- ongdwjfeldt0tdemerkwaardigstevoortbrengbres musées et cabinets étrangers (1821,18 selen der nieuwere Engelsche letterkunde en
d1n)''.Van zjne schilderjen worden vooral bevatten,naast vele paradoxe en zonderlinge
Dédale et Icare'' en ppaul et Virginie'' beweringen, een overvloed van treFende
denkbeelden.Daarenboven heeftmen vanhem
loFeljk vermeld.
Letitia FlizcsefA Landon, eene Engelsche hetgedicht:DGebir'',waarinmenveelschoons

dichteres.Zj werd geboren teChelsealn1802 aantreft,- hettreurspelpcountJulian(1831)'',
en maakte zich reedsvroeg bekend door hare - de drama's:rGiovannaofNaples(1839)'',
dichterljke gaven.De vriendsehap van <iI- Fra Ruperto'' en rpericlesand Aspasia''en
liam Jàrdc.
zl,uitgever der rLiterary Gazette''1 eindeljk talrjkebjdragenin den pExaminer''
bezorgde haar toegang t0t de letterkundige en andere tjdschriften.Eene uitgave zjner
kringen te Londen, maar gaftevens aanlei- werken verscheen in 1846 in 2 deelen (Qde
ding t0tgeruchten,welke haar diep griefden druk 1852).Laterleverdehj een bundelgeen grooten invloed hadden op haar lot.Na dichten onder den titel:gLastfruit0F an 0ld
hetoverljden van haren vadermoestzjdoor txee (1853)''.Gedurende zjne laatste levenshare pen in hare behoeften en in die harer jaren zag hj zich dooreen ergerljk regtsgemoeder voorzien en schreef onder de letters ding gedwongen,Engeland vooraltjd teverL.E.L.: Theimprovisatrice(1824)'',gevolgd laten.W ederom trok hj naarItalië,waarhj
door vele gedichten in tjdschriften en alma- 5lleroi:idylsand Otkerpoems(1863)''in het
nakkenywelke zich onderscheiden door diep licht gafen den liden September 1864 teF10gevoelen welluidende maat,- voorts de r0- rence overleed.
mans: pEthel Churchill' - pFrancesca CarLandré (GeorgeNicolas),een verdiensterara''1 - en rRomance and reality/'.In het l
jk letterkundige,geboren teCasselden15den
beginvan 1838huwdezjmetGeorgeMaelean, Januarj 1762,bezochtde militaireschoolalgouverneurvan Cape-coast-castle,en vertrok daar,nam dienst bj een Oostenrjksch regiweldra met haren gemaalnaargenoemdeAfèi- ment hussaren, streed in 1788 in de Russikaansche kolonie.Eenige weken na hareaan- sche gelederen tegen Turkje,verliet 2 Jaren
komst, den 16den October 1838, vond men later w egens een tweegevecht de dienst en

haar dood in hare kamer met een ieschje begaf zich naar Nederland,waarhj hetbebluuwzuur in de hand.Haar rLife and lite- Btuur aanvaardde der kweekschoolvoor meisrary remains'' werden in 1840 door Laman Jes, in 1799 te Amsterdam Opgerigt door de
B lancltard in hetlichtgegeven.
Maatschappj t0t Nut van 'tAlgemeen. Hj

Landor (W olter Savage),een uitstekend overleed aldaar den 18den November 1824.

Engelsch schrjver,wasdetelg van een aanzienljk geslacht in W arwickshire en aansehouwdealdaar,op den 3osten Januarj 1775
op hetvoorvaderljk kasteel Ipsley-courthet
levenslicht.Hj ontving zjne opleiding aan
het gymnasium te Rugby en bezocht vervolgens de universiteit te Oxford,vanwaarhj
wegens eene Jeugdige dwaasheid verwjderd
werd.Reeds op achttienjarigen leeftjd zond
hj een bundelverzen in hetlicht.Zjnebloedverwanten verlangden,dathj in krjgsdienst

HP** schreef m et Ayron en W dland:rNieuw
handwoordenboek der Nederduitsche en Fransche talen (1810; 2dedruk 1828)'' - yYerzameling van brieven (1853--1862 tot 5-::aa1

zjne letterkundige neigingen en republlkeinsche denkbeelden. Met een klein jaargeld,
hem doorzjn vadertoegekend,trok hj naar
W allis, waarhj deeerstezjnerplmaginary
conversations''schreef.Latererfdehjeenaanzienljk vermogen en bragtbj hetuitbarsten
van den Spaanschen vrjheidsoorlog op eigen
kosten een korps krjgslieden bjeen,welke
lltl naar het hoofdkwartier van den Onderkoning van Galicië bragt.Hj ontving daarveor

tu lde eenige romans, en leverde: pDe be-

t0e uitgegevenl'', - bewerkte met < eiland een: pW oordenboek der Nederduitsche
synoniemen (1825)''
,- en leverdeeenevertaling van de pGeschiedenis der Kozakken

(1814)1
'van vanTlofApenz.- Zjnkleinzoon
Antoine Zoi.sJaegnes,geboren te Amsterdam
den llden Mei1846,bewerkteeenigetonneel-

z0u treden, doch dit strookte weiniq met Bpelen uit het Fransch en Hoogdultsch,ver-

wering van den heerHofdjk bj hetlichtbeke
ken (1867)''- !Vervroegd,,Beursuur(1873)'',
en rolla Podnda (1874).
Landregt. Onder dit woord kan men in

'talgem een verstaan het regt,dat op een ge-

geven tjdstip in eenig land bestaat. Meer

bepaald noemt men landregt''enspreektmen
van de plandregten,r, wanneer m en hetoog
heeft op de regtsbronnen, waaruit het regt
4en dank der Centrale Junta te Cadix en het geput werd, vöördat het regt gecoiifceer;
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was(zieCod@eatie).Hetregt,zooalshetzich Stbl.NO33.Hetterritoirvan hetKoningrjk
geopenburd heeft in, en gevoed werd door is thans één: de souvereiniteit over het gehetvolksbewustzjn,zooalshetkenbaarwerd heele land berust thans alleen en geheelbj
in gewoonten,zeden en gebruiken,bevestigd de algemeene landsregering,waarvan de Kodoor vonnissen en later door statuten,hand- ning 'thoofd is; derhalve is 00k de wetgevgsten, plakkaten,wetten enz.,is in den be- ving éône en dezelfde voor hetgeheele K0ginne a1s 'tware een draagbaar iets.In den ningrjk en vooralle zjne deelengeljk.Dui-

aanvang van de middeneeuwen, tjdens de deljk is dit beginseluitgesproken in art.2
volksverhuizing,gaathetregt,datbjzekeren van de pW ethoudende Algemeenebepalingen
volksstam heerscht, met dien stam mede, der W etgeving van het Koningrj'k'', dat
waarheen deze zich verplaatst:ieder lid van luidt:pDewetten zjn in hetgekeeo koningden stam zelfs draagtzjn eigen regtmede, rjk verbindende, uit kracht van Gerzelver
00k waar hj zich vestigt onder een ande- afkondigingjdoor den Koning gedaan.''
ren stam :hetregtbljfteen band,waarmede Landrente (De) is de voornaamste van
hj aan ztjnevolksgenooten bltjft verbonden. de zoogenaamde rlandeljke inkomsten'',die
Nadat het rondzwerven had opgehouden en
de stammen meer en meervastewoonplaatsen
hadden ingenomen,om zich t0teen gevestigd
volk te ontwikkelen,ontving 00khetregteen
meer territoriaalkarakter:een zekerterritoir,

eene bepaaldelandstreekkrjgtzjneigenregt,
houden, zoolang zj diârwonen,onderworpen bljven. Het regt van de landstreek

waaraan allen, die zich op dat gebied 0p-

0ns gouvernement a1s belasting heftin onze

Oost-lndische bezittingen.Tjdenshetbestaan
der oost-lndische Compagnie liet hetIndisch
bestuurop Java zich bjna nietmetbelastinp
heëng in; de Compagnie toch liet door de
inlandscheregenten gdezoqgepaamde conting
enten enverplirteleverantze
-n'',diemeestalin
voortbrengselen ln natura bestonden,a1s belasting opbrengen.In plaats van dezewjze

is het landregt. Het was het gemeene, .çd- Van belastingheëng voerde de gouverneurwone regt, in tegenstelling' van het stads-, generaalDaendels - van 1808- 1811 - het
zn
ooà
lo
eo
na
amd
dsted
lsa
et
l'd
'e
in hetwgl
#F-, en leenregt. Het werd toegepast in i
fiz
aakeghdwa
ierinngbaersbteoind,
k
de landsgeregten, waar regtgesproken werd
bevolklng
onder den koningsban. In de Duitsche lan- verpligt Tverd t0tarbeid ten behoeve van het
den werd het 0ok keizerregt genoemd,z00- Gouvernement,en tevenst0t hetleveren van
als blgkt uit de Opschriften van een der zekere door haren arbeidverkregenproducten.
meest bekende middeneetlwsche wetboeken: Later, onder het Engelsch tusschenbestuur,
de rDchwabenspiegel''. Het bestond zoowel van 1811- 1816,werd er metafschaëng van
u
it geschxeven alsongeschreven rejt.Uitde het vroegerbestaandeeen geregeld belastinggewoonte ontwikkelde hetzich,hlerminder. stelsel voor de inlandsche bevolking ingeen langzamer,dâârmeerensneller.Natuurljk voerd, bekend onder den algemeenen naam
werd de behoefte aan het verzamelen van van rlandeltik stelsel'' .landeljkeinkomsten''
regtsbeginselen in wetboeken bj hettoene- w aartoe in de eerste plaats de landrente bemen der beschaving h0e langer h0e dringen- hoorde.Deze belasting,bestaande in een aander. Aan die behoefte dankten de gecodif- deel in de opbrengst der velden,werd door
ceerde landregten hun ontstaan:devolksregten den Engelschen luitenant-gouverneursirStamwe
rr
de
opd
ge
en
neuw:
in dse
telselmatige Codes,1 ford AcJld,
çop Java en Madoera ingevoerd.
voo
alnna
1o3me
dee
egel In Engelsch-lndië werd zj reedssedertgerschwabenspi

endepsaxenspiegel''zjnhiervaninDuitschland ruimen tjd geheven volgens dris stelsels:a.
de m eest beroemde exemplaren.Ieder land, het Zamindary-stelsel, volgens 't w elk aan
ieder gewest,iedere streek ha; indemidden- de Zamindars of groote landheeren het regt
eeuwen zjn eigen landregt,hetzj hetalléén werd toegekend,om deze heëng ten hunnen
gold,ofdat het,z00noodig,werd aangevuld bate te doen plaats vinden.In enkelestreken
uit de beginselen van het Romeinsche regt, van Java vindt m en een toestand terug,die
a1s subnidiair of hulpregt.
in vele opzigten m et dat stelselovereenkom t.
O0k in 0ns Vaderland hadden de verschil- b.HetRyot-warstelsel,waarbj debelasting
lende provinciën,en in elke yrovincie we- Van elken inlander individueel wordt gederom zekere bepaald afgeschelden streken, vraagd. c.Het Village-settlement, of stelsel
die in 'tbezitwarenvan souvereiniteitsregten, vau dorpsgewi
jzen aanslag. Op Java en Maeen eigen landregt.
doera werd hoofdzakeljk alleen het laatste
D ie toestand heeft voortgeduurd zoolang stelselvan heëng derlandrente aangenomen,
als de souvereine magtvan de provindën eyl schoon ze in 't laatst van '
t Engelsch tasvan hare onderdeelen heettbestaan.De om- schenbestuur individuëelvan elken belastingwenteling van 1795 gafden eersten stoot aan schuldige Averd gevraagd. Spoedig na 'therhun verdwjnen.De wetgeving van koning stelvan hetNederlandsch gezagwerd opJava

Lodewnk Napoleon van Holland biefvoor't
eerst hun bestaan formeel0p.Door de invoering van het Fransche regtin 1811,tjdens
de inljving van 0ns land bjhetkeizerrjk
Frankrjk,werd aan de oudelandre#en bj
voortduriny alle regtsmagt ontxegd,en geljke bepalmg wordtv00rzooveeln0g noodig

door de commissarissen-generaal (Elo%t,nan

der 6'tœzelldzl en Muntinghe - deze later

door Buyskes vervangen) weder de dorpsgewjze aanslag ingevoerd.N0g hedenschrjft
art. 59 van het tegenwoordig regéringsreglementden gotwerneur-generaalvoor,datoveral,
waar de landrente geheven wordtvolgens den

teruggevonden in de wet van 16 Mei1829, gemeenteljken of dorpsaanslag,dit v00r100IX.
43
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?igaldusmoetbljvengeschieden.- Landrente dessahoofden belasten zich met de inning en

lg oorspronkeljk eene procentsgewjzebelas- genieten daarvoorachtprocentperceptieloon.
ting op het hoofdproductvan den inlandschen Zj overhandigen de gelden aan de ponderlandbouw , voornameljk van de rjst; doch colledeurs der landeljke inkomsten'',dieze
00k producten van zoogenaamde tweede ge- in de has van den ontvanger storten.
),een verdienwassen, als indigo,katoen, djagoeng,ka- Landrien (Emanuël Joset
tlang,enz.,zjn daaz'
aan onderworpen,wan- stcljk Vlaamsch letterkundige) geboren in
neerzj a1seerstegewasgeteeldworden,wat 1816 te Ronsse in oost-vlaanderen en aldur
veelal0y de tegalsofdroogerjstveldenpleegt overleden in September1863,waseerBtondert: geschleden.Een vaste maatstafvoor dien wjzer te Huysse en vestigdezich daarna te
aanslag bestaat er eigenljk niet;erisniet St.Nicolaasen eindeljk in zjnegeboortestad
b
epaald:hoeveelvan de oybrengstmoetwor- als boekdrukker.Hjwasschrjverenuitgever
den afgestaan in evenxedlgheid met de uit- der pGazette van het land van W aes'' en
gestrektheid en de vruchtbaarheid van den schreef onderscheideneschoolboekjes,zooals:
hiedenis van België,van
grond.RaFe.
nclassifceerde de veldenin zes DLeerboek der gesc,
soorten:van de beste z0u de ltevt,van de de vroegstetjden totOp onzedagen (1846)/',
minste slechtseen vierde van de geschatte 0p- - altorthegrjpderalgemeeneaardrjkskunde
brengst geheven worden.In verarmde distric- met dri
e kaarten (1846)'', - pltortbondige
ten mogten de collecteursin de eerstejaren geschiedenis van het 0ud en Nieuw Testahunnen aanslag zelfs beneden dien maatstaf mentofBjbelderKindsheidvertaeld(1847)'j
brengen. Het tAzeede gewas werd onbepaald - Vlaemsche en Fransche opstellen enz.
vrjgesteld,welke vrjstelling n0g heden ten (1848)'', - pGrondregels der Nederduitsche
dage bestaat. W él wordt die regeling van spraekkunst (1848)''
,- en rKortbegrjp der
1814, om naarmate van de meerdere ofmin- Fransche spraekkunst-''
dere vruchtbaarheid van de .
:J//Z/JA'.
: o1- natte
Landsberg an der W arthe, eene
rjstvelden,dehelft,tweevjfden ofeenderde, arrondissementshoofdstad van het Pruissische
en van de tegals,ofdrooqerjstvelden twee regérings-distrid Frankfort, ligt in eene bevjfden,een derde ofeen vlerdevan dejaar- valligeenvruchtbarelandstreekaandeW arthe,
ljksche ûpbrengst van 't gewas te heFen, waaroveraldaar eene brug isgelegdterlengte
nog altjd eenigermate in aanmerking geno- van 130 Ned.el,en aan den oosterspoorweg.
m en,maar een bepaalde last, om zich hier- Zj bestaat uit de eigenljke staden 5 vooraan te houden, w erd den betrokken ambte- steden en telt bjna 20000 inwoners.Men
naren toch nooit gegeven.Omtrent de vast- heeftereen gedenkteeken tereere van & Aldstelling van het bedrag in den aanslag wordt ermaeltev,onderscheidene inrigtingen van 0nn0g steeds,volgens de organisatie van 1816, derwjs en een drukken handel, vooml in
eene overeenkomst getrofen m et de hoofden graan, Avol? vee, houten sterken drank.en bestuurders van iedere dess>. Bj deze Ilet arrondlssesaent Van dien naam telt OP
nvereenkomst wordt in aanmerking genomen ruim 221
/cde o geogr.mj1bjna 800000 inde aanslag en het zuiver bedrag der vorige W OnerS-

jaren; daarmede worden vergeleken de 0m-

Landsberg (Hbrman),een uitstekend in-

standigheden van elke dessa en de vermoede%kegesteldheidvanhetgewas;m etdem eeste
billjkheid en met hetm inste bezwaar voor
de ingezetenen m oet hetvergeljk worden getrofen. M en mag aannemen, dat de heëng
over 'talgem een tegenw oordig nietm eerbe-

r
enieur in Nederlandsche diensten een leerllng uit de schoolvan Coa oorn,werdgeboren

durige gew oonte niet in natura,maarin geld

)11ji
é'
p schreef: XNouveaux plans et
j
genomen. (1E1
..

in 1680 en overleedin 1746.Hj woondede
belegering bj van Rjssel(1708),van D00rnik (1709),van Douay, Bethune en Ayre
(1710)enz.,tradvervolgensinSaksischedienst
draagt, dan een vk'fde van hetproduct.De en w erd in 1742 bevorderd totgenerM l-mabelasting wordtkrachtensstilzwjgende,lang- J00r en in 1745 door de Pruissen gevangen

betaald.Zj wordtgeheven overqeheelJava, profls de fortifcation pour défendre et att-

met uitzondering van de residentlën Batavia, quer lesplaces(1741)'',- pNeue Grundrisse
l
irfe der Kriegsbaukunst(1737)'*
1Preanger-regentschappen, Soexakarta, Djok- undEntw'
Jokarta en Banjoewangi.Op Madoerabestaat XLa fortifcation de tout lemondeetc.(1712
ze 00k; eveneens? onder verschillende bena- en 1737,2 dlnl'' - pNouveau projetd'une
mingen,in verscheldene buitenbezittingen.De citadelle,confronte contrecelle deLille(1714
wjze van aanslag op Java isalsvolgt:De en 1719)'/ - enpLa nouvellemanièredeforcontroleur van de landeljke inkomsten en t
ifLerlesplaces(1713)''.
andschapsehllderen (Het) bejvert
cultures ontvangtvan dedistrictshoofden zj-

ner afdeeling de hun door de deshahoofden

zich eene bepu lde gemoedsgesteldheid uit te

ukken door eene schets der bewerktuigde
Fezonden opgaven van de bebouwdevelden dr
m iedere dessa.Vöör oftjdens den oogst ofonbewerktuigde natuur.Het vertegenwoorkomt hj in de districtshoofdplaats zamen digt alzoo 0? hetgrûotegebied derschilderkunsthet lyrlseh element.M enschen ofdieren

met de dessahoofden en bçpaalt met hen

het aandeel van ieder veld in de landrente.
Die rvoorloopige aanslag'' wordt later pde
deqnitieve aanslag'',als de resident de dessahoofden omtrent die bedragen heeft gehoord,
en ze daarna voor goed heeftgeixeerd.De

zjn in hetlandschap enkelstofage enmogen
betrekking totden stjl onderscheidtmen hct
geene bepaalde opm erkzaam heid w ekken.M et

historisch ofheroïsch landschapenhetgevoelslandschap. De beoefenaar van eerstgenoem de
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legtzich vooralt0e op schoonheidvan ljnen,
beoogt eene glastische voorstelling en is gesteldopeenehlstorischeofmythischestoFageydie van laatstgenoemt
le werkt inzonderheid
door middel van lieht en lucht en door de
kleuren. Eerstgemelde houdt veel van de

6;5

FriesenAlbertZï-pldr-csl,Etgdorf,Scl/dic;,
Heinlein,Maœ Zimmermann,Zt
vengauer,HanshoferenLbmer,- uitBerljnBleohen,J.<.
k%el
tirmer, Pape) lehvendsen, .
S'
p#ldf, Spandzlùdrst
?,Riqjbtahl,SchmidtenHildebrandt,.ç
uit W eimar Preller en '
ton .llklàrdflf/;,- uit

zuideljke, - laatstbedoelde meer van de Frankrjk Flandrin, Cabat,Alnny, Corot,
u, Frt
ixçli,
ç, .
Bw-fl
noordeljke natuur.Men onderscheidt voorts Roussea'
ïn,Duprl en Dauzomer- en winterlandschappen,avond-enma-

neschjnlandschappen enz.Voertmen bj het
schilderen van landschappen den vrjen teugel
aan deverbeelding,danverkrjgtmenyeeomponeevdeIlzlddc/llz.pdzl,terwjlmendezoodanige,

àùze,- uitGenève CalameenDidq ,- uit
Engeland Tnrner en Constqble, mt DenemarkenDahl,Skongaard,SörensenenR- p,-

llitBelgië Clay.Aszlt
fer-lu ,QuinauœenRobà8, - e1. uit Nederland Koekkoek, Sohotel,
w elke m en aan de natuurontleent,met den tgcldt
/ltlf,Koekkoek deJonyere,Ferde enz.,
naam van vedute bestempelt.In de Grieksche Om van een groot aantalanderen geen gewag
schilderkunst was het landschap Onbeltend.In te m aken.
plaats van den berg werd deberggod,inplaats
Landseer (Edwin), een uitstekend Envan de bron de bronnymfvoorgesteld.Eerst gelsch schilder,was dezoon van denverdien-

bj deRomeinenvindtmen beginselen vanhet
landschap in schetsen van gebouwen en daarbj gelegene tt
linen.Del'omantischegeestder
middeneeuwen daarentegen was doordrongen
van liefdeJegensdenatuur,endezemoestzich

steljken gzaveurJohn Lanheer (geboren in
1769 en overleden in 185% en aanschouwde
hetlevenslicht'
in 1802.Hj ontvingondere s
in de schilderkunstvan zjw vader,bepaalde
zich vooralbj het schilderen van dieren en
vroeg of laat openbaren in de ktlnst.In de vormde zich naar denattluren naarhetvooreerste plaats bezigde men het landschap in beeld van Weeno.Hj leverde genrestukkenj
plaatsvan den goudgrond vool'Bëbelsehe ta- landschappen, portretten, bloemen en stillefereelen;ditgeschiedde hetvroegstdoordege- vensj maar verwierfinzonderheid als dietenbroeders van ft/cà in Vlaanderen.Hetwerd schilder grooten roem.Reeds op l3jarigen
nagevolgd doordeRjnlandsche en Hoogduit- leeftjd zond hj zjnevoortbrengselen naarde
sche school. Reeds in den aanvang der 16de tentoonstelling;in 1816 werd hj leerling der
eeuw had het landschap in de Brabantsche Académieen 2Jaren laterbezorgdezjnstuk:
school z00 groote vorderingen gem aakt,dat XDe honden van den St.Bernard,een onder
Joaeltim Tlfez6'
r en Henri d6 .
#Je: hetwaag- de sneeu:ibedolven reiziger ppsporend''hem
den,hetlandschap tpteenafzonderljkyebied eene plaatsnaastde vermaardste schildersvan
vau schilderkunst te verheFen.In Italië ont- zjn tjd.Daarna oef
ende hj zich geruimen

waren wj het landschap als achterpond in tjd onder deleiding van den historleschilder

de schilderscholen van Venetië en Florence He
ydon en maakte grooten oygang.In 1826
(lenozgo Gozzoli), maarhetbegintzich eerst zag hj zich benoemd t0t bultengewoon lid
met ongemeene bevalligheid te vertoonen Op derKoninkljkeAcadémie,in 1831t0tgewoon
de doeken van Giovanni .
pellizàïen Leonardo 1id,en in 1850 schonk de Koningin hem de
G Vind.De eerste,die aldaar hetlandschap ri
dderljke waardiqheid.Dievanvoorzitterder

alsietszelfstandiqs behandelde,wasTitiaan. Koninkljke Academie,waartoe hj in 1866
Dewiegvanhetelgenljkelandschapschilderen gekozen werd,wees hj van de hand.O0k
w as Nederland, waar tegen het einde der werd hj in 1847lidvan deKoninkljkeAca16de eeuw Peter .rrdfz-t
/Adlen zjne zonen uit- démie in Belgiëenverkreegin 1855degroote
Btekende natuurtafereelen schilderden.In dienzelfden geest werkte Roland t
stzrdry,D .T'5Iekeboom , Aegidins Hondekoeter en Jodocus de
M omper.Tevensontstond teRom eeeneschool
van kunsteraars,die aan het landschap eene
ongem eene volkomenheid schonken. D aartoe
behoorden AnnibaleOcrccci,Pa'
ulWHJ(i1626)

en Ada'
m zllzâzz
l
-dr (j- 1620). N0g grooter

roem verwierven de Fransche landschapschilders Tpx.sdïzl (Dugl
tet) en Lorrain,- voorts

Ral
mator zpdc, Swanerelt, Botlt,Tï
k
jzàccàw ,
Zaflleeven,vanderNeer,Waterloo,Rnysdael,
Hobbema enz.Later verwierven Valeneiennes
in Frankrjk en Wilsonin Engelanda1slandschapschildersgrooten l0f.- Indenjongsten
tjdhebben deverschillendescholeninDuitschland,Frankrjk en eldersvelelandschapschilders vtmrtgebragt.Van de schoolvan Dilsseldorfnoemen wj Sehirmer,die vool
'alBjbel-

gouden medallle tePargs.Zjnetafereelenvan

dieren hebben door een eigenaardigen hum or

eeneongemeeneaantrekkeljkheid,zoodathj
den eernaam van rshakspere van hetdierenrjk''verwierf,en zj zjn doorgravuresalgemeen bekend geworden. Minder grooten l0f
heeft men toegekend aan zjne fresco's.O0k
heefthj een en andergeleverd op hetgebied
der beeldhouwkunst.T0tzjnebestestukken
behooren: rL0w and high life (1831)'',Comical dogs (1836)'',- rluady Fitzharris
met haar schoothondje''
, - yLaying down
the law'' - gKoningin Victorla en harekin-

deren (1815)''1- pRefreshment'')- s'
I'
heqrst

lesson (1847)'' - rDeer-stalkinq (1858)''-

en gDialogue at W aterlpo''.Hj overleedna

eene langdulige ongesteldheid den lsten 0c-

tober1872.- 00k zjn ouderebroederCl
tarlen
Landseerheeftzeerverdiensteljkeschilderjen
schelandschappenleverde,degebroedersAohen- geleverd.
àccFz,saewren,SaeLns,avïc/zdlf.sen W eber,Landshut,dehoofdstadvanhetBejersche
uit Noorwegen Hans Gx#e, - uit Miinchen arrondissementNiederbaiern,aan de Isar geRotkm@nn en zjnevolgelingen CltarlesAodz, legen en van deze doorsneden, strekt zich
4g*

676

LANDSHUT- LANDVERHUIZERS

schilderachtig uit in eene breede vallei en

bevindt zich in de Sond heteilandHven,t0t

maaktmetharefru jekerkenenbreedestraten 1658 aan Denemarken behoarend envermu rd
,e
en aangenamen indruk. De voornaamste 3 a1s de verbljt
ylaats van Tycko Wrt
ZAJ.Van
kerken zjn erin spitsboogstjlopgetrokken, zjn kasteelUraniönburg en van zjnesterreen die van St. Maarten heett een toren ter
hoogte van 11; Ned.el,een steenenkanselen

wa
chtStierneborqisgeenspoorovergebleven.
-

hetstadhuis,de kavallerierkazerne en hetK0-

Landsm annschaften of korpsen noemt

Den 14denJulj 1677ledendeDeneninden
fraai-beschilderde glazen.Voortszjngemelde strjd tegen de Zweden bj Landskrona eene
kerken voorzien van prachtige altaren. O0k volkomenenederlaag,zoodatzj diestadaan
zjn eranderemerkwaardigegebouwen,zooals laatstgenoemden moesten afstaan.
ninkljk slot,benevens een M ntalkloosters. men aan de Duitgche universiteiten bepu lde
Men vindt er onderscheidene inrigtingen

studentenvereenigingen. Reeds vroeg ontston-

van onderwjs en bjna 15000 inwoners,die den er zulke vereenigingen van landgenooten
erin handel en njverheid hun bestaan vin- (vandaar de naam)ten zj bleven onderverden.- Een anderLandnhytofLandeskutligt sehillende vormen en namen bestaan t0t op
in de Pruissische provincie Silêzië, is eene onzen tjd t0e,hoewelharevoormaligeeigenarrondissementshoofdstad in hetdistrid Lieg- aardighedenverlorengegaanzjn en zj ingenitz en teltomstreeks 5000 inwoners.
nootschapypen ot
'clubs veranderd zjn,beLandskneeht oflanskneatnoemdem en staandeu1tpersonen van verschillenderjken.
tegen het einde der 15de en gedurende de HethoofddoelderLandsmannschaftenisZeens16de eeuw inDuitschland eeù krjgsman,die zins beoefening der wetenschap)maar ondert0t het voetvolk behoorde. Eerst waren het linge gezelligheid. De leden nemen tevens
ljfeigenen in hetgevolg der riddersen later bepaalde overgeleverde wetten en verordeninvorm den de landsknechten een zelfstandig gen in achtyhetcommentgenaamd,en hebben
korps.M aœùniliaan I kwam Op hetdenkbeeld hunneoverheden(seniorenz-),doorhenzelven
om ,in plaats van Zwitsers,een korps Duit- gekozen, Gm die te handhaven, vooral 00k
sche soldaten te werven,ep Ge#g rpgzFrunds- met betrekking t0thettweegevecht.Men verberg,de vader der landsknechten yeheeten, deelt de leden van een Landsmannschaftin

kwam hem hierbj t!hulp.D:inrigtlngdaar- yewone (Corpsburschen) en bnitenu
qewone (Revan diende later t0t modélvoor alle staande noncen), welke laatsten geene stem hebben
legers.Nameljk bj het uitbarsten van een in zaken der Landsmannschaft.Gewoonljk
oorlog benoemde de Keizereen beproefd man
t0t veldoverste, gaf hem den last om een
regimentlandsknechtentewerven,enbepaalde

staandeverschillendeLandsmannschafteneener
académiemetelkander in verbanddoormiddel
derde
e ve
rVan het Senioreneonvent. Geheel aznjn
be
devoorwaarden,desoldj enhetaantalvaan- eenigingen aan de universiteiten
dels.Ieder aang0W0<V0n0hadZjn eigen Wa- ke
n
Ld
eB-selten.
qcl
tften. j.
pens en kleeding,ontving handgeld en moest
andstorm ,zle ScAlffer'

aanwezig zjn op den dag der monstering. Landtong noemt men een tongvormig
Dan werd de krt
jgswet at
kelezen en de eed stuk laa: land,dat,met het vaste land of
afgenomen, wu rna de overste zjn stafbe- meteenelland verbonden?m ethetsm allereuit-

noemde en de vaandels aan de vaandrigsuit- einde uitsteektin zee ofln een meer ofrivier.
reikte. Ieder vaandel organiseerde zich zelf: Is zulk eene landtong eene rots van aanzien-

de hoofdman benoemde zjneoëcieren,terwjl lgke hoogte,dapnoemtmen haareene kaap.

Landverhulzers noemtmen de zoodanigen,die met have en goed hungeboortegrond
verlaten om elders een nieuw vaderland te
zoeken. In algemeenen zin kan m en reeds
den naam van landverhuizers geven aan de
tegen heteindeder16deeeuw warenztimeeren- Phoeniciërs,Grieken en Romeinen?diebuiten
deels van vuurwapens voorzien.Men zag de hun rjk tal
rjke koloniën hebbenresticht,landsknechten (lansquenets) a)s huurbenden meer bepaald echter geeft m en dlen aan de
in de meestelegersvan Europa.Beruchtwerd bewonersvan Euroja,di
esedertde2dehelft
bovenal de groote garde of zwarte bende,die der 18de en vooralln de 19deeeuw naarAmeten getale van 5-of6000 man in hetmidden rika en Australië zjn getrokken.Hun aantal
der 16deeeuw geheelDuitschland doorkruiste. wasin delaatste 50Jarenaanmerkeljktoegede landsknechten hunne onderoë cieren kozen
en zich verdeelden in rotten van 10 pieken.
Ieder vaandel telde 400 m an, en 10 of 1Q
vaandels vorm den een regim ent. Het hoofdw apen der soldaten wasde lansofpiek,doch

Zj diende onder verschillendevorsten en ver- nomen,doch schjntthans wedertevermingezelde koning Karel VIII naar Italië,waar

deren.Verschillende oorzaken gaven daartoe

zjdoormuit-enplunderzuchtendoorvelerlei aanleiding,zooalsoverbevolkinq,schraalheid

wreedheden angst en schrik verspreidde.Een
bekend hazardspel,slansquenet''genaamd,is
naar de bende derlandsknechten genoemd.
Landskrona, eene koopstad en vesting
in het Zweedsche lën Malmö aan de Sond,
bezit eene uitmuntendehaven,omstreeks7000
inw onersj ollderscheidene scheepstimm erw er-

van den bodem ,donkere voorultzigten in de

toekomst,misgewas,gebrek,onvoldoendevrjheid en gemakkeljke gelegenheid voor den
overtogt.VooraluitIerlandenDuitschlandzjn

honderdduizendennaarAmerikagetrokken,met
de hoop om aldaar hun tnestand te verbeteren.V oorts is in Engeland de stroom der

ven, vele fabrieken en een belangrjken han- landverhuizers naar Australië geleidy terwjl

del.De citadélverheft er zich op het eilan;

m en tegenwoordig in 0ns land pogingen aan-

Qraen:en op eenegeogr.mjlafstandvandaar wendt,om dienterigtennaardeTransvu lsche
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Republiek. De havenplaatsen,waar men den

Hetmlsdrjfraaktdevolkenregteljkebetrekovertogt gemakkeljk maakteen voorde be- kingen tussehen de volken.De betrekkingen

langenderlandverhuizerszorgde,zooalsvooral
Hamburg en Bremen,hebben een grootdeel
van hun bloei aan het vervoer van landverhuizers te danken. In 0ns Vaderland, als

tusschen de Staten worden geregeld door het
volkenregt.Deze regelszjn verschillendvoor

oorlogs-en voorvredestjd.Daarmedeinovereenstemming zjn de gtrafbepalingen omtrent

delta van de Rjn z00 uitmuntend gelegen, landverraad, die zich laten schiften in twee

heeft men daaraan eerst gedachttoen hette
lM t was.
Er isgetwist over de vraag,dievoorzeker
in een constitutioneel land niet te pay komt,
of de onderdanen het regt hadden,hunnen
gebiederte verlaten. Sommige vorsten,hiezt
p
ontkennend antwoordend,hebben de landverhuizing veTboden;andere daarentegen hebben

categorieën: die betreFende het milital
r ,en
het diplomatiek landverraad.De voornaamste
bepalingen van ons Strafwetboek omtrent dit

Onderwerq laten wehiervolgen.IederNederlander, d1e de wapenen tegen Nederland gevoerd zal hebben,zal met den dood gestraft

worden. (D00r de wet van Mei 1870isde
doodstrafin 'talgemeen afgeschaften vervan-

de landvcrhuizers met geld uit derjksmid- gen door levenslange tuchthuisstraf,doch bedelen ondprsteund. Zoowel het een als het houden voormilitairemisdrjveninoorlogstjd
ander is eene dwaasheid. Ieder burgermoet begaan).Duideljker en naauwkeuriger 0m@* W00n- sehrjfl het tegenwoordig StrafWetboek voor
onbelemmerd zjn in de keuze Zpnor
plaats,maar hetis tevens ongertjmd om hem het Duitsche Rjk dit misdrjf aldus:Een
methetgeldzjnermedeburgersbjtestaan, Duitscher,die tjdens een 0orlog,dietegen
daar hj,dopr zich elders te vestigen,zjn het Duitsche Rjk is uitgebroken, dienst
kapitaalen zjnevoortbrengendekrachtont- neemt in 't vjandeljke leger en dewapens
trekt aan het bevorderen der welvaart van draagttegen hetDuitsche Rjk ofzjnebondzjn geboortegrond.Eeneregéringhandeltwjs, genooten,zalw egens landverraad m etlevenswanneerzj zooveelmogeljk deoorzaken der lange tuchthuis- of vestingstraf w orden gelandverhuizing wegneemt,en een landverhui- straft. Verzachtende omstandigheden kunnen
zer handeltvoorzigtig,wanneerhj bedenkt, de straf verminderen. W ashj reedsvroeger
dathj zooweleldersa1shieralleen doorar- in vreem de dienstgetredentdoch bljfthj in
beid in zjn onderhoud kanvoorzien.ln ons dienst na 't uitbreken van den oorlog, en
Vaderland is de landverhuizing betrekkeljk draagt hj de wapens,dan wordt het landzeer gering.Eensdeels neem t er hetgebrek
aan w erkvolk door de ontwikkeling van het
fabriekwezen en den bloei van den landbouw
eer t0e dan af,anderdeels missen de Nederlanders veelal den moed, om zich van hun

verraad met eene mindere strafbedreigd.O0k
nu worden verzachtende omstandigheden toe-

gelaten,wat bj ons,die,wathetstrafregt

aangaat,n0g onderde Napolaontische wetgeving leven,nimmer 'tgevalis.Volgens 0ns

Burgerljk enStaatsregtbrengthetinvreemde
geboortegrond teverwjderen.
Landverraad is een zoogenaamd poli- krjgsdienst treden zonder toestemming van
tiek misdrjf. Het brengt de veiligheid,de den Koning het verlies van het Nederlander-

zekerheid, hetbestaan als zoodanig van den schap mede, 't welk hetvervallen van alle
Staat in gevaar. Zoolang er geen Staat is, oqenbareambten en bedieni
ngen in zich sluit
kan dus 00k ditmisdrjfnietbestaan.Jn de (zle Burgerlb'
k
e
r
e
g
f
e
z
l
)
.
oudste tjden werd hetbegrepen onder eene Een andere vorm van hetlandverraad becategorievanmisdrjven,diezamengevatwor- staat hierin: dat iemand met vreemde m0den onder den naam Tverraad''. Het overloo- gendheden of hare bewindslieden aanslagen
pen tot het vjandeljke leger en het dienst sm eedtofverstandhoudingaanknoopt,teneinde

doen van spion ten behoeve van den vjand
zjn er de oudste en zwaarste vormen van.
Landverraad isnu nog geen afzonderljk misdrjf,maar bestaatn0g alséénmethoogver-

haar over te halen tot hetplegen van vjandeljkheden of het ondernemen van den oorl0g tegen het vaderland,of om haar de middelen t0t heteen ofander te verschaFen.De

raad en majesteitschennis(zie Majesteltstt
l
ten- doodstrafvolgt,ofdevjandeljkheden eruit
9zï.
:).Hetstrafregtderbesehaafdenatiënsplitst voortkomen of niet;Juister is het,om ,zoodiebegrippen,en geeftdaarmede hetaanzjn als de Duitsche wetdoet,in 'tlaatste geval
aan verschillende misdrjven, die,hoewel in eene ligtere straft0e tepassen.In oorlogstjd
aard verwant,toch iedereen eigen kring van kan het landverraad o0k hierin bestaan,dat
bestaan hebben.Bj majesteitschennisen hoog- men aanslagen metden vjand voorbereidtof
verraad ig de Staat zelfa1s zoodanig Ofeen

zjner hoofdorganen - b.v.dekroondrager,
de constitutie - hetvoorwerp van den aanslag:hetmisdrjfisgerigttegen de innerlgke
veiligheid van den Staat.Bj landverraad is
00k welde Staat,als zoodanig,ofeen integrérend deelvan zjn grondgebied)dus a1s

methem in overleg treedt,,ten eindehem het
betreden van het vaderlandsch grondgebied

gemakkeljk te maken,ofhem steden,sterkten, posten, havens, ttlighuizen, m ateriëel,

schepen of andere dergeljke bezittingen in
handen tespelen.Hetsuccèsvan devjandeljke troepen moet hier doorden misdadiger
zelfstandig individu beschouwd,hetvoorwel'p beoogd worden.Ilet middel, dat hj kiest,

van den aanval,maar niet op zich zelf:het doetminder ter zake,en daarom is eene 0pmoethier noodwendig gedachtworden in be- sommi
nr van de smanoeuvres''of machina-

trekking t0t andere soortgeljke individuën, tions'hlerminderraadzaam.Hetmisdrjfbeandere Statent als lid van een Statenbond. staatin Letvoordeelaanbrengen aan denvj-

6;8

LANDVERRAAD-LAXFREY.

and en daardoor nadeel toevoegen aan de tjd wordt de gouverneur-generaalvan Neêrdsch Indië 00k we1landvoogd genoemd.
va
derlandsehe krjjsmagt.Het kan gebeuren lanLandvr
d00r oproer te stlchten ûnder de medesoldaede,zie Tuistregt.
ten,d00r den vjand als spipn te dienen, Lanfranc,eenvertegenwoordigerderscho-

door vjandeljke spionnen tehulp te komen lastiekewjsbegeerte!werd geboren tePavia
of ûp te nemen,d00r hetoverloopen t0t den in 1005 en overleet
lln 1089 alsaartsbisschop
vjandte bevorderen,doormanschappen voor Van Canterbury. Hj twistte metBerengariws
hem aan tewerven,doorwegen,spcorwegen, over de transsubstantiatie,doch heeft op het
bru
ggen onbruikbaar te maken en op andere gebied derphilosophieweinig geleverd.Zjne
**
WlJZeD. Het mélitair landverraad door vreem- werken zjn ui
tgegeven doordb
Aaery.
4en,niet-Nederlanders,gepleegd - voor z00
Lanfranco (Giovanni),een schllder van
ver dat kan - zal volgensdekrjgswetten de school van Bologna, behoorde t0t een
worden gestraft.Zeer teregtstelt de Duitsche adelljk geslachtteParma,waarhj in 1581
wet een vreemdeling met een Duitscher ge- geboren werd.A1s page van graaf Seottigaf

ljk,zoodra en zoolang htjonderde bescherming van eenen Duitschen Staat isçesteld.
Dl
plomatiek landverraad pleegt hj, dle aan
eene vreemde mogendheid berigten bezorgt,
waarvan de wetenschap bj haar nadeelige
gevolgen heeft voorden krjgstoestand Ofde
staatkundige positie van hetvaderland,z00zaede hij die uithoofde Van zjn post of
bediening vertrûuwd is metgeheimen betrekkeljk ondernemingen van den Staat,ofdie
belast is met het voeren van onderhandelingen,endatgeheim aandevreemdemogendheid

verraden zalhebben.Desgeljks isstrafbaar

gesteld het overleveren van kaarten ofplan-

nen,zelfsaan bondgenooten ofaan 0nzj'dige

hljbljken van aanleg doorEguren,welkehj

methoutskoolop den muurteekende.Degraaf
zond hem naar de schoolvan Orcc/ enonder

de leiding van dezenjbj hetbestudéren der
doeken van Correggio:vormdehj zichweldra
t0teen bekwaam schllder.Hjwerkteevenwel
niet alleen zeer vlug maar 00k zeervlugtig,
en vûrderdeveelgeld voorzjnesc,
hildertjen,
om zjnezuchtt0tverkwistingtebevredigen.
Nadat hj te Rome en te Napels onderscheidene kerken van schilderstukken voorzien had,werd hj door Urbanns FJJJmet
de ridderljke waardigheidversierd,en stiert
teRomein 1647.Zjnemeestberoemdevoortbrengselen zgn dekoepelschilderjen van San

mogendheden. Even strafbaar in 't00g der Andrea della Valle te Rome en van de lterk
wet is btl,die,dooromkooping,listofge- der Jezuïeten te Napels.Voorts vindt men
Nveld kaarten ûfplansin zjn bezitgekregen stukken van zjne hand te Madrid,Parjs,
hebbende,dezeaan anderemogendhedenmede- Dresden en Miinchen, terwjlhj 00k eenige
gedeeld heeft; vaindere strafbeloopthj,die platen heeftgegraveerd.Menroemtzjnerjke
ze aan anderen bezorgd heeft,zonderdathj verbeelding,terwjlmen erbjvoegt,datzjne
langs slinksche wegen ze magtig geworden stukken veelalop hetefectgewerktzjnen

is,of dat zj hem uitkrachtvan zjn ambt zjneteekening vervan correctis.
waren toevertrouwd. Het verbergen of'doen
Lanfrey(Pierre),eenverdiensteljkFransch
verbergen van vjandeljke spionnen wordta1s geschiedschrgver, geboren te Chambéry in
zelfstandig misdrjf,waarop dedoodstrafstaat, 1828, bezocht het collège der Jezuïeten in
door 0ns w etboek t0tdeze categorie gebragt. zkne geboorteplaats,doch werd vandieschool
Het brengt daartoe eveneens de daad van verbrc
nnen wegenseen Bchotschrift,waarinhj
hem , die door nietvan regéringswege goed- de vrom evadershad aangevallen.Nu spoedde
gekeurde vjandeljkheden den Staataan eene hj zich naarParjs,waarhj zjneletterkunoorlogsverklaring blootstelt,zoomede hetple- dige studiën aan het collège-Bourbon voortgen van feiteljkheden tegen vreemdelingen, zette, om zich vervolgens aan de regten te
die ten gevolge hebben,datburgers van 0ns c
wjd
aatei
nn.sc
Hj
hrjvle
ie
nt,zma
icharevenwelnietalsadvolegde zich tne Op de
vaderland aan dergeljke mishandelingen uit
wraakneming (représailles) rorden blootge- wjrbegeerteen geschiedenisen schreef:rL'ésteld.Hetbegrip lamdeerraadlsdusvrjruim : gliseetlesphilosophesdu 18mesiècle(1857)''j
het duidt eene bepaalde serie van bedrjven een werk datgrooten bjva'
lvond.In hetv0laan met de bepaalde strekking, om den gendejaarzûnd htjzi
jn: yEssaisurla révoStaat meer ûf min onderworpen te maken lution française''in het llcht,waarin hj de
aan de magt van eene andere natie:het is gebe
urtenissen dier merkwaardiqedagen met
nietdenaam van een bepaaldmisdrjf.
groûte onpartjdigheid enscherpzlnnigheidbeLandvoogd is de naam van een hoogen oûxdeelt.Zj,diedehelden der Omwenteling
ambtenaar,die bj afwezigheid,van den sou- hemelhooy verhieven, vooral Louis Wlllc,
verein in eenig landindiensnaam hethoogste werden vlnnig doo1
' hem gegeeseld. Daarna
gezag in handen heeft.Men geeft hem 00k leverdehj:gLeslettresd'Everard (1863)''en
wel den titel Van stadhouder,onderkoning, rEtudes et portraitspolitiques (1864)''.Zjn
gouverneur Ofgouverneur-generaal.Men vindt belangrjkst geschrift echter is:rllistoirede
melding gemMkt van zulke landvoogden in Napoleon I (1867- 1870j 4 dln)'',hetwelk
;en tjdderRomeinen (Pilatus,Fdll ,Festus eene doorloopende bestrjding vormtvan:pLe
enz.
).In de dagen vanK@t'
elV en Pltili
ps11 consulat et l'empire''van Tltlers.Na den val
hadden wtlin 0nsVaderland Mqria mcs Hon- van het tw eede Keizerrjk,in 1871,schreef
#lrï# enMargaretltawcp,Parmaalslandvoog- hj een artikel,waarin hjop deverwjdering
dessen, opgevolgd door Allu,Aeg.ed6?l#,don van Gœmbetta aandrong.Eindeljk vermelden
7111 en Parma als landvoogden. In onzen wj n0g van hem :rtlistoirepolitiquedesPa-
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pes (1860)''en XTu8 rétablissenaent de la P0- buch desKönigreichsBaiern (1816;2dedruk
1820)'',- sGeschichte der JesuiteninBaiern
logne (1863)''.
Lang. onder dezen naam vermelden wj: (1819)'',- pGeschichtedesbair.HerzogsLudThomas Zczzw ,een beroemdgraveurenstem- wig desBërtigen (1821)'',- sEegesta Bavapelsnjder.Hj werd geboren te Schwarz in rica,seurerum Boicarum autographa(18221749, moest volgens den wensch van zjn 1828,4 d1n)'',- pBaiernsGauennachdendrei
vader den tuinbouw leeren,maar besteedde Arolksst:uataen der Alemannen,Franken und
zjne vrjeuren aan de beoefening derkunst. Bojaren(1830)'',- pBaiernsalteGrafschaften
Nadat hj in 1776 dekunstschatten deraca- (1831)''.- mHammelburger Reisen (1818démieteW eenenhadgezien,waagdehjzich 1833''- en rMemoiren (1842,2 dln).''
aan de vervaardiging van een bas-relièfter
Aelz
lzïcFz Lany, een verdiensteljk Protestantsch godgeleerde. Hj werd geboren te
h
o
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t
e
v
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n
l
/
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d
e
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d
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e
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e
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van koning Frederik rx Pruosen voorstel- Frommern bj Balingen in W irtemberg,ontlende.Daarna beiteldehj een triomfboogvan ving zjneopleidingaan de Latjnscheschool
albast,een tafereelopleverend van een lntogt te Sulz aan de Neckar,voorts te Schönthal
van keizerin M aro 7W:r8.
siJ. Daardoor ver- en Van 1844 t0t 1848 aan de universiteit te

kreeg hj eenJaargeld,hetwelk hem veroorloofdezieh geheelen alaan dekunsttewjden.W cldra werd hj lid van de académie
te W eenen en directeur der graveer-en medaille-school.Hj overleed in 1812.
KqrlA'
eszlrïcFz,ridderron .
fJAJ,eenDuitsch

geschiedschrjver.Hj werd geboren te Balgheim in Zwaben den 7denJulj 1764,genoot
een gebrekkig onderwjs,bezochtt0top 15jarigen leeftjd het gymnasium te Oettingen,
w erd toen amanuensls aan eeneboekerj en
begaf zich in 1782 naar de universiteitteAltdorf.Na hetvoleindigen zjnerstudiën wjdde
hj zich teOettingenaanderegtspractjk.Hier
gafhj 2Jaargangen inhetlichtvanhetpoet-

Tiibingen,waar hj vooralin delessen van
Baltr behagen schepte. Na de voleindiging
zjnerstudiën zaghjzicht0tgodsdienstleeraar
te W artau in St.Gallen benoemd en stichtte
ermetandereJonge predikanten in 1859de:
rZeitststimmen aus der reform. Kirche der
Schweiz''
, waarin hj de wetenschappeljke
uitkomsten der vrjzinnige theologie bekend
zocht te maken aan ontwikkelde gemeenteleden. Daarenboven schreef hj: pversuch
einerchristl.Dogmatik(1858)/'
,- pGangdurch
diechristl.W elt(1859)''
,- pReligiösenCharaktere (1862)'' - rprediyten (1859)'' .
--.
Das Leben Jesu und, dieKlrche derZukunft
(1872)'',- en pReligiösen Reden,gehaltenin
St. Peter (1872).In 1863 werd hj leeraar

t
'
%
lngisches W ochenblatt'', benevens rBeitrxge
zurKentniszdesötting.vaterlandes''envertrok te M eilen aan het Ziiricher m eer)en in 1871
in 1788naarW eenen,waarhjhofmeesterwerd ill de St. Pieterskerk te Ziirich.Een beroep
in het paleisvan een H ongaarschen m agnaat naa' Bremen in 1865weeshj van de hand.
en vervolgenssecretarisvan denW iirtemberg- Hj overleed in 1876.

schen sezant.Toen hj deze betrekking verl00r,glng hj in 1791 naarGöttingen,waar
hj 2jaren jverig studeerdeen zjne:rHistorische Entwickelung der deutschen Steuerverfassung (1793)''in het lichtgaf.Nu ontving
hj van den vorstvonHardenbery den lastom

Langbein (AugustFriedrich Ernst),be-

kend doorzjneluimigegedichtenendoorzjne
romans en verhalen, werd geboren te Radeberg bj Dresden den 6denSeptember1757,en
bezochtin 1772 devorsteljkaschoolteMei>
Zen en ill 1777 de universiteit te Leipzigj
hetfamilie-archiefin orde tebrengen en werd Avaarhj in deregten studeerde.In1781w erd
in 1795 geheim-archivaris te Plassenburg.Als hj actuariusbj deregtbank te llain en ging
Pruissisch seeretaris van legatie woonde hj ixl 1785 naar D resden, Yiaar h.ij eerst als
hetCongrèsteRastadtbj,en na zjnterug- pleitbezorger optrad, m aar na verloop vx
keer M nvaardde hj de betrekking van lid een paar Jaren eenebetrekking verkreeg bj
van den krjgsraad en van den raad van D0- hetgeheim archief.Daarhjgeenuitzigthad
meinen te Ansbach (1799).Nadatdeprovin- op bevordering,nam hj na verloop van 12
de Ansbach aan Bejeren wasafkestaan,werd Jaren zjn ontslag en ging in 1800 naarBerhj in 1806 directeur van een collegie en in ljn, waar hj in 1820 belastwerd metde
1811van hetrjksarchiefteMiinchen.Tevens censuur op hetgebied derfraaje letteren.Hj
werdhj adviseurvoorarchiefkaken enz.W re- overleed aldaarden zdenJanuarj 1835.Onder
velig overdetegenwerking,welkehj onder- zjnegedichten onderscheidenzichvooralzjne
vond,keert
le hj in 1815 alsarrondissements- kleine dichterljke verhalen in den vorm van
bestuurder naar Ansbach terug,doch nam in balladen.Zjneversifcatieisvloejendenzjne
1817, toen de graaf de X pzlfpelld de porte- vroljkeluim onuitputteljk.0ok zjneromans
fbuillenederlegde,zjn ontslag en wjddezich en verhalen ademen dien opgeruimden geest
op zjn landgoed aan debeoefening derlette- en gencten veelbjval,zoodatzj talrjkenaren. Hj overleed aldaar den 26sten Maart volrers vonden,die zelfs van zjn naam ge1835. Van zjne geschriften vermelden wj brmk maakten.Totzjnegeschriftenbehooren:
n0g:pHistorische Priifung des vermeintlichen nGedichte (1788, laatste druk 1820)''
1Alters der deutschen Landstënde (1796)'',- pNeuere Gedichte (1812en 1823,2 dln),,XNeuere Geschichte des Fiirstenthums Bai- DSchwënke (1792,2 dln;3dedruk 1816)''
,reuth (1798--181
An1sba3chdlnl''1- rAnnalen des KFeierabende (1793- 1794,3 dln)''
,- pTaFiirstenthums
unter der preuszische lismanegegen die Langeweile(1801- 1802:3
Regierung (1806)'' - rBair.Jahrbiicherv0n dlnl'' - pDer graue König,ein novantiker
1179--1294 (1816;2dedruk1824)'
',- sAdels- Roman (1802),',- oNeueSchriften (1804,Q
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l',
)'' - sNovellen (1804)5',- sDer Ritter
W ahrheit (1805, 2 dln)''
, - sThomas
Kellerwurm (1806)'- rzeitychwingentl8o7l''
Franz un'
l Rosalie oder der Krëmertwist
(1808)'',- rDerSonderlingund seine Söhne
(1809)''- rDerBrâutigam ohneBraut(1810)',
- sKleineRomaneundErzëhlungen (18121814,2 dlnl'/- rJocus(1813)''
1- runterhaltungen fiir mkszige Stunden (1815)', XMagister Zimyel'
s Brautfahrt und andere
scherzhafte Erzahlungen (1820)'',- pDeutscher Liederkranz(1820 en 1830)'f
'l- ,M:rchen undErzâhlungen (1821)'',- sGanymeda
(1823en 182'0',-2 dln)'',- plocusundPhantasus (1824), nVacuna''
,- en rHerbstrosen (1829)'', Zjne pSâmmtliche Schriften''
verschenen in 1835- 1837 in 31 deelen,en
zjne gsxmmtliche Gedichten'' in 1854 in 4
deelen.
Lange.Onder dezen naam vermelden wj:
Joaaim Lange. hoogleeraar in de godgeleerdheid teHalle.Hjwerdgeborenden26sten

verKhillende plaatsen alspredikerwerkzaam j

en qing in 1841 a1sgewoon hoogleeraarnaar
Zi
irlch, en in 1854 in die betrekking naar
Bonn,waar hj in 1860 t0teonsistoriaalraad
Nverd benoemd.Van zjnegeschriften vermelden wtj:pDas Leben Jesu,nach den Evangelien (
hrgestellt (1844- 1847, 3 dln)''
,5Christliche Dogmatik (1849-1852j3 dln)''j
mDi
e Geschichte derKirche(1853- 1854,
2 dln)'',- pDie Lehre derHeiligen Schrift
v0n der freien und allgemeinen Gnade Gottes
(1831)' sueber den geschichtlichen Cha-

rakterderkanonischenEvangelien(1836)/'9

gDi
e kirchliche Hymnologie(1843)'',- Vermischte Schriften (1810-1864, 7 dln)jrBi
blische Dichtungen (1832- 1834,2 dln)''j
rGedi
chte und Spriche (1835)'',- rDie
WeltderHerrn(1835)',- pGedichte(1843)'',
en pDeutschesKirehenliederbuch(1843).''
Ludll:ig .5l..g:, een verdiensteljk Duitsch
bouwkundige.Hj werdgeboren teDarmstadt
den 22sten Maart 1808,gafreedsvroeg blj-

October 1670 te Gardelegen in de Altmark, ken van aanleg voor de schoone b0uwku11st
studeerde te Leipzig,Erfurten Halle en zag en oefende zich eerst onder Lerck, daarna
zich in 1870 benoemd t0trector te Köslin, onder Mollerqterwjl hj vervolgensdeuniin 1671 als zoodanig aan een glmnasium te versiteit te Gleszen bezocht.Als medewerker
Berljn,en in 1709t0tprûfessorln detheolo- aan de: roriginalansichten der historisch
gie te Halle,alwaar hj den 7denMei1744 merkwiirdigsten St:dte in Deutschland'' 0n-

overleed.Hj gafeen grootaantalwjsgeerige dernam hj grode reizen en vertoefde geruiwerken in hetlichtjalsmedeeeneLatjnsche men tjd te Miinchen,waar hj vriendschapen Grieksche spraakkunst;deeerste van deze peljke betrekkingen aanknoopte met den
heeft meer dan 40 uitgaven beleefd en is in schilder Rottmann. Toen deze op last van
verschillende talen overgezet.Aan het hoofd Lodeunjk,koning van Bejeren,in 1834 een
derscholen heefthjveelgoedst0tstand ge- togt volbragt naar Griekenlandj vergezelde
bragt,maar alshoogleeraar in degodgeleerd- Lange hem derwaarts en bleef te Athene,
heid maakte hj zich door zjne bekrompen- waarhj debetrekkingaanvaarddevanleeraar
in het teekenen aan het gymnasium. Nadat
heid bjvelen gehaat.
Samuè'
l GpffFzr d Lange, een Duitseh dich- hj in 1838 zjn eervol ontslagmetden titel
teren een zoon van den voorgaande.Hjwerd van Koninkljk Bouwraad verkregen had,
geboren te H alle in 1711,studeerde aldaar in keerdehj naarDui
tschland terug en lestigde
de godgeleerdhe'
-d,vertoefdegeruimen tjd te zich in 1839 te Miinchen,waar hj ln 1847
Berljn en werd vervolgensgodsdienstleeraar t0t hooglreraar aan de bouwkundigeschool
te Laublingen nabj zjnegeboorteplaats.ln der Academie benoemd werd.Hier heeft hj
1755 zag hj zich benoemd t0tkerkeljk in- uitstekende leerlingen gevormd en onderscheispecteur, en overleed te Laublingen den denegebouwen doen verrjzen.TotdezelM tQsstenJunj 1781.MetzjnvriendPyrazocht sten behooren de villa van koniny Maœ te
hj een genoptschay te stichten terbevorde- Berchtesgadenenhetmuséum telueipzlq.voorts
ring van taal en dlchtkunde en gekant tegen vielen bekrooningen ten deel aan zpne ontde schoolvan Gottsehed.Zjnegedichten ver- werpen voor de Nicolaï-kerk te Hamburg,
schenen tegeljk metdievan Pyra onderden V00r een beursgebouw te Bergen,V00r eene
titel: aThyrsis und Damon's freundschaftliche kunsthal te Hamburg, voor een stadhuis te
Lieder (1745)''. Voorts leverdehj eenever- Miinchen enz.Eenfraaiontwerpvoorrenoudtaling derpoden''vanHoratiu.
geneenepsamm- heidkundig muséum te Athene werd ln 1866
lung gelehrter und freundschaftlicher Briefe op eenvoudigerschaal ten uitvoergebragt.Al

(1769- 1770#2 d1n).''
Iol
tann Tefdr Lanye, een verdiensteljk
Duitsch qodgeleerde. H'
d werd geboren den
lodenApnl1802in degemeenteSonnbornbj
Elberfeld)nam , alszoon van een rjtuigverhuurderen landbouwer,aanvankeljkdeelaan
debezigheden zjnsvaders,dochverwierfdoor
lectuur velerlei kennis)terwjlhj 00k Latjn
leerde.Hj bezocht voortshetgymnasium te
Diisseldorf en wjdde zich in 1822teBonn
aan de studie der theologie.Hiervolgdehj
metyrootebelangstelling delessen vanH cke
en Nktzsa ,werd vervolgenshulppredikervan
Kr%mmkker te Langenberg,was wjders op

z
jne plannen geven getuigenis vaneenkeurlgen smaak en van een practischen blik.O0k
leverdehj n0g:pW erke derhöhen Baukunst
(1846- 1860)/',- en gBeschreibung dergriechisöhen Landschaftsgemëlde v0n Karl Rott-

mann in der neuen Pinakothek (1854).''Hj
overleed te Miinchen den 3lsten Maart 1868.
JohannesTFzilèwl:Lange,eenverdiensteljk
Nederlandsch graveur.H'
IJ werd geboren te

Amsterdam den 24sten September 1810enont-

ving reedsvroeg onderwjsvan Pl
tilip Felip.
Hj leverdeuitstekendeportretten van koning

Willem 1,van generaal Câassé,vandenhoogleeraar van Kampen,van den admiraal Kins-
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beryen, van professor fl
- der Pgl- ,van den
Langelaan (Henriette Maria),eeneverbeeldhouwer Gabriël,van da Opdfl,deClercg, dienstelp-ke Nederlandsche schrjfster,geboren
W olterbeek, Ranekes, M . C. '
pcs Hallenz., te Leiden den 14den Januarj 1821,woonde

geruimen tjd in de nabjheid van hare geboortestad en aanvaardde vervolgens eene betrekking aanhetrestichtte Zetten.Onderden
naam van H'
enr%ette A > 1 L.schreef zj:
te geven en het eigenaardige van elk origi- mcoquetterie (1846;3dedruk 1860)'',- pDe
neeluit te drukken.Hj overleed teAmster- schoonzusters (1859)'9, - sHet albumblld
dam den 3osten October 1849.
(1853, 2 dlnl''
,- pviertalnovellen (1870)'',
Imd'
tvig 1* ,:62 een verdiensteljk Duitsch enz.
letter-en oudheldkundige.Hj werdgeboren L angeland,een Deensch eiland tusschen

alsmede een aantal gravures in jaarboekjes
naar teekeningen van Pienemanj Sel
teVFzoxf en anderen.Hj wist een aangenamen,
schilderachtigen toon aan zjne kunstwerken

te Hannover den 4den Mei 1825,bezochter Fi
inen en Laaland, heeft eene oppervlakte

eerst de burgerschool,daarnahetlycéuln en van 5 D geogr.mjlen bjna20000inwonerg.

vertrok in 1843 naar de universiteltte Göt- Eene lage, boschrjke heuvelreeks, in den
tingen,waar de lessen van Karl FrïdrïcA Oldenbjerg t0t45 Ned.elopklimmendejloopt
hem groote belangstelling inboe- er overhcen, en het is in hetalgemeen zeer
zemden.Zjn bekroondgeschrift:rHistoriamu- vruchtbaar. De hoofdplaats is de stad Rudtationum rei militaris Romanorum inde ac kjöbing met 3000 inwoners en eenehaven,
interitu reipublicae usque ad Constantinum waar94 schepen te huis behooren.
Magnum (1846)''gaf aanleiding)dathj zich Langenbeck.Onder dezen naam vermel-

bj deRomeinscheoudheden bepaalde,en te- den wj:
Konrad Johann A r fizl Langenbeek, een
geljk met zt
lne dissertatie:yprolegomena in
Hygini de castrorum munitlonibus libellum

uitstekend Duitsch ontleed- en heelkundige.

(1847)''zond hj den tekstvan Hyin'
usmet Hj werdgeboren den 5denDecember1776te
een uitvoerigen commentaar inhetllcht.Nadat Hornenburg in Hannover, studeerde te Jena
hj eenegrootereisvolbragthad,vestigdehj in de geneeskunde en promoveerde aldaar in
zich in 1849 t:ls privaatdocentte Göttingenen 1798. Nadat hj voor zjne verderevorming
werd er in 1853 t0tbuitengewoonhoogleeraar geruimen tjd te Mreenen en Wiirzburg had
benoemd.Behqlve eenige geleerde verhande- doorgébragt, vesti
qde hj zich in 1802 als
lingen leverde hj een:rHandbuch derrömi. privaatdocent te Göttingen en ontving er te-

schen Alterthiime',waarvan de uitgavein 1856 vens eene aanstelling aan hetacadémisch hosbegonnen is en n0g steeds wordt voortgezet. pitaal.In 1803begon hj in eenedaartoedoor
Tevens vertrok hj a1s hoogleeraar in 1855 hem gestic,hte zaal ontleedkundige voorlezinnaar Praag,in 1859 naar Gieszen,enin 1871 gen tehouden en in 1804werd hj buitengenaar Lei
pzig.Eindeljk heefthj n0geen aan-

woon hoogleeraar. In het volgendeJaarbe-

tal academi
' sche gelegenheidsschriften in het lastte hj zich tjdeljk met het bestuurder
licht gezonden.
heelkundige kliniek, en in 1807deed hj het
l'riedrieh aflùerf jbange, een verdiensteljk instituut voor chirurgie en oogheelkunde ver-

Duitsch wjsgeer.Hj werd geboren te Wald rjzen.In 1814 werdhj gewoon hoogleerur
bj Solungen den 28stenSeptember 1828,be- in de ontleed-en heelkundeen chirurgjn-gekleedde de betrekking van hoogleeraar in de neraalvan het Hannoversche leger,waarmede
wjsbegeerte te Marburg,en overleed aldaar hj naar België trok,alwaar hj t0tin 1815
den zlsten November1875.Hj isdevervaar- vertoefde.op zjn voorstelen onder zjneleidiger van het beroem de w erk: mGeschichte ding werd in 1829 te Göttingen eene nieuwe
de
Materiglismus (letedl,53dedruk 1876;2de ontleedkundige gehoorzaalgebouwd,wM rvan
d
ls
, Qd
edruk 1874- 1875).
hj vervolgenseene beschrjving uitgaf,en in
Langebek, (Jak0b), een verdiensteljk 1844 verkreeg hj den titelvan oppermediciDeensch geschiedkundige,geboren den 23sten naalraad.Hjoverleedden24stenJanuaxj1851.
Januarj 1710 te Skjoldburyin Jiitland,stu- Van zjne geschriften vermelden wj:pueber
deerde te Kopenhagen,ontvlng er vervolgens eine einfache und sichere Methode des Steineeneaanstelling bjdeKoninkljkebibliotheek, schnitts (1802):', - rAbhandlung v0n der
werd daarna geheim archivaris,en zaq zich Leisten-und Schenkelbrichen (1821)'',= rNoeindeljk benoemd totstaatsraad.Hj stlchtte sologie und Therapie derchixurgischenKrankin 1744 het genootschap voor N oordsche ge- heiten(1822- 1850j 5 dln)'',- rlconesanaschiedenis en taal, volbragt in 1753 in het tomicae (1836- 1839,8 dln)'',- pHandbuch
belang der oudheipkunde eene reis naar Zwe- der Anatomie (1831- 1847, dl 1-4)'
'
,den en langs de kusten der oostzee,en over- Anatomisch-mikroskopischen Abhandlungen
leed te Kopenhagen den 16den Augustus1775. (1848-1851,4 stukkenl'
',- en ,Bibliothek
Zjn voornaamste geschriftisjetiteld:pscrip- tkrChirurgieundOphthalmologie(1806-1813,
tores rerum danicarum medll aevi (1772- 4 dlnl''metrNeueFolge(1815- 1828,5d1n)''.
1774,3 dln)'',voortgezetdoorSwhm (1776Mazimiliann Adolf Langenbeek, een zoon
1792,dl4- 7).Daarenboven redigeerdehjde van den voorgaande en desgeljkseen vooreerste zes deelen van het: mDanske Magazin'' trefeljk heelkundige. Hj werd geboren te
en s3hreefmetH@rboe, bisschop van Seeland, Göttingen den llden Januarj 1818 en wjdde
de eerste drie deelen van de:sDânische Bi- zich aldaar,- voortsteParjs,W eenen en
bliothek v0n alten un neuen gelehrten Sachen Berljn aan de studie der geneeskunde. In
1843 vestigde hj zich a1s privaatdocent in
ausDanemark(1738-1739)''.
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zjne geboorteplaats en werd er 3Jaren later
t0t hoogleeraar benoemd.In 1848 echterlegde
hj zjne betrekking nederen vertrok in 1851
naar Hannnver, waar hj zich vestigde als
practisch arts en in 1865 t0t1idvan hethoogst
geneeskundig collègebenoemd werd.Hj heeft
zich dnor verschillende ontdekkingen een be-

roeraden naam VerW orven ten van ztjnegeschriften vermelden wj: rlçlinischeBeitrke
'
aus dem Gebiete der Chirurgie und Ophthal-

mologie (1840-1850, 2 d1n)'',- puntersychungen iiber die Allantois (1844)''
,- zD1e

Impfung der Arzneimittel(1856)'',- en ,Die
IBolation desmenschlichen Auges(1857).,;
Bernkard mos Langenbeck,een neefvan den

voorgaande.Hj heeftalsheelkundige,vooral
door resecties en plastische operaties, een
beroemden naam verworven. Sedert 1847 is

hj hoogleeraarte Berljn,en in 1866washj
artsvan den yeneralen stafbj hetleger.
Langendilk. onder dezen naam vermelden wj:
a/ieter.
5tzw#ep,#'
ij7
r!een verdiensteljk Nederlandsch dichter.Hj wasde zoon van Arend
fprf, welke dezen geslachtsnaam met dien
van Langendl
jk (hetdorp zjnergeboorte)s'erwisselde, en aanschouwde het levenslicht te
Haarlem den 25stenJulj 1683.Hj Ontving te
Amsterdam onderwjs in hetteekenen?etsen
en verwen en voorzag daarmede in zjn 0nderhold.Later werd hj te Amsterdam als
kantoorbediende geylaatst en begon zieh t0e
te leggen oy de dlchtkunst.Zjn eerstevers
was een lofdlchtvöör de werken van Janvan
Gi
J.
:eAI (1707). Vervolgens hield hj zich te

zangopdegeboorteonzesZaligmakers(1619)'',
kransvoormjnegeboortestad(1720)'',
nLof
XRampen desverledenjaars''
)- plaofder
dichtkunst'',- pluofdichtop heteerebeeldvan
Laurens Koster (1720)''1- aLeven derH0llandschegraven inJaardicht(1724)',- rLeven van W illem I in Jaarzangen t0t 1574
(1746)'',- pBeschrjving van Kleefen deszelfsaangenamelandsdouwen (1747)''1- pLevensloopderAartsvaderenenz.(1763)'',- ,,Tafereelen der eerste Christenen enz.'',- aanmerkingen op derBeschrjving derstadHaarlem'' van Ampsiws,- en pDe stad Haarlem
en haargeschiedenissen (1765)''.
Dirk .rx -t
ywt
Wk,een uitmuntend Nederlandsch teekenaar.Hj werdgeboren teR0tterdam in 1748 en oefende zich aldaar onder
de leiding van den ornament-en rjtuigschilder .
BLs.
nohop.Hj maaktegrootevorderingen
en teekende weldra krjgstafereelen,diehem
grooten roem bezorgden,zooalssDeslag bj
Nieuwyoort''en pDetogtnaarChattam''.Zjne
teekenlngen zjn meestalmetspjkerinkt0m-

getrokken en met Oost-lndischen inkt afgewerkt. Men bewaart er 48 in hetmuséum

van Teyler.Zjn huiseljk leven waBnietgelukkig,zoodathj ztjnotoevlugtnam t0tbedwelmende dranken.Hj overloed den 15den
December 1805.
Jan d zàf/zoli: Lamgendi;k)een zoon vanden
voorgaande en desgeljkseen zeerverdiensteljk teekenaar. Hj werd geboren teRotterdam in 1780, oefende zich onder de leiding
va'
n zjn vader,werktein den trantvan de-

Zen , volbragt eene reis naar St. Domingo,
Haarlem bezig met hetteekenen vanpatronen woonde daarna achtervolgens te Rotterdam ,
en hetvervaardigen van damast,en voorzeker Brussel, 'sGravenhage en Amsterdam ) en

hadden zjne moederen zjnevrouw hem t0t
den bedelstaf gebragt,zoo na beideroverljde regéring van Haarlem hem niettothistorieschrjver benoemd en met eene plaatsin
het proveniershuis begiftigd had,waarhj den
18den Junj 1756 overleed.Van zjnewerken
noemen wj:pDon Quichotofde bruiloftvan
Camacho,bljspel (1711)'',- rDeZwetser,
kluchtspel(1712)',- rHetFederzjdsch huweljksbedrog,bljspel (1714)'',- rcato ofde
ondergang der Roomsche vrjheid,treurspel
(1715)'' - plfrelisLouwen ofAlexanderde
Grooteop hetpoëtenmaal,kluchtspel(1715)'',
- ,,Dewiskunstenaarsof'tgevlugtejufertle,
kluchtspel(1715)'',- pDeEneasvanVirgilius
in zjnzondagspak,4deboek(1715)'',- plulius
CaesarenCato.treurspel(1720)1',- pArlequyn
actionist,kluchtigbljspel(1720)'',- rotl'
lnc
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'',
iegerj vanCartouche,ofdeFranrDe bedr
sche ronvers, bljspel(1832)'',- oxantippe
of het booze wjf des fllozoofs Socratesbeteugeld,bljspel(1756)'', rspiegeldervaderlandsche kooplieden,bljspel''
,- rpapirius
of het oproer der vrouwen binnen Romen,
bljspel'', - en pBoertige beschrjving van

overleedaldaarin 1820.00k heefthj onderscheidene etsen geleverd, zooals: nD e slag
van W aterloo (1817)''en rDe opstjging eener
luchtballon bj Rotterdam (1804)'',en gravures, zooals: rDe hemelvaart van Christus''
en pHet doorbrekellvan den Langendjk bj
Redichem''.Van 4jne historischeteekeningen
vinden wj vermeld: pDe knmstder Fran-

toonen van Aran en Titus''.Al deze werken

Ki
t
Regelsdernieuwespellinj'
z,- rcourspra-

schcn in 1794'' en pH et landen en vertrek
der Engelschen in 1799''.

Langendonck (Jan JozefModestusvan),

een Vlaamsch letterkundige,geboren te Lier

den 27stenMei1828,wasaanvankeljkleeraar
Mn het gemeente-collège van St.JansMolen-

beek bj Brussel en mederedacteur van het
dagblad: pDe Vrede''.In 1852 werd hj re-

gent van de middelbareschoolteAntwerpen,
en in 1865 professorin de Nederlandsche taal

en letterkunde aan hetKoninkljk Athenaeum
teHasselt.Ilz1870 vesticde hj zich,om redenen van gezondheid,op een buitenverbljf
te Brasschaat bj Antwerjen.Van zjnegeschriften vermelden wj: pNederlandsche
spraakkunst met oefeningen enz.(1862)'',Grondbeginselen der Nederlandsche spraak-

kunstenz.(1868):',- sNederlandsc,
hebloemden Amsterdamschen schouwburg bj hetver- lezing, ten gebruike derscholen (1862)'',zjn in 3 deelen uitgegeven.Voorts heeftmen que de la langue iamande ,- en nMéthode
eene uitgave zjner gedichten (1721)in 2 dee- facile pour apprendre le iamand''.
len. Daartoe behnoren: rEmmanuël ofJaar- Langenn (Friedrich Albertvon),eenreg-
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terljk ambtenaar in Saksen en tevens een van welke 356 man en 22 oëcieren gesneuverdiensteljk geschiedkundige, geboren te veld waren.Hoewelnu de Hannoveraneneene

Merseburg den26stenJanuarj 1798,studeerde overwinning behaald hadden,die hun veroor-

te Leipzlg in de regten,vestigde er zich in loofde naar het ztliden te trekken en zich
1820 a1s privaat-docent, en zag zich vervol- metde Bejerschetroepentevereenigen,maakgens benoemd t0t hoogeregterljkewaardig- ten zj geen gebruik van de verworven v00rheden teDresden.00k washj1idvanmerk- deelen.ltetqïls in den nacht van den z7sten op
waardige commissiën,in 1835 gouverneurvan den z8sten Junj trokken versterkingenuithet
prins Albert, en daarna lid van den staats- Pruissische leger derwaarts en in den ochtend
raad. Hj werkte mede t0thetzamenstellen van laatstgenoemden dag waren de Hannovan wetten,zawer
invé
1837
lie
dns
g zdich
rvolg
van de Eerste veranen omringd door 40000 man onder de
Kamer en
benoemd t0t bevelen van de generaals Inlies,A glfel-Fd!en
geheimraad en directeur van het ministérie Kortlt. Er bleefdus niets over dan eene eer-

van Justitie.Voortshield hj zich bezig mct volle capitulatie,welkeden zsstenJunj tus-

historische studiën en sehreef:rLeben Herzog schen de generaals Arentsehildt en Voyelvon
Albrecht'sdesBeherzten (1838)'' en rMo- Fclckdvqqfdl gesloten werd.Volgens de beparitz,Herzog und Kurfirstv0n Sachsen (1841, lingen van deze moesten de Koning en de

2 d1n)''alsmedeeen opstelover hertogin k
%- Kroonprins hun verbljf kiezen buiten Handplï.(1852)enlevensbeschrjvingenvan Chmis- nover en werd hun legerontbonden.
ïo'/zvon Orbfrifz en M eleltior von,O.
S.
C..Ein-

De stad .fclwdp.sllztz is eene arrondisse-

deljk vermelden wj zjne bjdragen in
de: rErörterungen praktischer Rechtsfragen
(1829- 1833, 3 dlnl''en in de rAnnalen des
Königl. Sâchs.oberappellationsgericht (1860
enz.)''. Zjn laatste geschrift,hetleven van
keizerin M aro Tlerd.
sïc behandelend bleef
Onvoltooid.Hj overleed te Dresden als voor-

me
ntshoofdstad in hetreyéringsdistrictErfurt
van de Pruissische provlncie Saksen en telt

omstreeks 10000 inwoners.Er zjn vele fabrieken, vool
*al katoenspinnerjen? lakenfabrieken,pottebaklkerjen en kalkbranderjen.
Langer.Onderdezen naam vermeldenwj:
Joltann Petervon Lanyer,eenverdiensteljk
zitter van het hooge h0f van appôl op den historieschilder.Hj werd geboren teKalkum
3osten December 1868.
bj Di
isseldorfin 1756,oefendezichin laatst-

Langensalza , eene stad in Thiiringen, genoemde stad onder de leiding van Krah'n,
heeft eene geschiedkundige vermaardheid ver- en werd in 1784 professor aan en in 1789
kregen doo1'het gevecht van 27Junj 1866 directeur van de académie te Diisseldorf a1sen de hierop gevolgde capitulatie der Hanno- m ede later directeur van hetmuséum aldaar.
versche armee.Deze laatste had,toen de0n- Hj volbragt eene reis doorde Nederlanden
derhandelingen tusschen koning (leory met en naar Parjs,en ontving in 1806eene bePruissen den 26sten Junj geenegewenschte noeming t0t diredeur der académie van beeluitkomst hadden opgeleverd, in den daarop dende kunsten te Mi
inchen.Iliervormdehj
volgenden nachtten noorden van Langensalza uitstekende leerlingen en Overleed den 6den
op eene heuvelreeksaan de Unstrut eene ver- Augustus 1824.HIJheeftOnderscheideneBjdedigendeyositiebetrokken,terwjlhethoofd- belsche tafereelen geschilderd, die zich door
kwartier zlch te Merxleben bevond.Het be- eene correcte teekening cn een aangenaam
ve1werd gevoerd door den luitenant-generaal coloriet onderscheiden.
ppp Langer,een zoon van den v00rvon zrezlf.
sclzilt
sf, terwjl de kolonel Corde- Robert '
mann aan het hoofd stond van den generalen gaande en desgelpkseenverdiensteljk histostaf.D e arm ee, 20000 m an sterk ,was ver- riesehilder.Hj werd geboren te Diisseldorfin
deeld in 4 brigaden en 2 reservekorpsen.De 1783,ontvingaanvankeljk onderwjsvanzjn
Pruissische troepen behoorden t0t het deta- vader, bezocht later met dezen Parjs en
chementI'liesen telden 8200 man infanterie, Italië, werd in 1806 professor aan de acadé225 man kavallerie en 24 stukken geschut. mie van schoone kunsten te Mi
inchen!voorts
Bj den aanvang van hetgevechtwerd Lan- secretaris-generaal dier inrigting,en ln 1827
gensalza doorde Pruissischevoorhoede bezet, directeur van hetKoninkljk kabinet van tee-

terwjl heteigenljke korpsvasten voetzocht keningen.Hj werd lid der académiënteW eete krggen aan de Unstrut. Tevens hadden nen,Gent,Antwerpen enz.,zag zich in 1841
vrg hevigegevechten plaats op de beidevleu- benoemd t0t directeur van het centraalmugels van het Hannoversche leger.Nu poogde
de bevelhebber van laatstgenoemde armee

séum te Miinchen, bragt er de pinacotheek

in orde,en overleed op zjn buitenverbljfte
den strjd in hetcentrum t0teenebeslissing Haidhausen den Gdt
anOctober1846.Vanzjne
te brengen.Hj trok gedeelteljk Om dePruis- voortbrengsolen vermeldenwjeenereeksvan
sen heen en noodzaakte hen,in hetcentrum uitmuntende penteekeningen bj de rDivina
terug tetrekkenthetwelk te31/:deuurin de commedia''van Dante,- rDe zeven werken

beste orde en in de rigting van W arza ge- derbarmhartigheid'',- nM tuia metdenheilis3hiedde.Een uur later bevond zich de Han- gen Epimaekm en Gordianns'',- rDeafneming
noversche voorhoedeop deheuvels,waarzj van hetkruis'')- XFranciscusvan Assisi'')dien ochtend hare voorposten had uitgezet, en rDeaanbidding der W jzen''.Voortsheeft

terwgl het gros van hetlegerzich bj Lan- hj fraajefresco'
sgeschilderd in dezaalvan
gensalza verzamelde.ba Pruissen hadden een zjn buitenverbljf.
verlies geleden van 846 m an,en de HannoLangeren (Michaël Floris#
-van))L-yren

veranen misten 1327 man en 102 oëcieren, of Langelaer, e0n uitstekend wis-en sterre-
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kundige, geboren te Arnhem omstreeks den schriften noemen wtl:pGeschichte derdeutaanvangder17deeeuw :woondeeer:#teBrussel schen Landwirthschaft(1847- 1856,3dln,44e

en laterteMadrid.Hj deedeenebelangrjke drukl'', - rluehrbuch der landwlrthschaftliuitvinding metbetrekking t0thetgrofgeschut chen Pqanzenkunde(1866,3dln,4dedrukl'
'
,
en schreef een werk rover de ware lengte'' - r're4'minologie der beschreibenden Botanik
qetiteld: pLa verdadera longitud par mar y (1846)'', - rBeschreibung der Gewëchse
tlerra demonstrada y dedicada a Su Magestad Deutschlands (1858)'',- en yDie Geschichte
CathollcaPhilippoIV (1644)''.Voortsgafhj der Landwirthschaft in Verblndung mit der
naauwkeurige afbeeldingen van de maan,ge- allgemeinen Geschichte (1863)'.Sedert 1845
** de: Flora v0n Thiiringen''van
titeld:rSelenographiaLangreniana(1645)''
2en vervolgt jjP
eenigekaarten van Brabant,- en eindeljk: Zenker.
wjs van de allerbequaamste en proilte- Langeveld (Rutgér van),een verdiensterBe
lykste inventie om de onovertreFelyke enver- 1jk Nederlandsch schilderen archited ,gebomaerde koopstad van Antwerpen te verlossen ren te Njmegen in 1635, was een wetenvan de pestige en ongesonde locht,komende schappeljk man die aan het H0fvan den
uit de vuyle, verrotte en stinkende rolen keurvorst r@n a?randenbnrg grooten roem Ver(1661)'/, en pBrieve description dela vllle wierf. In 1678 begaf hi
j zich naar Berljn,
alwaar hj een jaargeldgenootvan 500rjksethavre d'Oostendeetc.(1659)''.
Langeron (Graaf),generaalin Russische daalders,dat het volgendejaart0t800 verdienst,geboren in Frankrjk in 1764,betrad hoogd werd.Hj overleed in 1696,en zjne

r
eeds vroeg de militaire loopbaan en Onder- weduwe, Aktte de M an,deed er in de Neuscheidde zlch onder ApcFzce ell in den Ame- stbdtische kerk een prachtig gedenkteeken ter
rikaanschen 00rl0g.Na zjnterugkeerontving zjnereerverrgzen.Hj vervaardigdeeenaanhj in zjn vaderland den rang van luitenant. tal teekeningen van gebouwen en eenige hiskolonel, doch begafzich iu 1788 in de Russische gelederen, waar hj door beleid en
m oed roem verwierf in den oorlog tegen de
Turken, weshalve de Keizerin hem in 1791
een gouden eeredegen zond.In 1792 ûntving
hj den last,0raeen korpsuitgewekenen te
organiséren en a1s luitenant-generaal streed

toriestukken.

Langeveldt(Georgit
lsvan)ofLanckveldt,
een verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,

bekend onder den naam van M acropedius,
Averd geboren in 1475 Op een kasteelte Gemert en voegde zich btjde geesteljke orde

der Gregorianen te 'sHertogenbosch.Hj gaf
hj in den slag bj Austerlitztegen Frankrjk. aldaar onderwjs,- vooxtsteLuikendaarna
Gedurende den oprlog van 1812 zorgde hj in hetfraterhuisderHiërônymianenteUtrecht.
zooveel mogeljk voorzjnelandgenonten bj Hier bevond hj zich in 1539,doch in 1552
hun nootlottigen terugtogt. In 1813 voerde keerde hj wegensgevorderden ouderdom en
hj bevel Over een Russisch korps,hetwelk ziekeljkheid terug naar 's Hertûgenbosch,
t0t het Silézisch leger behoorde,en aan de waar de pest in 1558 een einde maakte aan
Katzbach noodzaaktehj deFranschedivisie zjn leven.Hj was ongemeen ervaren in de
a?ntkod de wapens neder te leggen. Ook in Latjnsche, GriekBche, Hebreeuwsche en
den slag bj Leipzig vergaderde h'
Ijlauweren, Chaldeeuwsche talen en in dew iskunde,veren bj den veldtcg
't van 1814 nam hj een vaardigde welluidende Verzen onderscheidde
werkzaam deel aan de verovering der hoog- zich door een stichteljklevencnheefteenaanten van Montmartre.In 1815 voerde ht
jbevel talgeschriftenovergodsdienst,zedeleeren taalover een korps van 35000 m an,doch kwam kundenagelaten.Vandiegeschriftenvermelden

niet in hetvuur.Na zjn terugkeerin Rus- wj
:pLinguaeLatinae etGraecaerudimenta'',
land werd hj gouverneurvandeKrim?voerde - msyntaxeos siveconstructionisLatinaeprae-

in 1829 oorlog tegen de Turken en glng ver- cepta''
, - rprosodia'' - pDialecticae prima
volgens naar Petersburg, waar hj in 1831 et brevia praecepta etc. (1541 en 1591)'' overleed.
XCalendarium chirometricum (1555 en laterl''
j

Langethal (Christian Eduard),een ver- - pMethodus de conscribendis epistolis(1564
diensteljk Duitsch kruidkundige,geboren te en laterl'', rAndrisca Fabula lepidissima
Erfurtin 1806,wjdde zichin 1827- 1830te (1534 en laterl'',- Hecastus,MacropediifaJena aan de studie der natuurljke bistorie, bulaetc.(1539en 1571)''
,- pcomicarum fainzonderheid der kruidkunde,en bezochtver- bularum G.Macropedi
iiuae (1552 en laterl'',
volgens n0g Q jaren de landbouwschoola1rAs
otu:evangelicus(1541)'',- ppetriscus,
daar.Hipr werd hj in 1832amanuensisvan fabula jucundissima (1540 en 1541)'',- ,SuScAllze, verwierf in 1833 de doctorale waar- sanna, tragoedia'' - pLazarus medicus,c0digheid en werd in 1834 leeraar in de na- moedia'', - qDe Christipassione tragoedia'
'
yj)

tuurljke historie aan de landbouw-académie
te Eldena bj Greifswald,waar Schulzede

-

Bassarus,tabulafestivissima(1541-1556) .
rAdamus (
1552)'' - pllyppmene'' -

p

betrekking van directeur had aanvaard.Toen XHymni''
1(1552)'',- pEvangella etEpistolae
laatstgenoemde in 1839 weder naar Jena ver- (1567)''- pEvangeliaetlectionessacrae(1593).''
trok , keerde 00k Langetkal derwaarts terug
Langgras is de naam eener plant,t0tde
en w erd er eerst buitengewoon en daarna fam ilie der Gramineën en tOt het geBlacht
gewoon hoogleeraar. Na ll
et overljden van Arrhœnaterum behoorende. Ilit laatste onderSawlge belastte hiJ zicb tjdelsk metde di- sclleidt zich door z-blûemigebloempakjesmet
rectie der landbouwschoolj doch stond haar den steelvorm igen aanleg t0teenederdebloem ,
voorts is hetonderste kelkkafje veelkorin 1861 af aan Stöekhardt.Van zjne ge-
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ter dan het bovenste en even lang als de tin,Dessau,Liegnitz,Berljn,(de Victoria-

kroonkates.De onderste bloem ismanneljk schouwburg), Breslau en Leipzig, en overen de bovenste tweeslachtig. Het onderste leed als opperbouwraad te Berljn den 22sten
kroonkafje'heeft een min of meer diep ge- November 1869..
spleten t0p, bj de manneljke bloem met Langhe.onderdezennaam vermeldenwj:
/F
ze$ prior en bibliothecaris
eene naald, die zeer laag ontspringt en aan
Olilier de .
fczz-t
haren voetgewrongen is.Deejerstok isbe- van de abdj van St.Bavo te Gentin het
haard en de vruchtaan debinnenzjdeonge- midden der 15de eeuw. Tusschen 1430 en
sleufd.Het bovenvermelde langgras(A.ave- 1450 vervaardigde hj een catâlogusderM n
naceum)iseeneoverbljvendeplantmetvlakke, zjnezorgtoevertrûuwdeboekerjenlietonderKmeljkbreedebladeren,doorgaansonbehaarde scheidene handschriften achter, welke zich
bladscheeden, bleekgroene, glanzige bloem- thansnog te Gentbevinden,waaronder:pvipakjes, en naalden, die sterk uitsteken.De ta R. Coletae'',- en rchronicon Gandensis
bloeiwjzeiseenepluim.Hetgroeitinweilan- urbis,ecclesiae et sanctorum.'' Dit lu tste is
den, aan w egen en in bosszhen) en vormt aehter het ncronicon S. Bavonis'' van J.de
een zeer goed voedergras.
r/lïelrolfc in hetlicht gegeven.
Karel de Langhe of CarolusZczl-/l.
Langhans.Onder dezen naam vermelden
s,vol*@
gens sommigen te Gent, volgens anderen te
Wp:
Kœrl Gottlt-t .lœzlgAlzld, een vermaard Brussel in de eerste helft der 16de eeuw ge-

Duitsch bouwmeester.Hj werd geboren in boren. Hj studeerde te Leuven, werd in
1633 te Landshut in Silézië,en legde zich

Italië doctor in de beide regten, omhelsde

in zjnejeugd met jvert0eop detalen,op
de wiskunde en op de teekenkunst.Eindeljk
bepaalde hj zich bj de schoone bouwkunst
en bereidde zieh voor t0twetenschappeljke
reizen, die hj van 1759 t0t 1775volbragt.
Na zjn terugkeer aanvaardde hj op hetgebied zjnerstudie eene belangrjkebetrekking
te Breslau,waar hj het paleisvan hetgeslacht Hatfeld, den schouwblrg en onderscheidene andere gebouwen ontwlerp.In 1792
werdhj doorI'
riedriel
t'
cilAel@l11naarBer1jn geroepen,om er hetinwendige van het
nperagebouw teveranderen.Voortszaghjzich
belast met den botlw van de Brandenburger
poort,waarbj hj den Griekschen bouwstjl

den geesteljken stand,knooptebetrekkingen

aan met Torrentin , Jxdf'll.
s Lipsiu.gen ande-

re geleerden, en overleed den 29sten Julj
1573. Hj bezat eenerjke boekverzameling,
YQaS e0n uitstekend criticus,en scheptetevens

veelbehagen inhetkweekenvanbloemen.Van
zjnegeschritten vermeldenwj:rMareiTullii
Ciceronis oëcia, de amicitia ac de senectute

e
tc. (1563 en laterl'',- pcarmina lectiora''
DVariantes lectiones in Plauticomoedias

(1566)'',- enrcollediovariorum diplomatum
etactûrum EyclesiaeetPatriaeLeodiensis-''
Langiew lcz (Maryan), een Poolsch be-

velhebberin den opstand van 1863,werd4e-

boren te Krotoschin in de Pruissisehe provlnin Duitschland invoerde en grooten invloed cie Posen den 5den Augustus 1827. Na het
nefende op den kunstsmaak van die dagen. bezoeken van hetgymnasium begafhj zich
lnmiddels was hj benoemd tûtdireeteurvan in 1848 naar de universiteit te Breslau,waar

hj zich vooral toelegde op de wiskundeen
op de Slawischetalen.Nadathj eenigen tjd
a1s huisonderwjzer was werkzaam geweestj
nam hj dienstbj de Pruissischeartillerieen
paleis te Potsdam ,door Gontaed ontworpen) klom op t0t den rang van bombardier.InJulj
terwjl htj ook te Berljn nog onderscheidene 1860 kwam hj te Parjs, waar hj eene begebouwen deed verrjzen,waaronder zich de trekking verkreeg aan de nieuwe militaire
ontleedkundigegehoorzaalderveeartsenjschool school, welke aldaar door M ieroslawskiwas
bevindt.Hj overleed in 1808.
gesticht.In datzelfdeJaar begafhj zich naar
Karl z'ertfïzlczltî Langltans, een zoon van Italië a1s adjudant van generaalM ilbitz en
den voorgaande en desgeljkseen verdienste- nam deel aan de expeditie van Garibaldi
1jk bouwkundige. Htj werd geboren teBres- naarNapels.Nadatlaatstgenoemdrjk in ltalau in 1781, oefende zich onder deleiding lië was ingeljfd, zag hj zich benoemd t0t
van zjn vader,trad inPruissischestaatsdienst leeraar aall de Poolsche militaire school te
en ondernam verschillende reizen in Duitsch- CuneûttQtdat deze door de regéringwerd 0pland, Frankrjk,Engeland en Italië.Hj be- geheven.In 1862 behartigdehj de belangen
hu lde grooten roem a1s bouwkundige door der algemeene democratische vereeniging te
het ontwerpen van de societeitvoor kooplie- Parjs,te Londen en teW arsckau.Voortsbeden te Breslau, waarhjvervolgensdekerk gafhj zich op nieuw heimeljk naarPolen,
derelfduizendmaagdeneneen nieuwenschouw- toen de hateljke conscriptie van 14 Januarj
burg deed verrjzen, nadat de oude in 1804 1863 den gistenden opstandt0teeneuitbarsting
400rde vlammen wasverwoest.In 1837 zag deed komen.Onder de verschillende aanvoerhj zich belast met hetbouwen van hetpa- dersvan vrjwilligersonderscheiddezich Lanleisvan den toenmaligenPrins(thansKoning) v/ewicz weldra door zjne krjgskundige bevan Pruissen te Berljn,ennadathetKonink- kwaamheid.Hj verplaatstehettooneelzjner
1jk operagebouw in1843eeneprooidervlam- werkzaamheid naar de grenzen van Polen en
men gew orden was, geschiedde de opbouw Galicië en behaalde met eene bende van 4onder zjn bestuur.Laterheeft hj schouw- t0t 7000 man geene geringevoordeelen op de
hetkoninkljk poberbauambt''.In 1797deed
hjinPruissendeeerstechausséeaanleggen(van
Berljn naar Steglitz) a1s voorbeeld voorde
volgende. Later voltooide hj het marmeren

hurgen ontworpen en doen bouwen te Stet

Russische linietroepen.Na weinige weken ge-
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voeldehj zich sterk genoeg,om zich metde Langres, de hoofdstaflvan een arrondisgeheele leiding van den opstand te belasten. sement in het Fransche departement HauteHj verklaardezich den lodenMaartopperbe- M arne, ligt aan de rivier de Marne en aan

velhebber van hetlegeren dictatorvanPolen den Oosterspoorweg,en iseenederhoogstgeen benoem de er, in weerwilvan hetverzet legene steden van het Fransche binnenland.
van Mieroslakcské, den 12den Maarteene bur- Zj verheft zich Op de bergvlaktevan Langerljke reqéring.Nu trokken de Russenmet gres ter hoogte van ruim 400 Ned. el,alle besehlkbare troepen tegen Langielriez eene bergvlakte,die de waterscheiding vormt
te velde, die zich na eenige beslissende tnsschen de Middellandsche Zee,het Kanaal
nederlagen gedwongen zag,den 19den M aart en de Noordzee, terwjl op hareboschrjke
naar Oostenrjksch gebied de wjlttenemen. hellingen de Saône, de Maas,de Marne,de
D00rde Oostenrjkersherkend,werdhjeerst Aube, de Seine enz.ontspringen,Langres is
te Tarnow,daarna teKrakau en eindeljk te eene sterke vesting; zjheet'
tn0g oudemuren

Tischnowitz (in Moravië) in de gevangenis met torens met overbljfselen van een R0geworpen,en tegen het einde van April,we- meinschentriomfboog,voortseenefraajehoofdgens eene poging om te ontsnappen,naar de kerk, een geregtshof, een godgeleerd semivesting Josephstadtovergebragt.In Februarj narium ,eene openbare boekerj,eene verza1865 herkreeg hj zjne vrjheid,waarna'hj meling van schilderjelzen oudheden en ruim
zich vestigde in het dorp Grenchen in het 8000 lnw oners.- Langres ishetoudeAndomaZwitserschecantonSolothurn,alwaarmenhem flzlzâ'
y- ,,de hoofdstad der Gallische Lingonen
en droeg desw ege 00k den naam van Civittu
hetburgerregthad verleend.
Langius (Nicolaus) of Langen, 0en V0r- Linyonnm. Dcze stad verkreeg van keizer
diensteljk regtsgeleerde, geboren den 3lsten Otto het Romeinsch burgerregt. In hare naJanuarj 1586 te Krempe ill H olstein, stu- bjheid werden in 301 de Alemannen door
IJtV'
M: en in 680 koning Dayodeerde te Rostock in de regten) voorts .te Constantinlu O/
W ittenberg, Heidelberg,Leiden en Leuven bertdoordenmajordomusEbroinoverwonnen.
en vestigde zich in 1618 te Groningen,waar Van de Bourgondiërskwam zj in hetbezit
hi
jonderwjsgafin de regtsgeleerdheid.Hier der Franken,en verviel in 843 aan Frankontving hj den rang van dodoren werd er rjk.Zj is door verschillende koningen vereerst buitengewoon en in 1633 gewoon hoog- sterkt,het laatst door Lodewnk TM!ï
p#.In
leeraar.In 1643 bekleeddehj erdewaardig. den oorlog van 1870-71iszj nietdoorde
heidvanrector,enoverleedden23stenJulj1643. Duitschers belegerd,maal'alleen omsingeld.
Hi
j schreef: DCompendium instutionum juris LangsdorF (GeorgHeinrich,vrjheervonlj
etc.(1627)7',- pExcerdtationesjuridicae'',- een Rtlssisch staatsman en vermaard reiziger,
en rlus controversum''; - de beide laatste geboren teW öllsteininRjn-llessenden18den
werken zjn nietgedrukt.
April 1774jstudeerdete Göttingen in de4eLangkat is de naam van een landschap neeskunde, vergezelde in 1797 prins Ckr%sop de westkust vanSumatra.Hetgrenstinhet ficzlron W aldeek als ljfarts naarLissabon,
.

westen en noordenaanAtsjin,in hetoosteaaan W aar hi.j het eerst de koepok-inenting 111de straat van Malakka,en in hetzuiden aan
D eli. Het is eene onderhoorigheid van Siak
en telt omstreeks8000 inwoners.Ook de a1daar aanw ezige rivier draagt dien naam ,en
het dgrp Kapala Soengei, aan haren oever

voerde, en nam in 1803 als natuuronderzoaker deelaan de reis om de wereld van Krûsenstern. Hj

verliet echter te Kamtsjatka de

expeditie en keerde door Siberië terug.Later

trad hj in Russische dienst, werd na den
gelegen,isdehoofdstapelplutsvan deyeper. vrede consul-generaalin Brazilië,begunstigde
Voorts behooren er tot de uitvoerartlkelen in die betrekking de kolonisatieenbevorderde
rotan1 W a8, gambir! goud, ivoor,tabak en zooveelmogeljk dekennisvan denatuurljke
@@*St.Gemelde rivier ls bevaarbaar voor sche- historie des lands, zoowel door het leveren
pen van 30 lastt0t op een afstand van Om - eenerbeschrjving van heteiland San Catarina
streeks100 geogr.mjlvan harenmond.Hare als door hetondersteunen van derwaarts geoeverszjnlaagenmoerassigenmetstruikgewas togen natuuronderzoekers.NadathjtePetersen hoog geboomte bedekt.Dehoofdplaatsvan burg was teruggekeerd,volbragthj in 1823
hetlandschapdraagt00kdennaam vanLangkat. eene reis naar het Oeralgebergte) en trok
Langksa, eene rivier, stad en baai op vervolgens weder naar Braziliè',alwaar hj
Sumatra's oostkust,ligttenoostenvanAtsjin. van 1825 t0t 1829, op kosten derRussische
Aan de rivier liggen ongeveer 80 huizen regéri
ng en verqezeld doorgeleerden enkunmet 600 inw oners,en in hetbinnenland w 0- stenaars,nasporlngen deed ln hetbinnenland.
nen vele Atsjinézen, wier aantalop 10000 In 1831 begaf hj zich naarFreiburgin de
wordt geschat.Vöör de rivier ligthet eiland Breisgau, en overleed aldaar den 3den Julj
Telagie-Toedjoe,en in haren mond bevinden 1852.Hj schreef:pplantesrecueilliespendant
zich n0g 2 eilandjes.De stad, ongeveer3 l
evoyagedesRussesautourdumonde(1810)''
uren gaans van haren mond gelegen,heeft - nBem erkungen auf einer Reise um die
eene aanxienljke bevolking,dierjst,peperen W elt in d6n Jahren 1803-1807 (1812, 2
rotan verbouwt. De Lansgka-baaiis 4 geogr. dlnl'' en pMémoire stlrleBrésilpoursermj1breed en loopt41idegeogr.mjlhetland vir de guide l't ceux,quidesirent s'y établir
in; zj bevat vele banken en naauwevaar- (1820)''.
waters, die op verre na n0g niet naauw keuLanguard ofTizLœtt
guard (van hetR0m aansche lwngo.gx>#p ofrergezigtjisdenaam
rig bekend zjn.
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V3n een berg ter hoogte van ruim 3000 Ned. maar keerde in 1549 naar W ittenberg terug,

el in het Zwitsersche canton Graauwbunder- om in de nabjheid vanMelanohtkontewezen.

land,nietvervan de grenzenvan Tyxol.Hj Nadathj vervolgens hetnoordenvan Europa
behoort t0t de Bernina-Alpen,ligtten zuid- bezocht had,trad hj in 1565in dienstvan

zuidoosten van Samaden,de hoofdplaatsvan den Keurvorst van Saksen,die hem in 1568
Opper-Engadin,en ten noorden van de Berni- atkaardigde naar den Rjksdag teSpiersen
na,en kan van de zjde van Pontresina in vervolgens onder antleren ook nM rKœrelfX ,

den tjd van 3 of 4 uur zonderveelmoeite koning van Franlkrjk.Lany%et bevond zich
worden bestegen.Op zjnekrtlin,waarslechts gedurendeden Bartholomaeus-nachtteParjs,
ruimte is voor omstreekseen 20-ta1personen, reddeOnderscheidenezjnervrienden van den
aanschouwt men een Alpenpanorama a1s be- doo(lj doch moest vervolgens zelt'zich verzwaarljk elderswordtM ngetroFen,daarmen borgen houden.Later trad hj in dienstvan
ereene rj van meerdan 1700 bergtoppen - den prins v@n Orlzl/e,aan wien hj belangvan den Grosz-Glockner in hetoosten t0taan rjkediensten bewees,en overleed te Antden Monte-Rosa in het westen
ziet ver- werpen den 3osten September 1581.Zjn belangrjkstgeschrift,doorhem onderdennaam
rjzen.
Languedoc is de naam van eene voor- van Junilu Wrlf'll.suitgegeven,draagt den ti-

malige Zuid-Fransche provincie,omgevendoor
Provence, Dauphiné, Auvergne, Gascogne,
Roussillon en de Middellandsche Zee en eene
opjervlaktebeslaandevan 763 E5geogr.mP**j.
Zj ontleende baren naam aan hetaldaargebruikeljk dialed,la langue d'
oc,terwjlin
het noorden des lands la langue d'ouigebezigd werd. Thans liggen op hetgebied van

tel:rvindiciaecontraYrannos,sivedeprin-

cipisin populum ,popullinyrincipem legitima
potestate (1779)'',een paarJaren later00kl
in
hetFransgh yertaald doorFrczlçoï.
vEtienne.
Laqjulnals.Onder dezen naam vermelden wj:

Jean Ddzll ,graat'Laz)'
ainain,8en Fransch
staatsman?geboren te RennesdenlzdenMaart
Languedoc de departementen:Lozère, Gard, 1753. Vö0'r de llitbarsting der Omwenteling
Ard'
eche, Hérault en Haute-GaronnejHaute- was hj hoogleeraar in hetkerkeljk regtin
Loire en Tarn. De hoofdstad der provincie zjne geboorteplaats en zag zich in 1789 door
w as Toulouse.
de kiesbevoegden van zjn districtafgevaarMerkwaardig is aldaar het Kanaalvan.
rJ.
zl- digd naarde Staten-GeneraaljalwM rhj zich
gnedoc,00k Camal41 M idigenaamd,een der een jverig voorstander betoonde van staat-

grootste kanalen vanFrankrjk.Hetvereenigt kundigehervormingen.Laterwerd hjteRendoor middel van de Garonne de Middelland- nes hoogleeraarin hetconstitutioneelregtenz.
sche Zee met den Atlantischen oceaan.Het Vervolgens t0t lid der Conventie benoemd,

neemt een aanvang bj Toulouse,looptover streed hj metdeGirondjnen tegen deanarCastelnaudary noordwaarts,stroomtlangsBé- chie en het drjven der Jacobjnen.Bj het
ziers en stort zich uitin het strandmeer van procèsvan Lodewl
jk XFY stemdehj vöörde

Thau, hetwelk de Haven van Cette met de verbanni
nq desKoningsen verlangde,datde
Middellandsche Zee verbindt.op 55 plaatsen veroordeel
lng doorGde der stemmen zou berustdatmerkwaardig kanaalop bogen en bj krachtigd worden. 00k OP hem was het deBéziers stroomt het onder een berg door creet van Cowthon van toepassing,waardoor
een tunnel ter lengte van 240 Ned. e1.Op aan de Girondjnen huisarrestwerdopgelegd,
het hoogste punt van het kanaal9200 Ned. doch hj vond gelegenheid om naarRenneste
el boven de.oppervlakte der Middellandsche ontsnappen. Na den va1 van het SchrikbeZee,bevindtzich de waterkom derNaurouse, wind keerde Lanjuiytaisterugnaarde Convendie het oosteljk en westeljk gedeelte van het tle, en toen het Diredoire totstand kwam ,
kanaal van water voorziet en zelve gevoed zag hj zich door73 departementen tegeljk
wordt door de veel grootere waterkom van in den Senaat gekozen. Na den 18den BruSt.Ferrol.
maire werd hj 1id van hetW etgevend LigTenslottevermeldenwjdeLanguedoc-wunen. chaam en den 22sten M aart 1800 1id van den
Deze groejen vooral in de omstreken van Senaat, alwaar hj aan het hoofd stond van
Montpelliert0tdigtbjdegrenzenvanSpanje. eene zwakke oppositie die de willekeur van
De beste soorten zjn demuscaatwjnen,en Bonaparte bestreed. Niettemin verhief Napowel Révesaltes, Lunel, Inrontignan, .#Jzi>.
:, I
dpz hem bj de stichtiny van hetKeizerrjk
M ontbazin, Piceardin, en Côte de Cdffe,van t0t graaf. Den lsten Aprll 1814 stemde L@nwelke de meest getrokkene onderde namen J'
i zlid in den Senaat vöör de afzetting des
van Vin #x Grès en Tin de W ïllolz verzon- Keizers en de benoeming van een vonrloopig
den 'vorden.
bewind.Gedurende de eerste Restauratie beLanguet (Hubert),een geestig en vrj- noemde Lodewj;k X VIII hem t0t pair, en
moedig Behrjver over se tkundige aangele- als zoodanig verzette hj zich met kracht tegenheden! geboren in 1518 te Viteaux in gen de bedoelingen der ultra-royalisten. De

Bourgondlë, volbragtzjnestudiën in Frank- vergaderinq benoemde hem t0tharen voorzitrjk en maakte zich in Duitschland doorzjn ter, en tjdens de Honderd Dagen bekrachomgang met Camtctvrius bekend met de be- tigdeNapoleon deze keus.Bj detweedeResdoelingen der Hervormers. W egens de woe- tauratie nam hj erdesgeljkgzitting en verlingen in Duitschland begaf hj zich naar dediqde de constitutionéle rejten tegen de
Italië en studeerde te Padua in de regten, readle en het fanatismus. Hj overleed den
alwur hj den graad van doctor verwierf, 13den Januarj 1827.Sedert1808 was hj li4
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van hetInstituut.Hj bezateene uitgebreide
kennis van de letterkunde,inzonderheid van
die der Oostersche talen.Van zjnegeschritl
ten noemen wj:pAppréciation du projetrelatifaux trois concordats(1817)''terwjlhj

dienstbj hetlegeren verwierfdoorzjne ongemeene dapperheid en zjnezeldzamekrjgskundige bekwaamheid reedsin 1795 den rang
van kolonel en kommandant eener brigade.

Na den Vrede van Baselontving hj echter
voldoende kennis) zjn ontslar.Nu trad hj
a1svrjwilligerin degelederen van hetleger
in Italië en wekte eerlang de opmerkzaamheid van Bonaparte,diehem in zjnrangherstelde. Hj onderscheidde zich bj alle gelegenheden,vooraltoen hj t0tbrigade-generaal
bevorderd was.Hj bevondzichbjhetkorps,
dat optrok tegen den Kerkeljken Staaten
sloot vrede met den Paus. A1s een jverig
aanhangervan Bonp artevergezeldehjdezen

tevens eene nieu';e uitgave bezorgde van de: van de Volksvertegenwoordigers,wegens 0n-

XIlistoire naturelle de la Marole'van Cowrt
#e Glbelin (1816), - wpders: pconstitut
ions de la nation française, préce'déesd'un
essai historique et polltique sur la charte
(1819, 2 dln)''- en pDel'organisation munidpale en France (1821)'', - Zjn oudste
zoon P- l fl.t
#letgraafLahlàinais,geboren
te Rennes'den 6den April 1:89,volgde hem
in 1827 op als pair,maar keerde in 1848 t0t
het ambteloos leven terug.

Flfe Ambrohe,vicomteLanjgdnais,tweede
vember 1802.Hj studeerde in de regten en
was geruimen tjd werkzaam a1s advocaat.
Van 1837t0t1848washj lid vandeKamer
Van Gedeputeerden,T7aar hj t0t de linker

naar Egyyte, was aanvoerder eenerbriqade
bj t0tden gunstiqen qitslag van den slag bj

zoon van Jean .Dezlid,geboren den 5den N0- van de dlvisie Klebr en droeg nietwelnig

zjde behoorde.In 1848 werd hj door het

departement Loire lnférieure benoemd t0tafgevaardigde naar de Constituante en later
door het departement der Seine naar deW etgevende Vergadering.Den zdenJunj1849 belasttehj zich metde portefeuille van Landbouw en Handel en daarna tjdeljk,in de
plaats van Fallouœ, met die van Openbaar

Onderwjs.Als aanhangervan den parlementairen regéringsvorm legde hj evenwelkort
daarna met Odilon zc,
rrt?fzjne betrekking
neder,en voegde zich in hetW etgevend Ligchaam bj de Republikeinsche minderheid.Bj
den ytaatsstreak van 2 December 1851 werd
hj metanderen in hechtenisgenomenennaar
Vincennes gebragt. Eerst in 1863 werd hj
door het departem ent Loire Inflrieure w eder
naar het W etgevend Ligchaam at
kevaardigd,
alwaarhjtotdeoppositiebehoorde;hjvormde
echter in 1864 met Ollivier en DarLmont eene
Keizersgezindelinkerzjde,en overleedteParjsden lstenJanuarj 1869.
Lanner (Joseph Franz Karl), een verdiensteljk componist van dansmuziek,geboren te W eenen den lldenApril1801,maakte
reeds vroeg belangrjke vorderingen in het
vioolspel en de compositie. Als Jongeling
vormde hj meteenigevxienden een muziek-

Aboekir, waar hp zwaar gewond werd.Nadat hijmet den bevelvoerenden generaalnaar
Frankrjk wasterugqekeerd?beweeshjdezen
op den 18den Brumalre gewlgtige diensten,en
verkreeg daarna het kommando over de 9de
en lode militaire divisie en kortdaarna over
de consulaire garde. Gedurende den veldtogt

van 1800 voerde hj hetbeveloverde voorhoede van Bonaparte op den St.Bernard en

versloeg op den gden Junj den vjand bj
Montebello. In den slaq van Marengo kommandeerde hj 2 divisien, en na den Vrede
van 1801 ging hj alsgevolmagtigd minister
naar Lissabon.Bj hetstichten van den Keizerljken troon werd hj t0t maarschalk en
den 19den Mei 1804 t0t hertog rx M ontebello
benoemd.ln hetvolgendeJaarriep deKeizer
hem naarFrankrjk terug en belasttehem in
den 00rl0gtegenOostenrjkmethetbevelover
een armeekorps.Roemrjk kweethj zieh van
zjne taak.Bj Austerlitz?den zdenDecember
1805,moesthj op den llnkervleugeldenvjand aantasten, terwjl de Keizer tegen den
regtervleugelverdedigenderwjzetewerkging
en vervolgens het centrum desvjandsoverrompelde. Lannes vervolgde de Russen en
hield na den w apenstilstand'van 7 December
Moravië bezet. In den veldtogtvan 1806 te-

gen Pruissen voerde hj bevelover het5de
korps,zegepraalde den loderzOctoberbjSaal-

feld, deed den 14den octoberin het centrum
gezelschap,waaruiteen volledig orkestvoort- den slag bj Jena een aanvang nemen en verkwam , hetwelk te W eenen en 0ok elders Overde den zlsten de vesting Spanda . Bj
grooten bjvalvond.Hj werd totkapélmees- Pultusk werd hj den 26sten December zw aar
ter van hettweede burgerregimentent0teere- gewond, k0n zich eerst in Mei 1807 weder
burger van W eenen benoemd,en overleed te bj het leger voegen en vormde teMariënOberdöbling, nabj Oostenrjkshoofdstad,op burg een reservekorps ter ondersteuning van

den 14den April 1843.Vooral zjne walsen Lfebvre,die Dantzig belegerde.Na decapiworden zeergeroemd!terwjlhj 00k muziek tulatie diervesting streedhj den lodenJunj
voor andere dansen leverde,voortseeneouver- bj Heilsberg en den 14den bj Friedland.Na

ture voor het tooverballet:pDer Preis einer hetConprèsvanErf
urtvergezeldehj in 1808
Lebenstunde'') en de muziek voor eene pan- den Kelzer naar Spanje, waar hj Castanos
tomime. Het getal der d00r hem gecompo- bjTudela hetonderspitdeeddelven,waarna
neerde stukken bedraagt omstreeks 200.
hj hetvermaarde beleg van Saragossaonder-

Lannes (Jean), hertog ran M ontebello, nam.In uen oorlog tegen Oostenrjk in 1809
maarschalk van hetFranscheKeizerrjk,ge- voerde hj bevel over 2 divisiln in de geboren te Lectom'e denlldenApril1769,kwam vechten van den 19den t0tden 23sten April,
na een kortstondig bezoeken der schoolin de welke onder den naam van den slag bj Releer bj een stoFenverwer,maarnam in 1792 gensburg bekend zjn.Aan het hoofd der
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voorhoede trok hj vervolgensnaarsveenen,
Aielke stad hj 2 dagen bombardeerde en
daarna innam.In den slag bj Aspern en
Esling voerde hj bevel over het centrum.
Hier verbrjzelde een kanonskogelzjne beenèn. Men bragt hem naar den Keizer,die
door deze ramp op hetsmarteljkstwasontroerd.Lannes overleed te W eenen den 3lsten
Mei 1809.Zjn stoFeljk overschotwerd naar
Straatsburg vervoerd en in 1810teParjsin
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toegevendheid voldeed hj echter weinig aan

de verwachtingen van Req%esens en van PM-

;è#. In 1574 bevond hj zich te Utrecht,
waarhj de burgersin beschermingnam tegen
de woeste krggsknechten van Valdes.Later
werd hem doorRekuesense gedragen,de steden van Holland t0t den Koning terug te

brengen,alsmedeom de zaken tereyelen te

Leerdam , Heukelom en Asperen, ln Julj
1574 doordeSpanjaardeningenomen.In Sephet Pantheon bjgezet.- Zjn oudste zoon, tembervan datjaarbevond hj zich te W arNapoleon 2v.t
?l:Je, hertog ran Montebellojge- m ond, om over de capitulatie van Leiden te
boren den3ostenJulj1801,werddoorLodewi;k onderhandelen, 'tgeen echter vruchteloos afX VI11 t0t pair behoemd, trad in 1830 in liep. Kort daarna legde hj hetstadhoudersstaatsdienst, was als gezant werkzaam ,be- ambtvan Holland neder,om datvan Artois,

lastte zich in1839 tjdeljk metdeportefeuille hetwelk hj te voren bekleed had,wederte
van Binnenlandsche Zaken.en werd vervol- aanvaarden.Meermalen werdhjgeraadpleegd
gens minister van Marine in het ministérie over de gesteldheid des lands.Hj was een
Guoot.In 1849 werd hj 1id van hetW çt- bekwaam wiskunstenaar, en vervaardigde
gevendLigchaam ,keerde bjdenstaatsstreek eene kaart van het hertogdom Bourgogne en
van 1851 t0thetambteloosleventerug,enzag van het graafschap Artois.Hj overleed in
zich in 1858 benoemd t0tgezantte Peters- 1579 op een zjner kasteelen bj Dole.
burg en in 1864 t0t Senator. Zjn jongere Pltilips de .lllzlpy, heer ran A ple-liz,
broeder, Gutave OJi1Wr,graafvanA tl
zlfdldlp,
geboren den 4den December 1804, is sedert
1855 divisiegeneraal.
Lannoy is de naam van een 0ud en aan-

Solre /
,
: Cltatea. enz.,ridder van hetGulden
Vlies,grootmeestervan hetpaleisen-geheim-

raad van de Koningin van Hongarje.Hjwas
gouverneur der Nederlanden in naam van

zienljk Nederlandsch geslacht. Van zjne Karel V.
Plilips de Zczlloy,heer ran Wdlvt)e jeen
leden vermelden wj:
Skc of Ekgo de Lannoy,heerman &g4f:,
:. uitstekend krjgsman.Toen Pieter ecdck,geDeze,geboren in 1384,was raad van hertog wezen balluw van Middelburg,in 1567een
Pl
tili
ps'
t
)J> BourgondiëenkapiteinvanSchoon- aanslag op Walcheren cndernam ,werdzjn

hoven, en werd na Frank van Wprddldl stad- volk door Lannoy verslagen.Laatstgenoemde
houder van Holland.Hj wasriddervan het wendde voorts alle middelen aan om VlissinGulden Vlies, en overleed in Vlaanderen in gen en Middelburg,waarvan hjgouverneur
1456.
was, en z00 mogeljk om geheel Zeeland
Jan de Lonoy,heer ex 8antes,een broe- voorden koningvan Spanjetebehouden.Hj
derszoon van den voorgaande.Hj werd in bezette inJunij1572Arnemuiden,maarmoest
1448,in plaatsvan Gozewi;n de WïI#e,stad- eene maand later tegen HièrônymusTzdrcdrf.s
houder van Holland, dbmpte een opstand in te Zoutelande het onderspit delven. In 1573
Noord-Holland en trok tegen de Gentenaars werd hj door Al'
va t0t admiraalbenoemdj
te velde. Gedurende de twisten van hertog doch de vl00t ondervond onder zjn bevel
Phili
ps met zjn zoon,de graafvan CAcro- zware verliezen. Hj rustte vervolgens, in
lao , koos hj de zjde van eerstgenoemde. overleg met Alra, 100 schepen uit metmuToen echter de zoon de overhand behield, nitie en veel krjgsvolk - ditlaatste onder
werd Lannoy van zjne waardigheid ontzet M ondragon - , om M iddelburg te versterken
en een vjand deslands verklaard.Hjvertrok en alle steden van Zeeland onder de heer-

terstond naarFrankrjk,maarverzoendezich schappj van Spanle terug te brengen.Die
later metden graaf.
Karelde Lannoy,prins ran zgsfl-oxc,graaf
van Ast enz.,heer ran tvlzlzelld.
sen M tdngorJJ, ridder van het Gulden Vlies en groot-

vlootw erd door een hevigen storm geteisterd,
kwam met de Zeeuw sche schepen in hetgevecht en zeilde,door deze nagezet,naarAnt-

werpen terug. Later bragthj wederom eene
schildknaap van KarelF.Hj werd opgevoed vloot in gereedheid, om Middelburg van leaan het H 0f van laatstgenoemde, en deze vensmiddelen te voorzien, m= r 00k deze
verhief hem in 1523 eerst!in de plaats van poging m islukte. In 1574 ontstond er twist
Prosper OpIpplJ, t0t kapltein-generaal van tusschen L@nnoy enM ondragon.Eerstgenoemde
zjn leger in Ttalië,en later, in plaatsvan trok zich de onregtvaardige behandeling van
Tay ond 'x@l Cordova, t0t onderkoning van zjn teqenst
ander z0o sterk aan,dathj van
Napels.Na den slag bj Pavia washj belast droefheld overleefl.
J'lmana CAP:JïJ,baronesse de.ZItZAI/PCy,eene
met de bewaking van koning FransA dien

hj in 1526 uitleverde.Hj overleed te Gaëta begaafde Nederlandsche dichteres. Zj werd

den 25sten September 1527.
geboren te Breda in 1738 en ontving eene
Ferdinand de Lannoy, derde Z00n Van w einig beteekenende opvoeding,maar oefende
laatstgenoemde. Hj Werd in 1510 in Italië zich zelve in het Fransch en Engelsch en
geboren, diende in verschillende oorlogen en ontving van den rector Dcltonck onderwjsin
zag zich in 1573 door Requesens aangesteld hpt Latjn.Reeds vroeg had zj aanleg voor
t0t stadhouder van Holland, in plaats van de poëzj en vormde zich weldra t0t eene

Nokcarmes.W egens zjne goedhartigheid en uitstekende dichteres.Ztileverde3 oorspronIX .

44
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keljketreurspelen,nameljk:plaeodeGroote
(
176
1)'' - slletbelegvynHaarlem (1770)''
en pcleopatra''(1776)',welke bljken dragen van een groottalent.Voortsbehaaldezj
onderscheidenemalendenuitgeloofdeneereprjs
bj verschillende dichtgenootschapyen,zooals
den gouden in 1174 bj het Leldsche door

schen predikant Townenrin,
gZlldàegelwcrden
toegekend, - voort:ssermones III in cate-

chesin religionischristianae (1594 en laterbj
herhalingl'',- en rBedenkingen op denJaerlykschen en dagelyksche loop des aardkloqts
(1629)',welkesommigenaanspoordenom den
stilstand der aarde te verdedigen.Zelfs vindt
h=r gedicht: XL0f der verdedigers van Lei- men vermeldsdatLansbergenwegenszjn geden, van der Does, van der W erF en van voelen omtrent den stilstand der z0n en de

Hout'',- in 1777 bj datzelfdedichtgenootschap 4en zilveren d00r hetBtuk :rDe ware
liefde v00rhetVaderland'',terwjlBilderdl
jk
den gouden behaalde,- in 1774 den zilveren
bj het Haagsche door het vers:pDe ware
vereischten van den dichter'',- en kortvöôr

haaxoverljden den zilveren doorhetgedicht:
rAanspraak van keizerKarelV aanzjnzoon
Philips 11''
, terwjl Ikitlt den gouden verwierf.Voort:leverdezj prjzenswaardigehekeldichten, zooals: rAan mjnen geest''en
Hetgastmaal''.In 1780 gafzj harepDichtkundige werken in het licht en overleed te
Geertruidenberg den 8sten Februarj 1782,
waarna hare pNagelatene dichtwerken'' in

beweging der aarde van zjn yredikambt te
Goes is ontzet.Hj vestigde zlch vervolgens
te Middelburg,waar hj zich metdebeoefening der wis-, sterre- en geneeskunde bezig
hield,terwjldeStaten van Zeeland hem een
jMrljksch tractementtoelegden.Voortsleverde
hj n0g:pchronologiae sacraelibrisex (1624
en 1645)'',- pcydometriaenovaelibridu0
(1616en 16Q8)'h- pAstrolabium (1633)'!pprogymnasmatum

astronomiaerestitutae llber
primus (1629)'', puranometriae libri tres
(1631)'',- pTriangulorum geometricorum libri
quatuox (1631)''
,- rlntrodudioin quadran-

tem , cum. astronomicum tum geometricum

(1633)'')- rllorologiographia nova''/- pTa-

lae motium coelestium perpetuae, ex 0m1783 doorBilderdl
jkwerden ter?ersegelegd. bniuum
temporum observationibus constructae'',

Volgenslaatstgenoemde heeft zj 00k eenlge

keurige Fransche verzen geschreven, welke waaraan hj 40 Jaren arbeidde, sobservationum astronomicarum thesaurus'')- en rvan
echternietgedruktzjn.

Lans (De)is een stootwapen,bestaande devlakte (1666)'',terwjlzjneroperaomnia''
welke voorzien isvan eene scherpe jzeren Lansdow ne. Onder dezen naam vermel--:
pqnt,waaraangewnonljk een vaantjeofvlag- den wp
William Pdjy, graaf M elbnrne, markieB
getle wappert.Zj isduseigenljk eenesoort
van spies,dievanoudshert0taanhetbeginûer van Lansdowne, ecn Britsch staatsman.Hj
18de eetlw het belangrjkst wapen van het wel'd geboren den zden Mei 1737 en waB de
voetvolk was.Zelfs M onteeueuli noemt haar zoon van Joltn Fïfz-cvic:,de telg van e0n
na den Derti:arigen Oorlog dekoningin der ouden Iersch-Normandischen stam. Na het
wapens. In de middeneeuwen voerden de overljden zjns vaderB in 1761erfdehj een
zw aar-goharnaste ridders eene korte lans,om aanzienljk vermogen,bevond zich inhetPardaarm ede hunne tegenstanders uit den zadel lement jaren aaneen bj de partj der opposite ligten. In Frankrjk werd voorheen de tie,m aakte in 1766 m et Chath'am deeluitvan
sterkte der zware ruiterj naar lansen bere- het ministérie, en nam in 1768 met dezen
kend;eenevollelans(unelancefournie)telde zjn ontslag.Nadien tjd washj een heftig
6 ruiters.In de 2dehelftder 16deeeuw begon tegenstander van de ministeriéle staatkunde
men echterderidderlansafteschafen bjde met betrekking tot de Amerikaansche k0l0kavallerie.De thansgebruikeljkelansbjhet niën. In Maart1782werd hj stu tssecretaris
uit een schachtter lengte van 3 of4 Ned.el, in 1663 ztln uitgegeven.

van hetministérie van Buitenlandsche Zaken
en zocht als zoodanig de vredesonderhandeen Polen.Daarmedezjnin de18deeeuw 0ok lingen met de Vereenigde-staten voor te bein de overige Europêsche legerseenige regi- reiden. Toen vervolgens de markies wJw Romenten kavallerie gew apend,w elke den naam ck'
lz
w/zczz
l stierf,kwam hj aan hethoofd van
het kabinet, doch legde, door het verbond
dragen van wklanenofïaneiers(ziealdaar).
van
Fp
a
en Nortlbgedwongen,reeds in FeLansbergen (Philipptls van), een zoon
van Daniè'l'
rczlLansbergen, heer %an * e.Iezl- bruarj 1783 zjn ambt neder.De oppositie,
paardevolk is van Tartaarschen oorsprong,en
van de Tartaren overgegaan op de Kozakken

bekeen tevenseenverdiensteljksterrekundige, thans van hem en den Jeuqdigen Pitt uitwerd geboren te Gent in 1561,oefende zich gaande, bragt 0ok het coalitle-ministérie ten
in Frankrjk en Engeland in degodgeleerd- val. Tiff echter zorgde, waarschjnljk uit
heid en wiskunde, en aanvaardde de betrek- jverzucht,dathj uithetnieuwekabinetgeking van predikantte Antwerpen.Toen deze weerd werd.Intusschenwerdhj t0tmarkies
stad in de magt van P- ma was gevallen, van .
5cwy#p'
?
z)
we en graafvan Wyco-se verhe-

pntving hj een beroep naar Amsterdam en
noemde stad.Laterwoondehj teMiddelburg,
alwaarhj den 8sten November1632 overleed.
Van zjne geschriften vermelden wj:rchristelycke overdenckinge des doots, t0t betehnghe des leven (1604 en 1629)'',doch deze

ven.EenigeJaren daarna begafhj zich amb-

naar Goes, en vertrok in 1586 naar laatstge- teloosnaarzjnegoederen en toondezith een

jverig beschermer van geleerden en kunstenaars.Hjoverleedden7denMei1805,enzjne
aanzienljke boekerj werd aangekocht door
hetBritsch Muséum.
Kenry-petty,markiesvan ZJl.
d em> jeeni-

moekn volgens anderen aan denRemonstrant- ge zoon van den voûrgaande en 4esgeljks
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een Britsch staatsman.Hj werd geboren den
zden Julj 1780, studeerde te Edinburgh en
te Cambridge,deed belangrjke reizen door
Europa en werd in 1802 1id van hetLager
Huis.Hier voegde hj zich bj de opposltie
en onderscheidde zich door groote bekwu mheid.In 1806 trad hj metFoœ en GrenrLlle
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dood bleef hj in het volle bezit van alle
krachten van ligchaam en geest, en overleed
te Bowood den 3lstenJanuarj 1863.- Daar
zjn oudstezoon,graafvan fery,reedsvöpr
hem gestorven was,volgdezjn tweedezoonj
Henry 7'Ao-c,
: I'
itzma-oe, graaf nan 8:3b- ne, hem op a1s markies van Lanndowne.

in het coalitie-ministérie,terwjlhj Pitta1s Deze,geboren den 5den Januarj 1816,was
kanselier van de schatkist en tevens alsafge- reeds in 1856 a1s baron Wyeombe lid geworvaardigde van de universiteit.te Cambridge den van het Hooger Hui8,doch overleed den

verving.Hj bevond zich in een mpejeljken 5denJulj 1866,waarna zjn*e@ goederen en titoestand,daarhj in hetLagerHuisdever- tels ten deel vielen aan ZPn zool1, Henry
bazend hooge oorlogskosten verdedigen moest. Charles Kdth,graaftl
c. Krry,geboren den
Reeds in Maart 1807 evenwel moesthetmi- 14den Januarj 1845.
nistérie wegens de emancipatie-kwestie der
Lansens (P.),geboren te Coukelare en

R. Katholieken aftreden,en Petty versterkte
0P nieuw de oppositie in het Lager Huis.Na
den dood van zjn half-broeder (1809)erfde
W den titelvan markies en werd 1id van het

Hooger Huis,waar hj zich desgel/ksvoor
de vrjzinnige beginselen in de bres stelde.
Tevens verzamelde hj op zjnekasteelen de
keur der W higpartj en betoonde zich een

aan hethoofd eener kostschoolaldaar,iseen

v
erdiensteljk Vlaamsch letterke dige en çaf
de volgende werken in het licht:sGeschledenis van Vlaenderen, gevolgd van eene afzonderljke verhandeling Z00 0V0r den 00rsprong als de benaming onzer steden,parochiën en gemeenten(1837)'',- rAloudeStaet
van Vlaenderen,voor en gedurende hetleen-

edelmcedig vriend der letterkunde. Na het

roerig bestier, gevolrd door een beknojte
etymologischeengeschledkundigebeBchrjvlng
o
ve
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l
j
d
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1818 vielen hem 00k de tltels en goederen der steden, en van een grootdeel der pa1.ovan het geslae,
htMtzmanroeten deel,enhj chiën, gelegen in het 0ud graafgchap van
nam dezen ouden familienaam weder aan. dien naam (1841)'',- rFranschespraekkunst,
Toen canning in 1827, door de Tories be- met oefeningen ten gebryike der Vlamingen
dreigd, een verbond sl00tmet de gematigde (1842 en 1843,2stuklesl'',- pKleineVlaemliberalen,belastteLansdownezich m etde por- sche spraekkunst (1843)''
1- rlets overde
tefeuillevanBinnenlandscheZaken,dochzoodra nadeelen der onkunde ofongeleerdheid en de
Wellington hetbewindaanvaardde,legdehj voordeelen der geleerdheid (1844)''
:- sGedie betrekking neder. In het Parlementwas schkedenisvanThouroutenWjnendale(1845)'',
hj nu jverig werkzaam aan de verbetering - pDe leidsman t0thetwaregeluk (1847)''
,
van het strafregt en vond bjval voor zjn - pKort taelktlndig onderzoek naer de bevoorstel, om oude,wreede strafbepalingen af volking vanW est-enoost-vlaenderen(1850)''
,
te schalen.In 1830 werd hj lidvan hetmi- - ronderzoek naar hetvaststellen der paronistérie Grey en voorzitter van den staats- chiegrenzen over hetalgem een en degenevan
raad. O0k Onder het bewind van Melbourne W est-vlaenderen in hetbjzondere(1852)'
'1behield hj deze'
'betrekking,t0taan hetop- rBjdrage t0t de kennis van den'oorsprong
treden der W higs den 28sten Augustus 1841, en debediedenis derqeslacht-offamilienamen

en hj bekleedde ze in 1846 tjdenshetmi- (1852)'' - en ,Belglë'sgeschiedenis?zedenj
nistérie Rwssellvoor de derde maal.Als ver- gewoonten,letterkunde ennjverheidvqn de
tegenwoordiger der regéring in het Hooger oudste tjden t0topheden (1862)''.Hj lslid
Huis verwierf hj door zjne gematigde en van eenige Belgische letterktlndige genootwaardige houding en door de kalmte,waar- schappen,alsmede van de Maatschappj van
mede hj in verzet kwam tegenalle aanval- Nederlandsche letterkunde te Leidenj van
len der Tories, de achting van de Vergade- het Historisch Genootschap te Utrecht,van
ring en van hetpubliek in zo0 hooge mate, het Friesch genootschap te Leeuwarden,van

dat zelfs zjne tegenstanders met leedwezen de AcadémieNatipnaleteParjsenz..- Zjne
zjneverklaring vernamen!dathjbjdenva1 dochter Prndencia schreef bjdragen in dagvan het W hig-ministérie ln 1852 zjne staat- bladen,alsmede:pluotgevallen van twee kunkundige loopbaan a1s geëindigd beschouw de. stenaars (1858)'',- en zjn zoon TâeophLel,
Nadeaftreding vanlordDerbyinlaatstgenoemd geboren te Coukelare den 6den September
Jaarzaghjzich intusschenmetgraafAberdeen 1832, achtervolgens leeraar aan scholen te
belast met de vorming van een nieuw kabi- Ieperen Aarschpt en Aalstjen overleden in

net,wM rin hj zitting nam zondereenepor- zjne geboorteplaats den 27sten September
tefeuille te aanvaarden.Hj volhardde hierin 1865, vertaaldo eersteenige novellen uithet
o0k na het heengaan van Aberdeen en Russell
in 1855, om alzoo de volkomene ontbinding
van het ministérie te verhoeden, en ondersteunde Palmerston gedurende den 00r10g te-

Hoogduitsch en schreef vervolgens: sEene
reis naar de Krim ,ofeen paar woorden over
de bevollting, zeden en gewoonten van zuideljk Rusland (1856)'9, - pMarie Fierin,

gen Rusland met zjn naam en zjn invloed. h
istorisch tafereeluitdeXVIdeeeuw (1858)''j
Eerst ln 1858, bj het aftreden van hetmi- - en pAloudebjgeloovigheden (1864?''.
nistérie, legde Lansdowne zjne betrekking Lantaarndragers (Fulgora L.) zjn inneder. De hem aangebodene waardigheid van

secten,welke volgenshetstelselvanLatreille

hertog wees hj van de hand.T0taan zjn t0t de afdeeling der Homoptera van de orde
44*
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der Hemiptera of Halfvleugeligen behooren. M JCJ L. is ongedoornd, wordt 1 t0tQ Ned.
Doorhet zonderling uitsteeksel,datdeplaats el hoog en groeit in W est-lndië en Zuidvan den schedel inneem t en door den stand Am erika met goudgele, later schier scharla-

der sprieten onderde oogen onderscheiden zj kenroode bloemhoofdjes;- L.izlflplfxcrcflL.
zich van de familiën derCicadellina en Mem- levert eene zweetdrjvende soort van thee;
bxacina,en door hunne 2 bj-oo:esvan de - L. zliedo Vent. wordt 3 Ned. el hoog,
Stridulantia ofCicaden.Bjdelantaarndragers groeit in oost-lndië, is metdorens bezet en
zjn de oogen uitpuilendqhun snavelreikt draagt welriekende bloemen;- en L.y.::.4pt0t over de borst,het aehterljfis meestal tltea &.A'
iI.j in Brazilië groejende,levert
er specerjachtige bladeren, welke als thee
met een wit,poederachtiy exsudaatbedekt, wo
rden gebruikt. Men heeft van deze plant
de vleugels zjn lederachtlg,en de drie- of
vierkante pooten met dorens bezet.De tarsen
hebben 3 geledingen. Men kent een 20-tal
soorten van lantaarndragers,die meerendeels
in Zuid-Amerika leven. In 0ns werelddeel
heeft men ze niet aangetrofen.De meestbekende soort, de S- inaamsehe Ilsfclrzltfrl-çer

leeftin Nederlandsch Guyana.Zjn ligchaam

is lederachtig, geelen groen.De k0p en de

lantaarn zjn met zwarte strepen en rozenroode ronde en langwerpigevlekken versierd.
De vleugels zjn lederaehtig,licht-geelachtig
bruin,metkleinezwartevlekjesgewolkten
metwitstof,voornameltjk op deaderen,be-

voorts prachtige verscheidenheden,welke als

sierplanten zeerin trek zjn.

Lanthanium is de naam van een me-

taalachtig enkelvoudig ligchaam ,doûrM osander in 1839 ontdekt.Het is steeds vermengd
met andere metalen en daartusschen verborgen, zoodat de ontdekker er den n= m lanthanium,afkomstigvanhetGriekschezr
zwltbes,
p

(verbergen),aan gegeven heeft.Hetisinzuiveren toestand n0g nietbekendjdoch in gemengdenstaatvertoonthetzieh alseen grjsj
metaalachtig poeder, dat week is en geplet
kan worden.

Btippeld. Aan den buitenhoek der ondervleuLanza (Giovanni),een Italiaansch staatsgels staat een groot) ovaal, geel 00g met man)geboren in 1815 te Vignalebj Casalzwarten zoom en 2 pupillen, van welke de Montferrato in Piémont,studeerde teTurjn
grootste halfwiten zwart en de kleinste ge- in de geneeskunde en was daarna als arts in

heelwit is.Andere dergeljke soorten vindt zjne geboorteplaatswerkzaam.In 1848werd
men in Brazilië. -. In China heeftmen eene hj ergekozen t0tlid van hetParlement?alandere soort) nameljk Iklyora cczldcllrl, waar hj zich met Alflzzi bj de gematlgde
met een opgewipten, vierkanten, stom p uit- linkerzjdevoegde,waarmedelater00kCanour
loopenden,rooden lantaarn.Debovenvleugels

zjn groen metoranjebanden en rondevlekken,de ondervleugelshelderOranjemetbreede,zwarte tippen.Ook in onzeOost-lndisclle
bezittingen komen fraajesoorten voor.
,Zj hebben di
en naam ontvangen,omdatmen
oudt:ds geloofde,dathlm kop een sterk lic.
htgevend vermogen bezat.M aria& ù,lllM erian,
die te Suriname insecten verzamelde en af-

beeldde,verklaart,datzj dien glansgezien

heeft.Latere natuuronderzoekers hebben echter bevonden, dat die glans niet zoo groot

ter bevordering der belangen van Italië zich
verbond, zonder in alle opzigten met haar

overeen testemmen.Nadathjden 3lstenMei
1855 a1sministervanOnderwjszitting genomen had in hetkabinet-Cavo'
ur, belastte hj
zich in Januarj 1858 daarenboven voorloopig
en vervolgenB voor goed met de portefeuille
van Finandën,terwplhj dievan Onderwjs
nederlegde.Na den Vrede van Villafranca in
1859 nam hj methetgeheelekabinet-olroyr
zjn ontslag en werdweder1id van hetParlement,waarmen hem bjherhaling t0tvoor-

zitter benoemde. Toen voorts het ministérie
Lantana L.is de naam van een planten- M inglteiti in September 1864 aftrad en La
geslacht uit de familie der Verbenaceae.Het A t
zr-prl belast w erd m et de vorming van

is,dathj eenigen ophef verdient.

onderscheidt zich dooreen onduideljk 4-tan- een nieuw kabinet,aanvaardde Lanza depnrdigen, zeer korten kelk, eene buisvormige tefeuille van Binnenlandsche Zaken,verlegde
bloemkroon meteenongeljk-4-lobbigen zoom, den zetel der regéring van Turjn naarFl04 tweemagtige m eeldraden, een z-hokkig rence, m aar Vroeg in 1865 zjn ontslag.Nu

vruchtbéginsel,een draadvormigen stjl, en hervatte hj zjne werkzaamheid in hetPareene steenvrucht met een z-hokkigen, aan lesaenten Nverd er?naar den Nvensch van het
den voet doorboorden steen.De soorten,mee- conservatieve minlstérie M enabrea-Cambray;
rendeels in de keerkringslanden van Am erika tegenover den m eerradicalen tatazzi,in1867

te huis behoorende,vormen bjna allen heestersm etkantigetakkenjenkelvoudige,tegenovergestelde of3 aan 3 kranswjsgeylaatste,
gekartelde ofgezaagde,dikwjlsgerlmpelde,
strakke bladeren,en gesteelde,okselstandige,
bloemhoofdjes en van schutbladen voorziene
paarse,oranlekleurige,geleofwittebloemen.

t0t voorzitter yekozen, maar verschilde tevens in bedoellnçen en wensehen z00Bterk
van het ministérle,dathj weldra zjn praesidiaat nederlegde. Van dat oogenblik afbe-

streed hj de fnandëlepolitiek der regéring,
zoodat deze zjne benoeming tot voorzitter

der Kamer (1869) a1s een votum van wan-

De geurige bladeren worden metkokend wa- trouwen aanmerkte en aftrad. Nu ontvlng
ter getrokken,en hetnat bezigt men t0t be- Lanza zelfden last om een nïeuw kabinet te
vordering der spjsvertering, alsmede om te vormen; hj koos de leden uitde gematigdgorgelen bj keelaandoening. De stam van liberale partj en belastte zelf zich m et de
L.lcllelfl L.is 1 t0t3 Ned.elhoog en m et portefeuille van Binnenlandsche Zaken. Zjn
Klrjkegekromdednrensgewapen;5- L.cJ- programm a was: d00r vrede methet buiten-
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land en zuinigbeid in hetbinnenland den gel- in 1814 is het naarRome teruggekeerd.De
deljken toestand vanItaliëteverbeteren.Zjne groep is in haar geheel bewaard gebleven
wetsontwerpen omtrent belastingen enz. en metuitzondering van den regterarm van Laozjne organiekewetomtrenthetopenbaar0n- cpps; doch dit ligchaamsdeelis er door # oderwjsbewezen,dathethem ernstwas,het wczlzli Agnolo, een uitstekend leerling van
heil van zjn vaderland te bevorderen.Doch Michele 2s.ç:!pjaantoegevoegd,zoodatzjtot
in spjtvan zjnebetuigingen desvredesolAt- de best bewaarde kunstgewrochten der oud-

stonden gedurendezjn beheerdeoorlogzuch- heid behoort;zj stelta1shetware3 bedrj-

tige bewegingen,die de verovering vanRome ven van een indrukwekkend treurspel voor.
en het verplaatsen van den regéringszetelder- Terwjl de oudste zogn welligtn0g aan het
waarts ten gevolge hadden (1870).In 1873 gevaar z0u kunnen ontkomen en alzoo den

trad hj afalB eerste ministeren werd door
Mingl
tettivervangen.
Lanzi(Luigi),eenItaliaanschoudheidkundige,geborenteMontedell'
olmobjMacerata
in 17322voegde zich bj deordederJezuïeten
en vestlgde te Rome zjne aandacht op de
overbljfselen deroudebeeldhouwkunst.Vandaar begafhj zich naar Florence,waarhj
in 1782 den:oGuida della GaleriadiFirenze''
ill hetlichtgaf.W egensde zuiverheidzjner
taalwerd hj in 1807voorzittervan deAccademia della Crusca, en overleed te Florence
den 3osten Maart1810.Zjnevoortrefeljkste
werken zjn: psaggio dilingua etrusca edi
altre antiche d'Italia (1789,3 dln)'',waarin
hj den invloedvan Griekenland op deEtrus-

aanvang vertegenwoordigt,isdeJongstereeds
geheeldoor de slangen omkronkeldenaaneen

onvermjdeljken dood terprooi.Doch degeheele schrikwekkende kracht dergebeurtenis
openbaart zsch in de grootsche middenfguur,
in den vader.Nietminder dan door verheve-

n
e Opvatting en comjositieonderscheidtzich
dit kunstwerk door Juistheid van teekening,
door zachtheid van omtrek, door ontleed-

kun
diqe naauwkeurigheid, door de werking
der spleren en vooraldoor de uitdrukkingder
ligchaamspjn,alsook doordemeesterljkebehandeling van hetmarmer.Het bestaat uit6
blokken en werd vervaardigd doorAyesander,
Polydorws en Atltenodorns,beeldhouwers van

Rhodus. Omtrent den tjd der vervaardiging

cische beschaving aanwees,en pstoria pitto- best
aat verschil van qevoelen:sommigen berica d'
Italia da1 risorgimenta delle belle arti palen dien op 147 voör Chr.,anderen plaat-

fn presso alflno delXVIIIsecolo(1795;4de sen dien in deeerstejaren van hetRomeindruk 1815).''Belangrjk zjn wjderszjne ge- sche Keizerrjk.Men heeft van deze groep
schriften:rDeivasiantichi vulgarmento chia- onderscheidene copieën vervaardigd, en van
PJl#1:/Jï,
mati etruschi (1806)'', en nNotizie della dezevermeldenwjeenovanBaâo.
scultura degli antichi (nieuwe druk 1824).'' die zich te Florence bevindt,alsook eene in
Zjne roperepostume''zjn in 1817 in 2dee- brons naar het modél van Giaeopo Tcffï of
len door Boniin hetlichtgegeven.
Sansovino.W ereldberoemd is eindeljk hetgeLaocoon , de zoon van Antenor Ofvan schrift van Lessiny:ptzaokoon!oder iiber die
A eoïtes,w as priestervan Apollo ofvanP oseL- Grenzyn derMal
ereiund Poesle''.
Laodam as, de zoon van koning Etloeles
don (Neptunus) te Troje.Toen de Grieksche
belegeraars er het houten paard achtergelaten van Theben, bevond zich na den doodzjns

hadden en de Trojanen ditmetgejubel0m- vadersonderdevoogdj van Creon.Gedurende
ringden,spoedde Laoeoon zich derwaarts,om zjn bestuur trokken deEpigonen naarThehen tegen bedrog te waarschuwen;zelfs slin- ben. In dien strjd dooddehj Aeyialews.den
gerde hj zjnelansnaardatgevaarte,om te zoon van Adrastus,en werd zelfgedood door
bewjzen,dathetgeenheiligdom vanAtltene(Mi- Alcmaeon. Volgens andexen vlugtte hj met
nerva),maareenwerktuigdermisleidingwas. hetoverjchotvan zjn legernaarIllyrië.
Intusschenwerddegevangen genom enM nonovLaodlcéa was de naam van verschillende
gebragt, die alle kwade vermoedens nopens Aziatische steden. Da belangrjkste van deze
het paard wistw eg te nemen.D aarnam aakte lag in hetzuidwesten van Phrygië,nabj de
Laoeoon zich gereed om een oFer te brengen grenzen van Carië en Lydië, niet ver v>n
aan Poseldon. Hierop naderden 2 reusachtige derivierLycus.ZjwasgestichtdoorAnt10slangen van de zjde derzee;allen namende cFzl.s11,koning van Syriè',en bereikteinden
vlugt,behalve Laoeoon en zjne beide zonen, aanvang van het tjdperk der Romeinsche
diebj hetaltaarbleven.Eerstomkronkelden Keizers een hoogen trap van bloei,die door
de twee maonsters zjne zonen en daarna den eene aaxdbeving in hetjaar 61 na Chr.slechts
vader, die hun ter hulp wilde snellrn.Deze vooxkorten tjd geknaftwerd.Indegeschiesage, schoon na den tjd van Rbm6
'rl.
9Ont- schiedenisderChristeljkeKerk iszj bekend
styan, leverde de stofvoor menig dichtwerk. alsde zetelvan 2 condliën (363en 476).In
SJyApcle: nam haar t0t onderwerp voor een
beroemd treurspel,datechter nietis bewaard
gebleven. Voorts werd in 1506 een vermaard
beeldhouwwerk opgedolven,dat den d00d 7an
Laoeoon en zjne zonen voorstelt.Het werd

de middeneeuw en, vooral na de 12de eeuw ,

had zj veel te ljden van deverwoestingen
derTurken,en in onzen tjd vindtmenhare
bt
m wvallen in de nabjheid van Eski-Hissar.

Een ander Laodiela 1ag aan de westkust

gevonden door FeloedeFrd#ïdbj hetgraven van Syrië,ten zuiden v&n den berg Casils in
ln een wjngaardnabj SetteSala.PausJulilts een vruchtbaaroord,waar uitmuntende wjn
werd verbollw d, en bezat eene goede haven.
11 kochthet voor een Jaargeld,waarnahet

in het Belvedére van het Vaticaan werd ge- Zj isgestichtdoor Seleue'
t
bsX'
zclfor t
?n thans
plaatst.Napoleon I zondhetnaarParjs,doeh nog onder den naam van Latakialtbekend.
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Een derde Laodoêa lag ten zuiden van het springen,waarbj t
lecitadélsterk beschadig;
laatstgenoemde, in Coele-syrië, tusschep de werd en vele Duitschers en Franschen 0mnoordeljkste gedeelten van den Libanon en kwamen.
Laos islenaam derstammen van inboorAnti-Libanon,- een vierde in hetlandsehap

Lycaouië,00k Katakekanmene(deVerbrande)
en thansLadik geheeten,- en eindeljk een
vjfde in Medië.
Labdice,eenedpchtervanPeiamwsenHecaà:(He-baq,wasdegemalinvanEelicaon,v0lgens anderen van Aco an,en de moeder van
M'
anitus.Sommigen vermelden,datzj gedurendeharevlugtnadeverwoestingvanTrole
door de aarde verslonden werd,en anderen,
dat zj uitwanhoop overhetverliesvan ha-

ren zoon zich van eene hoogtq naar beneden
stortte. - Laôdiee, eene dochter van Aga-

memnon en Clytemnestra,heetbj detreurspeldichtersEledra.

La6m edon, een zoon van I*s en Ewry-

ice,waskoningvanTroje,degemaalvanDtrymoofPladaofL-s
vl
ppeen devadervan 6zonen

lingen in het van Siam afhankeltjk gedeelte

van het Achter-lndische Hoogland, hetwelk
tusschen China,Assam ,Birma Siam enT0ndke stammen
quin besloten is. De westel!
tatoeéren zich en dragen deswege den naam
van Lao zp-.g dam (zwartbuikigeLaos)!zj
vormen onderscheidene vorstendommen. Van

die deroosteljke stammen (Lao y0e># kl
.fBlanke Laos) zjn sommige door de Siamézen verwoest.Het gewestder Laos is,a1s
een van de zee verwjderd binnenland,geruimen tjd onbekend gebleven aan deEuropeanen. Het vorstendom Zimmay (Jamahay)
werd het eerst bezochtdoorden Londenschen
koopman Ralpl
tFifcA,die zich uitPegoederwaarts begaf (1586).Zjn navolyer,de handels-agent Tltomas &J-vJ,werd ln 1617,bj
het veroveren der stad, krjgsgevangen ge-

en 3 dochters.Apollo en Poseldon(Neptunus)
moesten hem als huurlingen dienen en demu- maakt door de Birmanen.Jn 1826 werd eene
ren van Troleopbouwen,omdatzj Zeus(Ju- nieuwe expeditie derFaarts gezonden,en het

p
iter)in ketenBhaddenwillen slaan.Toendy aantreFen van Chine'sche karavanen leidde
muren derstad gereed Waren,Weigerde Lao- t0t het denkbeeld, dat er een landweg bemedon hetbedongen 100n uittebetalen.Daar- stond naarYoe-nan,welkethansdrukgebruikt
over wreekte zich Apolïo door de pesten Po- wordt. Het vervoer van koopwaren geschiedt

çef#;l door een zeemonlter,dat zich van des er door middelvan ossen,terwjldeChinéKonings dochter He8z
'pll meester maaktç. sche reizigers zich van muildieren of ezels
.

Laatstgenoemde werd bevrjd door HlradJ#
(Hercules),die,toen Lap edon00kaandezen
geen woord hield, Troje veroverde en den
Koning en alzjne zonen op één nadoodde.
Lacn , de hoofdstad van hetFransche departement Aisne? in het landschap Laonnais

(tothetvoormallg Picardië behoorende),aan
den spoorweg,171/cdegeogr.mjltennoordoosten van Parjsopeenberg terhoogtevan100
Ned. el in het midden van eene vruchtbare

bedienen.Derwaartsbrengen zjkoper,jzeren
vaten, thee, zout, vermiljoenj droogerjen,
edelgesteenten, manufacturen, vruchten enz.,
waarvoor zj katoen,ivoor,horens,serpentiln,barnsteen?gelakte voorwerpen,r0bjnen
en goud innulen. De blanke Laos drjven
daarenboven handel met Tonquin en leggen
zich t0e op Qezjdeteelt. De eerste Europeaan, die t0t hen kwam ,was W oestlto-jjeen
agent van de Nederlandsche factorj te Cambodsla;hj bevoerin 1641metgrootbezwaar

vlakte gelegen,is uit een krjgskundig 00gpuntvan veelbelang.Zj teltruim 10000in- de rivier Mekong.De Laos bezitten m eerdan
woners,isvan eene enkele,vrj breedestraat één alphabeth, van het Pali afkomstig,en
doorsneden,en heeftterrasvormigeboulevards, sehrjven op best papier.De taalderLaos
benevens een 5-talvoorsteden.Men vindt er is een tongval van het Siameesch.De onafeene groote kerk - dievan Notre Dame - hankeljkestamm en vnn hetgebergte worden
uit den aanvang der 12de eeuw met4 torens, gewoonljk met den naam van vrje Laos
onderscheidene andere middeneeuwsehe ge- bestempeld.
bouwen,waaronderdeabdj derBenedictjnen, Laotse. Van de 3 erkende Chinésche
in 643 gebouwd en thans door de Jezuïeten godsdi
ensten is die van Fo (hetBoeddhaïsbewoond, een fraai stadhuis en een goeden mus) uit Indiëovergebragt!debeideandere
srhouwburg,- voorts kazernes en eenecita- daarentegen,deleervan ConfW usendeTa,
o:f ofde leer van den regten weg bede'l.Er zjn verschillenderegtbanken en in- .çp#.:#1s.
rigtingen van onderwtls, eene belangrjke hooren er te huis en hebben van oudsin het
boekerj met 500 handschriften en een oud- Rjk van hetMidden bestaan.Destichterder
heidkundig genootschap. De bevolking houdt Tao-godsdienst was Laotse, die door zjne
zich bezig met de vervaardiging van linnen volgelingen, evenals Boeddka doorde zjne,

goederen, wollen dekens, grof laken enz. als G0d en a1smensch wordt beschouwd.De
en drjft een levendigen handel.- In ouden mensch Lao werd geboren in 565 vôör Chr.
tjd heette deze stadIuufdnnnm Olcelfv-,later in een dorp van hetdistrictHonan,te voren
Tms.
dv - ) en de omllggende streek Pa-qnn Koe-hien,thans Loe-hien genaamd.Hj was

Zx#..dl#1#.IndenabjheidvanLaonbehaalde een tjdgenootvan Conf%âus,maarouderdan
zDckr den 9den en loden Maart 1814 eene deze.Zjn sterflaarisonbekend.Toen hj de
overwinning op N apoleon.De stadgafzich den betrekking bekleçdde van geschiedschrjver
94en September 1870 over >an de Duitsche der dynastie Tf'
eoe,ontving htjeen bezoek
belegeraars, doch toen deze de vesting bezet van ConfW ws,die van hem inlichtingen behadden,deden deFranschen in strjdmetalle geerdeomtrentdevoormalige wjzen enhungoede trouw het kruidmagazjn in de lucht ne leer.Hetantwoord van Lao en de hierop
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gevolgde opmerkingen van Con.jkelws zjn in overwinning,door deKoninkljkeSpaansche
de schatting der Chinézen hoogstmerkwu r- troepen op Gonzalo Tizcrro behaald.De stad
dig en worden qedurig herhaald. Ino zeide is regelmatig gebouwd langs het snelvlietend

bj@@die gelegenheld onderanderen:pDeware
W gZO aanvaardteen asabt,Tianneerde tjdsomstandigheden gunstig zjn;hjlegthetneder
wanneerdetjdsomstandighedenongunstigworden.''Zelfhandelde hj naardien regel,daar
hj zich aan de openbare zaken onttrok enin
de noordeljke yewesten spoorloosverdween,
toen deverwanqng in hetrjkvan Tsjloegestadig toenam.Op verzoek van een zjner
vrienden schreefhj hetvermaardeboekpraote-lfing (Het boek over de kracht en dewerkingl'', dat in 2 afdeelingen is gesplitst en
t0tde belangrjkste voortbrengselen derChinésche letterkunde behoort. Eene vertaling
daarvan werd geleverd door Saint-lklien in:

Le livre de la voie etdela vertu (1842).''

riviertje,welks oevexs door 9bruggen zjn

verbonden. Men heeft er een fraaiplein met
eene fontein, eene schoone, nieuwe hoofdkerk van witmarmer,onderscheideneandere
kerken en kloosters, een regéringsgebouw j

een bisschoppeljk seminarium,eenegeneeskundige school, een collège voor kunsten
wetenschap,een muséum voornatuurljkehistorie en oudheden 2 hospitalen,een schouwburg en een prachtigen openbaren tuin (Alameda) methetuitzigtop den Illimani.Eenigen tjd wasztjde zetelderregéring,en00k
thansn0g iszj debelangrjksteenmeestbevolkte stad der Republiek.Zj teltongeveer
80000 inwoners,grootendeels Aymaras-lndianen en Mestiezen en wordtaanqemerkta1s
devoornaamstekoopstad van Bollvia,dewjl
nagenoey allewaren,Overzeederwaartsge-

Een ander geschriftuitde schoolvan Laotse
leverde Neumann onder den titel: rLehrsaal
des Mittelreichs (1836).'' Het is echterniet bragt,blnnen hare murentermarktkomen.voldoende,om de wjsbegeertevanLaotsev0l- H et dep- tement van dien naam ,w eleer een
komen te kennen.Terwjlvolgensde begin- gewest van het Sgaansche Koni
ngrjk La
selen van Conjkeosde degeljke mensch ten Plata, is in hetbezlt van zeerverschillende
nutte desvaderlands en dermensehheidwerkt klimaten, daar hetzich overhethoogste geen zwoegtzoolang hj leeft,moetdeze)naar deelte van het oosteljke Cordillera-qebergte
het gevoelen van Lao, zich onttrekken aan en tevens over zjne Oosteljke helllng uithetgewoeldes levens en zich in eenzaamheid strekt,welkedoordegedeelteljk bevurbare
pr
id25wo
z.
eemj
rv1
rul
c
te
wjden aan wjsgeerige beschouwingen. In Rio-Be
1Sn.imild
tebe
ltso
po2e0
Drdtgeeongr
/h:d
zoover komt deze godsdienstovereen met die baar @ Het
van Boeddlta en heeft,evenalsdeze,eengroot m illioen inw oners.
aantal monniken- en nonnenkloosters. Deze
Lapérouse (Jean François de Galaupk

godsdienst, aan de eene zjde verheven wegenshareuitspraken overdeverfoejeljkheid
van den 00rl0g,isaan de andere zjde vermengd meteenegrootematevan bj-en 0ngeloof,waarbj hetwaterderonsterfeljkheid
eenebelangrjker0lvervult.Depriestersvan
Laotse zjn om diereden zeerbemind en geachtbj hetyolk.

Lapagerla Aiz et Pav.is de naam van
een plantengeslacht uit de familie der Sarmentaceën. Het onderscheidt zich door een
3-bladigen kelk en door eene 3-bladige,klokvormige bloemkroon,door 6 om den anderen
langere m eeldraden en door eenelangwerpige,
& hoekige9 eenhokkige besvruchtmettalrjke
zaden, in 3 rjen langs de wanden geplaatst.
De éénige bekende soort, L rodel R%iz et

Pav., iseenein Chiligroejende slingerplant
m et rozenroode,meestalgestippeldebloemen,
en bessentergroottevanhoenderejerenjwier
vleesch gegeten wordt.Zj isbj 0nsa1seene
fraaje sierplantbekend.
L a Paz (De Yrede),eigenljk La Tlzde

graag,een beroemd Fransch zeevaarder,geboren te Gu0 bj Albi den 22sten Augustus
1740,diende reeds in 1756 in den 00rl0g ter
zee teqen Engeland en volbragtdurna 0nderscheldene reizen t0t in de meestverwjderde gewesten.Hj streed sedert1778 onder
d'
E tainy en verwierfin1782denrangvankapitein terzee,waarnahjopeigengezagnoordwaarts zeilde,om de Britsche volkplantingen
aan de Hudsonsbaaiteverwoesten.Doorzjn
gedrag bj hetuitvoeren van ditbevelgafhj
het bewjs,dat hj bj uitnemendheid geBchikt
w as tot het doen van eene ontdekkingsreis,

zoodat men hem hetkommando opdroeg over
2w el-uitgerusteschepen,pAstrolabe''enrBoussole'',om een plan tenuitvoerteb'
rengen,door

Lodewl
jk X Vl beraamd,tothetopsporenvan
nieuwe landen en het aanknoopen van handelsbetrekkinçen.Hj ging in 1785onderzeilj
bezocht Madelra en Brazilië, stevende rondom Kaap Hoorn naar Conception in Chili

(Februarj 1786)en langsdePaasch-enSand-

wich-eilandlm naar de westkustvanAmerika,

ztytzc-Flo en in het Indiaansch Cltuquiyap.

waar hj in Californiëeenigen tjd vertoefde.
(Goudzandveld),dehoofdstad en bisschopsze- In September 1786 vertrok hj uitdehaven
telin het evenzoo genoemde departementder van Monterey,ankerde in Februarj 1787 te
Zuid-Amerikaansche republiek Bolivia, Op Manila en vertrok in Aprilnaardenoordoos161/'
,de0Z.B.
,tenzuidenvanhetTiticacameeren teljke kugtlanden van Aziëtomtrentwelkej
ten noordweâten vân denzaetsneeu:igekroonden Illimaniter hoogte van 3G00 Ned.elgelegen,en we1in de400 Ned.eldiepe,vruchtbarevalleiderRio-lza-pazofRio-chuquiyapu,
werd in 1548 onder den naam van Nuestra
Senora de l
a Paz qesticht en alzoo genoem d ter gedachtenls aan de beslissende

met uitzondering van eenige zendelingsberigten, nagenoeg nietsbekend was.De ontdekkingen, door Laplrolue gedaan ten noorden

van Japan,tusschen Korea en Kamtslatka,

waren van grootbelang.VandePeter-paulus-

haven zeilde hj in September1787naarde
Schippers- en de Vriendschapseilanden en
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kwam in FebruaN 1788 in Botanybaaiten de Académie van W etenschappen benoemde
anker. Vanhier - en welvan den 7den Fe- hem in 1773 t0t lid,terwjl hj vervolgens

brual - zjn de laatste regtstreeksche berigten aan de Fransche regéring gedagteekend.Hj verdween nazjneafreisuitNieuwHolland,toen hj gevolgwildegevenaanzjn
besluit, om den westeljken archipelvan den

zitting nam in hetInstituut.Hjbehoordet0t
de eerste leden van hetbestuur van het Bu-

r0alI des longitudes. HoeweljjP
** vöôr den

18den Brumairegeen eigenljk staatsambtbekleedde,was hj niet vreemd gebleven aan
Grooten Oceaan benevens Nieuw-Guinea te de politiek,zoddat Bonaparte hem bj den

bezoeken en ten laatste langs de kust van aanvang van het Consulaat t0tminister van
Nieuw-Holland over Isle de France naar Binnenlandsche Zaken benoemde. Voor die
Europa terug te keeren.Alle nasporingen ble- taak was hj evenwelz00 weinig geschikt,
ve
n vruchteloos,hoewel de regérinq 10000 dathj haar na verloop van 6 weken moest
francs uitloofde v00r betrouwbare berlgten en nederleggen.Daarna benoemde Bonapartehem
zelfs in 1790 onder d'Entreeaste- œ eene ex- t0t1id van den Senaat,inJlllj 1803t0tvicepeditie uitzond om de ongelukkigentezoeken. yresi
dent,in Septembert0tkanseliervandat
Eerst in 1826 werd door een toeval hun llgchaam ,en bj hetaanvaarden derkeizersspoor ontdekt. De Engelsche gezagvoerder kroon t0t graaf.In September 1805 deed LaDillon landde op heteiland Tucopia en vond plaee het voorstel aan den Senaat om de re0r in hetbezit van eenverloopenPruissischen volutionaire tjdrekening af te schaFen en
matroos onderscheidene voorwerpen, die van den Gregoriaanschen kalender weder in te
de expeditie van Laplrouseafkomstig en door voeren.In 1814 stemde hj voorde oprigting
de bewoners van heteiland Malicolo bewaard van een voorloopig bewind,voorde afzetting
waren.DeOost-lndischeCompagniezondDillon van Napoleon en voorde herstelling derBourwederom derwaarts.Deze landdeerin October àpsd.Gedurende de Honderd Dagen weigerde
1827envonderonderdeinboorlingenn0g2per- hj eenigambtteaanvaarden.LodewqkXVIII
sonen,die ooggetuigen waren geweestvan het benoemde hem t0t pair en in 1817 t0t marvergaan van 2 Fransche schepen op de zuid- kies.Evenalsten tjdevanhetKeizerrjk,z00

westkustvan het eiland,zoodathj in 1829
den prjsontving,doorde Franscheregéring
uitgeloofd. Dwmont d'Jrrïlld bezocht in Februarj 1828 dateiland,vond ern0g 5Fransche kanonnen en stichtte aldaareen gedenkdeeken tereerevan zjnelandgenooten,gedu-

betoonde hj 00k nu,als 1id van de Kamer
der Pairs,eene verregaande onbedrevenheid
op het gebied der staatkunde en eene
groote mate van slaafsche gedweeheid.Toen
de leden van het Instituutin 1825 handelden
over een verzgekschriftaan KarelX om de

zende een storm op de koraalriFen veronge- censuur af te schaFen, weigerde hj den
lukt. De reisberigten van Laplronse werden voorzitterszetelin te nemen.Hj overleedte

volgens zjn dagboek, hetwelk hj uitKam- Parjs den 5den Maart 1827.Van zjne getslatka naarzjnvaderlandhadovergezonden, schriften vormtzjne:rMécaniquecéleste(met
door M ilet de A-ell in 1797 in 4 deelen in de supplementen 1799- 1825,5 dln;2dedruk
het licht ge/even onder den titel: XVoyage 1829- 1839)''een onvergankeljk en roemvol
autour du ponde''.
gedenkteeken van zjne uitgebreide kennis
Lapidalr- of steenschrift noem tm en op het gebied der sterrekunde. Eene P0eene soort van schrift ofvan drukletter van pulaire bewerking daarvan leverde hj in
hoekigen vorm , welke geljktop diejw aar- zjne niet minder beroem de:pExposition du
mede de opschriften op antieke steenen (lapi- systèm e du monde (1796, 2 dl
n;6dedruk
des) gegrifeld zjn. De Franschen spreken 1845)'' waarin hj, metvermjdlng van alle
ook van een nstyle lapidaire'', en bedoelen wetenschappeljke berekeningen,de methode
daarmede een zoodanigen, die w egens korte der sterrekundige ontdekkingen voor leeken
zinnen en afgebrokene uitdrukkingen metden ontwikkelde. Voorts bepaalde hj hetbedrag
Van de onderlinge storingen der voornaamste
stjlvay gemeld!opschriften overeenkomt.
planeten en hield zich desgeljksbezig met
Lapls lazuh,zie Ultramarl
jn.
Lapithes,een zoon van Apollo en Stilbe, de scheikunde. T0t zjne belanqjkste genaar men meldt een broeder van Centa- ns, schriften behooren wjders:rTheorleanalyti-

'ias, evenals deze die der Centauren, de

que des yrobabilités (1812;3dedruk 1820)'',

stamvader der Lapithen,een woesten volks- - ,Essal philosophique sur les probabilités
/ - en een grootaanstam bj den Peneus in Thessalië.De Lapi- (1864;6dedruk1840)'
then en Centauren voerden onderling 00rl0g, tal verhandelingen in de Mémoires de l'Acatotdat laatstgenoemden waren bezweken.
dêmie en in tjdschriften.
Lapland, door de inboorlingen Sameland
Laplace (PierreSimon,markiesde),een
der grootste wis-en sterrekundigen,die ooit genoemd, is een uitgebreid landschap in het
hebben bestaan, geboren den 28sten Maart verste noorden van Europa.Hetgrenstinhet
1749 te Beaumont-en-Auge in hetdepartement noorden en westenaan deNoordeljkeIlszee,
Calvados, bekleedde aldaar aan de militaire welke hier aan beide zjden van de N00rdschooleenigen tjd de betrekking van leeraar kaap 0ok w el de Laplandsche & e geheeten
in de wiskunde,en begafzichvervolgensnaar wordt en er onderscheiden fjorden vormt,in
Parjs, waar h'
d zicb bekend maakte door hetzuiden aan hetZweedscheNorrlandenaan
zdne yrondige kennis van dehoogeredeelen Finland,en inhetoostenaan deW itteZee.Het
der wlskunde.Htlwerd ergeplaatstalsexa- is verdeeld in Noorsa Lapland of Finmar-

minator bj hetKoninkljk korpsartillerie,en ken (in het noorden en noordwesten), -

LAPLAND- LA-PLATA.RIVIER.

Rn.
gsoelnZczlcs: (in het noordoosten)met
Kola of hetLaplandyche Schiereiland,- en
Zweedseh Lyland (in hetzuiden).Ditlaatste
is verdeeld ln 6 Lapmarken meteene uitgebreidheid van 23061/:de u geogr.mjl.Eengedeelte van Tornea-luapmark en geheelKemiLaymark isin 1809,bj den Vredevan Frederlkshamn, tegeljk metFinland doorZwe-

den aan Rusland afgestaan en methetGrootvorstendom Finland vereenigd.

Lapland iseenwoest,boschrgk,gedeelteljk
bergachtig en gedeelteljk vlak en moerassig
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ten neus, schuinsliggendeboogen!eeha
n ronden
schedel en dun, zwart, orstellg ar.Zj

zjn welwillend, vreedzaam en eerljk van
aard,zeer matig,behalve in hetgebrnik van

brandewjn, en onderscheiden zich evenmin
door verhevene deugden als doorgroote 0ndeugden.In het algemeen bezitten zj eene
groote mate van onverschilligheid,maar zj
hebben hun vaderland liefen zjn op hunne
wjzegelukkis.Een zwervendlevenleidende,
loojen zj hulden,vervaardigen garenuitde
pezen van rendieren,weven dekens,brejen

landjhetwelk de keten derNoordscheofLap- handschoenen, tim meren houten gereedschaplandscheAlpen metharetalrjketakkendraagt. pen,booten en sleden en m akenzelvenhunne
Die keten verheft zich het hoogstnaar het kleedingstukken.De kleeding van mannen en
noordwesten,terwjlzj oostwaartsgeleideljk vrouwen is nagenoeg geljk;beiden dragen
daalt. Vele beken en rivieren stroomen er zautsen,opperkleeden,lange broeken en laarvan hetgebergte in deNoordeljkeIlszeeen zen van leder,pelterj ofgroflaken.In den
in de Bothnische Golf.00k vindtmen ervele zosaerTqonen zj in tenten, doch deswintçrs
meren,van welkesommigeneenaanzienljken in ronde hutten, die van boven een rookuitomvang hebben, onder anderen het Enara- gang hebben.Volgenshunne bronnen van bemeer met vele eilanden en meteene opper- staan verdeeltmen hen in Berglappen (Fje1lvlaktevan 59 D geogr.mjl.De winteriser Lappar) die zich uitsluitend metde rendielang en gestreng, doch de zomer zeer kort; renteelt bezig houden en deszomers naar de
de langste dag duurter in het zuiden een et- bergweiden trekkenj- in W owdlappen(Sk0gsmaal en in hetnoordeljkegedeelte 3 maan- Lappar)tdiezichmetdelagtenvischvangstverden,terwjlerde langste nachtdezelfdeleng- genoegen,- in Visel
tlypen(Fisk-Lappar)die
ten heeft. Het graan wordt er in hd laatst aanden oeverdermerenvlsschenenhetlandbevan Meigezaaid en in hetmidden vanAugus- bouwen,- en in Kerspellappen (Sockne-Lap-

tus geoogst, maar dikwjls door nachtvorst par),die,t0tarmoedevervallen,van heteene
vernield. De zomer is er z00 warm alsin
Italië, en allerlei muskieten kwellen er dan
menschen en vee.De grond istrouwensalleen
in hetzuiden van ZweedschLaplandvoorden
landbouw geschikt. De bosschen bestaan er
uit dennen esschen, beuken en wilgen.Alleen de kolonisten in Zweedsch Lapland
hebben paarden, rundvee en schapen,en in

dorp naar hetandere trekken,om tebedelenof
den geringsten arbeid te verrigten.Te vpren
waren deLaplandersFetisch-aanbidders,doch

thans behooren zj t0tdeChristeljke Kerk,
zonder hunne voormaligebjgeloovigheden te
hebben afgelegd.Hunne taal,t0tden BaltischFinlandschen tak van den Altaïschen taalstam

behoorend, is beoefend door Rask (1832),
a-plata-rlvier(Ri0de La-plataofZilT0t de wilde dieren behooren erwolvenjbee- verri
vier)isde naam van eengrooten stroom
het algemeen bekleedtbj de Laplandershet k
o
Leksetk(1840)enI'
riis(1856).
rendier de plaats van alle andere huisdieren. %t

ren,loschen,vossen,marders,ottersenhazen, in Zuid-Amerika - den grootsten nadeAmaen men heeft er veelgevogelte en visch.De zonenrivier. Die naam komt evenwelalleen
bodem bevater jzer,koperenzilverhoudend t0e aan het breede watervlak,waarmede de
zooderts. Het land is schraal bevolkt;de in- Parana (met de Paraguay) en de Uruguay
woners zjn ôfeigenljkeLaplanders(inboor- zich te zamen uitstorten ln den Atlantischen
lingen)ôfkolonisten.Eerstgemelden,diezich Oceaan.Datwatervlakydegrootsteriviermond
Same of Ramelads noem en, behooren t0t de der aarde, heeft onmiddelljk na de zamenFinnen en hun aantal is ongeveer 24000.In vloejing dier beide rivieren eene breedte van
1855 telde m en in Noorwegen 16000 Laplan- 5 t0t 6 geogr. mjl, bj Buénos Ayreseene

dersof Finnen,en hun aantalschjntaldaar van 7 geogr.mjl,verbreedtzich onoyhoudete vermeerderen,terwjlhet in Zweden,waar ljk in eene oosteljke rigting,en berelkttuszich toen slechts 5700 bevonden,vermindert, schen Montevidéo en Punta-piédras eene
en in Rusland (1852) n0g geen 3000 be- breedte van 13,tusschen Maldonado en Cabo
draagt. In Zweedsch Lapland neemt sedert San Antonio eene van 30, en eindeljk aan
1760 het aantal kolonisten aanmerkeljk toe. Z0e tusschen laatstgenoemde Kaap en Cabo
In 1830 bevonden zich in de noordeljke 2 de Sta Afaria eene van 40 geogr.mjlbj eene
gewesten ruim 9000 vreemdelingen;in 1860 lengte van 50 geogr.mjl.Men onderscheidt

bedroegdegezamenljkebevolkinginZweedsch in zee hetsljkerig,geelachtig watervan deLapland 27000 zielen, en in 1870 had men zen stroom op 20 geogr.mj1van den mond.
in geheelZweden 27000 Finnen en 6600 Lap- De noordeljke ûever der La Plata-rivier is
landers.
bj afwisseling rotsachtig en zandig,endezuiDe Laplanders of Lappen vormen een ge- deljke begint westwaarts allengs te rjzen,
slacht,datgemiddeldll/cdeNed.elhoogis,met zoodatzj eenehoogtebereiktvan 15Ned.el.
een fln-gebouwd,maarkrachtigengehardlig- Ilare diepte is intusschen geenszins evenredig
chaam , eene geelachtig bruine ofgele huid- aan hare breedte en, met uitzondering van
kleur, een plat en breed gelaat, een laag een paarhoofdkanalen,zeeronregelmatig.00k
voorhoofd,een spitsen kin,een kleinen,plat- is er sleehts ééne veiligehaven,nameljk te
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Montevidéo; v00r het overige heeft men er hebben 00k vele Nederlandsche koopvaarderB
ch derwaartsbegeven om in de winsten te
qene reeden,die doorgevreesdezuidweste- zi
wlnden (pampéros) worden bedreigd, zooals deelen, welke er de riviervaart oplevert,en
te Buénos Ayres, of oeverst waar wegens vervolgens met huiden beladen naar Europa
gevaarljke zandbanken een groot vaartuig terug te keeren.
niet durftnaderen.Men kan de werking van
Lapo (Arnolfo di),0en Italiaansch archieb en vloed opmerken t0t aan San Nicolas ted en beeldhouwer, werd in zjn tjd voor
aan de Parana,ongeveer22 geogr.mjlvan den besten bouwkundige van Toseane gehou-

de eigenljke La-platarivier, maar zj is den.Hj bouwdein 1824 teFlorenceeen gedeeltevan den stadsmuuren van de kerk Or'
voordeBcheepvaart.Geruimentjdbeschouwde San Michele, - in het volgende jaar de
slechts overgeringen afstand van eenigbelang

men de Parana-Guazu als hetdiepste derkanalen van het Paranâ-uruguay-delta en alzoo
voor de scheepvaart het meest geschikt.Dat
kanaal wordt beheerschtdoor het kleine Ar-

Loggia en Piazza de'Priori,en laterde kerk

Sta Croce.Zjn belangrjkstkunstgewroehtis
echter de dom te Florence,waartoehtjhet
ontwerp leverde; hj maaktevoortseen aanvanrmetden bouw,diedoorBrunelleseltiv01eindlgd werd.VoortsdeedArnolfohetPalazzo
dellaSignoriaverrjzen.A1sbeeldhouwervervaardigdehj hetpraalgrafvan den cardinaal
deWrt
zyp(f 1280)in de kerk derDominica-

gentjnscheeilandMartinGarcia,en ditmogt
volgenseenverdrag,d00rEngeland,Frankrjk
en Noord-Amerika met de ArgentjnscheRepubliek gesloten (10 Julj 1853),nietin het
bezit komen eener mogendheid, welke het
beginsel der vrje scheepvaartniethuldigde. nen te Orviéto,alsmede den tabernakel over
Men vbrmeldt echter,datdeAmerikaan Page
K3eer oûstwaads, aan de grenzen der Staten
BuénosAyresen Paraguay,een dieperkanaal
ontdektheeft.- Hetstroomgebied,naardeLaPlata-rivier genoemd,Omvatallewateren?die

het altaar en de graven der beide Apostelen
in de later door de vlammen verwoeste St.

Paulus-Kerk teRome.Zjn laatstekunstwerk

was de marmeren kapél met de krib in de
Maria Maggiore-lferk te Rome. Giotto heeft

aan de zuideljke hellingvan hetBrazillaan- ûp eene schilderj in de kerk Sta Procede
sche Centraalgebergte,bj dewaterscheiding beeldtenis van dien kunstenaar geplaatst.
der Amazonenrivier, op het Andesgebergte
Lappa, zie Kl
is.
ten w esten en op de waterscheidiugen der
Lappe (Karl),een verdiensteljk Duitsch

door Buénos Ayreskronkelende stroomenont- volksdichter, geboren den 24sten April 1774
springen. Van deze laatsten is de Salado de te W usterhausen bj Vfolgast,waseen leerbelangrjkste.De lengte van de La Plata- ling van Kosegarten en werd vervolgen:huiBrivier van harenoorsprongt0taanharen mond onderwjzerbjdezenenin1801leeraaraanhet

wordtgeBchat op 544 geogr.mtjl,de lengte gymnasium teStralsund.Wegenszjnezwakke
dert0thet stroomgebied behoorenderivieren, boxstnam hj in 1817zjn ontslagenvestigde
op 41700geogr.mjl,- en hetstroomgebied zich eerstte SteinhaqenenvervolgenBopeen
klein landgoed te Putte,niet ver van Stralop omstreeks60000 D geogr.mjl.
De laagvlakte der La Plata-rivier,van die sund, en overleed aldaar den 28sten Odober
derAmazonenrivierinhetnoordenslechtsdoor 1843. In 1823 verloor htjdoorbrand al zjn
lage heuvels gescheiden, staat m et die van goed,waaronder 0ok de voorraad zjner op
Patagoniëin hetzuiden in verband,en beider eigen kosten gedrukte geschriften.Hjredde
gezamenltjke oppervlakte bedraagt 76000 D echter het handschrift van zjne gediehten,
j
geogr. mjl. Zj omvat in het noorden den welke hj onder den titel:pBlâtter(1821)''
Gran Chaco, in het midden de Pampas,en
in hetzuiden - van de Rio Negro af- de

alsmede onderdien van rvermischte Schriften

(1829)''inhetlichtzond.Daaropvolgdenzjne:
sombere woestenjen van Patagonië.Uiteen DFriedhofskrënze (1831)'', een bundel der
staatkundig oogpuntbehooren t0t hetstroom- schoonste Duitsche gedichten overdood,graf
gebied der La Plata.rivier de zuidoosteljke en eeuwigheid, - voorts: rKlim's und Gu1gewesten van Bolivia,de zuideljke en zuid- liver's wunderbare Reisen,in einem Auszuge

oosteljke provinciën van Brazilië,en de ge- fiir Jung und Alt(1832)'',- pDie InselFe1'
ir die Jugend
heele La Plata-staten of de Staten der Ar- senburg, eine Robinsonade fl
gentjnsche eonfoederatie,de republieken Pa- (zdedruk 1834,o0k in hetNederduitsch verraguay en Uruguay.Daar die verschillende taaldl''
,- rs:mmtlichepoetischeMTerke(1836,
landen een overvloed van voortbrengselen der 5 dln;nieuwe uitgave 1840)'',- en rm iiten
natuur opleveren,za1de binnenvaarter een- des Altera(1841).
'.Al8dichteronderscheidde
maalvan grootbelang worden.Tegenwoordig hj zich door kracht, gemoedeljkheid,eeniszj n0g gering,zoowelwegensgebrek aan voudigheid en welluidendheid,- hieren daar
ontginning dervruchtbare landen als wegens do9rflneironie.
de staatkundige beroeringen in de versc,
hilLappenberg(JphannMartin),eenDuitsch
lende rjken.Hetgeheelerivierstelseliseerst geschledkundige, geboren te Hamburg den
in hd midden onzereeuw behoorljk onder- 3osten Julj 1794,studeerdeteEdinburgh gezocht,en we1in 1853 d00< den Engelsehman ruimen tjd in degeneeskunde,doch bepaalde
Day en van 1853 t0t 1856 door den Ameri- zich weldra bj geschied-en staatkundige stukaan Page. De beste waterweg in het bin- diën.Nadathj deSchotscheHooglandenende
nenland is de Paraguay,dievoor oorlogsche- Hebriden bezochthad,vertoefdehjgeruimen
pen met een diepgang van 3 Ned.elbevaar- tjd te Londen,om zich bekend te maken
baar is t0t in Brazilië.ln dejongstejaren met de Britsche stnntsinrigting,en na zjn
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terugkeer in Duitschland wjdde hj zich te - rpoêmesévangéliques(Qdedruk 1853)''
,Berljn en teGöttingenaanderegtsgeleerdheid. XLessymphonies''1- ppernette''1enz.,alsmede
In 1816verwierfhj bj laatstgenoemdefacul- door onderscheidene opstellen in de:sRevue

teitde doctoralewaardigheid.Vervolgenswerd des deux mondes''. Voorts schreef h'
j:sLe
hj doorden Senaatvanzjnegeboortestadals septiment de la nature avant le christianisme
minister-resident naar het H0f van Pruissen et chez lesmodernes (1866- 1870, 2 dln)''.

gezonden, alwaar hj vertoefde t0t in 1823,
toen hj debetrekking vanarchivarisvan den
Senaat van Hamburg aanvaardde,welke hj
bekleeddet0tin 1863.Hjoverleedden28sten
November 1865. Hd vestigde zjn roem als
geschiedkundige vooral op zjne:pGeschichte

Htjbehoortt0tdeledenderAcadémieFrançaige.
Lapsana L.is de naam vap een planten-

g
eslacht uit defamiliederZaamgesteldblormigen en uit de afdeeling der Cichoreipchtlgen. Het Onderscheidt zich door 8 t0t 10

geljke omwindselblaadjes, in een krans ge-

von Enyland (dl1 en 2,1834-1837)'',door plaatst,a&n den voetvan eenige korte schubTltorpe ln het Engelsch overgebragt en door betjesvoorzienenbjrjpebloemhoofdjesoverTx liyoortgezet.Voortsschreefhj een ver- eind gezeten, - voorts, door een naakten
volg op de rurkundliche Geschichte desUr- bloembodem ,gele,lintvormige,tweeslachtige

sprungs der deutschen Hansa (1830,2 dJn)'' bloempjes,en lancetvormige!eenweinigafgevan SartorLws, - alsmede:rueber den ehe- platte,gekromde vruchtjes zonder zaadpluig
maligen Umfàng und die Geschichte Helgo- ofopgeworpen rand.Debj 0nsvoorkomende
lands (1831)'' - pDasBillwerderRechtv0m L.cp-z
zlfxpl L.,gewoonljk akkerkoolofbasJ. 1498 (1828)'',- nDie ElbkartedesMe1- Jdz#Alzez?llflft7genaamd,iseeneéénjarigeplant

chior Lorichs (1847)'',- purkundliche Ge- met vertakten stengel en eene uitgespreide
schichte des Hansischen Stahlhofs zu London tuil van 8- 12-b10emige hoofdles. Hare on(1851)'9, - pllamburgisches Urkundenbuch derste bladeren zjn meestalliervormig met
(1842,dl1)'',- szeitschrift desVereinsfiir eene hartvormiq getande,groote eindlob,en

HamburgerGeschichte(1841- 1846,dl1- 6)', de bovenste gelpken Op de eindlob derlagere.
ger Rechtsalterthi
imer (1845, Zjgrgeitop bebouwde en onbebouwdegronrHambur
dl.1)'',- en een aantalgeschriftenvan klei- den, tusschen kreupelhout en aan heggen en
neren omvang, zooals: pzur Geschichte der wordt dool'velerleiveegegeten.

Buchdriickerkunst in Hamburg (1840)'',

Lapsi ot'afvallqqen noemde men in de

Die Miniaturen zum Hamburger Stadtrecht eerste eeuwen der Christeljke Kerk vooral
(1845)''
, enz. Voorts bezorgde hj uitgaven de zoodanigen,die te midden van de vervolvan de: pchroniken der Stadt Hamburg in gingen,waaraan zj waren blootgesteld,niet

niederdeutscher Sprache (1852-1861)''
, -- getrouw bleven aan het Christeljk geloof.
XQuellqn zurGeschichtedesErzbisthumsund Hun aantal werd groot, toen na een langder Stadt Bremen (1841)''
,- en in de pM0- durig tjdperk van rust de eerste algemeene
numenta''van Pertz eene uitgave der pGesta vervolging tegen de Christenen onder DeoLnn
Hamburgensisecclesiae'van Thjetmar e0xM er- plaats greep. Men onderscheidde 3 soorten

neb-g; eindeljk n0g:mReliquiendesFrëu- van lapsi,nameljk zoûdanigen, die aan de

leinsS.R.v0n Klettenberg (1842)'',- eene
uitgave van:pTillEulenspiegel(1853)'',en eene pouellensammlung der SchleswigRolstein-Lauenburgischen Gesellschaftfiirvat
erlëndischeGeschlchte(1862-1865,dl1-3)'',
-

Heidensche goden oFeranden gebragten voor

eeuw schoenlapper te Haarlem . Vervolgens

afvalliqheid metdenbanenmaaktedeweder-

hunne altaren wierook gebrand hadden!zoodanigen dieeen schrlfteljk bewjs (1lbellus)van gebragteoferanden van de overheid
gekocht hadden,- en zoodanigen, die zich

terwjleene doorhem bjeengebragte ver- door de vlugt aan de vervolgingen hadden
zameling van brieven van K lopstook ln 1866 onttrokken.Daarbj kwamen later,ten tjde
w erd ter perse gelegd.
vanDiocletlanqs,dezulken,diedegewjdeboeLapper (Jan de), een Nederlandsch zee- ken en gereedschappen hadden uitgeleverd.
held, was omstreeks het midden der 17de De Kerk strafteaanvankeljk eenedergeljke
volbragt hj onderscheidene togten ter zee, opnemlng derlapsizeermoejeljk.In de 3de
en gedNeg zich z5ö dapper, dat de Staten

eeuw echter kwam men t0tmeer gematigde

hem eenegouden keten en vjfduizend gulden gevoelens, en slechts enkele secten, zooals
vereerden,terwjlhj teveps het bevelont- die der Donatisten,herhaalden bj deafvalving over de rMaarseveen'', een nieuw schip ligen den doop en verklaarden de doo1*hen
van 44 stukken.Men vindt zjn naam ver- verrigte géwjdehandelingena1svangeenerlei
meld onder hen, met wie de Axyfdr in 1658 kracht.
Lar,de hoofdstad van het Perzische landnaar de Oostzee stevende. Later snelvelde

hj in een zeegevechtin den tweeden Engel- schapLaristan,ligtineenepalmenrjkevlakte,
en oosten van S'
Jiras, aan den voetvan het
schen 00rl0g (1667),nadat hj vooraf reeds tRo
estangebergte en telt 12000 inwoners.Men
een arm verloren hid.

h vooral bezig met het vervaarLaprade (Pierre Marie Richard Vidor houdt er zie'
de),een verdiensteljk Fransch schrjver,ge- digen van wapensen methetweven vanzjboren te Montbrison den 13den Januarj 1812, den stoâbn. Deze stad word weleer voor de
maakte zich onder anderen bekend door de sterkste vesting van Perzië gehouden,maar
volgendedichtwerken:rLes parfumsdeMade- zj isin lateren tjd zeerachteruitgegaan.
leine (1839)'',- sLacolôredeJésus(1840)M, Larantoeka is de naam van een land- ppsyché(1841)'i
,- nOdesetpoêmes(1844)''j schap op de oostkust van het eiland Flores
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en behoort sedert 6 AuguBtuB 1851 t0t de Daarnavattehj hetvonrnemen op:om eene

residentie Timor, terwjl het te voren aan uitgebreideencyclopaedieteschrjven,ofliever
Portuqalonderworpen was.In 1852 isereen eene reeks van afzonderljke verhandelingen
militalre yost opgerigt, en in 1853 aan over natuurkunde,njverheid,ktmst, letterden militalren kommandant tevens het bur- kunde, geschiedenis enz., waaraan de v00r-

gerltjk gezag overdeSolor-eilanden opgedra- naamste schrjversvan zjnttjd,zooalsBr6mgen.Erwordteen aanzienljkehandelgedre- .sfertAerdcFlel. W alter Scpff,k%ontltey,Mqân-

venëde uitvoer bestaatin schildpad,vogel- JpdA,M oore, Sinm-di, werkzaam waren,en

nestlesj,kaneel,was,bezoar,amber, sandel- waarvan onder den titelvan:pLardner's Cyhout,vruchten,buFels,geitenenvarkens.De clopedia'' achtereenvolgens 133 deelen in het

bevolkingbepaaltzichhoofdzakeljkt0tafstam- licht verschenen.Hj leverde daarin verhan-

melingen van Portugézen,die wegens hunne del
ingen overmechanica(met Kater),hydrodonkere hl
lidkleur zwarte Portugézen worden statica,meetkunde en cjferkunde, en (met
genoemd.Nabj dekampongLarantoekavindt Walker) een sMantlal of electricity,magnemen eene warme bron, door salpeter- en tism and meteorology (2dln)''.Eenetweede
zwavelgrond omgeven.Men ankert er Op 15of uitgave van dit uitgebreid, maar als geheel
16 vaflem.In Maart1860 wildeeen bergstam , n0g zeer onvolledig werk werd in 1853 ter
nM r gissing 1000 man sterk, dien post over- perse gelegd. De beweringen, door hem in

rompelen,maar hj werd door het kartets- zjne:ppopularlectureson the steamenqine''
vuur der redotlte en der aldaar aanwezige geopperd, heeft hj later moeten wjzlgenj
kruisboot teruggedreven.
toen de ondervinding zjn gevoelen had gelo-

Larasj,eigenljk ElAraql'ofElzrcicFle, genstraft!dathetOnmojeltl
'k was,den stoom

eene stad in hetkoningrjk Fez,ligtaan den te gebrulken t0t het ln beweging brengen
mond der W ad-el-Kûs in een schilderachtig, van zeeschepen.Inmiddels was hjbenoemd

vruchtbaar, doch moerassig oord, en heeft t0t hoogleeraar ill de natuur-en sterrekunde
eene fraaje markt,doorgedektegaanderjen aan de universiteitte Londen,doch hj veromgeven, gebrekkige vestingwerken, een 100r die betrekking door een geruchtmakend
belangrjken handelen Omstreeks4000 inwo- procès, hem aangedaan wegens schaking der
ners. Op den tegenoverliggenden oever vindt echtgenoote van kapiteinHeaniside.Hj werd
men debouwvallen derRomeinschestadLixus. veroordeeld t0t eene boete van 8000 pond
In denabjheid van Larasjheeftmen fraaje sterling 0n zag zich genoodzaakt eerst naar
bosschen van kuxk-eiken en prachtige tuinen Parjs en toen naardeVereenigde Staten de

met sierljke bloemen.Men maaktveelwerk
van katoenteelten paardenfokkerj.De stad
behoorde van 1610 t0t1689 aan Spanje.
Larcher (PierreHenri),eenverdiensteljk

wjk te nemen.Laterevenwelkeerdehj naar
Europa terug om erzjnegeleerdenasporin-

gentehervatten.Behalvedegeschriften:pTreatlse on heat (1844)'', - pOn railway eco-

beoefenaar der Grieksche taal en oudheid- nomy (1850)''
, - en r0n the steamengine,

kunde, geboren te Djon den 12den odober steamnavigation etc.(1852, eeneomwerking
1726,studeerdetePont-à-MoussonenteParjs, van zjne vroeger uitgegeven boekl/',leverde
vertoefde daarna eenigen tjd te Londen en hj een uitgebreid:pHandbook on naturalphimaakte zich vervolgens bekend door zjne losophy and astronomy (1855, 2de druk, 6
geleerde verhandeling:osupplémentà la phi- d1n)'',waarinhjalletakken dernatuurkennis
losophie et l'histoire (1767)''jwaarmede hj behandeldeen een derbestewetenschappeljke
tegen de rphilosophie de l'histoire''van FoI- handboeken van onzen tjd leverde.Voorts
tairein hetstrjdperk trad.Na zjnterugkeer gaf hj eene beschrjving van de wereldtente Parjszag hj zjne: pMémoiressurVénus toonstelling, in 1851 te Londen gehouden,
(1775)'' door de Académie des Inscriptions onder den titel van: rrhe GreatExhibition
bekroond, en werd in 1778 t0t lid van dat reviewed (1852)''.Zjnegeschriftenonderscheiligchaam benoemd.Bj de stichting van het den zich bovenaldoor'duideljkheid van voorInstituut werd hj eropgenomen in dederde stelling en eenvoudigheid van taal,zoodatzj
klasse!en bjdeoprigtingderKeizerljkeuni- in Engeland en Amerik! een grooten opgang
versitelt ontving hp aldaar de betrekking van maakten.Hj overleed op eene ontspanningshoogleeraarin deGriekschetaal,diehjechter reis te Napels,den 29sten April 1859.
wegens zi
jne hooge jaren door Boissonnade Lares noemde men btjde Romeinen de
liet waarnemen.Hj Overleed den QostenDe- goede geesten der aarde,welke als beschermcember 1812.Hj leverde eene vertaling der goden over de menschen en hunne belangen
werken van Herôdotun (1786,7 dln;2dedruk waakten.De voornaamste van hen vormden
1802,9dln)metvelenoten,- eeneverklaring de huisgoden (Lares familiares), die als de
van den Griekschen roman :pchaeras en Ca1- zielen van overledene voorouders werden belirrhoë'' van Chamlton,- eene vertaling der schouwd. Hunne beeldtenissen bevonden zich

aan den huiseljken haard,in hetatrium,of
5Anabasis''van Xlnoqh'
on,enz.
Lardner (Dionyslus), een vexdiensteljk in eeneafzonderljkekapél(lararium).Voorts
Engelsch wis- en natuurkundige,geboren te
Dublin den 3den April 1793, studeerde te
C%mbridge in de natuur-,wis-en sterrekunde
en verwierf grûoten 10f dnor de geschriften :

w aren er 0ok andereLares,dieaan deplaats,

waar zj t0t beschermgoden strekten, hun

naam ontleenden,zooals de Lares com pitales

(de beschermers der kruiswegen),de Lares
nTreatise on alyebraicalgeometry (1823)''en vicorum (deschutsgoden derstadswjken),de
DOnthedilerentlalandintegralcalculus(1825)''. Lares marini (de zeebeschermers),deLare:
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hostilii(de verdedigerstegen den vjand)jde Peneus, op deplek deraloude acrôpoliszich
Lares publici (de openljke beschermgoden) verheft. - Een ander Larissa lag in hetzuienz.Laatstgenoemden,2 in getal,warenv0l- deljkste gedeelte van Thessalië,in hetdisgens de sage zonen van M erenrins en Lara. trict Phtiotis, op den t0p en aan de helling
De Lares werden in hetalgemeen voorgesteld van een steilen heuvelboven hettegenwoor-

alsjonqelingen metopgeschorten togaen met dige stadje Gardiki.Zj droeg den bjnaam

een drlnkhoorn en eene schaal of kan in
hunne handen.Hunne standbeelden waren op

van Cremaste en was nog al merkwaardig

wegens hare vestingwerken en haren wjnhet land gewoonljk van hout,in desteden bouw.- Eindeljk vermelden wj Larissa in
van steen of metxnl, en in de huizen der hetnoorden van Klein-Azië,in denabjheid
Mnzienljken dikwjls van zilver. Ter eere van Cymein Aeolië.
der Lares werden Op den lsten Meite Rome
Larlstan,voorheeneeneafzonderljkeprovincie van het Perzische rjk,is thanshet
f
e
e
s
t
e
n
(
La
r
a
l
i
a
)
p
e
v
i
e
r
d,
e
n
d
e
d
i
e
ns
t
b
a
r
e
n
vierden de compltalia tegen het einde des zuidoosteljkste districtder provincie Farsisjaars,kortna de saturnalia.DegrooteOferan- tan.Het grenst inhetoostenaanhetlandschap
den,aan de Laresgewjd,bestonden inlam- Mogistan, t0t de provincie Kirman behoomeren,speenvarkens en kalveren,- dekleine rende,en is inhetzuiden door eensmalkustin de eerstelingen der vruchten, wierook , land, aan den Imam van Mascate onderworolie,melk enz.Tegeljk metdeLaresvindt yen,Van de Perzische Golfgescheiden.Het
men steeds de Penates als huisgoden ge- 18 iseen hoogstongezondland,enzjnehpofdnoemd.
stadisLar (ziealdaar).

Largillière (Nicolasde),een verdienste- Larive (Jean Mauduitde),eenhoogstverljk schilder, geboren te Beauvais in 1656, diensteljk acteurop tragisch gebied1geboren
ontying onderrigt in de kunst van Gobeau te te Larochelle den 6den Augustus 1747jtrad
Antwerpen,en hetbleek weldradathj een het eerst op te Lyon en begafzich in 1771
ongemeenen aanleg bezat t0t hetvervaardigen naar Parjs,waar de beroemde c1* 0. hem
ll bescherming nam.Hj schitterde vooralin
van portretten,zoodat hj zich eerlanq naar ide
rollen van Warwok, Oro:-x ,Pkilodeten
Engeland begaf.op raad van Lebrwnglnghj
vervolgens naar Parjs en werd er lid der en Spartaews, waarbj zjn fraajeligchaamsschilderacadémie.Nu en dan bezochthj in- bouw en zjne welluidende stem hem uitstetusschen Engeland,waar hj een aantaluit- kende diensten bewezen.Hj wasgeen jverig
muntende portretten schilderde,0.a.van Ja- voorstalpder der Revolutie en werd om die
cosv: 11 en zjne gemalin.O0k schilderdehj reden in degevangenisgeworpen.Een schrjenkele historiestukken,en overleed teParjs verOp dekanselarj van hetComitédu salut
in 1746.
public redde hem het leven door alle papieLargo en Larghetto.Deze beide Itali- ren,welkeop zjnprocèsbetrekkinghadden,
aansche termen zjn in demuziekgebruikeljk. uitden weg te ruimen. Vôôrdat men nieuwe
Largo beteekent:breed,ernstig,deftig,lang- bewjsmiddelen tegen hem verzameld had,
zaam , vast,metnadruk voor te dragen.Het verscheen m et den 9den Therm idorde dag der
isdelangzaamstevan devjfgewonegraden redding.Na de stormen der Omwenteling vervan beweginq.De wjze van voordragen is liet hj het totmeel,wrevelig over de scherpe
geljk aan dle bj adagio (zie aldaar).Lam- beoordeelingen van Geofroy en oveldenklimghetto beteekent hetzelfde als largo,maar in menden roem van Talma.Hj kochteen huis
minder sterken graad.Het toonstuk, waar- te Alontmorency en aanvaardde er de betrekboven ditopschriftstaat,m oet rustige,zachtej king van maire.Josepk -/ezllpcrfe riep hem
aangenam e gewaarwordingen wekken.Het is in 1806 naar Napels, om er een Franschen

even zachtvloejend,maar breeder en langza- schouwburg te besturen,en in 1816trad hj
merdap hetandante(zie aldaar).
terzakevan een weldadiç doelin der01van
Larlsa ofLarissa is eeneGriekscheplaats- Tancredonog eenmaalop ln hetThéâtreFranbenaming,die welligt oorspronkeljk de be- çais,waarhjgrooten bjvaloogstte.Hjoverteekenis heeft van burgt.Met dien naam be- leed te Montm orency den 3osten April 1827.
stempelde men de acrO'polis der stad Argos, Van zjne hand bestaat een verdienateljke:
op een steilrotsgevaarte gelegen,alsmede een DCours de déclamation (1804- 1810,3 d1n)''.
Larix Tourn.of.lorkenboom isdenaam van
aantal andere steden. De aanzienljkste van
deze bevond zich in eene uitgebreide,vrucht- een plantengeslachtuitdefamiliederKegeldrabare vlakte in hetmidden van Thessalië;zj genden (Coniferae).Hetonderscheidtzich door
was de hoofdstad van hetdistrictPelasgiotis, afzonderljk staande manneljke bloemkatjes,
maarwerd wegensharetalrjke bevolkingen door onverdikte schubben dervruchtkegelsen
haren rjkdom ,voorts a1s de zetel der Alena- door bundelsgewjs geplaatste naalden.T0t de
4:.,een magtig vorstengeslacht,a1s dehoofd- soort
en behoorendeceder(ziealdaar)endelorstad van geheelThessalië beschouwd.Thans kenboom (L.europaea De.).Van dezen laatste

n0g is zj onder den Turkschen naam Jeni- zjn de naalden eenjarig en devruchtkegels
:J'
eàdr (Nieuwstad) eene plaatsmetmeerdan klein,opgerigten van stompe schubben voorQ000 zielen, onderscheidene tàbrieken, veel zien.Hj groeitvoornameljk in hetoosteljk
handel,land- en tuinbouw , alsmede de zetel gedeelte van Europa en in de hieru n grenvan een Griekschen aartsbisschop,wienspaleis zende gewesten van Azië,terwjlhj op de
nabj dehooldkerk (metröpolis)aan hetnoor- Alpen in Midden-Europa eene Mnzienljke
Qeljk uiteinde der sltl,tegenover derivier hoogte bereikt.Zjnhoutiszeergqschiktvoor
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timmerhout,en hj levert daarenboven den den vele lezers!trouwens zj onderscheiden
Venetiaanschen terpentjn.
zich dooreeneenvoudigenen levendigen stjl.
Van hare gesehriften vermelden wj: 7GeschichtedesFrâuleinv0nSternheim (1771) jDRosaliensBriefe (1779)'',- rMoralischeErzëhlungen(1782)'',- rschönesBild derResignation (1795)''
,- en pMelusinensSommerl

lieder (1806)''.Hare lgvensgeschiedeniswerd
beschreven door Lwdm%lla 2.
:.
dl:.
LaRoche(Kar1),eenverdiensteljkDuitsch
tooneelspeler, geboren te Berljn den 14den
Odober1796,vormdezich opraadvanlFand

lbbD

voor den schouwburg en trad in 1811 teDres-

J

den heteerst0p.Nadathj vervolgenseenige
Jaren te Dantzig was werkzaam geweestj
ginghj in 1819naarKönigsberg,envervulde
in 1821 met grooten bjvaleenigegastrollen

t

b

2

teLeipzis.In 1822vertrok hjnaarWeimarj
wa
ar hj m den omgang met Götltezjn gunstigen aanleg ontwlkkelde en telkens meer

j, ' 1

V

V

'

/

/

roem behaalde. O0k vanhier deed hj onderscheidenekunstreizen,bjv.in 1827naarBer-

l
jn,in 1828naarKöniysberg en Dantzig,in
1831 naar Dresden,en ln 1832naar W eenen.
In laatstgenoemdestad verbond hj zich voor
levenslang aan het Burgtheater. Zjn reper-

Delarix(PLnw Ztv1.)

toire waszeeruitgebreid;zoowelin hetdrama

als in het bljspel vervulde hj belangrjke
La Roche.eenstadjemetomstreeks1500 rollen en bleef,alseen leerling van.
W and,
inwonersindeBelgischeprovincieLuxemburg, steedsaan de natuuren de waarheidgetrouw.
La
roc
hef
ouca
ul
t
i
s
de
n
a
a
m
v
an een
i: vermaard door zjneallerbekoorljksteligging aan de Ourthe en wordt in d: zomer- 0ud en vermaard Fransch geslacht afkom stig
maanden druk bezocht.
uit hetstadlevan dien naam in denabjheid
Laroche (Marie Sophie), eene begaafde van Angoulême.T0tdemerkwaardigste leden
Duitsehe schrjfster, geboren te Kaufbeuren behooren:I'oucauïtde Laroehe,destamvader,
den 6den December 1731,wasde doc,htervan dieomstreekshetjaar1026 leefde,- Franden geleerden artsGutermann,heerTanGl&r.
:- çoi.
çde Zcrock/bcccvlf, kamerheer van Lode-

mïjkX1I;hj hield in 1494 denlateren k0hofen,ontving hare opvoeding teAugsburg, '
en w erd daarna verloofd aan den arts Biancoli uit Bologna.Intusschen w erd de verloving niet door eene echtverbindtenis achtervolgd,om datB ianeoniverlangde,datde kin-

ning I'rançois I ten doop, werd in 1515 in
den gravenstand opgenomen, en overleed in

1517,- I'
eanLoisdeLarochefoncagdt,eenzoon
van den voorgaandeqhj was de eerstedie
deren zich bj deR.KatholiekeKerk zouden den titel voerde van prins ran A tvdïl/tzc,en
voegen. Daarna leidde zj een afgezonderd gedurendedegodsdienstoorlogenstondenzjne
leven,aan de beoefening der kunsten en we- nakomelingen aan de zjdederProtestanten.
tenschappen gewjd. Met Q harer zusters en Voorts:
François FT,hertogdeZcz
haren broeder begaf zj zich naar Biberach
rocAFolccllf,genaar haren grootvader, en na den dood van boren den 15den December1613.Zjneliefde
dezen kwam zj ten huize van W ieland in voor de letterkunde spoordehem aan om door
kennis m et diens zoon (den dichter) en met eigen oefeningin tehalen,watinzjneJeugd
de belangrjkstevoortbrengselen der Duitsche verzuimd was. Metde hertogin de C/zethrdvdd,
letterkunde.Hetbesluit,dezen t0techtgenoot de vertrouwde van koningin Anna,washj
te nem en, Nverd door misverstandverjdeld, betrokken in deaanslagen tegan dencardinaal
/ïc/zelïev,zoodathj'totaan den doodvan
doch zj bleven onderling zeer bevriend tot de.
de dagen desouderdomstoe.ln 1760 tradzj Lodewnk XIIIverwjderd bl
eefvan hetHof.
in hethuweljk metLaroeh'
e,hofraadteMainz Daarna, dingende naar de hand van de heren opzigter der goederen van graaf k%tadion, togindeZpz
w-eill:,nam hj deelaan de0nen latexgeheimraad teTrier.Toenhjwegens lusten der Fronde en werd in de hoofdstad
zjne: pBriefe iiber das Mönchswesen'' zgn belegerd.Vervolgenskeerde hj t0thetambontslag bekomen bad,leefde hj ambteloos teloosleventerug,vooralomdatzjnevriendin
metzjneechtgenooteeerstteSpiersendaalma hem ontrouw was geworden.Zjne woning
te OFenbach,waarhj in 1789 overleed,ge- werd de verzamelplaats der schitterende vervolgd doorzjnegade op den 18denFebruarj nuften van dien tjd,terwjlhtbinwelwillende
1807. Zj was naar ligchaam en geest met verstandhoudingleefdemetmadamedeLafayette.
kosteljke gaven bedeeld en paarde aan die Dageljksbegaven zich Boileaw?Racine,z
V0vooaegten een edel karakter en een onberis- l
ière en madame de SJII
Y/J naar zjn huis.
f
am
i
l
i
e
geZjne:pMémoires de la régence d'Anned'
Aupeljken wandel. Hare romans en
achiedenissen in den vorm van brieven von- triche'', wu dn hj de geschiedenis van zjn
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tjd op eenemeesterljke wjzeverhaalt, V0'schenentegeljkmetde MémoiresdeLaehastre
(1662, Amsterdam 1723)''. In 1665 qaf hj
zjne:rMaximesetréoexions morales''m het
licht,die 00k later en laatsteljk doorSainte
2-t)e (1853)uitgegeven zjn.Hjoverleed na
eene langdurige ongesteldheid denl7denMaart
1680.Zjneroeuvrescomplètes''werdenin1818
door Deppmg,- zjne poelzvresinédites''in
1863 doorBartltllony uitgegeven.- Zjnzoon
A anLqls FJA geboren den 15den Junj 1634j
streed dapper in Vlaanderen.werd bj den
overtogtoverde Rjnzwaargewond,enover-
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gens zjn opregt karakter vond hj aan het
H0f niet vele vrienden,zoodat hj zich op
hetkasteelLiancourtaandenlandbouw wjdde.
Hj stichtte ereenemodélschool,die in 1788
den naam van Ecole des enfants de la patrie
verkreeg,omdat behoeftige kinderen van s01daten er als kweekelingen Nverden 0P#en0men. In de vergadering der Generale Sàten
vertegenwoordigdehj den adel van Clermont
en, schoon t0t de voorstanders der hervor-

mingsplannen behoorende,poogdehj hetkoningschap te handhaven.Bj de bewe/ngen
van 12Julj 1789 maaktehj denKoning bePoi
t
ou
den
lzde
n
kend metden toestand derhoofdstad,entoen
leed als gouverneur van
Lodetvl
jk uitriep: rAlz00 een opstand!''herJanuarj 1714.
hertog de Zc/
rtlcF
zt/àvcx lf, een nam hj:rNeen,Slre,eeneomwenteling!''In
kleinzoon van laatstgenoemde.Hj werd ge- deNationale Vergadering deedhjbelangrjke
boren den Qgsten September 1690, onder- mededeelingen over de ellende van het volk,
gcheiddezich in deoorlogenten tjdevanLo- over de armoede en over de verplegipg in de
Aw?
ï/k XIV,voerde als generaal bevel in hosgitalen. Te midden der staatkundige beSpanle, en bewees in 1744 groote diensten roerlngen van 1790 stichtte hj op zjn buibp den inval in de Nederlanden.Intusschen tenverbljfeenegroote katoenspinnerj,en na
verwektehj den njd derhovelingentzoodat het sluiten derNationale Vergadering belastte
hj van hetH0fverwjderdwerd,en den 4den men hem a1s luitenant-generaalmethetkomMaart1762 overleed.Zjnc beidedochterstra- mando in Normandië. Toen hetgevaar voor
den in hethuweljk metnevenuiteenzjtakj hetH0fallengsdreigenderwerd,boodhjden
en uithethuweljk deroudste metden her- Koning eene wjkplaats aan te Rouen en
t0g d'Anlûlle sproot:
leende hem eeneaanzienljkesom.Na decaL-o 2'
1zJ4#r:)hertog de L-ookfoweunlt tastrophe van 10 Augustus vlugtte hj naar
en de Zc,
rocFzdoçe pl, geboren den lldenJulj Engeland en leefde hier in grmoede,totdat
1743. Vöör de Revolutie was hj pair van hem in 1794 deoversljfselenvan zjnvermoFrankrjk,doch nam tjdig dienstbj hetle- gen werden teruggegeven.Daarop deed hj
ger en werd d00r den adelderh00fdstad af- eenereisnaarNoord-Amerikaen schreefzjn
gevaaxdigd naardeGeneraleStaten,waarhj uitmuntend werk: rvoyage dans 1es EtatsAmérique falt en 1795- 1797 (1798,
aanstondsdezjdekoosvanden derdenstand. Unis d'
Hj deed voorstellen t0t afschaëng der sla- 8 dln, en laterl''
. Na een togtdoorN00rdvernj,t0t verkoop der kerkeljke goederen D uitschland, de Nederlanden en Denemarken
en t0t herstelling dervrjheidvan drukpers. keerde hj na den 18den Brumairein FrankDaar htj t0t de gematigden behoorde,moest rjk terug.Geruimen tjd vertoefdehjtoente
hj in 1792 de vlugt nemen uit Parjs. Parjs,waarhj 0.a.jverde voordetoepasHj werd echterin hechtenisgenomenenover- si*n*g der koepok-inenting. In 1800 verscheen
leed te Gisors den 14den 8eptember 1792 aan ZPn werk: Les prisons de Philadelphie''
de gevolgen van een steenworp,dien hj bj waarin hj op verbetering dergevangenissen
hetoverbrengen ontving van hetwoedend ge. en op afschaKng der doodgtrafaandrong.NaIneen.

I'
ranLoo Joseplt d6 ZcrocAç/blccl/f-zcydr.
s,
geboren te Angoulême in 1735.Hj werd in
1772 bisschop van Beauvaisen jverdea1s1id
derGenerale Staten voor de belangen van de
geesteljkheid en van het Hof.Metzjn broeder Pierre Zoi,
:, sedert 1782 bisschop van

poleon behandelde hem echter als een fabrikant en gaf hem eerst in 1809 den hertogs-

titelterug.Na deeersteRestauratie werdhj
pair. Gedurende de Honderd Dagen zag hj

zich gekozen t0t afgevaardigde naar de Kam er Van Gedeputeerden en na de tweede

Restauratie naP hj wederzitting in de Ka-

Saintes, werd htJ
' door Chabot aangeklaagd
w egens landverraad.Beide broedere namende
vl
Te
verPa
der
njsgevat en den zden Septeugt,
zaberdoch
1792 t
atkemaakt.
DominiqnedeZtvpclt/bwct
wlf,uiteenzjtak
gesproten en geboren in 1713. Hj werd in

m er der Pairs.-Als voorzitter van hetgenoot-

rocAt/àlcxîf-rclcpfzrf,bekendalseenjverig
maenschenvriend en geboren den llden Januarj 1747.Hj trad vroegtjdig in dekrjgsdiensten reedsin 1764in hethuweljk.W e-

hj in Frankrjk deeerstespaarkas.Hj over-

schap voorChristeljke zedekunde,alslidvan

den algem eenen raad voor hetgevangeniswezen,voorden landbouw ,voorfabrieken,voor

hospitalen enz.betoondehj een ongemeenen
jver.Zjn tegenstand tegendestaatkundevan

1747 M rtsbisschop van Alby, later bisschop het H0fwas oorzaak,dat hetministérie hem
te Rouen,en in 1778 cardinaal.Alsafgevaar- in 1823 van alle openbare bedieningen bedigde n=r de Generale Staten verzette hj roofde. Daarentegen koos de Académie van
zich tegen elke hervorming,voegdezich bj W etenschappen hem t0t lid.Intusschen bleef
de uitgewekenen,en overleed te Miinster den hj Onvermoeid i
n zjne weldadigepoginyen
Qden September 1800.
en hield zich vooral bezig met de invoenng
FranLois zldzyl#r: Frldlric,hertog de La- van het wederkeerig Onderwjs.00k stichtte
leed den 27sten Maart 1827,vier zonen achterlatende, van welke de oudste, FranLoo ,
geboren den 8sten september 1765,pair van
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Frankrjk en onder hetKeizerrjk maréchal- leed den 7den Octpber 1864,pMêmoires''achde-camp werd,en den 27sten November 1848 terlatende,waarin hj zjne bedevaart naar
overleed.
Gprzbeschrjft(1835,5dln),benevens:spenAleœamdre,graaf de ZcrpcFzç/àf
xclll#f,een sées (1835)' en een staatkundig vlugschrift:
broeder van den laatstgenoemde,gebûren in DLavéri
téàtous (1839)''.- Zjnoudstezoon
1767. Hj trad in 1792 in dienstonderhet A'ltggbstin X cri: Mattltiew tgftzlï.sll.:, markies
kommandovan Lajàyette,doch moestalsbal- de ZrpcAç/blclvlfen hertog de Dpsf#dcltgl/,
ling vlugten, omdat hj,evenalszjn vader, geboren den 9denApril1822,sneuveldebjde
het Ontsnappen des Konings had willen be- verdediging van Chateaudun tegen de Duitvorderen.Eerst na den 18den Brumaire ver- schers op den 18den Octobex 1870.

liethtjzjnewjkplaats,en Napoleon,diehem
Laroehejacquelein (Duvergierde),een
hoogachtte)poogde hem aan zjn persoon te oudadelljkFranschgeslacht,ontleentdennaam
unergéer aan een gewestin Poitou.GliDw
verbinden. In 1802 werd hj gevolmagtigde D'
aan het H0f van Saksen,in 1805 gezantte llerot
/idrtrad in 1505inhethuweljk.metRenêe,
W eenen en in 1808 in Holland.Na de Res- de erfdochter van Jacques .rezzlcdfîl,heer de
tauratie was hj btiherhaling 1idvan deKa- Zc,
rpcF
ljpcgv/e
dlei
rs,,hee
neraanvaarddedezennaam.
mer van Gedeputeerden,wez-d in 1833t0tpair Louis .lhper.
van Laroehéaequeldn,
benoemd,en overleed den zden Mei1841.
een kleinzoonvan Gxi,waseendapperkrjgsAleœandreJk/
e.
s,graafde1 ApcA#'
plccz
lIlf,een man ten tjde van Henri JF,- en Henri
zoon van den voorgaande en geboren den Zpi:A%gq.
nteDxrergier,markies de Ze ockQzsten Januarj 1796.Hj nam in 1812dienst jaeqnelei
n
,
g
eborenschal
denk,
zlest
nover
Julj
174i9n,we
rd
en ontving in 1819 den lastom eenegeschie- ln 1788 veldmaar
ne
leed
1802
deniste schrjven van den 00rl0g in Duitsch- te San Domingo aan zjne wonden.Voorts
land.In 1828 werd hj adjudantvandenher- noemen wj:
t0g van Or!:Jsd en behield deze betrekking
HenriDlpdr-/er,graafdeLaroekf
j'
aoq-leln,
na de Julj-omwenteling.Nadathjsedert1830 een zoon van den voorgaande. Hp was gea1s lid der Kamer was werkzaam geweest, boren den 3osten Augustus 1772 op hetkasnlm hj in 1839 zitting indeKamerderPairs. teel Durbellière bj Chatillon in Poitou en
Na deFebruarjomwentelingvan1848keerde werd in 1781 oëcier bj de constitutionéle
hj t0thetambteloosleven terug,en overleed gardevan Lode#jk XJV,maarverlietParjs
den zlsten April1856. '
na de gebeurtenissen van 1792, om zich in
Frl#/dcGaëtan markiesdeZcrpcFzt/'
plclllf- de Vendée aan het hoofd der misnoegden te
Liaxeo%rt,jongste zoonvan den Hertog van plaatsen.Na eene reeksvanheldenfeitenwerd
dien naam engeboren den5denFebruaxj1179. hj er t0t generalissimusbenoemd.Hj zegeHj was onder hetKeizerrjk werkzaam als praaldebjCondéenChâteau-Gouthier,maakte
prefed , voegde zich na de Restauratie aan zich meester van de stad Lavalen bestreed
de zjde der Bourbons,en werdin 18271id de generaals Westermann en Llohelle. Eene
van de Kamervan Afgevaardigden,waarhj overwinning,bjAntrainbehaald,opendehem
gteeds optrad alsverdedigerderconstitutionêle den w eg naar Angers,welke stad hj vruchvrjheid.Yoorts schreef hj verschillende let- teloos zocht te veroveren.D aarentegen deed
terkundige werken,zooals:rL'
espritdesêcri- hj Lafêche bezwjken;doch deslag,dienhj
vains du Xvlllme siècle (1809)''
, epz., en er den O sten December1793 aan degeneraal:
gaf de poeuvres complètes (1825)''van zjn W estermann, X '#JIV en Tilly leverde, was
vader in hetlicht.Na de Februarj-omwente- ram pspoedig VO0r de zw akke Koningsgezinling van 1848 verliet hj het staatkundig too- den. Bj den overtogt over deLoire van de
neel,en overleed den 15den April1863.
zjnen afgesneden,reddehj zich indekleine
AmbrooePolycarpedeZt
zrocFzç/àlccllf,her- stad St.Aubin.Daar hethem nietmogeljk
t0g de .
pol#ex llïlle,toteenzjtak behooreude. was, zich met Charette,den éénige die n0g
Hj werd geboren den zden April1765,ver- een legerbezat,te vereeniqen,trok hj naar
liet zjn vaderland bj hetuitbarsten derRe- Opper-poitou, om aldaar nleuwe manschapvolutie en genoot geenerlei gunst onder het pen te verzamelen.Op den 4den Maart 1794,
Keizerrjk.Lodewj;k XVIIIbbnoemdehem in na een geveeht bj Nouaillé in den omtrek
1822 tot inspecteur-generaal en in 1824 tot van Chollet,werd hj dooreen grenadierder
minister Van hetKoninkljk Huis.Niettemin Republikeinen,dievoorgafdathj zichwilde
verzettehj zich tegen hetstaatkundig beleid overgeven,verraderljk doodgeschoten.
Louo Dleero/e
onder Karel X en legde zelfsin 1827zjne
r,markiesdeZrocl,
ç/gcgldbetrekking neder.Na dien tjdwjddehjzich lein,een broeder van den voorgaande.Hj
M n zaken van algemeen belang.Na hetver- werd geboren te St.Aubin den Qgsten Novemjjrg
*ven der oudere Bonrbonsdeed hj 0ok af- ber 1777, voegde zich na het uitbarsten der
stand van hetpairschap,en overleed in 1841. Revolutie bj de uitgewekenen ep trad eerst
Sostltènes,markies deZcrpcF
zt/blccllf,een in dienst bj het legervan Cond'
een daarna
zoon van den voorgaande.Hj werd geboren in Engeland.In 1801 maaktehjgebruik van
dûor
Na
pol
eonrjkverleende amnestie en
den 15den Februarj 1785 en wasin 1814 ad- de
keerde
naar
Fr
ank
terug.VruchteloosechJudant van generaal Dessolles en daarra van

den graaf van H.rJt)ï:.Na de tweede Restau- ter zocht de Eerste Consulhem door gunst-

ratie werd hj een jverig 1id van de zooge- bewjzen te winnen.In 1813 steldehj zich
naamde Chambre introuvable en handhaafde aan het hoofd van de Koningsgezinde bewegteedszjnestaatkundigebeginselen.Hjover- ging in de Vendée,en in1814 bragthj den
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hertog ran ZIPSIJJ- binnen de muren van

Bordeaux.Lodewj;k XV1I1 benoemde hem in
1814 t0t veldmaarschalk en in het volgende
Jaar t0t generaal en chefin deVendpe.(Jedurende dg Honderd Dagen beproefde Larock-jlcgvel
ezs,ondersteunddoordeEngelschen,
eene landing op de kust van St.Gilles,maar
werd aanvankeljk tertlggeslagen,zoodathet
hem eerstlater gelukte aldaar vasten voet te
j sneuvelde echter den 4den
verkrjgen. Hi
Junj van datJaar,nietvervan St.Gilles,
in een gevechttegen de generaals Trarot en
Estève.
Aàsri A'
ugnste Gdpr-ge.
s Duveryier,markies
& Lkoohqlàqt
uelein,een zoon van den voorgaande, geboren den 28sten September 1805.

Reeds in 1815 werd hj gairvan Frankrjk,
ontvingvoortszjneopleidlng aan demilitaire

school van St.Cyr,trad in 1821 in de gelederim en nam in 1823 deelaan den veldtogt

in Spanle.In 1828 streed hj a1svrjwilliger
in Russische dienst tegen de Turken.Na de
cmwenteling van 1830 legde hj dentitelvan
pair neder en bevorderde de woelingen in
de Vendée,weshalve hj eerst bj verstek
terdood veroordeeld,dochlatervrjgesproken
werd. Daarna toefde hti in het westen van
Frankrjk, waar llj zich met njverheidsondernemingen bezig hield.Een ltiesdistrid van
het departement Mprbihan zond hem in 1842

naar de Kamervan Gedeputeerden,waarhj
nagenoeg alleen stond, daarhj hetleerstuk

van het legitieme koningschap in overeenstemming poogde te brengen methet begin-

October 1772,huwde opl7-larigenouderdom

met haren neef,den markies & Lesowre,die
na de catastrophe van 10 Augustus in de
Vendée de vaan van den opstand verhief.

Toen haargemaalin1793bjCholletgesneuveld was,nam zj devlugtnaarSpanje,doch
keerde na de amnestie van 1795 naarFrankrjk tert
lg.Degebeurtenissen van 18 Frudid0r deden haar weder vertrekken. In 1801
trad zj in het huweljk met den graafde
Zlepclz-jccgg
telds en woondegeruimen tjd in
Orleans,waar zj den 15den Febrnarj 1857
overleed,nadat zj in 1815belangrjke pMém oires''had uitgegeven.
AltyltsteDffyzrot
/ïdr,graafdeZlrpck-/c.
cglelelj
een broeder van Loltls .lllrdr-t/i6'
r en geboren
den l7den April 1784.Hj verlietFrankrjk
in de dagen der Revolutie en keerde terug
ten tjdevan hetConsulaat.In 1809 nam hj
dienstin hetKeizerljk leger en vielin 1812

in den slag aan de Moskowa zwaargewond
in de handen der Russen.Na de eerste Restaul-atie diende hj bj de Koninkl
jkerarde,
streed gedurende de Honderd Dagen ln de

Vendée en werd,toen zjn broederaan zjne
zjdesneuvelde,zwaargewond.In 1818werd
hj veldmaarschalk en nam als zoodanig in
1823 deelaan den veldtogtin Spanje.Voorts
streed hj in 1828 in de Russischegelederen
tegen de Turken. Na de Omwenteling van
1830,terwjlhj bevelvoerde over dekavallerie der garde, poogde hj de bedoelingen
der hertogin van Berry in de Vendée te bevorderen. Deswege werd hj bt1 verstek

se1 dervolkssouvereiniteit.Na deFebruarj- ter dood veroordeeld,doch in 1835 door het
omwenteling van 1848 was hj onder de geregtshofteVersaillesvrjgesgroken.Nadien
Legitimisten een dereersten,diedeJeugdige tjd heefthjnietwedervan zlchdoenhooren.
Republiek erkenden.fn een manifestbeloofde

La R ochelle OfLavoehelle,eeneFransche

hj zjn steun aan denieuweordevan zaken,
t0tgrooteverbazingderLegitimistischepartj.
N0g meer ergerden zich zjne voormaliye
geestverwanten over de geloofsbeljdenis,d1e
hj in de clubs te Parjs aflegde,om zjne

Oorlogshaven en de hoofdstad van het departement Charente inférieure, ligt aan eene
kleine golf van den Atlantischen oceaan,

kozen,terwjlhetdepartementMorbihan hem

pleinen van Frankrjk.Onder hare 8 kerken

teçenoverheteilandRéen aan denspoorweg.
Ztl heeft gedeelteljk n0g een ouderwetsch

candidatuur in het departementder Seine te voorkomen, doch breede straten,waaronder
bevorderen. Intussehen werd hj er nietge- vele met bogengange , en eene derruim ste
afvaardigde naar de Constituérende Vergade- bevindt zich eene Protestantsche van 1706,
ring en vervolgens naar hetW etgevend Lig- eene hoofdkerk, onderscheidene kapéllen en
ehaam. Hier stond hj na den dood van eenige kloosters. TOt de voornaam ste geboaGenoudeaan het hoofd eener kettersche sede wen behooren wjders:Hetstadhuis,in1486van Legitim isten, op de zamenkom sten te 1607i
n sgitsboogstjlOpgetrokken,hetpaleis

W iesbaden in den ban gedaan. D00r zjne van Justitle, eene groote beurs,en een ruim
eipene partj verworpen,wierp Larochejaeque- arsenaal.Hetfraaje wandelpark Du Mailis

Iezl na den staatsstreek van 2 December1851 sedert 1827 voor een zeebad ingerigt. M en
zich in de arm en der nieuw e regéring, en heeft er een bisschop, eene regtbank van
werd den 3lsten December 1852 t0t senator eersten aanleg,eenehandelsregtbank 2vredebenoemd.Hj was een schitterend redenaar, geregten, eene acadêmie voor letterktlnde,
en overleed teParjsden 7denJanuarj 1867. een lycéum , een seminarium voor geesteljH enri .
lpli.s Lesewre .
lllrdrot
/lr, graaf de ken, eene waterbouwkundige en eene zeeZcrpcF
zt/lcgleldizl, een broedervan den voor- vaartschool,eene zwem-inrigting,eene open-

gaande en geboren den 26sten Mei1809.Hj bare boekerj,een muspum van schilderjen,
deed in 1832 pogingen, om een opstand te een kabinetvoornatuurljkehistorie,eenb0verwekken in de Vendée,dochwerdgewond, tanischen tuin,eene Kamer van landbouw en

waarna hj dewjk nam naarPortugal,waar
hj voorde zaak van d0m Mi
yvè'
lsneuvelde.
Beider moeder, Marie .zipsfïts: Tictoire de
Dpu iddcs, desgeljks eene jverige konings-

koophandel,genootsehapyen van versc,
hillenden aard en een aantallnrigtingen van w eldadigheid. Het aantal inwoners bedraagt er
omstreeks 20000yen t0tde middelen van be-

gezinde en geboren te Versailles den 25sten staan behooren erdevisscherj,glasblazerjen,
IX .
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pottebakkerjen!jzer-enkoperqietertlen,brou- van hoogleeraar in de wjsbegeerte aan de
werjen, weverden,stlikerfabrlekt
m tscheeps- Faculté des lettres te Parjsaanvaardde.Hj
timmerwerven en een leventlige handel in legde haar echter neder in 1812 en gebruikte
brandewjn,visch,oesters,graan,timmerhout ztin tjd t0tdeuitgavevan ztine:plueqonsde
en koloniale waren. De vestingwerken der philosophie sur les principes de l'intelllgence,
sàd zjn aangelegd door Vauban.Dehaven, ou sur les causes et les origines des idées
geschikt voor sehepen van 400 t0t 600 ton, (1815- 1818!2dln;7dedrllk 1858).Hjoverd te Parks den 12den Augustus 1837.
wo
rdtbevestiyd dooreen in zeeuitspringen- leeLa
den dam ; er lsin 1860 een nieuw bassinaan
R othière, een doxp tusschen Bar-surtoegevoegd en zj staat in verband methet Aube en Brienne, is merkwaardig door den
Kanaalvan Rochelle.- Destadwerdgesticht slag van 1 Februarj 1814.Napoleon had na
in de lode eeuw , en Phjlippus H '
?xof/zlfyfy,
svem zt
jne zegepraalop Blûcherbj Brienne aldaar
leende haar onderscheidene voorregten. Den

post gevat, gedekt.door de dorpen La Ro-

3osten November 1215 wcrd zj doordeEn- thière,Dienville en Morvilliers.Blûeher,door

gelschen,den 3den Augustus 1224 door Lode- eenige korpsen van het hooldlegci-versterkt,

'ïjk VIII veroverd en bj het verdrag te greep hem aan.De strjd wasvooralbloedig
m
Bretigny van 1360 aan eerstgenoemde afge- bj La Rothière,hetwelk eerstdt
asavondste
staan;doch zj capituleerde den 15denAugus- 11ure doorSackeningenomenwerd.DeKroontus 1372 en onderwierp zich aan koning Ka- prins van Pruissen 'had hetboschvanEclance,
rel F,nadatde Castiliaansche vlootden 23sten Wrede Morvilliers en Gyulay Dienville aangeen 24sten Junj dezegepraalbehaaldhad op tast,en 00k ditlaatste werd eerstdes avonds
de Engelschen onder Pembroks.Na de in- veroverd. Omstreeks middernacht deed Napo-

voering derHervorming in 1557werdzjzeer leon,die zjn geheele leger in hetvuurhad
versterkt en bleet'het voornaam ste bolwerk gebragt, terwjl onderscheidene korpsen der
der Hugenoten. Van December 1572 t0t 24

Verbondene Mogendheden n0g geen deelbad-

Junj 1576 werd zj belegerd,ennadatzj 20
hevigeaanvallen en9belangrjkestormenafgeslagen hadt - nadat 70 mjnen te vcrgeet'
s
gesproagen en 12000 man van het Koninkljk
legerbezweken waren,moestzj zichaan de
R. Katholieken overgeven,waarna de Vrede
van La Rochelle gesloten werd (zieH'
ugenoten). 00k later bleefzj het middelpuntder
Prptestantsche oppositie,totdat zj,na eene

den genomen aan den strjd, zjne troepen
aftrekken naar Troyes.Alleen het hoofdleger
zette hem na, terwjlllûoher naar de Marne
trok.

Larra (D0n Marian: José de), 0en verdiensteljk Spaansch dichter, geboren te Aladrid den 24sten Maart 1809,vertrok in 1813

metzjneot
ldersnaarFrankrjkenkeerdeeerst
in 1822 naar Spanje terug.In 1827 trad hj
op als dichter en gaft0t 1831 onderscheidene
hekelende tjdschriften in het licht, waarin
hj degebreken van hetvolk envan deregêring heviggispte.In 1833washjhoofdredac-

hardnekkige belegering door Ricltelieu van 10
Augustus 1627 t0t 23 october 1628,welke
m eer dan 40 millioen livres kostteen waarbj
15000 menschen van hongeren gebrek Omkwamen, iu weerwilvan den door Engeland be- teur 5an de rRevista espanola'' en volbragt
proefden bjstand, in handen der R.Katho- in 1835 eene reisdoor Portugal,Engeland en
lieken #iel, zoodat de kracht der H ervor- Frankrjk.Na zjn terugkeer werd hj 1id der

mingspartj gebroken werd.Vele inwonersvan redactie van het tjdschritt PEI Mundo'',doch
La Rochelle namen toen de wtlk naar Ame- den 13den Februarj 1837 maakte hj dooreen
rika,zoodat hetaantalinwoners,datin1572 schoteen einde aan zjn leven.Voor hettoon0g 72000 en vöör de laatste belegering nog neelschreefhj,behalve een bljspelin proza
30000 bedroeg? tot 4000 wegsmolt.
(rNo masmostrador'',1831)en onderscheidene
Larom igulère(Pierre),eenFranschwjs- stukken naar hetFransch onder den pseudogeer, geboren den 3den November 1756 te niem Ramon zrrïlll (letterkeer van M ariano
Livignac-le-Haut in Rouergue, bezocht het ..DJ,
rr(r), het treurspelrMacias (1834)''
,nadat
collège van Villefranche,voegde zich bj de hj kort te voren dezelfdestoft0teen roman
congregatie der Pères de la doctrine,en was verwerkt had.Daarenboven leverde hj een
a1s leeraar werkzaam. Door de Omwenteling werk overdejongstegeschiedenisvanSpanle,
van zjne betrekking beroofd, ontwierp hlJ getiteld: pDe 1830 à 1835,ö la Espana desde
zjn: rprojet d'éléments de métaphysique FernandoVIIhastaMendizabal(1836)''.Zjne
(1793)''.Meyèswerd toevallig bekendmetdit artikels, in de rRevista Espanola''geplaatst
geschnft en riep den schrjver in 1795naar en met den naam Fèaro onderteekcnd,zjn
Paxjs.Hierwerdhj leeraaxaaneenenormaal. verzameld onderden titel:ïFigaro,collection
Bchoolen xeeds in 1796 lid van hetlnstituut. de articulos dramâticos (1837,5 dln),,.sater
Bt@l* de stichting der centraalscholen in 1797 verscheen eeneuitgavevan zjnegezamenljke
zag hj zich benoerzldt0tleeraarin derede- werken (1843,4 4ln;1848,2 dln).Hj 0nneerkunde. O0k was hj gedurende 3 jaren derscheidtzich door een krachtigen en edelen
volkstribuun, maar het voor hem onaange- stjl.
name gew oel der wereld dreef hem w eldra
Larrea Car.is de naam van een plantenterug tot de eenzaamheid zjner wjsgeerige geslacht tlit de familie der Fapindaceën.Het
o
nde
rseheidt zich door een onderstandigen,
studiën.Later ontving hj eeneaanstelling als
professor en vervolgens a1s conservatorderbi- s-bladigen, afvallenden kelk, eene uit5 gebliotheek aan het Prytanée français,Hooger nagelde bloem bladcn bestaande bloem kroon,

echterklom zjn roem ,toenhjdebetrekking 10 meeldraden, een stamper met een enkel-
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voudigen stempel en 5 eenzadige noten met tigheden en bj feesteljkeoptogten hetgelaat

edekte.- Eindeljk geeft men den naam
een vleeziq omhulsel.T0tdesoortenbehooren b
heesters,dle in BuenosAyresgroejen,zooals van larven aan dieren in een onvolkomen toeL.dit,
c,
rïccfg Cav., - L.clp:z
l
fplil Cav.,- standvan ontwikkeling,waarin zj n0g ongeen L.éfitfc Cle.

schiktzjnvoordevoortplanting.belarvenvan
Lsrrey (Jean Dominique,baron),eenver- insecten - bjv.de rupsen van vlinders,de
diensteljk Fransch oëcier van gezondheid, maden van vlieçenenz.- zjn0nshetmeest
geboren in Julj 1766 te Beaudeau bj Ba- bekend.O0k bj de gewerveldedieren is#e

gnères de Bigorre,sttldeerde teTotllouseente toestand van larve geene zeldzaamheid.Men
Parjs,en deed als opperscheepsheelmeester naerkt dien op onderdevisschen bj den neop een fregat,hetwelk in 1787 naarAmerika gengog, en onder de kruipende dieren bj
vertrok,zjn eerste veldtogt.Na zjn terug- de kikvorschen.D e kennis der larven spreidt
keer trad hj in dienst te lande,studeerde vaak 0en verrassend licht over de overeeneenigen tjd teParjs,en zag zichin1792be- komst van dieren, welke oppervlakkig v0lnoemd t0ttweede geneesheer aan het Hôtel strektnietop elkandergeljken.
Làsare of Lezers noemt men in Zweden
desInvalides.In 1793beweeshjaanhetleger
groote diensten doorinvoering derambulance, eene godsdienstige secte,welkebj haar ontterwjlhj zich tevensdoordapperheidonder- staan groote beroeringen in de Kerk veroorscheidde.Hjnam deelaandeexpeditie naar zaakte.HaarstiphterwasHan.gXidlqçelRauyej
Corsica, toefdeeenigen tjdteToulon)waar geboren in Noorwegen den 3den April1771,
hj eeneschoolvoorheelmeesters stlchtte,en overleden den 29dten Maart 1824. Reeds in
vertrok in 1796 als hoogleeraar naar de ge- 1795 trad hj opa1sleeraarvan den heiligen
neeskundige school te Val-de-Grâce.Napoleon geest en als godgewjd profeet.Hj reisde
riep hem in 1797 naar Italië en nam hem rond in het land en vond vele aanhangers,

medenaarEgypte.In1805werdhjinspecteur- daar debehoefteaan huiseljke godsdienstin
generaalvan degeneeskundigedienstinFrank- de uitgestrekte gemeenten diep werd gevoeld

rjk,maakte zich in de veldtogten derv01- Alswedcrgeboreneverwierp hjdeonbekeerde
gendeJarenin deomgevingvanNapoleonzeer geeateljken der Staatskerk , verkondigde de
verdiensteljk, waarvan laatstgenoemde een geljkheid vanalle standenenverstoordedaars
chitterendgetuigenisaiegde,enzag zich t0t door den kerkeljken en huiseljken vrede.
groot-oëcier van het Legloen van Eer en t0t Sedert 1803 verkreeg dezepartj een kalmer
baron verheven.Nadathj gedurendedeHon- karakter,daarvelevanhareledendedenkbeelderd Dagen in zjne voormalige betrekklng denvan den stichtermatigden zoodatzj ht
ln
was hersteld,werd hjinden slag bjW ater- vromen jverwelineenepiëtistischerigtingin
l00 gewond en gevangen genomen. Na de hunne gestreng.luuthersche Orthodoxie en in
tweede Restauratiewerd hj eersteheelmees- reinheid van zeden openbaarden, maar zich
ter der Koninkljke garde en bleef lid van tevens Onderwierpen aallalles,wathun door

denalgemeenengezondheidsraadenchirurgjn- de kerkeljke en burgerljke overhedenwerd
generaal van het Hôtel des Invalides,maar voorgeschreven.Zj behooren alzoot0tdeLuverloor eene Jaarljksche toelage van 3000 thersche Kerk,maar stellen hun roem in een
francs,hem door Napoleon toegelegd.Een be- levend geloof.Zj lezen vltjtig in den Bjbel
sluit der Kamer pa'
fze hem evenwelin 1818 en in de geschriften van Lutlter,vieren m et
terug.In 1836legdehj zjne betrekking aan demeeste naauwgezetheid den zondag,jvehet Hôtel des Invalides neder, en overleed

te Lyon den 25sten Julj 1842.Van zjne geschriften vermelden wj:rsur lesamputations
desmembresà lasuite descoups defeu (3de
druk 1808)'',- pRelations historiques etclli-

ren tegen alle wereldsche vermaken,hoe onschuldig ook,verwerpen den eed)envereeren

alleen zoodanige geesteljken,die naar hunne
meening bezicld zjn met den geestvan G0d.
In 1819 verwekten zg Op nieuw groote be-

rurgicalesdel'expédition del'arméedel'Orient weqi
ngen,doordienzjinverzetkwamentegen
(1803)''
,- yMémoiresdemédecineetdechi- delnvoering van een nieuw gezangboek,rurgie militalre (1812- 1818, 4 d1n)'',- mRe- voorts in 1842 onderdeleidingvandendweepcp,s:p,,die zicheen
cueil de mémoires de chixurgie (1821)'' - en zieken landbouwer Eria J'
rClinique chirurgitale exercée particulière- apostelvan Jezws noemde,de geschriften van
ment dans 1escampsetleshôpitaux militaires Imtlter, de gezangboeken en andere stichte-

depuis1792Jusqu'en1829(1830- 1836,5dln)'. ljke werken verbrandde en velerleionrustin
Larronen (De) zjn Chinésche eilanden het maatschappeljk, kerkeljk en huiseljk
vöôr de baaivan Canton.Zj zjn onvrucht- leven veroorzaakte.Alle vermaningen,waar-

baar,doch leveren vele schildpadden,schelp- schuwingen en bestraëngen waren vruchtedieren enz., en bezitten omstreeks 40000 in- l00s.Eindeljk nam JansendevlugtnaarN00rwoners,die in smokkelhandelen zeerooverj wegen,en vertrokvanhierin 1846naarNoordhun bestaan vinden.De voornaamste zjn: Amerika, om aldaar eene kolonie van geestverwanten te stichten.
Slangtsjoeën,Kichooeimen enLaovan.

Larve (larva)was bj deRomeinen eene
Lasaulx (Ernst von),een schranderletder velenamen van spookachtige verschjnin- ter- en Olldhcidkundige, geboren te Coblenz
gen,dievolgenshun bjgeloofonheilot'zelfs den 16den Maart 1805, studeerde van 1824
den dood voorspelden.W jdersgebruikten zj t0t 1830 te Bonn en te Miinchen en zette
dat woord om het masker aan te duiden , vervolgens zjne studiën voort te Mreenenj
waarmedemenophettooneel,bjgewjdepleg- Rome, Athene)Constantinopelen Jerasalem.
43*
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Na zjn terugkeerwerdhj in 1835 hoogleeraarteW iirzburg en in1844teMiinc,
hen.Zjne
vûorlezingen waren steeds druk bezocht.Niettemin werd hj met andere professoren der
universiteitte Miinchen in Februarj 1847uit

gezant naarVenetië.Nadatpaus Leo X hem
naar Rome ontboden en aan hethoofd eener

daan had, om aan den afgetreden minister

paus Panl/as III naar Rome,en overleed in

Abel een bljk van hoogachting tegeven.In
Mei 1848 zag hj zich teAbensberg t0tlid
der Nationale Vergadering gekozen,en hj
stemde hier in kerkeljke zaken metdeR.

1535. Hj leverde uitgaven van Grleksche
schrjvers,bloemlezingen,aanmerkingenopde

Duitsche partj.In Maart 1849 herkreeg hj
zjne hoogleeraarsbetrekking, enin datzelfde
Jaarwerdhj bekleedmeteenmandaatnaarde
BejerscheKamervanAtkevaardigden,waarhj
doorzjnewelsprekendheidenvooraldoorden
jver,waarmede hj debelangenderR.Katholieke Kerk behartigde, eene m erkwaardige
ro1vervulde.Hj overleeddenlodenMei1861.
Hj heeft zich vooralbewogen ophetgebied
der oudheidkunde,en totzjnebelangrjkste

schop van Chiapas in Mexico en een edel
menschenvriend, werd geboren te Sevilla in

schoolvoorjonge Grieken en eenerdoorhem
gestichtedrukkerj geplaatst,had,aanvaardde

hjin 1515eenezendingnaarI'
ransI,koninq
z
jne betrekking ontslagen,vooralomdathj van Frankrjk)werd doordezennaarVenetie
in den académlschen senaat het voorstelge- gezouden, volgde toen eene uitnoodiging van

Katholieken,en in staatkundigemetdeGroot-

,1Ilias'' en op de treurspelen van k
%6pl
tocles,
taalkundige verhandelingen,puntdichten enz.

Tuas Casas (Frans Bartholomé de),bis-

1474.Zjn vader I'
raneiseohad Colî
gmbns op
zjn tweeden togt naar de Nieuwe W ereld
vergezeld en hierdoor de middelen verworven
om zt
jn zoon te Salamanca te laten studéren
Dezehad in 1498 zjneregts-en godgeleerde
studiën voleindigd en vergezelde in 1502
Nicolas & Ovando, t0t gouverneur van San
Domingo benoemd,naar deoverzjde van den
oceaan Achtjaren na zjne aankom st ont-

gesc,hriften behooren: pDer Untergang des
Hellenismus und die Einziehung seiner Tem- ving hj erdepriesterwjding en werdpastoor

pelgi
iter durch die christlichen Kaiser(1854)'', 0y Cuba.Dâârtlok hj deopmerkzaamheidt0t
-

e
pDi

Philosophie der schönen Kiinste zlch van den gouverneur Velasqwez wegens

(18G0)'',- pueberdietheologischen Grund- den invloed,dien hj doorzachtheiden wel-

lage aller philosophischen Systeme (1856):' willendheid Op deIndianen wistteverkrjgen.
ner alten)aufdieW ahr- om het besluit te doen opheFen,datde inpNeuer Versuch ei
heit der Thatsachen gegriindeten Philosophie boorlingen onder de veroveraarsverdeeldzou-

der Geschicbte (1856)',- pDes Sokrates Le- den worden,begaf hj zich naarSpjnje,en
ben, Lehre und T0d (1857):'? en pDie het gelukte hem , den cardinaal Xgmeneste
prophetische Kraft dermenschllchen Seele in

beweqen t0t het afzenden eenercommissie,
Dichtern und Denkern (1858)''. De laatste ten elnde die misbruiken te onderzoeken.D e
vierwerken werden alsin strtjd metdeleer omzigtige traagheid dier commissie beantder R. Katholieke Kerk,op den index ge- woordde echter zeer slecht aan zjn jver,
plaatst,doch de schrjverheeftzichvöörzjn zoodat hj zich nogmaalsnaarSpanje begaf,
overljden vrdwillig aan de leer der Kerk ûm het uitvaardigen van doortastende m aatregelen tot heil der inboorlingen totstand te
onderworprn.
Lascam s (Constantjn) een Grieksch ge- brengen.Eindeljk werd zjn voorslag aange-

leerde, vlugtte in de 15dleeuw,bj dever- nomen, om Castiliaansche landbouwers als
overing van Constantinopel,naar Italië, en kolonisten derw aarts te zenden en aan de
zag zich aldaar in 1452 doorI'rans '-/brzl, Spanjaarden te Cuba verlofte geven om voor

hertog van Milaan, t0t leermeester zjner den arbeid in de mjnen en op de suikerdochterHi
ppolytabenoemd.Laterwoondehj plantaadjes Negerslaven aan te koopen.Hierte Rome onder de bescherming van cardinaal door alleen kon de uitroejing derlndianen
Bessarion,gafopenbaaronderwjsteNapels worden belet, daar deze ongeschikt w aren
en genoot 0ok te Messina tot aan zjn dood voor dien moejeljken arbeid.W at hem was
in 1493 a1s leeraar grooten bjval. Zjne toegestaan, werd echter op z00 gebrekkige
Grieksche spraakkunst, bekend onder den wjze uitgevoerd,dathet geen doeltrof.Toen
naam van >EQ(
'
)%'t
)y,az.
ç
X (1476;laatste druk vormde Las Ccyc.: het besluit om zelfzulk
1800),iytevensmerkwaardiga1seerstevoor- eene kolonisatie t0tstand te brengen.Daartoe
beeld van Grieksch drukwerk.Zjne belang- verkreeg hj het verlofen denoodirehulprjke boekerj werd naar Spanje gebragt en m iddelen van K arel F en begat'zich ln 1520
aldaar in het Escuriaalgeplaatst.- Tot het wederom naar Amerika; doch o0k deze 0nzelfde geslachtbehoorde Andrlas JbFztzzlI6.sof derneming leed schipbruik, en door verdriet

sl.
:de wjk naarhet
Janus Zl.
scld.
s, metden bjnaam Rkyndaee- overstelpt,nam Las Ol,
.1.:, die aan heth0f van Lorenzo #eiM edid klooster der Dominicanen op Hispaniola.Hier
vertoefde en door dezen naar Griekenland wjdde hj zichaan dezaken derzending en
gezonden werd, om handschxiften te koopen. begon er zjne:nHistoria generalde lasIn-

Hj bragt er een groot aantalmede,die hj
hoofdzakeljk had opgedaan op den bel'g
Athos. Toen hj zjn begunstiger door den
dood verloren had,begafhj zich op uitnoodiging van Karel VIII naar Pargs, om er
onderwjs te geven in het Griekschjen LoAVJ
J: XII zond hem tot tweemaalt0ea1s

dias''te schrjven,waaraanhj van 1527 t0t
weinige Jaren vöör zjn t
lood arbeidde. In
1539 volbragt hj wederom eene reis naar
Spanje, in de eerste plaats op last zjner
Orde, maar tevens met hetdoelom nieuwe
pogingen aan te wenden t0tverbetering van

het10t derinboorlingen.Hj vond erde 0m-
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standigheden gunstiger dan te voren,zoodat mandant van heteiland,aan Lweien.
pplcwcrf:

hj ter bavordering van zjne plannen eene: poagde te bezorgen, was oorzaak, dat
sima relacion de la destruccion de las hj den 27sten November1816metzjn zoon
pBrevi

Indeas''uitgaf',een geschrift,datinnagenoeg van Napoleon gescheiden en na eene gevan-

alle Europes
'che talen is overgezet.T0t l00n

genschap van 8 maanden aan de Kaap de

v00rzjn edelen jverwerd he:ahetrjkebis- Goede Hoop naar Europa teruggebragt werd.
d0m van Cusco aanreboden,maarhj gafde Men zond hem eerst naarNederland en vanvoorkeur aan het blsdom van Chiapas,
hier naar Frankfort aan de Mainjwaarhj
een gewest d00rarm e,onWetonde Stam men eenigen tjd onderhettoezigtvan Oostenrjk
bewoond. In 1544vertrok hj voordevjfde moest bljven.Daarna woonde hj in België
maal naar Amerika, doch de Spaansche K0- en wendde alle pogingen aan om het10t vall
lonisten ontvingenhem metvjandeljkenweer- den gevangen Keizer te verzachten.Eerstna
zin,en toenhj zôôver ging,dat hj desa- den dood van NapoleonkeerdehjnaarFrankeramenten weigerde aan hen,die deIndianen rjk terug?waar hj het: rMémorialdeSte

als slaven behandelden,haaldehj zich zelfs Hélène (1823-1824,8 dln;gewjzigde uithet pngenoegen der Kerk 0p den hals.Door gave 1824 en later,8 dlnl''in hetllchtgaf.
'

allen verlaten, keerde Las OtI:cd na 3 êJ@aren

Dat boek mpest gelden als eene belangrpke

naar Spanje in zjn kloosterterug,waarhj bron voor de levensgeschiedenisvanN apoleon,

echter weidra wederom

optrad tegen kbkpnl- maar het is yebl
eken, dat LasClde.
vzjne
'lld#l als een verdediger van de regten der bouwstoFen mln of meer bewerktheeft.Een
hef
t
i
g
ver
weer
s
c
hri
f
t
van
Rùds
on
Lo
we
deed
menschheid. Hj overleed te Madrid in Julj
1566.Eene uitgavevan alzjnewerken was hem naar Londen reizen,om van dien man

reedsgedurende zjn leven (1552)inhetlicht voldoening te vragen,maarhj moestonververschenen.
rigter zake teruqkeeren.Na de Julj-omwenLas Cases (EmanuëlAugustinDieudonnê, teling werd hj lld derKamervan Afgevaarvicomte),Napoleons medgezelop St.Helena digden en voegde erzich bj de uiterstelinentevensdevervaardigereenerlevensbeschrj- kerzjde.Hj overleed den 15den Mei1842.ving van dien Vorst, werd geborellin 1766 Zjn zool
z Emmannè'
l Tpzl.
s Dieudonnê,eerst
0p hetkasteelLasCasesbkRevelendiende baron1latergraafde zban CJ:e# geboren den
vo'ör de Omwenteling a1s luitenant bj de 8stenJunj 1800,diendeop St.H elena N apomarine.Alskoningsgezindeverliethj in1791 leon a1s secretaris,nam jverig deel aan de
het land, nam in hetleger van Op;C#J deel Julj-omwepteling en werd vervolgens 1id der
aan den veldtogt van 1792 en begaf'zichver- Kamervan Afyevaardi
yden.In 1837 werdhj
volgens naar Engeland.Vanhierwoondeehj naar de republlek Haïtlgezonden,en in 1840
/bivrïll:naar St.
de expeditie bj vanQuiberon en zochtver- vergezelde hj den prinsdet
volgens doorhet geven van onderwjs in zjn Helena, om het stoFeljk overschotdes Keionderhoud te voorzien.D e gebeurtenissenvan Ze1*s naar Parjs te brengen. Daarna gafhj
18 Brumaira deden hem naarFrankrjkterug- zjn: rlournal écrit à bord de la frègate la
keeren.siettemin bragthj verscheidenelaren Belle-poule (1814)''in het licht.Na de revoambteloos door, zich bezig houdende met de lutievan 1848jverdehj voprLod-nkNapovoltoojing van een uitmuntenden rAtlas his- leon,Tverd door dezen ill 1852 t0t senator
torique'',dien hj onderden naam vanLesage benoemd,en overleed den8stenJulj 1854.
(1803- 1804;laatste druk 1824- 1828)inhet Lasch is de naam eener houtverbinding.
licht zond.Hierdoortrok hj deaandachtvan Voor eene lasch worden twee stukken hout
Napoleon tot zich , die hem in 1808 tot baron zoodanig bewerkt, dat zj bj de zamenvoede l'empire en na den aanvalderEngelschen ging a1shaken oftanden in elkandergrjpen.
op Vlissingen,bjwelkegelegenheidLasCases Vandaar de benam ingen haaklasschen en
als vrjwilliger dienst deed,t0t rekwestmees- tandlassehen. Men beeft voorts reythoekige en
s,
sc/ldzl,en zoodanige verbinter bj den staatsraad benoemde.Sedertdien seltuinsch'e Flct:kll.
tjd werd hj met velerlei werkzaamheden dingen w orden met houten pennen,hakkelbelast,bjv.meteen onderzoek naardehos- en schroefbouten, beugels en koppeljzers
pitalen en gevangenissen.Btldeneersteninval versterkt.
Lasco (Johannesa),een verdiensteljkgodder Verbondene Mogendheden aanvaardde hj
hetbevelovereen legioen d:r pas opgerirte geleerde en de telgvan eenaanzienljk Poolsch
Nationale Garde, en na de eerste afzettlng geslacht, werd geboren in 1499.Hj ontving
van Napoleon weigerde hj in den staatsraad eene zorgvuldige opvoeding, volbragt eene
de acte te onderteekenen en begaf zich voor reis door Europa en knoopte betrekkingen
korten tjd naar Engeland. Gedurende de aan met de geleerdstemannen van zjn tjd,
Honderd Dagen werd hj staatsraad en kamer- zooals Zwin-qli, Erasmus en Oeeolampadins.
heer des Keizers,en uitgehechtbeidaan dezen Zjne verlichtedenkbeelden omtrentdegodsverklaarde hj na den slag bj W aterloozich dienst deden hem weldra de waardigheden
bereid diens l0t te deelen, zoodathj met van proost van Gnesen en bisschop van Kuzjn oudsten zoon hem naarSt.Helenaver- jawiè'
n nederleggen,waarnahj in 1540 wegezelde.Hierschreefhj derGedenkschriften'' derom Polen verliet,om zich openljk een
des Keizers op uit diens elgen mond en gaf voorstander te verklaren der Zwitsersahe

hem onderwjs in het Engelsch.Een zeer Hervormingsbeginselen.Na een kortverbljf
vrjmoedige brief evenwel, dien Las Cases te Leuven begafhj zich naarEmden,waar

buiten weten van Hidson Zp'
d
re, den kom- gravin Anna hem in 1443 t0thervnrmd pre-
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dikant en superintendent benoemde, zoodat zjn gedrag in den slagbt
JTorgau werdhj
j)P
** de stichter w erd der Protestantsche K erk t0tveldmaarschalk benoemd,en naden Vrede
in Oost-Friesland.W eldra echter kwam hj van Hubertusburg t0tinspecteur-generaalvan
00k ill nadere betrekking met het Neder- hetlegeren t0tvoorzittervanden krjgsraad.
landsche Protestantismus.Ednard FJ,koning In den Bejerschen Successie-oorlog kooshj
van Engeland, riep hem, op aanraden van eene uitmuntende stelling aan de Elbe bj
Cranmer,naar Engeland,om er de zaak der Jaromirz en werd de vertrouwde vriend van
Hervorming te bevorderen, en plaatste hem keizer Joseph,.In 1788 volgdehj den Keizer
aan het hoofd der gemeente, door uitgewe- in den strjd tegen Tnrkje.DeOostenrjksche
kenen, vooral Nederlanders, gevormd. Hier cordontroepen waren echternietbestand tegen

schreef hj zjne: nForma et ratio ecclesias- denaanvalderovermagtigevjanden,slechtsmet

tid ministerii in perigrinorum , potissimum

moeitekonLasq u ndenoodlottigegevolgenvan

germanorum ecdesia (1555)'' welke o0k in dezen rampspoed hethoofd bieden.Hj wer;
het Nederlandsch vertaald werd, - voorts ziek,keerde naar W eenen terug,nam zjn
een Latjnschen catecbismus in Zwingliaan- ontslag,en overleedden24stenNovember1801.
schen geeBt,- en eenkleinonderwjsboekle, Lasen Of Lazen is de naam van de bedat,in hetNederlandsch overgebragt,in Ne- Woners Van het Turksche gewest Lasistan in
derland algemeen gebruikt en eerst na de Klein-Azië, het Zuid-oosteljke kustland der
Dordtsche Synode door het bekend,pKortbe- Zwarte Zee, hetwelk aan de oostzjde aan
gxip''vervangen werd.Na den dood vanEdw Georgië grenst.Het land is grootendeelsberp
ard moest hj Engeland verlaten; hj ver- achtig,en slechts hierendaar,aan demonden
trok naar Noorwegen,maar werd er door de der dalen, hebben rivieren en beken een
onverdraagzaamheidderLutherschenverdreven. eFen slibland gevormd, met een uiterstweToen hj voortsoost-Frieslandbezocht,Onder- ligen plantengroei bedekt, w emelend van
vond hj,datmen 0ok dâârdeAugsburgsche schildpadden, slangen, kikvorschen, bloed-

Confessiein beschermingnam ,zoodathjnaar
Polen terugkeerde,waar hj deHervormîng
bevorderde t0t aan zjn dood op den 13den
Januarp
'- 1560.- 00k zjn broeder Jaroslaw
a Zldco,desgeljkseen jveraarvoordeHer-

zuigersenz.,maartevensdoorzjneuitwasemingen zeer gevaarljk voor de gezondheid.
Men verbouwterrjst,maïs,boonenentuin-

Normandisch geslacht.Zjn vader,een dapper
krjgsman,overleed in 1751 te Riga a1sgouverneur-generaal van Ljqand. De zoon trad
a1svaandrig in Oostenrjkschediensten klom
gedurende den Oostenrjkschen Successie-oor10g op totkolonel.Bj hetuitbarsten van den
Zevenjarigen Oorlog reddehj in den slag bj
Lowositz met zjn regimenthetgeheeleleger,
en zag zich bevorderd t0tgeneraal.Hjonderscheidde zich voortsdoorzjnedapperheidbj

der grenssoldaten.T0t de belangrjkste plu tsen behoort er de havenplaats Tforoeksoe,
2 uren gaans van de Russische grenzen verwjderd,meteene bazar,eenemoskee,eenigen
wjnbouw en uitvoer van scheepstimmerhout.

vruchten en verzamelt er veelhonig en was.
Dezelaatstczbehoorenert0tdeuitvoerartikelen,
vorming,overleed in 1542 a1sgezantvanIkr- benevens timmerhout, hazelnoten, bloedzui#1Jl# ran OostenrI
jk bj de Pûrte, - en gers en traan.* van tuimelaars,eene soort van
beider o0m Jan a Zldco, geboren in 1457, dolphjnen.De
bergen zjn ermetdigtewouoverleden in 1531, was grootkanselier van den van eiken-, beuken-, esschen-, elsen-,
Cas'
im'
ir IV,koning van Polen,werd in 1470 kastanle-, walnoten- en moerbeziënboomen
aartsbisschop van Gnesen, en bezorgde eene bedekt.DeLasen zjn vermaagschaptmetde
uitgave der oudste Poolsche wetten enderden volkeren van den Caucasus,- hetgeen niet
titel: rcommune inclyti Poloniae regni pri- zoozeer bljkt uithun uitwendigvoorkomen
als uit hunne taal en uit de ruwheid hunvilegium (1506)'.
Lasey (Franz Moritz,graafvan) ofLaey, ner zeden.svegens hunne woestheid en roofOostenrjk
' sch veldmaarschalk, geboren den zucht Tvorden zj O0k door de Turken en
zlsten October 1725 te Petersburg,werd 0p- Georgiërs veracht. Dikwjls ondernemen zj
gevoed te Liegnitz en te W eenen.Hj was zelfs strooptogten opRtlssischgebiedenbevorde afstamm eling van een in Ierland gevestigd deren, uit haat tegen Rusland, de desertie

Van m eerbelang is de handelsplaats Batoem.
Verder w estwaarts liggen aan de kust Koppa
ofKhoppa,Hfltl,Aizd/zen A rmenektwelke
alle door groote schepen worden bezocht.

Reeds in den tjd der Romeinen warendeL@

Reichenberg, Praag, Breslat
l en Leuthen. sen onder den naam van Lagibekend.
Hierop benoemd t0tkwartiermeester-generaalj
Laserpitium Tourn.is de naam vaneen
hervormde hj het leger in zeerkorten tjd plantengeslachtuitde familie derSchermbloeen bestuurde in 1758 het ontzet van olmiitz. migen. Het onderscheidt zich door een s-tanHj ontwierp voorts het plan t0tde verras- digen bloemdek, omgekeerd-eivormige uitsing van Hochkirch en overreedde in 1759 getandebloemdekblaadjesengevleugeldevrtlch-

Dann,om bj Maxen tegen Fink op tetrek- ten.Hetomvatoverbljvendekruidenmet2-tot
ken, wiens korps gevangen genomen werd. 3-maal gevinde bladeren,meestalin Europaj
M arla TAeredïc benoemde hem daarop t0t in Siberië en op den Caucasus groejende.
veldtuigmeester.In 1760 voerde ht
jbevelover Van de soorten vermelden wj:L.Jlfi/t
llleen afzonderltlk korpg,hetwelk naeenhoogst L.meteen ronden,;jn gegroefden,naakten,
s
t
enge
l
,
3t
al
l
i
ge
,
dubbe
l
ge
vi
nde
bl
ad
er
en,
vermoejenden marsch uitSilézië naarSaksen
redding bragt Nan het Rjksleger. Daarop witte of roode bloem en en breed-eironde,
rukte htj vnorwaarts t0t Potsdam.W egens vaak platte vruchten,- L.leerl- Crantz,
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vooralop de Alpen groei
jendeenmetwortels, welk door den assessor Oppenhdm çn den ge-

die onder den naam van Radiees Gentianae neesheer Mendelsoltn werd ontvreemd.Intusalbaein de geneeskunde gebezigd w orden.schen werd Oppenheim vrjgesproken en MenspAzl tot gevangenisstraf veroordeeld, teren L.SïlerL.metzeerspecerjachtigezaden. #6l,

Lasker (Eduard),een uitstekend lid van wj1 Las8alleeen verweerschrift ten behoeve

het Huis van Afgcvaardigden in Pruissen en

van de gravin uitgaf, dat hem een vonnis

van den Duitschen Rjksdag, geboren den t0t geldbeete, gevangenisstrafen verlies van
14den October 1829 te Jarocin in het groot- burgerljke regten bezorgde.Nietlang daarna
hertogdom Posen, is een telg van Israëlie- werd hj besehuldigd van medepligtigheidun
tischen stam.Hj bezocht hetgymnasium te bovengemelde Ontvreemding, doch na het

Breslau, studeerde er vervolgens in de wis- voordragen van eene eehitterendeverdediging
kunde en in de regten, en werd daarna door de jury teKeulenvrjgesproken (1848).
auscultator aan de regtbank te Berljn.Na Bj de verdeeldheid tusschen deregéring en
het aQeggen van zjn examen a1sref
brendaris deNationaleVergadering voegde zich Lassalle

toefde hj 3 jaar in Engeland, om erzjne bj de Democratische jartj en nam deelaan

regtsgeleerde studiën voortte zetten,en trad de volksbeweging te Dusseldorf.Hierdoor gein M ei 1856 w ederin Pruissischestaatsdienst. raakte hj wederom in hechtenis. De Jury

In 1858 werd hj assessorbj de regtbank te spxak hem vrt
jvan de aantjging,dathj de
Berljn.In dejaxn 1861t0t1864 trok htjde burgerstewapenhadgeroeyen tegen hetK0opmerkzaamheidtotzichvan deliberalepartj ninkltjk gezag,maar hetpollcie-geregtveroor-

en van de voorstandel's der w etenschap door deelde hem wegens verzet tegen de ambtezt
jne doorwrochte veehandeling Over de ge- n3,ren t0t 6 maanden tuchthuisstraf.Al die
schiedenisder Prtlissische staatsregeling in de verwikkelingen belemmerden hem nietin het
Deutsche Jahrbiicher''van Oppenhelm ,waar- voortzett
en vanhetgedingdergravinHatgfeld,

doorhj in drukpersprocessen gewikkeldwerd totdat in 1854,na eenenegenjarigeworsteW egenszijnestaatkundigegevoelens bleefhj ling,een accoord werd getroFen.Lassallebel
'de studieensts
hreef:
onbezoldigd assessorttotdat hj in 1870 t0t paalde zich nu weder bt
advocaat bj de regtbank teBerljn benoemd Die Philosophie v0n Herakleitos des Dunwerd. Inmiddels had zich de staatkundige keln v0n Ephesos(1858,2 dln)'',- en,beloopbaan voor hem geopend.In Maart1865

halve een paar vlugse,
hriften: rDas System

wa
s ht
l yekozen t0t lid van het Huisvan den erworbenen Rec,hte(1861,2 dln)''.Voorts
Afgevaardlgden, - voorts t0t 1id van den

wenddehj zich t0tden werkenden stand,om
Noord-Dl
litschen en eindelpk van den Dllit- dezen van vrjzinnige denkbeelden te doorschen Rjksdag.Hj onderscheidtzich aldaar dringen. Zjne redevoering, in 1862 in eene
door eene scherpzinnige verklaring van het werkliedenvereeniging voorgedragen ep ,ArPruissiscile staatsregt,terwjl bj zich ont- beiterprogramm'' getiteld, haalde hem al
houdt van alle stelselmatige Oppositie.Merk- w eder gevangenisstraf op den hals, maar

waardig was zjn strjd tegen den verkoop schonk hem tevensgelegenheid om doorzjne

van den spoorweg van Keulen naar Minden, verweerschriften: cDie W issenschaft und 4ie
waarbj de vraag omtrentde vrjebeschiltking Arbeiter'' en rDle indirecte Steuer und
over staatseigendom ter sprake kw am. Het die Lage derarbeitenden Klasse'' - alsmede
Pruissische staatsregt in hetalgemeen en de door de brochl
lre: rDer Lesall'sche Crimi-

daaruit voortvloejende wetten zjn veelaan
hem verschuldigd.Aanvankeljk behoorde hj
t0t de Fortschrittspartei, doch in 1860 hielp
bj de Nationaal-liberale partj stichten,van
wier linker zjde hj de leider is.Hj werkte
van 1866 t0t 1870 met grooten jver voor de
veqeeniging van het zuiden en noorden van
Duitschland. Steeds onderscheiden zich zjne
redevoeringen en verslagen door degeljkheid.

nalyrocesz'',met den arbeidersstand in aanraklng te komen.De radicale minderheid der
werkliedenvereeniging te Leipzig,niet bevredigd door de sociale maatregelen van Schxlze.l
ldlïfz,vcFz, rigtte t:t Im ssalle het verzoek,

pm zjne denkbeelden uitte spreken overde

arbeidersbew eging en over de waarde der
associatie voor de onbemiddelde standen.

Hierop volgde zjn: pofenes AntwortschreiLassalle (Ferdinand),een bekwaam volks- ben an das Centralcomité zur Berufung eines

leider in sociaal-democratische rigting,gebo- allgemein deutschen Arbeitercongresses zu
ren te Breslau den llden Apri!1825,was de Lei
pzig (1863)''.Hj noemde daarin spaarkaszoon van een vermogend Israëlitisch koopm an sen en wi
nkelvereenigingengebrekkige huly-

en desgeljks voor den handel bestemd.Hj middelen,terwjl hj de productieve associatle
bezochthetgymnasium in zjnegcboorteplaats acnbeval, w elke de werklieden zelven t0t

en de handelsschoolteLeiyzig,en studeerde fabriekondernemers maakte. Hiertoe moest
te Breslau en te Berljn ln de reqten.O0k naarzjn oordeelde staatskastehulpkomen.

toen reedsstond hj wegens zjneultstekende - hetgeen alleen geschieden k0n?wanneer
gaven bj velegeleerdenhoog aangeschreven. de w erklieden door middelvan een algemeen
Heine, die hem in 1846 te Parjs had leeren kiesregt deelverkregen aan het staatsbebeer.
kennen, schonk hem eene dringende aanbe- Hj verspreidde die denkbeelden in verschilveling aan Varnkayen 'pps Ense,en zelfs von

lende oorden van Duitschland en bevorderde

A'
/
yellpltff verleende hem zjnegunst.Grootopzien baarden zjne bemoejingen Omtrent het
echtscheidingsprocès der gravin vcx #'
Jf#'
6!#.
Daarbj wassprakevan een bewjsstuk,het-

de oprigting van talrjke arbeidersvereeniqingen.Zooweldaardooralsdoorzjnstrjdschrlft:
rHerrBastiat,SchulzevonDelitzsch,derökonomische Julian,oderKapiàlundArbeit(1864)''
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verwjderdchjzich vandestaatkundig-libera- wiens invloed het stuk aldaar ten tooneele
len.Wederom werdhj wegenseeneredevoe- &verd gebragt. Kort daarna zag Lassen zich
ring,teSolingen gehouden,t0tgevangenisstraf benoesad t0tmuziekdirecteuraan hetH0fvan

veroordeeld, terwjl hj kort daarna onverwacht om het leven kwam.De dochter van
den Bejerschen diplomaat von .
I)Jzàz2ù:: nameljk werd verloofd aan den bojaar Raeo'
plïfzl. Daar Lasealle echter oudere regten
meende te bezitten, daagde hj den bojaar

den Groot-llertog1 en nadat in 1860 ztlne
Opera:,Frauenlob''metbjvalontvangenwas,
ontving hj in 1869 den titelvan H0fkapélmeester.Van zjne overige compositiën vermelden wj:Een te-deum,kooren,enz.voor
den rKöniy Oedipus''van Sdphoeles,muziek
uit en bezweek aan de ontvangene wondeop bj de rNlbelungen''van Hebbel,eenesymden 3lsten Augustus 1864.
phonie, verschillende ouverturesj een feestLassen.Onderdezennaam vermeldenwj: vaaxsch voor orkesten eene cantate.
Cltrlstian Ztu.sdzl,een uitstekend beoefenaar
Lasso (strik)noemt men in Zuid-Amerika
der Oostersche talen. Hj werd geboren te een langen lederenriem ,ofeenvan paardehaar
Bergen in Noorwegen den Qzsten October geslagen koord,waaraan men in Corsica aan
1800, studeerde eerst te Christiania en ver- het eene uiteinde een kogelbevestigt.DeJavolgens te Heidelberg en te Bonn,en hield gers,tepaardgezeten,gebruikendienom buFels
zich daarna te Londen en te Parljs 3Jaren en wildepaarden tevanren,envelen hebben
bezig met het afschrjven en vergeljken van eene ongemeene behendlgheid in het wbrpen
Oud-lndische handschriften.Voortsbestudeerde van den lasso. Is het uiteinde metden riem
hj te ParjsmetB'
arno'
a
f dePali-taalen gaf om den hals van het vervolgde dier geslinmet hem een: mEssaisurlePali(1826):'in gerd,dan halen zjhetandereuiteindeaan,
het licht. Kort daarna keerde Lassen terug totdat het wild schier ademloos nederstort,
naar Bonn, waar hj zich Op hetArabisch waarna hetgeboeid of gedood wordt.In den
toelegde en op eene: rcommentatio geogra. ZuidAmerikaanse'
henvrjbeidboorlogheeftmen
phica atque historica de Pentapotamia Tndica den lasso o0k welin den strjd gebezigd.
(1827)''promoveerde.Nadathj aldaareenige
Lasso (Orlando) of Orlandns .
rJ.
::..
9,een
Jarenalsprivaatdocentwasgevestigdgeweest, uitstekend componist der 16de eeuw .geboren
werd llj in 1830 buitengewoon en in 1840 te Bergen in Henegouwen in 1520, heette
gewoon hoogleeraar in de Otld-lndische taal eigenljk Roland DelattreofDeladre.Alskooren letterkunde. Lassen heeft zic'
h nietalleen knaap in de St.Nicolaaskerk inzjnegeboorverdiensteljk gemaaktdooruitstekende criti- teplaats baarde hj opzien doox zjnefraaje
sche tekst-uitgaven van werken in het Sans- stem,en wegenszjn ongemeenenaanlegvoor
kxiet, maar hj is tevensde stichtervan de muziek nam Ikrdinand Gonzaga,vice-koning
wetenschap der Indische oudheidkunde.Van van Sicilië en Keizerljk generaalin deNezjne gescbriften noemen wj: ,llitopadesa derlanden, hem reeds op lz-larigen leeftjd
(met *ltlegel,1829-1831,2 dlnlMy
'- gGita- mede naar Italië en deed hem eerst te Migovinda (1837)/'
,- rGymnosophista sive In- laan en vervolgens op Sicilië onderwjsgeven
dicae philosophiae documenta (1832)''- rAn- in de rauziek.Toen hj den ouderdom van 18
thologia Sanscrita (1838; nieuwe tlitgave jaren bereikt had,bezocht htiNapeis,en in
1865)'', - p'
Institutiones lipguae Pracriticae 1541 Rome,waarhj alskapélmeester in de
(
1837)'', - nTndische Alterthumskunde (1844 kerk San Giovanni in Laterano geplaatst
1862,4dln)''y- rzurGeschiehtedergrie- werd. Hj bekleedde die betrekking t0t in
chischen und indoscythischen K önige in Bak- 1549, volbragt daarna met Gvinlio Cedcre
trien, Kabl
ll und Indien (1838)''
, - pDie Braneaccio eene reis naar Frankrjk en EngealtpersischenKeilinschriften(1836)''
,- rueber land,en vertoefde van 1554 t0t 1556 in Antdie lykischen Inschriften und die alten Spra- werpen. Vanhier werd hj naar het Hof te
chen K leinasiens'' - voorts een grootaantal Miinster geroepen,alwaar hj eerst a1s direcverhandelingen in verschillende tjdschriften. teur van 'sHertog's kamerm uziek en sqdert
1568 als eerste kapélmeester werkzaam was.
Hj overleedte Bonn den 9denMei1876.
Ednard .
rJ,
s.
::zà, een verdiensteljk Dtlitsch Niettemin stond deHertog zjn gunsteling af
componist. Htj werd geborente Kopenhayen aan KarelJX ,koning van Frankrjk,doch
den 13den April 1830, zag zich als leerllng toen La8so zich derwaarts begaf en Frankin 1842 geplaatst aan het Conservatoire te fort bereikte,vernam hj hetoverljden van
Brusselen verwierfreedsin 1844 den eersten dien Vorst.T0tgrootebljdschapvandenHerprjs in het klavierspel. Voorts Ontving hj t0g keerde hj aanstondsnaar Miinsterterug
onderrigt in de compositie van FJJï:, ver- en bleef er tot aan zjn dood,op den 14den

kreeg in 1849 den tweeden prjsvoorcompo- Junj 1594;hj was na Palestrina degrootsitie, in 1851 voor de cantate pBalthasar'' stetoonkunstenaarzjnereeuw en werddoor
den grooten prjs, ondernam dehierbj ver- zjne tjdgenooten met den naam van nprins
pligte reis t0tzjne verdereontwikkeling en der toonkunst''vereerd.W élzjn de voort-

bezocht eerst Diisseldorf, Leipzig, Cassel, brengselen van Lasso niet z00 verheven als

W eimar,Berljn en Dresden en vertoefde geruimen tjd te Rome.In 1855 keerde hj vandaar met zjneopera: pEdgar'naarBrussel
terug, en toen m en er deze in den K oninkljke Hofschouwburg niet wilde opvoeren,
wendde hj zich tot Lhzt te W eimar,door

die van Palestrina, doch hj overtxof dezen
hief hem in 1570 in den rjksadelstand,en
de Pausbenoem dehem in 1571 tot riddervan
de GoudeliSpoor.Hetaantalzjner muziekstukken wasverbazend groot,en zj vgnden
in roem en eer. Keizer M arimilo an 11 ver-
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illDuitschland,Frankrjk,Italië en deNederlanden grooten bjval.Men raamtdehoeveelheid zjner kerkeljke stukken op 1572,
en dat zjner wereldljke op 765.Zeer veel
daarvan is gedurende zjn leven,maaxo0k
n0g zeerveelna zjndoodindrukverschenen,
terwjl de Koninkltlke boekerj te Mi
inchen
n0gtalrjkehandschriftenvanhembezit.- zijne
zonen I'
erdinand(f 1609)en Rndolflj-1625),
alsmede zjn kleinzoon Ferdinand (f 1636)
hebben desgeljksroem verworven ophetge-
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landsche geschiedschrjvers,sederthetbegin
der zestiendeeeuw,voorProtestantscheJongelingen (1851)''
.

Laster.Hetbegrip van reer''1en hetontnemen van de eer door straf, is behandeld
onder de artikelen: Eer, Eerlooùdd en T@-

f
amie.In het artikel lnjurie is aanqetoond,
watin het algemeen onder pBeleediglng d00r
daad Of woord''is te verstaan,en wat onze

wetgeving onderdez:categorievanmisdrjven
strafbaar stelt. Het algemeen begrip pBeleediring'' ontbreektin 0ns strafwetboek: het

bied der toonkunst.
Last, afkomstig van laden, beteekent in Nleuwe Duitsche Rjksstrafwetboek kentdat
de eerste plaats het geheel der goederen, begrip wél,en maaktde beleediging op zich
w aarm ede een schip bevracht is.M en spreekt zelve tot een strafbaar feit,dat verzwaard
daarbj van ballt
u'
t, of een last van zand, w ordt, z00 het door middel van de eene of
steenen,enz.,waarm ede men een ledig vaar- andere daad,handeling rThâtigkeit''bedreven
tuig bezwaart,om het op zee tegen omslaan wordt. Hetzelfde wetboek bedreigt hem met
te behoeden,en van borenlast,nameljk dat straf, die ten laste van een ander eene daadgedeelte der goederen,hetwelk boven betdek zaak beweertofverbreidt,methet doel,om

wordtopgestapeld.- In fguurljkenzin islast dezen persoon verachteljk te maken ofhem
eene taak, welke aan dezen ofgenen wordt
opgedragen. Voorts geeftsaen den naam van
lastaan een inhoudsmaatvoor drooge waren,
welke in 0nS Vaderland 30 Ned.mud bedraagt, terwjl zi
j in Pruissen en Hamburg
de grootte beeft van 32,9769 Ned.mud,- in
Bremen die van 29,6415 Ned. mud, - in
H annover die van 29,9056 Ned.Mud,- in
Denemarken die van 16,6946 Ned.Mud,
en in Rusland die van 33,5843 N ed.mud.Spreekt men van seheepslastalsinhoudsmaat,
dan bedoelt men doorgaanstw ee t0n en een

in de openbare m eening te doen dalen,

vrachtgewigtvan 2000 Ned.pond.- Eindeljk
raadplegemen over lasthetartikelHefboom.
Lastdraçer(Abraham Johannes),eenverdiensteljk Nederlandsch letterkundige,geboren te Houten den 7denJunj 1788,werd in
1807 ordinaris-klerk bj het ministérie der

uitingen zjn dan alleen strafbaar,a1sde be-

land in 1813 (1817- 1818)'',uitgegeven door
de Maatschappj t0tNut van '
t Algemeen,XDe Nederlandsche zeeloods I'rans X t:6r4o$f/
(1820)/', pTafereel der omwentelingen in

hj lastert pdie op openbare ylaatsen of m
openbarebjeenkomsten,hetzjlneeneauthen-

tenzj hj de waarheid van die daadzaak naar
eisch bewjzen kan,welke straf verzwaard

Tvordt,z0o de beleediging in 't openbaar is
geschied, of'doorgeschriften,afbeeldingen of
door andere plastische voorstellingen verbreid

isgeworden.Afkeurendebeoordeelinyen over
werkenvan wetenschaq,kunstofeenlgander
bedrjf,zoomede bewerlngen,dienstig t0tbewaring van eigen belangen ofuitoefeninyvan
we
ttige regten, vermaningen of berisplnjen
vanmeerderentegenOnderhoorigenendergelpke

leediging valt afte leiden uit den vorm der
uiting of uit de om standigheden, w aaronder
zj gepleegd is. Laster is volgens datzelfde
wetboek voorhanden, als iemand ten laste
van een ander tegen beter weten V n
gtaatssecretarie, in 1811 particulier secretaris eene onware daadzaak beweertofverspreidtj
van den inspecteur-generaal bj den water- die ten gevolge kan hebben,dat iemand verstaat Goudçiaan,voorts notarisklerk,in 1814 achteljk wordt gemaakt, of in de publieke
controleur der indirecte belastingen te Ame- opinie z0u dalen,of dat zjn crediet wordt
rongen,in 1817 te Utrechten in 1818 teAm- verminderd. Het ropenljk''uitspreken van
sterdam . Daarna opende h.ij een instituut en den laster of het verbreiden er van door een
vestigde hetin 1848 in den Haag,alwaarhj der bovenverm elde m iddelen verzwaart weden 20sten Januarj 1855 overleed. Behalve derom hetmisdrjf.Nietzo0 nitgebreid ishet
opstellen in tjdschriften schreefhj:rGedenk- begrip van dit misdrjfin onzen Code Pénal.
stuk derverlossing en herstelling van Neder- Volgensdi
t wetboek,art.367 en vlg.,pleegt

tieke ofpllblieke acte,hetzj in een gedrukt

of ongedrukt geschrift,dat aangeslagen,verEuropa, sedert de vernietiging van hetW es- kocht of verspreid is gew orden,aan iemand
tersch-Romeinsche rjk t0taan onzen leeftjd daden ten laste gelegd zalhebben,die,zo0

(1823, met eene kaart),''- rproeve eener zj plaats hadden, hem ,ten wiens laste zj
geschiedenis van het Koningrjk der Neder- geult zjn,blootzouden stellen aan eenecorlanden (1815- 1820,2 dl
n,meteene kaartl'', rectipnéleofcriminéle vervolgingofblooteljk
Tafereel der omwentelingen in Eurûpa, aan de verachting en den haatztjnermedein eene volgorde van 10 gekleurde kaarten

burgers.De strafbare daad bestaatniet,wan-

(1834)''
,- gGeschiedenisdesVaderlandsvoor neer de wet toelaat het feitopenbaar te maJonye lieden (1838)'',- pNieuwstegeschie- ken, noch ook, wanneer hetaan iemand te
denlssen van Nederland in Jaarljksche overzigten (1839-1848)''
, - Belegering en verdediging des kasteels van Antwerpen (1846)'',
rBjdr
aget0tdegeschiedenisvan het0nderwjs in Nederland sedert1825 (1849)''
,--

laste wordtgelegd door he* ,die daartoe uit

hoofde van zjn ambt ofdoorden aard van

op hem rustende pligten gehouden was.
W anneer het te laste gelegde feitnM r ver-

eischte in regten bewezen is waar te zjn,

en pTafereelen en karakterschetsen uitVader- dan za1delasteraarnietstrafbaarzjn.Maar
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hatbewjsvan de waarheid van hette laste
gelegde is zeer beperkt: het wettig bewjs
kan en mag hier alleen geleverd worden door
een regterljk vonnis of door eene authentieke acte.Valsch is dus elke telastelegging,
waarvoor het door de wetvereischte bewjs
niet kan geleverd worden.Hetstaatden beschuldigde niet vrjzOf liever hetbaathem
niet Om het bewhs door andere middelen
aan tebiedenvan deteiten,diehjaaniemand
te lastegelegd heeft.Evenmin kan hj vorderen, dat de wettige bewjsmiddelen alsnog

van het feit zullen worden opgemaakt;- het
beroep op de waarheid van het te laste gelegd feit- dezoogenaamdeeœeeptiorerïftzfï.
gbaatin strafzaken denvanlastei'aangeklaagde,
naar ons regt,slechtsdan,wanneer het fbit,
op hetoogenblikdertelastelegging op de door

te naauw begrensd.W elke reden kan er wel'
met grond aaugevoerd worden,om den laster

a
lleen te zl'e
n in detelastelejging van eene
daad, een l
ait - un fait precis,zooals de
Franschetel
tstzegt- ,tarwjlhetmisdrjfeen
ander karakter aanneemt en gequaliiceerd
1s rh00n'' - iql
-ure
zoodra de
w ordt a,
telastelegging niet een feit inhoudt, maar

eene zekere neiging t0t iets verachteljks,
eene aangeduide ondeugd in 't algemeen,un
'plce dlterminl? W e zoelten te vergeefs naar
eene oplossing. W aarom is de verspreiding

dan alleen laster,als zj plaatsvindtOp openbare bjeenkomsten,ofdoorauthentiekeaden
of gedrukte geschriften, terwjl het laster
wordt die als eenvoudige policie-overtreding
strafbaar is, wanneer de uiting niet yin 't
Openbaar'' geschiedt? D0ell00s w ordtd1e 0n-

de wetvereischte wtjze kan worden bewezen. derscheiding ingraad vanstrafbaarheidvooral
Evenmin kan hj dus met grond tot zjne dûor de uitlegglng derwetdoorderegtspraak,
verschooning aanvoeren, dat hetfeitvan al- die zulke plaatsen of bjeenkomsten alleen

gemeene bekendheid is,of dat het isover- voor ropenbaar'' verklaart, waartoe het pugenomen uit eenig gedrtlkt stuk,een buiten- bliek toegang heeftzonderdatheteenigereden
landsch nieuwspapier ofeenig ander geschre- behoeft op te geven voor zjn verbljt'
,alis
ven ofandersgegubliceerd stuk.Is delaster het,dat de heëng van entrée ofanderevoorgepleegd door m lddelvan vreemde papieren, waarden dentoegang eenigzinsbemoejeljken.
couranten of stukken ,dan wordt hj strat- 'tGevolg is,datmen zwaar gestraf'twordt,
baar gesteld,die hetartikelheeftingezonden a1s men bj nachtop straatoverluidsprekende
of doen plaatsen, of die tot hetinvoeren of een lasterljk feit, in den zin der wet,aan
en vriend mededeelt,terwjlmen vooreene
verspreiden van hetartikelop eenire wjze e
medegewerkt heeft. Het bezit op zlch zelf strafvan f 2,50 iemand de grievendste beleevan een lasterljk geschrift, een spot-, diging kan aandoen ten aanhoore van een

smaad- of hoonschrift is bj 0nsnietstraf- groot publiek in eene fatsoenljke sociëteit.
baar, zooals het wél was in hetlatere R0- Feiten, die iemands crediet aantasten, die
meinsche en in het 0ud Engelsche regt.Z00'n hem zjneneri
nr,zjn bestaan kunnen ontnegeschriftheettelibellusfl-tl
dl,
:.- Lasteriseen men, vallen bulten de termen der stratW et.

correctioneel misdrjf: de hoogste straf is
gevangenisstrafvan twee t0t vjfjaren met
eene boete van tweehonderd t0t vjfduizend

Dat doox eene burgerldke actie schadevergoeding verkregen kan worden van hem , die
door zjne Onregtmatige daad - hetnoode-

francs. (Tn strafzaken is de waardevan den

loos zonder geoorloofklinzigtm ededeelen van

stratbaarheid van den laster laat afhangen
van de zwaarte der straf! die gesteld is op
het tèit, dat valscheljk ls te laste gelegd.
Zjn de te laste gelegde feiten strafbaar volgens de w et,dan za1betregtsgeding tervervolginy van den lasteraar worden gesehorst,
ten mm ste als de lasteraar die feiten bj de
overheid heeft aangebragt, totdat door
den regter over dat misdrt
jf uitspraak zal
zjn gedaan. Het onderwerp van den laster is doorden wetgevernietbjzonderlogisch

daad is onregtm atig,m aar wordt straFeloos
gepleegd. Dat is eene tbut. Te rtlim isdik-

fkanedooronzenwetgevergesteldop50cents.
) zulk een feit - dezeschadeberokkendheeft,
Vreemd mag hetheeten,dat deCodePénalde vult.de leemte van de strafwet niet aan.De
wjls n0g de toelating van de exceptio veritatis.W aarom laatde strafw ettoe,datiemand

van zjn buurman,die eene ggede gevestigde

zaak heeft, waarin hem door 'tpubliek veel
vertrouwen geschonken wordt en moet ge-

schonken worden, vertelt,dat deze voor Jaren bj vonnis veroordeeld is t0t eene ont-

eerende straf? Het geval hceft zich voorgedaan. De daad is straFeloos,maar krenktin
en duideljk geregeld.Hetwetteljkbegripvan hooge mate het regtsbewustzjn. Het Gerlaster is in elk geval ruimer,dan het in het maansch beginsel?datiedervrjman Openljk

dageljksch leven wordt opgevat.'
t Gewone mag verkondigen watwaarisofwathj voor
spraakgebruik meent alleen laster te zien in waar houdt, moet in de beschaafde maatjken vooreen anderbeginsel,nadeaantjging van eenfeit,waarvan dewaar- schappj wt
heid door hem ,die het publiceerde,op gee- meljk,dathetopenbaren van feiten ten nadee
l
e
van
e
en ander dan alleen geoorloofd ist
nerlei wjze bewezen kan worden.W e
'lkan
de strafwetnietieder kwaadspreken en elken wanneer het bli
jkt, dat de npenbaring van

104en treFtm,maar zj trekthetbegrip toch
rulmer door shehts enkele bewtlsmiddelen
tedulden en slechtsinenkeleyevalleneenberoep t0etelaten op de exceptlo veritatis.Dit

ditfeitgemotiveerd wordt doorpligtsbetrachting.In zoover isdeuitdrukkingvandenCode

Pénalzuiver en Juist:wanneer de wet ofpla
nattzredesesfbnctionsou desesdevoirs''iemand

is goed.Maar van den anderen kantzjn de tot de openbaarm aking autoriseert,dan iser
eenestrafbaredaad.Nogduideljker,ruimeren
elementen van 'tmisdrjftebeperktopgevat g
en is het beroep op dIebewjsmiddelen o0k regtvu rdiger is de bepaling van het Buxger-
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ljk Wetboek: datde regtsvordering terzake Koninkljke Huis en de openbaremaqtenen
van laster,hoon ofbeleediging niet kan wor- ambtenaren wordenambtshalvedoordeJustitie
den toegewezen1indien niet bljkt van het aan 't oordeel van den regter onderworpen.
oogmerk om tebeleedigen,maarintegendeel Het privaat karakter van de strafvervolging
noodzakeljke verdediglng, regtmatige aan- treedt dus bj deze misdrjven n0g sterk op
klagt,verpligtinr om getuigenisderwaarheid den voorgrond en openbaartzich verder o0k
a
fte leggen,pllyten van ambt,post,bedie- in de straf zelve. Op verzoek van de beleening ofeene wettlge betrekking - b.v.van digde partj,nameljk,kan de regterbeveouders t9t kinderen,van meesterst0tbedien- len, dat het vonnis,waarbj de lagteraar
den, enz. - of 0ok andcere-t
/f-cf'
èdof.
9e- wordtveroordeeld,Op zjnekosten wordtgeoprltl
q/'
t
/ inzigten t0t de daad,welkeanders publiceerd,tenzj de beleediger openljk ter
honend of beleedigend zouden zjn,billjken teregtzittinq erkenne, dat de lasterljke of
grond en aanleiding hebben gegeven.''Z0o is honende ultdrukking hem leed doet.en hj
het goed. Z00 is het regt van vrjheid van den beleedigde houdtvoor een man van eer.
syreken,vandrukpers,van critiek,vangods- Dat noemt men: precantatio''.Afzonderljke
dlenst, zo0 is het huiseljk verkeer genoeg- strafbepaiingen tegen hen, die vreem de m o-

zaa:a gewaarborgd, en toch hetkTvaadspre- gendheden beleedigen,behe1stde wet van 28
ken van anderen ebneonregtmatige daad.De September1816,Stbl.NO.51,terwjldewet
sc
b
jhu0lns
dgraia
dvoorhetmisdrjfvan laster,o0k van 1Junj 1830,Stbl.NO.15 strektt0tben strafzaken verelscht,is:opzetbtj teugeling van hoon en lastertagen het openhetuitspreken of verspreiden van hetfeitmfàt baar gezag - 00k den Koning en het K0de bedoeling Om tebeleedigen nanimu ïl/l- ninkljk Stamhuis.Het uitgeven van naamriandi''. Beter n0g was het, om , in navol- looze geschriften en drukw erken- libel:paBging van het Burgerljk Regt aan te nemen, kw il - wordt geregeerd door de bepallngen
dat de schuldgraad bestaat in de ontsten- van het Souverein Besluit van 20 Januarj
fdlï.v van .g:pt
),'
Jpt?
/#
' zngi
gt tjdens de open- 1814,Stbl.NO.17.
baring van het feit.- Valsche beschuldiLasteyrie-Dusaillant (Charles Philiglng oDénonciation calomnieuse''is een spe- bert,graaf de), die zich door bevordering

dfek misdrjf, onderscheiden van laster,en deralgemeeneontwikkelingin Frankrjkzèer
bestaat daarin, dat men bj geschrifte eene xexdiensteljk heeft gemaakt, werd geboren
lasterltike aanbrenging tegen een ofmeerper- te Brives-la-Gaillarde den3denNovember1759.
sonen doet - zooals de strafw etzegt--aan Hj wasmede-oprigter der Société centrale et
de ambtenaren van de Justitie ofpolicie.Het nationale d'agriculture,- van de Société de
wordtgestraftmetéén/
astraf:gevangenis van
ten hoogste e0n #
Jaar en eene boete van ten
hoogste drie duizend francs. De ontzegging

vaccine,- van de Société philantropique:van de Société d'instruction ôlémentaire en

anderedergeljkegenootschappen.Hjbehoorde
voor zekeren tjd van zekere burgerljke of t0t de bloedverwanten en vrienden van LP
burgerschapsregten is voor den lasteraar of Jlydf
f:en deeldein diensstaatkundigegevoeden lasterljken aanbrenger eene bjkomende lens en menschlievende bedoelingen.O0k bleef
accessoire- straf.Hetkan zjn,dathet hj getrouw aan bepaaldewjsgeerigemeenin-

r
egt van vrjeverdediying in regten eenete- gen en popgde eene vereeniging te stichten
lastelegging of beleedlging t0t eene geoor- t0tbehandelingvanwjsgeerigevraagstukken.
loofde daad verheft.Evenwel kan de regter Zjne geschri
ften zjn in het algemeen van
bevelen, dat
populalren inhoud, met uitzondering van
dergeljke uitdrukkingen, zjn

ze niet ter zake dienende, w orden gesuppri- eenige verhandelingen over den landbouw ,
m eerd, en kan hj bovendien de schuldigen waarop htlzich met tjver had toegelegd.Met
bestraFen met eene vermaning, en den ver. groote onbaatzuchtigheid ondersteundehj uit
dediger zelfs voor een tjd in de uitoefenin: eigen m iddelen de uitgave van vele nuttige

van zjn ambt schorsen.Destrafbaarheid kan handbneken.O0k is men aan hem de invoehier alleen in den vorm liggen,en de straf- ring der steendrukkunst in Frankrjk verregter kan geroepen worden, om over zooda- schuldigdt terwjl hj landbouw en veeteelt
nig feit zjn oordeeluitte spreken.Eenespe- aanmerkeljk verbeterde.Hj overleedteParj:
ciale regeling van dit punt voor de advoca- den 5denNovember1849.- Zjnzoon Ferditen en Procureurs vindtm en in het W etboek nand,geboren te Parjs in 1810,Btudeerdein
van Burgerljke Regtsvordering en in het zoo- de bergbouwkunde, werd in 1830 adludant
genaamde pReglement van orde en discipline
voor die ambtenaren''.Zie over mBeleediging
van ambtenaren''het artikelIltl''
urie.Iletuiten
van snlaad en scheldwoorden,zonder daartoe

van zjn grootvader Lafayette,wast0t1837
werkzaam bi
j de bruggen en wegen,en zag
zich vervolgens geplaatst bj het minigtérie
van Oyenbaar Onderwjsen eindeljk bj dat

uitgetergd?geprovoceerd,te zlln,wordt,z00 van Blnnenlandsche Zaken en EeredienBt.In
het feit niet valtin andere termen der strafwet,bedreigd met geldboete t0t5 franc8.De

provocatie neemt hier bj den geprovoceerde
de strafbaarheid weg.In zaken van hoon en
laster vervolgt en onderzoekt de Justitie niet
ambtshalve,zocals gewoonljk,maar alleen

1842 benoemde het kiesdistrictSt.Denishem

t0t afgevaardigde.Hj voegdezich bj de linkerzjde en nam jverig deelaan dehervormingsbeweging van 1847.Bj hetbankette
St.Denis was hj voorzitter.Nadeomwenteling van 1848 stemde hj in de Con8tituértmde en W etgevendeVergadering metde

op klagtejpplainte''?van denbeleedigde.H oon
en laster tegen den Koning,deledenvanhet gematigde republlkeinen,doch keerde na den
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Btaatsstreek van 2 December 1851 t0t het in 1691 t0t buitengewoon en in 1693 t0t geambteloos leven terug.Hj istevenskunste- woon hoogleeraarin degeneeskundebenoemd.

naar en oudheidkundigelmen heeftvan hem Hjaanvaarddelaatstgenoemdebetrekkingmet
eenebelangrjke:pllistolrede lapeinturesul
. eene redevoering: rDe oflicio medici''.Later
verre(1837- 1858,33aoev)''.In 1860 ishj werd hj 0ok belastmetdelessenindekruidbenoemd tot 1id der Acalémie des Inscrip- kunde en aangesteld t0tljfartsvan deprintions.- Adrien J>!e,
:,markies de Lasteyrie- ses-weduwe van Oran
je-Nansa'
t.Hj overleed
illdillclf, een neef van den voorgaande en den 26stenJulj 1726.
desgeljkseen kleinzoon van Lafaydtejwerd Latania Commers.isdenaam vaneenplan.

geboren den 3lsten October 1810 op het kas- tengeslacht uit de familie der Palmboomen.
teel Lagrange in het departement Seine et Het onderscheidt zich door een 3-deeligen
Marne, trad in dienstvan donna M aria,ko- kelk en eene 3-deelige bloemkroon,dooreene
ninyin van Portugal,en nam deelaan deex- 3-kernige bes en eene regtstandige kiem.Van
pedltie van d0m Pedro,w elked0m M iguè'lten de soorten noemen wj:rZ.bofboniea Lam.
''
va1bragt.In 1842 werd hj lidvan deKa- die op heteiland Botlrbon groelten 10 Ned.

mervan Afgevaardigdenin Frankrjk en nam

el hoog wordt, prjkende met eene blader-

er plaatg in het regter centrum.Na de 0m- kroon,die 7 Ned.elin middelljn heeft,wenteling van 1848vertegenwoordigdehj in en L. rzllrc Jacg., die op het eiland Mauride Constituérende en MTetgevende Vergade- tius gevonden wordt.
ring het departement Seine etMarne en beLatent,zie onder W axmte.
hoorde er t0t de behoudendepartj.W egens Lateraan is de naam van een plein te
zjne afkeerigheidvan LodewnkNapoleonwerd Rome. Het ontleende zjn naam aan het oudhj na den staatsstreek van 2 December1851 Romeinsche geslacht Lateranns, hetwelk t0t
uit het land verbannen, doch keerde na de aan den tjd van keizerNerodien grond en
amnestie van 1852 terug zonder zich verder de aldaar aanwezige gebouw en bezat.Nero
metstaatkundigeaangelegenhedentebemoejen. deed den laatsten eigenaar,P lautius LateraLastm an (Pieter),een verdiensteljk Ne- zlfz:,ter dood brengen en maaktezichm eester
derlandsch schilder, geboren omstreeks het van diens bezlttingen, zoodat00k het LateJaar 1581,ontving aanvankeljk onderwjsin raansche paleis het eigendom des Keizers
de kunstvan Cœmelis rczlHaarlem enoefende werd. Constantqn de G'
rpofe gaf hetten ge-

zich vervolgensin Italië.Zjnestukken wor- schenke aan den Paus.Deze en zjneopvolden zeer geroemd,saaar komen zelden voor. gers vestigden er hunnen zetel, tgtdat die
Twee van deze: rDe opwekking van Laza- verlerd werd naar Avi
gnon!terwjlzj later
rus''en rDe vlugtnaar Egypte''wareninhet hun lntrek namen in hatVatlcaan.Merkwaarbezit van Kramm te Utxecht. Van andere dig is vooralde kerk van St.Jan van Late-

schilderjen zjn gravuresvervaardigd,zooals ranus,door Con8tantj;n de Groofenaastdat
van: rAbraham met den engel''door& elzl paleis gebouwd. Zj onderscheidt zich door
Somer,- rEen landschap met den Jongen haren bouwtrant en door hare talrjkereliTobias'' door J. I'risins, - en pEen land- quieën, terwjl er sedert 112Q onderscheidene
schap m et ruïnen''door J.nan Noort.Zeld- kerkvergaderingen (zie Concilieq gehouden

zaam zjn voorts de etsen van dien kunste- zjn.Thans nog neemtdenieuwgekozen Paus
naar; van deze vinden wj vermeld:rludith met een optogt te paard deze kerk in bezit.
en Tham ar in eelz landschap'' - pEene ge- Bj haar voorportaalbevindt zich het balcon,
slujerde vrouw ondereen gewelf''- en Een vanwaar de Paus zjn zegen geeft aan het
Duitsch burgemeester''. Sommigen schrtven volk. Op hetLateraanplein heeftm en voorts
aan hem de kunst t0e om gravures te illu- de kapéldie de ScalaSanta omsluit,nameljk
minéren. Rembrandt en Livens waren zjne een trap,dievolqensde overleveringafkomleerlingen. Zjn stuk: rDeolexstaatsie van stig isvan hethulsvan PilatnsteJerusalem ,
Listeren''w erd door Jan & z en Vondelbe-

alsmede de l
taqél San Giovanniin fonte
zongen.Hj overleedte Haarlem in 1649.- met een koepel, dle gedragen wordtdoor 8
O0k zjn zoon Nieolaeswaseenverdiensteljk prachtige zuilen van porier.

schi
ldea
rné
en gravellr.
Lat

Laterna m agica,zie Toorerlantaarn.

(Petrus),een verdiensteljk ge- Latham (Robert Gordon)teen Engelsch
neeskundige, geboren te Périgueux den zden taalkenner en ethnoloog,geboren in 1812 te
Februarj 1658,studeerde te Montpellier in Billingborough in hetgraafschap Lincoln,bede medicjnen, verwierf te Valence in 1677 zocht de schoolte Eton,vertrok in 1829naar
dedoctoralewaardigheid,hoordeteParjsde de universiteit to Cambridge en promoveerde
voorlezingen van B onrdelot. geneesheer van aldaarin de geneeskunde.Niettemin hield hj
den graaf de Xocïlldd en later van den prins zich bj voorket
lrbezigmettaalkundige stude Cpw#len vermaarddoorzjnepRecherches diën,en nadathj in 1832en 1833 eene reis
surla vipèle(1670),alsmededievanLlmery. naarDenemarken en Noorwegenvolbragthad,
Daarna vestigde hj zich in zjne geboorte- bepaaldehj zich bj deSkandinavischetalen.
stad, doch daar hj zich onvoorzigtig over HtJ
'leverde vertalingen van:rAxel''en pFrikerkeljke zaken had uitgelaten,moesthj de thiof'' van Tegnér,alsm ede het w erk :uNorwa
y and the Norwegians (1840,2 dln)
G:.In
vlugt nemen.Hj vertrok in 1685naar Rot.
terdam ,vestigde zich vervolgensteLeeuwar- zjn: rAbstract ofRask': tJsay on the sibiden en zag zich door curatoren der hooge- lants ete.''en pAn addressto the authors of
Bchool te Franeker eerst t0t lector, dM rna England and America on the necessity of
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emodellingthealphabeth''poogdehjdeaan- de vleugels z00 lang zjn alsde ronde,bin'
Lacht Van het pabliek op het phonetische nenwaarts gebogen kiel, - voorts door 10
,t
elsel te vestigen Voorts schreef hj:sAn meeldraden, van welke doorgaans 9 t0teen
irammatical sketsch ot'the greek language''. bundel zjn zamengegroeid, doo1*een onge-

n 1840 werd hjhoogleeraarindeEngelsche
uonden, waarna hj zjn geschlift:rOn the
rnglish language (1841;5dedruk 18G6)''in
tetlicht gaf,waarin hj degeschiedkundige
'
ntwikkeling der Engelsche taal beschrjlt.
laaropvolgden:pElementary gramm ar ofthe
r
nglish language(1843;nieuwedruk 1852)''
,
ymology of the English
p History and et
Anguage (1845)'', - en rllaldbook ofthe
rnglish language (1851)''. O0k schreefhj:
Outlines of logic, applied to grammar and
tymology (1847)''- rNaturalhistory of'the
arieties of man t1850)''/ - rMan and his
ligrations(1851)'', rDescriptlveethnology
1859,2 d1n)'',- en rNatlonalities ofEuroe (1863,2 dln)''
. Hj behoortt0tde stich3rs der PhilologicalSociety te Londen.Eineljk zjn vele opstellen van zjne hand in
k
jdschriften verstrooid,terwjlhj in dedagladen optreedt als een kalm strjder voor
rjzinnigebeginselen.Intusschenheetthj de
eneeskunde geenszins ter zjde geschoven,
laar bekleedde achtervolgens de betrekking
an artsbj hetSt.Jamesen St.George disensary, - van leeraar in de geregteljke
eaeeskunde, - en van assistent-arts in het
Iiddlesex-hospitaal,terwjlmen eindeljk de
= 1 en letterkunde aan de universiteit te

steeld vruchtbeginsel met vele eitjes, door
een ljnvormigen of naar boven verbreeden
stjl,aan deeenezjdebehaard,en dooreene

zam engedrukte peulmettw ee ofmeer eenigzins bolvormige zaden meteen ovalen navel,

die vôör den tjd der rjpheid van hetzaad
meteen propjebedektis.- De soorten zjn
veelalklim planten,die in de gematigdeluchtstreek voorkomen;debladerenzjnat
kebroken
gevind, en dikwjls ontbreken de blaadles
geheelofgedeelteljk.Debladstelen zjnBoms

bladachtig verbreed, aan den t0p in enkelvoudige ofvertakte klaauwieren uitloopende.

De bloemstelen zjn okselstandig en dragen

ééne!twee ofmeerbloemen.Hetaantalsoorten ls zeer groot,en men heeft ze gemakshalve in afdeelingen gesplitst. T0t de Neder
landsche soorten behooren:L.d.pkccc L.,bj
w elke de bladeren doo1*eenerankm et2groote
spies-eivormige steunbladen vertegenwoordigd

worden;zj heeftéénbloemige bloemstelen en

gelebloemen,en komtop zandgronden voor,
L.F'
I:tIJI L., met bladvormige bladste-

len,kleine steunblaadjes,1- tot z-bloemige
bloemstelen en roode bloemen;zj groeitop

vochtige graslanden, - L. .stzfï'
tlv.v L. met

éénbloemige bloemstelen, die lanjer zjn

dan de bladsteel, met kelktanden d1e dubbel
laatsing eener ethnologischeafdeeling in het zo0 lang zjn a1s de buis,met eene korte
ristallen paleis te Sydenham,benevens eene peul, ée
'nlukkiqe bladeren en groote roode,
ieuwe uitgave van Joltnson's:rDictionary of blaauwe of w ltte bloem en, - L. pratenle English language (1864- 1866,2 dlnl'' .:ï,: L., ook we1 gele '?tliàkep genoemd, met
a,
n hem verschuldigd is.
3-t0t lz-bloemige bloemstelen,gele bloemen

Lathraea L. is de naam van een planlngeslacht uit de familie der orobancheae.
Eetonderscheidtzich dooreenklokvorm igen,
.s
lippigen kelk, eene z-lippige bloemkroon
keteene gave boven-en eenekortere,3-l0bige onderlip,door 4 meeldraden,van welke

en eenjukkige bladeren,- L.flàerpq
sçf.
vL.
of de aardaker, met kantigen stengel,roode
bloemen,éénjukkigebladerenenknoldragende
wortels,- L..pJ!'lI.sf#'ï.:L.metongevleugelde

bladstelen,2-t0t3jukkigebladerenenpaarsej
daarna blaauwe bloemea, in moerassige

langer zjn,dooreen bovenstandigenejer- veenstreken tierende, L.sylrestris L.m et
j
ok met vier pariëtale zaadljsten en eene ljn-lancetvormiqe blaadjes,van binnenrozenkkelvormige schjf aan den voet,door een rood en van bulten groengevlektvlagle,roode

;
jlmeteen z-lobbiyen stempel,endooreene vleugels,groenaehtigekielentusschenboom en
aelzadige, eenhokklge,m in ofm eer z-klep- tevinden, en L.Ilff
/pfil.
vL.metljn-lanige zaaddoos.InNederlandsch Limburggroeit cetvormige ofl
ancetvormiqe blaadjes,helder
z. Rquamari
a, een wortelparasiet m et een roode bloemen en drieribblgepeul;zj groeit
'

leezig geschubden w ortelstok en eene digte

desgeljks in de bosschen. Sommige uitkr van vleeschkleurige, naar ééne zjde ge- heem sche soorten worden a1s sierplanten aaneerde bloemen. Deze laatste staan in den
kselvan vliezige schubben,m aar missen de

qekweektj zooals L.tl
#/rtxf'
..
:L.metprachtlge paarse, rozenroode en witte geurige

zjdelingsche schutbladen der bremrapen bloemen.
lrobanche). De geheele plant heeft eene
Latijnen (Latini) is de naam dervoorpzenroode kleur en werd voorheen gebruikt malige bewoners van Latium. Zj vormden
gen kramp en buikloopbjkinderen.In het een oud-ltaliaanschen stam ,diewaarschjnljk
zlden van E uropa heet'tm en voorts L.dan- in overouden tjd uit het noorden naar de
vflg L.,die een scherpen,bitteren smaak
3eft.

vlakte op den linker oever van de Tiber is

getrokken,om erzich tusschenhetSabjnsche

Lathyrus L.is de naam van een planten- en Albaansche gebergte en de zee tevestigen.

3slachtuitdefamiliederVlinderbloemiyen. Volgens de sage bestond dekern van ditvolk
et onderscheidt zich door een s-slipplgen ui
tAborigines(inboorlingen);daarbj voegden
zlk, wielsbovenste slippen korter zjn dan zich de Arcadiërs onderEnander en vooralde
)onderste,eene vlindervormigebloemkroon, Trqjanen onder Aeneas,waarna zj gezamenier vlag dikwjls aan weerszjden van den ljk het volk der Latl
jnen vormden,een
)et van een aanhangselvoorzien is,terwjl naam ,daaraan d00rAeneastereerevankoning
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Latin%s gegeyen.Afen laatdezen zbatinns af- terug. Toen ecbter in 341 de Romeinen weiBtam men van I'
aunus,Tïcl,sofSatnrn'us,oude gerden aan hetverlangen derLatjnen tev0lvolksgoden,evenals Janu ,en m en vermeldt, doen,om uitdezen ée'n der Romeinsche con-

dathj te Laurentum taan de kusttusschen suls te benoemen, grepen de Latjnen naar
Ostia en Lavinium)geheerscht,Aeneasgast- de wapens,doch reedsin 340 leden zj met
vrj ontvangen en hem zjnedochterLavinia de Volscer8 en Capuanen de nederlaag bj

ten huweljk geyeven heeft,waarnadeze de
door Aeneas gestlchte stad Lavinium noemde,
dat hj daardoor in een oorlogisgewikkeld met Tv ngœ,koningderRt
ltulers,waarin
hj,evenalszjn opvolgerAeneasin denstrjd

Trifanum ; in 338 waren alle steden van Latium aan de Romeinen onderw orpen en ont-

vingen gedeelteljk het Romeinsche burger-

regt. Te Antium en Terracina werden R0meinsche koloniën gesticht,waardoorhetland
tegen den Etruscischen vorstM ezentius,we1 afgesloten werd van de kust.00k andere genverwonnen heeft, maar toch gesneuveld is. westen voegde men bj Latium, zoodat dit
Beiden werden onder de goden geplaatst,
zich uitstrekte t0toverde rivierLiris(Garide eerste a1s Jupiter Zcficrï,v en de tweede gliano) t0t aan de plaats waar de berg Mas-

a1sJupiterfldkdq
:.Men vermeldtvoorts,dat sicus(Mondragone)degrensvormdevanCamdaarna Aseaniu.
n(Ju1us),de zoon van Aenetu , panië.Ter onderseheiding van het aloude Laill vrede het bewind gevoerd en A lbalonga

gestichtheeft,werwaarts hj zjn zetelverplaatste, terwjl voorts deze door Sylvi'
as,
zjn zoon of zjn broeder,werd opgevolgd.
Uit Albalonga werd op den Palatjnschen
heuvel Rome gebouwd. Om den tjd van 3

tium gaf men daaraan den naam van Latium
l#J'ecfvvl of novum.D e onderworpenen vormden eeizgeheel,datm et een gedeelte vanhet
Romeinsche regt begiftigd w erd.Een derge-

1jk regt werd later 00k aan anderesteden
toegestaan en ontw ikkelde zich allengs t0t

eeuwen tusschen de stichting van Albalonga
en Rome aan te vullen, heeft men daarin
een aantal koningen geplaatst,die allen den

hetLatjnscheregt(JusLatii),dathetmid-

gesplitst, die in opene gehuchten, voorzien
van een ommuurden burgt,gevestigd waren.
Zulke gehuchten warenz behalve de reeds
genoem de:Antium ,Aricla,Lanuvium ,Velitrae,Cora,Norba,Setia,Privernum , Suessa
Pom etia, Tibur, Tusculum en vele anderen,
toenmaals in deCampagna diRoma zich ver-

bruik van de gelegenheid,om kerkeljke her-

den hield tusschen het regt van den burger

en datvan den vreemdeling.- EenLatî
jnsoh
bjnaam van Sylriwsdragen(zieonderRome). A'
eizerr'
tjk werd in 1204 doorde kruisvaders
Hetvolk derLatjnen en denaam Latium te Constantinopel gesticht? doch verdween
breiddeninoveroudentjdzichzuidoostwaarts reeds in 1261.- De Latl
jnseke taalisdeuit t0t aan de Terracina.Niettemin hielden zelfde alsde Romeinseh,
e(zie onderRome).de Volscersn0g vele steden bezet in de P0n- De Latl
jnsclte Kerk eindeljk isdezell
dea1s
tjnsche moerassen,welke men voorsteltals de W esterseke (zie Kerk).
in die dagen bewoonbaar. In het gebergte
Latim er (Hugh),een martelaarderHernaar hetnoorden heerschten de Sabjnen,en vorming in Engeland, geboren in 1490 te
naaT de noord-oostzjde deAequiërs en de Thuröaston in het graafschap Leicester,stuHerniciërs. W aarschjnljk was het land in deerde te Cambridge in de godqeleerdheid,
dien tjd vruchtbaar,goed bebotlwd en bezet berokkendezichvelerhaatdoorzkneverlichte
meteenetalrjkebevolking,invelegemeenten prediking en m aakte onder H endrik VIII gevormingen in te voeren.De cardinaal W olsey
riep hem deswegevoor de regtbank,ingesteld
m ethet doel,om aan dehervorming eischende
beweging een einde te maken.Niettemin ging
Latimer voort op den ingeslagen w eg,en de

omstandigheden begunstigden zjne pogingen,
heFend; vele daarvan zjn geheelen alver- zoodat hj in 1535 zelt'
s bisschop van W ordwenen. Sommige gemeenten vormden bond- cester werd. Geruimen tjd schepte Hendmik
genootschappen t0tgemeenschappeljke bevei- V1II behagenin zjnevrjmoedigeverkondiliging. H et voornaamste van deze was het ging der waarheid. Na de teregtstelling van
bondgenootscbap,aan welks hoofd Albalonga Cromwellevenwelwerd 00k Latimer opgeroestond, - het omvatte 30 gemeenebesten der pen om de ze8 artikelen des geloofs te be-

OudeLatjnen (Latiniprisci)talzoogenoemd zweren,door den Koning opgesteld.Hj liet
om zich teonderscheiden van de bewonersder echter veel lieverzjn bisdom varen en trok
buitenLatium verrezeneLatjnschegemeenten. zich terug van het openbaar leven.Nu werd
Na de afschaëng van hetkoningschap,was hj op aansporing van Gardiner,het hoofd
er de hnogsteam btcnaareen dictator,dielater der R.Katholieke partj,in hechtenisgenovervangen werddoortweepraetores.Nadever- men.Eerstbj detroonsbekl
imming vanEdw
w oesting van Albalonga plaatste zich Rome Jr# VI herkreeg hj zjne vrjheld en werd
aan het hoofd van dat bondgenootschap en

met Cranmbr en Ridley een aanvoerder der

verkreeg daardoor de opperheerschappj,die Protestanten, zonder evenwel eenig ambtte
echter bj den valvan den laatsten Koning aanvaarden. Toen koningin M aro de teugels
vernietigd werd. Een nieuw verbond kwam

van het bewind in handen kreeg,daagde Gar-

t?tstand doorden Romeinschen consul%w

dler hem voor den staatsraad. Hti had gemakkeljk de wjk kunnen nemen,maar hj

r'
w # Cas8i%8 in 493 vöôr Chr.,en daarm ede
vereenigden zich o0k de Herniciërs.Deze en

verscheen en werd den 13den September 1553

4eLatjnen werden echterafvallig,toenRome m et de overige Protestantscha bisschoppen in
in 390 vöör Chr. door de Galliërs met den den Tower opgesloten.Men bese'
huldigde hem
pn4ergang bedreigd werd,doch keerden later in de eerste plaats van hoogverrMd en stelde
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hem daarna voo1* eene commissie t0t wering te Cambron in Henegouwen omstreeks 1475,

der ketterj.Iatimer bepaalde zich gedurende studeerde te Parjsen werd ermeesterin de
zjn procès, dat 2 jaren aanhield, t0teene vrje kunsten en hoogleeraar in de wjsbevrjmoedige beljdenis van zjn geloof, en geerta.Later vertrok hj naarLeuven,waar
werd met Ridley t0tden brandstapelveroor- hj zich belasttemethetbestuurvan een gedeeld. Toen beiden den 16den October 1555 sticht,voorbehoettigestudentenbestemd.Hj

dien te Oxford bestegen, sprak Latimer t0t werd br voorts1id van den.senaaten van de
zjn vriend:pBetoon u een man,Ridley;wj faculteit van kunsten,was deleermeestervan
zullen heden in Engeland een lichtontsteken, Robert de Croy, later bisschop van Kamerjk,
dat nimmer za1 worden uitgebluscht!'' Zj en van diens broeder Clbarlen de Croy:later
stiervenm etongemeenekloekmoedigheid.Eene bisschop van Doornik, promoveerde in 1519
uitgave der ,W-orks'' van Latimer werd in t0t doctor in de godgeleerdheid,en werd er
in 1535 t0t hoogleeraar in de theologie be1845 in 4 drelen bezorgd door Corrie.

Latitudlnariërs lsde naam eenerpartj noomd,waarna hj 2 aanzienljkepraebenden

der Engelsche Episcopalen,die gedurende de
religietwisten in de dagen van KarelI zich
verhief,vooralte Cambridgegevestigdwasen

vcrkreeg,inquisiteur w erd en rectorder universiteit, en den 29sten M ei 1544 overleed.
lEè
(
i!li
j
l schreef: pDe trium linguarum et studii
jk'

tegenover de partj dereedweigeraarsstllnd, theologiciratione (1519),',- rApologia pr0

welke de Anglikaansche Kerk (zie aldaar) dialogis''1- !Adversus librum Erasmidesarvormden.Zj wilden,evenalsdeRemonstran- cienda Eccleslae concordia,,,- nwrticulorum
ten in 0ns Vaderland,door vrjeverklaring doctrinae F. Martini Lutheri, per thlmlogos
en opvatting d0r verschillende leerstukken Lovaniensesdamnatorum ratio(1520)''1waarop
verzoening en overeenstemmingt0tstand bren- een tegenschritt van L'
uther volgde,- sResen.Zj maakten onderscheid tt
lsschenwezen- ponsio ad Lutherum etc-'', - pDe primatu
ljke en weinigbeteekenende leerstukken,- Romani Pontifcis adversus Luthexum''
beweerden dateerstgemeldeeenvoudig en dui- ,1Responsio ad Elleboron Joannis Oecolam-

deljk en metde beloftedeseeuwigen levens pa
dii''
! - oDe confessionesecretaetc.(1525)''
.
bekrachtigd moesten w ezen,zooalshetgeioof - plulbellus de ;de et operibus etc.(1530),,,
utatignum adversus Guil.Tindalum
pconf
libritres'') XDe matrimonio'') fDe quibusdam articulis in Ecclesia controversis'',

aan G0d en den Christus, - beschouwden

-

de drieëenheid niet a1s een eigenljk mystérie,- wilden allen strjd overditdogmavermjden, noemdenhetavondmaaleenebevestiging van het Christeljk leven,- onder-

XDisputatio quodlibetica (1559)'',- en pDuae
epistolae etc.(1544).''

Bartl
tolomensZlfopa:ofBavtlïllemi* 0::0.,
scheidden de leer der schrift,welke 0ns 0pleidtt0t zaligheid,van de kerkleer,- namen geboren in 1485 te Arlon in hetgroothertoghet Symbolum apostolicum aan als overeen- dom Ltlxemburg.Hjwasachtervolgensleeraar

stemmend met de uitspraken desBjbels,- in hetLatjn te Trier,in derhetoricateKetlverwierpen onverdraagzamen geloofsjver en 1en,en redor van het collège te Freiburg in

verkettering, - en waren van meening,dat de Breisgau. Hier leerde h'
rt
umu hem kennaar Trier temen in eene dw aalleer gelooven en toch zalig nen. Later keerde
w orden kan. svegens de niet zeer scherpe rllg en vertrok vervolgens naar Leuven,
bepaling van hunne geloofsleer werden zj W aar hj Johannest
gfz
ll
rplil.
çvan Sleiden ontd00r anderen met den naam van Latitudinarii moette. Voorts spoedde hj zich naarParjs,
bestempeld,welke het eerst voorkomtin de: waar hj betrekkiàg aanknooptemetGnilQlReligion du latitlzdinaire (1696)''van Juriew. -lw aYudaews, op wiens voorspraak lYrann T
O0k noemde men hunne gevoelens pde gods- hem benpemde tothoogleeraar in dew elspredienstleer van den breeden w eg''.Intusschen kendheid aan het Collège de France.Inweerhebben zj zich zeerverdiensteljk gemaakt, wi1van den tegenstand van velen - 00k van
daar zti aanleiding hebben gegeven,datin Erasmns aanvaarddehj zjnambtmeteene
de 17de eeuw verschillende kerkeljke leer- uitmuntende redevoering en verklaarde m et
stukken door geleerde mannen in meergem a- grooten roem de geschriften van Cieero.Netigden geest w erden behandeld, - vooral gen Jaren was hj er werkzaam en deed indool- Tltomas Wffrzldf.Totde secte der Lati- middels eene reis naar Italië,waar hj t0t
tudinaz-iërs behoorden vele uitstekende m an- doctor in de regten bevorderd werd.In 1542
nen, zooals Clnillinywortlt, Cwdwortlt, .BIJII, vertrok hj naar Trier, waar de Keurvorst
Clarke enz.- Tegenwoordig bezigtmenden hem t0t raadsheer had benoemdjen vestigde
naam Latétudinarièîrs v6elalvan hen,die zich zich te Coblenz, waar hj in godgeleerden
m et betrekking t0t de zedeleer aan m inder twistgeraakte metB'
aeerus.W egenszjneuitgestrenge beginselen gebonden achten,oto0k stekende bekwaamheid zond Karel F hem in
van hen, die wélin hetalgemeen de leerder 1546 naar Regensburg, om aldaar aan de
Kerk omhelzen, maar door eene zekere on- zjde der R.Katholieken deeltenemen aan
bepaaldheid in de leersttlkken alle twistvra- het twistgesprek met de Protestanten.Twee

gen willen vermjden.
Latium ,zie Latqnen.
Latom us. Onder dezen naam vermelden
wj:

Jaren laterbenoemdedie Vorsthem,opaanbeveling van V%
Lqli%n,t0traadsheerderKeizerljke Kamer te Spiers.Nadathj vervolgens op nieuw strjd had gevoerdtegen JaJaeoblis Latomus of Jaeques * J#.
:t)p, een coll.
v Andrê(Schmidlin)en tegen PelrnsDaverdiensteljk godgeleerde.Hj werd geboren JAea>.
:,overleed hj te Coblenzin 1566.Hj
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was een uitstekend beoefenaarder Latjnsche
letterenen tevenseen goed Latjnschdichter.
Hj schreef:plmperatorCaesarMaximilianus
defunctue,Carmen (1519)'',- pActio memorabilis Franciscia Sickinren,cum in Trevirorum obsidionetum in exltu ejusdem (1523,
een gedicht)'',- mGratulatio in coronationem
Regis Romanorum etc. (een gedichtl'',fElegia deAustriaenomine(1527)''
,- 7Summatotiusrationis diFerendi(1527en 1042),,,
-

o
porati

schonk.In den Trolaanschen oorlogbevond
ztj zich aan de ztjde der belegerden.00k in
de rodyssee'' wordt zj vermeld. Volgens
Heslodu is zj eene dochter van Coins en
Phoebe, eene zuster van Astero en eenezeer

zachtmoedige godin. Andere bjzonderheden

omtrent de geboorte van Apollo en Artemis

en omtrent hare betrekking totHere(Juno)
vindt men eerst bj latere schrjvers.Doorgaans Merd zj tegeljk met hare kinderen

funebris in Obitum Richardi,ar- gehllldigd.

j bec
hiepiscopiTrevirensis (1531)'',- oEyitome Latouche (Hyadnthe Thabaud de,e),
commentariox'um dialedicae inventionls R0- kend onder den naam Hewvi ZlfolcF?
een
t
da
ot
l
ip
oh
ni
esAjri
colae(1533 en laterl'?)- ?!Anno- Fransch schrjver en dichter,werd geboren
ln Ciceronis libxos de oëclls, de den zden Februarj 1785 te La Chatre in
Amicitia,de Senectute,in Somnium Scipionis Berri,ontving in dien onrustigen tjd tePaetParadoxa (1534enlaterl'')- uitgaven van rjs eene gebrekkige opvoeding en bekleedde
een aantal porationes''van Cieero,- pora- verschil
lendeonderqeschiktebetrekkingen.Intiones'' door hem zelven gehouden,- mltes-

middels hield hj zlch bezig metletterkundiponsio ad epistolam Mart.Bucerietc.(1544)'') gen arbeid en leverde in 1811 eenige geestige
cscholiae in dialedicam Georgii Trape- relegenheidsstukken. O0k in den rMinerve
zuntli (1545)''?- rAdversusMart.Bucerum littéraire'',en de sFranee littéraire''en vooral
de controversils quibusdam (1545),,, rx;- inden pFigaro''plaatstehj eenaantalschrantae in O moedias Terentii(1552)''
,- rRes- dere opmerkingen over personen en om stanponsio ad imptldentissima convicia et calum- digheden.Voortsleverdehj artikelen in den
niasPetriDatheni(1558)/'
,- pResponsiode XMessager'' en in den rconstitutionnel'' en
doctasimplicitateprimaeEcclesiaeetc.(1559)'', trad op als een voorstander van den republi-

rAd

furiosas PetriDatheni criminationes keinschen regéringsvorm. A1 die geschriften

de Verbo Deietc.(1560)''
,- en pEpistolae bleven echter nagenoeg onopgemerkt,enevenduae duorum amicorum (1567),',terwjlzich zoo ging hetmetzjnepAlémoiresdemadame
zjne opmerkingen overde msermones''en de Manson (1818)'',- sclementXIV etCarlo
Ars yoetica''van Horati%tsin handschriftin Bertinazzi (1827)'', - en solivier Brusson
de Leldsche bibliotheek bevinden.
(1826,2 d1n)'.Daarentegenbaardehjopzien
Jaeobus Zlfopzl: of Jaeqwes A cq
sq
sps, een door zjn geschiedkundigen roman: rFragoneef (broedersz00n)van den voorlaatste.Hj letta (1829,Qdln)''
,endaarop volgde:rGranwerd geboren teCambron omstxeekshetjaar geneuve (1835)2 dln)'', rFranceetMarie
1510,studeerdevermoedeljkteLeuven,legde (1836,2 d1n)'',- rAymar (1838,2 dln)'',zich t0e Op de godgeleerdheid en deLatjn- -pLé0 (1840,2 dln)'',- pUn mirage(1842)'',
sche dichtkunst,ontving in 1555 een beneien mAdrlenne (1845)''.Zjn drama:pLa
cie te M echelen,w erd in 1562 kanunnilt in reine d'
Espagne (1831)''vond geen bjval,de St. Pieterskerk te Leuven, en overleed zjnebljspelen:pselmoursdeFlorian (1818)'
den 29sten Julj 1596.Hj sehreef: ppsalmi en pLe tour de faveur (1819)''evenmin.Veel
Davidis XXX in carmen elegiacum conversi gunstiger werd:>La valléeaux loups(1833)''
(1533)'',- mpsalmiXL inversibusexpressi ontvangen,eeneverzamelingvan opstellenen
(1558)'' - ppsalmi C in carmen conversi gedichten. Hj bezat e:n ultstekenden proza(1582)'', - pDavidis, regis et prophetae, stjl, en zjne verzen zfn ongemeen welluiPBalmiomnes in carmen couversietc.(1587)'' dend.Van hem versc,henen n0g de beidedichtpsyl
vula diversorum carminum (1571)'',- bundels: rAdieux (1843)'' en plues agrestes
rJeremiae prophitae Threni carmine redditi (1844)'',en hj overleed op zjn buitenverbljf
te Aulnay bj Parjsden gdenMaart1851.
(1587)''.
Joltannes Latomws, een verdiensteljk La- Latour (Baillet de),een oud-adeljk getjnsch dichter.Hj werd geboren te Bergen- slacht, thans n0g in oostenrjk en België
op-zoom en omhelsde den geesteljken stand, bloejende,is afkomstig uit Bourgondië,en
zag zich benoemd t0t overste van een kloos- zjne oudere ljn vestigde zich tentjdevan
ter bj Herenthals,begafzich voorde belan- P hilips #,e Goede in de Nederlanden.Hetontgen van zjn kapittelnaar Rome,waarhj leende zjn naam aan hetmajoraatLatourin
door lregorins Xfff welwillend ontvangen Luxemburg, hetwelk in 1;19 t0t een Z'M fwerd, en overleed te Antwerpen in 1578. schap verheven werd. Het kasteel aldaar is
Zjne Latjnsche gedichten worden zeerge- in 1794 in den Franschen revolutie-oorlog

roemd,- voortsschreefhj:rorigo ac pro- vernield.Van deleden vermelden wj:
gressus Canonicae Corsendoncanae cum cata-

M aœimiven .pcipef,graafde Ztzfpv ,gebo-

log0 Priorum ejusdem loci(1614)'',- en ren in 1737.Hj trad opjeuydigen leeftjd in

>Origo etc. Paradisi B. Mariae etc. prope Oostenrjkschedienst,streedln 1789 en 1790

Romerswalium in Zelandia (nietin druk ver- a1s generaal-majoor tegen deBrabanters,droeg
schenenl-''
in 1793 niet weinig bj t0tde overwinning
Latona, in het Grieksch Leto,komtbj bj Famars, behaalde in 1794 eenige voorHomlrus voor als eene der vrouwen van Zews deelen bj Landrecy,en zagzich in 1796 in
(Jupiter),Mn wien zi
l'Apollo en Artemo pluts van W %rmser benoemd t0tbevelhebber
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van hetlegeraan deBeneden-Rjn.Naeenige Omwenteling begafhjzichnaarhetFransche
rampspoedigegevechtentegenMorean,trokhj leger in de oosteljke Pyreneën. Den titel
met aartshertog Karel eerst naar Zwaben, van generaalvan dehand wtizend,nam hj
vervolgens achter de Lech en toen naar den het bevel op zich over de 8000 grenadiers
regter oever van de Donau,leed bj Fried- der voorhoede en maakte bj den aanval
berg een aansaerkeljk verlies,plaatste zich,' zoodanig gebruik van de bsonetten, dat
na het ontvangen van versterking, in eene zjne manschappen met den naam van yhelvaste stelling achter Mi
inchen en volgde de sche kolonne'' werden bestempeld. Na den
aftrekkende Franschen naar de Rjn. Niet vrede met Spanje wilde hj over zee naar
ver van Biberach werd hj bj een aanvalop Bretagne terugkeeren, maar werd door Ende achterhoede van Morean geslagen, ver. gel
schekruisers yevangen genomen en moest
eenigde zich in de Ortenau met aartshertog langer dan een Jaar op de pontonsbljven.
K-el en verkreeg van dezen na hetverove- Na zjne uitwisseling ging hj naar Parjs4
ren van Kehlhet beveloverhetRjnleger. hier vernam hj, dat zjn 8o-jarige vriend
Na hetsluiten van den wapenstilstand keerde Lebriyant door de conscriptie van zjn eenihj naarW eenen terug,waarhj in 1806 als gen zoon z0u beroofd worden,en vroeg aapveldtuigmeester en voorzitter va'
n den H0f- stonds verlof om als diens plaatsvervanger
krjgsraad overleed.
te dienen.Als vrjwilliger trok hj naarhet
Louls Wlilldf,graafdeZcf/fxr,een broeder leger en w oonde in 1799 den veldtogtonder
van den voorgau de.Hj werd geboren den Masslna bj.Na den 18den Brumairezag hj
12denFebruarj 1753 en Overleed in 1836 als zich t0t lid van het W etgevend Lichaam geluitenant-generaalin Fransche dienst.
kozen. Niettemin begaf hj zich gedurende
De oudste zoon van graafM aaûmilien over- den veldtogt van 1800 naar hetRjnleger,en
leed in 1831 alshoofd-oëcier bj hetoosten- daarhj elkebevorderingweigerde,verleende
rjkscheleger,- eneenJongerezoon,Joseph de Consulhem den titelvan eerstengrenadier
2ciJI:f, graaf de Zcf/'/r, in Maart 1848 t0t van Frankrjk. Reeds op den zisten Junj
minister van 00rl0g in Oostenrjk benoemd, echter sneuvelde hj in een gevechtbj Neuwerd den6denOctobervandatJaareenslagt- burg, getrofen door eenelans.Hj werd op
oFer der volkswoede.
het slagveld begraven, doch zjn hartsloot
Latour d'Auvergne,eenvermaardadel- men in eeneljkbtls,diesteedsdooreen 0nljk geslacht in Frankrjk,vindtmen rceds der-oëcierderkompagniegedragen werd.Hj
vermeld in den aanvang der 13deeeuw.- was niet slechts een oorlogsheld,maar 00k
Agne III deZcfpvr (j-1489)trad in hethu- een zeerontwikkeld man.Hj schreef!pN0uweljk metAnna deWdll-/drf,erfgename van velles recherches sur l'origine, la langue et
P'
ierre de .
pelfz
l'
prk,vicomtede Tl
trenne,en lesantiquitésdesBrétons(1792)'',- enro1*iliet2 zonen achter,Antoine en AntoLne Acy- ginesgauloises(3dedruk 1801),'.Opdeplek,
mond.De eerste werd de stamvaderderburg- waar hj gesnetlveld is,verrees later een gegraven van F'
Mrdzlzl:, hertogen ran .ftl?zillozl, denkteeken ter zjner eer,alsmede in zjne
Albret en Chltean-T/zlrryt- en de laatste gebporteplaats.
van deheeren kun X'
Mrcfen Quaire8,graven Latour-M aubourg. onderdezen naam
van z'c/zidr, hertogen ran .zc/tlfzr.- Fran- vermelden wj:
M arie Jscfor de Ftz,g, markies deZlfplr(G:& Lato, erfde dooraanhuweljking den
titel van graafvan dyrdriçl:en van .fp'
lJlp.gp:, Mauboury, een Fransch generaal, geboren
en zjn kleinzoon HenrL de .
ft
zfpf
xr dien den llden Februarj 1766 uiteen zjtak van
van prins ran NJ#J. en Rancourt en hertog het aloude geslats
ht de Ft
z,.Bj hettlitbarsten
ran .pplïptlzz. - Zonen van laatstgenoem de der Omwe:
tteling was hj luitenant bj de
waren S enri de Ztz/ofgr,vicomte de Turenne, garde du corps en had als zoodanig gelegende beroemde veldheer (zie T<renne),en FrJ- heid om op den Gden October 1789 het leven
dlric M cvrïcd de .
Tzlfofxr,hertog van ./tlfxillozl, te redden van koningin M arie z zz/pïzœfde.In

prins ran Sldan,die ztjn moederljk erfdeel 1792 voerde hj bevelovereenregimentkamet hethertogdom Albreten Cltâtea'
u-Fâïerry vallerieonderLafayette,metwien hjenzjn
verruilde. Ileze lj1802 uitgestorven. broeder zich naar Oostenrjk begaven. Hj
n
i
s
i
n
De tweede hoofdljn,door AntoineAct
y- ontving echter geen verlof om den generaal
mond gesticht, is die der heexen deJ.fffrcf. naar degevanyeni
steOlmiitztevergezellen,
Een zjner nakomelingen werd erfgenaam van maar moest zlch naar onzjdig grondgebied
de goederen van den graaf d'Apchier en begeven.In 1797 keerde hj naarFrankrjk
voegde in 1710 dezen naam bj den zjnen. terug en nam als adjudant van Kleber deel
T0t eene bastaardljn van dit geslacht be- aan de exyeditie naar Egypte.In den slag
hoort:
bj Austerlltz bevorderde Napoleon hem t0t
TkéophileM alo Corrd de.LtTJtISIrdtAuvergne, brigade-generaal Votlrtsstreed hj indenveldeerste grenadier van Frankrjk. Hj werd togttegen Pruissen enRusland,voerdein1808
geboren den 23stnn November 1743 te Carhaix in het departem ent Finistère, trad in
1767 alsonder-oëcier in dienstbj eenekompagnie musketiers en voegde zich vervolgens
bj het Spaansche leger.Gedurende de belegering van Mahon was hj adjudantvan den
hertog & Crillon, en bj hetuitbarsten der
IX.

in Sjanle beveloverdekavallerie,enDnder-

sclzeldde zich bj Cuença,Badajoz enz.Niet
minder dapper streed ht
J als divisie-generaal
in de veldtogten van 1812 en 1813.ln den

volkerenslag bj Leipzig verloorhj een been.
Gedurende deeerste Restauratie werd hj t0t
pair benoemd, in 1817 t0t markies,en van
46
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1819 t0t1821 belasttehj zich metde portefeuille van O0rl0g.In 1822 werd hj gouverneur van het HG
oteldes Invalides,doch hj
legde bj de Julj-ëmwenteling diebetrekking
neder en begafzich naarzjn kasteelte Melun.In 1835 zag hj zich benoemd t0tgouverneurvan den hertog ram Wort
fdt
wa.,en hj

overleed den llden November 1850.
M arie CAcrle.
: Clsar de FJ:
y,graaf de .
LJto- -M al
tbogbrg, een broeder van den voorgaandeenluitenant.generaalinFranschedienst.

oostwaarts naar de Eure. Dat da1is merkwaardig als de plaats, w aar de orde der

Trappisten (ziealdaar)gestichtwerd.Vande
oudeabdjenhetvlekSoligny-la-rrappe(52/sde
geogr. mjl ten noord-oosten van Alençon)
vindtmen nagenoeggeeneoverbljfselenmeer.
Thans echter verheft er zich het klooster La
Trappe met 100 monniken,eene modôlboer-

derj en eenestrafkolonievan300J0ngelieden.
ln eene kapélop hetkerkhof vindtmen het
praalgraf van den abt Ranel,de hervormer

Hj werd geboren den 22sten Mei 1758 en deL
rat
Grrael
njleleTr(aPi
pper
er.e André),een uitstekend
streed bj den aanvang derRevolutiea1sk0-

lonel aan het hoofd van een regiment.De Fransch dierkundige,geboren den 29sten Noadel van Puy zond hem naar de Generale vem ber 1763 te Brives in het departem ent

Staten,waarhjzichverbondmetdenderden Corrèze,legde zich reedsin zjnejeugd met
stand.In 1791 washj een dercommissaris- lust en jver toe op denatuurljkehlstorie,
sen , die den Koning,na zjne vlugt,terug- zag zich vervolgensbenoemd t0t hoogleeraar
n de entomologieaan hbtmuséum teParjs,
b
hragten naarParjs.#1sveldmaarschalkvoerde i
j vervolgens bevol over een armee-korps en werd lid van de Académie des Sciences.
van Lafayette en begafzich metdezen naar Hi
j overleed den 6den Februarj 1833. Hj
oostenrjk, waar hj hem in degevangenis heeft veel geschreven, en t0t zjne belangte Olmi
itz vergezelde.Na de revolutie van 18 rjkste geschriften behooren: rHistoire des
, - rHistoire natm'
elle
Brumaireriep Napoleon hem naarFrankrjk salamandres (1800)''
terug.Hj werd in 1801lid van hetW etge- dessinges(1801,2d1n)'',- rEssaisurl'hisvend Ligchaam en in 1806 senator,terwjlhj toire des fourmis(1802)''
,- nHistoirenatutevens bevel voerde over de militaire divisie relle des reptiles(1802,4 d1n)'',- rGenera
te Cherbourg. In 1814, bj den afstand des crusteaceûrum et insectorum (1806- 1809,4
Keizers,washj kommandantvanCaen,doch d1n)')- pconsidérations surl'ordrenaturel
d= r het Voorloopig Bewind ll
em geene beve- desanimaux (1810)': - pMémoiressurdivers
1en zond, legde hj zjne betreltking neder. sujets de l'histoirenaturelle desinsectes,de
De graaf '
van zrfpi.
s vaardigde hem toen af géographieandenneetdechronologie(1819)'',
lles
rFami

naturelles du regne animal

naar M ontpellier, om de bevolking aldaar
gunstig te stemmen voor de Bourbons.Gedu-

-

rendedeeersteRestauratiebenoemdeLodewl
jk
X VI1I hem t0tpairen alszoodanigbetoonde
hj zich een jverig voorstander der constitutionéle vrjheid.Daar hj tjdens de H0nderd Dagen desgeljks de pairswaardigheid
had aargenomen,zag hj zich gedurende de
tweede Restauratie t0t aan 1819 uit de Kame< der Pairs verbannen.Hj overleed den

1833,2dln)''.
Lattaignant (Gabriel Charles de),een
Fransch abbê en dichter,geboren teParjs

28sten Mei 1831 en@*liet 7 zonen achter.Van
zlpzlf
deze verm elden W P*
. Jhyf P ons Flprïz
de F% , markies de .fcfpzlr-r lsl??tlslr.ç, de
oudste zoon,geboren in 1781, sedert 1806
gezant aan verschillende H oven en overleden
te Rome den 24sten M ei 1837,- Rodolphe,

(1825)'',- en rcoursd'entomologie (1831-

in 1697 ontving reedsvroeg eene betrekking
als kanunnik te Rheims,doch woonde steeds

te Parjs,waar hj door zjne geestigeinvallen

en puntige hekeldichten de lieveling was der

aanzienljke kringen, en den loden Januarj
1779 in hetkloosterderFrèresdeladodrine
chrétienne overleed.Eene keurlezing uitzjne
gedichten is in hetlichtgezonden door den
abbé de .fl.ptvf: (1757? 4 dln), en hierop

volgde a1s vjfde deelzdn bundel achansons

etpiècesfugitives(1779)''.Hetbesteuitdeze
graaf de Zlfolr-xcvùolq ,geboren in 1787, verzameling is in 1810 bjeengevoegd door
een dapper krjgsman,d1e dewaardigheden M illevoye.Van zjne opera's ls rFanchon''
van pair en luitenant-generaalbekleedde,de vermaardste.
Armand OAC.rId.
: Septime de Fly, graaf de
Latude(HenriMasersde),bekendwegens
Zlfplr-r cl plr.g, geboren in 1801, gezant den langen tjd,dien hj naarhetwelbehagen
aan verschillende Hoven, in 1841 t0t pair van madame de Pompad-r,de maîtres van
benoemd, en overleden in 1845,- en Char- Lodewi
jkXF,indegevangenisdoorbragt,werd
1e.: de FJ.,, graat de .rcftlfzr-zvtzvùov .g, een geboren den 23sten Maart 1725 te M ontagnac
Fransch generaal,die in 1792 uitweek en in in Languedoc.In 1748 spoedde hj zich als
1800 terugkeerde,terwjlhj in hethuweljk luitenant-ingenieurnaarPamlsom aldaarzdne
trad metde oudstedochtervanLafayette.Bj Btudiën voort te zetten.Zjn verlangen,om
het voorwaarts rukken der Verbondene M0- op deeeneofanderewjzefortuintemaken,
gendheden in 1813 greep hjnaardewapens, verleidde hem om zich den 28sten April 1749
werd na deRestauratie oKcierbjdeKonink- naar Versailles te begeven en aan madame
de Pompadour onder het0og te brengen,dat
ljke garde,en overleed in 1846.
La Trappe (de Val?iseen bjna ontoe- er een vreeseljke aanslag tegen haar werd
gankeljk dal, door bosschen en rotsen inge- gesm eed. Trouwens de m aîtres ontving over
sloten en gelegen in hetvoormalig graatbchap de post eene doos,waarin,naar het zeggen
Perche in het departement Orne. D e Iton van Latude, zich een snel w erkend vergif
stroom ter doorheen en spoedt er zich noord- bevond.Hj zelfechterhad die doosverzgn-
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4en en er niets dan een weinig asch in ge- melksap waaruit het Extradum Lactucae
daan.Zjne list werdspoedig ontdekten hj virosae bereid Tvordt hetwelk men bezigt

zelf naar de Bastillegebragt,waarhj alles als verdoovend en krampstillend middel.Bebekende. Daarna vervoerde men hem naar halve L.Scldpll en nativa vindtmen in 0ns

Vincennes,waar hj ontsnapte.Spoedig ech- Vaderland:L..
çJIkzlJ L.,aan djken,- en
ter nam men hem weder in hechtenis;men L. vvrlll Inres., aan muren,tusschen hakwierp hem in deBastitle,doch hj ontkwam houten hagen op zandgrondengroejende.
nogmaals. Eerst te Amsterdam maakte men
Lau (Johannes Gerardus la),een Nederzich meester van den vlugteling en zond hem landsch letterkundige,geboren te Leiden den
wedernaar de Bastille,waarhj 00k na den loden Januarj 1799,ontsnaptebj hetsprindood van madame de .& -zJ#pl: bleefopge- gen van het kruidschip aldaar ter nu uwersloten. Later naar Vincennes overgebragt, nood aan den dood,studeerdeenpromoveerde
vond hj in 1765nogmaalsgelegenheidom de in de regten, vestigde zich a1s advocaat in

wjk te nemen.O0k nu echterwerd hj 0p- zjnegeboortestad,opendein 1830 eenedrukF
espoord en naar Vincennesteruggebragten kerj,en werdin 1844uitgeverenmedewerln 1775 naar Charenton verplaatst,en eerst kervan deLeidscheCourant.Hjoverleedte
in 1777 herkreeg hj zjnevrjheid onderde Leiden den lodenAugustus1857.W jhebben
voorwaarde, dat hj binnen de grenzen van van hem :rverhaalvan een bezoek op Zorgzjne geboorteplaats moest bljven.Daar hj vliet op den 27sten April 1821 (1821)'',niettemin Parps bezocht, plaatste men hem

rHeilwensch aan de Leidsche Académie enz.

in de gevangenisteBicêtre,totdathj eindeljk in 1184 doortusschenkomstvan madame
Legros,devrouw van eenkoopmanteParjs,
op vrje voeten werd gesteld.Bj hetuitbar-

(1835)''- 24 Augustus1831'' - ,Dezee-

sten der Revolutie beschouwde men hem als
het slagtoFer van hetdespotismus.De regtbank veroordeelde de erfgenamen van madame
de To-zl#w r en van den minister Amelot in
1793 t0t eene schadeloosstelling van 60000
livres, waarvan Latude evenwelslechts een
klein gedeelte verkreeg.Hj overleed alseen
vergeten burger den lsten Januarj 1805.
Latuw (Lactuca) is de naam van een

straat van sHage naar Scheveningen door

ConstantjnHuygensenz.(1838)''
,- pGeschiedkundig overzigtter inlichting omtrentde gebeurtenissen in betrekking staande t0t den

intocht van Jan van Bejeren binnen Leiden
in 1420 (1839)'',- pDe Leidsche weezen
enz. (1843)'', - pL0f der boekdrukkunst
(1843)''
,- pEen woordtegentaalverbastering
en bastaardwoorden (1850)'' - en pP.A.

van derWerâ,levensbericht(1850)''.

Laubau ,eene arrondissementshoofdstadin

het districtLiegnitz der Pruissische provincie
plantengeslachtuitdefamiliederZaâmqesteld- Silézië,voorheen de vierde van de zes steden
bloemigen en uit de afdeeling der Chlchorei- der oberlausitz, ligt in een bekoorljk dal
achtigen. Het onderscheidt zich door een aan deQueisenteltomstreeks8000inwoners.

bloemkorfjemetgeli
jkvormige,tweeslachtige, Er zjn 3 Protestantsche kerken en ééneR.
in 2 of3 rijen geplaatste lintbloempjes,door Katholieke m et een vrotlw enklooster,w elks
een langwerpig-rolrond om windsel van in 2 bewoonsters zich wjden aan de ziekenverpleof meer rjen geplaatste,elkander dakpans- ging,- voortseen grmnasium ,eenehoogere
gewjzebedekkendeschubben,dooreen plat- burgerschool voor melsjes,een weeshuisen
t
en,nMkten,van kleine çroefjesvoorzienen eene stedeljke bibliotheek.De njverheidbevruchtbodem , en door zaamgedrukte vrucht- paalterzich bjhetwevenvan laken,linnen
Jes,dieineendraadvormigensnaveluitloopen en katoen,bj hetbleeken,drukken en veren een harig zaadpluis dragen. Het om vat wen dier stofen. Sedert 1865 is zj met het
kruiden, die over geheel Europa, langs de groote spoorwegnetverbonden. H etarronkusten van de Middellandsche Zee,overM id- di
ssement Lanba% teltop 943 D yeogr.mjl
den-Azië en Noord-Amerika verspreid zjn. 65000 inwoners.Daarin bevinden zleh de steDe onderste bladeren zjn vaak schaafsge- den Schönberg,Marklissa en Seidenberg.

wjs ofuitgeschulpt-vinspletig,terwjlde b0venste dikwjls gaafrandig en die aan den
voet pjlvormig zjn. De bloempjes zjn geel
of somtjds blaauw van kleur.Ditgeslacht
omvat verschillende salade-soprten,zooals de
kropsalade (L. sativa, capitata), die in den
winter en het voorjaar0ok onderden naam

Laube (Heinrich),een Duitsch dichter en
prozaschrjver, geboren den 18den September

1806 te Sprottau in Silézië, studeerde te
Halle en te Bresl
atlin de godgeleerdheid,
Nadathj vervolgensin Siléziè a1shuisonder-

wjzer was werkzaam geweest, vertrok hj
ill1832 naarLeipzig,om aldaara1sschrjver
van dnnsel gegeten wordt,- de kgml-latu'tv op te treden.W eldra washj gewikkeld in
(L.sativa,crispa)ofsnjhdunsel,- deRomein- deprocessen,welke in datJaartegen dededck salade (L. sativa,longifolia)ofbind-sa- mocratische w oelingen werden gevoerd,zoodat
IJ& ,enz.
hj na zjn terugkeer uit Italië,dathj met

De doorgeschoten stengels van kropsalade Gutzkow bezocht had,zich in 1834 verbannen
hebben verdoovende eigenschappen, veroor- zaq ui
tSaksen,waarnahjteBerljninhechzaakt door het latnwbitter ot'de salademelk tenlsgenomen werd engedurendeeennegental
(lactucarium),welke bj oppervlakkigeinsnj- maanden in de gevangenisvertoefde.00k over
dingen in den stengelwegvloeit.Laetuea JJcï- zjne schriften Nierd door den Bondsdag het
niata Aof/z levert desgeljks eene soortvan banvonnis uitgespzoken,waarmedegeheelhet
snjsalade.Vooraldewildelt
xfsf'
?
tl(L.Scariola Jonge Dtlitschland bedreigd werd. Na het
.

L.j en L.eïrp,l L. bezitten bovengemeld herltrjgen zjnervrjheidwoondehjteKösen
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ofte Berljn ofwasop reis,en in 1836 trad diensteljk opvoedkundige, geboren den 8sten
hj in hethuweljk met de weduwe van den. April 1813 te Alzey in Rjq-Hessen, legde
hoogleeraar Hönel te Leipzig.Nadat hj de zich met jver t0e op de godgeleerdheid en
gevangenstrafondergaan had,die hem wegens opvoedkunde, bekleedde onderscheidene 0ndœ lneming aan de Burschenschaft door de derwjzersbetrekkingen en werdin 1847leerregtbank in Pruissen was opgelegd?volbxagt aar aan de Biadrschool en hulpprediker te
hj in 1839 eene reisdoor Frankrjk en A1- Darmstadt, - voorts ill 1855 pschulrath''
gerië en vestigde zich vervolgens te Leipzig. enz.in hetministérieteWeenen.Hjschreef:
In 1848 werd hj lid van het Duitsche Par- DTagebuch einesLehrers(1843):'
,- pBlëtter
lement; hier voegde hj zich bj hetlinker ausdem Tagebuche eines Lehrers(1846)',centrum en volgde de rigting van von Gtwers, rUeber dieErziehungin der Schule(1855)'91
doch legdereedsin Maart1849 zjn mandaat - rKatechismus der Erziehung und 4es Unneder,omdat hj hetomtrentde keizerskeus terrichts'' - ppaedagogisches Skizzenbuch
nietéénswasmetzjnepartj.Tegenheteinde (1864)''
,- en rediqeert sedert 1857het0pvan 1849 zag hj zich benoemd t0tartistiek voedkundig tjdschrltt:rReform''.
directeur van den hofschouwburg te W eenen
Laud (W illiam), aartsbisschop van .
Canen m aakte zich in die betrekking zeer ver- terbury(Kantelberg),geborenden7denOctober
diensteljk.Hj nam echterin 1867 zjn ont- 1573 te Reading in Berkshiretw asreedsaanslag en belastte zich in 1869 met de directie stonds bj hetomhelzen van den geesteljken
van den stadsschouwburg te Leipzig,waar- stand afkeerig van demeervrjekerkordening
hePresbyterianen en vandebedoevoor hj evenwelreeds ln 1870,wegens0n- derSchotsc,
eenigheid methetstedeljk bestuur,bedankte. lingen der hervormingsgezinde Puriteinen in
Daarna vertrok hj wedernaar W eenen,al- Engeland.KoningJaeobIbeschouwdehem dus
W aar op zjn aandrang de stadsschouwburg a18een steunpi
laarzjnerstaatkundeenschonk
verrees! die ill1872 geopend werd en onder hem een bisschopszetel.Vooralwerd hj de
zjne lelding isgesteld.Van zjnetalrjkege- gunsteling van Karelf,diehem t0t bisschop
schriftennoemenwj:gzaganini''- hetdrama van Londen benoemde en hem als minister
XGustav Adolph'',- pDasneue Jahrhundert van Eeredienstgebruiktegedurende de11Ja(1832-1833,2 dln)'',- pDasjunge Europa ren,waarin hetParlementnietbjeenkwam.
(1833- 1837,4dlnl''
!- pLiebesbriefe(1835)''' Land eischte met eene dwaze gestrengheid
sDi
e Schauspielerln (1835),.,- rDasGliick een stipt nakomen der aloude gebraiken bj
(1837)''
,- pReisenovellen(1834- 1837,6dln; deeerediensten voegdeernieuwebj,welke
2dedruk 1847)'',- rModerne Charakteristi- metdie der R.KatholiekeK erk overeenstemken (1835,2 d1n)'',- rGeschichte derdeut- den.In hetalgemeen voegdehj zichopkerschen Literatur (1840,4 dln)'',- pFranzö- keljk gebied naardedenkbeelden enhetwelz
isg
cd
he
h8
lö
ser2d
(e
18d
4r
0u,k318
d5
lnl
pDa
ehagen des Konings.Door zjnebenoeming
,'
Ja
breLus
viertsc
(1
4s
15
8)'
7,sjs
e b
t0taartsbisschop van Canterbury in 1633was
- p
Bardomire,kurischeErzëhlung(1842,2d1n)''
, hj in staatgesteldom dereactiedoortezetëtendent (1842)''
,- pDie Grëfn ten.Hj wjzi
rDer Pr
gde de Engelsche liturgie en
Châteaubriand (1843,3 dln;2dedruk 1846)''
) wilde haar ln dien staat ook aan de Schotten
opdr
i
nge
n.
Om
die reden kwamen laatstgege Sand'
s Frauenbilder(1844)'9
pGeor
XDreiKönigst:dte im Norden (1845,2 d1n)''
, noemden in opstand en werd de Britsche Regische Graf (1845)'', - rparis volutie verhaast (zie onder Groot-Brittanje).
mDer bel
(1847)'',- rDas erste deutsche Parlement Toen hetParlem entin 1640 de overhand be(1849,3 dln)M,- hettreurspelpMonaldeschi hield, werd La'ld met de overige ministers
(1845)'',- het bljspelpRococo(1846)''- in staat van beschuldiging gesteld en,daar
hettreurspelrstruensee(1847)',,- hettooneel- hj zich bovendien hoogst onbezonnen gespel pGottsched und Gellert'', alsmede pDie droeg, in den Tower opgesloten.Hetprocès
Ka
rlschiiler''- dedrama'spGrafEssex(1856)'' duurde vele Jaren.Eerstbj hetwoeden van
1858)''
, - rMontrose, den burgeroorlog w erd Lamd,tegen debedoepcato v0n Eisen (
derschwarzeMarkgraf(1859)''
,- pDerStatt- lingen van hetm agtelooze Hooger Huis,door
halter v0n Bengalen''7- en Böse Zungen''. het Lager Huis wegenshoogverraad terdood
,
,
ZjnegDramatischeW erken zt?
lnin 1845- 1868 veroordeeld en denlodenJanuarj 1645opToin 11deelen uitgegeven.Voortsvermeldenwj werhill onthoofd, zonder dat m en zich bezjn grooten geschiedkundigen roman:pDar kreunde om de door den Koning verleende
deutsehe Krieg (1863- 1866,9 d1n)'',- het genade.Hj had zich zeer verdiensteljk gedrama 5Demetrius'' eene bewerking en v0l- maaktJegens de bibliotheek te oxtbrd.Van
toojing van het fragment van Sehiller, - zjne geschriften,in 1847- 1849in 6deelen
5Das Burgtheater zu W ien (1868)':, en in het licht verschenen,ig vooralzjndagboek zeerbelangrjkvoordegeschiedenisvan
DasnorddeutqcheTheater(1872)''.
Laubenhelm , een dorp,op den linker dien tjd.
oever van deRjn,aan den spoorwegen een
Laudanum ,gewoonljk Landanum lki'
uur gaans boven M ainz gelegen,isvermaard d%m sC
F:Z3AJPZC geheeten,is een praeparaat
wegens zjn uitmuntenden wjn.In dien roem van opium metMalaga-wjn en kan alspjndeelt 00k een ander dorp in hetPruissische stillend middelbelangrjke diensten bewjzen.
districtCoblenz,opdenlinkeroeverderNahe, Hetheeftgeene genezende,maareeneverdoo-

vende kracht.Bj krampen in de raaag enhet
tusschen Kreuznach en Bingen.
Lauckhard (Kar1 Frledrich), een ver- darsakanaal zjn doorgaana een vjft:l drop-
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ZJ.&rpels voldoende,om verzachting te brengen. derBritschemarine,elfde graaf van .
Lauderdale is het da1 van de rivier de dale. en geboren in 1803. - T0t hetzelfde
Lauder, waaraan het ot
ld-schotsche geslacht geslachtbehoorde sirFrederik.feztlï.vM aitland,
M aitland van 7W'J'
rle,
:/tzp: en .feîfâ,lt
fpzl,af- geboren in 1776, die in 1815 Napoleon ont-p
stammende van six Rieltard de x ifltzzltf,die ving op de pBellerophon'',op welken bodem
in de 13de e0l1W leefde den grafeljken en htibevel voerde.Hj werdkommandeurvan

hertogeljken titelontleende.Vandatgeslacht
noemen wj: W illiam Aliflt
zp#ran &ïfA1.
gton,staatssecretaristen tjde van M aria &vart. Hj nam jverig deelaan dewoelingen
van zjn tjd en bragt zich den gden Jl
mj
1573 om het leven,om bj deovergave der
vesting van Edinburgh niet in de handen der

de Bafh-ordeen schout-bj-nacht,en overleed

den 3osten December 1839 als opperbevelhebber der vlootin de Indische Zee.
Laudon ook wel Lowdon gespeld, een

dapper Oostenrjksch generaal, geboren te
Totzen in Lj:and den loden October1716,
trad in Russische diensten nam deelaanveld-

vjanden te vallen. - Jokn,tweede graaf togten tegen de Polen en tegen de Turken.
'
van Lx#:r#.!e, eerst een jverig Presbyte- Na den Vredevan 1739ontvlnghj zjn ontriaan en daarna een vurig Konlngsgezinde. slag en stond inberaad om in deoostenrjkHj werd onder Karel11 lid van het Cabal- sche gelederen tetreden,toen eenige krjgsministérie, zag zich in 1672 tot hertog ver- makkers te Berljn hem overreedden om zlch
heven, en maakte zich in Schotland gehaat ter beschikking te stellen van Frederik II.
door zjne gestrengheid. W alter Scoff heeft Zjn uitwendig voorkomen bevielechter niet

h
em yeschilderd in rold Mortality''.Hjover- aan dezen Voxst,die hem afscheepte met de
leed ln 1682. - James Maitland, achtste woorden: rLa physiognomie de cethomme
. Nu begaf Lawdon zich
graaf ran ZJl#dr#J!d, een uitstekend staats- ne me revlent pas''
vaan ensehrjveroverstaathuishoudkunde.Hj naarWeenen,alwaarhjin 1742alskapitein

werdgeboren den 26StenJanuarj1759,studeerde bj hetkorpsPandoerenvan Trenekwerdgete Glasgow en begat'zich vervolgensnaar Pa- plaatst.Met deze nam hj deelaan develd-

rjs. In 1780 vestigdehj zich in zjn vader- togten in Bejeren en aan de Rjn. Bj Zaland a1s advocaat en zag zich weldra geko- bern werd hj zwaar gewond en gevangen
Zen t0t 1id van het Lager Huis.Hier schit- genomen; na zjne uitwi
sseling streed hj
terde hj als redenaar en behoorde in 1787 in den tweeden Silézischen 00r10g tegen
t0t de commissie,die eene aanklagtinleverde Frederik .H , doch zag zich daarna gedwontegen Warren A'
J,9fiAl.t
7.
:.Nadat h!jin 1789de gen om zjn afscheidtenemen,daar Trenek
titels van zjn vader geërfd had?werd hj, hem in een procès zocht te wikkelen. Te
tegen den wensch van hetministérle,inSchot- W eenen hewees hj doo1.de orders, die hj

land i0t pair gekozen. M et goed gevolg be- van Trenek ontvangen had,datdezehem bestreed hj hetkabinet,toen het,ten gevolge lasterd en zelf de gruwelen begaan hadj
derinneming vanOtsjakow,denoorlogwilde waarvan die bevelhebber hem wilde betigverklaren aan Rusland terwjlhj tevensde ten.Een tweegevechttusschen hem en Trenek
gedragsljn afkeurde,diem en metbetrekking w erd door hetin hechtenis nemen van laatstt0t het revolutionaire Frankrjk volgde. In genoemde verhinderd. Landon verkeerde nu
1792 volbragt hj zelfs eenereisnaarParjs te W eenen in bekrompene om standigheden,
en knoopte erbetrekkingen aan metdeGiron- totdat zjne vrienden bewerkten,dathj ge-

djnen.Toen zjn vriend Foœ deteugelsvan plaatst werd alsmajoorbj een derregimenhetbewind aanvaardde,werd Landerdale pair ten aan degrenzen.Hiertrad hj in hethu-k m et K lama TOn Hagen, de dochter
vanGroot-Brittanle,lidvanhetprivycouncilen w el*il
grootzegelbewaarder van Schotland.In 1806

droeg men hem op,om metFrankrjk over
den vrede te onderhandelen,maar htjverliet
Parjs,toen Napoleon tegen Pruissentevelde
trok. Bj de verandering van het ministérie
in 1807 verloor hj zjne waardigheden e,a

van een oëcier der Croaten, omhelsde de
R. Katholieke godsdienst en legde zich m et
iJ-ver t0e op de wis-en krjgskundige weten-

schappen.Bj het uitbarsten van den ZevenJarigen Oorlog verwjderde generaal Petazzi
willekeurig zpn naam van de ljstder opge-

zette zich weder op de banken der oppositie. roepen oë cieren. Hiexdoor gekrenkt, begaf
In latere jaren week hj echterafvan zjne Landon zich naar W eenen, maar vond hier

vrjzinnige rigting, en in 1821,ter gelegen- geen gehoor.Eindeljk gelukte het zjn ouden
heid van het procès van koningin Caroline, vriend R ocltstetten, die een ambt bekleedde
ondersteunde hj de regéring.Ook verzettehj bj de Hof- en Staatskanselaxj en zie'
h bj
zich m et kracht tegen de Parlementshervor- prins K aunitz vervoegde,hem eene plaatste
ming en werd eindeljk de'hoofdleider der bezorren alsluitenant-kolonelbj eene afdeeSchotsche Tories.Nadathj zich wegensge- ling llgte troepen.Weldra onderscheiddehj
vorderden leeftjd van hetstaatkundigtooneel zich a1seen dappersoldaat.Bj Tetschen,in
verwjderd had, overleed hj op den l3den den slag bj Praag en vooralbj hetvervolSeytember 1839 op zjn voorvaderljk kasteel gen der Pruissen naden slar bj Kollin verThlrlestane bj Berwick.Van zjne talrjke wierf hj door moed en beleld hetalgemeen
vlugsehriften vermelden wj: pEnquiry into vertrotlwen en betoonde eenegrootebekwaam the nattlre and origin ofpublic wealth(1804)''. heid in het voeren van den kleinen oorlog.
Zjne beidezonen Ihomasen Anthony overle- Daarna diendehj onder den prins von A iJ#den kinderloos en laatstgeuoem de w erd op- b'
œrgltawsentzoodat hj de overrompeling bj
gevolgd door Thomas * ifJJz2#,vice-admiraal Gothaen denederlaagbjRcszbachbjwoonde.
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Het besluit,waarbj deregéring te W eenen doch thans onder de souvereiniteit van den
hem t0tgeneraalbenoemde,werd weliswaar koning van Pruissen, ligt op den noorded00rde Pruissenonderschept,doch Frederik11 ljken oever van de Elbe, grenst aan het
deed het hem aanstonds toekomen, tegeljk groizdgebied van Hamburg,Holstein en Meckmetzjn gelukwensch.Reedseen Jaardaarna lenburg, en telt op eene uitgebreidheid van
(1758)verwierfhj door het ontzetvan O1- Q1,Q9 1 geogr.mj1 ruim 50000 inwoners.
mi
itz de Theresia-orde en zjne bevordering De hoofdstad Ratzebuxg heeftn0g geene5000
t0t luitenant-veldmaarschalk. Daarna streed zielen en is de zetel der voornaamste admihjtegenI'
ouqnéindebergpassenvanBraunau, nistratieveen regterljkeambtenaren.Daarenstrektezjnestrooptogten uitt0tin Branden- boven heeft men erde stedenMöllnenLauenburg en werktenietweinig mede t0tdeover- burg,benevens Q2 adelljke goederen, van
winning bj Hochkirch, waarna deKeizerin welke 7 allodialegoederen en 15leengoederen
hem t0t vrjheer verhief.O0k beslistehj in zjn.Degrond iservan dergeljken aard a1s
1759 door opden meestgepasten tjdaan te die van hetzuidoosteljk gedeelte van H0lvallen de zegepraalbj Kunersdorf en zag stein;hj onderscheidt zich door vruchtbare
zich nietalleen t0t veldtuigmeester benoemd, bouwlanden, uitgestrekte wouden en fraaje
maar 00k belast met het bevelover een af- meren.Onder de wouden ishet Sachsenwal;
zonderljk korps van 30000 man.Daarmede hetmerkwaardigst, een vroegerdoraeingoedj
IJ op den 29sten Junj in 1871 aan den koning van Pruissen en door
w0n hj tegen FPIg'
1760 den slag bj Landsbut in Silézië.00k dezen als dotatie aan ron .fiqs-eck afgestaan.
veroverde hj Glatz stormenderhand en hield Van de meren noemen wj het Ratzeburger
Breslau berend1 doch zonder zich van deze meer en het Schallmeer. De belangrjkste
vesting,welke door Ta%entzien dapper verde- rivieren zjn erdeDelvenau,die zich bj de
digd Nverd te kunnen meester maken.In den stad Lauenburg in de Elbe uitstort, en de
s
la4 bjLiegnitzevenwelmoesthj voorFre- Steeknitz, die nietver van Liibeck zich met
der%k 11 het onderspit delven. Daarentegen de Trave vereenigt. Beide Tverden reeds in
verras?ahj den lsten October 1761hetsterke 1392 door een kanaal saet elkanderverbonSchweidnitz door een stout waagstuk?W aar- den, en deze waterweg tusschen de Elbe en
voor de krjgsraad teW eenen hem bjna ter de Trave w ordtgewoonljk metden naam van
verantwoording geroepen had.Na den Vrede Stecknitzkanaal bestempeld. De spoorweg
van Hubertusburg door de Keizerin met ge- vanHamburgnaarBerljn doorsnjdthetland,
schenken en eerbewjzen Overladen,bezocht en van hetstation teBiichen looptéén zjtyk
hg Karlsbad t0t herstelling zjner gezondheid zuidwaarts naar de stad Lauenburg en ée'n
en slooter vriendschap metGellert.O0k ver- noordwaarts over M ölln en Ratzeburg naar
gezeldehj Joseplt11 Op zjn togtdoordepas Liibeck.DeinwonerszjnerbjnaallenNederverkregene gewesten Galicië en Lodomirië. Saksers van afkomst,en van de voormalige
Bj het uitbarsten van den Bejerschen Suc- Slawische bevolkinq is nagenoeg geen spoor
cessie-oorlog voerdehjjalsveldmaarschalk, overgebleven. Ljfelgenschap heeft er nooit
het bevel over een afzonderljk leger.Hier bestaan;de landbouwersgenoten ersteedshet
volbragt hj geene roemrjke feiten,maar be- voorxegtder vrjheid.Niettemin ishun eigenlette toch de Pruissen, iets van belang te domsregt zeerbeperkt.Landbouw en veeteelt
ondernem en. Na den Vrede van 'retschen zjn er de voornaamste bronnen van bestaan.
wjdde hj zjnedagenaan dewetenschappen, De voormalige Slawische bevolking van
totdat Joseph 11 hem te hulp riep in den Lauenburg,de HeidenschePolaben (bewoners
rampspoediqen oorlog tegen deTurken.Van der Elbe-oevers,van Labe ofElbe),werden
dat oogenbllk afwasde zege aan deOosten- na een langdurigen strjd door de hertogep
rjksehe zjde. Dubicza werd veroverd, een van Saksen uit de stammen der Blllnngen en
Turksch leger onder de muren dezer stad Wek
fen overwonnen, waarna hetland voor
overhoop geworpen,Belgrado stormenderhand het Christendom opengesteld en grootendeels
ingenomen en Semendria bezet. Na de ver- doorNeder-saksische kolonistenbevolktwerd.
m eestering van Belgradoschonk hem deKeizer Een gedeelte daarvan,hetgraafschap RatzeuitzjneschatkamerdesterderTheresia-orde burg, werd in 1143 als Saksisch achterleen
met diamanten, uitsluitend voor den Keizer afgestaan.Het overige verbleef aan hetherals grootmeester bestemd. Die ster werd na togdom Saksen,en Bendrik deZeevf
m stichtte
den dood van Landon doorlteizer Leopold 11 er in 1154 het bisdom Ratzeburg.Na devervoor50000 Oostenrjkscheguldensteruggeno- nedering van Hendrik de .zeev'?zlvervielhet
men.Daarenboven werd hem de titelvan ge- hertogdom Saksen aan Eernkard rozlAnhalt,

neralissimus verleend.Die veldtogtwaszjn die in 1185 de vesting Lauenburg aan de
laatste.Toen hj kortdaarna,in den oorlog Elbe deedverrjzen.Zj werd echterin 1190
tegen Pruissen,zich aan hethoofd stelde van
het leger in Moravië,verraste hem de dood
in het hoofdkwartier te Neutitschein op den

doo1. Hendrik de Zeel'
?zlveroverd,en na den
dood van dezen onderwierp koning Waldemk

11 zoowelLauenburg alsRatzeburgaan zjne
heerschappj.Eerstna den slag bj Bornhöved
(1227) kwam Albert T,een zoon van BernAlrd, w eder in het bezit van Lauenburg en
voegde daarbj o0k Ratzeburg als een openLauenburg,een Duitschhertogdom ,voor- gevallen leen.Daarentegen vrrhirfzich het

14denJunj 1790.Hj onderscheiddezich niet
alleen doorkrjgskundigebekwaamheid,maar
ook door zjne liefde t0tde wetenschap,door
zjne matigheid en bescheidenheid.

heen t0t den Duitschen Bon; behoorende, bisdom Ratzeburg tûtzelfstandlgheld.Na den
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;0oë van uilbert (1620)verkreeg zjn oudste gen stond Chrlstiaan JX ,koning van DenezoonJbltannditgebied,benevenseenigeandere marken, zjne regten op Lauenburg afaan
landen,vooralhetlandHadelnaandeoverzjde de beide Groote Mogendheden van DuitschderElbe,en werd de stichtervanhetSvksen- land,en oostenrjkdroeg Lauenburgoveraan
Zlldzlllropcl,
:Akid.Daarentegen bekwam Al- Prui
ssen bjhetverdrayvanGastein(14Augugàef1I,dejongere zoon,hetopper-saksisch tus 1865) tegen betallng van z1/:demillioen
gebied en stichtte de ljn Saksen-W iffelldr.
g Deensche thaler, waarna koning W ilkeA I
(Keur-saksen).De nakomelingschap van her- door hetpatentvan 13September1865Lauen.
t0g Joltann regeerde er langer dan 4 eeuw en burg in bezit kreeg.
en was geruimen tjd in 2 ljnen gesplitst, Lauer (Franz,vrjheervon),een Oostendie in 1401 weder t0t eenheid kwamen.In rjksch generaal, geboren in 1735, trad in
1420 Tverd het ambt Bergedorf, vroeger t0t 1755 in dienst,onderscheiddezich in den ZeLauenburg behoorend, aan de hansesteden venjarigen oorlog,vergezeldein 1771a1skaHamburg en Liibeck afgestaan.Andere districten werden tjdeljk verpand, zooals de
voogdj Mölln aan Liibeck,hetambtSteinhorst
aan llolstein enz.jdoch later weder gelost.
as Frcgzz
Met het Overljden van hertog Juli'

pitein den directeur der genie,graaf Pellegvinit op eene inspectiereis,en w erd daarna

bevorderd t0tmajoor-ingenieur.Bj het uitbarsten van den oorlogtegen Turkjein1188
ontwierp hjhetplan voordebelegering van

(1689)stierfhetoudevorstenhuisuit,enonder- Dubicza en Belgrado en w erd om die reden
scheidene andere,zooals Ankalt,Brunswl
jk, in 1789 t0t generaalbenoemd en in 1790 in
.&ld
àlr.g, M eeklenburg, Sckq
sdzlenz.,zochten den stand der vrjheeren Opgenomen.In 1795
hunneaanspraaktebewjzenopdenalatenschap. zag hj zich bevorderd t0tluitenant-veldmaarInmiddelsmaakte hertog Geory FGJA:I- ran schalk en droeg nietweinig bj t0tde spoeBrunslmjk-lzt
inebnrg-Cellezichmetgeweldvan dige verovering der vesting Manheim.Eenihet land meester,trofeen geldeljk accoord gen tjd daarna werd hj kommandant van

met Saksen en werd den 15den September W eenen en in 1797 directeur-generaal der
1702 door de Standen als heer erkend. Na genie.Hj vergezeldein 1800 den aartshertog

zjn dood vielhetland tendeelaan zjnneef Joltann, maar verloor den slag btjHohenlinGeorg I, keurvorst van Hannover en later den. In hetvolgende *
Jaarnam hj metden
koning van Engeland,wiens regten in 1728 rang van veldtuigmeesterzjnontslag,enoverdooreeneuitspraak vanhetRjkskamergeregt leed den lzden September 1803.- Zjn zoon
en door eene beleening van denKeizererkend Joseph Onderscheiddezich opdergeljkewjze.
werden. Na dien tjd deelde hetland in de Hj werd geboren te Gratz den 18den Mei
lotgevallen van Hannover.GedurendedeFransche Oorlogen werd Lauenburg in 1803 door
de Franschen,in 1805 door de Pruissen,en
in 1806 weder door de Franschen in bezit
genomen.M en bestuurde hetkleine land eerst

1769, diende als genie-oë cier in den 00r10g
tegen de Turken van 1787 en 1788, klom
spoedig op,zoodathj zich in 1814 a1sgene-

raal-maloor bj het leger in Italiëbevond,
verdedigde in 1815 Ferrara tegen de Napoli-

a1s een llroondomein,terwjlhetin 1810 in- tanen,veroverde Gaëta,zag zich in 18Q6 begeljfd werd in hetdepartementdermonden noem d t0tluitenant-veldmaarschalk,waskom van deElbe.Naden volkerenslagbjLeipzig mandant te Königgrëtz en later te Olmiitz,

in 1813 verviel Lauenburg weder aan Han- en overleed als veldtuigm eester en directeurnover, doch werd den Qgsten Mei 1815 aan generaalderqeni
e den 26sten Februarj 1848.

Pruissen en doorPrnissenreedsden4denJunj

Laun (Frledrich), zie ScAx/ze (Friedrich

daaraanvolgende aan Denem arken afgestaan. August).
Intusschen verbleven het land Hadeln) het
Launy (Lodewjk),eenverdiensteljkambambt Neuhaus en het am btLauenburg,voor tenaar en directeur-generaalder Financiën in
Ne
êrlandsch-lndië, werd geboren den 28sten
zoover het ten zuiden van deElbegeleyen

was, aan Hannover. De werkeljke leverlng Februarj 1797,trad in 1814 in de krjgsvan hetHertogdom aan Denemarken geschiedde dienst, was eenigen tjd onderoëcier bj de
eerst den 16den Julj 1816.De Deensche re- kavallerie en vertrok als zoodanig in 1816
gérinq behandelde Lauenburg alseen kroon- naar Java.Hier diende hj t0t1819 bj het
domeln met dien verstande,dathetlaarljksch regim ent hussaren,en zag zich toen geplaatst
batig saldo in de algemeenestaatskasvloeide. als klerk bj den hoofddirecteurvan FinanVoor't overige werd hetland op eene vrjge- ciën, vervolgens als commies bj den graaf
vige wjze bestuurd en men ontzag erdeher- van A'
t
go
z#orw,residentvan Buitenzorg.Hj
komstige eigenaardigheden metverschooning, genootln zjnebetrekkingeenonbepaaldverzoodat de Lauenburgers 00k nooit van harte trotlwen en zjn ongemeene jver werd zeer
deel nam en aan het verzet der Sleeswjk- op prjs gesteld,zoodathj zich in 1826 beHolsteiners tegen de Deensche heerschappj. noemd zag t0t assistent-resident van ,BuitenNa den dood van koning Frederik V11 ver- zorg.In 1828werd hjinspedeurvanFinanhieven zoowelde erfprinsFriedk'ielzrpzlSa les- ciën, - in 1829vertrok hj a1scommissaris
oi
g-epldfeis-spsderllrp-dlgldfelllrp als de naar Banka,om aldaarde wanordeljke zavorstenhuizen A nkalt,M ecklenbwrg en Saksen ken te regelen,- en in 1830 werd hj resihunnestem,om bj den Bondsdaghunnereg- dentvan Madioen.Hierbragthj veelgoeds

ten op hetHertogdom te doen gelden(21N0- t0t stand, onder anderen wei-den er onder
vember 1863), waarna hetdoo1'de executie- zjn toezigt4 suikerfabrieken gebouwd en in

troepen van den Bond werd bezet.Daarente- werking gebragt. Nadat hj voorts versierd
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w3s met de orde van den Nederland-

de noodzakeljkheidtebetoogen eenervolko-

schen Leeuw , zag hj zich eerst overge- mene scheidi
nq van Kerk enStaat,enonderplaatst naarBanjoemaasen toen naarPeka- steunt de beglnselen van het moderne staatslonganyen ontving in 1844 de benoeming t0t regtomtrentdeverdeelingdermagt.Zjnheflid van den Raad van Financiën1 in welke tige strjd tegen Romewasoorzaak,dathj
betrekking hj,vooral00k doorzjne uitge- onder het gematigd R. Katholiek ministérie

breide kennis van nieuwe talen,belangrjke de Deeker (1856)bedreigd werd methetverdiensten bewees, zoodat de koning van De- liesvan zjn ambt!maardeministerhadden
nemarken hem de Danebroys-orde deedtoe- moed om devrjheldderwetenschaptegen de
komen.Eindeljk werd hj ln 1848doorden eischen der Ultramontaanschepartj te handgouverneur-generaal Roeltnssen aangesteld t0t haven. 00k als lid van den gemeenteraad te
diredeur-generaal der Financiën in Neêr- Gent is La- ent steedswerkzaam in vrjzinlandsch lndië,en .
hj kweet zich op eene nigen geest.

hoogst loFeljke wjze van zjne veelomvat- Laurentle (PierreSebastian),eenFransch
tendetaak,totdathj opden zgrtenJulj1849 geschiedschrjvereneengeestigvertegenw oor-

door een va1van hetpaard op eene 1100dl0t- diger der monarchaal-R. Katholieke beginselen, geboren te Houga in het departement
tigewjze om hetleven kwam.
Laura,zie Petrarea.
Gers den zlsten Januarj 1793,ontving zjne
Laurelia J'
ass.is de naam van een plan- opleiding aan het Collège te St--severenaantengeslacht uit de familie der Urticeën.Het vaardde er later de betrekking van leeraar.
onderscheidt zich door eenhtlizige bloemen Na de Restauratiebegafhj zich naarParjs
met een klokvormigen, van schubben voorwerd erin 1817 professor in de rhetorica
zienen kelk,terwjlde binnenste 6 schubben aan het Collège Stanislps en in 1818 in de
hetvoorkomen van bloembladen hebben,door geschiedenis aan de Polytechnisehe school.In
6 t0t 12 korte meeldraden aan den binnen- 1822 verkreeg hj eene betrekking aan het
wand en een aantalbehaardenootjes op eene bureau van policie en in 1823 het ambtVan

inspecteur-generaal van openbaar onderwjBj
hetwelk hjin 1826verloor,omdathj inhet
dagblad:rLa Quotidienne'',waarvan hj mede-eigenaar was, hetministérie Villèlehevig
had aangevallen.Nu wjdde hj zich geheel
van hetdidactischehekeldichtinDuitschland, en alaan zjn dagblad,hetwelk vervolgens
w erd geboren te Rostock in 1591,was eerst als ounion monarchique''en lateralspun'
lon''
hoogleeraarin de wiskundeinzjnegeboorte- in het licht verscheen. Daarenboven leverde
plaats en bekleedde vervolgens die betrek- hj eenereeksvan geschriften,vanwelkewj
king aan de ridder-académie te Soröe,waar noemen: plntrodudion à la philosnphie, cu
hj in 1659 overleed.Zjnepveerolde beröh- traité de l'origine etde la certitude des conmede Schertzgedichte, gerymet durch Hans naissances humai
nes(1829)'' pllistoire des
Wvillmsen L.Rost;gedricketin dissem itzi- ducsd'
Orléans (1832-1834,4 dln)'',- pHisgen Jahr (vermoedelp
-k 1G41; hetlaatstuit- toire de Francç(1841- 1843,8 dln)'',- en
gegeven door Lappenberg in 1861)9' onder- KHistoire de l'
empire romain (1861- 1862,
scheiden zichdoorgeestigheid en yezond ver- 4 dln)''. Voorts scbreefhj een aantalbrostand.M en heeft van hem o0k eenlgekoddige chures ter verdediging van den Paus en ter
verhalen.
bestrjding van kenan.
Laurensrivier, zie Lorenzo-ririer.
Laurentius.Onder dezen naam vermell-:
Laurent (François), een verdiensteljk den w i
Belgisch schrjver,geboren te Luxemburgden
Laurentius& Heili
ge.Hjwastentjdevan
8sten Julj 1810, studeerde te Leuven en te paus RQt'
us 11 diaken der Christeljke geLuik en promoveerdein deregten.Nadathj m eente te Rome en stierfden marteldood in
2 Jaren alspleitbezorgerin zjnegeboortestad de dagen der vervolging onder Valerianus
was werkzaam geweest,werd hj in 1834 (258).Men verhaalt,datdeHeidensche Overschjfin den kelk.Hetomvat boomen,die
in Chiligroejen.Demeestbekende soort,L.
cep-cficl Juss.,draagt specerjachtige,welriekende bladeren.
Lauremberg (JohannW ilhelm),devader

chef der afdeeling voor wetgeving in hetde- heden t0t hem kwamen,0D: de uitlevering
partement van Jkstitie te Brussel en in het van de schatten derKerk vanhem teeischen,

volgende jaar hoogleeraar in het burgerljk en dat hj haar wees op debehoeftigen en
regtte Gent.Hj heeftdoorzjnehistorisch- kranken dergemeente.Hj werdtoenveroorphilosophische geschriften een goeden naam
verkregen en op dit gebied sedert 1850 eene
reeks van 11 deelen in het licht gegeven 0nder den titel: rEtudessur l'histoire de l'humanité''
, waarin de volgende onderwerpen
worden behandeld:PL,Orient,laGréce,Rome

(zde dmlk 1855,3 dln)'',- rLe Christianisme (1855)'',- rluesBarbaresetle Catholicisme (1855)'',- pLa Papauté etl'
Empire
(1860)''' - pLa féodali
té et l'
église (1861)'',
,?
éforme (1861),- rLes guerres de
rLa r
religion (1863)/',- pLesnationalite's(1865)''
1
en pLa politique royale (1865)''.Hj zoeht

deeld om langzaam op een rooster te worden

gebraden.Men voegt er bj,dathj,aan de
eene zjde verbrand,zjn verlangen heeftte
kennen gegeven, om op de andere zjde te
worden gewenteld.Zjn gedenkdag valt op
den loden Augustus.

Jaeob%s ZcveAlfïl:, een van de heviyste

bestrjdersderJezuïeten entevenseenvjand
van Rkgode Gropf.Hjwerdgeboren te Amsterdam omstreeks hetJaar 1585 en wasach-

tervolgens predikant te Oude Niedorp,Dieren, Hoog-lfarspel, Naarden en Am sterdam ,

alwaar hj den 194er Maart 1644 overleed.
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Van zil-ne talrjke geschriften noemen wtj:
XApologeticus primus et secundus contra Sandaeum (1617)',- Cautexiata Jesuitarum conscientia (1617)''
, gcastigatio conscientiae
Jesuiticae cauteriatae etc.(1619)''
, pPr0-
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zjnebloemen zjn z-huizig en vereenigd t0t

okselstandige, kort gesteelde,3-t0t 6-bloemige bloemschermen, die aan hunnen voet
door een omwindsel van 4 concave schutblaaf
nd evbl
deval
n le
omg
enoemde
zjnk,- het geelachtig witj
is in 4 omgekeerddiga Jesuitarum liberalitas etc.'', - rReverentia Ecclesiae Romanae erga Patresveteres eironde,stompe,holle,aanweerszjdenbehaar-

etc.(1624)'',- pApologiacatechesisHeidel- deslipyen verdeeld,- deeindelingscheofin
bergensis'' - npathmos, sive expositio sep- hetmldden geplaatste manneljkebloem van
t
emlaeppi
ra
uminf
aes
eti
6t2
'
-2),7Ta- elk bloemscherm bezit12in 2 rjengeplaatste
bu
as
pt
io
sl
ta
ic
rc
na
lc
isar
tu
rm
ipa(
r1
ti
a9)('
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meeldraden, waarvan de binnenste 6 twee
,nHugo Grotius papizans (1642; nieuwe druk gesteeldekliertjesdragen,- dezjdelingsche
1830)''- rldolum Romanum etc.(1643)''- bloemen daarentegen bezitten slechts 9 Of10
Conciones sacrae (1649, 2 d1n)'',- en 0n- meeldraden, dehelmknozjeszjn z-hokkig
derscheidenecommentariënop boekendesBj- en openen zich met kleppen van den voet
bels Zjne strjdschriften werden op den rln- naar den t0p;- in devrouweljke bloemen
vindt men een stamper met een kort, dik
dex''geglaatst.
Laurlano (Augustinus Tribonius), een stjlt
jeen een 2-of4 deeligen stempel;daarverdiensteljk Roemeensch geschiedschrjver, enboven heeft men er 4 rudimentaire meelgeboren in Siebenbirgen in 1815, werd in
1844 hoogleeraar te Boekharest,nam in 1848
levendig deel aan de staatkundige beweging
in Siebenbi
irgen, en werd in 1851 inspecteur

draden,die geene helmknoppenbezitten,maar
op hun middenste gedeelte 2ongesteeldeklier-

derscholen van Moldavië teJassy.Van zjne
geschriften vermelden wj: rcoup d'oeilsur
Phistoire des Roumains (1846)''! nTentam en criticum ill originem 1 derlvationem et
formam linguaeRomanicae(1840)'',- rTstoria
Rumanitor (1843)',- en rMagazinuhlstoricu
pentru Dacia (1844-1847,4 dln)''.
Laurierboom (Laurus nobilis L.) is de
naam van een altjd groenen boom uit de
familiederLaurineae.Hj wordt2 t0t8Ned.

miregedaante,dieingedroogdentoestandeene

tjesdragen,- devruchtenzjndonkerblaauwe
steenvruchtjesvan eene langwerpigeofeivorschler zwarte, bruine of geelachtige kleur
hebben. In de geneeskunde worden de bla-

deren en (zoogenaamde)bessen (F0liaetBaccae Lauri)a18opwekkendemiddelengebezigd.
M en verzam elt ze vooralin de omstrekenvan
Brescia,waarna zj overTriëstindenhandel
komen. Met gemelde vruchten bereidtmen
door uitpersen en koken van water de lau-

rierolie (Oleum Laurinum),een bestanddeel

elhoog en groeit in Zuid-Europa,Klein-Azië van Unguentum sulphuratum.00k in 0nsland
eN

*W >
r-
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.th

vindtmrn den laruierboom in dewarmekas.
Laurlerkers (PrunusLaurocerasusL.of
cerasusLaurocerasusL )isde naam van een
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heester uit de familie der Amyqdal
eae.Hj
wordt 5 t0t8 Ned.elhoog,groeltin Perzië
Klein-Azië, den Caucasus en Zuid-Europa en
Tiordt 00k wel in meernoordeljk gelegene
landen aangekweekt.Zjneouderetakkenzjn

*;

kleurj- de bladeren in 2rjen afwisselend
op de takken geplaatst, lederachtig, dik,
altjd groen, kortgesteeld,langwerpig,naar
den voet versmald,aan den rand een weinig
omgekruld en met ver van elkander verwj-
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den voet, aan weerszjden van de forsche

mi
ddennerf, éé11 of twee kliertjesdraqende,
die in verschen toestand licht groen,m ge-

=

droogden bruin van kleur zjn.Hj bloeitin

z

e N'N

l

April ofMei, doch ditgeschiedt in onze tui-s

'e
'

b

derde zaagtanden voorzien,aandent0pstompj
glad,onbehaard,van boven donker groen en
glinsterend, van onder lichtgroen,en boven

'

'

'N'

?
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jne bloemen zjn vuilnen slechts zelden.Zi
wit en vereenigd in opgerigte bloemtrossen,
in debladokselsderjongstetakkengeplu tst.

Dekelk isnietmetLetvruehtbeginselzamengegroeid, klokvormig, s-spletigj afvallend.

De bloembladen,5 in getal,zjn metdetalrjkemeeldradenopdenkelkmondingeplant,en Noord-Afrika.Zjne lederachtigebladeren endevruchten zjn onbehaarde,niet-berjpte,
zjn glad,langwerpig.
lancetvormig,aan beide glinsterend-zwarte, bjna bolronde,veel op
uiteinden spits, gevind-nervig, aan den rand kersen geljkende Bteenvruchten met sappig
Degewonelaurier(Lanrusnp5ï!ïd.)

kraakbeenig, eenigzins omgebogen en g0l- vruchtvleesch en harde, houtiget doorgaans
vend,kortgesteeldenafwisselendgeplaatst,- éénzadige steenen.De bladerenderlaurierkers
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dienen t0tbereidingvanlaurierkerswatertAqua achtige,altjd groene,enkelvoudige,qaafranLauroceraBi),een zeerverdnovendmiddel,dat dige, onverdeelde, zelden vingerspletlge bla-

in borst- en hartziekten veel gebruiktwordt. deren zonder steunbladen , en regelmatige,
Van die bladeren kunnen blaauwzuur en bit- twee-oféénslachtige,in trossen,bjschermen,
tereamandelolieverkregen worden4beidezjn aren ofbloemschermen geplaatstebloemen.Zj
in de aethexiBche olie aanw ezig,welke m en telt om streeks 250 soorten, die allen in de
door destillatie met water van de bladeren keerkringsgewesten van Azië en Amerika inkan bereiden, en die daardoor eene zeer gif- beemsch zjn. Voorts onderscheiden zich die

tigLeweryingyeeft.

soorten door eenaanzienljkgehaltevanaethéaumerwllg (Salix pentandra L.
4 is rische Olie,in alle deelen dier gewa:sen aande naam eener inheemsche plantensonrtjt:t wezig en zich in vasten toestand alskamfer
hetgeslachtderW ilgen (Sa1ix)en defamilie vertoonende. De zaden bevatten daarenboven
der Salicineën behoorende.Deze plantis een n0g eene vette Olie,welke doorharetalk zeer
boomachtige heester en onderscheidtzichdoor dik-vloeibaa'r is,benevens eene kristalliseervrj stevige, onbehaarde,van boven donl
ker- bare zelfstandigheid, lanréne genaamd. W e-

gensdezebestanddeelen zjn de lauriergewassen alsgeneeskrachtigeenspecerjachtigeplanten van veel belang.
Lauriston (Alexander Jacques Bernard
Law , markies de), maarschalk en pair van
Frankrjk,een klelnzoon van William Law,
der bladstelen komen klieren voor.Dedikke die na den va1van hetGnanciéle luchtkasteel
katles staan overeind en hebben langwerpig- van zjn broeder Joh'
n in Frankrjk wasgeljnvormige, langharige schutbladen, die bj bleven, en een zoon van den luitenant-genedevxouweljkebloemen tjdensdenbloeikor- raal La/tv, gouverneur der Fransche bezittinlë, werd geboren te Pondichery
ter zjn dan de ei
jerstok.Demanneli
jkebloe- gen in Indmen zjn5-t0tlo-helmig,en devruchten0n- den lsten Februarj 1768jvoegde zich reeds
behurd en op een steelgeplaatst,die dubbel vroeg b$
j het leger en wasin 1795kolonel
zoolang iB als hetachterste kliertje.De stjl der artillerie. Bonaparte koos hem in 1800
is kort en draagt gespleten stempels. Men t0t zjn adjudant,bevorderde hem t0tbri
gavindt dit geW3Bin denabjheidvan Haarlem de-generaal en belastte hem met het bestuur
in de duinen,alsmede in Drenthe.
van de artillerieschoolte Lafère.In 1801verLaurillard (E1iza), een verdiensteljk trok hj meteene buitengewone zending naar
Nederlandsch schrjver en populairredenaar, Denemarken en in 1802 washj overbrenger
geboren te Rotterdam den 25sten Maart1830, der ratiicatie van den vrede naar hetHof te
studeerde en promoveerde te Leiden in de Londen.Laterhaaldehj zich hetongenoegen

g
roene, rlanzige, van onder vcelbleekere,
een weinlg kleverige, eivormig-elliptische of
e
i-lancetvormire, spitse,gezaagde bladeren
en smalle, nlervormige of eivormig-langwerpi
qe steunbladen.Detanden dexbladeren zjn
kllerachtig gezwollen, en 00k aan de toppen

godgeleerdheid en wasachtervolgenspredikant van Bonaparte op den hals en werd als komte Zandpoortl
, te Leiden en sedert 1862 te mandant van hetdepôt der artillerie naar PiAmsterdam. Behalve een groût aantalleerre- acenza verplaatst. Tegen heteinde van 1804

d
e
Vnenschreefhj:cprimulaeverisj1853)'', ontving bj echterhet bevelover de troepen,
X oor 'treddingshuls(1858)'',- pNleuwelaars- welke zich aan boord bevonden bj den admigroet der Leidsche W eezen (1862)/'
,- pvrees
(1862)''- pDedoodstraf(1864)'',- puitde
papierentasch (186542dedruk 1872)9' - rDe
W aarheid in beelden (1866)''
, - rpeper en
zout,Q00rjmples(1867!2dedruk 1869)'',XAfgunsten liefde ,in novellenen poëzievoor
meisles (1868)'',- pHanneNiite(1868)'',rDe roos en delelie (1869)'',- rvooroude
lieden in gestichten (1869)'', sRust een
weinig, ûudejaarsavondgedachten (1869; Q4e
druk 1872)'' - )De scherpstedoornen om
hetedelsthoofd (1870)'',- rGeendagzonder
G0d (1879;2dedruk 1870)''
,- rDeafschaf-

raal Villeneuve. Toch was hj uiettegenwoordig bj den slag van Trafalgar,daar de Keizer hem teruggeroepen had,om diensttedoen

in den oorlog van 1805.Na den slagbjAusterlitz t0t divisie-generaal benpemd,nam hj
Venetië in bezit,alsmede in 1806derepubliek

Ragusa,welke hj tegen deRussen en Montenegrjnen dapperverdedigde.In 1808vertrok
hl met den Keizer naar Spanle, en in het
volgende jaar voerdehj onderden Onderkoning van Italië bevelin Hongarje,waarhj
na de zegepraalvan 14 Junj den Q4stenvan

die maand de stad Raab innam.In den slag
;ng van de doodstraf verdedigd tegen L.J. bj W agram droeg hj,aan hethoofd van de

van Rhjn (1870),'
,- rKunstluweeltlesvoor
de salontafel(1871)'',- pInNeerlandsnieuwe
kunst (1871)'' - pDeMratergeuzen,10liedJ
es(1872)''- pDezevenhoofdzonden(1873)''
nstig en 10s (1875)'',- pTûelichting
pEr

artilleriedergarde,nietweinig bjt0tdeoverwinning.Na den vredezag hj zich afgevaar-

en prentles (1875)',- en talrl
jke bddragen
in het doorhem geredigeerdetpdscbriftrBato''
en in eep grqotaantalanderetjdschriften.
Laurm ebn ofLayriergewqssen is denaam

tersburg.Hj verliet hetRussische H0feerst

digd naar W eenen,om aldaax onderhandelin-

gen te voeren over het huweljk van den Kei-

zer met de aartshertogin M aria .rolidl,en
van spreuken of gezegden in de volkstaal, zjne pogingen werden beloond metden titel
aan den Bjbel ontleend (1875)'
:,- rversles van graaf en met den post van gezant te Pein 1812 en aanvaarddetoen een komm andoin
het gronte leger. Gedurende den 0orlog van

1813bvoerdehjbeveloverhet5dearmeekorps.
Hj

van eene plantenfamilie,die bgom en ofheesezette Lelpzig op den dag van den slag
ters omvat, meestal met afwisselende,leder- bj Liitzen,vereenigde zich in den slag bj
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Bautzen met Ney,om den linker vleugel des den voormaligen Saksischen Keurkreity,inhet
vjandsom tetrekken,en maaktebjhetvoor- noorden aan Brandenburg eninhetoostenaan
waarts rukken in Silézië zich meester van Silézië.DeSpree en de Neissekronkelenerin

Breslau. Na den wapenstilstand verloor hj noordeljke rigtingdoorheen.Hierwoondenseechter met Maodonald den slag aan deKatz- dertdeVolksverhuizingSlawischestammen0nbach en werd bj Leipzig wegenshetin de dereigene,vrjehoofden,dieeerstin929door
lucht vliegen van de brug over deElsterge- den Duitschen koning Hendrik I schatpligtig
gemaakt en door keizer Otto I in 968 t0thet
Christendom bekeerd werden.Men vermeldt!
dat de bewoners van Neder-Lausitz & .
$.664
genoem d werden en metde W ilten,diehunne
woonplaatsen t0taan de Oostzee uitstrekten,

vangen genomen.Nu vertoefze hj teBerljn,
totdat de vrede hem op vrjevoeten stelde.
Bj zjn terugkeerin Frankrjk werd hj door
Lodewl
jk XFAT metonderscheidingbejegend,
omdat hj gedurende deHonderd Dagen geenerlei bjval betoond had aan Napoleon,ja,hj zag zich in 1815 benoemdt0tpairen

een zelfden stam vormden,terwjlde Opper-

Tuausitz bevolktwas door de Milniêni.- De
t0t kommandant der eerste divisie van de in- Lausitz werd reeds door Henkik I aan de
fanteriedergarde.Hj waslid dercommissie, markgraven van Meiszen toegewezen, doch
aan wie het onderzoek naar hetgedrag van deze verkregen in 1031 eerstvasten voetin
alle oëderen gedurende de Honderd Dagen OpperLausitz,terwjlNeder-Lausitzzich0nwastoevertrouwd.Nadathj in 1817benoemd derwierp aan de souvereiniteit van Polen.In
wast0tmarkies,belasttehj zichinFebruarj 1075 maakte Wratislaus,hertogvanBohemenj
1820methetbestuurvanhetKoninkljkHuis, zich meestervan hagenoeg degeheeleLausitz,
ontving in 1821 den maarschalksstaf,en in maarhj k0n erzjne heerschappjniethandpl. àKeisgen,de Ol#ee.
1826,bj den togtnaarSpanle,hetbevelover haven tegen Hendrik '

het 2de korps der reserve.In 1824 nam hj O0k na dien tjd verwisseldehetland meerzjn ontslag en overleed den lodenJunj1828. malen van overheerschers. ln 1459 erkende
Lausanne, de hoofdstad van het Zwit. het voorts het bewind van Georg To#1àrJ#,

sersche canton W aadten l/cdeuurgaansvan koning van Bohemen, en in 1467 dat van

het meer van Genève gelegen,waar het be- M atthias, koning van Hongarje. Het bleef
vallige dorp Ouchy de haven der stad vormt, aan hem onderworpen bj den Vrede van Ol-

itz,en gedurende zjn beheerkwamen de
is aan de zuideljke helling van den Jorat mi
onregelmatig op en tusschen 3 heuvels aan benamingen oberlausitz voorhetzuideljk en
hetvereenigingspunt van de rivieren de Flon Niederlausitz voor hetnoordeljk gedeeltein
en deLoue gebouwd,zoodatzjvelenaauwe gebruik.Inmiddelsvernieuwden de stedenvan
en steile straten bevat.Eene fraajebrugis Opper-luausitz in 1476 en 1490 een reeds
over de diepe kloof gelegd, welke de twee vroeger gesloten verdrag en stichtten alzoo
hoofddeelen vandestadLausannescheidt.Zj den zesstedenbond (Bautzen,Görlitz,Zittau,
teldein1870bjna27000inwonersenbeziteene Lauban, Kamentz en Löbau),welkeeeuwen
académie,eene boekerj metzeldzamehand- lang bestaan heeften velevoorregtenverwierf.
schriflen, een groot muséum , een hospitaal Die Bond onderhield een staand leger en
en een naar het Pennsylvanisch stelselinge- zorgde alzoo voor zjne bevolking.Na den
rigt tuchthuis. Men vindt er voorts natuur- dood van Matthiasb koning van Hongarje
kundige, geschiedkundige, geneeskundige en (1490)
,verbleven de beidemarkgïaafschappen
anderegenootsehappen.Dehoofdkerk,tusschen aan dekroonvanBohemenenvervlelentegeljk
1000 en 1275 in spitsboogstjl gebouwd, is met deze in 1526 aan Ferdinand I van 00seen sieraad der stad, en deze laatste is om- t
enrjk, van wien zjwegenshetveldwinnen
ringd door prachtige tuinen en buitenverblj- der Hervorming veelte lpden hadden.De zes
ven.W jn-en druivenhandelen hetdruk be- steden w erden van hunne voorregten beroofd
zoek van vreemdelingen vormen erbelangrjke en konden ze eerst na hetbetalen van aanbronnen van bestaan. In de m iddeneeuwen zienljkeg6ldsommen herkrjgen.Doordeverstond Lausanne onderhetgezag vanbisschop- kiezing van keurvorstFrederik flJl#ePfalz
pen en onderdehoedevanhetDuitscheRjk tot koning van Bohem en werd de Lausitz,
en in 1536 kwam het onder de heersehappj welkehem niethuldigde,in denDertigjarigen
vanBern,terwjlzj sedert1798 dehoofdstad Oorlog gewikkeld.Johann Georg .!',keurvorst
is van hetnieuw gestichte canton W aadt.In
de kerk van St.Franciscus hield er in 1449
het van Basel derwaarts verlegde Condlie
zjne zittingen, en in de'hoofdkerk had in
1536 de vermaarde disputatie plaats,welke
achtervolgd w erd doorhetaannemen derHervorming in het zuidwesteljk gedeelte van
Zwitserland.

van Saksen,bezette in 1620 hetland innaam
des Keizers, verkreeg het als pand voor de

krjgskosten,ten bedragevan72tonnengouds,

en ontving hetbj den Vredevan Praaq (30

Mei1634)van den Keizerinerfeljken elgendom. Na dien tjd deelde de Lausitz in de
lotgevallen van Keur-saksen, tptdat btj de

verdeeling vanSaksenin1815deNeder-Lausitz
L:usitz (Lusatia),thans gedeelteljk tot en hetgrootstegedeeltevan de Opper-Lausitz
Saksen en gedeelteljkt0tPruissenbehoorende, aan Pruissen werd afgestaan.
In de Opper-Lausitz vormt de afwisseling
vormde te voren a1s Opper-en Neder-Lausitz
tweeafzonderljkemarkgraafschappenmeteene van vlakten en bergstreken de bekoorljkste
uitgebreidheid van meer dan 200 (3 geogr. natuurtafereelen,en de zuideljke bergen zjn

mjl.Hetgeheelelandschapgrenstinhetzuiden metde meernoordeljk gelegen vlakten door
aan Bohemen)in het westen aan Meiszen en

een levendig verkeer verbonden.De Neder-
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Lausitz is nagenoeg efen en bezit in hare leent, en vooral wegens één van deze, de
wouden, vooral aan de grenzen van Silézië, Staubbach genoemd, welke ter hoogte van

in hare vischrjkewateren,in harebouwlan- 300 Ned.elvan eenerotsbjnaloodregtnM r
den en boom gaarden een voldoenden over- beneden stort. Gedurende dien va1 gaathet
vloed van voortbrengselen om een voordeeli- water in een ijnen stofregen over, en de
gen handel met hetbuitenland tedrjven.Men daarin gebrokene zonnestralen vertoonen er
verbouwt er rogge en tarwegenoegvooreigen de kleuren van den regenboog.Hetdal,800
gebruik, en een druk verkeer metBranden- Ned.elboven de oppervlaktederzeegelegen,

burg en Siléziëbezorgteraanmerkeljkewin- iszeervruchtaar.Sederteenereeksvanjaren
sten.Belangrjkervoorden handelisereven- w ordt dat da1elken zomerdooreenem enigte
we1 de Opper-Lausitz,wier bodem alleen in reizigers bezocht.
de vlakte gunstig is voor landbouw en veeLauts (Ulrich Gerard).een verdiensteljk
teelt, doch op verre na geen graan genoeg Nederlandsch schrjver, geboren te Amsteroplevert voor de bevolking. De vlakten in

dam den 19den Mei1787,werdhoogleeraaraan

hetnoordeljkgedeeltevanOpper-Lausitzzjn het Athenaeum te Brussel en later aan het
rjk Mn hout en visch.Men delft erjzer- Koninkljk Instituut voor marinete Medemerts, zoodat er eeniye hoogovens gevon- blik.Hj overleed teKampen den 24stenJulj
den worden.op de helde van Muskau wint 1865.Hj schreef:p'
W oordenboek van Nedermen veelaluin,en in hetzuiden zjn uitqe- landsehe geljkluidende en klankverwante
strekte veenen,terwjlmen bj Zittau bruln- woordel
Athomonymenltl8z6l''
y- pW oordenboek
kolenmjnen aantreft.Hetmeerendeelderbe- voordespellingderNederlandschetaal(1827)'',
volking vindt echter zjn bestaan in verschil- - pzelfopolering van J. C. J. van Speyk
lende takken van njverheid, bjv.in laken- enz.(mctA.Beloo,1831)'',- rlapaninzjne
en kousenfabrieken en vooral in linnen- en staatkundige en burgerljke inrichtingen en
en damas
tweverjen.Intusschen isde linnen- het verkeer metEuropésche natiën (1847)'',
handel er in de laatste Jaren aanmerkeljk - pDe Kaapsche landverhuizers, of Neêrverminderd,hoewelern0g altjd zaken wor- lands afstammelinqen in Zuid-Afrika (1847)''
den gedaan met Italië,Rusland en Amerika.
XHet eiland BalleendeBalienézen(1848)''1
De voornaamstezeteldernjverheid iserde - nInvloed van de Fransche staatsomwenteSaksiseh,e Op.
per-zcz
luifz,in hetbjzonderde ling van hetJaar 1789 op de lotgevallen van
landstreek rondom Zittau. Genoemd gewest Nederland (1848)'' - rLevensschetsvan k0heeft eene oppervlakte van 41 D geogr.mjl, ni
ng W illem IIItOtaandeinhuldiying(1849)'',
draagt de 4 steden Bautzen,Zittau Kamentz - pDe adressen en het album ln onderling
en Löbau, benevens eenige heerljkheden, verbandbeschouwd.Eenebladzjdeuitdegekloosters,riddergoederen enz.en heeftsedert schiedenis des Vaderlands (1854)'', - rGe12 Maart 1821 een afzonderljken regérings- schiedenis van de Kaap de Goede Hoop,Nevorm m eteene eigen Landdagsvergadering te derlandschevolkplanting(1652- 1806)(1854)'',
Bautzen, doch deze regéringsvorm heeft in - rGeschiedenis van de vestiging, uitbrei1835 eene wjziging ondergaan. De Pruissi- ding, blûei en verval van de magt der Nesche Opper-Lausitz teltop 63 D geogr.mj1 derlanders in Indië (1852-1866,7 dln)',omstreeks 230000 inw oners, en de Neder- XHet Ajril
ministérie en dew7top hetlaqer
Lausitz op 1Q4 D geogr.mj1370000 inwo- onderwjs beschouwd (1856)', - pEenlge
ners, onder welke zich 85000 W enden be- oogenblikken uit hetleven van Koning W ilvinden, welke zich uitsluitend bj landbouw 1em I11 (1863)'',- rGeschiedenisvan deveren veeteeltbepalen.
overingen der Nederlanders in Indië t0t den
Laut (Poel0e)isde naam van een eiland aant
tegen
wobr
or
digenestjen
d (1
86t4el
,len
2 dil
al
ochur
ops
nnl''
, en een
tjdschritten.
nabj deli zuidoosthoek van Bornéo en door
eene straat,welke 14 geogr.mjllang,21/2de Lauw enrecht (CarelTheodorusvan der
geogr. mj1breed en voor groote schepen be- Brugghenvan),een verdiensteljkNederlandsch
.

vaarbaar is,van lu tstgenoem deilandgescheiden. Het behoort sedert 1845 t0t hetlandschap Koesan,in Bornéo's Zuider-en Oosterafdeeling gelegen, en heeft eene uitgebreid-

tooneeldichter, geboren te Utrechtden 19den
April 1812,studeerde en promoveerde aldaar

in de regten,wasdaarnagedurende25jarena1s
kantonregterwerkzaam,vroegvervolgenszjn
heid van 45 (
a geogr.mjl.Denoordeljkste ontslag en vestigde zich te Amsterdam ,waar
puntliqtop 3023'N.B.en116041'0.L.van hj op verzoek der directie van den stadsGreenwlch.Men vindthieruitmuntendesteen- schouw burg stukken van Benedo ,Rozen,m ekolen, en in 1855 ztin er mjnen ontgonnen vrouw Béra-pfeferenanderen voûrhetNedoorAbdoel-Kad'
ir, leenheer van Koesan en derlandsch tooneel bewerkte, zooals: pLief
Poeloe Laut. Het eiland is bedekt met bos- onder elkaâr (van Benedojt
't- nFjnepolisehen, waarin zich vele wilde varkens en tiek (van Rozenj''t
rW ie is zj? (van

herten ophouden. De noordkust iB er Onbe- Wi
rcF
z Pfe%
ferj'', nDeBastaard''enz.Bewoond, en 00k in het overig gedeelte vindt halve een regtcgeleerd werk in de Fransche

men eene geringe bevolking van Malejers.
Lauterbrunnen, een eng da1,nergens
wjder dan 15 minuten gaans, doch 5 uren
gaans lang, ligt in het Berner Oberland bj
Interlaken en is vermaard wegenszjne talrjke watervallen,wurmqn hetzjnnaam ont-

taalen een aantal bjdragen in Nederlandsche
en Fransche tjdschriften, schreef hj nûg:
GesehiedenisderSt.Pieterskerk (W alekerk)
te Utrecht (1848)'', en het bljspel:rpapa
gafpermissie(1874)''.Eindeljk washj gedurende eene reeksvanJarenmede-redacteurvan
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het:gTjdschriftv00rgeschiedenis,oudheden schrjver.Hj werd geboren te Brussel den
en statistiek van Utrecht''.
3lsten Augustus 1833,en vertrokopJeugdigen
Lauw ers ofLal
zwerxeeis de naam vaneen leeftjd naar Antwerpen, waar hj in 1854
boezem der Noordzee,tusschen Groningen en am btenaar werd bj hetstedeljk bestuur.In
Friesland,tegenover heteilandSchiermonnik- 1865nam hj aldaarzjn ontslaga1sbibliotheo0g gelegen.Een gedeelte der Lauwerswordt caris en kwam aan het hoofd eener inrigting
tergelegenheid van deafsluitingvanhetdaarin van njverheid teBergen.Behalveeen aantal
uitwaterend Reitdiep ingepolderd en in land bjdraren in dagbladen schreef hj:rpachter
herschapen.
van Hofstade (1854)''
, - rDe boerenknecht
Lauw ers. Onder dezen naam vermelden (1855):1 XMina van der Vljt(1855)9'
,XEenedwaze moeder,zooals ertegenwoordig
wj:
Noolaws.Llf
x'
d
rdrd,eenverdiensteljkgraveur, nog bestaan (1856)''
,- rEenepereluitden
geboren in 1620 te Leusein Henegouwen Hj burgerstand (1856)'' - en pFanny Bastiaens,
w erd door P. Tozlfil: in de kunst onderwe- zedekundigabespiegelinguitonzentjd(1859)''
.
zen,werktein den trantvan zjnleermeester m as
Lava
is de naam der qloejend-vloeibare
s
a'
s
en behoorde t0t de beste vertolkers van .R%e bi
canischemtbarstingenuitde
, di
.jvul
benr.Zjnegravuresnaardiensmeesterstukken, ingewanden deraarde stroomen en vervolgens
yI
*J
*V,naar pDe aanbidding der drie Konin- btiafkoelingverstjven.Men ishetern0gniet
gen'',- nDe triomfder Kerk''
,- enrchris- over eens ot'onze aarde aldannietondereene
tus voor Pilatus'',hebben eene hoogewaarde. betrekkeljkdunnekorstgeheelenalinzulkeen
Koenraad .
Lx f
zzr.
s,ebn broeder van beven- gloejend-vloeibaren toestand verkeertj dan
genoemde en geboren te Leuse in 1623.Hj welofde lavastroomen vanplaatseljkenaard
was desgeljkseen verdiensteljk graveur,die zjn.De lava komtovereen met andere delfprenten geleverd heeft van verscheidenehisto- stoFen, die desgeljks t0t de groep der uitriestukken en portretten.Men kentvan zjne barstingsgeFteenten behooren, zooals basalt,
hand:pEene Heilige Familie'',naar Schiavone groensteentgranietenz.,welke doorvelen a1s
s'' naar denzelfden,voormalige gloejend-vloeibare opstuwingen
pvenus en Adoni
XElias in de woestjndoorraven gespjzigd'', worden beschouwd, doch waarvan sommige
naar zïubens 0n:.
de oppervlakte deraarde nietbereikten,z00Jaeob'as J'
t?Aloild.9 Zly-erd, een verdienste- dat zj in beslotene ruimten 00k langzamer
1jk schilder.Hj werd geboren teBruggein en in kristalljnen vorm verstjfden.Menonder1753, oefende zich aan de Académie aldaar scheidtveldspaat-(
trachiet-),augiet-(basalt-)
en getroostte zich de grootste ontberingen, en leusiet-lava's.De eerste zjn trachiet-en
asalt-uitstortingen van den nieuweren tjd.
om naarItaliëtekunnen reizen.Lanqen tjd b
verkeerde hj in bekrompeneomstandlgheden Het woord lara beduidt derhalve geene been moest door het schilderen van portretten paalde steensoort, maar wjstslechtsop den
inzjnonderhoudvoorzien,totdathj,opaanraden vulcanischen Oorsprong der m etdien naam bevan een rjken Nederlandschen kunstvriend, stempelde steensoorten. In de blaasruimten
zich te Amsterdam vestigde,waar zjn werk der lava's vindt men we1 eens kristalljne
eene billjke belooning vond.Hj trad in het delfstoFen.
huweljk met eene zuster van de vermaarde
teekenaarster Anna de Frey, en overleed in
1800.
Ikans Edmond Zclwldr:,een verdiensteljk

Laval, de hoofdstad van het Fransche
departement Mayenne,aan deriviervandezen
naam in het voormalig graafschap Maine en

aan den westerspoorweg,38 geogr.mj1ten
Gent den 19den Februarj 1819 en stichttede onaanzienljk voorkomen,maareene schildertooneelvereeniging pDe verbroedering''aldaar, achtige ligging tusschen 2 heuvels.De stadis
waarvan hj voorzitterwerd,terwjlhj voorts omgeven door een otlden m uar en m en vindt
de betrekking van tooneelmeester (regisseur) er een groot kasteel met een donjon, het
bekleedde bj pDe W jngaard''te Brusselen voormalig velbljf der hertogen ran ZJeJJen
Belgisch tooneeldichter.Hj werd geboren te west-zuidwesten van Parjs gelegen,heefteen

!'Het Nationaal tooneel''te Mechelen.Thans

sedert de Omwenteling t0t revangenis die-

verkwisting ofdehuishoudendezoon (bljsyel,
1842)''- pvan Modderbroek ofdeverkiezlng
van een deken (bljspel,1856)5', rDeverjaardag van een ouden krjgsman (1856)'7,-

brug, eene spoorweg-viaduct van granieten
eene groote linnenhal, door den hertog de

ma,1863)'', gGentin 1477ofMaria van
Bourgondië (bekroond,1866)'',- l,Eenaardig
huis (tooneelspel. 1873)'*, - pltlaar,trouwt
van uw leven niet (tooneelspel, 1873)'',-

schoolvoor onderwjzers, een doofstommeninstituut,eene openbare boekerj, een kabi-

ls hj 1id van:rDeJonge tooqeelliefhebbers,, nende,een paleis van Justitie ln een voormate Brussel,waa'
rhj zich tevensmethetbe- 1ig slot, een bisschoppeljk paleis, in 1859
hangersbedrjf bezig houdt. Hj schreef:pDe voltooid,eenige fraaiekerken,eene sierljke

Trlmojille gesticht.Men heeft er ongeveer

23000 lnw oners en de verschillende ligchamen
nSuzannaofliefdeenongeluk (drama,1862)'', van bestuur cn regtspleging, die doorgaans
meel en de wereld (tooneelspel, in eene departements-hoofdstad worden aangerllet tot
1863)''
,- nEen slagtolerderverleiding(dra- troFen, - voorts een lycéum ,eene kweek-

-

n
et v00r natuurljke historie,genootschapyen
voor land- en tuinbouw , enz.De bevolklng

'
tIs onçepermitteerd (tooneelapel, 1874)'' vindt in de linnenververj, welke er 5eeuwen geleden door Vlamingen werd ingevoerd,
en rW lllem en Laura (drama,1873)''.
Edmond F.D.Z- dr:,eenBelgischroman- e:n belangrjk middel van besfnnn.Daaren-
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boven heeft men erkatoenspinnerjen en katoenweverjen, jzersmelterjen, kalkovensj
nlie-, koren- en runmolens,loojerjen)marmergroeven,bleekerjen en verwerjen,terwjl
er een levendige handel bestaat in de voortbrengselen der verschillende takken van njverheid, alsmede in klaverzaad, graan,vee
en hout.Erzjn dan o0kbelangrjkeen druk
bezochte markten; zelfs op de weekmarkt
wordt we1 eens een half millioen francsin
linnen en damastomgezet.- Het geschiedverhaal meldt, dat Laval gebouwd is door
Karelde Kale,om het land tegen de invallen

der Bretagners te beveiligen.Z; werd vervolgens eene baronnie,in 1429eengraafschap

en pairie,en vervieldooreenehuweljksverbindtenis met het huiq M ontmorenm in 1521
Mn I'
eanLois d6 /1 Tr'
emouille.Den 25sten Octnber 1793 behaalden de VendeeërsonderLa-

yrfe.DMrhj metgrootebekwaamheidvoor
de briefwisseling van zjn generaal zorrde,
werd hj meer dan eens met eenegehelme
zending belast, onder anderen o0k naar het
congrès te Rastadt.Door zjn huweljk met
Emilie .rpvide d6 WeX AA/JI ,eene nichtvan
Joslphine, verbond hj zich n0g nader met
N apoleon. Hj vergezelde hem naarEgypte,
bevorderde de omwenteling van 18 Brumaire! zag zich aan het hoofd geplaatstder

posterjen,en werd na de stichtingvan het
Keizerrjk met den rang van directeur-generaal der posterjen'in den gravenstand opgenomen.Na de Restauratievan 1814 moesthj
die belangrjke betrekking afstaan aan graaf
Ferrand. Toen Lodewuk XVIII den zosten
Maart1815,bj de nadering van Napoleon,de
vlugt nam uit Parjs,verscheen Lavalette
eenige uren daarnametgeneraalSebastianibj

eoc/z:in hetnabj LavalgelegendorpEntram- Ferramd en ontnam hem in naam des Keizers
mes de overwinning op de Republikeinen het beheer der posterjen,- en dezestoute
onder W estermann. - N0g 26 andere plaat- stap droeg nietweinig bj t0therstelling van
sen in Frankrjk dragen den naam vanLaral. de heerschappj deB Keizers.Na den terugLavalette, de hoofdstad van hetBritsche keer der Bourbons werd Lavalette den 18den

eiland Malta, voorheen de voornaamste zetel
van de ridderB van St.Jan en alzoo genoemd
naarhunnen grootmeesterJeande.
lJlrckffe,ligt
op eene landtong,heeft methare paleizen en

Junj 1815in hechtenisgenomen en den 19den
November daaraanvolgende voor de regtbank
gebragt, welke hem schuldig verklaarde aan

hoogverraad. Zjne gemalin vatte echterhet
voornemen op om hem ta redden:zj verwierfverlof,om den veroordeelde des avonds
vôôr zjne teregtstelling methare dochterte
bezoeken.In degevangeniswisselde zj met
hem van kleederen, Waarna hi
J- met zjne
dochter het gebouw verliet en zich in een
draagstoel onbemerkt verwjderde.Nadathj
14 dagen op eene zolderkamervan het hôtelj
m eest allen met lava geplaveid,en de kaden door zjn vjand,den minister en hertog de
M n de haven metprachtige paleizen versierd. AicFzdRel bewoond, heimeljk gesleten had,
Onderdeopenbaxegebouwenonderscheidenzich brasten 3 Engelsehen,generaalW ilson,kakerken aan de zeezjde een indrukwekkend
voorkomenjmag in hetalgemeen eenefraaje
stad genoemd worden,en is sterk bevestigd,
terwjl de meeste verdedigingswerken in de
levende rpts uitgehouwen zjn.Men vindter
eene vrjhaven en eene quarantainehaven,en
zj is het station der Britsche vloot in de
Middellandsche Zee. De straten zjn breed en

hetvoormaligpaleisvandengrootmeester,thans piteln H'utekinson en een zekere Brneehem
de residentievan den Britstshengouverneur,het in het uniform van een Engelsch kolonelin
paleis derZeven Talen (0fgewesten dervoor- een open Tiagen Over de grenzen naarBerJ*zieh naar Afinchen
malige Orde), het stadhuis,de St.Janskerk gen (Mons),vanwaar hi
en het tuighuis der marihe. Tot de weten- begaf. De 3 bevrjders en 2 andere Engelschappeljke inrigtingen behooren er deboe- schen teParjswerden desw ege in een langkerj, de sterrewacht en de botanischetuin. durig procès gewikkeld, waarin D'apin de
Met hare 4 voorsteden (Floriana, Borgo, Ol& re als verdediger grooten roem verwierf.
Burmola en Senglea)teltzj 90000inwoners, De echtgenoote van Lavalettebleefn0glangin
die zich vooralm et scheepvaarten koophan- de gevangenis,zoodat zjkrankzinnig werden
de1 bezig houden.Lavaletta wordt aeer en weldra stierf.In 1822schonkLodewi;kXVIII
m eer - vooral 00k door hettoenem end aan- den balling genade,waarna hj naar Parjs
ta1 stoom bootverbindingen - eene der be- terugkeerdeen den 15denFebruarj1830over-

langrjkste oorlogs- en handelshavens in de leed.ZjnerMémoiresetsouvenirs'zjnvoorts
Middellandsche Zee.
Lavalette. Onder dezen naam vermelden
@@
WP:
M m 'e Ckamans, graaf de Lanalette,directeur-generaal derpostexjen onderNapoleon 1.

in 1831 in 2 deelen in hetlicht verschenen.
Charles Jean Jrfcrie Felo ,markies de Larlleff:, een Fransch staatsman en bloedverwant van den voorgaande,geboren te Senlis

den 25sten November 1806.Hj betrad de
Hj werd geboren te Parjs in 1769,wjdde staatkundige loopbaan na dc Julj-omwentezich eerst aan de studie der godgelèerdheid, ling van 1830 en werd in 1837 gezantschapsvervolgens aan diederiegtsgeleerdheid,tradin secretaris te Stokholm , in 1841 consul-gene-

dienstbj de nationale garde,kwam geduren- raal te Alexandrië,en in 1846 gevolmagtigd
de de Omwenteling doordegebeurtenissenvan minister aan het H0fte Cassel.Nadathj in
10 Augustusfenigzins in ongelegenheid,werd 1849 teruggeroepen was,zag hj zich in 1851
in 1792 vrjwilliger bj hetFransche leger, benoemd t0t buitengewoon gezant te C0nonderscheidde zich doorzjne dapperheid aan stantinopel. In die betrekking regelde hj de
deRjn en in Italiëjen zag zich nadenslag twistzaak der heiligeplaatsen (te Jerusalem)

hj Arcole benoemd t0t adjudantvan Bona- en zorgdej dat de Porte de nota van 8 Fe-

LAVALETTE-LZVALLIARE.
bruarj 1852 uitvaardigdet0tbevrediging van
de Latjnsche Christenen. Bj den aanvang
echter der verwikkelingen van de Porte met
Rusland verlangde hj %jn ontslag,en werd
in 1853 door de Zccolr vervangen. In datzelfde Jaar ontving hj zjne benoeming t0t
senator,en in Mei1860 vertrok hj wederom
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ciën, had den begeerigen blik naar h=r uitgestrekt en berokkende zich hierdoor, naar

men meent, den haat van Lodewnk XIK
Laatstgenoemde gafter harer eerschitterende
feesten te Fontainebleau,en zj schonk hem

4 kinderen,van welke eene dochter,M arie
2l> de Bonrbon,mademoiselle de ./1/:,geals gezant naar Constantinopel.Reeds tegen boren in 1666, en de graafde Fer-gl#i.:,
het einde van Augustus 1860 evenwel begaf geboren in 1667, in het leven bleven.Lode-

hj zich als gevolmagtigd minister naar het
Pauseljk H0fen bleefert0t1862.In Maart
1865 aanvaardde hj,alsopvolgervan Bondet
de portefeui,lle van Binnenlandsche Zaken in
Frankrjk en belastte zich,na deaftreding
van Dronyn de I'Ak,.
:)in September 1866 tevens tjdeljk met
die van Buitenlandsehe Zaken,
w elke vervolgens
overgenom enwerd
door den markies
deJ.
fpldfier.Nadat
ht
j het binnenlandsch beheer t0t
1867 gevoerd had,

f
rfk XIV verhieften voordeele van haar en
hare dochterhetlandgoed Vaujouren de baronnie Saint-christo:e t0t een hertogdom en
pairie.Te midden van allenglansengrootheid

misleidde zj zich intusschen nietomtrentharen toestand en wilde 00k niet dulden,dat
hare kinderen,

C

0V0r Wier be-

h
ï

staan zj zich

r

fk

moest schamenj
ewettigd werden. Daarenboven nam haar

r:+

grievend ljden
P0n aanvangj

toen zj zag,dat
madame& M onfe,
v lzl zich van
de toegenegenheid desKonings
meester maakte.

werdhjin1870ge-

zantteW eenen,en
zag zich aldaarin
1871,na den va1
xzpldpl,
van Xt
Wiens gunsteling
hj was,door den
markiesde.#= le6lle vervangen.
Lavallière

-

/

Zj verliet dan

opk in 1674 het
H0f en begaf
zich naar het

.

i

j

h
ï

klaoster derCarm elieter nonnen

(Louise Françoise

de Labaum e Le-
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de), eene maltres
vanLodewnkXIF,
geboren den 7deû
Augustus 1644 te
Tours uiteen oud-

adelljk geslacht,
verloorreedsvroeg
haren vader, en
hare moeder, die
een tweede huwe-
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harekinderenbj
haar gebragt.
Het huweljk

Vanharedochter

m
co
estss
dt
e
rn
eeldperi
hnas
ren hoaqjaoed

niet, en bp het
doadsberigt van
haren zoon zeide

zj: ,Ik mcet

immersnogmeer
zjne geboorte
ging.betooverdezj allen doorharebevallig- beweenen dan zjn sterven!''Toen madame
heid en bescheidenheid.Zj bemindeden K0- de .
rplfdq
s
zll de gunst des Koning: verloorj

heid en zelfs een

tavendelJavanâuta dcff
:
/plfll.

weinig mank

ning reedsgeruimen tjden poogde deze nei- begaf deze zich desgeljksnaarhetklooster
ging te bestrjden, toen hj omstreeks het der Carmelieter nonnen, en madame & LaJaar 1661 zich desgeljks doorhaargeboeid 'ptlllïlrd, te voren door haar vervolgd en t0t
gevoelde.00k I'
ouguet,intendant van Finan- wanhoop gebragtt deed hnnr best om haat
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tetroosten.Na veleJaren van berouw ,boete
Lavater (Johann Kasper)b een Van de
en harden arbeid,gedurende welke zj haar merkwaardigste mannen der 18 eeeuw ,werd
onrustig gemoed t0t kalmte bragt, overleed

geboren te Ziirich den 16den November 1741.

zj op den 6den Junj 1710.Men houdthaar Reeds in zjne Jeugd onderscheidde hj zich
voor de schrjfster van de: rltéfexions sur d00r ingetogenheid en dweepzieke vroomhaid,
la miséricordede Dieu (1685en laterl''. Ma- en a1s bivstemd voor den geesteljken stand
dame de Gelli.
s maakte haar levensloop t0t begon hj zich reedsvroeg rekenschap tegehet onderwerp van een roman, en in 1829 ven van alles wat hj dacht en ondervond.
verschenen in 2 deelen de:pMémoiresdema- Hj gafeen schitterend bewjsvanmoed.toen
dame la duchesse de Lavallier
'e/'.
hj metHeinrieltF'
Dz/iden landvoogd Grebel
Lavandula L.oflarendelis de naam van ill1762 wegens zjneveelvuldigeOnderdrukeen plantengeslacht uit de familie der Lip- kingen en ongeregtigheden bj de regéring
bloemigen. Het onderscheidt zich door een aanklaagde.MetI'
l
iszlitoog hj in 1763 over
eivormigen,ongeljk-getanden,dooreen dek- Leipzig naar Berljn en vervolgensnaarden
blad ondersteunden kelk, eene bloemkroon hooggeachten proost Spalding te Barth in
met eene z-spletige boven- en 3.spletige 0n- Zweedsch Pommeren. Na zjn terugkeer in
derlip, in de buis bevestigde en daarin be- zjne geboortestad in 1764 maakte hj zich
slotene meeldraden, wier niervormige helm- eerstbekenddoorzjneuitmuntende:psehweik
noppen in een plat,rond schoteltje open- zerlieder (1767,1'',maardaarop volgden zjne
springen.Hetomvatlaqe,specerjachtlgehees- dweepzieke: pAussichten in die Ewigkeit
ters of halfheesters, d1e meerendeels aan de (1768- 1173, 3 d1n;3de dxuk 1777- 1778,4
kust der Middellandsche Zee te huis behoo- d1n)''.Hj werd in 1769 diaconusen in 1775
ren. Van de soorten noemen wj:L.t
gïcl predikant in de weeshuiskerk te Ziirich,in
Dec.metlangwerpig-lancetvormige,bjnaspa- 1778 diatonus in de St.Pieterskerk en, natelvormige,gaafrandige,aan de basissmaller dat hj een beroep naar Bremen had van de
uitloopende, aan den rand eenigzins omge- hand gewezen, in 1786 predikant in laatsb
rolde, aan beide zjden bleekgrjzebladeren genoemde kerk.Zjne vroeg-geoefende gave
en 5-t0tlo-bloemige bloemkransen;zjgroeit van opmerking en zjne uitgebreide menin het zuiden van Europa,en in hetnoorden schenkennis hadden hem in staatgesteld om
van Afrika en levertlavendel-olie,- L.dfoe- het karakter der personen,waarmede hj in
ekasL.metlang-ljnvormige,gaafrandige,aan aanraking kwam , zeer spoedig te doorgronden rand omgerolde bladeren en donlterroode den,en daar hj steedszjne voorstelling in
bloemen? een sterk vertakte en zeer spe- overeenstemming vond metde gelaatstrekken
cerjachtlgeheester terhooytevan omstreeks der waargenomen yersonen,kwam hjt0thet
eene Ned. el en in het zulden van ons we- besluit, dat het ultwendig voorkomen en de
relddeelte vinden,- L.tzzl.gf
x.
sf'
/olil Moena inw endige gemoedsaard der raenschen met
metlang-ljnvormigeofljn-lancetvormige,gaaf- elkander in hetnaauwste verband stnan.Naar
randige bladeren en blaauwe bloemen, een zjnemeening kan men degelaatstrekkenbesterk vertakte heester ter hoogte van l/gde schouwen alsonbedriegeljke kenteekenenvan
Ned. el, die op zonnige heuvels van Tyrol, het karakter, en langs dezen weg werd hj
alsmede in het zuiden van Europa en in het de grondlegger der gelaatkunde.In 1769 vernoorden van Afrika groeit. De bladeren en schenen zjn: rphysiognomische Fragmente
bloem-aren van deze plant ztjn in de genees. zur Beförderung der Menschenkenntnisz und
kundein gebruik;zj hebben een eigenaardi- Menschenliebe (1775- 4778, en laterl'', die
gen,maar niet onaangenam en balsem geur,en hem een grooten naam bezorgden.Hetpubliek
een bitteren,eenigzinskamferachtigen smaak. was zoowel bekoord door de talrjke afbeelDe voornaamste bestanddeelen der plant zjn dingen van merkwaardige m annen,door beeene vlugtige olie en wat bitter- en looistof. kwame kunstenaars gegraveerd,alb door den
V ooralvan dit gewasbereidt men in hetzui- dichterljk-gezwollen stjl,waarin Lavater de
verborgenheden der gelaatkunde ontvouwde.
den van Frankrjk de lavendel-olie.
Lavas (Levisticum oëcinale Kooh,Ligus- Daardoor ontstond echter een letterkundige
ticum Levisticum L.4 is de naam van eene strjd,waarbj vooxalIuoldenber.
lin zjngeesplant uit de familie der Schermbloemigen en tig opstel: pueberPhysiognomlk wieder die
uit het geslacht LeGstoltm. Ditgeslacht 0n- Physiognomen''een beslissenden aanvaldeed,
derscheidt zich door een onduideljken kelk- en Johann Geory Zimmermann, de grootste
zoom, door bjna ronde, ingebogene, gave bewûnderaar van Larater,verpletterd werd,

bloembladen meteen korttopslipje, en de terwjl de onbevooroordeelde lezers t0t de
lavas heeft een algemeen en bjzonder 0m- overtuiging kwamen,datdegrondslag dergewindsel,een hollen,opgerigten,1 t0t2 Ned. laatkunde alleen in de vexbeelding van Lavaelhoogen stengel,groote,glinsterende,2-t0t fer gelegen was. Geestig o0k werden de er3-maal gevinde bladeren, welke op die van varingen van Lavater door M'
usöns in zjne
sellerj geljken,hollebladstelen en bleekgele XPhysiognomische Reisen''over den hekelge-

bloemen.De vruchten zjn langwerpig,eenigzinszamenredrukt,aan de ribben gevleugeld
en geelachtlg bruin van kleur. Deze plant,
bj de landbouwers onder den naam van lvbbezfpà bekend,is in de veeartsenjkunde in

gebruik.

haald. Het schjnt o0k, dat Lavatc het gering wetenschappeljk gehalte dergelaatkunde

later heeft ingezien,zoodat hj zemeerals
eene aardigheld behandelde.OnwrikbaarwaB
daarentegen zjne meening overhetChristend0m , - eene meening, die nieuwere denk-
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beelden met de hardnekkigste orthodoxie en

Schriften (1801-1802, 5 dln)'' en œ elliz
wjsgeerig onderzoek metbjgeloofvermengde. rLavater'sausgewâhlteSchriften(1841-1844,
Zjneneiging t0thetgeheimzinnigevervoerde 8 dln)''.Behalve de reeds vermelde sschweihem meermalen t0t de verwachting van won- zerlieder''schreefhj:,Q00christlicheLieder''
,
deren en geheimzinnige openbaringen. W e- welke zelfs t0t in den Jongsten tjd bj hergens zjn omgang met R.Katholieken be- haling zjn uitgegeven.
schuldigde men hem van geheimeingenomenLavatera L.isdenaam van een ylantenheid met de R. Katholieke Kerk,en velen geslacht qit de fàmilie der Malvaceen. Het
hielden hem voor een verkapten overste omvat krtliden, halfheesters en enkele hees-

der Jezuïeten.Daarentegen werd hj in zjn
huisgezin en in zjnegemeentehoog geacht,
en door middelvan briefwisseling over gewetenszaken werd hj de geesteljke raadsman
van vele vromen in alle oorden van Duitschland.Zjnereizenwarentriomftogten,envoorzekerheeftgeen Protestantsch geesteljkeder

ters ep onderscheidt zich van het geslacht

voorzjn roem,welke bj deuitgavevanzjn
d/ boek der reis,diehj in 1793 op uitnoodlgmg vandenministerBernstorf ondernomen
had naarKopenhayen,doorde:pReisenach

te Parjsen werd daarna leeraarin deFransche taalte Basel.Lateraanvaarddehj eene
dergeljke betrekking te Stuttgarten waser

Malva vooraldoorzjn vergroeidbladlgen,in
3 t0t6 slippen verdeelden kelk.Zjnesoorten
groejen meerendeelsin delandenaandcMid-

dellandsche Zee,en vooraléénevan deze,L.
fri-dd/rl L., met groote rozenroode ofwitte

blbemen in deblad-okselsjisalsfraaje sier-

18de eeuw meer hulde genoten,dan men I'
a- plantalgemeen bekend.
rlfer bewees gedurende een uitstap naar BreLaveaux (JeanCharlesThibaultde),een
men.Ditallesstreeldezjne jdelheid en ver- Fransch letterkundige, geboren te Troyes in
voerde hem t0t eenekleingeestigebezorgdheid Frankrjk denl7denNovember1749,studeerde

tevens lid van de Carolinische académie,en
Fritzlar'' van Kn%gge en door het oFreuden- verliet daarna o0k deze stad, om zich als
lied der Jiinger Lavater's'' van Vnmiun be- docentaan deuniversiteitnaarBerljn te bed
reiqd werd.Inhetalgemeen vonden de ge- geven.Toen de Omwenteling in Frankrjk
schrlflen van Lavater in die latere dagen uitbarstte,schonk hj zjnegoedkeuring aan

mi
nder qrooten bjval, en zjne wjdloopige harebeginselen en begafzichmetbljdehoop
mededeellngen boezemden m inder belangstelling in, toen een veel grooter belang alle
gemoederen bezig hield.O0k Lavatergevoelde

naarStraatsbnrg,waarhj deredactieopzieh

nam van den pcourrierdeStrasbourg''.W egens

zjne staatkundige gevoelens door den maire
zich bj den aanvang derFransche Revolutie Dietricl
t scherp en Onbilljk bestraft,klaagde
vanrepublikeinschevreugdedoortinteld,doch hj dezen aan a1s koningsgezinde, hetgeen
deze maakte na den konlngsmoord plaatsvoor dien ambtpnaar op hetschavotbragt.In 1792

heiligen afkeer.Daarbj dong hj naar den
rang van hoofdleiderdervolksbeweging.Steeds
sprak hj van orde en regten verzettezich
inkrachtigetaal,tegen vreemdegeweldenaars,
weshalve hj eindeljk,verdachtvanverraderljkeverrtandhouding metRuslandenOostenrjk,in Mei 1799 naar Baselwerdgebragt.

vertrok hj naar Parjs,bekleeddeereenige

werd gemaakt.Terwjl hj op de straatbjstand verleende aan bedreigde stadgenooten,
werd hj dooreeh kogel,vermoedeljk gelost
door een beschonken grenadier, in de zjde
getroFen en overleed na een langdurig ljden
den zden Januarj 1801. Lavater was geen

Bi
ble(1782)''- rlwesnuitschampêtres(1783)''
-

ondergeschikte betrekkingen,belasttezichmet
de hoofdredactie van het plournalde la M0ntagne'' en werd na den 18denBrumaireinspecteur-generaal der gevangenissen in hetdepartement der Seine,- eene betrckking welke
hj t0t aan de tweede Restauratie behield.
Na verloop van eenige maanden ontslagen, lld overleed te Parjsden 15den Maart1827.
zette hj te Ziirich met den gewonen jver Van zjne geschriften noemen wj:roeuvres
zjne bezigheden voort, totdat daaraan den de Hedlinger, traduits de l'Allemand, avec
Q6sten September 1799,toen M asséna diestad explications (1776, 2 dln)'', - pEntretiens
veroverde,op eene noodlottige wjzeeeneinde avec les enfants sur quelques histoires de la
angueou remarquesinstrucoLem aitrede l
tives sur quelques ouvrages Français écrits
en Allemagne (1783)'' - KCours théorique
et pratique de langue et littérature fran-

çaise(1784)'', pDictionl
laireFrançais-Alleman van qroote geleerdheid, maar begaafd mand et Allemand-Français (1784- 1785, 2
met een dlep gevoel en een opmerkzamen

d1nq4dedruk 1789)''
,- oviede Frédéric11,
blik. Dat gevoel was dan 00k de bron van r0idePrusse (1788- 1789,7 d1n)'',- ,Dic'
t geen hj leverde. Hj onderscheidde zich tionnaire de l'Académie Française (nieuwe

door een opregt en edel karakter, maar de ui
tgave 1803,2 d1n)'',- oNûuveau dictiongroote l0f, welkc hem werd toegezwaaid, naire de la langue Française(1820,2 dlnl''
,
maakte hem weleenskleingeestig.Deoorzaak
yDictionnaire raisonnê desdiëcultêsgramvan zjne zwakheden en gebreken ismee,rte matlcales et littérairesde la langue Franlaise

zoeken in zjne levendigeverbeelding,welke (1822,2 dln)'', rDictionnaire delalangue
hem dwaze plannen deed koesteren, dan in française,extraitdunouveaudictionnaire(1823,
zjn hart. Zelf gaf hj zjne: pvermischte 2 dln)'',- pNouveaudictionnaireportatifdela
Schriften (1774- 1781,2 d1n)''
,alsmedezjne: languefrançaise (1825)'' - en rDictionnaire
DSëmmtliche kleinere prosaische Schriften synonymiquede la langue françaije (1826)''.
Lavendel en Lavendel-ohe9 zie La(1784- 1785,3 dln)'',in hetlicht,- daarna
bezorgde Genzner.. pLavater's nachgelassene
IX.

mc,s4lk.
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Lavéren ofopwerken is een scheepswoord, kwam ze glansrjk te boven,en devoorhal
waarmedemen dewjzeaanduidt,waaropeen van hetpaleis is inderdaad bewonderenswaarschip bj tegenwind hetdoel van zjn togt dig. 00k het paradeplein te Hannover werd
kan bereiken. Het kompas is verdeeld in 32 naarzjn bestek atkebakend.en deW aterloowindstreken.W anneer nu de rigting van den zuilaldaarisvan hem afkomstig.Voorts verwind m inder dan 6 t0t7 streken voorrasche- wierf'
hj een beroemden naam doorzjn conpen en m inder dan 4 t0t 5strekenvoorschoe- structiestelselvan houten jzer,vooralvoor

ners en kleinerovaartuigen afwjktvan die, bruggen en groote daken.In 1838 begat'hj
waarlangs m en het te bereiken punt aanschouwt,dan kan m en dit laatste niet bezeilen. ln dit geval zeilt men nu eensover
den eenen dan w eder over den anderen boeg

zich naar ltalië,om er schouwbuxgen te be-

zigtigen,omdathj methetstichten van een
schouwburg teHannoverwasbelast.Hj v01tooidedien in 1852.-W jdersdeed hjeenmauzookrap mogeljk bjdlxn wind,zoodatmen, soléum verrjzen voorde gemalin van koning
/fxq:f in den tuin te Herrenhausen,
al is het 0ok zigzagsgewjze,allengsllader Ernst Hvst
komtt0thetbegeerde doel.Het lavéren heeft, al
smede hetaldaaraanwezigegalmenlxuis.Hj
in een ruim en veiligvaarwatergeen bezwaar, htlldigdein hetalgemeendenGrleksch RomeinW anneer

bj het wenden of over stag gaan schen stjlen a1slid derbouwcommissiedroeg

hetschip slechts aan hetroergehoorzaamten hj nietweinig btit0tdevertkaajingvanHanhet volk naar eisch op de zeilen past.Het nover.Hj overleed den 30stenApril1864.
Lallnium , eene stad in Latium , ten
afdrjven bj het lavéren ofin hetalgemeen
dw esten van Laurentum , w erd volgens
bj zjwind wordtbj yroote schepen door de noor
kiel,bj kleinevaartt
llgen doordezwaarden de sage door Aenea8 gesticht, die baar ter

belet.Bj sterkenstroom ishetlavérenvrtlch- eere van zjnegenlalin LavLniateene dochter

teloos,wanneex men hierdoornietmeerwint, 5:1111 fztzfùl'dz.s', met dien naam bestempelde
dan m en door den stroom w ordttexuggestuwd. Lavinium w asde moederstad van Albalonga.

Ter verduideljking van het lavéren stlekt Lavoisier (Antoine Laurent),een uitstebjgaandeiguur.A isdeplaatsvanhetschip kend scheikundige en de grondleggerder antiphlogistische ehemie,geboren te Partjs den
16den Augustus 1743,studeerde onderLacaille
in de sterrekunde, onder Rouelle in de scheikunde! en onder J'
assie'm in de kruidkunde.
Toen ln 1764 deFranscheregéringeeneprjsVraag uitschreef over de beste straatverlich-

ting,zag hjzjnantwoordbekroond,enreeds
in 1768 werd hj 1id derAcadémie.Deaard
der gassen was in die dagen een belangrjk
onderwerp voorde nasporingen der scheikundigen,en00k Lanoisierhieldzieh jverigdaarmede bezig.Daar hj evenwelzeerjuistinzag,
datzulkeonderzoekingenveelgeldverslonden,

aanvaardde hj de betrekking van pachtergenera>l.Allengskwam ht
j zoover,dat hj de

ongerjmdheid beqreey dertheorievan Stahl,
Lavéren.

volgens welke zlch ln de brandbare ligchamen eene eigenaardige stofj hetzoogenaam de

en .
B dieztjnerbestemming.W j onderstellen phlogiston,bevond,welke bj de verbranding
tegenwind (W ) en tevens, dat het schip op ontweek.Gebruik makend van de ontdekkin6 streken kan zeilen, weshalve het met de

windrigting bj het lavéren eenhoek maakt
van ongeveer 66.B)jC door denwind gaande,
doorloopthetdenhoek#O/'
(1360),zeiltnaarD,
van hiernaar1 enz.,totdatheteindeljk B
bereikt.

Laves (
Ge0rgLndwigFriedrich),een ver-

diensteljk Duitsch bouwkundige. Hj werd
geboren te Uslar den 17den December 1789,
ontvinq zjneopleiding teCasselenGöttingen,
reisde ln Italië,en maakte zich bekend door
zjn ontwerpvooreennieuw Koninkljkpaleis
te H annover. Later echter besloot m en een
ontwerp t0t verrui
minq en verfèaajing van

gen van Black, Prieqvfldy en vooral van Catlezl#ïdl., die in 1774 hetbestaan der zuurstof
'

'

aanwees,onderwierp hj dedampskringslucht
aan een naauw gezetonderzoek,beweerde dat

bj hetroestenvan een metaalditlaatstezuurstof opneemt en grondde daaropzjnantiphloristisch stelsel.ln 1783ontleeddehjhetwater
ln zjne bestanddeelen en vormde water door
hetverbranden van zuurstofen waterstof.Hj
hield zich voortshoofdzakeljk bezig met de
theorie der verbranding, der warmte en der
oplossing van metalen, - voorts met den
plantengroei, de ademhaling, de gisting enz.

In 1776 kwam hj aanhethoofdderKonink-

het bestaande kasteel ln uitvoering te bren- ljke kruidmagazjnen,- en daarna werdhj
gen.Datplan,schoon om gew erktdoorLares, medebestuurder der diseontokas en medecom-

was afkomstig van zjn o0m en leermeester missarls der schatkist.Hj waseen achtensJnsso'
u). Bj die uitvoering, waarmede Lare8 waardig mensch en maakte een loFeljk gebelast werd, had deze met geene geringe bruik van zjn vermogen.Niettemin werd hj
moejeljkheden tekamgen,welkemensedert met andere algemeene pachters in de dagen
Jaren a1sonoverkomeljk had beschouwd.Hj van hetSchrikbewind in hachtenis genomen,
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en ;en 8sten Mei 1794 vielztln hoof; nnder
het me: der guillotine. Hj schreef:sTraité
é
lémentaire dechemie (1789;3dedrnk1801)'',
en sopuscules physiques et chemiqqes
(1774;2dedruk 1801)'',- terwjlzjne:,Mémoires de chemie (1805, 2d1n)''doorzjne
echtgenoote werden uitgegeven.
Law (Jean),bekend doorztine fnanciéle
cndernemingen gedurende deminderlarigheid
van Lodewl
jk XV inFrankrjk,aanschouwde

het levenslicht te Edinburgh in Schotland in

1671. Zjn vader, een vermogend goudsmid

en bankier, kocht het landgoed Laltriston,

waarnaar zjne nakomelingen zich noemt
len.
Law legde in zjne jeugd zich metjvert0e
0y dewiskunde en vertrok op20jarigenleeftjd naar Londen) waarhj zich a1s speler
berucht maakte en tevens kennis bekwa'
m

van qeld-en handelszaken.Een tweegevecht,
waarln hj ztjn tegenstander doodde,dwong
hem t0tdevlugt,enhj begafzichnaarAmsterdam j waar hj eene plaats verkreeg pp
een kantoor,entevenszjneaandachtvestigde
op deoperatiën derbank.omstreekshetjaar
1710 keerdehj naarSchotland terug alseen
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met een kapitaalvan 3300000 livres.Hetcrediet, hetwelk zjn bankpapierin vergeljking
met de in waarde gedaalde staatseFecten ge-

noot, bewoog eindeljk den toenmaligen regent, den hertog 'tan Orlemzà,
s) om hetplan
van Law in zjn geheelten uitvoerteleggen.

Een edict vau 4 December 1718 herschiep de
private bank in eene staatsbank,en Law bleef'
directeur. Aanstonds werd eene ontzettende
hoeveelheid bankpapier uitgegeven, dat zonderling genoeg - hetzelfde vertrouwen
genoot als dat der private bank,hoewelde
ontredderde Staat op die wjzeslechtsgeld
leende. lnmiddels had Law o0k eene handelsvereeniging metaandeelen gesticht onder
den naam van Cotnpaynée d'Occidelf)methet
doel om dnor vûlkplantingen de landen aan
de Mississippi te ontginnen.O0k deze stichting m aakte een deel uit der door hem be-

oogde operatiën.Hj wildehaart0thetmid-

delpunt van den Franschen handel verheffen,en hare actiën,die kûopwaren vertegenwoordïgden, zouden den speculatiegeestaan-

vuren en den 0mloop van onmeteljke sommen in bankpapier bevorderen. Yoûraf ver-

jverig voorstandervan hetin diedagen n0g eenigde m en de bestaande en bevoorregte

weinlg bekende papiexen geld.W eldra bragt handelsvereenigingen metde M ississippi.comhj in het Schotsehe Parlementhetvoorstel pagnie, en m en gaf daaraan den naam van
: lndes. Om het aanzien en de
tertatbl om eene soortvan bank 0l?terig- Compauqnie &,
ten en tegen verpanding van grondelgendom winsten dezer com pagnie te verhoogen,bragt

bankpapieruittegeven.Toen menxjn voor- men de rjksbelastingen onder haar beheer.
stelvan de hand wees,maaktehj een plan Zj verkreeg allengshettabaksmonopolie,de
van eene uitgebreide crediet-inrigting en ging algemeene pacht9 het mtlntregt en het bedaarmede naar het vasteland. l1j deed eene stuur der heëngen van de Generale Staten.
reisdoor Frankrjk:Duitschland en Italiëen In hetbegin van 1719 bragtLaw den eigenW 0n a1s speler een verm ogen van 2 m illioen l
jken hefboom van zjn stelselin boweging
livres. Vruchteloos echterzochthj bj deHo- door het beursspel, te voren in Frankrjk
ven aan zjn credietplan ingang te doen vin- onbekend, 0P groote se,haal in te voeren.
den.Toen eindeljk in de laatstejaren van Eene teugellooze speculatiewoede,die geene
Lodewj;k XIF de geldzaken in Frankrjk nadenkendeOmzigtigheidwildekennen,maakte
zich in een schier hopeloozen toestand be- zich meester van het volk.Men bragtgoud

vonden,vond hj eindeljk gehoorte Versail- naar de bank en beschouwdehetverkrjgen
les.L@w beloofde doormiddelvan eenebank, van papier als een veelbelovend voorregtj
werwaarts het metaal der inqezetenen ZOu hoewel voor de duurzame waarde van dat
vloejen, terwjl zj enkel papler uitgaf,al papier geenerlei waarborg bestond. Terwjl
de staatssehulden te delgen en overvlûed Van de aandeelen geweldig rezent bejverde men
kapitaalte bezorgen aan het H0f en aan het zich aandeelen en bankpapier te laten drukvolk.Hj ging hierbj uit van het beginsel, ken. Toen een haltjaar verloopen was,had
dateen qewonebankieralthanslo-maalzoo- de klinkende munt100/0minder waardedan
veelcredlet heet'
t als zjn vexmogen bedraagt, hetbankpapier,en naeen Jaartjdsverkocht
en trok hieruithetgevolg,dateen Vorst,die

men een aandeelvan 500 livresmet120/0di-

het geld van het volk in eene bank bjeen- vidend voor 18 t0t 20000 livres.Handel en
njverheid namen bj dien overvloed van kagrootesom in credietpapierkan uitgeven.Bj pitaaleene hooge vlugt,en deconsqmtiever-

brengt, het lo-voudige van deze verbazend

deze ve- arring van staats- methandelscre.
diet kwam n0g eene andere dwaling.Hj
'aeende, dat zulk eene gew eldigemassabankPapier niet ill waarde verminderen noch

dubbelde,vooraldoordentoevloedvanvreemdelingen. Te m idden Nan dien voorspoed en
diegeldeljkeruimtesloegLaw nu de handen

aan hetwerk om in schjndeStaatsschulden
naar de bank terugvlopjenjmaarin diezelttle te delgen. Hj deponeerdein debank groote
verhouding den nationalen rjkdom vermeer- massa'8aandeelen,die nietuitqegeven werderen zotu Lodewqk JffTroverleed,toen deze den,en nam daarvoor bankpapler.De Com-

b
ank zûu worden ojgerigtjen de geheele pagnie leende vervolgens dit bankpapieraan
zaak bleefaanvankelpk achter,om datdeadel den St
aattegen30/0,enlaatstgenoemdelostte
en hetParlement van zulk eene nieuwigheid daarme
de de40/0eFecten af.- HoewelLalv
afkeerig Waren. Eerst nadat de hertog de zelfdoor het beursspel onmeteljkeschatten
Noailles Frankrjk n0g meeri
n qeldverlegen- verwierf,leefde hijsteedsopeeneenvûudigen
heid gebragt had, ontving La'
w ln Mei1714
verlof, om eene private bank op te rigten

voet.Hj deeldezjn voorspoedmeteenevan

haren man gescheideneEngelsebevrouw ,Ca47*
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tâaréne XZIeIII
eJ, die hem een zoon en eene melde bepaling moest terstond ingetrokken
dochter schonk. Het aantal aandeelen, dat worden.Nu legde Law het beheer neder en

hj in korten tjd lietgereed maken,bedroeg moest er getuige van ztjn,datdevoorstan625000, doch ljsde daarvan bleef in handen ders van het oude Btelsel 00k de laatste spoder Compagnie.Des0m derbankbriefjes,die ren van hetopenbaarcredietdeden verdwjmen vervaardigde en metm ilde hand uitgaf, nen.In Julj staakte de bank hare betalinbeliepmeerdan 31,'cmilliardlivres.Dezeontzet- gen. De bankbriefj
es daalden toen t0tl/lcde
tende papiermassa,kunstmatig op waarde ge- van hunne oorspronkeljke waarde. Aandeehouden,kon nietbetaald worden en 00k niet len, w blke kort te voren met 20000 livres
in 0ml00y bljven.Hetgemuntgeld desrjks waren betaald,k0n men tegen het einde van

bedroeg ln dien tjd ongeveer 1200 millioen hetjaar voor een Louisd'
orbekomen.Law
livres en was o0k, bj vrjen omloop,v0l- liet zjn groot vermogen ten bate van den

doende voor het volk. Scherpzinnige specu- Staat achter en vlugtte, door den haat van
lanten, die de zaak goed begrepen,poogden het volk en van zjne vjanden vervolgd,in
dus reeds in de laatste maanden van 1719 December 1720 naar Brussel.De regéring re-

hunne winstin zekerheid tebrengen;zj na- gelde nu aanstonds de geldeljke zaken der
men het gemunt geld van de markt en lieten

Compagnie en verordende eene opneming van

er bankpapierachter.Dezehandelwjzeopence alle eFecten? w aarvan m eer dan een derde
eindeljk de oogen van het publiek voûrde gedeelte vernietigd werd, waarna het volk

onhoudbaarheid van het stelsel;hetwantrou- vergunning erlangde om hetoverige in staatswen ontwaakte, en hetpapier stroomde we- eFecten met 10/
0rente tebeleggen.De natie
der naar de bank:die spoedig was uitgeput. had bj deze eerste poging t0tlnvoering van
het
openbaar
c
re
diet door de onbekwaamheid
Om Law met de meest mogeljke magt ter
schraging van zjn wankelendgebouw tebe- en ligtzinnigheid van den ondernemer onme-

kleeden,benoemde deRegenthem inJanuarj teljke schatten verloren,daarvan nietsover1720 totstaatsraadencontroleupgeneraalvan boudende dan een onverzadeljken dorstnaar
Financiën,waarbj de sluwe tltularis tevens de voormalige w eelde.Law vestigde zich veroverging t0tdeR.Katholieke Kerk.Hj ver- volgens te Venetië,waar hj t0tbehgettige
hoogde nu, om den koers te steunen,de di- omstandigheden verviel, zoodat l)j weder
vi
denden der aandeelen t0t 400/0, en daar zjnetoevlugtmoestnemen t0thetspel.Toen
zelfs deze verhooging geen einde maakte aan hj in Alt'i 1729 Overleed,liet hj aan zjne
deinwisseling,nam hj zjnetoevlugtt0teen erfgenamen niets anders achterdan e6n diaaantal ongehoorde dwangmiddelen, om die mant ter waardevan 40000 livres,dien hj
inwisseling te beletten, doch juist hierdoor in dagep van gebrek gewoonljk verpandde.
Lawlene,zie Sneeuwval.
'
gaf hj den genadeslag aan zjn crediet.De

waarde van het gemunt geld w erd naar geLaw oe is de naam Van 0en hoogen berg
lang van de behcefte der bank nu eens ver- op Java.Hj ligtin deresidentiën Soerakarta
laagd en dan weder verhoogd,- de ingeze- en Madioen en heeft aan de zuidzjde een
nen moesten o? strafvan verbeurdverklaring uitgebreid voorgebcrgte, dat zich van het
hun goud en zllver inleveren,- en hetdra- oosten naar het w esten uitstrekt. Aan den
gen en bezitten van kostbaarheden werd ver- westeljken en noordwesteljken voet is de
boden. Om den Staatvan alle verantwoorde- vlal
tte met rjstvelden bedekt, en aan den

ljkheid met betrekking t0t de bank te ont- noord-noordwesteljken voet bevindtzich eene

helen,vereenigde Law de bank metdeCom- hooge graswildernis m et eenig geboomte.In
pagnie, en beloofde aan de deelhebbers aan- het Oosten en noordoosten heeft men er be-

zienljke winsten,terwjldebank reedsban- boqwde velden, en om den noordeljken voet
kroetwas.Eeneverordeningvan27Februarj loopt in oosteljkerigting van Soerakalta de
schreef vervolgens voor, dat niemand meer postweg naar M adioen.De noord-noordw estedan 500 livresaan gemuntgeld bj zich mogt ltjke helling is voorts tot eene hoogte van
dragen, alsmede dat de vervaardiging van bjna 700 Ned.elmetkoëjtuinen bedekten

gouden en zilveren voorwerpen niet langer
geoorloofd was. Daar het volk zich echter
weinig om zulke zonderlinge w etten bekreunde en de inwisseling van papier met
kracht werd voortgezet,schafte Law het gebruik van gouden muntstukken af en hield
slechts zilvergeld,overdreven in waarde verhoogd, in omloop. Doch 00k hierdoor gelukte het hem niet, den koers der bankbil-

de bovenste helftdesbergsmetboschbegroeid.

Hj heeft3 toppen,van welke dehoogstev0lgensJ'
unghyhnzich bt
ina 3500Ned.elboven
de oppervlakte der nee verheft.Aan den voet

heef
tmen wjdersonderscheidenewarmebronnèn,wantde Lawoe is een vulcaan,die nog
in de Jaren 1804 en 1828 hevig heeftgewoed.
Aan zjne helling ontwaart men op een paar
plaatsen overbljfselen van Hindoe-tempels.

Jetten en nog minderhetverdwenen vertrou- Lawrence.Onderdezen naam vermelien
wen te herstellen,en hj moesteindeljk wel Wj:
besluiten t0teenevermindering vandewaarde
Sir Thomas .
zcf
zvepce, een Engelsch porvan het papier. Nadat hj den 5den Maart tretschilder.Hj werd geboren te Bristolden
1720 de aandeelen op 9000 livres had ge- 13uen April 1769 en betoonde reeds vroeg
bragt, verminderde hp eenige dagen daarna grooten aanleg voor de teekenkunst.Hj was
de nominale waarde der bankbriet
les op de de zoon van een onbem iddelden herbergier,
helft.Hierdoor kwam geheelFrankrtjk in op- die m et hem in 1787 naar Londen vertrok,
gtnd en bezweek het stelsel van La'tc.Ge- waarhj zich vormdenaarhetvoorbeeldvan
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Rqnolds. Ztjne portretten baarden algemeen tegenstand onderworpen hadden, deze geleopzien. Na den dood van Reynolds in 1792 genhei
d zouden aangrjpen om het Britsche
werd hj Hofschilder,en nadatsedert1800, Juk van de schouders te schudden en zich
vooral door de portretten van Tlturlow,E rs- aan te sluiten aan de opstandelingen teDelhi.
Nod,M aekivttoslten de prinsesran W allismet D00r de geestkracht,den moed en hctbeleid

hare dochter zjn roem aanmerkeljk geklom- vanLawreneekwammenechterdezehagcheljke
men was,wjdde hj zich uitsluitend aan het crisis te boven.Terwjloveralin het rond de
portretschilderen.Na hetOverljden van W est vlammen opste/en,bleefderustin Pendslaub
benoemde de Koning hem t0t voorzitter der
Académie en t0t ridder. In 1814 werd hem
opgedragen,de portretten te leveren derV0rsten,welke in die dagen Londen bezochten,
alsmede Van de overige tegen Napoleon verbontlene Koningen, met de rlinisters M etterniel
t, Castlereagh,, .
Mlr#dz2ser.t?, Riehelieu en
Nesselrode,bestemd voor de verzameling van

den Prins-Regent.Voorts vervaardigdehjin
1819 het portret van paus Piws FJ;,en in

volkomen gehandhaafd,zoodatmennietalleen
een gedeelte der bezettingstroepen,m aarzelfs
een korps Sikhs vandaar naar Delhik0n zen-

den,om doorde beleqering en deverovering

van deze stad een elnde te maken M n den
opstand.Lawreneewerd geroemd alsderedder
van Indië. Het Parlement bragt hem hulde
in eene dankbetuiging, de Koningin verhief
hem in Augustus 1858 t0t baronet en vervolgens t0t lid van den Raad van Indië,en na

1825datvan KarelX )koningvanFrankrjk) den dood vanEl
yin in 1863 werd hj onderen van den Dauphjn.Hj schilderdehetpor- koning van Indië, in welke betrekking hj

tretvan Georg JF in burgerltleedingendaarna

zich in 1868 door lord M ayo zag opge-

in plegtgewaad,en htà
teerstewordtvoorzjn volgd.(ledurende zjn beheerhad in 1866 de
beste stuk gehouden.Zjn laatste werk was vreeseljke hongersnood te Orissa plaats,die
een portret van de tooneelspeelster Fanny

een m illioen menschen deed omkomen, en

Kemble.Hj overleed den 7denJanuarg 1830 men heef'
them telastegelegd,dathj geene
en werd in de St.Paulskerk naast W est ter voldoende m aatregelen van voorzorg genomen

aarde besteld.Hj onderscheiddezlchdooreen
stouten vrj penseel.Ecn levensgrootportret
schilderde hj niet onder den prjs van 500
guinjes) en de helt dier som moestbjde

eersiezitting worden uitbetaald.Tochliethj

had.Na zjn terugkeerin Engeland werd hj
pair en in 1870 betoonde hj al8 voorzitter

derschoolcommissie teLonden den yrootsten

jver.Intusschen moesthj wegenszpnewankelende gezondheid reed: in 1872 die betrek-

geen groot vermogen na,daar hj verslaat'
d king nederlrggen.
was aan het spel,doch eenerjl
tekunstver- Lawsonla L.is de naam vpn een !lanzameling,vooralvan teekeningen.Eene lteur- tengeslacht uit de familie der Lythrarleën.
lezing zjner kunstgewrochten isin 1845 dcor H et Onderscheidt zich door een 4-deeligenj
de graveernaald meer algemeen bekend ge- afstaanden,overbljvendenkelk!eene4-deelige
worden.
bloemkroon, 13 paarsgewjs bj elkanderge,.
Sir John Laird A JI Lawrenee, een En- plaatstemeeldl
'
adeneneene4-hokkige,moejegelseh staatsmantdie zich vooraldoorzjne ljk openspringende, schierbes-achtige zaadwerkzaamheden in Indië heeft bekend ge doos. Het omvatonbehaarde heesters,die in
maakt. Hj is de tweede zoon van kolonel hetoostengroejen,metgavetepenoverstaande
A leœander Lawrence, een Ier, die gernimen en afwisselende biatzeren en wltte,in trossen
tjd in Indië gediend en zich bj de bestor- geplaatste bloemen. Van de soorten noem en
ming van Seringapatam onderscheiden heeft. wj: den aleanna-ofgeu l-la.
sfdr(Indiaansche
John w erd geboren te Richm ond inYorkshire ossetong),door Lamarck bestempeld met den
naa
m
van
L.
al
b
a
en
door
Gae
rtner m etdien
den 4den Maart 1811 en met zjn ouderen
:c. D eze heaster, 2 t0t 4
brceder Henry (gesneuveld bj de verdediging van Aleamna d'iptl.
van Lucknow den 4den Julj 1857)te L0n- Ned. 61 hoog, wordt wel eens een boomple
donderry opgevoed,ontving daarna zjne op- ter hoogte van meer dan 6 Ned.el en groeit
leiding t0t Oost-Tndisch ambtenaar aan het in Noord-Afrika, de Levant en het zuiden
Haileybury-collège en vertrok in 1829 als van Azië.Zjn wortel(RadixAlcannaeverae)
schrjver naar Indië.Tn 1831 werd hj assis- bezigt men alszamentrekkend middel,zjne
tent van den oppercomm issaris in Delhi en bloemen hebben een aangenam en geur als van
daarna ontvangerderbelqstinqen in verschil- reseda,enmethetpoederdergedroogdebladeren
lende districten,- hetlaptstln Bengalen.De geven de vrollwen inElypte,Turkjeenz.aan
loFeljkewjze,waarop hjindezebetrekking hare nagels,handpalm enenvoetzoleneenoraningeldzakenwerkzaam was,gafaanleiding,dat je-gele kleur.Men geeft aan datpoederden
in 1849,na de annexatie van Pendsjaub,aan naam van kenné; hetwordtvooralte Saïd in
hem enzjnbroedel-HenrydeOrganisatieenhet Opper-Egypte vervaardigd en vormt in het
bestuurvan ditgewestwerd toevertrouwd.De Oosten een belangrjk handelsartikel.
onvermoeide jver,dien hjdaarbjbetoonde, Laxenburg,een marktvlek meteen Keiwerd achtervolgd door zjne benoeming t0t zerljk kasteel en park,ligt.in hetaartsheroppercommissarls van Pendsjaub en in 1856 togdom Neder-oostenrjk aan de Swechat,
door de Bath-orde.Het oproer der Sepoys in ll/cde geogr.mj1tenzuiden vanWeenen.Het
1857 bragt hem in een hoogstmoejeljken ismetdeze stadverbondendoorschaduwrjke
toestand, daar er regtm atige vrees bestond, lanen, en met den spoorweg van W eenen
datde krjgshaftige bewonersvanPendsjaub, naar Triëst door middelvan een zjtak.Het
die zich eerst kort geleden na geweldigen verheft zich in een hoogst bevallig cord en
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bezit eene fraaje kerk enz.,benevens1100 ten,en zjne pogingen zag hj methetgeinw oners. Het oude slot is gestichtin 1377. wenschtegevolg bekroond.Na zjn terugkeer
Hetnieuwe kasteel ofhet Blaauw eH uisver- in Engelandbelasttebjzichin Januarj1852,
reesin 1600,washetgeliefkoosdverbljfvan op verzoek van lord GranGlle: met de beMaria T'
F
leredïl? Josef 11 en Franz J,en trekking van onderstaatssecretarlsbj hetdeis00k thansnog,bj afwisseling metSchön- partement van Buitenlandsehe Zaken, doch
brunn,het zomerverbljf van hetKeizerljk eenige weken later,bj den va1van hetkaHof. In het kasteel heeft men een schouw- binet-Ax.
sde/l,legde hj die neder.De aanbieburg voor 1200 personen en eene l'
jschool. diny,om 00konderhetTory-bewinda1sz00In de kerk van dat gebouw vindt men een danlg werkzaam tebljven,weeshj van de
altaarstuk van vanDï/cà,indeboekerj 6uit- hand.Inmiddelsverkoos men hem t0t1id van
muntende stukken van Canaletto, en in de het Parlement, en bj hetOptreden van het
bil
jardkamer het standbeeld van M eleager, YAk-ministérie in December 1852 werd hj
vervaardigd door Beyer.V00r 'toverige 0n- secretaris bj de lndische contrôle.Liever
derscheidt zich het kasteelnoch door bouw- evenwelwilde hj metzjn begunstiger,loxd
trant, noch door grootte.Daarentegen is er St
raford,naarConstantinopelterugkeeren.In
het park, bestaande uit 17 eilanden in de Maart 1853 begafhj zich derwaarts,en hj
Swechat, een der fraaiste Engelsche tuinen wenschte er tevens door zjne kennis van
van Europa.Dââr vindtmen 0.a.den Fran- Oostersche toestanden diensten te bewljzen
zensburg, in 1801 voltooid, eene getrouwe aan zjn vaderland.Voorafechterleverdehj
nabootslng van het door Yqœimiliaan I zoo de beschrjving van zjne expeditienaarM0shoog geschatte kasteelin Tyrol;deze burgt, soelonder den titel:rDiscoveries in theruins
inspitsboogsttjlopqetrokken,isvanallezjden of Niniveh and Babylon (1853)''.Aan boord
door een meer omrlngd, en men heeft er een van den pAgamemnon''woondehjdegebeurgrootaantalmerkwaardigeoudheden.rreluaxen- tenissen van den Krim.oflrlog bj,en begaf
burg werd den 15den Julj 1682 door den zich vervolgens weder naar Engeland, om
Keizer met onderscheidene vorsten een ver- aan dedebatten oxerdien strjdinhetLagexbond gesloten tegen Lodewj;k XIF'
, en in huis deel te nemen.Eene portefeuille in het
1725 kwam er een vredes- en handelstractaat tninistérie P almerston weeshj van dehand,
tusschen Spanje en Oostenrjk t0tstand.
en hj toonde zich een zooheftigenbestrjder
Layard (Austen Henry), een Engelsch van de staatkunde#an dezen,dathj in 1857
reiziger en staatsman,geboren te Parjsden bj deontbindingvanhetParlementzjn mansden Maart 1817, behoort t0t een geslacht daat als volksvertegenwoordiger verloor. In
van naar Engeland uitgewekene H ugenoten zjn ambteloozen staat wjdde hj zich aan
en sleetdejaren zjnerJ
'eugd in Italië,waar njverheidsondernemingen, volbragt in 1858
hj metliefdet0tdekunstwerdvervuld.Be- eene reis naar Indië,om zich aangaande de
stemd voorderegtsgeleerdeloopbaan,liethj oorzaken van den opstand aldaar te vergezich inschrjven aan de hoogeschoolte Lon- wissen,en werd eindeljk in December1860
den,doch verliethaarnakorten tjd,om in 0I!nieuw t0t1id van hetParlement gekozen.
1839 een vriend op eene reis door het noor- Nlet lang daarna aanvaardde hj weder de
den van Europa te vergezellen. Vervolgens betrekking van ondexstaatssecretaris van Buihield hj zich geruimen tjd op in Duitsch- tenlandsehe Zaken en bekleedde die t0t aan
land,waar hj zich grondig metdetaalbe- de aftreding van het liberale Kabinetin 1866.
kend maakte en trok vervolgens doorAlbanië
Laynez (Jacobus), tweede generaal van
en RoemeliënaarConstantinopel.Hierwashj de Orde der Jezuïeten en de opstellervan de
verslaggever van een dagblad te Londen,vol- statuten di
erOrde,werd geboren in 1512 te
bragtdaarnaeenereisdoorverschillendedeelen Almancario bj Siguenza ln Castilië en stuvan Azië en maakte zich volkom en bekend deerde te Alcala en teParjs,waar hj zich
met de zeden, gewoonten en talen van het op het naauw stm et Loyola verbpnd.Beiden
Oosten.De opgravingen,door den Franschen besloten om zich m et eenige anderen naar
consul Wpff. te Nimrod gedaan,wekten bj Turkje tebegeven,om aan de M oham medaLayard het verlangen, om dergeljke naspo- nen hetevangelie te verkondigen,en vervolringen te doen; hj gaf dien wensch te ken- gens Jerusalem te bezoeken.Een oorlog met
nenaan sir Straford Oczlpizw,Britsch gezant de Porte verhinderde de uitvoering van dit
te Constantinopel,en deze beloofde hem ver- plan, en nu vormden zj in 1536 te Venetië
goeding van kosten. In het nalaar van 1845 het besluit,om eene vexeeniging te stichten,
begafhj zich nu naarMossoel,begon er0p- welke zich t0t doel stelde, het volk op te
delvingen te doen op eene onaangeroerd ge- voeden in den geest der R.Katholieke Kerk.
blevene plek ,en vond dâ.ârde kostbare over- Daar Laynez veelmeer kennis en schrander-

bljfselen van Assyrische kunst,welkethans heid bezatdan Loyola,ontwierp hj destatude zalen van het Britsch muséum versieren. ten der vereeniging,welke in 1539 te Rome

Een verslag vqn zjnereisen van zjne ontdekkingen heeft hj gegeven in het boek:
XNiniveh and its remains (1848,2 dln,met
een atlasvan 100 platenl''
.Dooreenetoelage
van het bestuur van genoemd muséum werd
hj in 1848 in staatgesteld,om deopgravingen bj Koloendslik en Babylon voortte zet-

t0t stand kwam ,en hj wisthaardoorzjn
onbaatzuchtigen jver aan te bevelen bj het

volk.Nadat de Orde in 1540 doorpausPan1l: II1 bekraehtigd was, verkoos m en, op
aandrang van Laynez,dendw eepzieken Loyola
tot eersten generaal.Voorts volbragt Laynez
onderscheidene reizen, om de uitbreiding 4er

LAYNEZ-LAZIRUS.
vereeniging tebevorderen,en betoonde vooral
op bet concilie van Trente zjn jvervoorde
belangen van den H eiligen Stoel.Den cardinaalshoed, hem door P awl'
tts1I1aangeboden,

wees hj van de hand,maarin 1556 werd hj
als generaal zjner Orde de opvolger van
Loyola.In 1561 begafhj zich met cardinaal
Ferrara naar Frankrjk,om ervoordeuitroegingderketterstezorgen.In deberuchte
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stelde.De broedersderOrdeinFrankrjkwil
den echter deze vereeniging niet erkennen
zoodat zj zich afscheidden van hunne m edeleden in Italië; maar 00k zj konden hunne
zelfstandigheid niet handhaven, daar koning
Hendrik IV deze Ordevereenigdemetdievan
Onze Lieve Vrouw van den berg Carmel.De
opperste der Lazaristen werd verheven t0t
grootmeester der nieuwe orde en onderLode-

v
erçadering te Poissy was hj intusschen de Aznï/k XIV belastmethettoezigtop dehoseenlge,dien0gluisterdenaardestem derredeen
pitalen in geheel Frankrjk. onder velerlei
dermenscheljkheid.Hetgevolgvan dezereis lotverwisselingen bleet'de orde n0g lang bewasdetoelatingderlezuïeteninFrankrjk,hoe- staan en werd eerst in 1830 opgeheven.welondereenigebeperkendebepalingen.Nadat Lazaristen is voorts de naam der leden van
hj eindeljk op hetconcilieteTrentegestreden eeneteParjsin1624doorVineentins& Panla
had voor de suprematie van den bisschop te gestichte Orde, die aanvankeljk zonder be-

Romeoverdeandere bisschopqen,keerde hj paalde gelofte de verpligting op zich namen
naar Rome terug,waar hj zlch uitsluitend om overalheen tegaan,werwaartszj door
wjdde aan de belangen zjner orde en den bisschoppen ot'?astoorsgeroepen werden,om
onderrigt en lelding te verschaFen aan het
19denJanuarj 1565 overleed.
Lâzareth ,zie Lâzarws en Ziekenhxh.
verwaarloosde volk. Dientengevolge verkreLazarew (Michaël Petrowitsj), een Rus- gen zj den naam van préesters derzeldilg.
sisch admiraal,geboren in 1788,bevond zich Zj bepaalden zich alzoo bj de inwendige
van 1803 t0t1808 in Britschezeedienst,kwam zending. Koning Lodewqk XI11 bevestigde
vervolgens bj de Russische marine en nam deze Orde in 1627, paus Urbanu VIII in
deel aan den ontdekkingstogt om de aarde 1631; daarna legden zj 00k geloften afen

van Bellingl
tausen (1819-1821)ten wela1s hielden zich,even a1s de Broedersder Barmbevelhebber over het 2de vaarttlig der expe- hartigheid, met de zi
ekenverpleging beziq.
ditie.In dejaren 1822 t0t1825 volbragthj, Omdat hun de priorj vanSt.La8areteParks
als kommandant çan een fregat,eene tw eede werd afgestaan,ontvingen zj den naam van
reis om de aarde,vertrok in 1826 als kapi- Lazaristen.In Polen verwierven zj alszentein eerste klasse aan hethoofd van een es- dingvaders en als leeraren aan de sem inaria
kader naar de Middellandsche Zee,streed in grooten invloed.ln Frankrjk bleefde ver1827 bj Navarino en aanvaardde in 1832 de eeniging zelfs bestaan onder de stormen der
betrekking van chef van den staf der Rus- Omwenteling, en zj heeft er zich in den
sische vloot in de Zwarte Zee. Hj zorgde jongsten tjd aanmerkeljk uitgebreid.00kbemet jver voor de verm eerderingderRussische staat zj in Spaqie,Oostenrjk en Azië,vooral
zeem agt, alsmede voor de betere bevestiging in China, en hare zendelingen bezoeken alle
derversterkte plaatsen in laatstgetloemdeZee, oorden der wereld.
en overleed alsadm iraalte W eenen in 1851.
Lâzarus (Moritz), een verdiensfeljk

Lâzarus, afkomstig van Eleazar, was, Duitsch wjsgeer,geboren den 15denSeptem-

volgens het Evangelie van Johannes,de door ber 1824 te Filehne in dePruissischeprovinJezus uit de dooden opgewekte brpeder van cie '
Posen,is de zoon van een geleerden rabM artha en M amia van Bethanië. In de ge- bjn.Reedsop 4eschoolbield hj zich jverig
ljkenisvan den Rjken man wordt die naam bezig m et de studie van het Hebreeuwsch
aan den Armen m an gegeven.De R.Katho- en van de Talmudisehe wjsbegeerte, doch
liekeKerkverhieflaatstgenoemdet0tbescherm- zag zich in 1840 geplaatstop 6en kantoor te
heilige der kranken,vooraldergenen.die aan Posen,Om zichaan den koophandeltewjden.

uitslagziekten ljden,en naar hem zjn o0k
de hospitalen,welke vooraltjdens de Kruistogten ter genezing van zoodanige ongesteldheden in grooten getyle werden gesticht,met

Hier evenwel zette hj zjne vroegere studiën
met zooveel iiver voort,dat hj ziek werd,
zoodat de geneesheeren er op aandrongen,
dat hj ôf de studie ôt
'den handelzou vaar-

wel zeggen. Lâzarlls liet den handelvaren,
In Palaestina ontstond in dien tt
jd o0k eene bezocht in 1844 hetgymnasium te Brtznswjk
den naam van llz
'tvefA bestem peld. -

ridderorde, die zich zoowel door dapperheid en studeerde te Berljn 4 Jaren in de geschieals doorziekenverpleging in het HeiligqLand denis,natuurkunde, regten en wjsbegeerte.
verdiensteljk maakte, nameljk de Lgzcrly- In 1850 vestigde hj zlch aldaaralsprivaatorde of die der h'ospitaalridders 'pczl den M
doe,
enten schreef:oDiesittlicheBerechtigung
Zlzcevd. Na het midden der 13de eeuw ver- Preuszens in Deutschland (1850)5',terwjlhj
spreidde deze Orde zieh overalin Europa en onderscheideneopstellen in tjdschriften plaathad vooral in Frankrjlt haren zetel.Sedert ste.Voorts leverde hj:oDas Leben derSeele
de 15deeeuw echter kwam zj in Italië z00- in Monographiepn (1856- 1858, 2 dln)''. In
zeer in verval,datInnonentWs V1II haar0p- 1859 stichttehj met.
M Steintkalhet:pzeit-

rift fiir Völkerpsychologie und Spraehwishief(1490)en hareqoederentoeweesaan de sscehns
chaft''1 en legde hierdoor de grondslagen
Maltézer ridders. Nlettemin werd zj door
Leo X hersteld,en GreyoriusXII1 vereenigde

voor de wetenschap, w elke de wetten van

haar in 1572 metdepas-gestichteMauritsorde, het leven des geestes in haar onderling verdie zich de uitroeFlng der ketterj ten doel band Opspoort.Nadat hj in 1860 benoemd
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was t0thoogleeraar in de pgychologie en v01- in 1514.Zjnekunstgewrochten behopren t0t
kerenpsychologie aan de universiteitte Bern, de schoonste gedenkteekenen der nieuwere
zochthj in zjne legsen depsrchologievooral kunst te Rome.Daartûe behooren het paleisvoor te stellen in hare toepasslng ophetprac- Gira'
êd,thans Torlonia op de Piazza ScossatiBche leven, bjv.op de geneeskunde, de cavalli,voortsdecancellariaendeloggieinhet
regtsleer,de opvoedkunde enz.In 1866keerde Cortile de S.DamasoinhetVaticaan.Zjne
hj tei
'ug naarBerljn en werd erin 1868be- handschriften, in 1756 in eene private boe-

noemd t0t leeraak'in dewjsbegeerteaan de kerj gevonden,bevatten opstellen in vKrzen
militaire school.In 1869 en 1871 was hj en in proza, benevens verhandelingen over
voorzitter van de eerste en tweede Israëlieti- de regels van bouw- en doorzigtkunde!zj
scbe Synode te Iueipzig en Augsburg. Van werden gedeel
teljk pedrukt.
zjne geschriften vermeldenwjvoorts:nueber Lazzaro (San)lsdenaam van een klein
e
i
l
a
n
d
t
e
n
z
u
i
d
oosten van Venetië.Men heeft
den Urspxung der Sitten (1860; 2de druk
1867)'',- pueber die Ideen in derGeschichte er een klooster der Mechitaristen meteen 0p(1865)'',- en pzurLehre v0ndenSinnestëu- voedingsgestichtvoorJeugdige Armeniërs,scbungen 1867)''.
voorts met eene boekerj, waarin zich belangrjke Oostexsche handsthxiften bevindenj
Laz
uur
s
t
ee
n
(
La
p
i
s
l
a
z
u
l
i
)
i
s
e
e
ne
d
e
l
f
stof,die uitkiezel,aluinaarde,kalk,natron, m et een natuurkundig kabinet, eene verzatalk,jzeroxyduleenzwavelbestaat.Meestal meling voornatuurljkehistorieeneeneboekkomt zj voor in onxegelmatige vormen van drukkerj.De abtvoert den titelvan aartsonefene, korrelige breuk,maar 00k in kris- bisschop.
Kllen,en welin hetruiten-twaalf-vlak.Zj Lazzaronen is de nM m Of liever de
heeft weinig glans,maar isbekend doorhare l
sc
iheldnaam van de laajste klassederNapoprachtigeblaauwekleurenfl
jnepoljsting.Men taanschebevolking.Hp schjntafkomstig te
vindt zeinouderegesteentenin Siberië,China,
Tibet,Chilienz.DeGrieken enRomeinen bezigden haar t0tallerleiopschik,en00kthansvervaardigtmen daarvan vazen,schalen,kelken,

kandelaars enz.Voortsdientzjt0tversiering

van altaren enschoorsteenen,alsmedet0tsteen-

mozaïek.In onzen tjd evenwelgebruiktmen
haar hoofdzakeljk t0t bereiding van eene
kostbare verwstof,welkeden naam draagtvan

w ezen uit de middeneeuwen, toen eend uitBlagziekte vooralde behoeftige bewoners der
stad bezocht. De natuur en het klimaat te
Napels,de gesteldheid dezerstad a1sresidentie en zeehaven, de eenvotldigheid en 0nkostbaarheid der levenswjze, alsmede het
eeuwenoude wanbestullr aldaar, - datalles
verklaart, hoe de lagere volksklasse hier
meer leden telt en dieper gezonken is dan

elders, hoewel zj somtjds eene kortepoos
%ltramar'
qn.
Lazzari(D0nat0),doorgaansBramantege- als staatkundige magt kan optreden.De Laznaamd,een beroemd Italiaansch bouwkunste- zaronsn vormen geene afzonderljke lzaste,
naar, geboren in 1444 volgens sommigen te maar men geeft dien naam aan alle proletaCastel Durante bj Urbino, volgens anderen riërs, die geen bepaald bedrjf,geen genoegte Castel Fermignano, maar hoogst waar- zaam onderhoud, en vaak zelfs 4eene vaste
schjnljk te Monte Asdroaldo,had reeds in woning hebben , op sth
raten en plelnenbjdag
Romagna een beroem den naam a1s bouwm ees- en nachthun verbljf ouden en doorvelerlel
ter verworven, toen hj zich in 1476 naar ongeregelde bezigheden in hunne geringe beMilaan en in 1499 naar Rom e begpf,waar hoeften roorzien.Zj geven zich liefstover
hj op lastvan den cardinaalOlivier Ocrl''
c aan het zalige nietsdoen,bekreunen zichleihet koor Va1 het klooster der Frati della nig om de voorschriften der zedeljkheid,
Pace deed verrjzen en vervolgensalsonder- maar toonen toch steeds bj omwentelingen
bouw meester in dienst kwam der pausen al de luidruchtigheid en hartstogteljkheid van
A leœ- der FT en Jnlins II. V00r laatstge- het zuideljk karakter.Vooralde Lazzaronen
noemde bouwde hj debeidegM nderjen,welke zjn in 1647 onder Ma8 Anqllo opgestaan
de Pauseljke tuinen in het Belvedère met tegen de Spaansche heerschappj, en sedert
'sPausen paleis verbinden.Hetplan van Laz- ztl in 1799 van de herstelde Bonrbons verlof
z>i t0t het bouwen van eene nieuwe St.Pie- ontvingen, om de woningen der liberalen te
terskerk is alleen door afbeeldingen op m un- plunderen, schaarden zj zich gewoonljk aan
ten van Julius 11 en Leo X bewaard geble- de zjde der regéring. In den laatsten tjd
ven.In hetJaar 1506 maakte hk een aan- echter,vooralsedertde verdrjvingderBovvang met die stichting,en welmetde pilaar bons en de vereeniging van Napels met het
van denkoepeljbj welkezichthansdekolom koningrjk Italië,isde klassederLazzaronen
der S: Vronoa bevindt.Hj voltooide n0g t0t een eenigzins hooger Btandpunt van zedede 4 reusachtige zuilen, waarop de bogen ljkheid en welvaart opgeklommen, en de
zich verhelen,begon 0ok de gaanderjen te Napolitaansche proletariërs onderscheiden zich
bouwen van het middenschip en van hetzui- niet langer van hetgrM uw van andere groote
deljk gedeelte van het dwarsschip,alsmede steden.
van eene metDorischezuilen versierdeplaats
Lazzi noemen de Italianen voor de vuist
voor den Paus en zjn hofstoet bj plegtige geleverde aardigheden en snu kscbe uitvallen
gelegenheden, - een werk, dat later door der kluehtspelers in den Bchouwburg,en zj
PernzzL voltooid, maar vervolgens weder af- geven dien naam o0k w el in het algemeen
gebroken is. L@=ari werd t0t bouwmeester aan geestigheden.
van de St.Pieterskeyk benoemd,en overleed
Leake (W illiam Martin), een beroem;
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Engelsch oudheidkundige, geboren in 1777 hoeveel
heid melk. In sommiqestreken heeft
uit een aanzienljk geslacht,op Thorpe-Hall men de slechte gewoonte om ln plaats vande
bj Colchesterin hetgraafschap Essex geves- schoongemaakte leb de geheele maag van het
tigd,diende alsoëcierbj de Britscheartil- pas geslagte dier met haren inhoud aan te
lerie en zag zich van 1804 t0t 1809 belast wenden.In de eerste plaats is zulk eenehanmet onderscheidene staatkundige zendingen wjze eene zeeronzindeljke?enin detweede
naar het oosten,0.a.naarAli-paql'avan Ja- plaats kan men de maag ln dezen toestand
nina.In hetOosten kwam hj in kennismet niet lang bewaren.
ne voldoende verklaring van de gtremByron, die hem zeer generen was,terwjl meEe
nde werking derleb is t0t nu t0e n0g niet
hj vervolgens a1s een jveng Griekenvriend

dien dichter opwekte t0t zjn laatsten togt gegeven;men weetslechts,datde1ebdaarbj

naar Hellas. In 1823 nam Leake met den geene verandering van eenig belang onderrang van l
nolcnelzjn ontslag,om zich uit- gaat, - althans dat haargewigt niet merksluitend aan de wetenschap en aan de uitgave baar verandert.De pogingen,welke men ter
zjner werken te wtjden.In laatstgenoemde verklaring beproefd heeft,loopen uit op eene

vindtmen eenedegeljkec,
ritiektgrondigeen
uitgebkeide kennis en eene verwonderljke
duideljkheid in het voorstellen van den a1ouden en tegenwoordigen toestand van Griekenland met elkander vereenigd.Hj schreef:
Travels i
n the Morea (1830, 3 d1n)'',XTravels in Northern-Greece (1835, 4

beschrjvingvan hetverschjnsel,bjv.datde
leb als aanrakinvszelfstandigheid katalytisch

werkt, of op bloote onderstellingen,die ge-

deelteljk aanstonds wederlegd zjn.Het is
bjv. zeker, dat de meening,a1szoudeleb
werken door haar zuur,nameljk datzjin

de eerste plaats de melksuikergeschiktmaakt

dln)''
, - propography ofAthens(1820;2de t0teene omzetting in melkzuur,hetwe,lk alsdruk 1841)M,- nTourin Asiaminor(1824)'', dan de kaasstofdoet neêrslaan,ongegrond i8.
he end oftwenty.three years
pGreece at t

-

Immers alontstaat00k in de meestegevallen

protection (1851)'',- rNumismataHellenica eenig melkzuur,toch geschiedtditnietaltjd.
(1854- 1859, 4 d1n)'',- en eenige belang- Men kan versche,dus alkalische melk ,zonrtjkeverhandelingen intjdschriften.Hj over- der datzich eenezurereactie openbaart,Ja,
leed te Brighton den 6den Januarij1860.

men kan zelfs melk,die meteen weinig a1-

stad en badplaatsin hetEngelschegraafschpp

wanneer men den w armtegraad slechts een

Leamington ofLeamington i'
rïpr.
:,eene kaliverm engd is?door de 1ebdoenstremmen,

W arwick,twee Engelscbe mjltenoostenvan weinig verhoogt.Dewarmtenameljkversterkt
W arwick,in een oord,hetwelkeengrootaantalgeschiedkundige gedenkteekenen bezitjaan
den spoorw eg en aan de Leam gel
egen en
doorboschrjkeheuvelsomringd,wasln 1811
n0g een dorp m et ruim 500 inwoners en is
thans eene derfraaiste steden van Engeland,
met eene bevolking van ongeveer 20000 zie-

en bespoedigt de w erkzaamheid van de 1eb;
doch naar gelang der temperatuur verandert
ook de uitw endige toestand van de gegtrem de

kaasstof. Bj lage temperatuur is het stremsel
10s en week, en bj hare verhooging wordt
het allengs harder en vaster. Men kan dus
naar believen weeke en harde k= s maken

len. Zj is haren bloeiverschuldiglaan hare (zieonderKa'
asj.
vermaarde en druk bezochte minerale bronnen. M en vindt e1.een stadhuis,10 kerken,
een blinden-instituut een collhge,eeneLatjnsche school, een letterkundig genootschap,
een rauséura, een sehouwburg,eene m uzieken

balzaal,

Lebak , o0k Znider-Reyentschap genaamd,
is eene assistent-residentie en regentschap op

Java in de residentieBantam.Zj grenstin

het noorden aan Serang, in het westen aan

r
s iringin, in het zuiden aan de Indische Zee
Voorts Vele fkaaje huizen en en in hetoosten aan dePreanger-regentschap-

prachtige hôtels.Men heef'
ter9 verschillende

pen en Buitenzorg. Hare hoofdplaatsis Rx.
n-

bronnen, wier water eene warmte aanwjst kas-Betonj,aan deOnderandir-riviergelegen.

van 7 t0t 12OC.In de eene heeftglauberzout, Men teltlr hetdistrictLebak 11000inwoners.
in de andere chloorzout1 in de derde keuken- Voorts dragen op Java onderscheidene dorpen
zout, in de vierde chloormagnesium ,in d: den naam van Lebak.
vjfde chloorkalk enz.de overhand,enJuist Lebeau (Jean Louis Josèphe), een Be1deze verscheidenheid.verbonden met een ver- gisch staatsman, geboren te Huy den Qden

schillend gellalte van zwavelen jzer,maakt Januarj 1794,studeerde te Luik in deregde ziektevormen.Zj zjneerstontdektin1797. zjne geboortestad en vervolgens bj het Hof
Leander, zie Hero.
van Appél te Luik, terwjl hj sedert1824
gemelde bronnen zeergeschiktvoorverscbillen- ten, en vestigde zich a1s advocaat eerst m

Leb is de naam van hetbereid: binnenste deel
nam aan de ojpositie tegen de regéring.
heeft om de melk door afscheiding van de 0P het gebied van den boekhandel, welke
kaasstof te doen stremmen. om de lebmaag naar wensch slaagden.Na hetuitbarsten van

sljmvlies eener kalfsmaag,dathetvermogen Voorts waagde hj zich aan ondernemingen

tegen bederfte bewaren,wordtzj gerooktof de Belgische omwentëling werd hj in Augezouten, en vaak met specerjen ingewre- gustus 1830 benoemd tot lid der veiligheidsven.W ilmen degedroogdelebgebruiken,dan conarnissie te luuik en na deSeptemberdagen
legtmen ze eerstin pekelte weeken,waar- zag hj zich door het Voorloopig Bewindaanna m en evenzeer dit nata1s de leb bezigen gesteld t0t advocaat-generaalbj hetH0fvan
kan. Een weinig van dezen pekel ot'van de Appèlte Luik,terwjlzjnegeboortestadhem
leb igreedsvoldoendevooreeneMnzienljke atkurdigde naar het NationM lCongrès.Hier
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had hj weldragrooten invloed en vormdeer
het middelpunt der Belgische doctrinaires,
aan wie datland zjn zelfstandigbestaanverschuldigd is.MetjverNerzettehj zich tegen
eene vereeniging van België metFrankrgk,
alsmede tegen hetkiezen van den hertog ran
N:-plr.
:t0tkoning,terwjlhj zjnestem gaf
aan den hertog ran .
&>cA&zlà:r#.Nadathj

den,waarhj overzjneuitvinding een werk

in hetlichtgaf,getiteld:,Ilcoloritp,or the

harmony ofcolouring in pakntingreduced to
mechanlcal practice,under easy preceptsand

intàillible rules (1722 en 1730)'',aan lord W alppld opgedragen en vervolgens ook in het

.

Fransch overgezet tpL'a,
rt d'imprimer les tableauxpatGautierdeMontdorge''
,1756en1768).

Hj vond er deelnemers,die een aanzienljk
karitaalbjeenbragten,doch deonderneming
mislukte,evenals later die eenertapjtfabriek,
desgeljks door aandeelhouders onder zjne
leiding t0t stand gebragt.Nukeerdehj arm
en wrevelig terug naar 9 (lravenhage, en
vertxok vervolgens naar Parjs,waax hj den
16den Mei1741 overleed.Zjneolieverfdrukken worden zeer geroemd en van zjne portretten zjn sommigein 't koper gebragt.
Leboeuf (Edmond),0en Fransch maarfeuillevan Justitie,waarnahj debinnenland- schalk,geboren teParjsden 6den December
sten October 1828 de p0sche staatkunde naar zjne inzigten regelde. 1809, bezocht den lwer
D00r hem en zjn ambtgenoot.den generaal lytechrische school, d aldaar in de school
d00r den regentk* rletde OAoh ert0tminister
van Buitenlandsche Zaken was benoemd,
ruimde hj alle bezwaren uit den weg,die
de verkiezing van prins Leopold ran S(:7r.
::1Qobnrg belemmerden en in het Uongrès dreef
jlàsldeaannemingder 18
hj den 6den Juli
artikels door, Ypaarna hi
tetbuille ne.j de por
derlegde. In September 1831 werd hj door
Huy nogmaals naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers afgevaardigd, en in October
1832 belastte de Koning hem met de porte-

Goblet, minister van Buitenlandsche Zaken, van den generalen stafin 1830 t0t onderoëverkreeg België niet alleen het verdrag van ci
er bevorderd en zag zich in 1832 geylaatst

$3werdhjluiteQ1Mei1833 methetvoordeelige StatnsQu0, bj de artillerie.Reedsin 18.

m aar ook vooral de bevestiging der binnen- nant,in 1837 kapitein,en behoorde gedurenlandsche rust en de ontwikkeling zjnerin- de de eerste expeditie tegen Constantine t0t
stellingen.De plunderingstooneelen en hetge- den generalen staf. Van Augustus 1837 t0t
brek aan geestkrachttdoor hetministérie bj Februarj 1841 bleefhj in Afrika en nam
die gelegenheid betoond, waren Oorzaak van deel aan de m eeste gevechten. HtJ onder-

zjne aftreding. Niet lang daarna werd hj scheidde zich in 1837bj deverdediging der
gouverneur van de provincie Namen en in legerplaat: van Mjêlammar,en in datzelfde
bj de belegering van Constantine,ge1839 gezantbj den DuitschenBond,inwelke jaar '
laatste betrekking hj ztjne lang yekoesterde durende welkehj'door den maarschalk Vallle
denkbeelden van eene nadere verblndtenisvan ill eene dagorder vermeld werd,daarhj bj
België met Duitschland poogde te verwezen- dag en onder het vuur van den vjand op
ljken.In April1840plaatste htjzich weder verkenning was uitgegaan voor den aanleg
aan het boofd van het departementvan Bui- eener bresbatterj.ln Meken September1839

J*deel aan de expeditie tegen Gigelli,
tenlandsche Zaken ,maar nam ,tengevolgeder n3m hi
R.Katholieke oppositie,reeds een J'aardaarna aan de verovering en vervolgens aan de verging van die plaatsj- voortsaandeexpemetde overigeministerszjnontslag.Nadien dedi
tjd vergenoegde hj zieh methetlidmaatschap ditie tegen de Portes de Fer,aan hetgevecht

van de Tweede Kamer,alwaa'
rhj een krachtig verdediger w as der liberale beginselen.
In Augustus 1864, btj eene herkiezing,gaf
ht
l te kennen,dathj nietweder in aanmerking wenschte te komen,en overleed te Huy
den 19den M aart 1865.

bj Ued-Bally,en in 1840 zoowelaan deverovering van M ilianah a1slater aan de approviandéring van Medeah en Milianah.Na zjn
terugkeer in Frankrjk werd hj kommandant eener batterj,in 1846 maloor,in 1848
kom mandantaan de polytechnische school,in

Leblon (Jacob Chxistolel)yeen verdien- 1850 luitenant-kolonel en in 1852 kolonel.
steljk kunstenaar, geboren te Frankfort aan Bj het uitbarsten van den Krim-oorlog in
de Main in 1670, bevond zich in hetlaatst 1854 werd hj chefvan den statderartillerie,
der 17de eeuw in dienst van graafMartinetz, scheepte zich in te Marseille en nnm deelaan
de Keizexljke gezant te Rome.Hier kwam den Blag aandeAlma.W eldra werd bjbri-generaal en zag zich belast met hetbeht
jin kennismetBonaventnur'
pczlOverbeeken gade
1 over den artillerie-aanval op Sebastöpol.
begaf zich met dezen naar Amsterdam.Hj ve
woonde er vele jaren en hield zich bezig Gedurende de belegering van 11 maandenvermet het schilderen van portretten. - eerst wierfhj doorzjn krjgsbeleid t0t3-maalt0e
in miniatuuren vervolgens,wegenszjn ver- eene verm elding in de dagorder.Na de inne-

zwaktgezigt,in hetgroot.Na hetoverljden
zjner echtgenoote in 1715 vestigde htlzich
te 's Gravenhage. Daarenboven vond hj de
kunstuitom schilderjen metolieverftedrukken, en llj ontving voor zulke schilderjen

mingvan SebastôpolverkreeghjOpdenlinker
OeverderbaaihetbevelOverallebatterjen,
waarmedehjdemagazjnenderRusseninbrand
sehooten hetNoorderfortvernielde.D aarnazag

hjzichmeteenebelangrjkezendingbelastnaar

we1eens 300 of400 gulden.Nu zoehtht
jeene Kinburn,waarhj totJanuarj 1856hetoppervereeniging op te rigten totvervaardigingvan bevel in handen had.Aan het hoofd van de
zulke schildertjdrukken op uitgebreideBchaal. artillerie der garde geplaatst, voltooide hj
e reorganisatie en verkreeg in hetlaatst
Daar hj hiervoor te 'sGravenhage geene har
deelnemersk0n vinden,vertrok hj naarL0n- van 1857denrangvandiviBie-generaal.O0k on-
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derscheiddehjzich in den Italiaanschenveldtogt,enaan zjnuitstekendenartillerie-aanval
op Solferino hadden de Franschen hoofdzakeljk de verovering van deze plaats, den
sleutel van het slagveld,tedanken,terwjl
hjtevensmetzjnekanonnendeoostenrjkers
heteerstaan hetwjken bragt.In September
1866 vertrok hj als Keizerljk commissaris
naar Venetië me
den
as
t,rs
om
t
dertOo
stenlr
jke
ovedi
rttege
newes
men
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3
osten en 3lstenAugustus.Hj wasdeééniye
Fransche generaal,welke in die dagen eenlg
voordeelbehaalde,en de laatste,die voor de

50 kanûnnen van den qeneraalMantewfelop
laatstgenoemden dag ult zjne bedreigdep0sitie achterwaarts trok.Na de capitnlatievan

Metzwerdhj methetgeheeleRjnlegerkrjgsgevangennaarDuitschlandgebragt,entnenhj
na hetsltliten van den vrededevrjheidheruit de handen
kreeg,vestigdehjzichaanvankeljkambteloos
en hetalsdan op tedragen aan hetItaliaansch te '
sGravenhage.Leboeuf isdoorzjnelandgeBestuur,hetw elkeenigedagendaarnageschied- nooten heftig beschuldigd wegens de gewelde doorhetplebisciet,waarbj de Venetianen dige nederlagen, die het Fransche leger gehunne inljving in hetkoningxjk ltaliëver leden heeft,wegensde slagpekrjgstuchtder
langden.In 1869 werd Leboewfalsplaatsver- soldaten, de onvolledigheld der regimenten
vanger van generaal G%yon aan het hoofd en den ellendigen toestand derverplegingsvan het 6de armeekorps teToulouse geplaatst, middelen,terwjlmen hem wjdersten laste
en ill hetzelfde jaar door den Keizer belast legt,dat hj de ontwerper isvan hetplan,
met de portefeuille van 00rl0g en - volgens om eene halfbirkelvormige positie in tenemen
den wenscb van zjn stervenden vooraanger, ter lengte van Omstreeks40 g6ogr.mjl.Dit
maarschalk Niel met de taak om de door laatste sehjnt,volgensdemededeelingen van
dezen begonnen legerreorganisatie te volein- Napoleon 1IIgedurendezjnegevangenschapj

digen. A1s lid van een kabinet,dat eeniger- niet van grond ontblootte wezen,doch het
m ate voorloopig k0n genoem d worden en in is onbilljk,hem wegens gebrek aan krjgsafwachting van de Keizerljke boodschap, tucht,Onvoltalligheid van regimenten en slorwaardoorvolgensdebeloftevan 12Julj1869 dige administratie lastig te vallen.Zelfb het
een parlementair regéringsstelselz0u worden bekwaamste legerhoofd kan zulke leemten,

ingevoerdjbepaalde hj zich bj de vervor- waar zj sedertJaren bestaan, niet op eenmlng van eenigeregimenten infanterie en bj
eenige verbeteringen der adm inistratie. Den
z7sten December 1869 nam hj metal zjne
ambtgenooten zjn ontslag,om plaatsteruim en voor hetnieuwe kabinet onder Ollivier,
doch hj ontving in hetnieuweBewind zjne
portefeuilleterng.Menverhaalt,dathjinden
geheimen ministerraad,in 1870 onmiddelljk

maalaanvullen.

Lebreton (Thêodore),een Fransch v01k8-

dichter, geboren te Rouen den lsten December 1803, was eerst katoendrtlkker en werd
vervolgens bibliothecaris in zjne geboorte-

plaats. Nadat hj zich in 1832 bekend gemaakthad doordevaudeville:rLeJardinde8
artistes'' en het drama: olu'
amour et l'ôchafaud'' leverdehjeen aantalIyrische verzen,
te vinden in zjne: olleures de repos d'un
ouvrier (zde druk 1838)''. 00k schreef hj
eene: sBiographie Normande (1857-1860,
3 d1n)''.
Lebrun.Onderdezennaam vermeldenwjt

viôr het uitbarsten van den oorlog ondcr het
voorzitterschap van den Keizer gehouden, op
de vraag van dezen:r0falles voo1*den 00r10g in gereedheid was?'' geantwoord heet
'
t
dat er zelfs geen knoop aan eene derslopkouS0n ontbrak.De Keizer verhiefhem t0t chef
van den generalen stafvan hetlegeren zond
Cl
tarles .
selrlzl,een beroemd Franschscbilhem vooruit naar het tooneelvan den oorlog. der. Hj werd geboren te Parjs in 1618 en
Terwjl Napoleon III van den eenen dag tot was de zoon van een middelm atigen beeldden anderen op het berigt wachtte,datalles houwer. Tot leermeester had hj Tonet, en
gereed wasom aanvallenderwjzete werk te weldra overtrof hj zjn meester. Te Rome
gaan,sloofde Leboeu.fzich af- nietopgewas- legdehj zich,onderdeleiding vanPoussin,

sen tegen de moejeljkheden,welke zich 0p- met jver t0e ûp de studie van de kunstgedoen, wanneer men een leger in beweging wrochten der Oudheid, alsmede op die der
wil brengen, dat gewend is aan een Jaren- voortbrengselen van Rafaëlt zoodat hj bj
langen vrede - ,Om de troepen opéénpuntte zjn terugkeer te Parjsin den adelstand opvereenigen. Het éénige, wat hj tot stand qenomen,in 1648totvoorzitterderyas.opgebragt, was eene verandering van positie aan rlgte Koninkljke acadêmie van schllder- en

de grenzen, welke doelloos w as en tevens beeldhouwkunst,en later t0teersten schilder

hoogst vermoejend voor de troepen.Na de
eerste nederlagen van hetFransche legerbj
W eiszenburg, W örth en Spicheren zag het
Regentschap teParjs,buiten medeweten des
Keizers, zich gedwongen, Leboenf van zjn
postteontzetten.Hjgehoorzaamdeenplaatste
zich,nadathj hetopperbeveloverhetRjn-

des Konings en t0t directeur der Koninkljke
fabriek van gobelins benoemd werd. Van

1661t0t1683,in welk Jaar,tegeljk methet
overljden van Colbert,zjn invloed begon te
verminderen, hield hj zich schieruitsluitend

bezig m et hetschilderen van schitterendefees-

ten aan hetHofvan Lodewl
jk XJTr,welke
vooralte Versailles werden gevierd.Hj overleed in 1690.Hj iseen merkwaardig vertegenwoordiger der kunst van zjn tjd. Het
ontbreekt hem nietaan rjkdom van vinding
en aan gemakkeljkheid van penseelsbehano
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bp Noisevllle gedurende den uitvalvan den deling,doch bjeeneuitgebreide studievande
leger aan Bazaine had opgedragen,onder de
orders van dezen aan hethoofd van het 3de
armeekorps.M et dit laatste,na de moorddadige gevechten vöör Metz, in deze vesting
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vnnnen zietmen bj hem gemisvandieptevan
gevoel.Zjne stukken verraden jdele pronkzuchten zi
jn colorietismat.Totzjne beste
schildersan behooren zjne tafereelen uit de
geschiedenis van Aleœamder in hetLeuvre te
Parjs. 00k heeft bj een paar geschriften
a
chterrelaten,nameljk:p'
l'
raitéssur laphïsipnomle'' en rSur le caractère despassions'.
Ponee
Ecouaard .
fzlrl.,gewnonljk
Lebrun-p'
lndare qeheeten,Frankrjks grootsten liexdichter u1t de elassisthe schonl.Ilj
werd geboren te Parjs den loden Augustus
1729,en zag zicb geqlaatsta1ssecretarisbj
den prins Contitbj wlen zjn vaderin dienst
was,- 'tgeen welligtaanleiding gaft0thet
gerucht,hetwelk hem een natuurljken zoon
Van den Prinsnoemde.Hj maakte zich vele
vjanden door ztjne puntdichten,waarin hj
zelfs zyne bestevrienden nietspaarde.Toen
llj bj het overljden van COJizjnebetrek-

ter van den Rnad van Bestuur in het departement Seine-oise en legde in die betrekking
veel o oed en doorzigt aan den dag.De gebeurtenissen van 10 Augustus 1792 bragten

hem echterin degevangenis,waaruithjeerst
bevrjd werd na den val van het8chrikbewind. Na de instelling van het Directoire

werd hj lid van den Raad van Vjfhonderd
en zag erzich den zostenFebrt
larj 1796 t0t
voorzitter gekozen. In die hgedanigheid bewees hj aan Bonaparte bj de omwenteling
van 18 Brumaire groote diensten, en werd
doordezen t0tDerden Consulaangesteld.MTél

toondehjzieheennederigenslaafvandenovermoedigenambtgenootmaarhjmaaktezichtevens verdiensteltk Jegens geheel Frankrjk
dooreene betereregelingderfnanciën.Bj de
stichting van het Keizerrt
jk zag hj zich benoemd tot opperschatmeester des rjks,als-

mede t0t gouverneur-generaal van Ligurië,
king en tevens door het bankroetvan prins hetwelk hli in 1806 in een Fransch departede AOAC>-GVJeIeIJ 18000 fxancs verloor ver- ment veranderen moest. Daarna verhiefNa-

kreeg hj doortusschenkomstvan graaf 7Qv- poleon hem tOthertog ran Tïccdz
lz.,en na
dreuilde 6Wlt
nczleeen iaargeld,en hj vergold het vertrek van konlng Lodewi;k .
ft-cycrfe
het aan Lodewl
jkXVI dooxvlejerj.Nahet uit Holland werd hj als gouverneur deruitbarsten der Omwenteling wjdde hj zjne waarts gezonden. Hier handelde hj met
liederen uitsluitend aan dezelaatste.Hjwas beleid en gematigdheid.Toen de Verbondene

de dichter der Nationale Conventie,welke Mogendheden hem vandaar verdreven, begaf
hem eene woning aanweesin hetLouvre,en hj zich naarParjsen hechtte zjnegoedkeuonderscheidene republikeinsche oden zjn in- ring aan de terugroeping der Bo'ttrbons.A1s

derdud meegterstukken van poëzj.ToenNa- buitengewoon commissariste Caen beweeshj
hun zulke groote diensten,dat hj in Junj
een Jaargelt
l van 6000 franes,en nu bezong 1814 t0tpalrbenoemd werd.Daarhj niettehj dezen,terwjlhj inzjllepuntdichten den min gedurende de Honderd Dagen den titel
spot met hem dreef.Hj overleed den Qden van grootmeester deruniversiteitvan Parjs)
September 1807. Zjne poeuvres complètes hem door den Keizer verleend,aangenomen
(1811,4 d,ln)''zjn door Ginguenluitgegeven. had, verloor hj bj de tweede Restauratie
zoleplz consul geworden was,ontving Lebrun

Daarin vindt men verhevene oden,roerende zjne betrekkinq.Eersti
n Maart1819nam hj
eleaieën en bjtende puntdichten. Zjn leer- weder zitting ln de Kam er der Pairs,w aar
dicht: rlua nature''bevat vele schoone plaat- hj zich openljk aan de zjde schaarde der
sen!het is echter niet vnltooid. en hetge- constitutionélepartj.Later trok bjzich terug
dicht:plue: veillées du Parnasse1evenm jyj.
van het openbaar leven, en overleed den
Cltarles Frcylçoi: Lebrnn, hextog 'tlla Titp 16den Junj 18Q4. Hj was lid van het Insticenza, gebnren te St. Sauveur-Landelin btj tuut en had reeds a1s studenteengoedennaam
Coutanees den 19den Maart 1739. Hlj stu- verworven (1oor de vertaling van hetpverlost
deerde te Parjs op eene lofeljkewjze en Jerusalem ''van Tasso en door die der rllias''

voltooide zi
lne opvoeding door reizen in En- van Homérus. Zjn oudste zoon, Anne
geland en Nederland.Daarna belasttehj zich OAcrle.:Lebrnn,hertog nan Tïccdszl,geboren
met de opvoeding der kinderen van den late- den 28stenDecember1775,wasadludantvan
ren kanselier M awpeou,diehem t0tsecretaris Desao ,die in zjnearmen overleed.In 1805
aanstelde. Toen M anpeou in strjd geraakte werd hj kolonel,in 1807brigade-generaalen
met het Parlement, gaf Lebrnn onderscbei- streed in Spanjein 1811.Gedurendede H0ndene vlugschriften uitten gunste vanhetH0f. derd Dagen was hj afgevaardigde van het
zelfsmeentmen,datbj de oKciélestuk- departement Seine et Marne, volgde in
ken voor die zaak ten behoeve van hetH0f 1824 zjn Tader op a1s pair,gafdiens pMéheeft opgesteld.Bj detroonsbeklimmingvan moires(18Q9)''in hetlicht,werd in 1852sek dewj;k XVIvielhj derhalve metdenkan- nator,en stierfden 21ste Januarj 1859.
selier terstond in ongenade.Hj leefde ver- Pierre dzdïoizze Lebrun,een verdiensteljk
volgens 5Jaarlang onopgemerktin al'
zonde- Fransch dichtpr.Hj werd geboren te Parjs
ring, maar kort vöörhet uitbarsten derOm- den 29sten November 1785 eu betoonde reeds
wenteling baarde hj grootopzien door zjn vroeg grooten a'anleg voor de beoefening der
geschrift: rLa voix du citoyen''.Mreldra zag poëzj.In eene 0deverheerljktehj den slag
bj zich gekozen t0t 1id der Nationale Ver- btjAusterlitz en droeg haar op aanhetGroote
gadexing. Hiergedroeg hj zich meternst en leger, en zjne vadexlandverhelende ontboegematigdheid en voerde gewoonljk hetwoord zeming werd belgond met een jaargeld van
over zaken van geldell'
lk beheer, waarom- 1Q00 fkancs. Ook in andereoden gedaehthj
trent hj eene uitgebreide kennis bezat.Na deroemrjkewapenfeitenvanhetKeizerrjk,hetsluiten ;erVergadering wer; hj voorzit- vooral ook in die op den dond des KeizerB,
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welke in 1822 in hetlichtverscheen.Dielef- de Christenen verdreven. Lebu# n ontkwam
liederen werden echter eerst uitgegeven na aan het dreigend gevaar,doch keerde &veldra
den val van Napoleon,zoodatmen hem niet naar overp
--esel terug om hetbekeeringswerk
van vlejerj kan beschuldigen.lntusschen viel voort te zetten. Toen hj vernam, dat te
hj daardoor in ongenade bj hetbestutlrder Markelo een groote landdag der Heidcnsche
Bowrbons.Zoow elde betrekking vanbelasting- SakserszOugehoudenworden,spoeddehjzich

gaardcr te Havre alsgenoemdJaargeld werd derwaarts,hoewelFolbert,eenaanzienljkman
en een z'
jner vrienden,hem zulksafkM dde.
Op deugestelden dag verscheen hj indeverqadering in priesterljk gewaad,methetkruis
ln de handen en den bjbel onderden arm.

hem ontnomen.Nadat Lebrun reeds vroeger
zonder gewenscht gevolg als tooneeldiehter
was opgetreden,liet hj in 1820 zjne:pAlarie
Stuart''opvoeren in hetThéâ
'treFrançais,een treurspel, dat door de voorstanders der
Romantische school uitbundig werd toege-

Bj zjnekomstwerdjuisteeneoFerandegebragt aan de afgoden.Metverontwaardiçlng
juichten t0t nu t0e op hetrepertoirebleef. drong hj doort0tin hetmidden dermenlqte
In 1825 leverde hj den:qcid d'Andalousie''
en 3 jaren later zjn gedlcht:'pvoyage de
Grèee'',datgrooten bjvalvond.Na deJuljomwenteli
ng kwam hj weder in dienstvan
den Staat, bleef t0t in 1848 directeur der
Koninkljke drukkerj en werd door Louis
TMI@':t0tpairbenoemd.In 1853sch0nkeen
Keizerljk decreethem een zetelin deKamer
der Pairs, en hj overleed den 27sten Mei
1873.Ztjneqezamenljke werken zjn in 1844
in 3 deelen ln het licht verschenen.
Karl a4fz.t/ldf Lebrnn, een verdiensteljk
Duitsch tooneelspeleren dichter.Hj werdge-

en sprak: rKomt allen,.hoprt mj, ofnlet
zoozeermj,a1swe1Hem ,diedoormjBpreekt.
Ik breng u de bevelen van Hem,aan wiens
gebied en oordeelallesonderworpen is!'''roen
klonk de kreet:pziet,dâârisdeverleider,de

vjand van onze godsdiensten van 0nsvaderland,- hjmoetsterven!''Men z0uaandeze

uitspraak aanstonds gevolg hebben gegeven,
zo0 nieteen dervoolnaam stepersonen dervergadering herinnerd had,datmensteedsgew opn
was de tothaar kom ende gozanten vreedzaam
te ontvangen,hunnewoorden naauwkeurig te

overwegen enhenmeteerbewjzenengeachen-

boren te Halberstadt den 8sten October 1792, ken terug te zenden.- Lebuinus heeftvervolwas bestemd voor den koopmanstand,maar gensmetM arcellinusonderscheidenetogtengeverbond zieh in 1809 te D essau aan het too- daandoorOverjssel,endezeevangeliepredikers
neel.Doorzjn spelverwierfhj weldragroo- hebbenkerkengestichtteHeemseaandeVecht,

ten roem ,en hj wasachtervolgenswerkzaam te Oldenzaalen te ootmarsum.Hj overleed

te Memel, W iirzburg, Mainz en Hamburg. volgens Dwmbar dcn 12den Nov6mber 776.

In laatstgenoemde stad belastte hjzich met

Lecanora dcl,.of
'k
%ehwr
ltmosisdenaam

daaraan een ongemeenen bloei. Na dien tjd
bleefhj in Hamburggevestigd,en tradenkel
in gastrollen hier en daar0p.Zjne grondige
studieen zjn gunstig voorkomen steldenhem
in staatom in bethaut-comique te schittcren.
O0k leverdc,hj eenige naar buitenlandsche
stukken bewerkteen oorspronkeljke drama'
s.

achtig, schier kraakbeenachtig, vlieziy 100f

F.L. tgcAvlï#/ van 1827 t0t 1837 met hetbe- van een plantengeslacht uit de familie der
stuur van den stadsschouw burg en bezorgde Korstmossen.Hetonderscheidtzichdoorkorst-

en schotelvormige,duideljk gerandeschlldjes.
Van detalrjke soorten noemen wj L.frfgrea en L..ptlrelll,die beide t0t hetbereiden

van verfstof gebezig worden (zie Lakmoen
en Orseillej,- voortsL.edcllezlfgPall.,welke

men aantreftindeonherbergzaamsteqedeelten

Nummer 777''en rDie D rillinge''vielen het der K irghisensteppe, aan den Altal, in de
m eestin den sm aak.Van 1816 tot 1833 zond Krim ?in Anatolie
-,in de woestjn vanDama8hj onderscheidene bundels tooneelstukken in cus, ln de Sahara enz.Deze soortwa8 reeds
het licht,en overleed te Hambnrg den zssten bj de Ouden bekend en draagtbjdeKirghi-

Julj 1842. - Zjne echtgenoote, Karoline sen den naam van aardbrood,terwjldeBedouRteiger, geboren te Ham burg in 1800,heeft ïenen haar verzamelen tot voedsel voor het
zich desgeljks a1s tooneelkunstenaresOnder- vee. De sm aak van deze plantis niet onaanscheiden.
genaam ;zj bevatvelevoedendebestanddeelenj
Lebuinus, de apostelvan Overjssel,gd- geljkt op kleine tarwekorrels, is witachtig
boren in Engeland, bezocht in de tw eede van kleur, wordt bj het indroogen bruin,
helftder 8ste eeuw onsVaderland,om ermede maar bljft van binnen wit en meelig.Daar
te werken t0t uitbreiding van hetChristen- zj l0sop den grondligt,wordtzj we1eens
dom.Eerst begat
'hj zichnaar Utrecht,om door den windopgenomel en naaratkelegen
er zjne diensten aan te bieden aan bisschop plaatsen gevoerd,waarzj dan in hetgebrek
Gregorius en deze zond hem metM arcellinns, aan levenmiddelen voorziet.Zj draagtom die

eenkweekelingvan Wilïebrorh naarOverjssel.
Aanvankeljk hieldenzj zichopaan delinker
zjde van d: Ilsselen bouwden eenekleine
kerk te W elpen (W ilp), doch toen deze te
klein werd,trokken zjnaardenanderenoever

reden o0k w eleensdennaam vanM melù rood,

en velenzjnvanmeening,datzjhetmannais,
waarvan in den bjbelwordtgewag gemM kt.
De Arabieren bakken van dit gewas, vermengd metgerstemeel,een zeervoedzaam en

en stichtten eene grootere kerk te Deventer smakeljk brood.
In de gewassen van de geslachten Lecan-a
met eene woning voor Lebninns.Schoonhj
door zjn zachtmoedigen omgang vele Hei- en Tariolamia, in Evernia J'rxlldfrien Rodenen aan zich verbond, waren er anderen, celk tinetoria vindt men het Lecan#angtr.
die de kerk te Deventer in brand sàken en àlen verkrjgthet,NvanneerMzen dezenaossen
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laat trekken in wjngeestmetammoniak,het zet en vele eilanden vormt.Nabj den een
fltraat met verdund azjnzlzur doet neêrslaan zamen bouwval van een burgt, Lechsend
en den neêrslag uit alkohol omkristalliseert. genaam d en tegenover Lechsgelnund en M arxHet lecanorazuur lost nietbest op in water, heim gelegen,stort zj zich t
lit terhoogte
vooralniet in koud water,doch gemakkelj- van 400 Ned. el,na een 100p van 38 geogr.
ker in warmen wjngeest,alsmedein aether mjl. Zj heeft een stroomgebied van 120 L
enazjnzuur.Eeneoplossinginammoniakwordt geogr.mjl,tusschen datvan de Illeren Isar
in de openeluchtpurperrood.Bj drooge de- gelegen.Hare voornaamstezjrivieren zjn de
stillatie verkrjgtmen eeneaethérischeolieen Vils en de W artachtwelkezichbeideopharen
orcine,en bj hetkoken metbarytwateront- linker oever met haar vereenigen, laatstgestaat eerst orsellinezuur baryt en daarna 0r- noemde bj Augsburg.DeLech behoudt00k
cine. Dit laatste wordt 00k door geconcentreerd zwavelzuur gevormd.Salpeterzuur doet
zuringzuur ontstaan,en chloorkalk kleurt het
lecanorazuur eerst aod en daarna geel.De
opgeleste zollten van lecanorazuur kan m en
ontleden t0t orsellinezuur zout en daarna t0t
orcine.
Lecce, de hoofdstad eener evenzoo ge-

in de vlakte het karakter van een bergstroom
wegens haar sterk vervalvan water en haren

afwisselenden waterstand?zoodat zj grooter
diensten bewjstaan denjverheiddan aan de
scheepvaart. Menige strjd isaan haaroever

gestreden, en vooralhetLeaveld,eenevlakte
die zich tusschen de Lech en de W artach
over een afstand van 10 uren gaansuitstrekt,
noemdeItaliaanscheprovincie,ll/
'zdegeogr.ml
jl ism erkwaardig door de overwinning van keivan de Adriatische Zee aan de helling der zerOtto1 op dç Hongaren (10 October955).
Apennjnen en in een bevallig oord gelegen, Lechenaultla A. Br. is de naam van
is de zetelvan een bisschop,van een pretbct een plantengeslacht uit de familie der Camen van eene regtbank van eersten aanleg.Zj panulaceën. Het onderscheidt zich door eene
is eene der grootste en fraaiste steden van met het vruchtbeginsel zaâmgegroeide kelkBeneden-ltalië,door muren mettorens en 0n- buis met 5 ljn-priemvormige slippen, door
derscheidene voorsteden omringd, en men eene buisvormige,overlangs gespletenebloemvindt er een groot, regelmatig, metbeelden kroon met een schier Q-lobbigen rand,door
verBierd marktplein, regte, breede straten, zaâmgehechte hel
mknopqen en eeneprismationderscheidene prachtige gebollwen,een sterk sche,2 hokkige,4-klepplge zaaddoos.Het0mkasteel, eene hoofdkerk, 9 parochie- en vele vat heesters uit Nieuw-Hollandj van welke
andere kerkeil,een lycéum eneen seminarium. wj a1s sierplanten kennen: L.Jtlr-p'
:l R.
Zj telt op het gebied der qemeente ruim Wr., ongeveer 3 Ned. palm hoog, op eene
Q1000 inw oners, die zich bezlg houden m et heideplant geljkend, met zee-groene, ljnhet verbouwen van katoen, tabak en wjn, priemvormige, atbtaande bladeren en in de
met het vervaardigen van katoenen stoFen, blad-oksels geplaatste bloemen,- L.prtKzltsç
en kanten, en met een levendigen handel, jora .
D:c., aan de Zwanenriviergroejende,
vooral in oljvenolie.- Vermoedeljk iszj met sphier priemvormigej stekelpuntige blahet L'
upiae in het landsc,
hap Calabria der deren en enkelvoudige of gepaarde bloemen
Ouden, terwjl zj in de middeneeuwen een aan de uiteinden der takken,- en L.oblata
graafschap vormde. Graaf Taneredo (f5Leeel xgdreef, welke sterk op eerstvermelde soort
werd in 1189 koning van Sicilië en handhaaf- geljkt.Men kan deze planten deszomersbj

de zjn gezag tegen Hendrik Fff,keizer van onsin deopene luchtplaatsentmaarzjverDuitschland.
eischen des qinters eene warme kas.
Lech (Licus),eenezjrivierderDonauen
Lechevaller (Jean Baptiste),een Fransch

op haren regter oevergelegen,ontspringtop oudheidkundige,geboren te Trellyin het deden Vorarlberg inhetFormaninmeerterhoogte partement la Manche den lstenJulj 1752,stuvan 1800 Ned. el boven de Oppervlakte der deerdetePargsaandecollègesDuplessis,d'Har-

zeeen in denabjheid vandenRothenW and, courten Navarre.ToenCkoiseul-Goumera1sgedie zich terhoogte van 2800 Ned.elverheft. zantnaarConstantinopelging,tradLecheralier
Eerst kmp
ronkeltzj overeen afstandvan 111
/2 bj hem in diensta1ssecretaris,om zich aan
geogr. **j ill noordoosteljke rigting t0taan oudheidkundigenasporingen tekunnenwjden.
Reute door een naauw ensomberlengtedalder Hj begaf zich in de eersteplaatsnaarEnKalk-Alpen en omsluit ervele kiezel-eilanden

geland,vervolgens naar Italië en toen naar

en zandbanken.Daarna wendt zj zich noord- de noordwesteljke kusten van Klein-Azië,
waarts, stroomt van Reute totFûssen,waar waarhj zich bepaaldebj een onderzoek der
zich onderscheidene meren bevinden, door 5 vlakte van Troje, alwaar hj volgens zjne
dammen van kalksteen,t0t de AlgauerAlpen verzekering de graven van Ajaœ, Aehilles
behoorende, en vormt bj Fi
issen een waterl en Protesilaus terugvond. Daar hj zich t0t
val en eene merkwaardige stoomversnelling. taak stelde het oude Griekenland der dichters
Reeds boven Fiissen kemt de Lech uit'Pyrol in hetnieuwete ontdekken,zochthj vooral
op hetgebied van Bejeren,waarzjinnoorde- de eer van HomlrMs te handhaven door de

ljke rigting de grenzen vormt tusschen Beje- bevestiging der aardrjks-en geschiedkundige

ren en Zwaben , en wé1 van Lechbruck tot mededeelingen van dien dichter.Uit ConstanSchongau, waar zj 300 Ned. el breed en tinopel reisde hj in devolgendeJaren door
venr kleine schepen bevaarbaar is, waarna de Propontis en de Pontus Euxinus.Na het

zj van Landsberg langsAugsburg,Lechhau- uitbarsten der Omwenteling vertrok hj naar
Rn en Rain door eene vlakteharenloûpvoort- Frankrjk, begaf zich in 1790 naar Londen
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en volbragt in de volgendejaren een togt hem , nadathj voldoende bljken van krjgsdoor Duitschland, Nederland, Denemarken, kundige bekwaamheid gegeven had,in 1797
Zweden en Rusland, vanwaar hj eerst in t0t brigade.generaal.Kort daarna trad Leolere

1795 naar Engeland tert
lgkeerde Driejaren
later bezochthj Spanje en Portugalen reisde
over Sicilië terug, waarna hj in 1806 eene
betrekking aanvaardde bj de Bibliothèque St.
Geneviève teParjs.Hj werdhiervervolgens
eerste conservator,en overleed den zden Julj
1836.Hj schl'
eet
':pvolagedelaTroadeouta-

in het hllweljk mctzjneverloofde.Na den
Vrede van Campo Formio diendehj in den

generalen stafvan Bertlnier en Brune,en ge-

durende de expeditie naar Egypte werd hj
belastmethetkommando te Lyon.Nadathj
Napoleon bjdeomwenteling van 18 Brumaire
gewigtige diensten bewezen had,werdhjals
b1e de la plaine de Troie dans s0n étatac- divisie-generaalnaarhetRjnlegeronderMotuel(3dedruk 1802)''en svoyagefle la Pro- rdtll gezonden en hielp dezen de overwinning
pontide etdu Pont-fsuxin (1800,2d1n)'',die behalen bj Hohenlinden (3 December1800).
echter door Cltoiseul-Goumer .
sterk bestreden In 1801ontving hj den lastom aanhethoofd
zjn.00k wordt hj gehouden voorden ver- van een Fransch leger doorSpanje te trekvaardiger van het boek: rllolner, or a dis- ken en Portugalin bezitte nemen.Toen Bocovery of the true atlthor ofthe Illiad and zlcy/
tprf: na den Vrede van Amiens het plan
Odyssea (1829)'' onder den pseudoniem Ko- weder opvatte,om Haïtite veroveren, droeg
Il #dd in het licht gezonden en strekkende, hj aan Leclere, metden titelvan kapiteinom te bewjzen,datHomlrusdevervaardiger generaal, het bevel op over het expeditiedier gedichten niet wezen kan.
leger, en laatstgenoemde stapte in het begin
Lechler (Gotthard Vlctor), een verdien- van 1802 op dat eiland aan wal.Met beleid

steljk godgeleertle, geboren den 18den April en moed maakte hj zieh binnen 3maanden

1811 te KlosterReichenbach in W iirtem berg, meester van de kolonie.Intusschen barstte de
w erd eerst diaconus in W aiblingbn,in 1853 opstand weldra n0g heviger uit,wegens de
deken van de diocese Knittlingen,en in 1858 bloedige strafbefening der Franschen en de

superintendenten hoogleeraarteLeipzig.Hj oprujing van Toussaint1%Oledrflrd. W eldra
schreef: rGeschichte des englischen Deismus bevond zich Leelere in een uitersthagchelj(1841)'' - pDas apostolische und nachapos- ken toestand, vooral 00k omdat vele Fran-

tolische Zeitalter (zde druk 1857)'', rGe- schendoordegelekoortswerdenweggertlkt.Naschichte der Presbyterlal-und Synodalverlas- dathjhetoverschotzjnertroepenopheteiland
sung seltderRet
brmation (Leiden 1854)''
1- Tortuga vereenigd had,werd hj zelfoj den
en bewerkte de rllandelingen der Apostelen'' zdeu November 1802 hetslagtoFerdierzlekte,
voor hettheologlsch en homiletisch werk van waarna Roeltambeau zich met hetopperbevel
belastte. De gemalin van Lederc,welke de
Lange(1862).
Lecidea Aehor et Fries is de naam van expeditie bjweondeenzichdoorgrootenmoed
een geslacht uit de familie de< K orstm ossen. onderscheidde,keerde alsw eduwenaarFrankHet onderscheidt zich door korstvormig,uit- rjk terug en huwde in 1803 metden prins
gespreid,aaneengegroeid loof en ongesteelde, Boryhese.

Leclercq (Michel Théodore), een verdiensteljk Fransch tooneelschrjver,geboren
wj alleen L..
get
w'
rly?l,
ïclL.oflandkaartmos, te Parjs den lsten April1777,aanvankeljk
dat a1s een dun vlies met vele zwarte stre- bestemd t0t ambtenaar bj het geldeljk be-

opene,schjfvormige schildjes. Van de 0mstreeks 60 soorten van dit geslachtnoem en

pen op de rotsen groeiten eene blaauw everf- heer, koos eerlang de letterkundige loopbaan
stoflevert.
en betoonde weldra een ongemeen talentvoor
Leclerc d'Ostin (Victoire Emmanuel), het spreekwoordenspel, eene zeex merkw aareen luitenant-generaal in Fransche dienst en dige soort van bljspel.Zjne eerste rproverschoonbroeder van Napoleon) werd geboren bes''w erden te Hamburg gedichten gespeeld
te Pontoise bj Parjs den lTdeh Maart1772 in een kleinen Franschen kring,doordestaat-

en was de zoon van een rjken meelhandelaar. A1s jverig republikein trad hj in 1792
in dienst bj een batal
jon vrjwilllgers,hetwelk hem t0t lt
litenant koos.Bj de belegering van Toulon verwiel'
f hj den rang van
adludantgeneraal, en na het veroveren van
deze stad bragt hj de tjding daarvan naar
Parjs.Vervolgensbegafhj zich naarhet1eger der Ardennen,woonde den slagvan Fleurus bj, en zag zlch hierop verplaatst

kundige omstandigheden bj den aanvang des
Keizerrjksaldaarvereenigd.Oëcieren,staatslieden en tooneelvrienden waren zjne eerste
spelers, en hj zelf was auteur,directeur en
adeur - in één woûrd de zielvan den geheelen troep.ln 1814 en 1815 stichtte hj een
liefhebberjtooneelte Nevers,en eenigejaren
later een te Parjs. Eindeljk verschenen de
beideeerstedeelenvanzjne:pproverbesdramatiques (1823)'' welke grooten bjvalvon-

naar hetAlpenleger.Aan het hoofd der voor- den en m eermalen werden herdrukt. Later
hoede maakte hj zich meestervan den Mont- volgden n0g 6 deelen.Elk dier kleine BtukCenis en hield dien te midden van talrjke Jes bevat in een klein bestek eene menigte
bezwaren gedurende den wintervan 1794 be- geestige opmerkingen en aardige invallen en

zet.In hetnajaarvan 1795ging hj alskom- een groot aantal karakters, die gewoonljk
mandant naar M arseille en verlootde zich al- met slechts weinige trekken geteekend zjn.
daar aan P auline, de zuster van generaal Met eigenaardige kleuren heet
'
thj daarin de
Bonaparte.Laatstgenoemde ontboûd hem ter- gebreken,verkeerdheden en bespotteljkheden
stond naar het leger in Italië en bevorderde van zjn volk en van zjn tjd ten toon ge-

15Q

LECLERCQ-LEDE.

*@
en Mn den t0p helmknopjes dre en,
Bteld.Sommige van die stukken zjn staat- Zgn
kundige hekelschriften, die getuigenis geven tervvjl de buitenste t0t een gewelfzjn zavan een stputen humoren een spiegelleveren mengegroeid, dat den stamper bedekt,door
der stemming gedurendeden tdd delRestau- een 2- t0t6-hokkigen ejerstok,een korten
ratie. Intusschen ontaardt zjne geestigheid stamper en eene zaaddoos. Het omvat een
nooit in grafheid en laster. In den beginne aantalAmerikaansche boomen.L..grlz
l#'
#lprl
Bchreef hj alleen voor zjne vrienden,doch Aubl in Guyana enBraziliëgroejend,wordt
later verhief.hj zjneliefhebberj toteen be- 10 Ned. el hoog en levertgroote,onregeldrjf,zoodat hj in Frankrjk een grootaan- matige,hoskige,wélsmakende zaden.L Ol-

ta1 kasteelen bezocht, om er de opvoering

Iyril L., in Columbia en Brazilië te vinden,

zjnerpproverbes''te besturen.
Leclyse (Charlesde),zie Cl%si%s.

bereikteeneaanzienljkehoogteenLeefteene
grjze, gescheurde sehors.De vruchten zjn

Lectlsternium was de naam van eene vaak grooter dan een kinderhoofd,en daar

der grootste godsdienstige tem pelplegtigheden zj van boven meteen dekselgesloten zjn,
bj de Romeinen.Zj werdgewoonljk gevierd gebruikt men ze tot drinkbakken en ander
bjgrievendevolksrampen.Alsdanwerdenkost- huisru d. De zaden zjn aangenMm van
baremaaltjden aangerigten rondom detafel snaaak en &vorden raau:v oftoebereidgegeten,
np bedden (lecti),daartoe gespreid (sternere), en het hout is zeer hard,terwjlde ijngeplaatste m en de beelden der goden.Die van

m aakte bast t0t het vervaardigen van inkt

godinnen plaatstemen op stoelen (sellae),en kan gebezigd worden.L.ZtZI'XIJ'P A% l.,in
de plegtigheid heette dan sellisternium. Be- de bosschen van Guyana groejend,wordt20
halve de buitengewone lectisternia had men Ned.elhoog.Dedraajersmaken bussen en
00k dedageljksche(l.diurna),diein onder- bakken van zjnevrucht,en dezoetekernen

scheidene tempels met olerande en gebed worden door de apen en vogels gretig gegebjna elken dag werden volbragt.Hetgast- ten; 00k wordt daLruit in Brazilië olie gemaalder goden werd doorgaans door datder slagen.

gelooviqen gevolgd.
Leda, de gemalin van den Syartunschen
Lectlus (Jacobus),eenverdiensteljkregts- koning Tyndarews,volgenssommlgendedochleerde,dichter en staatsman, wasin 1589lid
van den Raad te Genève en door dezen afgevaardigd naar E loabetk,koningin van Engeland,om hulp tevragenvoordeverdruktePro-

ter van Tltestius,koning van Aetolië,en van
Laophonte of Leudppe, volgens anderen van

Glanous en Pautlteidyiatwerd door Zeus (Jupiter)!dieeen begeerig 00g op haargeslagen

testanten.Vocrtsrigtte hj een dergeljk ver- had,ln eene zwaan,volgens anderen in eene
zoek t0t de Algem eene Staten in de Neder- gans herschapen.Zj is dan 00k in diegelanden,terwjl hj betrekkingen aanknoopte daantenu sthem afgebeeldop eeneschilderj
en briefw isseling onderhield met Ju tus i
n Herculanum. Volqens eene andere sage
Nzdç'
..
s,Adriaan rcl Blyenbwrglt,1)10derAyle veranderde Zev: haar ln eene gans,maarzich
enz. Behalve eene vertaling van: ppoetae zelven in een zwaan, waarna Leda een ei
Graeciveteres,carminisheroiciscriptûresqui voprtbragt,w aaruit Poll'aw en A JIF/?.Jtevoorexstant omnes (1606)''leverde hj: rDe judi- schia'n kwam en. Volgens anderen nam Zewn
ciis publicis (opgef
lragen aan van dEv'kyle, den vorm aan van eene zwaan,lietzichdoor

159:)'',- rAd Modestinum de poenislib.I
(1592)'',- rDevita etscriptis DomitiiUlpiani orationes duae''
) - Vita Papiniani
(1591)''1- sorationes(1615),r, - ppaematum
liberI(1595)''- XPoemata varia(1615)'',Aurelii SymnachiEpistolarum libri X (1587
en laterl'' - en ppraescriptionum Theologi-

Apltr6dite (Ven11s) in de gedaante van een
adelaar vervolgen, en zochteenewjkplaats

in den schoot van Leda.O0k verhaalt menj
dat N emesis, om aan de vervolgingen van
Zeu te ontkomen, zich in eene gans veranderd heeft,m aardat op lastvan Zeu.%hetei,
door de gans gelegd, aan Leda is gebragt,
die het bewaarde totdat H llena daaruit te

earum libri11(1607)''.
Lectores of anagnostae waren in den voorschjn kwam.Eindeljk bestaat er n0g
eersten Christeljken tjd kerkeljkeambte- eene anderesage,volgenswelkeLeda2ejenaren,die bj de openbaregodsdienstoefening ren heetl voortgebragt, van welke het eene

gedeelten der H. Schrift voorlazen. Zj be- door Zwf,ç en het andere door Tyndaren behoorden t0tden geesteljken stand enwerden vxucht w aB, en dat uithet eerste Pollu en
door de bisschoppen gewjd.Men vindtvan Hllena,uit hettweede Castor en Clytemnestra
hen gewag gemaakt tegen het einde der Qde zjn ontstaan.Onderscheidenegrooteschilders
eeuw , terwjl later hunnebediening allengs hebben die sage t0t grondslag gelegd voor
verviel.- In onzen tjd geeftmen den naam hunne meesterstukken.- De Leda is voorts

van lectoren veelalaan leeraren in de nieuwe de nMm van eene kleine rivier,die in het
talen,aan onze hoogescholen verbonden,zon- land van Oldenburg ontspringt, onder den
dereven&velt0tdeordederhoogleeraren(pro- naam van M - ka in noordwesteljkerigting
door'Saterland vloeit, onderscheidene kleine
fessoren)te behooren.
Lecythis L isdenaam vaneenplantenge- riviertles opneemten na een l00p van9geûgr.
Blacht uit de familie der Melaleuceën. Het mj1zich bj Leeruitstortin de Eems.Nabj
onderscheidt zich door eene tolvormige kelk- haren mondiszj dooreenefraajespoorwegbuismeteen G-lobbigen,overbljvendenzoom, brug der W estbaan overspannen.- Zie ein-

400r6 ongeljkebloembladen,doortweeërlei deljk 0ok onderAderoiden.

mqeldraden, van welke de binnenste korter

Lede (Maximiliun Lodewjk van), een
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verdiensteljk Zuid-Nederlandsch kunstenaar, t0t lector in de ontleed-en natuurkunde van
geboren te Brugge den 18den Februarj 1759 den mensch.onderzjntoezigtwerddenieuwe

en aldaar in de beginselen der teekenkunst zaal van hettheatrum anatomicum gebouwd.

onderwezen,vertrok in 1781naarParjs,om ln 1838 werd hj lid derProvinciale Geneeszich aan debeeldhouwkunstte wtjden.Dââr kundige Commissie van Zuid-Holland, maar
vervaardigde hj onder de leiding van Swvle nahetoverljden zjnerechtgenoote legdehj
en M onot de borstbeelden van In
eederik,erf- in1850zjneuitgebreidepractjkneder,woonde
prins van Pruissen! en van den hertog 'van eerst 4 jaren op het land?en vestigde zich
Angoulême.Nadathù voortseene gNalade,,e11 toen te Deventer,waarhj zich vooraltoeBacchante'' in marmer gebeiteld had, be- legde op bibliographie en op het verzamelen
haalde hj in 1787den tweeden grooten prjs eener kostbare boekerj,terwjl hj metmr.
derbeeldhouwkunst aan de KoninkljkeAca- Cost Jordens de nieuwe stadsbibliotheek op
démie met een bas-relièf:sDe pestten tjde het raadhuis aldaar ill orde bragt. Behalve
van koning David''voorstellende.Deomwen- opstellen in tjdschriften en dagbladenschreef
teling deed hem verhuizen naar zjnegeboor- hj: rMjn verbljfin het bad bj Bentheim
teplaats, waarhj zich bezighield metorna- in 1850 (1850)'',- plletgeslachtvanW aesmenteel en beeldhouwwerk ,dat zeer in den berghe.Eene bjdrage totde geschiedenisder
smaak vielvan Engelsche kunstkenners,wes- boekdrukkunsten van den boekhandelin Nehalve hj zich te Londen vestigde,waarhj derland (1859;2dedruk1869)'',- rBernardus
veelwerk vond.Hier leverde hjhetmodél Ledeboer.Eenelevensschets(1865)''- pN0voor hetpraalgrafvan doctor SamnëlJokzl
dpl ticesbibliographiquesdeslivresimprimésavant
in de St.Paul'skerk.Laterkeerdehjnaar 1525 etconservés dans la bibliothèque publiBrugge terug, en overleed aldaar den 13den que deDeventer(1867)'',- enpDeboekdrukkers,boekverkoopers en uitgevers in NoordJu1j 1834.
Ledeboer. onder dezen naam vermelden Nederland sedert de uitvinding der boekdrakkunstt0tden aanvangder19deeeuw (1872)''.
wj:
Abrakam Ze#dàper,eenverdiensteljkNeder- Ledebour(KarlFriedrich von),een verlandsch godgeleerde. Hj werd geboren te dienqtelgkkruidkl
lndige,geborenteStralsund
W eerselo den l7den October 1735, bezocht den 8stenJulj 1785,wjdde zich te Greifsde Latjnsche EchoolteLingen,studeerdete wald eerstaan de studie der regtsgeleerdheid
Groningen en werd er meester in de vrje en vervolgens aan die der wiskunde en nakunsten en doctorin dewjsbegeerte opeene tuurljke historie. In 1805 werd hj aldaar
digsertatie: rDe nattlra spatii in genere et leeraar in de kruidkunde en directeur van
vacui in specie''.In 1758 werdhtjpredikant den botanischen tuin, vertrok in 1811 a1s
te Renswoude en in 1760 te Haastrec.ht,doeh hoogleeraar in de kruidkunde naarDorpaten
in 1777 legde hj zjnebetrekkingnederom deedin1826eenereisnaarhetAltaïqebergte,
zich aan het onderwjs van Jongelieden te waarvan hj verslag gafin zjne:nRelsedurch
wjden.Hjoverleedden 13denAugustus1808. das Altaigeberge und die dsongarlsche KirgiZjneverhandeling:roverhetzedeljkgevoel'' sensteppe''. Andere vruchten van dien togt
werd in 1773 door het Stolpiaansch Legaat zjn:sFlora altaica (1829-1834,4 dln)'',en
bekroond; - met 2 andere: rover de drie ?Iconesplantarum novarum,Floram Rossicam
eerste hoofdstukken van Salomo'sSpreuken'' lmprimis Altaicam illustrantes (1829- 1834,
we
ktpl
kle
urr
de
me
ate
tnMe
bev
ya
er
tteo
nn
dl''
Bwlye,en 500 geontving hj van hetBtjbelgenootschapteAm- be
sterdam de gouden en zilveren medaille,
. I
n 1836werd hj
en ook het Genootschap totverdediging van emeritus, woonde achtervolgens te Odessa,
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rleedinlaatstde Christeljke Godsdienst schonk hetzilver
M n zjne:pverhandeling,behelzendebehoed- genoemde stad den 4denJulj 1851.Zjn bemiddelen tegen den schadeljken invloed van langrjkstwerk iseenepFloraRossica(1842de schriften derbestrjdersvandeChristeljke 1851,3 dln)''.
Openbaring''.Voortsschreefhj:mNederlands Ledebuz (Le0p01d KarlW ilhelm August,
zedenbederf, de bronnen van hetzelve en de vrjheervon),een beoefenaardergeschiedenis,
middelent0tverbeteringenhervorming(1797)''
, geboren te Berljnden zdenJulj 1799,bragt
ngvanLazarus dedagon zjnerkindscllheiddoorinW estfalen
pLeerreden over deopw ekki
(1807)'' - en rEenvoudig onderwjs in de en moestzich,daarzjneoudersgedurigvan
voornaam ste waarheden,welke deHervorm de woonplaats verwisselden)hoofdzakeljk door
llerk naar den woorde Gods beljdten ver- zeltbnderrigtbekwamen.In 1816trad hjin
dedigt (met Willem de 2pp,t0t9-maalto0 dienstbj een regimentinfanterieteBerljn,
herdruktl''.Een sonderwjsdergodsdienstof ltlom spoedig op, doch nam in 1829 a1s kahandleiding terbeantwoordingdervrapenvan pitein zjn ontslag,daarde aandachtderwe-

de heeren Ledeboeren de R00''werd ln 1814 tenschappeljkewereldreeds0? zjhegeschrif
d00r Oostkamp in het licht gegeven.
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g Ledeboer,een verdienste- mtlseum te Berljn werd hj diredeurvan de
ljk Nederlandsch geschiedschrjver.Hj werd Koninkljke kunstkamer,vanhetmuséum van
geboren te Rotterdam den 3lsten Maart1797, vaderlandsche cadheden en van de othnograstudeerde en promoveerde te Leiden in de phischeverzameling.Belangrjk voordeaardgeneeskunde en na eene buitenlalldsche reis rjkskundedermiddeneeuweniszjngeschrift:
o0k in de verloskunde, en vestigde zich te pDas Land und Volk derBrukterer(1827)''.

Rntterdam, waar hj in 1830 benoemd werd Daardoorontstondeeneuikebreidelitteratuur,
IX .
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welkehjzelfgemonsterdheeftinzjne:gBlicke en stichtte er tevens een boekhandel.Hj

auf die Literatur des letzten Jahrzehnts zur schreef 0.a.in:pDe Vlaamsche Kunstbode''
Kenntnisz Germaniens zwischen Rhein und - XDe Zweep''
1- :De Kerels'' - en pllet

W eser(1837)''.Voortsschreefhj:slfritist
she Handelsblad'';voortsgafhjuit:rW ildzangen,
zeleuchtungeinigerPunkteindenFeldziigen mengelpoëzy(1867)/*- nBetsydewees,draKarlsdesGroszengeçendieSachsen undSla- ma (1868)/',- slletmislukteerfdeel,bljspel
wen(1829)'',- rDiefunfmiinsterscheGaueund (1869)'',- ,Deverstrooidenegodant,bljspel
diesiebenSeelandeFrieslands(1836)''j- rDer (1869)'',- r'
W atgoedsdespoken doen,bljMaiengau oderdasMaienfeld(1842)/',- pNord- spel (1869)'',- pDe onschuld verrechtvaarthiiringen und die Hermunderer oder Thi
irin- digd,drama(1870)'',- pDeschaterlach,dichtger (1842 en 1852)''
,- pstreifziige durch die verhaal(1871)'',- pGouden schoonheid,r0Felder des königlichen preusz. M'appens

man (1872)''- pletsvoorhetpubliek,zang-

(1842):' - Die Grafen v0n Valkenstein am spel(1872)'
''- #De geestvanVlaanderey
Harz (1847),- rDvnastische Forschungen (
1873)'',- rphillps van Artevelde (1873),j
egieën en grafschriften (1873)''
,- en
(1853)'', - pAdelslexikon der pretlsz.AI0pEl
narchie(1854- 1857,3 dln'
)''
Archiv fir DAan de MTalen (1873)''.
deutsehe Adelsgeschichte, Genealogie, He-

lTarel Ze#egcpcà, een zoon van den v00r-

r
aldik und Sphragistik (1863- 1865,2 dln)'', laatste. Hj Yverd geboren te Gentden zosten
e in der Baltisehen Lëndern geoueber di
fundenen Zeugnisse einesHandelsverkehrsmit
dem Orient (1840)''- en rDie heidnischen
Alterthiimer des Regierungsbezirks Potsdam

April 1843, studeerde en pronaoveerde aldaar
in de geneeskunde,en vestigde zich in 1868

alsartsteBrussel.ReedsalsstudentNvashj
een jverig medewerker aan den studenten(1882)''.Voortsleverdehj eennantalkleinere almanak en laterteBrusselaanhettjdschrift:
werken, alsmede zeer veel in den: rA11ge- De Toekomst''
,terwjl hj eeneuitgavebemeinen Archiv fiir die Geschichtsktlnde des zorgde der:,
?
My
stieke yedichten van zuster
Hadewych,Vlaamsche dlchteresse der Xlllde
preusz.Staats (1830- 1836,20 d1n)''.
Ledeganek. Onder dezen naam vermel- eellW .
den wj:
Ledenberg (Gillisvan),eersteklerk van
Karel Zp#ef
zl
i/k Ledegahck, een uitstekend mr.I'loris TAI ,lands-advocaatvan Utrecht,
'
Vlaamse'
h dichter.Hj werdgeborenteEecloo en sedert 1588 gecretaris der Staten van dat
den 9den November 1805 en zag zich reeds gewest,waseen jverig aanhangervanOldenopjeuydiyenleeftjdgeplaatstalsklerk ophet barnereldt.Hj wistte bewerken,datde Staraadhuls ln zjne geboortestad.Tn 1835pro- ten van Utrechtwaardgeldersin dienstnamen
moveerdehj in deregten,enwerdtoenvrede- t0t handhaving der rust,daarhj hetkrjgsregter te Zomergem en later lid van de Pro- volk van prins Maurits,hethoofd derContravinciale Staten van Oost-vlaanderen.ln 1842 Remonstranten,nietvertrouwde.De Prinsgaf
benoemd t0tprovinciaal-inspecteur der lagere daaroverzjn ongenoegen te kennen,en toen
scholen in oost-vlaanderen,vestigdehj zich hj in 1618eigendunkeljk deregêringteNjte Gentj en overleed aldaar den 19den M aart m egen veranderde, werden de Staten van
1847.Hj heeftdeFranschewetboekeninhet U trecht bevreesd en zonden Ledenberg m et
Vlaamsch overgezet en van zjne gedichten eenigeafgevaardigden naarden H aag,om m et
werden onderscheidene bekroond.Van zjne hem over het afdanken der waardgelders te

verzen noemen wtj: pzegepraal van 'slands
onafhankeljkheid Oflotsbestemmingdesvaderlands(1834)'',- pBloemenmjner1ente(1839)''
gslotvan Zomergem (1840)'' pHet bur
XDe zinnelooze (1842)''
? rDe drie zustersteden,vaderlandsche trllogie (1846).,,- pLe-

onderhandelen.Te 'sGravenhage hielden zj
ten huizevan Uitenbooyaerdeenebjeenkomst

m et eenige leden der Staten van Holland,
waarna laatstgenoemden besloten,de waardgelders af te danken, onder voorw aârde dat
de Prins de vreem de bezettingen z0u w egnedeganck's laetste lied,choor voor vier stem- men. De Prins sloeg ditvoorstelaf,en Le-

men (1849, 2de druk 1855)'1)- rverspreide denberg keerde onverwjld naarUtrechtterug
en nagelatengedichten(1852),- gedit
oteuj zonderzjn lasttevolbrengen.DeStatenvan
meteenelevensschetsdoorHeremans(1856)'1 Holland zonden daaropgemagtigden,bjwelke
-

en pAlde dichtwerken van K.Ledeganck

(1873)''.Hj waslid van deMaatschappj van
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Hèpoliett
gdrcy?/zï/zlLedeganek,eenneefvan
den voorgaande en een verdiensteljk beoefenaarderdicht-en schilderkunst.Hjwerd geboren te Eec100 den 23sten Maart 1846 en
verliet op l3-jarigen leeftjd d/
z school!om
zichaandeschilderkunsttewjden.DrieJaren
later vestigde hj zich teBruggea1sboekhouder, dotsh in zjne vrje uxen bleefhj zich
oefenen in de schilder-en dichtkunst.In 1865
keerde hj terug naar zjne geboortestad en

zich H'ago de Groot bevond, naar Utrecht,
om er de gezaghebbers t0t standvastigheid te

vermanen.Tegeljkertjd verscheen aldaar de

Prins met gecommitteerden van de StatenGcneraal om op het afdanken der waardgeldersaantedringen.Toende8tatenvan Utrecht
zulks weigerden, dankte de Prins zelf de
waardgelders af, veranderde de regéring der

stad en Ontzette Ledenberg van zjn post.Hj

deed hem met Oldenbarneveldt, de Groot en
H oogerbeds in hechtenis nemen en eerst te
Utrecht,daarna te 'sGravenhagein degevannis w erpen. Intusschen maakte Ledenberg in
werd er benoemd t0tleeraaraan de académie den nacht van den 28sten September 1618 een
van teeken- en bouwkunde.Van 1869 tot1873

einde aan zjn leven, vermoedeljk uit vrees
washj commiesop hetpostkantoorteEecloo voor de pjnbank.Het procèswerd eyenwel
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doorgezet en Ledenberg bj vonnis van den zen,worden zj wederin watergeplaatst,nu
15den Mei 1619 schnldig verklaard aan het en dan omgelegd, op den boom gebragten
verstoren van de rust des lands en aan het volkomen gezuiverd, waarna zj ln del0ûiversreken van den band der Unie,en alz00 kuipen gedaan en metzoutbestrooid worden.
veroordeeld om met de kistaan de galg te In een hoek van de kuip kan meneenepomp

worden opgehangen, terwjl zjne goederen
werden verbeurd verklaard.Eerstna drie weken werd zjn ljk van degalg genomen en
ter aarde besteld.
Leder noemt men in de loojerj bereide
vellenvandieren,zoodrazjvanhethaarbevrjd
en in een toestand gebragt zjn,waarin zj

plaatsen,om hetdoozgezeger vochtvantjd
t0ttjd overde run te pompen,waardoordit
vocht in 4 t0t 5 maanden zuur wordt en
den naam van gwelypap ontvangt. Tien
t0t zestien huiden worden nq in afzonder-

ljke kuipjes aan de werking vandatvocht
blootgesteld en,nadatzj gezwollen zjn,in

doorvochtigheid nietverrotten endoordroogte andere kuipjes overgebragt,waarin zich de
niet hard en onhandelbaar worden.Hetvel zoogenaamdedrl
jfkleurbevindt,nameljkkort
Van dieren, van haar ontdaan, bestaat uit gehakte eiken- of berkenbast met water,
verschillende lagen. De bavenste, de dunne bestaande ui
tqalnoten-en azjnzuur!l00i-en
opperhuid, wprdtdoorbjtendealkaliën aan- verfstof.De wltte ofongekleurde hulden ver-

stonds opgelosten gaatbj hetloojen verlo- krjgen hier a'
llengs eene bruine lederkleur,
ren. Het daarop volgendesljmvliesiseven- terwjlde drtjfkleurhare verfstofverliesten
min van duurzamen aard; de plaats, waar t0t bederfovergaat.
Thans eerst kan deeigenljke loojing met
het gelegen heeft,vormt bj het leder de
nerfzjde. Daaronder evenwel bevindt zich de gezwollene en lederkleurige huiden aande lederhuid, een digt weefselvan oneindig vangen. Men doet in de looikuip eerst eene
veeldunne vezels.Ditgedeelte kan men door laag run, dan eene huid en z00 vervolgens

het in water te koken in gelei ofdierljke
ljm veranderen,maarhetistevensgeschiktom
doorhetloojeninledertewordenherschapen.
Van alle vellen van dieren kan men leder
bereiden.Sommigezjndaartoeechterteklein;
zj leveren g%n voordeel0p.Van anderezjn
deharen meerwaarddandehuid,enzjdienen
derhalvevoorpelterj.Dehuiden van stieren,
ossen en k0ejen leveren hetsterksteleder,

bj afwisseling totdat de kuip gevuld is.De
vleeschzjdederhuiden wordtnaarbovenge-

plaatst en op de bovenste huid brengt men
eene hand dik kif,om de luchteenigzins af
te sluiten, waarna men de huiden metplanken bedekt, deze met steenen bezwaart en
de kuip metwater vult.Naarmate men minder run heeftgebruikt en het saizoen koeler

is,bljven de vellen langerin deze l00i.Zj

hetwelk meestal tot het vervaardigen van bedervenechter,zo0 zj ertelangin bljven.
zolen gebruikt. wordt. Het kalfsleder is veel Na verloop van omstreeks 2 maanden worden
dunner, maar o0k veelzachter,zoodat men zj uit de kuip genomen,omgekeerd en tus-

hetgewoonljk voorbovenledervan schoenen schen nieuwerun gelegd,waarin zj 3 tot4
en laarzen bestemt. Schapen- en geitenleder maanden bljven liggen,waarnaeene3de0mis voorts zeer geschikt voor handschoenen.
zettingplaatsheeft,terwjlervervolgensn0g
De oorsprong van de lederbereiding ligt in

4 t0t 6 maanden moeten verloopen vöprdat

hetduister.Waarschjnljk iszj uithet00sten afkomstig en heeftzichheteerstverspreid
over Rusland, Turkje en Hongarje,terwjl
Duitschland, Frankrjk, Engeland en Spanje
haar eerst later hebben leeren kennen.Zj
bestaatuit 2 hoofdbewerkingen,nameljk om
de huiden van alle bloed,veten sljm teont-

zj volkom gelooidofgaarzjn.Hetgareleder
wordtvoortsuitde kui? genomen,even gedroogd,op den grond ultgespreid,onderborden m et zware steenen gelegd, daarna m et

drooge run afgewreven en eindeljk opgehanFen en volkomengedroogd,waarnadevellen
ln leder herschapen zjn.

doen, - en om de geleibevattende vezelen
Ook het leder ondergaat n0g verschillende
onoplosbaarin watertemaken,tedoenzamen- bew erkingen naar gelang zjnerbestemming.
trekken,te vilten en zoodanig van natuur te Moet het tot tuig-, zadel- en overleder dieveranderen, dat zj aan de verrotting weêr- nen, dan &vorden de vellen langs den rug
shnd bieden,door hetw ater weinig worden door midden gesneden,getrapttotdatderun-

Mngetast en zachtbljven.Daartoelaatmen stippen onzigtbaar worden, op de nerfzjde
de geheelonbewerkte (groene)vellen instroo- met een stevigen bezem geschrobd, vervol-

m end zoetwater eenigedagenw eeken,brengt gens op den boom m et een stootmes zuiver

zevan tjdt0ttjd opdenschaafboom ,schrapt
ze methetschaafjzeraan devleeschzjdeaf
en herhaaltdeze bewerking,totdatzjgeheel
van bloed,vet en sljm gezuiverd zjn.Vervolgensbrengtmen dehulden bjdekalkkuip,
bestrjkt ze met dunnen,toebereiden kalk
aan de haarzjdeen stapeltzein diekuipen
op elkander Om het haar tedoen losbjten.
Zoodra ditna verloop van eenige weken behoorljk geschied is,worden zj op den haar-

afgestooten,op desmeertafelaan beidezjden
metheldere traan bestreken en eindeljk 0pgehangen om te droogen.Zjn ze nagenoeg
droog,dan worden zj op dewerktafelmet
water bevochtigd,- de nerfwordt met een
stootstaalof stootsteen platgewerktendaarna
zwart geverw d. Hierop worden deze huiden
volkom en gedroogd, daarna Fegl
ansd en aan
beide zjden mettraan en 0lle afgetraand en
ten slotte met wollen lappen gewreven.Het
bruine zadelleer wordt niet zwartgemaakt.

boom gebragtom onthaard teworden,waarna
men ze afspoelt,van vleesch reinigtenweder
Het Russisch juektleer wordt in wilgen-,
inde kuip legt.Na voldoendegekalktte we- berken- of pjnboombast ofin een mengsel
48*
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dierbastsoorten gelooid,waarnamendevellen volmolen gevold, in eene warme potaschloog
metberkenolie inwrjft,waaraan zjeeneigen- uitgewasschen en eindeljk gedroogd.
aardigen geur ontleenen.
Tot pkkement neemt men vellen van ha-

Dewit-loojier'
q,benevensdezeemtoulrerî
j0n- mels:kalveren,geiten,bokken,ezelsçn 00k
Jerj,doordien daarbjgeenelooistofbevattende geitenlammeren leveren de Ainste soort.Zj
derscheidtzich van de boven beschrevenel00i- van varkens. Die van ongeboren se,hapen-en

plantendeelen, maar aluin of traan gebruiltt worden gezuiverd en zoolang in kalkwater
worden. Hiertoe neemt men vopral schaaps-, gelegd, totdat de w o1ofhet haar er gemak-

kalfs- en bokkenvellen.Zj worden eersttex keljk afgenomen kan worden,waarna men
ontharing gezweet, dat is met een mengsel zeafspoelt,aan de vleeschzjdemetkrjtbevan gebluschten kalk, asch en water Op de strjkt,afschaaft en gladmaakt.HetNedervleeschzjdebestreken en zoodanig digtgevou- landsche en Fransche parkement wordt voor

wen, dat die pap nietmet de w0l in aanra- hetbeste gehouden.
king komt. Zoodra deze loslaat, worden de
Hetsegri
jnofcAtyrïhlwordtbereidvanhuiden
vellen afgewasschen, uitgespoeld en op den van paarden en wlldeezels.Ditgeschiedtv00rafstootboom gelegd, om er de w0l afte ne- alin Ttlrkje,Pelt
zië,Astrakan en Armenië.
men. Hierna komen zj eenige dagen in de Eindeljltvermelden wj hetmarok%
jn-leder,
kalkkuip,worden dan schoon gewasschen,Op datvan huiden van geiten en bokken vooral

de vleeschzjdegeschaafd ofgestrekenen eindeljk in eene t0b metschoon watergevold
ofgestampt.Daarop komenzj 2of3etmalen
in de zemelbroejing,nameljk ineen papvan

bj de Dardanellen en in eenige steden van

vellen een half Ned. pond aluin,even z00veelzout en 6 Ned.pond water,waarin de
zouten op een zacht vpur smelten.Iederve1
wordt 2- of 3-maa1 (lo0r deze warme l00g
gehaald en dan eenige dagen indeloogkuip ge-

appelschillen en hetzaad van eene rhamnussoort bezigen.

Klein-Azië bereid wordt.De Turken houden

hunne bereidingswjze geheim ,doch het is
bekend,datzj daartoekalk,sumak,galnolaauw water,zemelen en zout,die t0tgisting ten, hondsdrek, de naplesvan den Valoniaovergaat.Vervolgensneemtmenvoore1k lo-tal eik,meekrap,cochenille,vermiljoen,granaat-.
Daardehuidenvolgensdeaangegevenwjze
geruimen tj4 in de looikuipen moeten vertoeven, is door Maebridge de snellooi
jer'
q inge-

legd,totdatallevellengoeddoortrokkenzjn, voerd, welke daarin bestaat,datmen de bewaarna men ze ter drooging aan latten of h001-1jk voorbereidevellendoorrunbaden van
ljnan ophangt.Daarna worden zegestolt,dat verschillende sterkteherhaaldeljkheenwerkt,
isover eene halfronde,stompe jzeren schjf terwjl men rtln metkoud wateruittrekten
gestreken,waardoor de vouwen Weggenomen de zo0 verkregene sterke oplossing metveren de vellen uitgebreid Nvorden.W eder ge- schillende hoeveelheden waterverdunt,zoodat
droogd zjnde,worden zj op den strjkboom er baden van verschillende sterkte ontstaan.
op de vleeschzjde gestreken,waardoor h6t Menbegintmetdeslapste,legterdehuidenin,

ledereen fraaivoorkomenverkrjgt.W i1men
dikkekoe-ofossenhuidentotyatroontasschen
ofriemen witloojen,dan bezlgtmen daartoe
geen kalk maaraluinloog,waarin zj getreden en bt
l herhaling gelegd worden,totdat
zj gaar zjn.Zj worden vervolgensop stan-

werktze z0ozorgvuldigmogeljkmetstokken

er doorheen, neemt ze 0ok nu en dan uit de
kuip,om ze des te beter te kunnen doorw erken en legtze er dan weder in, dien arbeid
een paar dagen voortzettende.Daarna neemt
men een sterker bad,waarmede m en de huigen boven het vuur heet gemaakt en met den langer behandelt!voorts gedurig sterker
gesmolten ongeldoor een w ollen 1ap ofkwast totdat de huiden loolgaar zjn, 't geen bj

op devleeschzjdeingewreven en 0g de nerf- kalfsvellen ééne week en bj zware ossenzjde nagewreven. Het Fransche wltte leder huiden 4weken aanhoudt.Bjzwaarzoolleder
t0t handschoenen wordtvangem zen-,bokken- wordt de snelloojerj dikwjls met de oude
oflamm erenhuiden gemaakt.Na de ontharing handelwjze verbonden.D0or de snelloojerj
ill kalk komen zi
j eerst ill 00n broei van bespaart men tjd en run,terwjlmen voorhondendrek en vervolgensln een anderen van treFeljk letlerverkrjgt.
zemelenpap. D e looistof bestaat uit aluin,
Tn 1823 heeft Spilsbury n0g eene andere
keukenzout en wjnsteen met wat melk, methode ingevoerd.Hj maaktdevellen waeiwit,Oljvenolie en weitemeel.Daarin blj- terdigten spant ze op ramen,die desgeljks
Ven de vel
len totdat zj er volkomen van watel-digt op elkander stuiten. Tusschen die
doordrongen zjn,en daarna worden zj ge- ramen laathj uiteenhoogergeplaatstenbak
droogd, ter verdexe bereiding weder vochtig een runaft
rekselloogen.Ditdringtonderde
gemaakt, gestolt, getrokken, gestreken en hydrostatische drukklng door de huiden en
l
aat
l
ooi
z
uur
in de poriën achter.Deze 0mop de nerfz'
tde nleteen liksteen sterk gewreven, en somtjds ook welmet stjfsel ot'tra- slagtigehandelwjsisveranderddoor W illiam
ganthgonlbestreken.Isditlederroodgeverwd,
dan draagthet4en naam vanBrusnelsnltled6r.
De vellen voorhetgelezeemleer,opdezell'
de
wjze behandeld t0t en m et de onthating,
&vorden daarna gew asschen,in kalk gelegd,
van vuil gezuiverd, op nieuw gekalkt, in
l0og gelegd? in glstende zem elpap gestampt,

Drake.Dezenaait2 waterdigtehuidenaan een
t0t een zak, dien men met hetrunbad vult

en laat hangen? zoodat het vochter doorsjpelt.Zjn dehulden alzoo voldoende gelooid,
dan verwarmt men het locaal,waar ztjzich
bevinden,langzamerhand t0teeneaanzienljke
hitte, totdat de huiden zwarte plekken vez-

van tjd t0t tjd mettraan besmeerd,in den toonenjterwjlhetdoorgedrongenrunbadeven
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sterk is als het vocht, hetwelk zich in de longan,inhetwestenaanBandlarNegarainhet
zakken bevindt.Intusschen is aan deze han- zuidwesten aanKeboemen,enin hetzuidenaan

delwjze evenzeer groote moeite verbonden. Koeto Ardjo en Poerworedjo.Zj wordtbe00k van andere handelwjzen!bjv.van het stuurd dool, een assistent.resident, die tedoordringen derhuiden van loolstofdoormid- vens notaris en ambtenaar van den Lurgerdel van eene krachtige machinale pbrsing, ljken stand i@j een regent,een dlaksa en
heeft men in den jongsten tjd gebruik ge- een panghoeloe. Hare hoofdplaats is W onomaakt,terwjlin sommige loojerjen in ons sobo.V oorheen was zj eene provinde van
Vaderland en in vele in Noord-Amerikaonder- Alattaranz en na 1830 eene afzonderljkeresischeidene van de boven beschrevene bexver- dentie, doch later werd zi
j eerst bj Kadoe
kingen door middel van stoomkracht worden en ei
nd
e
l
j
k
b
j
Br
y
e
l
ê
n
i
n
geljfd.Zj bevat
volvoerd. Eindeljk voegen wj er nog bj, 5 districten en telt ln 554 dorpenruim 111000
dat op Java iede: schoenmaker hetdoorhem
benoodigde leder in weinig dagen bereidt.
Lederdoek is eene katoenen stof'
,op de
wjze Van wasdoek bereid, W aalN an m 0n
door het te Persel'l tusschen cylinders, het
voorkomen geeft van dun leder. Het wordt
gebruikt t0t het bekleeden van canapé'sen
stoelen, en is Onder den naam van AmeeiH czldcFzleerdoek bekend.

zielen. Het land is borgachtig en bevat een
gedeeltevanhetKendang-en Minoreh-gebergte,
alsmede van de hellingen van den Prahoe,

Telerep,Sindoro en Soembing.Ook zjn er
5groote rivieren,nameljk deKoedil,deB0gowonto,deremblang,deOeripen deDjali,
alsmede belangrjke minerale bronnen. Het
land is er voortsongemeen vrlzchtbaar;ovexal

ontwaart men er weelderige rjstvelden en
Lederhout(DircapalustrisL.4isdenaam sierljke koëjtuinen,terwjldeheuveltoppen
eener plant uit de fam ilie der Daphnoideae. met theeheesters zjn getooid.Hevigaregens
Zj komtalseenheestertjevoorinmoerassige hebben er in 1861 de rivieren doen zwellenj
streken van Noord-Amerika en ontleentharen zoodat ztj bj hare overstroomingen groote
naam aan de groote taaiheid en buigzaamheid verwoestingenveroorzaakten,waarbj700menharer takken,die t0t allerleivleoht-e11bind- schen het leven verloren.
werkwordengebezigd.Dezeheester,vanlhalve
Ledru-Rollin (Alexandre Auguste),een
t0t1Ned.elhoog,heeftafw isselendgeplaatste, Fransch advocaat en een jverig hoofdleider
langwerpig-ovale, stompe, lichtgroene blade- der republikeinsche P3'
l'tt
l geboren den zden
ren, en zjne hangende,gelebloemen komen Februarj 1808,stadeerdein deregtenenwaB
in MaartofApril,alzoo vroeger dan de bla- een derjongsteadvocaten derhoofdstad,toen
deren,tevoorscht
jn.Devruchtisnarcotisch, hj ten tjde van den Junj-opstand in 1832
en in lerkinggeljkaandievanstrammonium. een regtsgeleerd advies in het licht gaftegen
Ledlg (vacuum)npemtmen eeneruimte, den staatvan beleg,waarmedeLodewqk TA'
Iwaarin zich geenerlei ligchaam bevindt.of li
psParjsbedreigde.Sedertdien tjdhad hj
er eene volkomen ledige ruimte kan bestaan, grooten invloed Op het volk en als advocaat
is n0g niet uitgemaakt.Deoudewjsgeeren bj hetH0fvan Cassatienam hj deverdedionderstelden, dat vöör den aanvang der stof- ging op zich van velt'n,die wegenspolitieke
feljke wereld ereenevolkomen ledigertlimte overtredingen raren aangeklaagd. Na den
bestond. De ervaring heeft echter geleerd, dûod van Garnter-pagès (deOudere)zag hj

dat 00k de vroeger als ledig aangemerkte zich benoemd t0t lid der Kamer van Afgeruimte, waarin de hemelligchamen zich be- vaardigden en vertegenwoordigde er eene afwegen,weldegeljk gevuld moestwezen met deeling der Radicalen, welke de rRéforme''

e% e fjne stof, die de voortplanting van het a1sorgaan beziqde.Metgeestdriftnam hjdeel
licht veroorlooft en tevens de oorzaak is van

aan de hervorm lngBbeweging van 1847!doeh

vele afwjkingen in den regelmatigen loop op den 24stwn Februarj1848verzettehj zich

dier bollen. In het algemeen geeft men den tegen hetvoorstel om een regentschap te benaam van ledig aan eene luchtledige ruim te, noemen en verlangde een beroep op hetvolk.
door middel der luchtpomp voortgebragt of A1s lid van het Voorloopig Bewind belastte

door verwjdering van iets,dattevoren die hj zich metdeportefeuillevanBinnenlandsche
ruimte besloeg , terwjlmen den toelang der Zakenenwerd doordeNationaleVergaderiny

gekozen in de Regéringscommissie,welke ult
5 personen bestond.Indiebetrekkingbetoonde
hi
j tegenover de volksm enners eene groote
matev.an zwakheid.Hetbleek,datzjneV00Stkracht veel te wenschen overlieten dathj
veelraeergeschiktheid bezat voor het Parleledige(horrorvacui)had,doch Torrieellibe- mentair debat dan V00r het staatsbestuur.
w ees door m iddelvan den barometer,datdie W eldraverloorhj dan 0ok zjne populariteit
afschuw niet verder ging dan tot hetbedrag bj delagere volksklasse,terwjlhj evenmin
dér luchtdrukking. Naar hem noemtmen de het vertrouwen genoot der meergegoede burluchtledige ruimte boven het kwik in debaro- gers.Ten gevolgevan den Junj-opstan; van
meterbuis de r'lliplf: van Tbrdcellï.
1848 verloor hj zjneportefeuille,doch herLedok is de naam van eene afdeeling op w0n gedeel
teljk zjn vroereren invloed door
Javain deresidentieBagelên.Zjgrenstinhet als verdediger der socialistlsch-dem oe,ratische
lucht afsluit. Daardoor w ordt het evenwigt
derluchtdrukking opgeheventenOm dieledige
ruimte voortte brengeniseenekrachtnoodig,
althans z00 groot a1s die der luchtdrukking.
Daardoor.ltwam m en w eleer tOt de onderstelling, dat de lucht een afkeer van het

zuidoostenaanPoerworedjo,in hetOostenaan begirselen opte treden.Zjn groottalentals
Kadûe)in hetnoorden aan SaM rangenPeka- redenaarbragthem aan hethoofdzjnerpartj.
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Doch schoon 3 departementen hem afvaardig-

Sophla en Rarrlet Lee, twee Engelsche

den naarhetW etgevendLichaam,k0n hj er
slechts w einige dagen werkzaam w ezen.De
mislukte opstand in Junj 1849waseen hinderpaalvoorzjnestaatkundigeloopbaan;daardoorzaghj zich genoodzaakteenewjkplaats
in Engeland te zoeken,terwjlmenhem in
Frankrjk t0tdeportatieveroordeelde.Hjves-

schrjjfsters en dochtersvan een tooneelspeler

tigde zich te Londen en schreeferond.erscheidenevlugschriften,alsmedehetgropterewerk:

van Covent Garden.Eerstgemelde,geborente

Londen in 1750,leverdein 1780 hetbljspel:
DThe chapter ofaccidents'',datin den Haymarketschouwburg grooten bjval vond qn
haar zooveel opleverde,dat zj metHarr'
tet
(geboren in 1756)teBath eene meislesschool
k0n openen.Hierschreefzj:pl'herecess,or
a tal
e ofotherdays(1784)''.Minder gunstig
werd haar treurspel: pAlmeyda, queen of
Grenada(1796)''ontvangen.Grooten roem be-

Delade
'cadenced'
Angleterre (1850,2 dln)''
,
dathetserigt wastegen een volk,dathem haalden daarentegen de beide zusters door
gastvrjheld verleende.00k was hj lid van hare:rcanterburytales(1797-1805,5d1n)'',
hetrevollltionair comité,dat de pogingen der welke 00k nu nOg metgenoegen gelezenworEuropésche democratie trachtte teregelen.In den.Demeestedezerverhalen zjnafkomstig
hetwelk geen gunstigen indruk maakte,0m-

1857 werd hj met Mazzinibeschuldigd van van Harriet,- onderandereno0k:pKruitzner
het smeden eener zamenzwering tegen Napo- ortheGerman'stale(1823)''waarnaarByron
leon111,en in weerwilvan zjnverzetinde zjn treurspelcW erner''vervaardigd heeft.In

Engelsche dagbladen veroordeelde deregtbank 1803 liet Soph%a hare schoolvarenenvestigde
van het Seine-departementhem nogmaals t0t zich te Clifton, waar zj den 13den Maart
deportatie,zoodathjin 1860uitgeslotenbleef 1824 overleed. Harriet schreef, behalve de
van de algem eene am nestie.Eerst na die van ?Canterbury tales'',2 romans:pr
rhe errors of

1870 keerde hj in Maart van datJaarnaar
Parjsterug,zonderzich evenw elmetdeverderestaatkundigegebeurtenissentebemoejen,
terwjlnietlang daarna de dood een einde
maakte aan zi
jneloopbaan.
Ledum L is f
le naam van e8: planten-

lnnocence (1786,5 dln),,en ncjara Lennnx
(1796)'', - voorts het bljlspel: rrhe new
peerage (1787),en de drama's:r'
I'
hemyste-

geslachtuit de familie derEricaceën.Het0nderscheidt zich door een kleinen,s-tandigen
kelk, eene s-bladige bloemkroon, 10 of 5
onder het vruchtbeginselingeplante meeldraden,tweehokkigehelmknoppen eneene5-h0kkige zaaddoo:,die van den voetnaar den t0p
openspringt met 5 aan den t0p vereenigde

uitstekendetooneelkunstenaars,overleefdehen
allen,en overleed den lstenAugustus 1851.

riousmarriage (1798)'' en p'
rhethreestraners(1835)''.Zj verkeerdeop vriendschappeljken voetmetMddons,Joh,
nKembleenandere

Samtuël .
& e, een verdiensteljk beoefenaar
der Oostersche talen.Hj werd geboren den
14den Mei 1783 te Longnor in het Engelsche

rraafschap Salop, kwam in de leer bj een
tlmmerman en zocht zjn kennisdorstte bekleppen,terwjldetalrjkelangwerpigezad:n vredigen door alle boeken te lezen, w elke
stofvormig zjn.Hetomvateen aantalkleine hj magtig k0n worden. Met groote moeite

heesters met afwisselend geplaatste,lederach- verschafte hj zich voorts de kennis der oude
tige,ljn-ellipsvormige,aan de onderzjde met en nieuwe talen.Toevallig werden zjne ruseen roestkleurig viltbedekte bladeren en ein- telooze pogingen,om zjne kennisuit tebreidelingsche,in tuilen vereenigde bloemen.Van den, opgemerkt door een rjken begunstiger,
deverschillendesoorten is dewilderot
s-t
/e'
t/l diehem de gelegenheid verschafte Om teCam-

(Ledum palustre L.
4hetmeestbekend.Deze bridge te studéren. Hier wjdde hj zich met
altjd-groene heester komtvoor in veenach- zooveel jver aan de kennis der Oostersche

tige en moerassige boschgronden en is over talen, dat hem in 1819 een professoraat in
verschillende streken van Noord-en M idden- het Arabi
sch werd oygedragen. Later verEuropa,Siberië en Noord-Amerikaverspreid, kreeg hj hetvoordeellg ambtvan canonicus

terwjlhj in onzetuinen dikwjlsgekweekt te Bristol,en in 1833 zag hj zich benoemd
wordt.Ztjn stengel,gemiddeld1Ned.elhoog, t0t hoogleeraar in het Hebreeuwsch.De uni-

vertaktzichkrans-ofschermvormig;deJonye versiteit te Halle schonk hem in 1822 eers-

takken zjn met een graauw ofroestkleung halve den graad van doctor in degodgeleerdvilt bedekt,de bladeren kortgesteeld,ljn- heid, en hj overleed den 16den December
of lancetvormig, stomp, stjf, metkliert
jes 1852teBarlay in Herefortshire.Ztln:pGrambezaaid en aan den rand omgekruld,en de maroftheHebrew language(zdedruk 1835)''
langgesteelde bloem en w it van kleur en in onderscheiddezich doorvoll
edigheidendegeeindelingsche schermvormige tuilen vereenigd. ljkheid,en hj leverdevoortseenevertallng
De bladeren dezer plant werden vroeger we- van hetboek plliob,(1837,3 d1n)''meteen
F
ens hunne scherp-narcotische eigenschagpen uitvoerigen commentaar,- alsook een:7Heln de geneeskunde - vooral tegen klnk- braic,ChaldaicandEnglishlexicon(1840),,hoest - qebruikt,dienen t0thuismiddelte- en vertaalde de reizen van Ibn-Batoeta uit

gen huidultslagen,t0tverdrjving van onge- het Arabisch. Voorts bezorgde hj uitgaven
dierte en t0t wering van de mot.Voolts be- van het Syrische Oude en Nieuwe Testament,
zigt m en ze in Lapland om bedwelmende alsmede van den Bjbel in hedendaagsche
eigenschappen aan hetbier medete deelen.- Oostersche talen enz.
Van een anderfraaituinheestertle,L.lcfz
/o- Abraham van Lee,een Nederlandsch letterlinm Lam.,verkrjgtmen de Labradorthee. kundige.Hj werdgeborenteAmsterdam den
3lsten December 1805, w as eerst redadeur
Lee.Onderdezen naam vermelden wg:

LEE- LEEB.

van: pNederland''en van hetaAmsterdamsche
Handels- en EFectenblad'' en ten slotte secretaris van den stadsschouwburg te Amsterdam, alwaar hj den Tden December 1869
overleed,Hj schreef: Harteljk Yvoord aan
al mjne mede-lsraëlieten (1841)'')- rDe
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burg (13December1862),enChancellorsville
(3 Mei1863)berokkende hj daarentegenaan
de generaals Bwrnside en Hooker gevoelige
nadeelen.Nalaatstgemeldeoverwinningdurfde

hj weder een inval wagen in hetnoorden,
maar 00k ditmaal leed hj denederlaag bj'
stemmen der oudste geloofwaardigsteRabbj- GettysburginPennsllvanië(1-3 Julj1863).
nen,door Aniam ben Schemida (1842)'9,- Intusschen trok hj ln goedeordeterug over
Daguerrotypenofgroepen enbeelden(1843'
p3' dePotomaczonderdatdevjandenhem durfden
s over volksverbetering en verbetering nazetten. Gedurende den veldtogtvan 1864,
plet
van volkswelvaart(1843)'',- pBiographisch, door Grant met den voor hem noodlottigen
historisch en wjsgeerig woordenboek voor veldslag in de woestjn geopend,bood Lee
vrjmetselaren (1844,3 d1n)'',- pzakboekle een krachtigen tegenstand en ontwikkeldeop
voorvrjmetselaren (1844)''
,- pBeredeneerde eene schitterende wjze al de hulpmiddelen
geschiedenis der Nederlandsche schilder-, van zjn krjgskundigtalent,terwjlhj verhoutsnj- en graveerkunstdoorGeorge Rath- dedigenderwjstewerk ging.Voetvoorvoet
geber (1843)''
, - pover de uitslulting der naar Richmond wjkend, streed hj onder
lsraëlieten door de Loges arbeidendeonderde velerlei bezwaar en tegenspoed elfmaanden
d
rie grooteLogesteBerljn (1845)'',- ,Z0n- aaneen,totdathj,nietbestandtegen deverneglans en nevel uit hetleven van een stu- eenigde kracht van M erman en Grant, den
dent. Een verhaal uithet werkeljke leven zden April 1865 Richmûnd ontruimen en na
(1856, onderden pseudoniem Lenauj'')- en eenige rampspoedige gevechten zich den 9den
een groot aantalbrochures.
April 1865 bj Appomatox Courthotlse aan
Robert Edmond Leetde uitstekendste gene- generaal Grant overge&tm moest.Volgens de
raal der Zuideljken ln den Amerikaanschen gestelde voorwaarden mogtLee zich ongehinburgeroorlog eu een m an van het edelst derd te Richmond vestigen, W eldra onderkarakter.Hj werd geboren in Virginia in Tvierp hi
j zich aan deUnie,en in December
1808 en was de zoon van den vermaarden 1868 deelde hi.j in de amnestie,door den
kavallerie-generaal Henry Lee, een gunste- president Jaekson uitgevaardigd. Niet lang
ling van Wasldnyton.Nadat RobertEdmond daarna werd hj gekozen t0tvoorzittervan
de militaire schoolte Vvestpointbezochthad, hetW ashington-eollègete Lexington in Rnckwerd hj in 1829 oëcier en in 1838 kapitein. Bridge-county in den StaatVirginia,en hj
Bj den aanvang van den oorlog in M exico bekleedde dat ambt zonder zich wjdersom
diendehjalschefvan den generalen stafvan de openbare aangelegenheden te bekommeren
generaal Wbol, en na eenige gevechten, Hj overleed aldaarden 12den October 1870,
waarin hj bljken had gegeven van dapper- en het Huis van Vertegenwoordirersin Virheid, zag hj zich benoemd t0t luitenant- ginia nam eenstemmig het beslult 0m-zjn
kolonel-titulair en van 1852 t0t 1855 belast st
oFeljk overschotte doen overbrengennaar
m et de directie van de militaire school te hetlloly-MTord-lterkhof bj Riehmond.Zjne
W estpoint.Bj hetuitbarstenvan denbt
lrger- levensyeschiedenis (rA life of generalLee''j
00rl04 washj kolonelvan een regimentka- 1871)lsdoor Cookem hetlicht gegeven.
vallerle,maar vertoefdemeestalop zjn bui- Leea L. is de naam van een plantengetengoed Arlington, nabj W ashington. Den slacht uit de familie der Hesperideën. Het
25sten April1861nam hj zjn ontslag,v0or- onderscheidt zich door een s-tandigen kelk,
zeker in de meening,datzjn geboortestaat door eene schier s-spletige bloemkropn met
Virginia meer aanspraak had op zjne hulp, buitenwaartsom gerolde slippen,eens-spletig,
dan de Vereenigde Staten. Daags te voren indebloemkroonbuisgeplaatsthonigbakjeen
was hj reedsbenoemd t0tOpperbevelhebber eene s-zadige bes.H etomvat een aantalheegderZuideljketroepen inVirginia.Hjvoerde ters, die grootendeels in Oost-lndiëgroejen
er aanvankeljk hetbewindin hetwesteljk en waarvan eenige t0t de geneeskrachtige en
gedeelte,alwaarhj echterden12denSeptember sierplanten behooren.W j vermelden L.dczzl
1861 bj Cheat-Mountain doorgeneraalRey- bueina WGP#.,op deeilanden vanden Indischen
wol#dgeslagen werd.InDecembervan datlaar Archipel aanw ezig, wier Jonge takken,blawerd hj naarZuid-carolina en Georgië ver- deren en vruchten een sap opleveren, hetplaatst, waar hj de verdediging bestuurde. w elk tegen koorts en oogontsteking gebezigd

Bj het oqenen van den veldtogt in Virginia in Aprll1862 keerde Lee naarRichmond
terug en ontwierp hetplan t0tden veldtoyt
tegen M a0 CW /Jzl,en toen Johnston bj Falr
Oaks gewond werd (26Junj 1862),belastte
hg zich met het opperbevel overhetleger
der Zuideljken.Hj wasaanvoerderbj Mal-

wordt,- enL.z
gftyAylelRoœb.opMalabar,die
aldaartegen velerlelkwalen wordttoegediend.
Leeb (Johann),een verdiensteljk Duitsch

deed Lee een invalin Maryland,maar werd

totheek een aantal gipsmodellen voor bouw-

beeldhouwer)geboren te Memmingen in1790)
was eerstals metselaarwerkzaam en ging in

1812 naar Parjs, waarhj zich toelegdeop
de beeldhouwkunst.In 1816 bragthj de Alvern-llill en n'aakte het plan t0tden veld- baansche verzameling, door den kroonprins
togt tegen Pope in Augustus 1862. Nadat Lodewqk '
ptzl Bejyren te Parjsaangekocht,
laatstgenoemde door Jaekson geslagen was) naarMiinchen.Hierleverde hj voordeGlypden l7denSeptemberbjAntietam overwonnen kunstige sieraden en een levensgrootstanden t0tden aftogtgenoodzaakt.Bj Frederiks- beeld van Psyehl,waarna hj voor 2jaren
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eenetoelageverkreeg,om te Romezjnestu- wegen metde voornaamste steden van Grootdiën voort te zetten.Hier vervaardigde hj Brittanle verbonden is.Zj beslaatmethare

een basrelièf met 3 Horen die Pegasus ver- voorstedenHolbeck,Armley,Bentham,W ortley
zorgen,alsmede hetstandbeeld van eeneBac- enz.eene oppervl
akte vanbjna11/: D geogr.
chante.Te Napels beiteldehj voor den her- mjl en telt eene bevolking van omstreeks
t0g van Hlrtihetlevensgroote beeld van Hy- 260000 zielen. Het oudste gedeelte der stad
IJ.
:,trrrjlhj ervoortseen borstbeeld van is onregelmatig gebouwd en heeft naauWe ,
Pagan%n%leverde.Na 3Jaren keerdehj naar sombere straten - hetnieuwere daarentegen
Rome terug en werkte er in hctatelier van ruim ,zonder schoon te Tiezen.llaar de rivier
Tltorwaldsen.De toenmalige kroonprins Lode- looptdebreede,drukkehoofdstraat(Briggate),

vcïjk va,
n 2W:r:>belasttehem wjdersmetde endeboorden van eerstgenoemde zjn door2
ve
rvaardigiug van een groot borstbe:ld van kettingbruggen,3 steenen bruggen en 2 jzeBoerhaare,m Carrarisch marmer en voorhet ren bruggen verbonden.W aterleidingen v00rW alhalla bestemd. V00r den Koning van zien de stad dageljks van 1850000 gallons
Wûrtemberg beitelde hj voortshetmarmeren water, uit Arthington derwaarts stroomend.
standbeeld van denevangelistM attltaeustenbe- Men vindt er een stadhuis,waarvöör zich de
hoevevan degrafkapélOp denRothenbergbj standbeelden van Robert Peelen BainesverStuttgart.Tevensvervaardigdehjhetstandbeeld heFen, een geregtshof,eene gevangenis,ka
vaneenJongmeislemeteennestv0lliefdegoden zernen, eene eFectenbeurs,eene horenbeurs,
in marmer. In 1826 keerde hj terug naar eenige lakenhallen,w aaronder eene van 1866
Mi
inchen,envanzjnekunstgewrochtenvermel- t0t 1868 gebouwd met eene lengte van 120
den wj nog:Deborstbeeldenderberoemdste en eene breedte van 60 Ned.elen versierd
tien componisten in de groote zaalvan het met een klokketoren ter hoogte van 20 Ned.
Odéon,- een relièf ter lengte van 8 Ned.el e1, een nieuw en schouwburg (1867), een
mettafereelen uitdepodyssee''
?- hetgedenk- groot stedel
jk ziekenhuis (1868), 4 fraaje
teeken van graafM aœ von Trdzdïzw in dekerk marktpleinen,meer dan 100 kerken en kapelte Niederaschau, - het praalgraf van W es- len? 2 synagogen,eene Latjnscheschoolen

fewrïetfer op het kerkhofte Munchen,- en althans 700 lagere scholen.O0k heeftmen er
de NLobideop een steigerend paard doo1-eene e0n0 ambachts-,teeken-en apothekersschonl,

pj1 getroFen. In 1835 vervaardigde hj een
basrelièfin marmer,hethuweljkvan deRjn
en de Mainvoorstell
end,terwjlhj eindeljk
fraaje ontwerpen leverde voor openbarefonteinen.
Leech (J0hn), een uitstekend Engelsch

caricatuurteekenaar, geboren te Londen den
29sten Augustus 1817 uiteen Iersch geslacht,

ontving zjne opleiding aan de Charterhouseschool en studeerde,vervolgens in de genees-

kunde. W eldra echter bepaalde hj zich bj
de kunst en verwierfeengoeden naam door
zjne,4Etchingsand sketchlngs''endoorzjne
afbeeldlngen bj A.Wdckeff'
: pcomicEnglish
grammar'', Toen in 1841 het geestige tjdschrift: ppunch''gestichtwerd,behoordehj
t0tde eerstemedewerkers,en aanzjnegeestige schetsen is het grootendeelszjn verbazepden opgang Eerschuldigd.Eene keurlezing

van zjne bjdrayenin ppunch''vindtmen in
de ppictures ofllfe and character'',welkevan
tjd t0ttjd in aieveringenverschenen.Voorts
heeft hj de pKerstsprookjes'' van Dokens,
alsmede reisbeechrjvingen en Jagtavonturenj
met afbeeldingen verrjkt.Vooralslaagdehj
gelukkig in het schetsen vanJagttooneelen,

eeno

stadsbibliotheek,een letterkundig-wjs-

geerig instituutmet een muséum en eeneboe-

kerj,eene werkliedenvereeniying met eene
groote bibliotheek, eene muzlekhal en eene

concertzaal.De weverjen van w0l vlasen
zjdehoudenertienduizendearbeidersbezig,voortsheef
tmen erverwerjen,jzergieterjen,
machinefabrieken,oliemolens,pottebakkerjen,
glasblazerjen,papierfabriekenenvooralgroote
tabaksfabrieken en aanzienljke loojer/en.De
stad heeft de hooge vlugt harer njverheid
vooralte danken aan de naburige steenkolen-

velden,alwaar meerda'
n 120 mjnen ontgonnen zjn.Voortsveroorzaaktdelakenweverj
minder afwisseling dan de katoenweverj,
zoodat hier in het algem een meer welvaart
onder de werklieden heerscht dan elders.De
geheele omtrek van Leeds en Bradford isvervuld m et lakenfabrieken,en duizende laken-

wevershebben erbjhunnewoningeenstukje

grond.Hetzelfde kan qezegdworden van de

nabjgelegenedorpen,d1etezamen 50000 inw oners tellen. - Leeds bestond reeds ten

tjde van W illem deFerprdrlcz en bezateen
sterk kasteelj hetw elk in 1139 door koning

Stqfanl
ts belegerd werd enin 1399totgevanhuiseljk leven.Voor '
t overige is zjnesa- schonk haarstedeljkevoorregtenen Karel11
trre meer aardig dan bjtend.Hj overleed een groot-privilegie,dat00knunogvan kracht
te Londen den 29sten October 1864.
is. - Het reeds genoemd Leeds-LiverpoolLeeds, de grootste en volkrjkstestadvan kanaal, het grootste en merkwaardigste van
het Engelsche graafschap York, het middel- geheelEngelandjis in 1770 t0t1816gegraven
?untvan delakenverwerjendenlakenhandel en heeft 2 millioen pond sterling gekost.Het
ln Engeland en de derde fabriekstad des K0- neemt een aanvang ten noorden vanLiverpool
ningrjks,ligtin een bevallig en vruchtbaar m et 2 reservoirs, die 17 Ned.elboven den
oord op de beide oevers derAire en aan het laagsten stand der Mersey gelegen zjn en
noordoosteljk uiteinde van een uitgestrekt stort te Leeds zich uit in de Aire.Hetis 28
steenkolendistrict, terwjlzj doorhetLeeds- geogr. mjl lang,loopt over de bergen van
groepen van paarden en tafbreelen uit het genis diende voorRieltard I1.Koning Karel1

Liverpool-kanulen dooronderscheidenespoor- Yorkshire, heeft 90 sluizen,145 aquaeducten
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en bruggen en 7 zjkanalen.Zjnhoogstepunt
ligt bj Foulbridge,en aldaar iseen tunnel
ter lengte van 1600 Ned.el.De bevolking te
Leeds neemt sterk toe, de procentsgewjze
sterfte vermindert er, en het stedeljk be-

stuur besteedt er groote kosten aan allerlei
verbeteringen ten gerieve der inwoners.

Leeghwater (Jan Adriaanz.), een verdiensteljk Nederlandsch waterbouwkundige,
geboren in 1575 in het dorp de Rjp,was

161

kering onder watergegeten en op een blaas-

instrument gespeeld heeft.Nadere bjzonderheden omtrentdiekunstzjnechteronbekend.
00k weet men zjn sterfjaarnietmetzekerheid tebepalen,hoewelhetgelegenmoetzjn
tusschen deJaren 1649en 1654.
Leeken , afkomstig van het Grieksche
woord âfzlç(v01k),noemtmen in deR.Katholieke Kerk allen, die niet t0tde geesteljkheid (clerici) behooren. Het beteekende
oorspronkeljk dezulken,die t0t hetuitver-

een ervaren molenmaker en ingenieur,diezich
vooral bezig hield met het droogmalen van koren volk behoorden, onder het oude Tesplassen en meren?en de eerste Ontwerpervan tament t0t Israëlen onderhetNieuwet0thet
het leegmalen der Haarlemmermeer,waarom- Koningrjk Gods.Ditgodsvolk werd alszjn

trent hj hetmerkwaardigrHaarlemmer.Meer- eigendom (zâJ)y0ç) beschouwd.Doch bj de

boeck''heeftgeschreven,- eenboekpdienende'', Tsraël
ieten was bepaaldeljk de yriesterstand
zooals verder de titelluidt:rrtt)teene remon- Gode gewjd, en men begon d1tin de 2de
strantie,verklaring en voorbereydinge,Om de eeuw 0ok t0e te passen op de Christeljke
Haerlemmer-endeLeytse-meertebedjken,- priesters,en z00 ontstond erverschiltusschen
alsook van de dieyten,gronden ende nut- den clerus en tusschen deleeken alshetvolk
tigheyt derselve. Mltsgaders van meest alle Godsin hetalgemeen.Datbljktreedstegen
de m eren, die in Noord-llolland tegeu den het einde der lste eeuw uit den briefvan
s aan de Christenen te C0Huigendjk en Saandam bedjkt en t0tland Clemens .& pltzzll,
gemaecktzjn sederthetJaar 1608,geduren- rinthe. H0e naauwkeuriger voorts de bede t0thetJaar 1641''
. Vermoedeljk is de voegdheid t0thetwaarnemen van kerkeljke
eerste druk verschenen in 1647 - de 7de bedieningen Tierd bepaald,des te gestrenger
werd uitgegeven in 1710,en laterwerd het zonderden de geesteljken zich afvan deleevele malen herdrukt,het laatst in 1838.00k ken. Z00 ging de aloude meening, datalle
schreefhj:pEene kleine chronjke en v00r- werkzaamheid in de gemeente berustte op
bereiding van de afkomst en hetvergrooten eene vrje gave des geestes,langzamerhand

van de dorpen Graften deRdP en van meer verloren,en het regt om teonderwjzen en
verscheidene notabele oude stukken en ge-

kerkeljke plegtigheden te verrigten kwam

beurtenissen (1649enlaterl''.Leeghwaterheeft meer en meer ln hetuitsluitendbezitvaneene

in geheelNoord-Hollanden ookin denvreemde priesterschap, welke zich eerlang t0t eene
als waterbouwkundige groote diensten be- hiërarchie ontwikkelde.Hoewelertotaanhet
wezen.O0k heefthj deneerstenachtkantigen einde der 3de eeuw voorbeelden zjn aan te
oliemolen met stampers gebouwd vooreigen wjzen Van geleerde leeken,die met verlof

gebruik.Ilverig washj m 1608 en laterbe. van denbisschop openljk gedsdienstig onderzig bj het dropgmaken van de Beemster, wjs gaven,toch werd deze Fergunning gewaarhj wasaangesteld om voordeplaatsing durig spaarzamer verleend, en in 502 verder watermolens te zorgen. In 1626 bevond

hj zich alslandmeterin Holstein op hetMegger- en Barmermeer,en in 1624 washj ingenieur en landmeter in oostland bj de indjking van Butsloot.Voorts werd hj in waterstaatszaken veel geraadpleeçd,zoodat hj
gelegenheid had,om veelterelzen in België,
Frankrjk, Engeland, en Duitschland. O0k
beweeshj belangrjltediensten bj debelegering van 'sHertogenbosch.Hj maakteallerlei
soorten van sluizen,bestuurde den aanlegvan

djken en was tevens zelf een goed werkman, daar hj volgenszjne mededeeling zelf
gemetseld heeft aan het stadhuis te Amsterdam en aan den toren van de Nieuwe Kerk

bood eene synode te Rome onderdenbisschop
Symmachns aan de leeken elke inmenging in
zaken der Kerk. Toen de kloosters ontstonden, rekende men de monniken 00k n0g t0t

de leeken. In de 9de eeuw werden dikwjls

kerkeljke goederen en abdjen aan wereldljkevorstentoegekend,maarmenbeschouwde
dit tevens als een misbruik, en sedert de
llde eeuw verdwenen in de kloosterg o0k de

leekenabten (abbacomites).Daarentegen verschenen in diedagen deleekenbroeders (fratres conversi) en de leekenzusters (sorores
conversae), die in de kloosters de huishouding bestuurden en de ordensgeesteljken bedienden. Andere leeken, nameljk Vorsten,
die aan dekloostersregten envrjheden ver-

aldaar.Ook verstond hj hetschrjnwerkenen
vervaardigde fraaje voorwerpen van hout, leenden, werden in de Orde opgenomen en
ivoor en marmer, terwjlhj voortsklokke- met den naam van eonfratrenoffrdreneonspelen leverde in de W ester-en Zuider-kerk- dcrèf
ïbestempeld en metalle zegeningender
torens te Amsterdam en torenuurwerken broederschap bedeeld.Oûk de leekenbroeders

in verschillendedorpen.W jdersverstond hj, en leekenzustersgenoten belangrjkevoorregvolgens zjn verhaal,met2 anderepersonen ten.Zj legden alleen degelofte van gehoor13 kunst om onder water te gaan en aldaar zaamheidaf,onderscheidden zich van deordensgeruimen tjd tevertoeven.Hj heeftdaarvan geesteljken door ht
lnne kleeding en mogten
proeven gegeven te 's Gravenhage in tegen- niet in het kapittelof in hetkoorverschjwoordigheid van deprinsen Maurits,Frederik nen. Tegenover den Ordensgeesteljke in de
A'
ezltfriàenandereaanzienljkepersonen,alsook kloostersvindtmen in de R.KatholiekeKerk
te Amsterdam, waar hj volgenszjneverze- den leekenpriesterofwereldljken geesteljke,
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4ie t0t geene bepaalde Orde behoort en dus tische monumenten Van het llederlandsche
00k geene kloostergelofte aoegt.Kerkeljke muséum van oudheden teLeiden (1839)'',XBeredeneerde beschrjving der Aziatiseheen
strafkan een geesteljket0tleek maken.
In de Protestantsche Kerk,die de geheele Amerikaansche monumenten Van hetzelfde
Christenheid a1s een priesterljk volk be- muséum (1842)'' - Romeinsche oudheden
slshouwt, hoewel ntlk dââr hd leeraars-en te Maastricht (1843 met atlasl'' - ,De
herdersambt doorgaanB alleen aan bevoegden kunst i
n Nederland (1855)'',- roudemuurwordt toegewezen,kan eigenljk van leeken Bchilderingen van de kerk te Bathmen in

geene Bprake zjn. Doch o0k zelfs in 4en overjssel(1872,metplatenl'',- en pBôrôln Duitschland pogingenyedaan om aan den
(Johan Jacob van),brouwer,
geesteli
jken stand eene bmtengewonegenade, schepen en burgerhopman te Utrecht in de
eenemeerdan gewone magtt0e te kennen.- 2de helft der 16de eeuw,onderscheidde zieh
In hetdageljksch levenbeduidthetwoordleek doorzjneqehechtheid aan dezaak deronafiets dergeljks als ongeleerd, omdat de ge- hankeljkheld.Hj was dan 00k een derafleerdheid oudtjdsalleen bj degeesteljkheid gevaardigden t0thet sluiten van hettractaat,
te vinden was.
waarbj die van Utrechtzich onderhetgouLeem isenee
,ne
met
alge
hemteen verspreide soort vernement van den prinsvan Orcl.# begaven.
Van aarde
00g op haar zamen- Gezegend metgrooterjkdommen,schoothj
stel) niet 'zoozeer eene eigenaardige schei- de stadaanzienljke sommenvoor,enontving
kundige verbinding a'ls een menqselvan kie- bj de teruggave t0t l00n voor zjnedienst
zelzuur aluminium metveranderljkehoeveel- hetbolwerk bj de Weertpoort.Hj wasgeheden kwartszandj kalk en i
jzeroxyde.Zj huwd met:
bezit eene grtjze, geelachtige, bruingele, Cathaelma de .& r.#e: ter .
F.
::e4#eIî:,meer
bruineen zelden eene helderwitte kleur;ztJ
- bekend onder den naam van Trl
jnnan Leem*9/1,:1.Zj Btaatin de geschiedeis niet hard en 00k sûorteljk nietzwaar, p%t ofnan .51

edoer op heteilandJava (1873 metatlasl.''
jongstentjdheeftmenindeLutherscheKerk BoLe
em put

heeft in vochtigen tnestand een eigenaardigen
reuk , is vettig op het Fevoel,kan gewreven
en gekneed worden,zulgtgretig water op en
kleeft aan de vochtige lip.De belangrjkste

soorten zjn de gewone leem ,pottebakkersM rde, de vuurvaste (moejeljk smeltbare)
leem voor pjpen enz. en deporseleinaarde
(kaolien).Het iseene belangrjkeeigenschap

nis vermeld als eene kloekhartige vrouw ,die
het eerst de handen uitstak t0t Blooping van
het kasteel Vredenburg) zich verheFende op
de plek , waar men thans het ruime Vree-

burg teUtrechtaantreft,terwjlzj daardoor
den moed dermannen aanvuurde(1577).Men
verhaalt,dat haar zoon zich in dien tjd te
Madrid aan het H0fbevond en de derwaarts

van leem ,datzjdoorhetbakkeneeneqroote gezondene beeldtenisderheldinaansehouwdej
matevan hardheid verkrjgt.Mençebrt
uktde maarnietdurfde zeggen,datdezezjnemoeleem hoofdzakeljk t0t vervaardigmg van a1- der was. Haar portret in olieverf m oet n0g
lerleiaardewerk,dat gedroogd,gebakken en bj hare nazaten berusten.
daarna doorgaans m et een glazuur bedekt

Leen (Gerhard).een verdiensteljk Neder18den Febrtlarj 1181,bezocht de Latjnsche
school te Zutfen en zette zjneletterkundige
studiën voort aan de hoogeschoolte Harderwjk onder de leiding van den hoogleeraar
Herman .
Pp.
&dcAl.Daarna werd hj rectorin
alsmedegewoon pottegoedentabakspjpen,- zjnegeboorteplaats,voortsconredoraan het
en tot het glasachtige de klinkers, hetwit Veluwsch gymnasium (1807) en eindeljk recsteengoed, het w edgew ood en hetporselein. t0r(1816.
)Hj wasinonsVaderlanddeeerste,
wordt.D it aardew erk kan m en in 2 klassen
verdeelen naargelang de leem doorhet bakken verhard Ofhalfglasachtig zamengesmolten is.Tot hetverharde aardew erk behooren
m etselsteenen, dakpannen, gewoon aardew erk, terracotta, Bmeltkroezen en fayencej

landsch letterkundige,geboren te Loc.hem den

Hetvnrmen der voorwerpen van vochtig leem

die door een tabellarischen vorm het aanlee-

geschledt uit devrjehand,op depottebak- ren der Grieksche vexvoegingen gemakkeljk
kersBchjf,in vormen van giys,houtofme- maakte,terwjlhj door het bewerkendergetaal, en 00k we1 metmachlnes.Dehierbj schriften van Jaeobs,Döriny en T#* dCA aan
gebezigde leem is eene riviervorming van het de Jeugdige beoefenaars der Oude talen ondiluvium.
schatbare diensten bewees. Hj zag zich derLeemans (Conradus),een uitstekend Ne- halve benoemd t0t doctor in de letteren en
derlandsch oudheidkundige, geboren te ZaltBûmmel den 28sten Apxil 1809,Btudeerde en
promoveerde te Leiden in de letteren,en zag
zich in 1835 benoemd t0teersten conservator
bi
J
* 'sRjksmauBéunavan oudheden aldaar,-in 1839 t0t directeur dier inrigting,-- en in
1859 t0t waarnemend diredeurvan het ethnogralt
hischmuséum teLeiden.Behalveeenige

was lid der provinciale commissie van onder-

wjsin Overjssel.Hj werdgeroemd Om zjn
Open en rondborstig karakter,om zjneonbekrpm pene weldadigheid en om den m oed en
hetgeduld,waarmede hj dezwaarsterampen wist te dragen. Hj overleed teZwolle
den 13denJulj 1831.
Leenaerds (Thomas) of Leonardi, een
geschmften in de Latjnsche en Fransche taal verdiensteljk godgeleerde, geboren te MaaBover oudheidkundige ondexwerpen,vooralover tricht in 1600,werd aldaar in 1616 DominiEgyptische zaken) en behalve eene m enigte caner monnik,oefende zich in de godgeleerdopstellen in Fransche, Hoogduitsche en Ne- heid aan het collège van St.ThomasteDouai

ierlandse.
hettdsthriften,leverdehj:pAegyp- en werd er leeraar in de wjsbegeerte. In
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1627 zond men h8m naar het kloosterteLeu- van hunnen grond.De bevolking wag nergenB
ven;hierwerdhjeerstonderwjzer,in 1633 heel digt; het voortdurend oorlogen was een
onderregent en in 1642 regent.Deze betrek- groote hinderpaalmede voor den aanwas der
king nam hj n0g z-maalwaarte Douaien3- bevolking; er bleefdus land genoeg voor de
maalte Leuven,waarhj tevens,bevorderd overwinnaars over.Het land zonderheerviel
werd t0t doctor in de godgeleerdheid. Het den Koning tendeel,diedaaroverop tweeërlei
provinciaalkapittel,aldaarin 1668vergaderd, wjzebeschikte.Hj hieldhetvoorzichzelven
benoemdehem t0tprovinciaal,maarhj over- en maakte daarvan staatseigendom , domeLn,

leed reeds den lsten Agrilvan datjaar.Hj
schreef: r'
rhesaurus gratlarum S. L.Rosarii
(1640 en later bj herhalingl'',- pchristus
crucifxussive depergettla cruceJesu Christi
(1648)'', pAngelicl doctoris D.Thomae

goed van den landsheer,ofhj stond hetin
vollen eigendom aan zjneonderdanenaf.En

wel werd van deze stukken een deeltoegewezen aan een ofander van 'sKonings aanzienljke dienaren, of aan een zeker aantal
Aquinatis sententla de prima hominisinstitu- Franken werd de vergunning verleend, om
tione etc.(1661,gerigttegen Dorsohaeltsj''
,- den grond in bezitte nemen en zich dâârte
*Confutatio culusdam libellihaeretici, cuiti- vestigen. D00r al zi
jneonderdanen was van
tulus: Capucinus excaputiatus(1762)1
? - en oudsher aân den Koning der Franken trouw
DUnicae Ohristi sponsae,id estCathollcaesub verschuldigdydoch waarschjnljkwarenalleen
Romano Pontifce Ecclesiae integritas etsanc- zj,di
e in '
tbezitvan jrond waren,gehou-

titasdenuo asserta (1664)/'.
den,om op zjn bevelden heirban tevolgen.
Leendertz W z.(Pieter),eenverdienste- Onderscheid van rang en stand was n0g weiljk Nederlandsch taal-en letterkundige,gebo- nig bekend.T0t den hoogsten stand behoorren teAmsterdam den7denNovember1817 be- den de antrnstiones, dat zjn zj,die den
zochthetgymnasium envervolgenshetsemina- koning bjzondere trustis,trouw ,haddenberium derDoopsgezindenaldaar,terwjlhjtevens 100t4?diezich haddenverbonden zjnefrldfï:
de letterkundige lessen der hoogleeraren van

ofhelrgevolg uitte maken.Tusschen den K0-

hetAthenaeum bjwoonde.Reeds in die dagen onderscheiddehj zich doordegeljkestudie,terwjlzjne verzcn,in den studentenalmanak opgenomen, getuigenis gaven van
zjn dichterljken aanleg. Doordrongen van
den geestderklassieken enjverigtegenstander der romantische schooljvestigde hj al
spoedig zjne aandacht op de schrjversuit
hetgouden tjdperk onzerletterkunde.Inzonderheid Hoqft werd zjn lievelingsschrjver,
en met het bestuiêren van het handschrift
van dezen,op de stedeljkebibliotheek van
Amsterdam voorhanden,heeft hj zich eene
langereeksvanjaren beziggehouden.
In 1840t0tproponentbevorderd,werd hj

ning en hen bestond een geheelpersoonljke
band.In vredestjd woonden zj om en bj
zjn paleis, vormden zjn Hof,waren zjne
dischgenooten en bewezen hem verschillende
diensten; in oorlogstjd bestond uithen zjn
stoet of ljfwacht.Zj stonden in hoogeachting en genoten bjzonderebescherming:een
moord op hen werd metdriedubbelweérgeld
gezoend, dat is, de mooldenaar moest het
drievoudig bedrag, op den moord als boete
gesteld,aan de verwanten van den verslagene
aanbieden, 't welk deze verpligtwaren aan
te nem en.

Overigens deelden zj geljkeljk regten en
pligten metdeanderenrl
jemannen.Evenwel
weldra predikant te W oudsend,in 1855 aan waren toch niet alle vrjen in alle opzigten
den Ilp en in 1864 teMedemblik,alwaarhj geljk.Met de antrustiones werd als '
tware
bj voortduring werkzaam is.Behalveartikels eene hoogere klassevan vrjen gevorsad door
in T,de Gids'', de pvaderlandsche Letteroefe- de dienaren of am btenaren des Konings:de
ningen'',dan pvolksalmanak derMaatschappj grGTen, regters de hertogen, aanvoerders
t0tNut van 't Algemeen''vooralin den rNa- van het leger, de hqfmejjers,enz.die 00k in
vorscher''
,waarvan hj sedert1855 me(ande- 'tvoorregt van een hooger weêrgeld deelden.
ren,sedert1861alleenredacteurisenz.)l6verde

Toch was er geen op zichzelfstaande stand

hjuitgavenvan:pW illem vanHillegaersberch,
VandenSacramentevanAmsterdam (1845)''!,Dirc PotterjDer Minnen Loep (1845- 1846,
2 dln)'',- en rGedichten van P.C.Hooft
(1871- 1874, 2 d1n)''. In dit laatste werk
zjn de gedichten naar tjdsordegerangscbikt
en van een groot aantal belangrtlkeaantee-

van Frankischen adel.De niet-vrjen behoorden t0t de l'iten oftotdeljfeigenen.Terwjl
de litan persoonljke vrjheid genoten,waren
zj toch,evenals deljfeigenen,onafscheideljk
verbonden aan hetlandgoed van hunnen heer,
weshalve zj o0k ltfhoorl
gen genoemd werden.Zjwaren allenerfeljkverpligtt0tzekere

keningen voorzien. Trouw ens dit boek,een

diensten;de meestvernederendedrukten ech-

der rjpste vruchten Onzerhedendaagsche let- ter op de ljfeigenen alleen.De litenbetM lterkunde,wordta1sgezaghebbend aangehaald. den sehot en lot,een hoofdgeld;metdehoeve,

Leenstelsel. ln het begin der midden-

eeuwen was het de gewoonte der Duitsche

stammen,om in delanden,diezjveroverden
en waarzj zich vestigden,deninwonerseen

een zeker deel,één oftwee derde,van hunnen grond te ontnemen,en ditOnder elkan.
der te verdeelen. Eene uitzondering op dit

gebruik maakten de Franken.Zj lieten de

waartoe zj behoorden,gingen zj krachtens
koop enanderevervreemding0g den nienwen
eigenaar over.Deljfeigenen mlsten allepersoonljke vrjheid;zjdienden denheerinhuis
en h0f,en waren zjn volledigeiqendom.Gemeenschappeljk droegen de hoorlgen en ljfeigenen O0k den naam van va&'
si ofTazallen.
In den oudsten tjdvindtzaen bjdeFranken

overwonnenen in het rustig bezit en genot geene groote grondeigenaren;integendeel'vas
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de grond nnder vele vrjen verdeeld.D00r waren hun heer in den krëg tcvergezellen.

verlies en verdeeling van het erfgoed en an- Niet alleen land werd op den duur a1s benedereoorzakenraakten velevrjenhunnehoeve fcie geschonken:00k tollen,regten,b.v.van

kwjt, en gingen zj over in deklassevan visscherj,kerken,kloosters,en onderKarel
hoorigen en ljfeigenen. De grondeigendom de Gropfe werden zelfsambten - ltonores-

kwam allengs meer in handen van enkelen; 'tvoorwerp der benefciën.Honor enben@cl
um
de Kerk wisthaar aandeeldaarin aanmerke- werden alzoo termen van geljkebeteekenis.

1jkuittebreiden,zoodatzjeindeljkalsgrond- Eveneenswerd hetbeyripsvazal''uitgebreid,
eigenares eene plaatsnaast den Koninginnam. en werden a1s zoodanlg gedoûpt de vreemde
Tegen het eindederzevendeeeuw bezatzj vorsten, die bjj hetFrankischerjk werden
ongeveer een derde van den grond in 'toude ingeljfd.Zj moestenterstondnahunneonderGallië. Erfgoed van ouders heette allodio . werping hunnen heer hwlde brengen.
Onder de Karolingiërs kwam eene nieuwe
In beneicium en m undium zetelt de oom

wjze van schenken ingebruik,teneinden0g
gemakkeljker de goederen derKerk te kunnen vergrooten.Men stond zjne goederen of
zjn grond aan deKerk afondervoorbehoud

sprong van hetleenstelsel.De immunltelt(zic
aldaar),medebrengendehetregtvan vrtjdom
van lasten en diensten - nietvan de krjgs-

dienst- eninzich sluitendedebevoegdheidOm
van 'tvruchtgebruik voûr zich en soms o0k regtteplegen en schattingen teinnen,voegtle

v00r zjnenakomelingen.Zoowelhetrerleenen
of afstaan, als de zaak zelve die at
kestaan
werd,heettebenepdum,letterljkweldaad.W erel4rjkegrondeigenarenvolgden hetvoorbeeld
der Kerk:enhoewelgeenepersoonljke ver-

zich a1sderdefactorbjdetweevorigen.W a-

ren Oorspronkeljk 'sKoningB qoederen vrj

van lasten,de immuniteitbleeflnhaerentaan
die goederen,ging methen Over,en daardoor
is het te verklaren) dat vele heeren oter
pligtingen den vruchtgebruiker werden Opge- zekere landstreken hetregt kregen van regtlegd, werd het hem als eene gunst toegere- spraak uitte oefenen en schattingen te innen.

kend,weshalve 00k hjvaak nasslbuwerdge- Op die wjze ontwikkelde zich bj de Frannoemd.Diegewoonteom benefciënuittegeven, ken hetleenstelsel.W eltreftmen de gebrui-

oorspronkeljk meteen niet-erfeljk karakter, ken,waaruithetvoortsproot?o0k bjdeLondateertsinds deachtsteeeuw.DeKoningenbe- gobarden aan,maarslechtsbtheteerstevolk
loonden natuurljkhunnetrouwedienarenruim- geraakte het t0t vûllen C0eian ging van
sthoots metbeneqciën vooral,toen zd,op't dââr op vele latere Europesche rjken over.
voorbeeld van KarelA t
zrfeldehandlegdenop Eigenljk kan erVan een oleenstelsel''eener
dekerkeljkebezittingen,endezesecwlariseer- leenregéring geene sprake zjn.W elzjn uit
den (zie Kerkgoederen).Bovendien moest de zekere gebruiken eenige instellingen voortgeKoning zorgen,datdegelederenvanzjnleger, komen,
spronkeljwe
k 1zjn zekere betrekkingen, 00r-

die gedund werden, naarmate het getalder
niet in aard en wezen verwant,
grondeigenaren afnam ,wederom werden aan- t0teen geheelzamengewevsn,enwerddaaruit
gevuld uit ztlnegetrouwen,diemetbenefdën een stand van personen geboren,die in eene
w erden vereerd;als eenige scbadeloosstelling bt
jzondereverhoudinqtotdenKoningkwamen
aan de Kerk ,werden zj verpligtom sommige te staan,maareen elyenljk stelselvan regépraestatiën,b.v.tienden,aan haaroptebren- ring, eene staatsregellng kan hetleenstelsel
gen. Er had zich inmiddels eene andere ge- niet worden genoem d, w elk een grooten inwoontetegeljkertjdontwikkeld:geesteljken, vloed het in velerleiopzigt 0ok op (le regévrdgelatenenenanderehulpeloozenwarenzich ring uitoefende. Het riep een talvan Staten
onder de bescherming gaan stellen van de of'Staatlesin den Staatte voorschjnen deed
grooten, de magtigen der aarde;natuurljk eene raenigte m agthebbende vorsta'es in het
zeer velen onder die van den Koning,alsde leven treden, die h0e langer h0e m eer onafmaqtigste onder de magtigen. Die bescher- hankeljk werden van hunnen heer,deKeizer

ming noemde men mnndium. Zj gaven zich of de Koninr.In vollen groeigekomen ken-

plegtig ter beschutting over door de comvezàdtzfip (overgqve,ter beschi
kking stelling)
per m G%M8 ad -Jl.#:door de handen in de
bes
c
he
rmi
ng
z
ocht,legde de
handen;hj,die
handen in die van hem ,bjwienht
J
'zezocht,
en deze nam zeaan.Deheer?dominu ,vclbr

merkte het zlch door de volgende hoofdtrekken.De leenheergafhetgoed in leen aan den

eczc! ot'leenman.Het leen was nietvrj en
erfeljk (benmctvlîfz
l,fewdum),ofhetwerd vrj
en erfeljk geschonkena1seigendom ,allodiwm.
Vrje grondeiqenaren stonden hunnen grond

nam hen als zjnehomines,l%eden ofvazallen aan den Konlng in eigendom afOm het van

in genadeaan:terenover dediensten- mits hem a1s leen terug te ontvangen soms uitbeden wl
jen man nletonwaardig - ,diedeze geerte om zich eenen magtigen beschermerte
h3m zouden bewjzen,z0u hjhun bescher- verschafen, soms ook alleen uit eerzucht.
ming schenken, regtsmagt over hen uitoefe- Oorspronkeljk alleen voor een tjd,meestal
nen en hen aanvoeren in den oorlog,waartoe voor hetleven uitgegeven,kwam allengstoch

zj ten allentjdegereedmoesten zjn.Debeide
gewoonten groeiden langzamerhand ineen,
zoodat hj voortaan slechts aanspraak kreek
opbeneiciën,diezichtegeljkertjdd00rcommendatio t0tvasalhad laten aannemenqsedert
Kk el & Groote staat het vast,dat zj,die

heterfeljk leen in zwang.Ditk0nzjnalleen
een manneli;k of zwaardleen of tegeljk een
vrouweljk of.
pilleleen, naarmate hetalleen
op manneljke oto0k op vrouweljke nakomelingen overging.Keizer Koenraad 11 (1037)
bevestigde de erfeljkheid der leenen bj de
benefciën hadden ontvangen,tevens verpligt wet.De leenman werd op zdnebeurtleenheer
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stelsel, welke bepalingen echter alleen van

geljke betrekking tusschen hen geschapen toepassing zjn op Noord-ltalië.Ook uit de
werd alstusschen deneigenljken leenheeren geschreven costumenvooranderelandenbljkt,
zjn leenmanbestond.Slechtsmettoestemming dat van oudsher de leenkwestiën niet 0nvan den leenheer mogteen deelvan het leen derworpen waren aan de kenni
sneming van
aan den achterleenman afgestaan,'terldd,wor- den gewonen regter, maar dater in d1e ma-

den.Deleenverhoudingbragtvan weêrszjden
persoonljke verpligtingen mede.De leenheer
wasgehouden denleenman in zjne eer,zjne
regten en goederen bescherming te verleenen.
Deze bragtdaarvoorden heerzjne huldeen
stond hem bepaaldeljl
tin denoorl0gterzjde.
Dezelastwerd voornameljk bepaald doorde
grootte van het leen.Op eigen ltosten moest
de leenman dekrjgsdienstwaarnemen gedurende een ttjd,die niet overalen ten allen
tjde geljk is geweest. Op de regtsdagen
moesten de leenmannen v(
$0.r hunnen heer
verschjnen,om hem.bjvoorbeeld bj zjne
verltfpny of'verwerving (dat isvernieuwing
ofvererving docl'erfènls)vanhetleen1zekere

térie eene speciale wjze vanprocedéren,in

ln zekeregraden,ineenesoortvangareel;ieder
individu nlet een eigen kdng en eene eigene
benaming, a1s vazallen,h0fhoorigen en ljfeigenen.Degrootemassa,gedeelteljkofgeheel

verbonden, servitaten, lasten, praestatiën
daarop rustende. Het leen k0n 00k nervall-

acht werd genomen voor spedaleregters,die
het zoogenaamde glueenhof''of sLeenbank''
vormden. Daarin hadden slechts zitting de

XParesCuriae'',datzjnleenmannen,dieonder

hetzelfde Leenhofressorteerden.Dezamenstelling van dat H0fverschilde alnaar mate het
geschil hing tusschen leenmannen onderlingj
tusschen leenheeren onderling,tusschen leenheer en leenman of tusscben een van deze
laatsten en derden, vreemden. O0k de aard
der kwestie zelve was van invloed op de
competentie. Het Leenhof was eene speciale
regtbank: voor haar werd alleen die stofe

behandeld,dieuitdrukkeljkeraan dengewonen regter was onttrokken.Hetgeschil k0n
evenals de verheëng zelve,relièfs werden hetleen zelfbetreFen,zjn bestaan,zjnaard,
genoemd. Hey stelselsl0ot hetgeheele volk zjn omvang,maar 0ok regten aan hetleen

geschenken ofgeldsommen aan te bieden,die

vanalle burgerljkeenburgerschapsregtenver-

stoken vormde de laagste klasse en was0nderworpen aan de magt van de heeren,die
tevens op hunne beurteen andera1s zoodanig

(caducéren,cadaciteit),datis,voordenleenman verloren gaan en terugkeeren t0t den
leenheer,'tzj doorden dood van den leenman,'tzjdoorontrouw,felonie,aanzjnezjde.
De vraag naar hetal ot'niet bestaan van de
felonie werd natuurljk nlet door den leen-

moesten erkennen.De aloudegeljkheid van heer, mpar door het Leenhof behandeld en
allen,dieoorspronkeljk bjdeDuitschestam- beslist. Z0o werd in alle kwestiën, die bemen had bestaan,wasdaarmedevan zelvever- trekking hadden op leenen doorhetgraafschap
dwenen; de volksraadj het volksgeregt, de van Holland uitgegeven,regtgedaan doorhet

volksvergadering der vrje mannen maakten LeenhofvanHolland,eneenbjzonderAchterplaats voor de Rl
jksstenden,de aanzienljke Heer Leenhof,ingesteld dooreene Constitutie
mannen, hooge ambtenaren en vazallen,we- van hertog K-el '
pJ> Bour-qondië,1469,v0lreldljkeengeesteljkepersonen,diedoorden gens eene latereinstructievan keizerKarelF,
Koning omtrent de aangelegenheden van het 1519, oordeelde in eerste instantie over ge-

rjk werden geraadpleegd.Het leenstelselbe- schillen dieAchterleenen betroFen,metapgèl
reikte den hoogsten trap van zjnen bloeiin op het Leenhof van Holland.W einigen tjd
de middeneeuw en; in de 16de en lide eeuw later is dit Leenhofopgeheven en ls zjne
geraakten deinstellingen,wetten engewoon- Jurisdictie opgedragen aan het Hofvan Holten, die er mede zamenhingen,er ult voort- land,t0tdatin 1661wederom eenafzonderljk
vloeiden,of er hetgevolgvan waren,meeren
m eer in verval,totdatde Fransche Revolutie

van 1789 de laatste overbljfselen er van ophief en nieuw e instellingen en regelen voor
het staatkundig en maateohappeljk leven in-

voerde,m eer in overeenstem ming m etde veranderde toestanden ellm oderne begrippen 0mtrenthet politieke en sodale leven.
Het leenstelsel hervormde bestaande, en
schiep nieuwe toestanden, riep verschillende
verhoudingen in het leven tusachen de onderdanen van een zelfden vorsten gafdaardoor
m eteen aanleiding t0t de ontwikkeling van
andere regtsverhoudingen, die zich afspiegelden in hetzamenstelvan bepalingen,datmen
het leenregt noemt. Dat regt Ontspon zich,
evenals e1k ander regt, uit gebruiken en
gewoonten t0thetlangzamerhand zekerevastheid verkreeg door de opname in geschreven
costumen. De w et van keizer Koenraad 11

leengereregtwerd ingesteldjbestaandeuitden
Stadhouderder leenen en den Hollandschen
Residenten de raden van hetHofvanJustitie,
Om in matérie van Leenzaken, Regt en Justitie te adm inistréren. Confbrm eene hun
voorgeschreveneInstructie,dieaanhunneregtsmagt ruimer grenzen stelde, dan t0tdusver
door de leencostumen veroorloofde gebruike-

1jk was.

Leer, eene Oost-Friesche havenstad in de
Pruissische provincie Hannover, ligt in een

zeervruchtbaaroord,3 geogr.mj1ten zt
lidoosten van Emden en 2 geogr.mjlten noor-

den van Papenburr,aandebevaarbareLeda,
diein hare nabjheld zichuitstortindeEems,
en aan de Duitsche W estbaan.De stad,die

met hare breede,zindeljkestraten en finke
huizen een goed voorkomen heeft, bezit 3
kerken, een bedehuis der Doopsgezinden en
eene synagoge.M en telt er omstreeks 10000

(1037)is de eerstein schriftgebragte verza- inwoners.Merkwaardig iserdejzeren spoormeling van bepalingen betrekkeljk hetleen- wegbrug over de Leda. Men heeft er een
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gymnasium ,eene hoogereburgerschooleneene het opzigt van de regéring.Veelbeter evenambachtsschool.Debelangrjkstebronnenvan wel is - wat in 0ns land geschiedt - de
bestaan zjn er handelen scbeepvaart.Sche- oprigting van volksbibliotheken, zooals die
pen met een diepgang van 5 Ned.elkunnen der Maatschappj t0t Nut van '
tAlgemeen,
de stad bereiken, en de spoorwegen naar waar door eene doelmatige keuze van boeken
Emden, naar Hannover en naar Oldenbul'
g de kennisder lezersuitgebreid en hun schoon(voortsoverBremen n=rHamburg),vermeer- heidsgevoel ontwikkeld wordt.
derd met die over Groningen naarHarlingen,
Leesteekens zjn fguren,welkegedeel-

die eerlang geheel gereed zalzjn,brengen teljk dienen t0t het scheiden,verdeelen en
er veel vertier. Er wordt vooralveelboter, afsluiten van volzinnen,gedeelteljk om eene
vee en paarden uitgevoerd.Osastreeks50 zeeschepen behooren er te huis, en groot ishet
getal zeeschepen en vooral het getalriviervaartuigen,dat er binnenvalt ofuitzeilt.O0k

vraag of eene verwondering aan te duiden.
T0t de eerste behooren decommaenhetpunt,

methunnezamenstellingen,nameljk hetdubbel-punt en hetcom ma-punt.Hetpunt ofhet

de scheepsbouw iservan belangjterwjlhet nlltitteeken (.) wordt gebezigd aan heteinde
fabrieksw ezen er zich metkraciltontwikkelt. van een volzin,- deeomma (,
)teraanduiMen heeftereenejzergieterj,tabaks-en pa- ding van de tusschenzinnen,waarin de v01pierfabrieken. Niet ver van de stad bevindt zin verdeeld is.Hetdubbelpnnt(:)wordtgezich hetdorp Loga methetkasteelErenburg, plaatst, waar twee opvolgende volzinnen op
in spitsboogstjl gebouwd en door een park het naauwst m et elkander verbonden zjn,
zoodat ieder van deze,schoon eene volledige
omgeven.
Leerdicht(didadischepoëzj)isdenaam omstandigheid uitdrukkende,nietgoedzonder
van een dichtstuk, datin regelmatigen gang de andere kan begrepen worden.Zjn twee
een belangrjk en leerzaam onderwerp behan- opvolgende volzinnen wat minder noodig
delt. Het onderscheidt zich van het helden- voor elkanders begrip,dan gebruiktmen het

dicht(epische poëzj)doordien datonderwerp eommrpunt (q
), dat 00k weleensvervangen
nietiseen yersoon,maareendenkbeeld,eene wordt door eene mindersterke eomma meteen
omstandigheld ofeene waarheid.Een leerdicht beletselteeken (,- ).Hetrraag-en uitroe
pingsvereischtalzoo eeneredematige ofwjsgeerige teeken (? en !)wordt achter den vragenden of
behandeling van zoodanig onderwerp in dich- verwondering-aanwjzenden volzin gejlaatst.
terljken vorm. T0t de voortraFeljksteleer- Niet ondoelmatig is het,dat de Spanlaarden
dichten behooren: pHetboek 1liob'',- rDe hetvraagteeken vöôr enachterden vragenden
rerum natura'' van Lueretiws, - pde Geor- volzin plaatsen.Andere leesteekenszjn:het
gica''van Virgili%œ,- de >Eeya xr
x,f/tetlf
x: afkappingsteeken ('),datmeer en meergebevan Keslodu , - rDe artepoetica''van Ho- zigd wordt,- het deelteeken (''), dat men
egfild,- rEssay on man''vanPope,- rvon
der Ursprung des Uebels'' van Haller, L'homme des champs'' van Delille, - en
voorts uit de Nederlandsche letterkunde: de
Altaargeheimenissen'' Van Vondel,
de

boven klinkers plaatst, om den aanvang van
eenenieuwe lettergreep aan te duiden,- het

zamentrekkingsteeken(-),bjuitlatingvanletters
gebezigd en te plaatsen op de letter,welke
op de uitgelatene volgt,- het klemtoonteeken

W aerheitvan deChristeljkegodsdienst''van ('),vçelalter onderscheiding gebruikt,zooals
de Gropf,- het plluweljk''van Cats,- in KJ6r (aanwjzing van tjd),- hetbeletsdOogentroost''van H'
ayyltens,- hetrNutder teeken (- of....),- en het tusschenzinteeken
tegenspoeden''van van M erken,- rDeouder- ().Deparagraafteekens(#)endeaankalLngsteedom ''en rHetgraf''van FcifFz,- pD eziekte kens(p'')verdienen eerdenuaam van schrjfder geleerden''van Bilderdl
jk,- mDe hoop dan van leesteekens.Het Juiste plaatsen der
4eswederziens''van deXrl:
yF,- rDeSchep- leesteekens (de interpunctie) is onmisbaar,
Ping''en rDrSterrenhemel''vantenKate?enz. wanneermen zjnedenkbeelden duideljk wil
Leesblbllotheek (Eene) is eene mrig- m ededeelen, en verdient alzoo voor ieder beting,waar men tegep eene bepaalde som een schaafd mensch eene gezette beoefening.
Leeuw (De),I'
elis Leo.
boek of 00k een willekeurig aantal boeken
L ,door de Grie-

gedurende zekeren tjdbekomen kan.Leesbi- ken en ook thans n0g door de dichtersalsde
bliothekenzjnbjhetaanwakkerenderleeslust koning der dieren beschouw d,is voor de bein den 100p der voorgaande eeuw Ontstaan en oefenaars der natuurljke historienietanders
vooralindetegenwoordigeeeuwaanmerkeljk dan de grootste soort,uit het geslacht der
vermeerderd.Zulkeinrigtingen hebben zoowel Katten.De moed en de deugd van den leeuw
voordeelig alsschadeljk gewerkt,- voordee- zjn door oude schrjvers en zelfs n0gdoor
1ig,voorzoover zj alle voortbrengselen der Bny'
on uitbundig geprezen.Men heeftechter,
letterkunde onder hetbereik bragten van een inzonderheid in Algerië!metdatdierin zjn
uitgebreid publiek en alzoo verlichting en be- wilden staat nader kennls gemaakt,en het is

Bchaving bevorderden,- nadeelig,omdatzj
in den regelverzamelingen waren ofn0gzjn
van zulke boeken, die enkelkunnen dienen
tot verstroojing, tot streeling van een onge-

gebleken,dat zjnehooggeroemde grootmoedigheid niets anders is dan lafhartlgheid.In

vroegere tjden waren de leetlwen inhetnoor-

den van Afrika in zo0 grooten getale aanzonden of bedorven smaak en alzoo totver- wezig,datde praetor Sulla erhonderdtegeljk

nietiging van het zedeljk gevoelder lezers. in den circus te Rome deef
l verschjnen,In het naburig Duitschland heeftmen om die
reden de leesbibliotheken onderworpen aan

Ja, Pompe
jns bragt er 315 leeuwinnen,en
Cysar 400 leeuwen. Thans worden aldaar
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niet meer zooveel leeuwen gevonden, doch noordeljken hemel.Hetgrenstin hetnoorden
men weet,datzj in hetmidden van Afrika aan den Grooten Beer, in hetoosten en in
n0g in menigte voorhanden zjn.Men vindt hetzuiden aan den Grooten Leeuw en in het
hem voorts in al de tropische gewesten van westen aan den Lynx, en is kenbaaraan 3
hetvaste land der oude W ereld.ln Amerika sterren van de derde grootte,welke nagenoeg

wordt htjdoor den veelmindergrooten tjgerleeuw (Felisconcolor)vervangen.
De leeuw , een verscheurend zoogdier, is
meestalgrooterdandekoningstjger.Hjwordt
wel eens 3 Ned.el lang en 12 Ned.palm
hoog,terwjlde leeuwin,dietevensvan manen verstoken is, veel kleiner bljft.Hj is

in dezelfde regteljn staan.HetisdoorSere-

I1: alzoo genoemd en bevat eene dubbele
nevelvlek.

Leeuw (Gabriël van der), een Nederlandsch schilderen qraveur,geborenteDordrechtin 1643,ontvlnr onderwjsin de kunst
van zjn vader,vestlgde zich vervolgens te

steeds r0s of bruingeel van kleur en lichter Amsterdam,envertroknaarFrankrjkenItalië,
van kleur op den buik, heeftop hethoofd waar hj 14jaren rondzwierfom schetsen te
en aan den hals zware manen,die aan zjn verzamelen voorallandschappenm etveeverbazend grooten k0p eene indrukw ekkende voor zjne schilderjen.Hj volgdede manier

statigheid bjzetten, en draagteen staartmet van Castkglione en Rosa da neolien vond
een zwarten haarbos.M en heeftverschillende grooten bjval.omdatdezein zjn Vaderland
verscheidenheden van deze soort,zooals:de minder groot was! nam hj in 1688hetbe-

gele leeuw van de Kaap de Goede H00p, sluit om naar Italië terug te keeren en begaf
zich naar Dordrechtom aldaar afscheid te newe
l
lkevan
nietZui
ze
er
gie
vaadl
rljekvei
s,st-outdmoe
ebdi
ruge
inre me
eeuw
dAfr
ka,
el
n van zjne moeder.Hierechterwerd hj
is,- de isabelle-kleurige leeuw van Perzië ziek en overleedzonderzjn plan tevolbrenen Arabië met ongemeen zware manen, - gen.Zjne etsen zjn zeer gezocht.Daartoe
de leeuw van Senegal,niett0t de grootsten behooren 5 prentjes met beesten,geteekend
behoorende en metdunne manen versierd,- G. Leone, - voorts 10 Italiaansche landde Barbarjsche leeuw, roodbruin van kleur schappen en 8 ytudiën van dieren.
m et zware m anen, - en de leeuw zonder
Leeuwaarden (NicolaasSimon van),een
manen uitNubië.HetbljktuitOudegeschrif- vervaardiger van stichteljke werkenjgeboren
ten, dat w eleer o0k in Macedonië en Thes- waarschjnljk te Amsterdam in 1648.Hj is
salië leeuw en gevonden werden.
zeer 0ud geWorden,enVan ZjneWerkennoeDe leeuwin heeft 4 tepels,draagt108dagen men wj:pDesgodsdienstigen christensziels-

en werpt dan 2 t0t5 blinde welyen,welke
zj een halfJaar zoogt.Schoon mlndersterk
dan de leeuw,verdedigtzj haarkroostmet
de grootste dapperheid, zelfs tegen vader
leeuw ,die in alzjne grootmoedlgheid wel
eens den lustvoeltopkomen om zjnekinderen te verslinden.Dejonge leeuwen hebben
eene donker en lichtbruin gestreepte huid;
eerst na verloop van 3 jaren worden bj de
mannet
jesde manen zigtbaar.Men kanzegemakkeljk temmen,zoodatin de dierentuinen

verlustiging ofyyrscheyde geesteljke gezan-

gers J'ules GJrJJW en Goedon tlfzvl-ïzw veel
lichtverspreid.
Op het gebied der sterrekunde verdienen
vermelding.
De Groote .zddl'
?zl,een der teekens vanden
Dierenriem.Dat sterrebeeld grenstinhetnoorden aan den Kleinen Leeuw , den Grooten
Beer en het,H oofdhaar van Berenice,in het
oosten aan de M aagd,in het zuiden aan het
Sextanten deW aterslang,eninhetwestenaan

oever der voorm alige M iddelzee, aan het
vereenigingspunt van Onderscheidene kanalen

gen enz.(1719)'
7, pDe verloren zondaar
gezogt en gezaligt(1730)''- ,Dewedergeboren Christen enz.(1731)': - sNatuur en
praktjk des geloofs (1720)'',- yGodsdienstigeChristen in zjneenzaamheid(1743)''
,'De bekommerde Christen (1746)''!- ,De
godsdienstige Christen (1746,4 dln),,- rDe
bevestigde Christen (1756)'',- en rDeG0dvreezendezeeman (1761):'.Sommigevan deze
jaartallen hebben betrekking op latere uitga-

zelden de leeuw ontbreekt.Hj wordter wel ven dan de eerste.
eens 70 Jaar oud. Over zjn aard en levens- Leeuw arden , de hoofdstad van de Newjze hebben vooralde vermaarde leeuwenja- derlandsche provincie Friesland,ligtaan den

en spoorwegen (naar Groningen, Harlingen
en Heerenveen) en in een zeer vruchtbaar

oord, grootendeels omringd door vette wei-

landen metkosteljk melkvee.Devoormalige
wallen, voor zoover zj n0g bestaan, zjn er
in bevallige wandelingen herschapen,en aan

de fraaje,zindeljke stad issedertden aanleg van den spoorweg een nieuw ,prachtig

de Kreeft.T0t zjnevoornaamstesterren be- gedeelte toegevoegd.In de stad heeftmen den
hooren:Reyulus Ot'het Hartvan (en Leeuw , sierljken Prinsentuin, eenegeliefkoosdeont-

eene ster van de eerste grootte,- Denebola, spanni
nqsplaatsderingezetenen,hetKoninkeene ster van de tweede grootte,- en onder- ljk palels ofvoormalig H0fderFrieschestadscheidene andere heldere sterren, zooalsAl- hûuders,thanstjdeljk af
kestaan t0thoogere

/eàl (Geba),Zosma (Zubra),Rasalasnd ùore- burgerschoolvoor meisjes,een deftiq paleis
alo en anstralis en Coœa.O0k heeft men in van justitie met de Provinciale bibllotheek
dit sterrebeeld onderscheidene dubbelsterren en hetmusôum van oudheidkunde.eeneprachen nevelvlekken.Het is volgens de Grieksche tigehoogere burgerschoolmetvjfjarigen curfabelleer de Nemeïsche leeuw , door H êraelh sus voor Jongens,eeneantiekekanselarj en
eenige bezienswaardige kcrken.Men heet'ter
(Hércules)overwonnen.

.

De Kleine Zeel'ltl, een sterrebeeld aan den

voarts een gymnasium ,en het lager en midr
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delbaar onderwjs is erop uitstekenden voet
geregeld.Zj isde zetelvan hetFriesch Genootschap voor Geschied- Oudheid- en Taalkunde,alsmedevan deFriesche Maatsc,
happj
van landbouw.De inwoners,omstreeks30000
ill getal, vinden vooral hun bestaan in een
levendigen binnenlandschen handel,in talrjke
goud- en zilversmederjen,alsmede in Onderscheidene fabrieken. Men vervaardigt er piano'
s en orgels,papier,ljm ,zeep,leder,bier
enz-, en de drukbezochte weekmarkt is er
het middelpunt van een l
evendipen omzetin
graa'n,vee,boter,kaas,cichorel,vlasenz.In de 13de eeuw lag Leeuwarden n0g aan de
Middelzee, doch deze is door aanslibbing a1lengs in vruchtbaar kleiland herschapen. In

1490 bouwde hertog Albreeld rczlleqeren er
een kasteel, en in 1504 werd deze stad de
zetel van het hooggeregtshof van Friesland.

In 1559 was zj korten tjd deverbljfplaats
van een bisschop,en thans n0g heeftmcn er
hethooggeregtshofvoorFriesland,Groningen
en Drenthe.

Leeuw en. Onder dezen naam vermelden

@*

WP:

&op
'on mcp,Leeuwen,een verdiensteljk Ne-

derlandsch regtsgeleerde en Oudheidkundige.

Hj werd geboren te Leiden den 17den Oct0-

godgeleerde. Hj werd geboren te Boskooy

den 9den September 1643, studeerde te Lelden, en was achtervolgens predikant te Velzen, Amersfoort, Haarlem en Amsterdam.

Hi
el
* zag hj zich benoemd t0t hooqleeraar
aan het athenaeum , en aanvaardde ln 1686
die betrekking meteene:soratio deperpetua
Ecclesiae dodrina Mosis, fundamenta eorum

quae dein tradita sunt''.In 1702 legde hj
zjn ambt neder,en overleed den 4denMei
1721.Hj schreef: sMuyderbergs herbouwde
kerkgevaerteenz.(1686)''
,- rsendbriefPauli
aen de Romeynen verklaert (1684)'',- en
XDe Handelingen der H.H. Apostelen enz.
(1704,2 d1n)''.
Jacob 1:J/1Leeuwen,een verdiensteljk geschied-en oudheidkundige.Hj werdgeboren
te Nieuwkoop den Qgsten April1787,nntving
te Leiden onderwjs in de nieuwetalen,en
WaBtoen werkzaam op een notariskantoor in
zjne geboorteplaats. sveldra echter bezocht
hj deLatjnscheschoolteHoorn enwerd in
1808 student aan het seminarium 4er Remonstranten teAmsterdam.Daaxzjneoudersdoor
de tiercéring een gxoot gedeelte van hun vermogen verloren,werdhj huisonderwjzerbj
den grietman Boelens te Olterterp,en in 1813
commies-griëer bj de regtbank te Leeuwarden en griëer van de Kamervan Koophandelaldaar.Voortswerd hj in 1817 benoemd

ber 1627, studeerde en promoveerde aldaar
in de regten, vestigde er zich a1s advocaat,
en was achtervolgens 1id van den Raad van t0t procureur, i
n 1828 t0t griëer derregtVeertien te Leiden, secretarês van Soeter- bank en in 1838 t0t griëer van hetprovlnwoude en (1681) substituut-griëer van den daal geregtshofvan Friesland.In 1840 werd
Hoogen Raad van Holland,Zeeland en W est- hj archivarisderprovincieFrieslandjenover-

Friesland. Hj overleed den l3den Januarj
1682.Hj heefteenaantalbelangrjkegeschriften in hetlichtgegeven,van welke wj noemen: pAanteekeningen op het Coryus Juris

leedop den 12denJulj 1859.Dezewerkzame
man wjdde zich aanvankeljk aan de dichtkunst, doch vervolgens aan de vaderlandsche
geschied-, oudheid-,taalen letterkunde.Met

Civilis (1663)'',- robservationes m W itsenii tractatum de ANaria (1651)'', - pLibell
oir
ne
es
u atquea
usi
ctnor
tu
a8
tede
Jur
sigi
Ci
v!
llp
lsrogr
(16
7s
2u
),$,us
ut
gi
h- nuede

mr.A. van Ralmaelstichtte llj te Leeuwar-

XCensura forensistheoreticaetpractica(1741)''
)
atitla Jurisnovissimi(1652)'',- rNeppar
derlandse pracktjk ende oefening der notarissen enz. (1656 en laterl'' - rW oorden-

hem aanleiding tot het schrjven van: pGe-

den hettaal-enletterkundiggenootschap mConstanter'' en beslooteeneverzam elingderw er-

ken van alle Nederlandsche dichters bjeen te

over den oorspronck ,recht ende onderscheyt brengen,welkvoornemen hjt0tzekerehoûgte
der edelen en w elgeborenen in Hollandt'' heeft volvoerd. D e watervloed in 1825 gaf

schiedkundig tafereel van den watervloed en

deoverstroomingen in Friesland(18Q6)''.Kennisnem ing van de bronnen der geschiedenis
bouck, waerinne allerhande konst- en bast- van Friesland deed bj hem het verlangen

aertwoorden, t0t de practyque des notaris- ontwaken, Om eene uitvoerige geschiedenis
schaps ende andre regtsoefenlnge behoorende, van ditgewest tebewerken.Hj vond daarwtHugo de Groot, Hooft,Huygens,Vondel t0e geene genoegzame bel
angstelling, maar
endeandreenz.(achterhetvoorgaandewerkl'', hetgeluktehem tochmetanderenhetFrleschGet Roomsch-Hollandsch reyt (1732 en nootschap van Geschied-, Oudheid- en taalpHe
laterl'', - nllandvesten en privllegiën van
den lande van Rhjnland (1667, 2 dln)'',rKorte beschrjving van het Lugdunum Batavorum ,nu Leyden (1672)'',- pGr00tP1a-

kunde te stichten.M et'tan H almaelbewerkte

hj een: pGeslacht- en wapenboelt van den

Adelin Friesland'',en bezorgde in 1834 eene
nieuwe uitgave van:mItaade Friescheterp''

caat-boek van de Heeren Staten-Generaal der met belangrjke aanteekeningen.Als 1id der
Vereenigde Nederlanden enZ.(loopende Van com missie voor de statistiek van Friesland
1664 t0t 1682, voorafgegaan d00r dat van leverdehjbelangrjkeverslagen,alsmedeeen:
0x ,vervolgd doorSclteltl
a t0t1740)''
,- en XAlgemeen overzicht van den staat, inhoud
Batavia illustrata, ofte verhandelinge van en organisatie van het Provinciaal archief'',

4en oorsyronk,voortgank,zeden,eere,staat gevolgd door de hoogstbelangrjlte:pBelaeien godsdlenstvan Oud-Batavië enz.(in 1685,
na zjn dood,uitgegevenl''.O0k heefthjn0g
een paar handschriften nagelaten.
Gerkand r@l Lee- en, een Nederlandsch

ciaalboeken van Friesland'' en in 1854 dûor
den: rcatâlogus der Provinciale bibliotheek

van Friesland''.Voorts washj 1id dercommissie t0t de uitgave der geschriften van

LEEUW EN- LEEUW ENHOEK.

769

Janeko .
nol-c-l (1829-1849)en van de re- als de kelk,op zandig bouwland en in hoven
dactie van ,De vrje Fries'' en bewerkte0n- te vi
nden,- L.txrtl
dpdi.
: Des , met eene
derscheidene levensschetsen van vermaarde Z00r kleine blaauwe bloemkroon en platte,
Friezen.Eindeljk plaatstehj een groptaan- door een vliezigen vleugel omringde zaden,

talopstellen in verschillende Jaarboekjesen eene éénjarige plant meteen penwûrtel,tt
ldschriften.
en L.q
vfricfc Dee.,meteenevrjgroote,lichtLeeuw enbek is de naam van verschil- blaauwe,paars-yeaderde bloemkroon en 3lende plantensoorten,door Linnaeus t0t het kantige zaden,ln Lim burg te vinden.
geslacht Antirrhinum (zie aldaar) gebragt, Leeuw enhoek (Anthonivan),een uitdoch door latere kruidkundigen verdeeld Over stekend Nedez*landsch natunrkundige,geboren
de geslachten Antirrhinum en Linaria. Van te Delft den zz
lsten Odober 1632j was de

het eerste hebben wj reedsgesproken,en afstammeling van een aanzienljk geslacht,
wj zullen dusbj deleeuwenbekken van het verloor reeds vroeg zjn vader,werd opgelaatste stilstaan.Men heeftaan die plantendezen naam gegeven,omdatdegemaskerdebloem kroon, door duim en vinger zamengedrukt,
eene opening vormt,welkeeenigermateop een

voed aan eene schoolte MTarmond en vertrok
vervolgens naar een oom te Benthuizen,om
zich aldaarin de regtsgeleerdileid te oefenen.

Daarna kwam hj op een handelskantoorte
leeuwenmuilgeljkt.W j vermelden alzooin Amst6rdam en werd erog zjn zestiendejaar
de eerste plaats den rlas,leewwenbek (Linaria boekhouderen kassier.l
1d vond echtermeer
vulgaris a
ViîJ.) ofgelen ledl?
zl
ezllek,wegensde behagen in de studie dernatt
lurjzoodathj
geljkvormigheid zjner bladeren aan dievan weldra naar ztlne geboorteplaatsterugkeerde

vlas00k welrlaskruid of'
t
vild rlas geheeten. en,a'
ls bezitter van eengrootsrermogenjzich
Deze plant grooit in Europa en Noord-Ame- bezig hield met ontleedkunde en microscopie.
rika, komt voor op aklters en wegen, en Later werd hj kamerbewaarder der heeren
bloeit in onsVaderland van Junj t0t Sep- Schepenen te Delft en beltleedde die betrek-

tember. Zj heeft een fraai voorkomen,een
stengel,diegewoonljk eenehalveNed.elhoog
wordt,eene menigte spiraalsgewts digt Op
elkaâr geplaatste,ongesteelde,ljn-lancetvormige, spitse, onbehaarde, drienervige bladeren, en elkanderdakpansgewjs bedekkende,
t0t eindelingsche trossen vereenigde bloemen.
De middenspil van dezen tros draagt ljnlancetvormige,spitse,wjdafstaanûeschtltbladen en is,evenals de bloemstelen?metklierachtigehaart
lesbedekt.Dekelk lsin 5 lancetvormigeslippenverdeeld,'en degemaskerde,
gespoorde bloemkroon zwavelgel'lvallkleur,
haar bovenlip 2-,haaronderlip 3-spletigqdeze
laatste is dtroengeelen heeft in het midden

eeneholle,dojergele oforanjekleurige verhevenheid (palatum),waardoor de keel(fàux)

kinggedurende39Jaren,waarnahjzich uitsluitend wjdde aan de studie.Hj overleed

den 26sten Augustus 1723. Leeuwenhoek had
geene geleerde, ter naauwernood eene beschaafde opvoeding ontvangenjwaathjkende

geene enkele vreemde taal, en schoon hj
weinig wist van ontleedkunde,bragthj het
verbazend verin de m icroscopische anatomie.
Zelf sleep htj zjne lenzen en zelfvervaardigde hj de toestellen, waarin die lenzen
werden geplaatst.Vele van zjnemicroscopen
waren van zilver,- sommige van goud,en
hjbezatereen honderdtal,waarvan enkelen
t0t 160-maa
veh
rg
we
dlat
jrootten.Hetspreektduso
ntl
van zelf,
daarm ede veelnieuw s
dekte.Hierdoor verwierf hj grooten roem,
zoodat geleerden en vorsten hem om strjd
een bezoek kwamen brengen.Hj ontvingin
zjn Vaderland geemerlei balooning ofeerbe-

der bloemkroon min ofmeer gesloten wordt.
De bleekgele, priemvormige, benedenw aarts
gekromde spoor is bt
jna zoo lang als het wjs,maar hetRoyalcollège of Physicianste
overig gedeelte der bloem kroon. De 4 m eel- Londen benoemde hem in 1679 t0tlid.Het
draden zjn tweemagtig en metden voetder eerste werk van Leenwenhoek verscheen in
bloem kroonbuis vergroeid, en de vrtlcht is 1673 onder den titel: ,,A specimen ofsome
eene ovale, z-hokkige, m 0t 2 kleppen Open- observation: m ade by a microscope contrived
springende zaaddoosmetplatte,zwartezaden. by mr. Leeuwenhoek, lately comm unicated
D00r kweeking kan men de bloemkroon van by dr.RegnernsdeGraaf'.Na dien tjd ontdezeoverbljvendeplantaanmerl
teljkvan den stond ereenebriefwisselingtusschen Leegtvengewonenvorm doen afwjken. Deze leeuwen- Asdk en bovengemeld collège. De brieven van
bek heeft scherpe,schadeljkeeigenschappen, den Nederlandschen natuurkenner werden in
zoodat m en in Zweden vliegen doodt metop zjnemoedertaalgeschreven en vervolgensin
dit kruid getrokkene melk4 o0k heeftmen het.Latjn overgezet;zj zjn laterdoorhem
de bladeren en bloemen wel in de genees- in hetlichtgegevenlDaarvan vermeldenwj:
kunde gebezigd.- Andereinlandsche soorten XOndervindingen en beschouwingen deronsigtvan Llnaria zjn: L. Cymbalaria L., eene baregeschapenewaerheden (1684)''
,- yontonbehaarde plant met bladstelen, die langer dekkingen en ontledingen van soutiguren van

zjn dan de bjna ronde,3-t0ts-lobbigeschj- verscheyden souten enz.(t685)'',- rontleven en aan oude muren groejende, - L. dingen en ontdekkingen van het begin der
Allfïzz:Mill.,wiermiddenste en hoogste bla- planten in de zaden van boomen enz.(1685)'',
tleren spiesvormig en wier bloem stelen onbe-

-

haard zjn,terwjlde zaden een netwerk van
verhevene ljsten dragen, - de Klelne1::1wenbek (L.minor De+) of Ktein-orant,met
bloemstelen,welke 3-of4-maalz00langzjn

naber naturalls en buspoeder,vanhetmaaksel

IX.

ontledinren en ontdekkingenvan decinvan been enhuyd enz.(1686)'',- qol
ktledinp

gen en ontdekklngen van levende dlerkensin
de teeldeelen van verscheyde dieren,vogelen
49
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en visschen enz.(1686)'/,een en anderin 52 genoemd wordt,verwierfte Keulen den rang
hreef,volgenshetverhaal,
brieven,welke ook in het Latjn onderden van magistcr en se.
titel: mArcana naturae deteda'' uitgegeven welhonderd boeken. 00k ontving hj,naar
zjn,- rvervolg derbrievenaendeKonink- zjne verzekering,openbaringen, zoodat men
ljke Societjt (1638)''j- pNatuurverborgen- hem m et den naam van doetor ecdfcficfx:beheden ontdektzjnde,tweedevervolg(1689)*', stempelde. Paus Eugeni'us IF WaS zeer rzet
de t0tsevende vervolg (1693-1702)'', hem ingenomen en betuigde:rLaetatur Mater
rDer
ieven aen deSocietjten aan an- Ecclesia,quaetalem habetfllum (DeMoederrzendbr
deren over de verborgenheden der natuur kerk verheugterzich over,datzj zulk een
(1718)'',- aldiebrieventezamenonderden zoon bezitl''. Hj Overleed den 12denMaart
titel: rzendbrieven zo0 aen de Hoog-Edele

1471 ill den ouderdom Van 77 J
*a1*011. hrele

Heeren van de KoninklykeSocietljtteIuon- van zjne werken zjn lang na zjn dood geden a1s aen andere geleerde lieden over ver- drukt. W j noemen daarvan: rEnarxationes
scheyden verborgenheden dernatuur(1718)'' sive commentarii in Yetus et llovum Testa-

edingen van
rontl

onsigtbare verborgenhe- mentum quadruplid sensu literali,tropologico,

den(1691)'',- robservationsfaitesavecmicros- allegorico,anagogico'',- rEnarrationesin Di0cope sur le sang,le lait,le sucre,le se1 et nysl
-lAreopagitaeOpera(1646)'',- rIn libros
lemanne,traduitparmr.MesminàParis(1799)''
, IV sententiarum (1595)'', - rsumma idei
trekseluiteenbriefvandengrooten on- orthodoxae (1569,2 d1n)'',- rDe;de Capuit
derzoeker der natuurgeheim en, des heeren tholi
ca contragentiles(1534)''- pspeculum
Antoni van Leeuwenhoek, geschreven aan Omnis status humanae vitae (1495)7'1- jyopera
den schrjvervan deBoekzaal(Petrws.
A(rIv.
:), minora (1559)''- p'
rractatusVlI(1576)''waarin gehandeld wordtvan de vis,roch ge- en rlniammatorium divinae amoris (1605)''.
naamd,deszelfsejeren,bloedvatenenz.(1695, Voorts bestaat van hem eene reeks van Lain de Boekzaall'' - zBriefvan den grooten tjnsche verhandelingen oververschillende0nnatuurbeschouwer den heereAntonivanLeeu- derwerpen.
wenhoek, geschreven aan P. Rabus, zooals
Leeuw erik (Alauda)isde naam van een
ze van woordet0twoordeluidt(een vervolg kleinen vogel,tûtdeordederZangvogels(Canvan 'smans ontdekkingen wegenshethoxen- tatores)en tûtde f
amiliederKegelsnaveliyen
vliesin d'oogen van een rombout,korebout (Conirostres)behoorende.HjOnderscheidtzlch
ofpuistebyter)enz.(1694,indeBoekzaall'',- door een regten, langen, sterken nagelaan
Brief van den Heer Antoni van Leeuwen- den achterteen,alsmede doorzjnegewopnte
hoek, aan den schrjver van de Boekzaal, om zjn nest Op den qrond te bouwen.Hj
gezonden als een vervolg van zjn gevoelen heeft een regten,puntlgen,vrj harden bek
over de historie van de vrouw te Kolm arenz. metbjnarondeenbedekteneusgaten,terwjl
van
Lei
euwe
ek
aan
(1695,
n denho
Boe
kza
all''- rBriefvan Antoni de laatste slagpennen lang en puntig zjn en
Pieter Rabus, waarin
gehandeld word van den zoogenaamden h0-

ningdauw enz.(1696,in de Boekzaall'',-

U lttreksel uit zekeren brief van den H eer
Antoni van Leeuwenhoek enz. wegens den

zeilsteenenhetjzer(1697,in deBoekzaall'',nUittrekseluiteen briefvan den Heer Antoni
vanLeeuwenhoek,geschrevenaandenschrjver
der Boekzaal over de vlooteelt (1693,in de
Boekzaall'' - >Alle denatuurkundige werken (1696,4 d1n in 4to)'',- pDe generatione
hominis liber PetriGerike etc.(1744)'9, en
Cours dephysique atxomyagné deplusieurs
pièces concernant la physlque, qui0ntdéjà

z

paru et d'un extrait critique des lettres de
Mr.Leeuwenhoek , par feu Mr.Hartsoecker
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> malige abdj tusschen Noordwjk en N0orde x-wjkerhout. Zj werd yerwoest in de 16de
eel
zw en was vroeger een verbljfvan adelDekulieeuwrik(W.cristatat.
ljke nonnen van de CisterciënserOrde.Van
dat gebouw is niets meer aanwezig,terwjl de staart vrj kortis.Hj isgrjsofdonkerhet huis, dat latem de abdj van Leeuwen- bruin van kleur, voedt zich voûxal met in-

horst beette, gebouwd is door den raadpen- secten en behoort t0t de trekvogels,die in
sionaris Fagel.
den aanvang der lente 0nB Vaderland bezoeLeeuw enklaauw , zie Alaemilla.
ken en tegen den herfstw edernaarhetzuiden

Leeuw entand (Leôntodon),ziePaarde- trekken.De leeuwerikken zjn nuttigedieren,
daarzj eene verbazendemenigteinsectenverLeeuw ius (Dionysius), een Karthuizex delgen, en tevens aangename zangers;velen

bloem.

m onnik te Rickelin hetbisdom Luik ,zoodat van hen hebben de gewognte,zich tot eene

hj Q:k we1DionysiusWïcàdlûfCartl
-sonun aanzienljke hûogte te verhefen,en vandaar

LEEUW ERIK- LEFEBVRE-DESNONETTES.

771

hun gezang te doen weergalmen.Vandes00r- den 25sten Odober 1:55, was de zoon van
ten noemenwtj:Dereldleenwerik(A.arvensis), een molenaar te RtlFach in den Elzas, trad
welke zich onderscheidtdoor den witten bui- in 1773 in dienst bj de Fransche garde en
tenrand der beide zjvederen van den staart. reddea1ssergeantdenzlstenJulj1780hetleven
Deze vogel verschjnt reeds in Februarj, deroëcierenvandatkorps,welkedoorhetvolk
maaktliefstzjn nestopbouwlanden,vertrekt bedreigd werden. Na hetafdanken dergarde
in October naar het zuiden, en komt vool. kwam hj bj deNationalegarde en werd er
t0t hoog in het noorden.Het wjfjebroedt belast met het militair onderwjs.Met eene
in den zomer t0t 3-maa1 t0e, telkens Op 3 afdeeling van ditkorpsdektehj op zekeren

t0t 6 ejeren.Vooral in Midden-Duitschland dag metgevaarvan ztln leven den teruqkeer
worden zj in hetnajaarbjmillioenengevan- derKoninkljkefamilienaardeTt
lilerieenen

gen en genuttird.Grooter is dek'
ttijleeuwerik behoedde in 1792 de discontokas tegen plun(A. cristata;z1e bjgaande fguur),dieveel dering.Hj werd nu totkapitein bevorderd
zeldzamt,r is, minder luid zingt en ook niet en klom in2Jaar0.
-3t0tdenrangvandivisiet0t de trekvogels behoort.De boschleewwerik generaal
.H'
t
j onderscheidde zich in alle v01(A.arborea)ofhddeleentverikisdesgeljksge- gende veldtogten,en na den dood van Rbehe
kuifd,maar kleiner dan de veldleeuwerik en (1797) ontving hj voorloopig hetopperbevel

nestelt bj voorkeurin deheide.W egenshet over de Sambre-en Maas-armee.In 1799 was
zachte gezang van dezen vogelheettmen hem hj aanvoerdervaneen korpsin hetlegervan
gaarn3 in een kooi.
Jol
trdan,werd bj Stockach zwaargewondj
Lefèbre (Tanegui); doorgaans Tanagltil keerde naar Parjs terug en zag zich aldaar
Ft
zù:r genaamd, een verdiensteljk Fransch belast methet kom mando Over de 17de mililetterkundige,geboren te Caen in1615,begaf taire divisie.Hierstondhj op den18denBruzich,om te ontsnappen aan hetbekleedenvan maire Bonaparte ter zjde en werd in 1800
een voor hem bestemd geesteljk ambt,aan- praetor in den Senaat, eene waardigheid,
vankeljk naarParjs,waarRiel
telieuhem be- welke hj t0t aan de Restauratie bekleedde.
noemde t0t insyecteur der drukkerj Ophet Den 19den Mei 1804 werd hj maarschalk en
Louvre,en vestlgde zich na den dood van in 1805 bevelhebber der Nationale garde in
laatstgenoemde te Langres. Hiermaakte hj onderscheidene oosteljke departementen.Gezich bekend metde leer der Hervormden en durende den veldtogtvan 1806voerde hj in
ging t0thunkerkgenootschapover,waarnahj den slag bj Jena bevel over deinfanterie
hoogleeraar in de godgeleerdheid werd teSau- der garde, en in Polen over het lode armeemur.Terdezerplaatsekwam hjmethd consis- korps,datOpden linkeroevervandeW eichsel
toriewegenszjnaltegunstiggevoelenOverde bleef 0n na den slag bj Eylaubestemdwerd
dichteres Sapqltoin z00hevigeustrjd,dathj t0t belegering van Dantzig.Napoleon plaatste
zjne betrekklng moest nederleggen. Reeds hetPoolsche en Saksische legerbenevens het

had hj een eervolambtte Heidelberg,hem
door den keurvorst van dePfalz aangeboden,
aanvaard,toen hj den lzden September1572
overleed.Hjbezatcen voortreFeljk karakter,
eene ongem eene beschaving en eene grondige
geleerdheid, van welke ook zljne dozhter

ànna .
lbcidr (zie aldaar) qeenszinsmisdeeld

w as.Men heeftvan hem ultgaven van Luoia-

s'
?
x.
:en LongLnnsmetLatjnschevertalingen,-

voorts van P ltaedqmsj Lucretlns, A elianus,
X'tçtropilts,Justin'
tts,Terehtilts,H oratius,Vir-

dlïfz#.Apollodorus,Anaereon en Sappho.Zjne
vertalingen in hetLatjnzjn zeergoed,doch
die in hetFransch eenigzinsstjf.Van zjne
eiçene geschriften vermelden wj:rEpistolae
crlticao(1659)''- nluesviesdespoètesgrecs
(1665)'' - en rMéthodepourcommencerles
humanitésgrecques et latines (1672)''
Lefebure (Sim0n))eenverdiensteljkmjn-

Badenschecontingentonderzjnbevelenverhief
hem t0thertogranDls/zù zoodrahjdezestad
had ingenomen.Tn 1808 streed hjinSpanje,
behaalde de overwinning bj Dt
lrango,veroverde Bilbaoj sloeg de Engelsche armee
onder Blake en droeg nietweinig bj t0tde
overwinning bj Espinosa.Indenveldtogtvan
1809 tegen Oostenrjk voerde hj bevel over
het Beke
'rsche leger, dempte den opstand in
Tyrolellnam deelaan den slagbjW agram.
In 1812 en 1813 was hj bevelhcbber der
Fralasche garde, en toen (ze Verbondene M0gendein 1814 in Frankrjkrukten,verleende
de K eizer hem het bevel over den linker

vleugelvan hetleger.Na eendapperenstrjd
en na den afstand van Napoleoktonderaierp

hj zich aan de Bourbons,en werd den 4den
Juntj1814 totpair benoemd.Daarhjdeze

waardigheid gedurende de Hnnderd Dagen beingenieur,Franschmanvangeboorte,tradeerst houden had,verloorhj ze bj detweedeReinFranscheen vervolgensinPruissischedienst, stauratie.Doch reeds het volgende Jaarzag

klom opt0tdenrangvanmajoor-ingenieuren
overleed in 1770.Hj herhaalde in 1754 bj
Potqdam detweedemjnproefvan Belidov en
bezigdein 1762bj debelegeringvanSchweidnitzin den mjn-oorlogderglobesdecompresBi0n''. Van zjne geschriften vermelden wj:
Nouveau traité du nivellement (1753),',

hj zich in zjnrangalsmaarschalkbegestigd,
en in 1819 nam hj wederzittingindeKamer
der Pairs.Hj Overleefde zjne 12 zonen en
stierfden 14den September1820,eerstin 1835

gevolgd door zjne weduwe, die aan hare
nichten een vermogen naliet van 15 millioen
francs.

XDe l'attaque et de la défense des places

Lefebvre-Dcsnouettes(Charles,graaf),
(1757)'' - en ,Essaisur1esmines(1764)''. eel
z Fransch generaal,geborente Parjsden
Lefebvre (FrançoisJosèphe),hertog ran 14den 8eptember 1773:nam reeds in zjne
Dt-/zk en maarschalkvanFrankrjk)geboren schooljaren heimeljk dienst, maar werd
49*
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door zjn vader weder losgekocht.Bj het
uitbarsten derOmwenteling schaarde hj zich
onderdevrjwilligers,onderscheiddezichdoor
groote dapperheid en was in 1804 reedsk010nel.In 1806werdhjbrigade-jin1808divisiegeneraalenkommandantvanderjdendejagers
der garde.Hj toog naar Spanje,belegerde
met Verdier Saragossa, dat echter eerlang
werd ontzet,en geraakte krjgsgevangen bj
de Engelschen.W eldra echter ontsnapte hj
uit Londen en nam in 1809 deel aan den
veldtogttegen Oostenrjk.In 1812 bevondhj
zich in hetgevolg van den Keizer,en in 1813
voerdehjbevelovereenedivisie van dekavallerie der garde. Toen generaal Thielma'
nn
in September meteen Oostenrjksch-Russisch
korps de achterhoede der Franschen bedreig-

de,rukte Lfebrre-DesnouettesuitDresdente-

gen hem opt sloeg hem den 24sten van die
maand, maar leed, zoodra Thielmann zich
met Platow vereenigd had, den 24sten septembex eene nederlaag, die hem dwong
t0t een aftogt over W eiszenfels.Gedmende

den veldtogt van 1814'in Frankrjk onderscheidde hj zich meermalen,en na den eersten afstand desKeizersvergezeldehj dezen
t0tRoanne,waarnaLodelmjk XVIIIhem in
zjn rang bevestigde.Bjdetjdingderlanding
van Napoleon poogde hj detroepen t0tafval-

zden November 1804 te Lesneven in het departement Finistèrre,bezochtin 1820 demilitaire school van St.Cyr en verliet haar a1s

luitenant in 1825. Hj 1ag in verschillende

Fransche steden in garnizoen,werd in 1830
bevorderd t0t eerste-luitenant, vertrok naar
Algérië,was in 1837 gedurende debelégering
van Constantine kapitein,nam in 1840 deel
aan de expeditienaarMedeah en onderscheidde
zich zgazeer,dathj in eenedagorderalspde
dapyerste onder de dapperen''vermeld werd.

Eenlge weken daarna werd hj batal
jonschef
bj de Zoeaven met den rang van luitenantkolonel, en in 1844 kolonel. Hj stond in
Algérië aan het hoofd van een regiment,
toen de Februarj-omwenteling uitbarstte.
H et nieuwe Bewind bevorderde hem t0tbrigade-generaal en riep hem naar Parjs,vanwaar hj a1s buitengewoon gezant naar Petersburg werd afgevaardigd.Tevensdeed hj
moeiteom zitting teverkrjgen in deConstituante,hetgeen hem bj deverkiezingen van
; September 1848gelukte.Nazjn terugkeer
in Maart1849schaardehj zich aanderegter
zjde, stemde tegen de clubs,verdedigdede
expeditie tegen Rome en toonde zieh een
jverig voorstander derstaatkundevan Lodeln'
'
ijk Napoleon.Toen hj later een mandaat
ontving naar het W etgevend Ligehaam ,behoorde hj tût de meerderheid,die afkeerig

ligheid te bewegen,hetgeen hem in lletalgemeen weinig gelukte,zoodathj zich t0taan WaS Van de Republiek,en toen deze raeerde komst des Keizers verborgen moest hou- derheid zich vervolgens tegen de staatkunde
den.W egens zjnetrouw werd hj gedurende van het Elysée verzette en zich losrukte van
de Honderd Dagen t0t pair benoemd.Hierop Lodewûk Napoleon,bleef hj een trouw aanaanvaarddehj hetbevelovereenedivisieen hanger van d6zen.D en l7den 1851 verdedigde
streed bj W aterloo.Bj dentweeden afstand hj metzjneam btgenooten Baze en Banathet
van Napoleon nam hj de wtjk naar Amerika. door hen als quaestoren ter tafel gebragte
ln Frankrjk veroordeelde men hem in 1816 voorstel, om aan de Vergadering hetregt te
ter dood?en toen hj in 1822zjneechtgenoote verleenen, over het leger te beschikken,uitBelgié wilde athalen,verloor hj hetleven een voorstel,dat met408 tegen 300 stem men
bj eene schipbreuk Op de kustvan Ierland verworpen werd. Gedurende den staatsstreek

den 22sten Aprilvan laatstgemeldJaar.

behoordehj t0tdeeersten, die in hechtenis

Lefövre. Onder dezen naam vermelden genom en werden,- en w el in het gebouw

der quaestuur.N a eene kortstondige gevan-

wj:
Robert LL
fèvre,een verdiensteljk Franseh genschap werd hj den gden December1852
histnrie-en portretschilder.Hj werd geboren gebannen,doch reeds hetvolgendeJaarzag
te Bayeux in 1756,waseen leerling van Re-q- hj zich begiftigd meteenjaargeld van 4000
wC'
IIJJ en leverde o.a.uitstekende portretten f
rancs.Lesn
o begaf zich eerst naar België
van Napoleon I en Josêphine.Later werd hj en vervolgensnaar Jersey.Den 8sten 8eptemkabinetschilder des Konings, en overleed te

ber 1857 verscheen in de rGazette de Lyon''

Parjs den 3denOctober 1830 alsriddervan eenartikel!waarin beweerd werd,datLesô,
hetLegioen van Eer en als 1id van verschil- als onbemlddeld en vader van een talrjk

lende académiën.

kroost,wegens degroote kosten van een ver-

VidorZt/zrrd,een Belgisch letterknndige. bljfin Engeland,aan deB:lgischeregéring
Hj werd geboren teBrussel,bekleedtaldaar verlofgevraagd had,om zich wederom aldaar
een ambtbj hetstedeljk bestuuren sehreet' te vestigen. De Belgische regéring onderhan-

een aantal volksliederen en vertellingen in
't Marolsch,een patois,datvoordrie vierden
uit FTanseh en voor één vierde uit Nederlandsch bestaaten in eenedermeest-bevolkte

arbeiderswtjken van Brusselgesproken wordt.
Hj schreef:pLeAlarollien,oeuvrescomplètes
de Coco Lulu (3dedruk,1870)'.Ook schreef
hjtooneelstukjesin '
tFransch,diemetbjval

delde daarover metden Franschen gezant,en

kort daarna ontving de balling tegeljk met
een pas de vergunning om naar Frankrjk
terug te keeren.Hj begat'zich derwaartsin
1859 en leefde erin afzondering t0t aan den

va1van het Keizerrjk.Toen werd hj door
zjne oude vrienden opgeroepen,om zich aan

het hoold te stellen van het departem entvan
werden ontvangen, benevens een aantalkin- Oorlog in het m inistérie van Nationale Ver-

dediging.Gedurende de belegering van Parjs
derwcrkjes.
Lefô (Adolphe Charles Emanuël), een werdzjnnaam evenwelnagenoegnietgenoemd,

Fransch generaal en statsman,geboren den

omdat het beleid derzakeninhanden wasvan
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Troekn, terwjl de mi
nister van Openbare edelkarakter.Behalve ppoésiessacrées(1734
W erken, Dorian, zich belast had m et het en 1825)''schreefhj hettreurspel:rDidon

leveren van oorlogsmateriëel.In den strjd (1734)'9en eenigeopera-teksten.Hj zag zich
met Gambetta koos hj de zjde van zjne echter blootgesteld aan de vervolgingen van
vrienden Jltles Ft
ztl
rd,Mmon en Pieard.Brest de Encyclopaedisten, inzonderheid van FPF
benoemde hem t0tafgevaardigde naar de Na- taire,omdat hj bj hetaanvaarden van het
tionale Vergadering te Bordeaux, en Thiers l
idmaatschap der Académie (1760) in verzet
belasttehem bj devorming vanzjn Kabinet gekomen wastezen hunne vjandeljkheidJeop den 19den Februarj met de portefeuille gens het Christendom.Hj verliet Pargsen
van O0rl0g.Na het dempen van den opstand overleed op zjn buitenverbljfden lsten N0der Commune (Junj 1871) legde hj echter vem ber 1784.
zjne betrekking neder en werd eene maand
Legaat (Het) heeft ditgemeen meteene
later t0t gezant te Petersburg benoemd, exfstelling (zie aldaar),datheteene beschikking is, waarbj de eriateraan een ofmeer
alwaarhj bj voortduring werkzaam is.
Lefort(FrançoisJacques),een gunsteling Personen iets toezegt, datna zjn overljden
van Peter de Grppf: van Rusland en geboren aan hen zalw orden gegeven.Hetonderscheidt
te Genève in 1656,wjdde zich te Hamburg zich van de erfstelling door hetonderwerp
aan den handel, doeh begafzich uit neiging derbeschikking.Hierkan datonderwerpzjn:
t0t den soldatenstand op 14jarigen leeftjd ééne ofmeerenkele zaken,o0k onbeyaalde
naar Marseille,waar hj in Fransche dienst van zekere soort,eene s0m gelds,eenlg zatrad, en ging in 1674 over in de Nederland- keljk ofpersoonljk regt,eeneinschuld,de
sche gelederen,waaruit hj evenwelspoedig kwjtschelding eenerschuld;zelfskanheteene
zjn ontslag nam ,om in 1675 overArchangel zaak of een regtzjn,datden erfgenaam of
naar Moskou te trekken.Hier was hj eerst den met de uitkeering belasten legataris toesecretaris bj den Deenschen gezant, doch behoort,mitsin dit geval de uitkeering a1s
trad eerlang onder czaar Feodor in krjgs- voorwaarde oflast(modus)aan debevoordee-

dienst en voerde van 1676 t0t 1681 bevel ling verbonden is; Of het onderwerp bevat
0Ver eene kompagnie.In 1682 kwam hj in alle goederen van zekere soort,die de er:ater
aanraking met den jongen czaar Petb'
r en nalaat,b.v.zjne juweelen ofroerendegoeverwierf toevallig diens gunst. Inzonderheid deren, mits maar nietbepaaldeljk een evenbewees hj dezen eene groote dienstbj het redig' deel der nalatenschap is aangeduid;of
oproer der Strelitzen (1689), wier verrader- het is het vruchtgebruik van d: geheele naljkeaanslagdoorLfbrtverjdeldwerd.Toen latenschap Ofvan eendeeldaarvan.Delegataris
Peter de alleenheerschappj aanvaardde,nam Nvordt wel uit de nalatenschap bevoordeeld:
de invloed van zjn gunsteling aanmerkeljk toch ishj geen erfgenaam;hj treedtnietOp
toe.Deze bragthet leger in Orde doorhetop a1s vertegenw oordiger Van den eriaterin de
den voet der Fransche armee in te rigten, door zjnen dood opengevallen regten en verlegde den grondslag voor eene Russische ma- pligtingen. Z00 is hj nietmede verbonden
rine en bevorderde landbouw en njverheid voor de schulden 0n lasten van den boedel;
door hetderwaarts lokken van buitenlandsche hj heeftnietdesaisi
ne,datis,hetçelejateerde
werklieden en boeren.In 1694 werd hj ad- gaatnietvan regtswege op hem ,ln zpnbezit,
miraal en generalissimus van het Russische over;volgens de meestalgemeen aangenomen
leger en in 1697 gouverneur van Nowgorod. leermoet hj deafgifte van hethem gelegaop eene reis, in 1697 door czaar Peter in teerde vragen van den erfyenaam ,deerfkehetbuitenland ondernomen,washj hethoofd nam en of den legataris, d1e door de wet of
van het Russisch gezantsch
n welks ge- door de beschikking van den testateurm etde
.ap , i
volg zich de Keizer bevond.Toen Peter het voldoening belastis.Hj heeftdoorhd testaoyroer der Strelitzen,gedurendezjneafwe- ment een regt van vorderen tegen hem ,die

zlgheid uitgebarsten,bj eensnellenterugkeer
dempte,dooddehj,geholpen doorLforten
Mentsjikof, met eigen hand de schuldigen.
Kort daarna overleed Lqfort teMoskou den

metdeafgiftebezwaard is,nieteen zakeljk
regt op hetgoed zelf.Totbeveiliging van dit
zjn regt heeft hj de bevoegdheid om de af-

scheiding te vragen van den boedel des erflzden Maart 1699. Hii bezat een uitstekend laters en dien van den erfgenaam ,w athem
verstand, een schrander oordeelj groote te- vooral te stade za1komen,alsdezealtezeer
genwoordigheid van geest, eene ongemeene met schulden is overladen.Hetregt van vorgeschiktheld om zjne handlangers tekiezen deren van den legataris kan zjn zuiveren
en eene uitgebreide kennis van hetRussische onvoorwaardeljkenbestaatdanterstond,- het
rjk.Hj verhaastteechterzjn dooddoorzjne kan 00k afhankeljk gemaakt zjn van eene
verregaande losbandigheid.
voorwaarde of verbonden aan eenetjdsbepaLefranc (Jean Jacques),marquisdePom- ling.Hi
Jmoet,om te kunnen genieten,even#.
çzllzl, een Fransch dichter,geboren den a1s de erfgenaam , bestaan op het oogenblik
loden Augustus 1709 te Montauban,waseerst van den do0d deseMaters.Zjnregtkan o0k
advocaat-generaal, toen eerevoorzittervan de d00r latereOmstandighedengewjzigdworden,
Kamer van belastingen te Montauban en ver- b.v.(loor inkorting van de legaten,z00 het

trok vervolgens naar Parjs.Hj bezateene bljkt, dat 00k door deze hetwetteljk erfgrondige geleerdheid, zooals bleek uitzjne deel(ziealdaar) derlegitimarissen verkortis
vertaling der treurspelen van A esehylns en geworden.Bj aanvaardlng onderhetvoorregt
der pGeorgica'' van V'
ir-qilins,en tevens een van boedelbeschrjving(zieAanr- dWg)wor-
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den de legaten betaald uithetgeen er over- de kerken te bezoeken! en Greyorins VII
bljftnavoldoening derboedelschulden.Even- schonk aan deze instelllng van legaten een
redige vermindering van de legaten kan o0k duurzaam bestaan. Voorzien van eene onbete pas komen, a1s de nalatenschap voor het perktevolmaztjveroorloofden ddzelegatenzich
geheel ofvoor een deelnietwordtaanvaard. weldra eene verregaande schennis van de alBestaat het legaat in eene zaak alleen ten ot
lde regten derbisschoppen en landskerken.
aanzien van hare soort bepaald, dan is de Zj riepen conciliën bjeen)bekleedden erhet
erfgenaam niet verpligt van de beste soort voorzitterschap, en werkten, door den Paus
tegeven,nochdelegataris,Om vandeslechtste ondersteund, met jver aan de vernietiging
soort aan te nemen.In den regelis de lega- van de magt der bisschoppen.Zj vorderden
tarisgeregtigdovergiftetevrageninzjnbezit hun onderhoud van de kerkgemeenten, en
van de hem gelegateerde zaak, welke hem daar zj,evenalsdePausen,debeschikking
zelve, ofwaarop hem een regtis toegedacht hadden over de benefciën,saaakten zjhierdoorden eriater,niet- wanneerhem slethts Van niet zelden gebruik om hunne geldzucht
de vruchten en inkomsten van zekere zaak te bevredigen. De hebzucht gi
ng wel eenB
J* naar plaatsen,d1e zj zelven
gemaaktzjn.Hj heeftaanspraak Op diezaak Z00Ver) dat zi
m et alw atdaartoe behoort, ook wat de erf- nietkonden bezoeken,vice-legaten afvaardiglater daaraan in zjne beschikking heeftt0e. den,om aan de geloovigen geld aftepersen.
Fevoegd en daardoorals'twareée'nmethaar 00k voor bepaalde aangelegenheden werden

ls geworden.Hj krjgt haar in den staat, we1 eensgezanten benoemd doorden Plusi
waarin zeverkeertop 'tOogenblik van'topen- zj droegon den naam van delegatiofdelegat%
vallen der nalatenschap;iszj vôôrdien tjd p'
l#ïcdd.Zj waren zeer gehaat bj hetvolk,
te nietgegaan,dan is 00k het legaatverval- en dit laatste heeit hen dikwjls bespot of
len.Is de zaak belastmeteen vruchtgebruik, zich aan hen vergrepen)terwjl (
leVorsten
eene hypotheek ofeenig anderregt ten voor- vaak Openljk als hunnebeschuldigersoptradeele van eenen derde,de erf
kenaam isniet den.Na de Hervorming werd echter datmisgehouden haardaarvan te zuiveren,tenzjde bruik - het benoemen van legaten - meer
er:aterhem daartoe uitdrukkeljk verpligtte. en meer uit den weg geruimd.Legatitxldere
Vruchten en inkomsten van de zaak trektde w erden door den Paus YiegonBZeergew igtige
legataris van het oogenblik van des erPaters zaken naar de Iloven van groote mogcndhe-

dood,z0o hj althansbinnen eenJaardaaxna den gezonden; doorgaans behoorden zj t0t
volmagt voorzien.Zj werden @ JJ/-e (van
inko
L msten heeftafyeworpen.
egaten (legatl) noemde men bj de R0- de zjde)genoemd,omdatzj gewoonljk ter
m einen personen, die m et eene staatkundige zjdevan den opperkel
-kvorstgeplaatstwaren.
de afgifte vordert, en de zaak vruchten of de cardinalen en'rrerden raeteeneuitgebreide

zending w aren belast, alzoo gezanten.D eze
Tverden door den Senaat uit de Senatoreng0kozen.Ontving een senaatslid vergunning om
w egens eigene zaken m et de voorregten van
een Rom einsch am btenaar - alzoo op kosten
der inwoners- in een wingewestte reizen,
zoo gaf m en daaraan den naam van leyatio

Voortshadmen legatizzli.
:.
si:diethansdennaam

van n'
tntiidragen,- enelndeljklegatiwcfïof

legaten door regtvan geboorte.De bisschoppen van Salzburg, Gran en Praag voeren
ook thans n0g den titel van legatnbs rzcdld.
Zie voorts Onder Deleyatie.

Legenie vanhetLatjnschewoordleyenda
Jiàdrl (vrjezending).Aan hetmisbruik,hier- (hette lezene) heette in deoudeR.Kathovan gemaakt, werd door Cieero en Caesar lieke Kerk een boek,hetwelk de afdeelingen
Jerk gesteld.In den tjd derRepubliek gaf bevatte,welkedageljksbj deOpenbaregodsm en den naam van legaten aan personen,die dienstoefeningen werden voorgelezen. Voorts
in den vreem de de veldheeren en stadhouders, werden verhalen van de levens der H eials hoogste waardigheidbekleeders na hen, ligen en m artelaren m et den naam van legenter zjde stondenqzj werden doorgaans door den bestempeld, Omdat daaruit in de k100slaatstgenoem den Onder goedkeuring van den tersyedurende den maal
tjdwerdvoorgelezen.
Senaatçekozen.ln de dagen dez.Keizerswa- 00k ln de breviaria nam men zulke legenden
ren zj m dewingewesten dehoogste ambte- op, om ze Op de naam dagen der heiligt)n

naren na de proconsuls.In deKeizerljkepro- v00r te dragen. Onder de middeneeuwsche

vinciën werd de Keizer zelfalsproconsulbe- verzameli
ngen van lerenden werd vooraldie
schouwd, en hier voerden de stadhouders van Jaeobu a VorayIne, aartsbisschop van
(praesides provinciales), a1s zjne plaatsver- Genua, in de 2de helft der 13de eeuw gelevangers, den titel van legaté Oc-crid.O0k verd en onderden naam van sLegendaAurea''

bj hetlegerwaren deKeizersdeimperatores OfrllistoriaLombardica (nieuwedruk 1845)''
en werden de bevelhebbersderafzonderljke bekend, hoog gewaardeerd.Hetbelangrjkste
korpsen leyatigenoemd.- HetPauseljk H0f werk Over de lotgevallen der heiligen hebben
te Rome geeft den titel van legaatnietal- ee,htcr in de 17de en 18deeeuw de Bollandis-

leen aan zjnegevolmagtigden,maar00k aan
vele aartsbisschoppen. Reeds sedert de 4de
eeuw zond het Kerkeljk Opperhoofd zjne
agenten naar de vorsteljke Hoven onder den
naam van atoerislarii.Eerstin delldeeeuw
werden zj ln pauseljke legaten herschapen.
Paus Leo X en Vietor 11 zonden legaten om

fezà (zie aldaar) in hunne rActaSanctorum''
geleverd.De wilze,waarop verbeelding,wondergeloof, kerkeljke dweeperj en somtjds

vroûm bedroq de geschiedkundige waarheid
hebben verdulsterd, alsmede die,waarop de

legende uit troebele mondeljke overleveringen is voortgevloeid) heeft aanleiding gege-

LEGENDE- LEGER.

775

v
oudste volledige legenden vindt men op
ben, dat men in het algemeen aan desa-je, De
epaaldeljk op hetgebied der kerkgeschle- de munten van Syracuse Rhegium ,Paestum
denis, den naam van leyende gegeven heeft, en Messana.Gewûonljk looptzj van delin-

zoodat zj zich bepaaldeljk van de wereldljke sage en van hetsprookle onderscheidt.
DelegendeheerschtnietalleenbjdeRoomsch-,
maar001tbjdeGriekschKatholiekenenstrekt
zich uit t0t aan de eerste dagen van het
Christendom ,daar zj Jez%s, z
'
VarLa,Jol
tanzle.
sde Dooper,deApostelenenz.omvat.Vooral
echter maakte zj zich meestervan deM0eder des Heeren en van zjnelaterebloedgetuigen. Er ontstond eene verbazende menigte
van wonderverhalen in dien tjd dez
,midden-

ker naar de rechter zjde,doch men vindt
0ok het omgekeerde (scripta retrograda),en
wélop mtlnten van Groot-Griekenland,Etru-

riëen Oud-spanje.Menvindtdelegendesomtjds op de vôör-,somtjds op dekeerzjde;
00k welop beide zjden,hetzjopiedereene
afzonderljkelegende,hetzjéénelegendeover
de beidezjden verdeeld.Ven heeftzeinden
vorm van gewoon schrift, metonder elkaâr
geplaatste regels, of ook in dien van een
rond ofvierkantrandschrift.

eeuwen,toen de M aria-en heiligendiensthet
toppunt van bloei had bereikt. In de middeneeuw en maakten vooral de dichters zich
Van de legende meester, en wj hebben uit
de llde en 12de eeuw : pMarienleben'' van
W erner, - rGregorills'' van Hartmann von
der H.ld,- pDie Kindheid Jesu''van Konrad
'/lp. F'
ttszesbrnnnen., - pBarlaam und Josa-

Legendre (Adrien Marie), een Fransch
wiskundige,geboren te Parjsden 18denSey-

lige Georg''van Reinbot'
ppzlT'
ltrne,
pDe hei

aan Legendre in 1787, alsmede aan Cassini
en M lel
tain door de Fransche regéring opge-

tem ber 1752,w asreeds vroeg hoogleeraar ln
de wiskunde aan de militaire school aldaar
en zag zich in 1783 benoemd totlid derAcadémie. Nadat tusschen de sterrekundigen in

Engeland en Frankrjk twjfel was gerezen

nopens de naalwkeuri
ye plaatsbepaling der
phat''en pEustachius''van Rndolt-von Azzl.
s, observatoria teGreenwlch en teParjs,werd

-

DAlexlus'' en rsilvester''van Konrad von
W ûrzbwr-q, - pMarter der heilige Martina''
van .Hlg-q rpgzLangenstein,- een rpassionale''
van een onbekenden vervaardiger,enz.Daarenboven verschenen van de 14de t0tde 16de
-

drayen,een breedtegraad te meten tusschen

DulnkerkenenBoulogne,terwjldeEngelsche
wiskundigen elders eene dergeljketaak v0lbragteh.D euitkomsten dezeropmetingenw er-

eeuw tallooze legenden in rjm en in pl'oz%. den door de Franschegeleerden medegedeeld
Die bron hield echtergrootendeelsop tevloei- in het: ,Eo (
)sé des opérations, faites en

Jen bj het ontstaan der Hervorming.Later France en 1787 (1792)''.ln 1808 benoemde
hebben vooral Herder en Koseyarten de lker- deKeizerljke l
'egéring hem t0tvoorzitterder
keljke legendein dichterljketaalbehandeld, Universiteitvoor levenslang.en na detweede
hetgeen meer in R.Katholieken geest ge- RestauratiewerdhjeerelidderCommissievoor
schied is door de dichters der Romantische Openbaar Ondelwjs en in 1836 examinator
8ch00l.
aan de polytechnische school.Omdat hj bj
O0k in het Midden-Nederlandsch bestaan

het vervullen eener plaats in de Académie

-

lus''.- rDe legende van St.SermTheöphi
vaas'' - pllet leven van St. Amand'' DH et leven Van St. Christina de W onderVYVOII?- en ppatricius'Vagevuur''.In niellw e-

rNouvelles méthodes pourladéterminationdes

ren tdd zjn de kerkeljkclegendenin Nederland vooralbehandelddoorAlberdingh TAY-.
Dat de naam leyende o0k voor wereldljke
overleveringen gebezigd wordt,bljkt uit den

orbites descomètes (1805)'',- p'
Exercicesdu
calcul intégral (1807)'7, - en p'
rraité des
fondions elliptiqu'
es (1827- 1832, 3 dln)''.
Vooral O0k heeft hj zich verdiensteljk gemaakt door zjne schrandere nasporingen omtrent de attractie der elliptischesphaeroïde.
Leger (l1et) noemt men het geheel der
levende strjdkrachten te lande van een Staat
of een gedeelte dier stjdkrachten, t0t een
bepaald doelverecnigd.W erden aanvankeljk

talrjke legenden, van welke sommige zeer niet gestemd had voor den ministériélen can0ud zjn.W j vermelden:rsinteBrandaan'', didaat,verloor hj in 1824 het hem toegedoor velen eene monniks-odyssee genoemd, kende jaaxgeld van 3000 francs.Hj overleed
5Van den levene 0ns Heeren''1de lotge- den lodenJanuarj1833.Van zjnegeschriften
vallen van Jezus bevattende,- r'tBoek van vermelden wj: yEléments de géometrie
den Houte''1nameljk van den boom,waar- (1799)'' - rMémolres surlestranscendantes
van het kruis van Cltrist'lbs gemaakt werd, elliptiques(194)''
,- rEssaisur la théorie deg
hetfraaje gedicht: rBeatrys'',- rlletle- nombres (1798, met supplement, 1815)'',ven van den heiligen Franciscus van Assisi'', DNot
lvelle théorie des parallèles (1803)''
,-

titel: pNederlandsche leyenden'', door mr.
J.'
pJp Lennep aan zjnedlchterljkegeschied-

verhalen gegeven.
Het woord leyendebeteekentin de penning- de geschillen der volken en stammen beslist
kunde 00k opseltrij'
trlzleenellz
lfdff
xk.Deoud- zonderregelmatige troepen, m en vindt deze
ste Grieksche en Romeil
zsche munten hebben reeds vroeg in Indië en Egypte, waar de
geene legende ofeene van enkele letters.M en krjgslieden'eene afzonderljke kaste vormvindt ze evenmin op de munten van Griek- den.Bt
j de Israëlieten daarentegen bestond
sche steden,daardezevoorzien zjn van be- algemeene dienstpligtigheid. Dav%d verdeelde

paalde fguren,nameljk:dievan Thebendra- zjn leger in 12 korpsen,ieder van 24000
gen een schild, die van Rhodus eene roos man,te zamen 288000 man,terwjlern0g
enz. De legende in enkele letters is door- 1300000 strt
jdbaren als landweer overbleven.
gaans de verkorting van den naam eenerstad. Zjn opvolger
bragt de ruiterj op
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12000 m an. De Perzen waren v/pr Cyrns in 1629 gebood over eene krjgsmagt van
ill 10 stam men verdeeld, en 3 van deze 120000 man. Na den Vrede van Miinster

bestonden uitsluitend uit krjgslieden.Strjd- (1648)werd weinig voor hetlegergezorgd,
wagens vervingen bj hen de ruiterj,doch zoodathetin hethagcheljkeJaar1672in een
Cyr'as vermeerderde hetpaardevolk t0t 40000

ellendigentoestandverkeerde.Willem IIIsloeg

man. Zjn uitgebxeid xjl
t vexeischte een echter met kracht de handen aan het werk,
staand leger.Zjneopvolgersraven n04 veel vermeerderde het aantalstrjdersjvoerdealmeer uitbreiding aan de rtllterj. Bj de gemeen de vuurwapenen in en verbeterde de
Grieken vond men al spoedig wél-ingerigte ruiterj,het geschut en de veldverschansing,
legers, vcoral in Sparta.De Atbeners waren zoodat na zjn overljden 0ns leger in den
verpligt van het 18de t0t het 40steJaarde Spaanschen Successie-oorlog 115000 man sterk
wapens te dragen, en de dienstpligtigen w erden opgeroepen naar gelang er behoefte aan
bestond. Aanvoerders werden benoem d VO01*
elken veldtogt en dienden vaak in een v0lgenden a1s gemeen soldaat.De hoofdmagtder

was.Na den Vrede van Utrechtverdween de
m ilitaire geest en het leger was in 1717 op
30000 man teruggebragt,zoodatde Nederlanders in de oorlogen van 1740 en 1741 geen

roe:a konden behalen.Bj den valderoude
Grieken bestond uit voetvolk,nameljk uit Republiek telde Ons leger in werkeljkheid
koplieten (zwaar-gewapenden),psilieten (ligt- slechts 6- of7000 man,ofschoon veelgrooter

gewapenden) en peltasten(middelmatig-gewa- getal w erd uitgetrokken en in rekening gependen).Deruiterjtaanvankeljk vanweinig bragt,doch dataantalklom onder de Bataafbelang,kwam onderEpam'
lnondasenAleœander
& Groote meer in gebruik en werd 00k in
zware en ligte verdeeld.Phili
ppwgen Aleœander rJp M acedonië maakten het eerst gebruik
van oorlogswerktuigen? om steenen te w erpen enz. De Macedonlërs waren vooralver-

sche Republiek t0t 20000. Later waren de
Hollandsche troepen in de Fransche legers
verspreid.

Na het hersteltmzeronafhankeljkheid in

1815isdeNapoleontischeconscriptie,a1sgrondslagvoordezamenstellingvaneenNederlandsch

maard om hetvormen van denpltalanœ (zie leger, bljven bestaan.Dat legerteltthans
aldaar).DekrjgtuchtwasbjdeGriekenzeer aan vrjwilligersen miliciensongeveer57000

streng, en het verlies van het sehild werd man, waarvooralleen aan tradementen fotlra1s de grootste schande gerekend. Te Rom e ragegelden enz.,zonder de kosten van kazerwas ieder burger soldaaten de eerste burger- néring en wapeningterekenen,op de Rjksljke overheden waren tevenskrjgsbevelheb- begrooting voor 1876t een bedrag van 12
bers.Omtrentde legerinrigting raadplege men milioen gulden is toegestaan.In hetalgemeen
het artikel Legioen.De ruiterj was zamen- kosten de vreem de legers in Europa verbagesteld uitde rjksteburgers,dieden naam zende geldsommen, die, t0tbevordering van
van eidderq droegen.Men verdeelde haar in de belangen van handel en njverheid openturmae, ieder van 30 rtliters,en ellte turma bare werken en onderwjs besteed,de welin 3 decuriën.De Romeinen hadden uitmun- vaart dervûlkerenaanmerkeljk zouden kuntendeleger-instellingen;zjverschanstensteeds nen bevorderen.Te wenschen ware dan oûk ,
hun kam p, al werd het slechtséénen nacht datmen dooroprigting van een internationaal

betrokken.In de nabjheid des vjandsruk- h0f van arbitrage (areöpagus) de aanleidinten zj altjd in slagordevoort,en dekrjgs- gen t0t oorlogvoeren krachtdadig k'an bepertucht w erd gestreng gehandhaafd.
ken en daarbj tevens t0t eene z0o groot
In de middeneeuwen voerde hetleenstelsel mogeljke inkrimping van de staande legers
t0t eene geheel andere legerinrigting. Elke kom en.
leenman w asgehouden den leenheerm et een
Menspreektvoortsvanbondgenootsaappelnke
be/aald aantal gewapenden - bj voorkeur J:,> r.:,wanneerde troepen doorverschillende
rulters - bj te staan.Die toestand werd ge- Staten ztjn bjeengebragt, - van obserratieheelandersbj deinvoering dervuurwapenen leyers,die doorgaans aan de grenzen worden
en bj de opkomstvan den burgerstand.Het opgesteld, van reserre-legers,die men eerst
eerste staande leger in westeljk Europa in gevalvan n00d laat oprtlkken,- en van

w erd pas ingesteld d001, Kare? Ffil', k0- hnl
plegers,bestemd om versterking oflevensning van Frankrjk.Het werd in ons land middelen tebezorgenaaneenebelegerdeplaats.
spoedig nagevolgd door Kaeelde S'
/OVJ:, die In het algemeen bestaat een legeruit infanin 1471 de benden van or#tlzlzltzzlfl oprigtte. terie,kavallerie enartillerie,metgenietroepen
Karel F gafdaaraan grooter uitbreiding door enz.a1sbjwapen,en isverdeeld in divisie
-n,

a
an de klw
jgslieden eene eigenereytspleging brigades,regimenten,bataljonsen eskadrons.
t0e te staan, alsmede door eene blnnenlandLeger (Jean),een verdiensteljk geschiedsche werving.In den 00rl0g:dien hj voerde kundige, geboren te Villa Secco2 studeerde
tegen I'rans f,zag men 3 Jaren aaneen een teGenève,waarhjdenlaterenkonlngGl
utaaf
Nederlandsch leger in het veld.Dc eerste Adol
f van Zweden metlevensgevaaruithet
legers,door W illeb
m T, pr
ns
van
Oranpk
je,ul
opt water redde was a1s yredikant in Zwitserde been gebragt, estondeni
hoof
dzakel
land Mn hevige vervolglngen,Ja aan levensDuitschers,die hj meermalen uitgeldgebrek gevaar blootgesteld, e11 begaf zich naarvermoestafdanken.Bj zjn dood telde zjn lêger schillende Hoven oza aldaar den toestand der
slechts 3000 voetknechten en 2500 ruiters, Zw itsersche Protestanten bekend te maken
doch prins M a'arits had hetin 1610 reedsge- (1655). Dit herhaalde hj 6 Jaren later, en

bragtop 20000man,terwjlFrederikAàpoo

hetwerdhem doorde regéring te Turjnz0o
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kwaljk genomen,datmen te St.Jan in het
da1van Liizern zjnegoederen vernielde,zjn
huis slechtte en op die plaats eene schandzuil
van witmarmer deel verrjzen.Hj kon derwaarts niet terugkeeren,zoodat hj in 1663
een beroep aanvaardde bj de W aalschegemeenteteLeiden.W élvolbragthjn0greizen
naar Parjs (1663) en Genève (1665),doch
overleed te Leiden in 1671.Hj isde schrjv
er der belangrjke: pHistoire générale des
églisesévangéllquesdesvalléesdePiémontou
Vaudoises etc.(1669, 2 dln f
'
oliol'' waarvan
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een weinig kwikzilverbj,dan wordtdelegéring n0g smeltbaarder zonderveelvAn hare
vastheid te verliezen.Men kan ze zeer goed
bezigen t0t hetopspuiten van ontleedkundige
praeparaten en t0t het plombéren van tanden. Ilzer heeft een hoog smeltpunt, maar

smelt,metgoudgelegeerd,bjnaevengemakkeljk a1s zuivergoud.0ok de kleurvan de
legéringen wjkt dikwjls af van die derbe-

standdeelen; het messing, eene legéring van
koper en zink ,is geel.
D00r de legéringen neemt hetaantalnut-

het eerste deel in 1670 in het Nederlandsch tige metalen aanmerkeljk t0e4hetis echter
in hetlichtverschenen is.
te betreuren datzj meestalbroos zjn.Daar
Legèring noemde men te voren uitslui- m en ze slechts door zamensm elting der af-

tend de vereenigingenvan goudenzilvermet zonderljke metalen bereideu kan en deze
koper,terwjlmen thansdlennaam geeftaan daarbj ligtoxydéren,waardoordeJuistevernagenoeg alle onderlinge vereenigingen van houding verbroken wordt, zoekt men zulks
metalen. Z00 is brons eene legérlng c-an k0per en tin, - argentaan ofnieuw-zilver eene
legéring van koper,zink en nikkel,enz.A1leen de legéringen van kwik metandere metalen noemt men amalgama. Alle legéringen
bezitten metaalglans en in z00 hooge mate
de eigenschappen der enkelvoudige metalen,
dat men ze op het 0og niet Onderscheidell

te voorkomen doorreducérende zelfstandigheden, waarmede men hunne oppervlakte be-

kan van deze.Dikwjls echter zjn de legéringen broozeren bj hoogetemperatuurontvangen zj een kristalljnen vorm.Menkanze
beschouwen a1sscheikundigeverbindingen;de
scheikundige aantrekking is echter bj vele

zich het ligtste gaarne boven, zoodat men

dekt. Men voegt bj het zamensmelten van
lood en tin watharsoftalk,en bj demessingbereiding bedekt men in de kroezen de
zink-en koperkorrels m et kolengruis.

Bj het legéren van metalen,dieaanmerkeljk verschillen in soorteljk gewigt,plaatst
eerstnaaanhoudend omroeren eengeljksoortig metaal bekomen kan. M en ontwaart dit

bp goud en zilver.Bj groote massa'
s,die
jze
langzaam verstjven, ontstaat op die wi
metalen z00 zwak , dat de legéringen meer alligteenegedeelteljke scheiding.Ditmerkt
op mengselsgeljken,vool'
albj goud en zx
'l- men op bj het gieten van geschut,waarbj

koper en tin, waaruit het kanonmetaal bestaat,zich gaarne splitsen in 2 legéringen,
is echter anders bj legéringen van metalen, eenemeerkoper-eneenemeertin-houdende;die minder metelkander overeenkomen,z00- daardoor ontstaan de bekende tinvlekken.
ver. Eene legéring van deze houdtOngeveer
het midden tusschen die beide metalen.Dit

dat deze in kleur,smeedbaarheid,soorteljk De geljkmatige vereeniging wordtechterbegewigt en smeltbaarheid veel van hetmidden terbjeeneherhaaldeomsmelting.Bj zamenafwjken.Nietalle metalen zjnv00rhetvor- smelting van 3 Ot'meermetalen is het vaak

men van onderlinge legéringen vatbaar.Ilzer van belang, eerst legéringen van 2 metalen
i
smoejeljltinverbindinrtebrengenmetkwik- te maken en deze dan weder zamen te smelzilver en slechts in gerlnge hoeveelheid met ten.Messing bjv.kan men niet regtstreek:
zilver.Doorgaans zt
jn de legéringen minder met l0od legéren, maar wé1 wanneer men
rekbaar en harder dan de zamenstellende me- eerst lood met zink legeert en daarna deze
talen.Hetsoorteljk gewigtderlegéringen is legéring met koper zamensm elt.
somtjdsgrooter,somtjdskleinerdanhetge. 0ok onder de metalen bestaat keurvermiddeld soorteljk gewigt der zamenstellende w antschap.W ilm en uit zilverhoudend koper
metalen. Het is grooter bj goud met zink, het zilver afscheiden,dan smeltm en dat ko-

tin,bismtlth ofantimonium ,- btJzilvermet
zink,lood,tin,bismuth ofantimonium,- bj
kopermetzink,tin,palladium ot'bismuth,bj lood met antimoninm of molybdeen, en
bj palladium metbismuth;- hetiskleiner
bj goud met zilver, jzer,l0od,koper,iridium ot'nikkel,- bjzilvermetkoper,- bjk0permet100d,- bjjzermetbismuth?antimonium ofl00d,- bjtin metl00d,palladium of
antimonium ,- b,
j nikkelmetarsenicum ,en
bj zink met antimonium.Hetsmaltpuntder
legéringen is gewponljk lagei'dan hetge-

per zamen met lood,en hierbj ontstaat eene

dtàreet,nameljk bismuth,l0od en tin in de
verhot
ldlng 2:1:1Lkose)of8:5:3(d'
Areetj,
reeds in kokend water (1000 C.
) tot smelting,terwjlhetgemiddeldesmeltpuntdier3

gelden,d1e door de ambtenaren van bureaux,
griëën,en secretarieën getrokken wordenuit
de beurs van departiculieren,diegenoodzaakt

legéring van zilver en lood.Is de massa vern

stjfd, zoo verhitmen haar tothet smeltpunt
van zilverhoudend koper,hetwelk alsdanw egzjpelt en het l00d a1s een poreusen klomp
achterlaat.Uit hetlood bekomtmen dan het

zilverdoorkupelléring,waarbj het100doxp
deert en het zilver zuiver overbljft.Ligt
smeltbare legéringen bezigt men voorts bj
hetsoldéren,enin hetalgemeenzjn degeld-

munten geen zuivermetaal,maar legéringen
van gûud,zilver,koper, nikkel enz.
middelde smeltpunt der bestanddeelen. Z00
Legerplaats,zie Kamp.
komt het ligt smeltbare metaal van Rose of
Leges?legesgeldenofkanselarjgelden zjn

zjn geweest van de dienst van die ambte-

metalen op 2680 C.gelegen is.Voegt men er naren gebruik te maken.Het zjn heëngen
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van Staatswege,die een deel van het tracte- 30 curiën,en wpluit300ruiters(equites?celem ent der am btenaren vormen,som st0t ver- res),en op ieder vandezehadmen 10cliènten,
zoo te zamen 3000 m an voetvolk.De ruigoeding van eene regtstreeksche dienstden al
lngezeten do0r eene instelling van den Staat ters Ofridders vorktzden'de voorste gelederen.

bewezen, meestal als eene soort van belas- Volgens de nieuwe regeling van Serlyins T11ting in eigenljken zin,waardoor,zeer ten léus werd het legioen getrokken uitde eerste
onregte,. een deel van het Onderhoud der t0t derde klasse der burgers. Uit de vierde
Staatsinstelling wordt gelegd op de schol
tders en vjfde verkreeg men deligt-gewapenden,
van hen,die toevallig m et die instelling het en uit de vjfde eenigehulptroepen in geval
m eest in aanraking komen.Het is nietgoed, van nood. De bestgewapenden (princi
pes)be
dat de bezoldiging van ambtenaren gedeelte- vonden zich in het voorste gelid.Naar de

ljk bestaat u1t die leges,ofemolumenten. speer(hasta)droegen waarschjnljk allenden

Het vernedert het karaktex van den ambte- naam van hastati,doch deze naam werd vernaar, dathj doorden particulier,metwien volgens uitsluitend gegeven aan eene der 3

hj toevalliginaanrakingkomt,betaaldwordt; klassen van krjgslieden.Deligt-gewapenden,
het verleidt hem ligt t0t noodeloozen dienst- die buiten den pbalanx metsllngers vochten)
jver, z00 niet erger, t0t afpersing; zjne heetten eorariiofferentarii.In de oorlogen
pligtvervulling wordtteveelafhankeljk ge- tegen de Galliërsen Samnieten oordeelde men
steld van een verkeerd geplaatst eigenbelang, eene snlitsing van hetlegioen in kleinere afen hetis onregtvaardig,datde particulierde deel
ingen (man#glijnoodzakeljk,eerst van
kosten betaaltvan formaliteiten,die vaakniet 45, later van 30 man ieder,tusschen welke
in 't belang van hem ,m aar in dat van 't al- zich ruimten bevonden.De strjd tegen den
gemeen zjn voorgeschreven.W aarhetalge- Grieksch-Macedonischen phalanx van Pyrrh'n
m een belang zekere vormen of maatregelen leidde t0t eene andere slagorde,waarbj de
aan de ingezetenen Oplegt, daar m oet het ltastatihet eerste,deprineipes hettweede en
algemeen - de Staat - de kosten daarvan de triarii het derde gelid vormden.Ditlaat00k dragen.Juistis het beginselvan art.104 ste bestond uit beproefde soldaten,met den
dergem eentew et:rluegestersecetariegeheven pilqm (eenwerptuig)gewapend.Doordehulpw orden aan de gem eentekasverantw oord.''troepen der bondgenooten (socii)breiddehet
De griKeregten (zie aldaar) zjn afgeschaft; legioen zich uitt0tomstreeks6000 man.Een
de emolumenten voor de kantonregters en leger, door een consul aangevoerd, bestowld
hunne gkëerszullen volgen (zieart.41 der lateruit2legioenenderRomeinenen2derbondaangenom en m aar nietingevoerde wetvan31 gqnooten,en in den slag vormden de eersten
Mei1861.Stbl.NO.49.
)Eenebelangrjke0p- het centram en de laatsten de beide vleugels.
ruim ing Van leges en emolumenten was het In de Punische oorlogen wayende men de
gevolg van de graanwetvan 1835 (zieGrJt
-- hastati en prindpes metden pllum ,die welwettenj.onbilljk en den Staatonwaardig is draweggeslingerdwerd,waarnazjhetzwaard
deheëng van legesvooral,waarzjstrekken gebruiktenq de triarii ontvingen voorts de
tot vergoeding van kosten van toezigt op de hasta. D e m anipuli w erden geplaatst als de
heëng van belasting. LoFeljk is hetvoor- vakken op een schaakbord. Voorts organischriftvanart 269dergem eentew et:pNiem and seerde men in plaats van de slingeraars een
w ordt tot eenige betaling verpligt w egens ligt voetvolk Lvelites),dat metwerpspietsen
de formaliteiten door hem terverzekering van - ieder 7 - voorzien was. D e manipuli
de inning der plaatseljke belasting te ver- w erden nu in 2 centuriën en 6 decuriën vervullen.'' De heëng van leges ten oehoeve deeld en onder het bevel van eentwriones en
van de ambtenaren aan de ministériéle en deeueiones geplaatst; de oudste decurio was
provinciale buxeaux geschiedt krachtens K o- aanvoerder van den m anipulus. Het legioen
ninkljl
te Besluiten, zoomede de verdeeling bezat 6 krjgstribunen,van welke steeds 2
van de gelden onder hetpersoneel.Zj zjn gedurende Q m aanden in dienst waren en Om
dikwjls zeer iscaal, vexatoir en stuitendq den anderen dag het Opperbevelhadden over
zo0 wordtervaak betalingvanhem gevraagd, het legioen.Derui
terj,ondereenprafedus
die op een verzoekschrift eene gtlnstige be- (gedurende het didatorschap magister) ::$Ii%m gesteld, vormde Q vleugels en was verschikking verkrjgt,sehoon deze nietsanders t
inhoudtdan wettlgherstelvanwezenljkegrie- deeld in trkrmae van 32 paarden,alzoo elke
ven ofzelfs bevel t0t terugbetaling van door ttlrma in 3 decuriën. Ieder manipulus had

en veldteeken (signum)en het legioen een
ambtenaren onwettiy geheven belasting.Voor e
afwjzendebeschikklngen worden geeneleges zilveren adelaar.Toen M arins de vroeger van

de krjgsdienst uitgeslotene klassen (die der
Legioen (legio)noemdemenbjdeoudeR0- capite cdzzq
si ofproletarii)qn devrjgelatenen
meinen het geheele leger of 0ok weleene in het leg8r Opnam en de Romeinsche burlegerafdeeling. In het iaatste geval was de gers zich meer en meer aan de krjgsdienst

geheven.

kr
jqsmagtin leqioenen verdeeld,en dezebe- onttroklten, w erden de manipuli te zwak,
namlng hield d1e beteekenis t0t aan het be- zoodat M arinuze twee aan twee t0t coltortes
gin der m iddeneeuwen. Het zam enstel en de

vereenigde. Htj schafte de velites af en gaf

gesteld uitdeoudste3geslachtenvolgenshunne

dus 10 cohorten een legioen.Uit hen werden

sterkte der legioenen is in den lo0p der tj- 00k aan de triarii den pilum , zoodat alle
nderscheid tusschen de soldaten ophield.Onden aanmerkeljk gewjzigd.Onderde eerste o
RomeinscheKoningenwerd hetlegioen zamen- der Caesar vorm den 3 manipulieenecohorte,
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de anteslgnanl gekozen, dapperen die V00r den Franschen adelaar met bliksems in de
het signum ofveldteeken streden.De ruiterj klaauwen en met hetopschrift:rHonneuret
kwam nagenoeg geheel t)n al van de bond- Patrie''.Zj werd gedragen aan een gewolkt
genooten. In belangrjke oorlogen vermeer- scharlakenrooden band. De -Bonrbons behielderde men hetaantallegioenen,en sommige den de orde,maar veranderden haarvan eene
van dezeontvingen eervolle bjnamen,zooals orde voor verdiensten in eene ridderorde,verfulménatriœ (het bliksemende). In den tjd vingen de beeldtenis desKeizersdoor die van
der Keizers vormde men in hetlegioen eene IlenrL .!F, den adelaar door leliën en noemcohorte van ketlrsoldaten van dubbelesterkte. den haar een kruis(croix),denkommandant
Het leger was toen hoofdzakeljk uit bewo- kommandeur,den legionnairridder.Detweede

ners der wingewesten bjeengebragt, en a1s
deze n0g niet voldoende w aren, riep men
groote benden Barbarentenstrjde.Hetlegioen
verloordaardoorzjneintensieveltraoht.- In
de middeneeuw en gebruikte m en in de Latjnsche kronieken der Germanen 00k het

Restauratie (1816)bepaalde het aantalgrootkruisen op 80,dat der kommandeurs op 400

en dat derriddersop 2000.De Julj-omwenteling veranderde de leliën in drie-kleurige
vaandels en plaatste boven de ster eene K0ningskroon.Een besluit van 10 October 1848

Yvoord legioen,doch steeds om eene leger-af- verwjderde deze laatste en veranderde de
deeling aan te duiden. Ook later vindtmen decoratie zoodanig, dat het midden der ster

dien naam!een korpsvrjwilligersonder Lo- aan de eene zjdtvhet hoofd van Napoleonvertseçr'
tjk XV werd daarmede bestempeld, en toondemethetOgschrift:pNapoléon,premier
Napoleon I stichtte eene ridderorde van het consul, XIX mal 1802'' en aan de andere
Legioen van Wer. Vnorts had men in Frank- zjde de beide 3-kleurige vaandels methet
rjk eenlweemdelinyenleyioen(legionétrangère), omschrift: rRepublique Française''. Daarenin 1831 uit vreemde vlugtelingen gevormd en tegrn herstelde een decreet van 31 Januarj
naar Algérië gezonden. Het telde in 1832 1852 haar in den Oorspronkeljken vûrm en
4000 man in4 batal
jons,onderscheiddezich verdeelde hare bezitters in groot-kruisen
bj verschillende gelegenheden, en was in groot-oKaieren, kommandeurs, oëcieren en
1834 t0t 5000 m an geklom men.Hetwerd in

ridders. De ster der ridders is van zilver en

1835aan SpanjeafqestaanOm tegend0nCarlos die der hoogere graden Van goud.De ridders

te strjden,maarhlerzo0achteloosbejegend, en Oëcieren dragen de orde aan een rooden

dat de Pretendent weldra zelfeen vreemde- band,laatstgenoemden met eene rozet,- de
linaenlegioen uit de overloopers k0n vormen. kommandeurs dragen hem om den hals,Daarenboven versm olthetdoorziekte en 001*- de yroot
-oëcieren hebben daarbj eenevjfl0g,beyaaldeljk in het gevecht bj Huésca strallge zilveren ster en een Oëcierskruis,(24 Mel 1837),waarhetalleen stand hield) en degroot-kruisen dragen hetkommandeursterwjl de overige troepen der Koningin de kruis aan een breeden band over den schouvlugt nam en. Dientengevolge slonk het weg der en daarbj eene ster.De Keizer was
t0t 600 m an, en deze verminderden door het grootmeester der Orde,en haar bestuur was
gevechtbj Barbastrot0t150tterwjltePam- toevertrouwd aan een groot-kanselier,die het
paluna het depôt, n0g omstreeks 300 man, hôtel der Orde in de RuedeLilleteParjs
een ellendig leven voortsleepte. De Spaan- bewoonde. De leden werden voor levenslang
sche regéring die aan hetlegioen reeds eene benoemd,maarverloren deordetegeltjk met
soldj van 700000 francs schuldig was,be- hetFransch burgerregt.- Nadenva1van Nakommerde zich niet om hare verpligtingeny poleon 1II werd de orde op nieuw georganien gaf eerst tegen het einde van 1838 aan
het overschot Van het vreem delingenlegioen

seerd.Zp draagtthans,inplaatsvandebeeldtenis des Keizers,die der Republiek methet

verlof om naarFrankrjk terug te keeren.Tn- omschrift: rRépublique Française'' en het
m iddels was te Algiers een nieuw vreem de- Jaartal 1870, terwjl de keerzjde 2 vaandels
lingenlegioen ontstaan,dat vele lauweren behaalde en 2 regimenten vorm de. Het werd
echter in 1849 in één regimentveranderd en
m et den naam van vreemdelingenregimentbestempeld. Voorts werd hetlatermetéén vermeerderd, doch o0k in 1861 weder t0t één
regim ent teruggebragt.

draagtmet het omschrift:pllonneuretPatrie''
De kroon is door een lauwer-en eikenkrans

vervangen.Er zjn thans 5 klassen en het
aantal personen in iedere klasse is tevens
vastgesteld, nameljk : 5de klasse: Ridders
(25000),- 4de:Oëcieren(4000),- 3de:Kom.
mandeurs (1000), - 2de: Groot-oëcieren
Legioen van Eer (Orde van het),z00 (200),- en lste:Groot-lfruisen (10).In de

noemt men deeenire thansin Frankrjk be- verschillende graden worden 3/5de aan milistaandeordevoormllitaire enburgerljkever- taire en Sideaaklburgerljkepersonen toegediensten.Zj werd gesticht door den consul kend,M ilitairen ontvangen alsridders250,a1s
Bonaparte bj besluitvan 29 Florealvan het officieren 500, als kommandeurs 1400, a1s
Jaar X (19 Mei 1802).doch naderOmschre- groot-oëcieren 2000 en alsgroot-kruisen 3000
ven bj Keizerljk decreet van 22 Messidor francs toelage in 't Jaar.O0k aan vreemdevan hetjaarXII(11 Julj1803).Dedecoratie lingen kan de Orde worden toegekend.D aarbestond uiteene s-stralige,wit-geëimailleerde enboven heeft men in Frankrjk voor het
ster,aan devoorzjdehetbeeldvanNapoleon leger de m edaille, die aan 40000 personen
dragende,omringddooreenlauwriar-en eiken- kan verleend w orden en waaraan een inkokrans met hetomschrift:rNapoléon empereur men van 100 francsverbonden is.In Januarj
des Français''
, en aan dekeerzjde datvan 1874bedroeghetaantalgedecoreerden inFrank-
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rtjk 63200, waaronder 28919 burgers en H/ overleed den 20sten October 1812. Hj
34381 militairen.Dat aantalgaathet vastgestelde ver te boven, zoodat er voor eerst
geene nieuwe uitgifte k0n plaats hebben.
T0t hetLegioen van Eex behoort de M ai-

W 33 lid van het Instituut, plaatsvervanger
Van Delille a1s hoogleeraar in de dichtkunst

aan het Collège de France,en van 1807 t0t
1810 redadeur van den pMercure de Fran-

:> nationalede&%ïz2-.
Deozi.
s, een ogvoedings- ce''Ztlne poeuvres''zjn in 1826in 3deelen
gesticht voor dochters,zusters en mchtenvan door.
Bo'
ail% en Maloin hetlichtgegeven.-

#J'fi.
ç/: Ernest <iJde leden der Orde Hetheeft2 bj-gebouwen Zjn zoon, GabrielJean .
een in deRue Babettete Parjseneenander, frid .
D.
t
/OI/
PJ, geboren te Parjs den 15den
la maison des loges,in hetboschvanSt.Ger- Februarj 1807,is zjn roem op hetgebied

m ain, te zam en m et400 leerlingen.De kos- der letteren hoof
dzakeljk verschuldigd aan
ten der Orde van hetLegioen van Eer be- een aantal dramafische werken, die ln 1855
de deuren der Académie Française voor hem
dragenJaarljks7millioen trancs.
00k in Bolivia heett men eene orde van Openden.Vooralwerden:nAdrienneLecouvreur
het Legioen van Eer gesticht ter eere van (1849):' - rLa bataillededames(1851)''Bolivar. De decoratie is eene met diamanten en rluescontesdelareinedeNavarre(1853)''1
versierde, achtpuntige zilveren ster,in wier door hem met Seribe vervaardigd, met gem idden zich op een rood-geëmailleerd veld juich op hetThéâtreFrauçaisvertoond.V00r
een door een blaauwen m nd omgeven w it Raeltel schreefhj: pMédée'',doch toen de
veld bevindt,waarop men en relièf hetgou- beroem de actrice daarin nietwilde optreden,
den borstbeeld van Bolivar aanschouwt.Op werd dat stuk door M ontanelliin hetItalidezen blaauwen rand staatmetgoudenletters: aansch vertaald en dearna door RLstori te

DSimon BolivarLiberator''enopdekeerzjde: Parjsen eldersmetgrooten bjvalopgevoerd.
rSimon Bolivar en Col.orlelBoufetMontauban In alzjne tooneelstukken Ontwaartmeneene
1822''.D e orde wordt gedragen aaneenrood, hooge vlugt, eene flne gave van opmerking
geel en groen gestreept lint.
en een zuiveren Stjl.ln 1847 hield hj openLegnano,eenesterkevesting,behoorende ljl-e voorlezingen aan het Collège de France,

t0t den bekenden vierhoek, ligt in de provincie Verona op de beide oevers der Etsch,
5 g00gr. mjl ten zuid-oosten van Verona
en even zoover ten oosten van M antua,en
telt omstreeks 12000 inwoners.Men heeft er
wélgebouwde straten,maar de luchtiserwe-

w elke in 1848 onder den titel:DHistoire m 0rale des femmes''in het lichtverschenen.

Leoniacum , vindt m en reeds vermeld in den

4dln)''
.Dl'iezjnerstukken:mtz'
rveugleclair-

Legrand (Marie Antoine),e0n Fransch
tooneelspeler en bljspeldiehter,geboren den

l7den Februarj 1673,had zulk een terugstootendvoorkomen,dathi
le
bjherhalingwerd
gens de nabjgelegene moerassen zeeronge- uitgeqoten,waar hj zich echtersteedsmet
zond.Erbestaateen levendigehandelinrjst, geestigheden wistdoorte helpen.Hj schreef
hennep,zjde en anderqvoortbrengselen dier een aantalbljsgelen,welkeindiedagenzeer
vruchtbare landstreek.Een kanaalverbindter in den smaak vlelen en verzamelp zjn onder
de Etsch met de P0.- Legnano,het Oude den titel:rrhéâtredeLegrand(1731enlater,
tjd der Longobarden,en werd in 1494 door vtgant''1- rLe galant coureur ,- en rLe
de Venetianen versterkt.Den13denSeptember r01de Cocagne''zjn op hetrépertoire.geble1796 viel het in de handen der Franschen, ven. Hj leidde een zeer ongeregeld leven en
die in 1801 de vestingwerken sloopten,doch overleed te Parjs den 7den Januarj 1728.
Legumine ofplanten-kaasstf isdenaam
onder het Oostenrjksch bewind werd het
weder zeer sterk gemaakt. Een anderLe- van eene eiwitachtige stof, in vruchten van
gnano,een volkrjk vlek metomstreeks7000 Peuldragenden(Leguminosae)voorhanden.Men
inwoners, ligt aan de Olona in de provincie verkrjgtzedoorflngestampteerwten opwaMilaan.Dââr werd den zlsten Mei 1176 Fre- ter te laten trekken en het fltraat met
tferik Barberossa door de Milanézen geslagen. azjnzuur neêrteslaan.Dataftrekselisneu-

Legoeaan (Iguana),Leqnaan Ofkamhage- traal, coaguleert niet bj verwarming,maar

i.
9is de naam van een dierengeslacht uitde wordtbj hetverdampen bedektmeteenvlies.
orde der Hagedisselz en uit de familie der Na verloop van een etmaal ontstaat in de
Diktongigen (Agamida,Crassilinguia).Deha- vloeistof een neêrslag en tevens vormt zich
gedissen van dit geslacht hebben een k0p melkzuur.De doorazjnzuurneêrgeslagen 1ezonder helm , een hals met een hangenden gumine lost moejeljk op in het overst
shot
keelzak en een hoornigen kam op den rug. van hetneêrslagmiddel,maargemakkeljker

Degewoneleâoeaan (I.tuberculataLaur.)leeft in zuringzuurenwjnzuur.Inalkoholenaether
in de warme gewesten van Amerika en voedt is zi
J* onoplosbaar, doch zj lost op in kali-

zich met boomvruchten.
100g.Eene geconcentreerde oglossing van leLegouvé (GabrielMarie Jean Baptiste), gumine stremt bj de toevoeglngvan leb.De
een Fransch dichter,geboren te Parjsden groote Overeenkomst van legum lne en caseïne
23sten J n** 1764,wjddezich M n destudie heeft vele scheikundigen Poen gelonven aan
der letteren, schreef eenige treurspelen,die beL
ideridenliteit.
nosae (Peuldraçenden) is de
bjval vonden, nameljk: pLa mort d'Abel naameguml
van eene plantenfamille, w elke zich
(1792)', mEpicharisou lamortdeNêron
(1793)''
1 en rLa mort de HenriIV''
yen onderscheidtdoor een 4- ofs-deeligentmeest
maakte zich vooral bekend door zjn leer- vergroeid-bladigen,vaak z-lippigen kelk,door
dicht:rLemôritedesfemmes(1801enlaterl''. eene 1- t0t4-bladige, maar meestal s-bladi-
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gen, zelden ontbrekende bloemkroon,door was vervolgensgedwongen om de Tiapenste
vaak ongeljke,metden kel
k zaâmgegroeide, dragen. W eldra was hj schrjver bj zjne
zelden vrj op den vruchtbodem geplaatste kompagnie en ontving te Dresden verlof0sa
bloembladen,door op dergeljke wjsvastge- er de militaire schoolte bezoeken.Afen droeg
hechte meeldraden, wier aantal dubbelz00 hem onderscheidenetopographischeYverkzaatagroot is als dat der bloembladen,door een heden op,en hj volbx'
agtdezez00goed,dat
uit een vruchtblad gevorm den stamper,door generaal ron Zlzl.t
/ez
lcl hem t0tsergeantbj
den vrjen ejerstok, door de peulvormige, zjn regiment benoemde.W eldra echternam
meestaléénhokkige?somtjdso0k van dwars- hj zjn ontslag envolbragt,zonderhulp van
wanden voorziene eén' ofmeerzadigevrucht, een landmeter,de opmeting van 26 D geogr.
door zaden zonder eiwit,en door afw isselen- mj1 van het Ertsgebergte,alsmede van 0nde,m eestalzam engestelde bladeren.DeLegu- derscheidene riddergoederen. Gebrek Mn de
m inosae vormen eene der grootste famillén noodigeinstrumenten wasoorzaak,dathjop

van het plantenrjk en tellen althans 3500 eene even vernuftigealspractischewjzedoor
soorten, welke over alle w erelddeelen en

een toestel van eigen vinding daarin wistte

groeigewesten verspreid zjn,maarvooralin voorzien.In zi
lne: rDarstellung einerneuen
de keerkringslanden in grooten getale gevon- Theorie zurBezeichllung derschiefenFlëchen
den worden.Schoon zj meerendeels in het im Grt
lndrisz (1799):'legdehj debeginselen
maakselvan bloemenenvruchten overeenstem- bloot van de naar hem genoemde terreinteemen,vertoonen zj voor'
tOverigeeeneverba- kening,waarbj doordomip ofmeerdonkere
zendeverscheidenheid.Sommigesoorten onder- schaduwen de helling van den bodem wordt

scheiden zich door een sierljk voorkomen en aangewezen.Laterwerd hj ogzigterderwedoor prachtig gekleurde bloemen.De vruchten van vele Legum inosae strekken voorts
onder den naam van peqlvruchten t0tvoedsel
van menschen en dieren,vooralerwten,b00nen en lupinen. De zaden der peulvruchten

gen in het arrondissement W lttenberg en in
1798 oficier en leeraar aan de ridder-académie te Ilresden. In 1806 zag hj zich ge-

w ater, dan trekt veellegumine uit de cellen
en stolt niet volkomen. Men moet dus de
peulvruchten met koud water op het vuur
zetten. Behalve legumine bevatten de P0l11vruchten oplosbaar eiwit, zetmeçl,dextrine,
suiker,vet,zout en w ater.Hetvet derpeul-

die van W arschau en Dresden en de tppographische kaart der omstreken gan Dresden

plaatst bj den stafder Saksische kwartiermeesters, en in 1807 was hj als kapiteinzjn besloten in eene eenhokkige,z-kleppigy kwartiermeestertegenwoordig bj de belegepeul? en de zaden bestaan grootendeels ult ring van Dantzig en vervolgens bj de blokde beide zaadlobben.H eteigenaardig bestand- kade van Graudenz.Vanhiervertrok hj met
deel der Leguminosae is de leyumine (zie al- den generalen stafnaar MFarschau,doch ziedaar). Deze is in de parenchymcellen der lteljkheid deed hem in 1809 naar Dresden
erwten in eene z0o geconcentreerde oplossing terugkeeren,waarhj alsmajoorendirecteur
voorhanden,datzj bj verwarmingvolkomen der opmetingskamer 0/ den 6den December
verstjft.Behandeltmen deerwten metkoud 1811 overleed.Van zjne plattegronden zjn

vruchten isdik-vloeibaar,gedeelteljk gekristalliseerd en bevat phosphorus. M en vindt
hiervan het grootste gehalte in de olie van

erwten (1,170/0) en hetkleinste in diedergele

lupinen (0,29O/0). Eigelaaardige aromatische

hetmeestberoemd.Zjnbelangrjkstgeschrift:
XDie Lehre v0m Situationszeichnen (18121816, 2 d1n)''is eerst na zjn doodin het
licht verschenen; zjne methode van terreinteekening is met eenige wjziging algemeen in zwang gekom en.
nku
ephndi
Le
eenrdverdiensteljk Duitsch
letJo
ter
ghmann
e. Hj,we
geboren te Glogau
den 28sten Februarj 1801,ontving zjne 0pleiding te Breslau en trad in dienstbj een
lakenfàbriekantte Berljn,waar hj betrek-

stolen,looizuur, en bittere extractiefstoFen
zjn ill de peulvruehten in zeer geringe hoeveelheid voorhanden.De asch van peulvruch- kingen aanknoopte metonderscheidene letterten bevat phosphorzure alkaliën, en m en kundigen. Onder den pgeudoniem R .a<z
z,
seW f
vindt daarin meer kali dan natron,alsmede leverde hj weldra gedichten in den:pGeselleenig jzer.Zj bevatten meerstikstofdan de schafter''van Guùi/z en legde zich met z00granen,m aar m inder zetm eel en vet.Erwten veel jver toe Op de nieuwe talen,dat hj
bevatten nagenoog evenveel eiw it als kalfs- binnenkortentjdbekendwasmethetFransch
vleesch. De petllvruchten leveren in het a1- Engelsch,Italiaansch,Nederlandsch,Zweedschj
gemeen de beste plantaardige voedingsm idde- Portugeesch en Noorweegsch,terwjlhj o0k
len voor den mensch en worden dan 0014 ten de Oostersche talen beoefende. Toen voorts
behoeve derhuishouding algemeen verbouwd. de legatieraad von .PAïlï.p.
:ùorzzdoor den K0Men kan ze gemakkeljk bewaren door ze in ning belastwas metde stichting van een 0ëpekel te leggen ofte droogen,ofook door ze ciëel dagblad, Nverd Lehmqnn, op aanbevein luchtdigte bussen te sluiten.
ling van Aleœander ron .fl'
f
xvlùpl#/j aan het
Lehm ann. Onder dezen naam vermelden 'hoofd van de redactieder:ppreuszischeStaats-

wj:

Joltann Georg Z/ vlczlzl,een verdiensteljk
cartograaf, geboren den llden Mei1765 bj
Baruth.Hj was de zoon van een behoeftigen
molenaar, ontving eene zeer gebrekkige 0pleiding, kwam a1s knecht op den molen en

zeitung'' geplaatst. Na de Julj-omwenteling
van 1830gafhj zjn:sMagazin fiirdieLiteratllr des Auslandes''in het licht,en in 1849

washj eenigentjdverbondenaanderedadie
van de: nconstitutionelle Zeitung''.Hj vestigde zich toen in zjne geboortestad,waar
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hj weldra lid van den gemeenteraad,directeur van den Neder-silêzischen spoorweg en
eereburger werd.In 1865 vertrok hj weder
naarBerljn,om in zjn:rMagazin''deDuitschers op de hoogte te houden der buitenlandsche letterkunde.-&'00ra1de groote strtjd
van 1870 en 1871wektezjne belangstelling
en geestdrift,en inpersoonbezochthjdepas
verworvene landen. Rusteloos zorgde hj t0t in zjne laatste dagen t0e- aan deverbetering van zjn tjdschrift en overleed den
19denFebruarj 1873.

graven van .
Prczl&zlslr: zjn ter aarde besteld,- alsmede door eene voorzegging (vaticinium Lehnineuse),100 regelsgrootenv0lgens de overlevering dool'den m onnik H ermann von .zàAoîïzz in 1234 vervaardigd.M en
zegt, dat het handschrift door den Grooten
Keurvorst, gevonden is in een ouden muur,

toen hj uit de bouwvallenvan hetklooster
een kasteelwildedoenverrjzen.Daarinwordt

de ondergang van het Askanisehe A'
?H.: in
'
Brandenburg en de Opkomstvan datvan H o-

A:zlzplfdrzlbetreurd,iederregentuitlaatstqe-

Petee A crfïzl Orla .
L:A-/A- , een Deensch meld Huisomschreventdetjd vandevernlestaatsmau en een van de hoofdleiders der na- tiging van dat Huis bepaald, en zoowelde

tionaal-liberalepartj.Hj werdgeborenteK0- eenheid van het Duitsche 1-jk a1s de zege-

penhagen den 19den Mei 1810,studeerde al- praalder R. Katholieke K erk voorspeld.D e
daaren aan Duitscheuniversiteiten in derej- eerste vermelding van het bestaan van dit
ten en verwierfa1s nledewerker aan hetdag- gedicht is van hetJaar 1693,en hetisde
blad:rFëdrelandet''en alsredenaar in open- eerste maal uitgegeven in ,/Gelehrten Preusbare vergaderingen weldra een goeden naam. zen (1723)'' van Iâlienthal, het laatst door

Bepaaldeljk hield hj te Kopenhagen op den M einhold met eene die,hterljke vertaling (1849
4den November 1836 eene redevoering over en 1853),- voortsdoorRöseh (1849),Giesehet Deensch elementin Sleeswjk,waardoor ler (1849),G'
ultrauer(1850)en Rfter (1851).
de Deensche beweging in dathertogdom ont- Eene Onpartjdige critiek heeft die voorspelstond. Tevens werkte htl met grooten jver lingechterverworpenalseen onderyeschoven
aan de invoering eener vrjzinnige grondwet stuk van lateren tjd,dat in gehelmzinnige
in hetkoningrjk Denemarken,enalswoord- Verzen niotZ00Z00r 00130 voorspelling Valld0
voerder eener deputatie uit de studentenver- toekomst als eene geschiedenis van het vereeniging te Kopenhagen was hj de eerste, leden bevat. Omtrent den vervaardiger zjn
die aan koning Christiaan VIII na zjne de gevoelens verdeeld. Alszoodanig zjn ge-

troonsbeklimming (4 Decmber 1830) dien noemd:Seidel(f 1695),- de consistoriaalvolkswensch voorlegde.Daardoor berokkende raad I'
romm (f 1688),- Nikolausepzl Zïfzhj zich het ongenoegen der regêring,maar '
lpifz, abtvan Huysburg (1692),- en deJewerd daarentegen gekozen t0t lid van den

zlïet Wov'
,van 1685 t0t1686 kapellaan bj
gemeenteraad van Kogenhagen en t0t afge- hetOostenrjksch gezantschap teBerljn.
vaardigde naarde Provlnciale Staten.W egens
Lehon.Onderdezen naam vermeldenwj:
Cltarles, graafLehon,een Belgisch staatseene rede/oeriny, den 3osten Januarj 1841

gerigt t0t de klezers Op het eiland Falster!
w erd hj voor de regtbank geroepen en tot
eene gevangenisstraf van drie m aanden veroordeeld. Hierdoor klom zjne populariteit.
Bj
* de staatkundige omwenteling van 1848.
was hj de hoofdleiderder bevolking in K0?enhagen, Tverd als rninister zonder P0rt0feuille lid van hetCasino-m inistérie,en zag
zich na de attreding van ditlaatste t0tambt-

man, geboren te Doornik in 1792; hj studeerde en prom oveerde in de regten en vestigde zich als advocaat in zjne geboortestad.
W eldra werd hj er schepen en in 1825 afge-

gedurende den dag van 23 April 1849 in de

gematigde dodrinairen, die de yrondslagen
legden voor hetkoningrjk Belgiè.Van 1831
t0t 1833 was hj Belgisch gezantte Parjs,

vaardigde naar de Tweede KamerderStatenGeneraal.Hj behoorde er t0t de tegenstanders der toenmalige regéring zonder evenwel
regtstreeks deel te nemen aan de revolutie

van 1830.In laatstgemeld Jaar werd hj 1id
man van Veile (Jutland)benoemd.Toen hj van het Congrès en sehaarde erzich bj de
stad Kolding verscheen, werd hj door de
Sleeswjk-llolsteiners gevangen genomen en
hj bleefeenigen tjd Op hetkasteelGottorp
in hechtenis.Daarna keerde hj terug t0tzjn

post, en belastte zich in 1861 in hetkabinet
Hall met de portefeuille van Binnenlandsche
Zaken. Hj trad af op het eindevan 1863,
leidde vervolgens te Kopenhagen een ambteloos leven,en overleed aldaarden 13den Sep-

tember 1870.

zag zich in 1836 in den gravenstand Opgenomen, en had van 1847 t0t 1856 weder zit-

ting in deTweedeKamer,alwaarhjdepartj
dervrjzinnigen koos.
Henri ,SJùJ,:/ie0z Lelton, geboren den zlsten

Januarj 1809 teVille-pommerœul(in deBel-

giseheprovincieHenegouwen),waarzjnvader

Zjn neef TlteodorA'
ipz
ric: hetambtvan notaris bekleedde.Opl6clarigen
W illtelm Lehmann, geboren te Rensburg den leeftjd, na tameljk onvolledige studiën aan
22sten November 1824, studeerde en promo- hetcollège van Bergen,trok hj naar Brussel
veerde in de regten,had grooten invloed op en werd ergeplaatstin een handelshuis.Tjde Sleeswjk-Holsteinscheaangelegenheden en dens de omwenteling van 1830,nam hj de
w apens op en onderscheidde zich door groote
overleed tcKielden 29sten Julj 1862.
Lehnin , oudtjds Lenyn,een vlek in het dapperheid,zoodat de Belgischeregéringhem
Pruissische distrid Potsdam ,in denabjheid aldra t0t luitenant bevorderde.In 1836 w erd
van een meer gelegen,is merkwaardig door hj benoemd t0tkapitein en kort daarna aande fraat
le ruïne der abdj Himmelpfort am gesteld a1s teekenleeraar aan de krjgsschool
See, waar sedert 1180 onderscheidene mark- te Brussel.In diebetrekking bleefhj werk-
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zaam totdat hj den zlsten Maart 1864,op conditionibus(1665)'',- en ,Deartecombinapensioen gesteld werd en tevens den graad toria (1666)*'in hetlicht.Daarmen hem 0nvan eere-majoor ontving. Behalve een paar der voorwendsel van zjn Jeugdigen leeftjd
romans rlueschauFeurs''en pUn soldat de la den rang van doctor in de regten bleefweiGrande armée''en reisherinneringen uitZwit- geren,verliet hj zjn vaderland om ernimserland en Italië, schreef Leh'on een aantal merterug tekeeren.Hj promoveerdete Altwetenschappeljkewerkenvan bljvendewaar- dorf op eene verhandeling: pDe casibus per-

de,o.a.:rAyerçtzdelachimie''1- rlu'
astro- plexis in Jure (1666)''doch weeseen profes-

nomie la Méteorologie etla géologie mises à, soraat, hetw elk men hem aldaar aanbood,

la portée de tous(zesuitgavenl'',- rlu'
homme van de hand.Ook later betoondehjgeenlust
fossile (twee uitgavettl'',- rDela périodicité om eene dergeljke betrekking tebekleeden.
des grands déluges résllltaut du mouvement In 1667 kwam hj in kennis met den baron

graduel de la ligne des aysides de laterre & OAr. von Wtwzlelzlfr.g, voormalig m inister
ttweeuitgavenl'' - pDescrlption de quelques van den Ketlrvorst van Mainz,maar in die
espèces animales etvégétalestbssiles des en- dagen ambteloos.Met dezen begafhj zich
virons de Bruxelles'' -- ,llistoire complète
de la grande éruption du Vésuve en 1831

eerst naarFrankfortenvervolgensnaarMainz,

waar hj zich aangenaam maakte bj den
(1866):' - en ppréliminaires d'
un mémoire Keurvorstdoorzjneverhandeling:pMethodus
sur les polssons tertiaires deBelgique(1871):'. nova docendae discendaeque Jurisprudentiae
Lelton hield zich ook en welnietzondergoed (1668)''
. O0k bewerkte Lelbniz op lastvan

gevolg met schilderktlnst onledig. Tweemaal ron W pyzl6lf.fr.ç onderscheidene staatkundige
1842 en 1854 werden zeegezigten van zjne geschriften, zooals: mspecimen demonstratiohand eene medaille waardig gekeurd.Hjover- ntlm politicarum pro rege Polonorum eligenleed den 3lstenJanuarj 1872teSanRemoin do'' en mBedenken,welchergestaltsecuritas publica intevna et externa undstatuspraeItalië.
Lei of leisteen is de naam van e0n ge- sens im Reiche auf festen Fusz zu stellen''.

steente, hetwelk wegens zjne laagsgewjze O0k wist hj den begeerigen blik van Lodevorming in zeerdunne platen kan worden ge. '
lpz
l/cXIV van Duitschlandaftewendennaar
spleten. Men heeft glimmerlei, kwartslei, Egypte. Hoewel t0t hetkerkgenootschap der

aluinlei, mergellei, koyerlei, groensteenlei: Protestanten behoorende, werd hj in 1672

porferlei enz.,en sommlge van deze soorten t0t raadsheer in het hooggeregtshofvan den
dienen t0t het vervaardigen van daken,als- Keurvorst benoem d en ging vervolgens,z00
mede om op te schrjven.Vooreerstgemeld het heette als leidsman van een zoon van
doel heeft men in Engeland en Duitschland ron .fp.'yzîesfxr.g, naar Parjs, waar hj voor
groeven, wier leisteen met den naam van Lodewl
jk X1#' hetrconsilium Aegyptiacum''
daklei bestempeld wordt.Zoodanigen leisteen opstelde. Het staatkundig ontwerp van Leib-

moetmen gemakkeljkinplatenkunnenspljten,- voortsmoethj hetwaternietsterk
inzuigen,geene vreemde bjmengselen bevatten, die eene verwéring veroorzaken.en behoorljk hard en broos en tevens vuurvast
wezen.Hj wordteerstin dikkeblokken en
platen losgedolven, daarna op de vereischte
gropttegebragten eindeljk gespleten.- Tot
schmjiFeLeyt bezigt men harde, zuivere, donkergekleurde soorten, die afgesehaafd, m et
zand geslepen en mettripelgepolgstworden,
waarna men ze in vierkante houten ljsten
brengt. Grfellel noemt men eene soort
van leisteen, welke men gemakkeljk t0t
schrjfstiften kan spljten, en die tevenszoo
zacht is,dat m en er zonder krassen op leisteen mede schrjven kan.
Leibniz (Gotttï'
ied '
W ilhelm ,vrjheervon),
ofLeibnitz,eenderqrootstegeleerdenenscherpzinnigste denkers d1e ooithebben geleefd,werd
geboren den 6denJulj 1646 te Leipzig,waar
zjn vaderhoogleeraarin deregtenwas.Reeds
op lsjariren leeltjd werd hj bevorderd tQt
de académlsche lessen, legde zlch aanvankeljk t0eop deregtsgeleerdheid,doch bepaalde
zich weldra hoofdzakeljk bj de wjsbegeerte.
In 1663,vöör zjn vertrek naarJena,schreef
hj eeneverhanfeling:pDeprincipioindividui'',
bezochtaan laatstgemelde universiteitde wiskundige lessen van Weigel, en gafna zjn
terugkeer te Leipzig de verhandelingen:
nSpecimen diëcultatisinJure (1664)''
,- pDe

zàïzleed schipbreuk,maarzjn verbljfteParjs,vanwaar hj ook naarLonden overstak,
had grooten invloed op zjnewetenschappeljke Ontwikkeling.Hj kwam in kennismet
H iyyhens, W allis,B oyle, Oldenburg en N ewfpl (later zjne evenknie)en drong erdieper
door in de beoefening der wisktlnde,w aarvan
de belangrjke uitvinding der diFerentiaalrekening het gevolg w as.H et aanbod,om het
lidmaatschap meteen daaraan verbondenlaargeld bt1de Parjsehe Académie teaanvaarden,
wees hj van de hand,omdathj de daarbj
gestelde voorwaarde,Overgang tot (le R.Katholieke Kerk, nietwilde vervullen.Daaren-

tegen verkreeg hj van den hertog van Brwns'
'
lnt
jk-M zldùlr.
g het ambt van raadsheer met
een behoorljk inkomen en met hetvarlofom
zjn vertoefin het buitenland naarbelievente
verlengen. ln 1676 werd hj bibliothecaris en
raad van den Hertog van Hannover.Hj vestigde zich in de stad van dien naam en bleef

er t0t aan zjn dood.Hiernam hj deelaan
den Vrede van Njmegen doorzjn geschrift:
DCaesarini Furstenerii de Jure suprematusac
legationis principum Germaniae(1677)''.Later
zag hj zich belastmethetopstellen dergeschiedenis van het Ht
lis van Brwnswi
jk en
reisde ter opsporing der benoodigde oirkonden naarBYeenen en naarItalië.Als vruchten

van zgn geschiedkundigen arbeid verschenen:
XCodex Juris gentium diplomaticus (16931700, 3 d1n)'',- sscriptores rerum Brtmsvi-
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censium illustrationiinservientes(1707-1711,3
dln)'',- rAccessioneshistoricae(1698- 1700,2
d1n)''/- en pAnnalesimperiioccidentis
uns. Br
vicensis'', door Pertz uitde handschriften van
Leibno in het lichtgezonden (1843- 1845,2
dln).Daarmede verbond hj etymûlogischenasporingen,zooalsbljktuitzjne:mcollectanea
etymologica (1711)''.Voorts wisthj te bewerken,datFrederikIin1700teBerljneene
Académie van MTetenschappen sticbtte,waarvan hj zelfde eerstevoorzitterwas.Dergeljkepogingen te Dresden en M'eenen bleven
zondergevolg.Daarenboven koesterdehj een

et l'origine du ma1 (1710;2 d1n)'',- en

DNouveaux essais sur l'entendementhumain'',

eerst 50jaarna zjn dood doorRaspein het
licht gegeven. Beide werken zjn de eerste
m aal te Am sterdam gedrulkt. Eene volledige
uitgave der werken van Leébno ,volgens de
handschriften gedrukt,w ordtsedert1863door
K lopp te Hannover ter perse gelegd.

OmtrentdewjsgeerigegevoelensvanLeibsizvermelden wj hetvolgende:Hjvereenigde
zich met de pogingen, welke men in zjne
dagen aanwendde,om allesuitden natuurlj-

ken lopp der dingen te verklaren,maarreeds
plan t0t vereeniging der Protestantsche en vroeg Openbaarde hj zjne meeningj dat
R. Kathûlieke Kerk,en de Hertog van Han- de natuurljke loop diep gelegene ôorzaken
nover, Ernst 2lJv1.f, stelde daarin groot be- had, en dat men de wiskunde op de boven-

lang.Hj trad daaroverin briefwisselingmet natuurkunde moest toepassen.Z00 kwam hj
P elisson en Bossuet en Ontwierp een verzoe- op zjngrondbeginsel,demonadoloyie,enopde
Nftzl/ili/t:.
nend psystema theologicum (1819)''.Zjnroem onderstelling eener ltarmonia .prtxd.
wasz00groot,dathj gedurendezjnelaatste Alonaden ztln volgens hem de enkelvoudige
levensjaren met eerbewjzen en geschenken ligcham en, waaruit de zam engestelde w orden
overladen w erd. M en benoemdehem niet al- gewroeht.Bj die monaden alleen bestaateen
leen te Hannover totgeheim justitieraad en werkeljk zqn; voûr'toverige heeftmen enhistoriograaf, maar 00k te W eenen t0tvrj- keldaaruitvoortvloejende verschtinselen.BeAmteen tqd geenewerkeljk
heer en rjkshofraad met een jaargeld van paaldeljk zjn r'
2000 Eorjnen.Zelfs Peter de Gzopf:,diein bestaande dingen, m aar slechts vormen van
1711 eene zam enkomst methem hield teT0rgall, verleende hem den titel van geheimraad
en eenejaarljkschetoelagevan 1000 roebels.
Alleen de twisten met de aanhanyers van
Fewton over de prioriteit van de m tvinding
der diFerentiaalrekening - eene zaak,door

eene zekere rangschikking der m onaden.Elke
monade heeft in zich zelve een eigenaardig
beginsel van hal-e veranderingen.Die inwen-

de Koninkljke Societeit te Londen metpartjdigheidbehandeld- verbitterdenzjnelaatste
leveusjaren. Hj overleed te Hannover den
14den November 1716, en aldaar verrjstOp
hetW aterlooplein een gedenkteekelzterzjner
eer,nameljk zjn witmarmeren borstbeeld,

wel in hare w erking belem merd worden.De
uitdrukkingen,voordezeinwendigewerkzaam -

dige krachtishnar eigenljk kenmerk,daar
de ltracht niet door de werking van andere

monaden kan te voorschjn geroepen,maar
heid gebezigd,zjn pereeptieen appetitieqbeide
kunnen verward.ofduideljk,bewustofonbewust wezen.D aardoor onderscheiden zich de
zielen van menschen en dieren van de ruw e

geplaatst ondereen koepelmet het opschrift: monaden (monades nudae). God is de oornGenio Leibnitii''. Het. huis te Hannover, sprûnkeljke monade ofde monade der monawaar hj leefde en stiert,werd in 1844 doo1
' den. De zamengestelde organismen hebben
koning ErnstH twsfdf aangekocht,om hetvoor ieder eene voor altgddaarmedeverbondencenslooping te bewaren.Leibniz wasmiddelmatig traalmonade, zoodat er eigenljk geen doodj
groot van gestalte,mager,m aar gezond van maar slechts eene vormverandering bestaat.
gestel. Zjn gelaat was v01uitdrukking,en D e werking van de eene monade opdeandere
zjne Onvermoeide werkzaamheid bewaarde w erd door Leibno ontkend, alsook de bezjne opgeruimheid.Hj arbeidde metgroote trekking van de m onade der zielm ethetliggemakkeljkheid. De hoofdinhoud van 'tgeen chaam .Dat de bew egillgen des ligthaam sbehj las,schreefhjojkleinestuklespapier,die antw oorden aan denw ilderzielen om gelteerd,
hj echtermeestalnletwederinzagqhj werd w ordtvolgens hem veroorzaakt door eenevan
daarvan vrjgesteld door zjn uitmuntend ge- God verordende karmonia .prceyfc??ilïftz,w aar-

door de veranderingen derafzonderljkem0degang van geljk reregeldeuurwerken.Deze
harmonie strekte hj zooveruit,datvûlgens
zjne bewering elke monadevan haareigenlaten. Een groot aantal korte opstellen van aardig standpunt een spiegel is van het
wetenschappeljken inhoud plaatste hj in de gansch heelal.Terwjlhj dezestouteonderheugen.In den omgang washj zeer bescheiden, en zjne brieven zjn vaak voorbeelden
van beschaafden toon.Hj bleefongehuwd en
bekreunde zich niet om huishûudelpke zaken.
Een eigenljk hoofdwerk heeft hj niet nage-

nadelz met elkander overeenkomen, evenals

5Acta Eruditorum''
,- in de rMiscellarea Be- stellingen meestal slechtsin vlugtige Omtrekrolinensia''- in het,lournaldeTrévoux''- ken t
eekende, vooral in ztlne qeschriften:
en in het rlournal des Savants''.Zjne be- DDe primae philosophiae emendatlone et de

langrjke brieven zjn door Kortl
tolt(17431742, 4 dln),Grwber (1745,2 dln),Miekae/ia (1755), Veesenmeyer (1788)j Feder (1815)
en Cousin (in hetrlournal des Savants''v001*
1844) verzameld. Van zjne wdsgeerige geschriften noemen wj: nEssai de Theodicée

notione substantiae (1694)'',- psystèmenouveau de la nature etde la comm unication des
substances (met rEelaircissements 1695)77,
en rMonadologie', gewoonljk rprincipia
philosophiae ad principem Eugenium (1714),,

geheeten,verdedigde hp m et grooteuitvoerig:ur la bonté de Dieu,la libertéde l'
homme heid zjn godsdienstig gelooftegen de aanval-
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reenigingspuntvan 6 spoorwegen,eene der
1en van den sceqticistlayle.Zoodoende ont- ve
stond de jyr
lnhéodlcee/'.Hoezeer hj zichech- oudste steden van Engeland en in hetbezit

ter bereid betoonde om alle godgeleerde van omstreeks 100000 inwoners. De huizen
twistvragen met omzigtigheid en ontzag zjn ermeestalvan gebakken steenopgetrokv00r alle kerkeljke leerstellingen te behan- ken;- de Onregelmatig gebouwde stad isin

delen, toch was hj er steeds vervan ver- hetzuidoosteljk gedeeltemetopenbaretuinen
wjderd, zjne wetenschappeljke overtuiging versierd, en men heeft er 25 kerken en ka-

aan een blind geloof ten Ofer te bren- pellen,een geregtshofin een 0ud kasteel,een
gen.WjsbegeerteenOpenbaringwarenvolgens stadhuis,een krankzinnigengesticht,een wees-

hem nietmetelkanderin strjd,maarhadden
e1k cen afzonderljk gebied.Hetwasin zjn
00g mogeljk Om op het gebied derwetenschappeljke wjsbegeertet0tdenzelfden graad

hui:,eeneLavjnscheschool,eeneteekenschool
enz. 0Ok bestaat er eene vereeniging van

werklieden,een wjsgeerig genootschap,een

muséum met Romeinsche oudhedenjeeneboevan zekerheid te klimmen a1s opdatderwis- kerj, een schouwburg en een badhuis.Het
kunde,en de algemeene geldendheid van dat- weven van wollen kousen,het vervaardigen
gene,wathj metden naam vaneeuwqgef
zl
ctxr- van mutsen,handschoenen,hemdenenz.houdt
heden bestempelde, was volgens h
naf- er althans 5000, en in den omtrek 15000
, em o
hankeljk van de wisselingdermeeningen of' werklieden bezig. O0k bloeit er de wolkamvan eenigen wi1 ter w ereld, zelfs van dien merij, het maken van kant en het vervaarvan G0d.l1j was een bepaald tegenstander digen van machines.- Leicester is het R0van hetindeterministisch begrip van vrjheid. meinsche Ratae in het land der Coritani.Het
Daar Leibnizzjnedenkbeelden verstrooid en werd reeds in 680 een bisdom ,in 914 met
in kortestellingen heeftm edegedeeld,w erden muren en grachten omgeven, later de zetel

&icdq
sfdren eindeljk ûleder
zeeerstdoorzjnevolgelingen t0teenstalsel- der graven ran .
matig geheel vereenigd. T0t die volgelingen hertogen ran ZtKzàcle
:fdr. In 1414, 1425 en
behooren, behalve Chr. Frt
lt/'(zie aldaar), 1450 was er het Parlement vergaderd.In de
h
o
o
f
d
z
a
k
e
l
jk
:
Bi
@n
ge
r
o
f
lû
@nger in de abdj,in 1413 gesticht,dochthansvervallen,
geschriften: pDilucidationes philosophicae de ogerleed in 1530 de cardiuaal Wolsey.In den
de0, anima et mundo (1746,3dedrukl'',- burgeroorlog streed Leicestertegen de k%twarts
XDe origine'et permissione rnali(1723)'/,- en verduurde eene zware belegering.- Anen rDe harmonia animietcorqorispraestabi- derebelangrjkeplaatseninhetgraafschapzgn:
lita (17Q3)'',- en Pllmequetln zjne;gpri- Loughborough, desgeljks aan de Soar,met
12000inwonersenveelntjverheidenhandel,mariamonadologiae eapita (1745).''
Leicester (Leshter), een binnenlandsch Melton-Mowbray met 5000 inwoners en eene
graafschap inEngûland,isomgevendool'Derby, drukke :aarkt,
0n Bosworth, vercaaard
gens het nabjgelegen slagveld, waar in
Nottingham,Lincoln,Rutland,Northamptonen we
Warwlck,en teltop 373/4 CJgeogr.mj10n- 1485 .RïcAlzrd III kroon en leven verloor.
geveer 300000 inwoners.De bodem is er g0lLeicester (Robert Dudley, graaf van),
vend enhierendaarmetheuvelreeksenbedekt, uitgesproken a1s Lesltter, gunsteling van
wier hoogste toppenzichechtergeene300Ned. kolzingin M loabetk van Engeland en geel verhefen. Het bevatvruchtbare bouw lan- boren in 1531, was een zoon van den
den en voortreFeljke weiden en in hetnoor- hertoy 'plzl Nortltumberland, die Ja3le Gray
den en westen een grootenrjkdom vansteen. Op den troon plaatste. Naar aanleiding der
kolen,- voortskalk,gips,leisteenenz.Inbet gebeurtenissen,welke zjn vaderOp hetschamidden wordt het besproeid door de Soar, v0t bragten, zot
l de Jonge Dudlq een derge-

eene zjrivier van de Trent,en hetisdoor- ljk10tondergaan,dochkoninginM aro ychonk
sneden van onderscheidene kanalen en spoor hem genade. Later genoot hj degt
mstvan
w egen.H et langhoornige Leicesterrund,eene
verscheidenheid van hetLaneastersche,levert
de melk voor eene groote hoeveelheid uitm untende kaas,
vool'al voor de hooggeroemde Stilton-kaas,die in de omstrekenvan
M elton-M owbray vervaardigd wordt. H et uitm untende Leicesterschaap levert gemiddeld

Elizabetl
t, en de eergierige Dudley,versierd

met groota raven naar de wereld,maakte
daarvan jverlg gebruik. Bj hetaanvaarden
der regéring benoemde de Koningin hem t0t
opperstalm eester, vervolgens t0t geheimraad
en overlaadde hem m etweldaden.Zelt'
shoopte

hj op de hand van Elizabeth,,poogde de hu3 Ned. pond lange w0l, en de hamels zjn wel
jksvoorstellenvan OostenrtjkenFrankrjk
zeer in trek wegens hun smta
keljk vleesch. onschadeljk temaken enbragtwaarschjnljk
Ook heeft men er beste paarden.Voortsis zjnegemalin Amy .
Aos.
s(/
,
r/,in 1550doorhet
ditgraafschap de hoofdzetelderfabrikatievan huwelgk methem verbonden,doorvergifom
wollen kousen,terwjlermetde voortbreng- hetleven.Eloabeth verzocht voor haren gunselen van den landbouw eenaanzienljltehan- steling in 1564 de hand van M aro SJSIAJ,
del gedreven wordt. De hoofdstad zendt 2, koningin van Schotland, en benoemde hem
tan
hetgraafschap 4 leden,naar hetParlement. tevens t0t graaf van Leieester en baren '

Deze hoofdstad draartdesgeljks den naam

llt?
zl/
l//z,flochditaanzoekwasvoorzel
terniet

.

van Leoester.Zj ligtln hetmidden van het ernstlg gemeend, daar zj weldraeen einde
graafschap, door uitgestrekte weilanden 0mgeven, aan de bevaarbare Soar,wier Oevers
or@* door onderscheidene bruggen verbonden
Zgn, en aan het Leicesterkanaal.Zj ishet
IX.

maakte aan de Onderhandelingen.ToenM aréa
in 1568 beschermingzoehtinEngeland,scheen
Leéeester hare belangen tebevorderen d()orhet

plan van haar ht
lweljk met den hertog ran
50
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Norjblk teondersteunen.Daarechterdie zaried hj zjne medepligtigen aanEllzabeth en
voegde zieh bj hen,diedendood vanMaria
beoogden.Donkerder wolken pakten zamen
boven zjn hoofd,toenEloabetkuitFrankrjk
vernam ) dat hj inhetgeheim gehuwd was

Mensinya (thans te Frederiksoord)metregt

menspanning hem met gevaar bedreigde,ver- de handschoen voor haar opnam tegenoverde

met de w eduwe van den graat' nan .rddea,

dien hj waarschjnljk doorvergifhad uitden

weg geruimd. Doch 00k ditmaalgeluktc het
den sluwen hoveling,den toorn derKoningin

t0t kalmte tebrengen.Zj benoemdehem in
1585 t0t opperbevelhebbe/ der hulptroepen,
die terbestrjding van SpanjenaarNederland

beschouwingen vandenhoogleeraarBeqerman,
die zich uitsluitend op oëciéle acten beriep
en daarbj uitheto0g verloor,datdeschrandereschrjfster ziqh doorlangduriestudiegeheelin hetbehandelde tjdvak had weten te
verpljatsen.
Lelchhardt(Ludwig),een Duitsch reiziger! geboren te Trebatsch bj Beskow in
Prulssen, studeerde aan de universiteiten te
Göttingen en te Berljn in de letteren,de
natuurkunde en de geneeskunde.TeBerljn
knoopte hj eene vriendschapsbetrekking aan

Aierden gezonden, en voorzag hem van ge- met William NïcFzoldt?s uit Clifton,later geheime voorschriften,die geen ander doelhad- neesheer te Bristol, die hem in staat stelde
den dan de onderwerping der Nederlandsche om zjne studiën voorttezetten en hem t0t

gewesten aan haren schejter te verzekeren. medgezel koos Op eenereisdoorFrankrjk,
Leoester onderscheidde zlch in zjnenieuwe
betrekking doorzjneaanm atigende en willekeurige handelwjze. Hj dwong de Nederlandersom hem in Februarj 1586teverheFen

t0t stadhoudepgeneraalen t0tbevelhebberder
krjgsmagt te Nvater en te lande en toonde
daardoor ten duideljkste,dathj eeneonbeperkte heerschappj verlangde. W elligt zou

hj in dien benarden tjd zjn doel bez
'eikt

hebben,indien dekloeke en schrandereJohon
eJs Oldenbarnevetdtzich nietmetkrachttegen
zjneeischen had verzet. De Koningin sprak
intussehen geen afkeurend oordeel uit over
de middelen, die Ldcester a'anwendde,m3a<

Italie en Engeland.Van hier vertrok LeieltAlrdf in October 1841 naar Sidney en behaalde a1s ontdekkingreiziger in Australië

grooten roem.Gedurendede eerstejaren bepaalde hj zich t0tkleinetogten en geologische nasporingen in de aangrenzendekoloniën

van Nietlw-zuid-svallis. Hj volbragt eene
reis van New-castle t0t W idebay ter lengte
van 2500 Engelschemjlen.D00rzjnegrondige kennis bezorgde hj eraan de kolonistenbelangrjkevoordeelen,maaro0kdewetenschap werd verrjktdoorzjne:nBeitrl
igezur
Geologiev0n Australiën (1855)''
,waarinhjde
geologischegesteldheidbeschreefvandenbodem
van New-castle naar de zjde van Brisbane-

was tevens van gevoelen,dathj nietberekend wasvoorzjnetaak,zoodatzj hem in water en westwaarts van de Liverpool-plains

D ecem ber 1587 terugriep naar Londen. In

naar Moretonbay en van het hoogland van

weerwilvan zjne geringebekwaamheid be- Nieuw-Engeland naar Pol*t-stephens. In Aulastte zj hem vervolgensmethetopperbevel gustus 1844 ondernam hj zjne vermaarde
over het leger, dat de hoofdstad tegen het reis van de Moretonbay aan de oostkustnaar

gevaar van een aanvalvan Spanje beveiligen de kolonie bj Port-Essington aan de nooxdm oest,en die keuze had voorzekervoor En- kust. Alet beperkte hulpm iddelen,door eene
geland noodlottig kunnen worden, z00 de inschrjving van omstreeks 1600gulden verhertog t'
JaParmainstaatwaregeweest,zjne kregen, trok hj in 16 maanden doorhet hekrjgsmagt uit Vlaanderen derwaarts over te dendaagsche Queensland en hetzuideljk gebrengen. D e Koningin wilde in het uur van
gevaar haren gunsteling zelfs t0t algemeenen
stadhouder van Engeland en Ierland benoem en,doch ditvoornem en w erd doorB'
urleigh
en H atton verhinderd. Leicenter ov6rleed,te

middbn der luidruchtige feesten,gevierd bj

den ondergang der zoogenaamde ronoverwin-

neljke vl00t'', op den 4den 8eptember 1588.
Hoewel bj gedurende zjn leven een onbepaalden invloed had bezeten op de K oningin,

zoodathjhaarstraffeloosbeledigde,dehoogste

deelte van het schiereiland York, toog langs
de golf van Carpentaria en bereikte door
Arnhemsland op den 17den December 1845

Victoria bj Port-Essington ophetschiereiland
Coburg.Nadathj meteen schip naarSidney
was teruggekeerd (29 Maart1846),voerde hj
aldaar zjn welverdienden triomf en schreef
zjn: nlournal of an overland expedition in
Australia from Aloreton Bay to Port Essingt0n (1847)'7.Reedsin October1843ondernam
hj eene grootere ontdekkingsreisvan More-

waardigheden bekleedde en de schatkistplun- t0n Bay door hetbinnenlandnaardewestkust.
derde, was hj in kortentjd vergeten. N0g Groote bezwaren deden hem terugkeeren,

maar pas had hj zjne oogen gesloten,toen waarna hj in December1847 dien togtn04Eloabetltopenljk zjnegoederen lietverkoo- maals ondernam. Nadat hj den 8stenAprll
pen, om betaling teverkrjgen van aan haar 1848 van de Fitzroy-D uinen een briefnaar

verschuldigdegelden.Zjnopvolrerindegunst Sidney verzonden had,ontving men van hem
derVorstin waszjn 25-jarigestlefzoontgraaf geene nadere tjding, zoodat hj met zjne
Esneœ.Uit eene geheime, vermoedeljk 0n- reisgenooten vermoedeljk bezwekenis.Latere
wettige betrekking met de weduw e vau lord

reizigers, zooals Rely (1852) en M ao-lntyee

Sl
ty eld (uit het Huis Dovylas) liethj een (186
Lel
5/,
he
eenensp,ooerene
vanrhe
m ggeebvoounwde
den.
zoon achter,die den naam droeg van Robert
de
nhbe
on
fg
Lqd
uimDltfl1v. M evrotlw Bosboom-Tofzddcîzlf heeft stad in de Nederlandsche provineie Zuid-Hol-

met opmerkeljk talenthet Leicester-tjdvak land,ligt bjna 2 uur gaansten oosten van

in Nederland geschilderd,zoodatdepredikant de Noordzee, 3 uur gaanH.ten noordoosten

LEIDEN.

van 'sGravenhage en 10 lur gaansten westen
van Utrecht en is het vereenigingsptlnt van
spoorwegen, die vandaar over Haarlem naar
Amsterdam , over den Haag naar Rotterdam

en over W oerden naar Utrechtloopen.Zj

telt ruim 40000 inwoners, die vooral in de
fabrieken hun bestaan vinden. Men heeft er

nameljk 3 lakenfabrieken,21saaifabrieken,
8 dekenfabriekenj3 grein-en polemietfabrieken, eene groote katoenfabriek,eene anker-
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alsmede sierljkebuitenplaatsen.Van 1294 t0t
1659 is de stad zesmaaluitgeleyd en tjdens
den hoogsten bloei der lakenfabrleken en linneweverjen teLeiden telde menermeerdan
100000 inwoners.
Leiden (Van) of Leyden. Onder dezen
naam vermelden wj:
Plûlips'
?
lt- Leiden,eenverdiensteljkregtsgeleerde, geboren te Leiden in de lgte helft
der 14deeeuw.Hj legdezich vooralt0e op
het kerkeljk regt, 4afonderwjsin die wetenschap aan de unlversiteit te orleans en
werd in 1369hoogleeraarteParjs.Laterzag
hj zich benoemd t0t kanunnik in deKerk

smederj, eene machinenfabriek, Onderscheidene branderjen en brouwerjen,metaalgieterjenjboekdrukkerjen enz.Er bestaat eene
vermaarde hoogeschool, den 8sten Februarj
1575 plegtig ingewjd en geldendealsherin- van Marie de Condé en begaf zich weder
nering aan dez0okloekehoudingderburgerj naarzjnVaderland,waarWillemnan.
& ïjdrdlj
tegenoverdeSpanjaarden.Hetaantalstudenten, graaf van Holland,Zeeland en Henegouwen,
dat te voren we1eens 1200 bedroeg,islater bem t0t raadsheer aanstelde. In 1373 wer;
t0tde helftgedaald,maar thanswedert0tom- hj vicaris-generaal van ukrnout mJs K oorn,
streeks800 geklommen,en hetoude universi- bisschop van Utrecht. uilbreekt wcw Bei
jeren
teitsgebouw w ordtdooreen nietlw vervangen. belastte hem met 0en0 zending naar paus
O0k is er door de zorg van den thans over- Gregoriu X1 te Avignon en dezeschonkhem
leden hoogleeraar Kaiser eene uitmuntende eene kanunniksplaats in de kerk te Utrecht.

sterrewachtverrezen.Deacadémischeboekerj Hj overleed aldaar den 8sten Junj 1380j
is rjk aan Grieksche en Oostersche hand- dochwerd in zjnegeboorteplaatsindeH00gschriften, en het muséum voor natuurljke landsche Kerk teraarde besteld.In 1372 had
historie een der merkwaardigste van 0ns hj aldaar 2 vi
carjen qesticht.Zjne werken
werelddeel.Voortshed'
tmen ereen rjksher- kwamen eerstin 1618 ln het lichten werden
barium , een plantentuin, een muséum van in 1701 herdrukt onder den titel:. Philippi
Egyptische en Punische oudheden, een Ja- de Leidis tractatus juridico-politici7.zj :e.
pansch muséum, eene merkwaardige boekerj staan uit 4 verhandelingen van stu tsregte-

van de aldaar gevestigde Maatschappj van ljken inhoud.
Nederlandsche Letterkunde, eene instelling

IuweasrtzzlLeiden,een beroemdNederlandsch

van onderwtjs in de Indische taal-,land-en schilder.Hj werdgeboren teLeidenin 1494,
volkenkunde, een gymnasium ,eene gem een- ontving alvroeg onderwjs in hetschilderen
teljke hoogere burgerschool met vjfjarigen en wasbezield m etongemeene geestdriftvoor
cursus,eene muziekschool,eene kweekschool de kunst.Op gjarigen leeftjd gafhj reeds
voor de zeevaartenz.T0t de merkwaardigste
geboawen behooren er voorts:De Groote of
St.Pieterskerk,in 1121 gebouwd en in 1860
van binnen vernieuwd,met een aantal grafsteenen van beroemde mannen, de H00glandsche of St.Pancras-kerk. een algemeen
verm aard pronkstuk van mlddeneeuwsehe
bouw kunstt - de Burgt, tusschen 2 armen

eenige door hem vervaardigde grenten van

eigene vinding in het licht,en 3JaarlaterbetaaldedeheervanZplfprdfhem voordehistorie
van St.Shùrec/zf zooveelgoudguldensals de

jeugdige ktlnstenaar zomers telde.Toen hj
15 jaar 0ud was, sneed hj vele van zjne
sehoonste platen,en een jaarlater een pEcce

homo'',diede algemeenebewondering wekte.
van de Rjn geleçen, welke door de stad Zjn roem verbrelddezich buiten'slands,z0ovloeit, - het antleke stadhuis m et belang- dat Albrecht.ll?xrdr gretig de uitnoodiging aanrjkeoudheden enschilderjen,- hetgemeene- nam om in 1520 te Antwerpen t0t de gasten
landshuis van Rjnland, - de stadswaag,- van Imeas te behooren.Laatstgenoemde overen het boterhuis.- D eze stad droeg in den leed in 1533.Immerzeelzegt van hem :pllet
lt- Leiden m oet worden getjd der Romeinen den naam van Luqdltnnm werk van Lucas '?
of Lnydlznltm Wlfcrtvlzzz. In de 9de en lode waardeerd methet o0g Op ztin tjd.Iletk01oeeuw vindt m en haar m eermalen verm eld,en riet Ontbeert frischheid en waarheid; de
in de 13de verduurde A da,gravin van H 0l- ploojen der kl
eedinq zjn stjfen scherp;de
land, er Op den Burgt eene belegering.ln penseelsbehandeling lsnet en uitvoerig,maar
@
1420 werd zj naeen belegvan 9wekendoor droog en pjnljk.Zjngraveerwerk moge m lm
Jan r- Beqereningenomen,en in 1574 ver- der zuiver van teekening zjn dan dat van
dedigde zj zich op eeneroemrjkewjze en Albreeht Dfzre ,maar I4soa.% bragtmeer hou-

met goed gevolg tegen de Spanjaarden.Den ding en wjking in zjne compositiën,waarlodenJanuarj 1807 werddoorhetnoodlottig van 00k zjn schilderwerk bewjsgeeft''.Zjne
springen van een met buskruid geladen schip schilderjen zjn zeerverspreid.Op hetMau-

een fraaiyedeelte van de stad vernield en ritshuis te 'sGravenhage vindt men: XDe

in een pleln herschapen,hetwelk thans den dochter Van Herodias methet hoofd van J0naam draagt van de Rlline.De vroegere wal- hannes de Dooper'',- op hetTrippenhuis te
len zjn erin wandelplaatsen herschapen)en Amsterdam :rl-letportretvan PhilipsvanBourin haren omtrek vindtm en uitmuntende wei- gondië'',- Op het stadhuiste Leiden: pHet
den, waar de koejen melk geven ter berei- laatste ool'deel''1 metdeuren, waarop Petrws

ding van de voortreFeljke Leidsche boter, en Pagdus zjn voorgesteld, - te W eenen
50*
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een 5Ecce homo''en sEen portret van Maximiliaan I'' - te Berljn een rst.Hiërônymus'' en ,:llet portret van Lucas van Leiden'' - te M iinchen eene ,
)Onthoofding van
Johannes'' en eene Dlleilige m aagd m et het
Kind''1 enz. Het aantal platen, door Lueas

0er vloeistof;h0e hooger ditligtjdeste warmer moet de plaat wezen.Men kan de proef
hetbest nemen meteenzilveren kroes.Brengt
men daarin kleine hoeveelheden vlpeistofop

de gloejendeoppervlakte,danvereenigenzich
deze t0t een afgeplatten b0l, die voortrolt.
v@nZditfezlt0t1530jegraveerdybedraagt174. rjsten daalten allengsverdwjnt.DewarmHj hield ze 01
? prps en vernletigdealleaf- tegraad dervloeistofbljftdaarbj eenigegradrukken,dienletvolkomen naar zjn genoe- den beneden het kookpunt,omdatde damp-

gen waren,zoodat van vele platen zeer wei- vorming aan de oppervlakte van den droppel
nig afdrukken bestaan. Rembrandt besteedde eene aanmerkeljke afkoeling veroorzaakt.
voor14fraajeafdrukken van devoornaamste Daar het water bj geringehoeveelheid ook
platen van Lucasvan Zeitfezlreeds1400gulden. Op den gloejenden bodem vanstoomketelsde
Jan Gezàrtrwtfdz. van .
reït
fezl, gewoonljk gedaante van een droppelaanneemt,en deze
Joltannes tz Leidis genaamd,een Carmelieter bj vermindorden omvang we1eensplotseljk
monnik, te Leiden geboren, en later prior in stoom verandert, kan die eigenschap ligt
zjnerorde in een klooster te Haarlem ,waal aanleiding geven t0t hetspringen van stoomhj in 1504 overleed.Hj schzeefeen:pchro- ketels.Daarentegen is het uit die eigenschap
nicon Comitum Hollandiae et Episcoporum te verklaren, dat men de bevochtigde hand
Ultrajectensium'',in 1620dool'S'
tceerfiusonder ill gessaolten raetaal ka'n steken znnder zich
den titelvan rRerum Belgicarum scriptores'' te branden. Alen geeft aan de gesteldheid,
uitgegeven.Daarinbehandelde hj de geschie- waarin de Leidenfrostsche droppel zich bedenisvan Holland en Utrechtvan de vroegste vindt,den naam van mltaerozdaaltoestand.

tjden af tOt aan 1417 of t0theteindeder
regéring van graaf W illem FZ Hj vervaardigde waarschjnljk vroeger een opstel,het
welk hj later omwerkte.Althans de schrjvers van de sTielse'
he kronjk''en van het

Leidsehe Seseh is de naam van een

natuurkundig instrument, in 1746 te Leiden
door C'
anaeus en M '
asseltenbroek uitgevonden?
Het bestaat uiteene glazen flesch metruimen
hals, t0t op zekeren afstand van dezen uit-

XMagnum Chronicon Belgieum'' hebben dat en i
nwendiqmetbladtin bedekt(f1g.1enQ).
eerste geschrift gekend.Het moude Goudsche Door den lsolérenden stop van den hals (gy'

Kronjkje'',deschrjverderpDivisie-lfronjk'' ;g.2)gaat eene metalen shng (bc))in een
en W outer '
pczl Goutl
toeren hebben desgeljks knop (b)eindigend en van onderdoormiddel
van zjnekronjk gebruik gemaakt.Zjneerste
J
boek bevat een aantalongerjmdheden,doch
in deoverige boeken vermeldthj bclangrjke
J '
bjzonderheden,welke eldersnietvoorkomen.
: l
*,111
Vnorts vervaardigde hj uit echte stukkenj
1
9$
/ 'ê
I .N.
waarschjnljk aan hetarchiefteEgmondontf
t
I
' ,
1 l
7tt
x
'

leend,een pchronicon Egmundanum sive annalesregalium Abbatum Egmundensium '',door
den hoogleeraar M atthae'
tbs in 1692 in het
licht gegeven. Deze kroniek looptt0t 1524,
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doch de laatste 3 hoofdstukken zjn er door
% / l$
t.W %'k
' $'
uâtll
een anderaan toegevoegd.Zj isvoorde get
t
ï
,
j
sehiedenis der vermaarde abdj van Egmond
van het hoogste belang.Eene derde kroniek
Fig.1.
Fig.Q.
van Jan '
tl
tzs Leiden,nameljk die derheeren
nan zretfcroA ,vindt men in de oAnalecta'' eener ketting met het tinbekleedsel verbonden.W anneer men de Eesch wi1laden,brengt
van M atthaews (16784.Ook hier is heteerste me
n dezen knop in aanraking met den congedeelte fabelaehtig, doch hetlatere,betrekking hebbende op de gebeurtenissen van zjn ductoreener electriseermachine (zie Eledriâtjd,hoogstbelangrjk.Daarenboven heefthj feïf), terwjl het bllitenbekleedsel door een
goeden geleider met den grond verbonden
n0g eenige godgeleerde werken nagelaten.
Jan elzlLeiden,zie Beukels.

bljft.Deknop gyeftaanhetbinnenbekleedsel

Leidenfrostsche droppel. Men geeft positieve eledriclteit;deze werktop hetbuidien naam aan eenverschjnsel,hetwelk door tenbekleedsel en bindt aldaar de tegenover-

JokonGottlobLeiden
frost,hoogleeraarteDuis- gestelde (negatieve) electriciteit, terwjl de
burg,in1756heteerstnaauwkeurigwerdwaar- positieve zich langs 1en geleiderverwjdert.
genomen.Hetbestaatdaarin,dateenigwater, Deze verdeelende werking openbaart zich te
ûp eenegloejende metalen plaatgegoten,den sterkernaarmatehetglasdunneris,waarbtj
droppelvorm behoudt en op die plaatvoort- men eehterzekeregrenzen nietoverschrjden
mag, daar de vereeniging der beide electridteiten anders geschiedt doûr het glas heen.
Om de fesch te ontladen, brengt men het
bllitenbekleedseldûor een geleider in verband
t den knor. Dan geschiedt de ontlading
zelfde verschjnselen. De temperatuur,welke mme
et eene heldere vonk en een knappend gede plaat hebben moet, om den droppelvol'm
rolten langzaam verdampt,- h6tgeen op eene
m inder heete plaat veel spoediger geschiedt.
Aether, alkohol, aetherische oliën, kwik,
zuren en andere vloeistofen vertoonçn de-

tebewaren,isafhankeljk van hetkookpunt luid.Ishetmenscheljk ligchaam deontlader,

LEIDSCHE FLESCH--LEININGEN.
dan gevoelt men een schok. Men kan 00k
eene langzame ontlading doen plaats hebben
door de Qesch op een isolérend voetstt
lk te
plaatsen en het buitenbekleedsel en den knop
beurtelings aan te raken.Om eene krachtige
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eener Leidsche Eesch temeten.Daartoewardt

de knop (e4in gemeenschap gebragtmethet
buitenbbkleedseleenerLeidscheiesch (W),op
eene isoleerbank (O) geplaatst en met den
conductor (D) eener electriseermachine ver-

werking te verkrjgen,vereenigtmen eenige bonden.Die knop (e)ontvangtdan devrjgeLeidsche fesschen t0t eene batterlj (;g.3). latene positieve electriciteit van hetbuitenbekleedsel en laadt zoodoende het binnenbe-

kleedseldierQesch (2)metpositieve electriciteit.Isde spanninggrootgenoeg,danspringt
de vonk over tusschen d en e en de Qesch ia

nagenoeg weder in haren oorspronkeljken

toestand. De lading der Qesch W is derhalve
evenredig aan hetaantalzelfontladingen van
de Qesch A.
De Duitschers geven aan de Leidsche:esch
den naam van KlelstsckeFl@sa e,om dat,naar
hunne bewering, de daardoox veroorzaakte

vcrschjnselen het eerstwerden ontdektdoor
den domdeken Ewald Gdpq von Klgl
'df(# 11
December 1748)- en wèlln 1745 te Kamin
in Pommeren - bj heteledriséren van een

Flg.3.

Hiertoe worden de qesschen in cen metblad
tin bekleeden bak (bb)geplaatst, welk bladtin door eene keten metden grûnd gqmeen-

glas water.Nolletwas de eerste die doorden
electrischen schok dieren doodde.
Leine (De),eene in dePruissischeprovincie Hannover aanwezige rivier,iseenezjriviervan de Aller,welke laatste zich uitstort
in de M-eser. D e Leine oll
tspringt 0? het
Eichsfeld nietver van de stad W orbisln het

schap heeft,terwjl de knoppen (ff') der
verschillendeQesschen in hetmidden (f')door
metalen stangen vereenigd zjn. Deontlaad- district Erfurt,stroomt eeret 2 geogr.mjl
f
kca,.ç(qg.4)bjstaatuitQkoperenarmenmet w estw aarts naar Heiligenstadt en kronkelt
noppen Lb b),
dan naar het
door een schar-

n
ier (c) verbonden en van isolérendehandvat-

*

sels(mm')voor-

noorden over
Göttingen en
Nordhaus, door
het land van

Brunswjk,langs

zien.- Menkan
van eene Leidsche Qesch 00k
een eledrometer
maken, en dan

de stad Hawnover en ontlast
zie'
h na een l00p

draagt zj den
n= m vanJ/
edcFz

tusschenCelleen
Verden,naeeni-

van 5Q1/:geogr.
mjlbj Bodmer

van Lane(:g.5).

%ekleine rivier-

Om het buitenkleedsel wordt
eenkoperenband

(1 b)gelegd,die

met eene kope-

Fig.5.

tlestehebben 0pgenomen. Haar
stroomgebied
heefteeneoppexvlakte van 142

ren stang (b c)
B
1 geogr. mjl.
mct een knop (c) verbonden is. In dezen j Göttingen begintzj voorhoutvlûtten,bj
knop beaeegtzich een metalen staafje (#L) Hannover v00r schepen bevaarbaarteworden.
desgeljks van 2 knopjes voorzien,waarvan Men heefthaar stroombed in deze eeuw aan&

#
X

m'

merkeljk verbeterd.
Leiningen , de naam van een der oudste
en aanzienljkstegeslachten van Duitschland,

stierf in 1220 reedsuitin demanneljke ljn.
De erfdo3hter,A kardis genoemd?huwdemet
graaf Mmon '
lcs k%aarbrûok, wlens Jongste
J

é'
Fig.4.

zoûn, Friedricltrol Hardenbor.q,de goederen

van hetgeslachtLeininyen verkreeg.Zjnzoon

Mmon ontving in 1328 het graafschap Dachsburg in de Vogesen in leen.De graven I'
rie-

Aïc/
z F en JoykiedrpzlLeiningenverdeelden
men één naar willekeurt0tden knog @)der in 1317 hunne goederen en werden de stichQesch kan doen naderen. Deze inngting is tersvan 2 hoofdljnen.Eerstgenoemdetradin
zeer geschikt,om de hoeveelheid electriclteit het huweljk met M arie de .
/lpi'
:,weduwe

790

LEININGEN- LEIPZIG.

van hertog Rndov t)cl Lotharingen en klein-

Leinster, de zuidoosteljkeprovinde van

Ierland,grenstinhetnoordenaanUlster,inhet
westen aan Connaughten Munster,in hetzuiden aan het George-kanaaleninhetoostenaan
de IerscheZee.Dekustisermindervaninhamstierf in 1467 met graaf Hesso, waarop de men voorzien dan in het overig gedeelte van
zuster van dezen,weduwevan graafReinkard het eiland. De belangrjkstebaajen zjn die
von Y dqsfdràvr,g, zich van het grootste deel van Dundalk en Dublin, plsmede de havender goederen hM rs broeders meester maakte baajen van W exford en Waterford.Het00sen de stichtster werd van hetHuisLeiningen- t
eljk gedeelte is bergachtiq, vooral in het
Ye.
sfdrsvq
g.- De ljn van Jgried verkreeg graafschap W icklow ,ten zulden van Dublin,
uit K esso'snalatenschap hetgraafschap Dachs- waar zich de Lugnaquilla verheftter hoogte
burg en noemde zich Leiningen-Daelubïçrg.De van 900 Ned. e1, alsmede hetwesteljk en
beide zonen van graafEmiqlöIX verdeelden zuideljk gedeelte, alwaar men den Mountdevaderljke goederen en werden stamvaders Leinster aantreft, die 800 Ned. el hoog is.
der ljnen Ldningen-Hkdenbwry-Daehsbnrg en Daarentegen heeftmen in het noorden en in
Ldningen-Daeksbvy-Heide8key -Falkenbnrg.De het binnenland onafzienbare vlakten,zoowel
eerste ljn werd in 1779 t0t den rjksvor- metbollw-en weilanden alsmetveengronden
stenstand verheven, maar zj moestbj den en moerassen bedekt.De meeste meren vindt
Vredevan Lunevilleeen aanzienljk deelha- men in het noordwesteny'zooals die van Derer bezittingen,12 D geogr.rnjlgrootytegen raveragh? Owel, Ennel en Ree.De belang-

dochter van koning Pl
ûli
ppnsvan Frankrjk.
Ten tjde van zjn achterkleinzoon werd het
landgrlafschap Leiningen in een vorsteljk
graafschap herschapen, terwjl deze1jn uit-

andereafstaan,die,25 L geogr.tajlgroot, rjkste rlvieren zjn er de Shannon metde

t0t een vorstendona Tverden verheven. Ilit Inny en Brosna,de Slaney en de Barrow in
vorstendom Leiningen kwam echter in 1806 het zuiden, en de ovoca, de LiFey en de
onder hetoppergezag van Baden,en in 1810 Boyne in het oosten.Daarenboven wordt er
viel daarvan eene uitgebreidheid van 5 L het verkeerbevorderd doorhetK oningsltanu l
geogr.mj1 aan Bejeren ten deel,en eene en hetGroote kanaal,welke de Shannon met
andere, hoewel minder groot,aan hetgroot- Dublin verbinden, en door Onderscheidene
hertogdom Hessen.Hethoofd van ditgeslacht spoorwegen. M en telt er op 358 (n geogr.
is Ernst Z:pzt)J# Vidor XJ'lA'u-qustJO:/ A mjlomstreeks11
/:millioeninwonersqdeproEmil,prins von .&ll.:dl,geboren den 9den vincie is in 12 graafschappen verdeeld enheeft
November1830,erfeljk lidvandenrjksraad Dublin t0thoofdstad.

in Bejeren.Hj isdezoon vanprinsK@rl'
pozl
Ldningen (geboren 12 September 1804,# 13
November1856),diezjn vader, prinsFzzlicF
z
Karltden 4denSeptember1814ondervoogdj
van zjne moeder Viotoria,geboren prinses

Leiophyllum Pers.is de naam van een

plantengeslacht uit de familie der Ericeën.
Hetonderscheidtzichdooreen s-deeligenkelk,
eene s-bladige bloemkroon, 10 lange meel-

draden met priemvormigehelmdraden en zj-

ean t
% k::l-& àvr.g,opvolgde.Laatstgenoemde delings openspringende helmknoppen, een

trad later in het huweljk met den hertog
van Kent en 'ierd de moeder van koningin
Y ctoria.PrinsKa/
rltoefde bj afwisseling te
M ûnchen en te Tuonden en wasveeiOp reis.
Ook bekleedde hj van 9 Augustust0t 5 Sep-

bolrond vruchtbeginsel, een draadvormigen
stamper en eene 3-hokkige,3-kleppige zaaddoos met vele zaden.HetOmvateen aantal

Amerikaansche heesters, van welke wj noem en : L..
ftpzlG 8w.t- L.q
ser.pl
yllf/àllvlDe0.,
tember 1848 de betrekking van voorzittervan - L.f/eplf/bli'
ll
- Pers., en L.Hai/blïxa
hetrjksministérie.- DeljnLeininpen-Daoh'
s- E11.
Hrg-A'
d/d&ï--Fcl7repHr.t?splitstezlchin 1658
Leipzig ,in grootte de tweedejmaar wein de ljnen Reldesl
teim, .
llt
zcF
zdù'
?
zr.
t
/en Gun- gens hare w elvaart en haar gewigtde eerste
fdràl-.De eerste stierfuit in de manneljke stad van het koningrjk Saksen, tevens de
ljn in 1766,de tw eede in 1709, de derde in hoofdstad van een evenzoo genoemd district,

17741 doch deze bloeit n0ç in eenezjljn, li
gt in hetnoorioosteljk gedeeltedeslandsj
het Huis der graven ron .
/FIIG-t/:I vormend. nlet ver van de Pruissische grenzen,in eene
Deze behooren t0t2 ljnen,Leiningen-Billég- groote, vruchtbare vlaktez door de Pleisze,
7* en Leinin-qen-N-denau Het hoefd der de Elsteren de Parthe,d1ezich in denabjeerste is graaf Karl <d4c::'
IJl:,geboren den heid derstad vereeni
ren,mildbesproeid.Men
Tden Maart 1823, en de tweede graaf Maœi- verdeeltdeze in deelgenljk:stad,devoorvi/ïlx Oskar Tl
teodor FrïdtfdcA Augltst,ge- steden en den nieuwen aanbouw.De eigen-

boren den 3den November 1853. Eindeljk ljke stad:tevoren doormuren omgeven,is
heeft men n0g de ljnen Oud-leiningen-1Fà.
ç- klein en ln wjken verdeeld, naarwierna-

terbnrg en N'
Ienw-Leiningen-r d.
sferàz/r-ç. Aan men 0ok zoovele voorsteden jenoemd zjn.
het hoofd der eerste bevindt zich graafFrie- Deze laatste, vervolgens mi
lt eéne vermeerAïc: WiprecktFrcpz,geboren den zostenDe- 'derd, zjn aanmerkeltjk verfraaid en door
cember 1852, en aan hethoofd der tweede een nieuw en kring van voorsteden om geven.

graaf Willtelm, geboren den 16den Februarj In de eigenljke stad heeftmen hetmarkt1824.Een broeder van den voorlaatste,graaf plein, voorts tusschen de eigenljke stad en
Karl, geboren den llden April1819,is we- de voorsteden onderseheidene andereprachtige
genszjn deelneming aan denopstandinH0n- yleinen. Het aantal inwoners is er in de
garje den loden October 1849 tePesth ter Jongete 30 jaren aanzienljk vermeer%derd en
d00d gebragt.

bedraagtongeveer110000,terwjldatderon-
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middelljkaangrenzendedorpennagenoeg30000 enz.W jdersheeftmente Leipzigeen Mntal
seminariën voor godgeleerden,letterkundigen,
beloppt.
Het aantal merkwaardige gebouwen is te Onderwjzers enz.,- alsmede 2 gqmnasia,
Leipzig niet groot.De kerken onderscheiden van welkeheteenesedert1872ineennleuw gezich nietdoor belangrjkheid.T0tdefraaiste bolw isgevestigd,terwjl00kvoorhetandere

bouwgewrochten behooren het musôum , in
1856 t0t 1858 naar het ontwerp van Lanye
verrezen, de sehouwburg van 1864 t0t 1868
opgetrokken voor de s0m van ruim 558000
thaler, naar hetplan om Lanyht
ulsthet Augusteum ofde zetelderuniversiteit,van 1831
t0t 1836 naar het ontwerp van k%ohinkeldoor
Geutebrûck gebollw d, het Fridericianum , in

een plan werd ontworpen,eene reaalschool,
5 btlrgerscholen, eene hoogere bargerschool,

eene dergeljke v00r meisles,eene handelsschool, eene inrigting voor Ieerlingen voor
denboekhandel,eendoofstommen-en een blinden-instituut enz. Men vindt er vervolgens

eene Koninkljke Académie van Beeldende
Kunst, Onderscheidene schouwburgen en een

1843 gesticht)en het Mauricianum,in 1849 conservatorium voor m uziek.T0t de genootvoltoold, - voorts laboratoria voorchemie, schappenteLeipzig telt men deKoninkljke

Saksische Académie van W etenschappen,
hetgenootsehap van Jablonowski,hetgenootschap voor Oostersche talen,het Sterrekundig, het Dcitsch, het Nattlurkundig, het
(van Rietsoltel),van Gellert(van Knanrqenz. Grieksch,hetGodgeleerd en het GeneeskunDe stad is voorts vermaard doorhareuniver- dig Genootschap, de Vereeniging van vriensiteit,door hare markten(Messen),doorharen den derAardrjkskunde,enz.00k bestaater
boekhandel, en door de veldslagen, welke eene stedeljke bibliotheek met80000 deelen
en 2000 handschriften.
in hare nabjheid zjn geleverd.
De universiteit te Leipzig is gesticht den
Hoogstbelangrjk zjn te Leipzig demark4den D ecem ber 1409, en haar eerste rector ten (Messen),die erJaarljksten getalevan
was Otto von A '
gzlk
sfer&r.g. In 1415 werd er 3 w orden gehouden. Verbazend is hetaantal
eene geneeskundigefaculteitaan toekevoegd, centenaars, in handelswaren aldaar aangedoch eerstin 1438 benoemde m en daarvoor 2 bragt. Vooral vindt m en er tabak, leder,
hoogleeraren.De universiteitverzettezichmet garens, ruw e en geverfde zjde,katoenen en
kracht tegen de Hervorming, en toch werd w ollen stoffen, porselein, aardewerk, glas,
ketlrvorst Maltrits haartweede stichter,daar koren,petrôleum ,geestrjkedrankenenpapier.
hj haar de inkomsten van grootegeesteljke D e stad is trollwenshetvereenigingsguntvan
goederen benevens5 dorpen schonk.O0kwerd een groot aantal spoorwegen, vanhler zich
er ten behoeve van pnbemiddelde studenten uitstrekkende naarDresden,Magdeburg,Berphysiologie en pathologie, een natuur-en een
ontleedkundig instituut,- alsm ede debeurs,
hetpostkantoorenOnderscheidenesclloolgebotlwen. M en ziet er standbeelden van Tltaer

v00reen convictorium (gemeenschappeljkeet- ljn, Thiiringen,Borsdorf,Chemnitz,Zeitz,
huis)en vooreenaantalbeurzengezorgd.Van Meuselwitz epz.,terwtjlheternietontbreekt
de latere Saksische vorsten bevorderdevooral aan banken2 credid-inrigtingen,verzekeringkoning Friedrielt al.f
ef4.
sf I de belangen der maatschappjen enz.

hoogeschool,terwjl 00k onder de regêring

Van rroot gewigtisvooraldeboekhandel

legaten, erfmakingen enz. bedragen 750000

uitsluitend methet uitgeven van geschriften,

van I'
riedrich z'
l
f-gl'sf 11 en vooralvankoning te Leipzlg.Deze stad isdestapelplaatsenhet
Joltann veel t0t verbetering dierinrigting is middelpuntvan den geheelen Dtlitschen boekgeschied.Alleen in de stad bezit zj 41 ge- handel, 00k voor het buitenland. Men heeft
deelteljk aanzienljke eigendommen, en de eromstreeks 250 frma's,van welke zich 114

thaler.Het aantalstudenten, dat11)dejaren 20 alleen met commissiehandel, 20 bepaald

1810- 1830 n0g 1300 bedroeg,daalde vervol- metm uziekhandel,en deoverigem etuitgave,
gensbeneden 800,maarbereikte in den laat- com missiel en antiquaarhandelbezig houden.

sten tjd het cjfervan ruim 2200,zoodathet Algemeen bekend z'
dn de irma'
s:lrockl
tau t
.PZ
'/JICtI.PJ en A'
t
ïrfdl,Engelmann,Hirtel,Rpalen alleen door Berltln overtroFen wordt.Men mer,Tauehnltz, TeubnerjTrosz, Wekgel,1!Qheeft er om streeks 50 gewone hoogleeraren ber,Xïrc/zAp.F en #5.
4/
4:4#enKöhler.Aan somen bijna even zooveel buitengewone, als- mige van deze zjn groote boekdrakkerjen

in aantalstudentenvande Duitschehoogescho-

mede meerdan 20 privaatdocenten. Vele van
hcn behooren t0t de geleerdste mannen van

verbonden. In het algem een is er het aantal

boekdrukkergen en boekbinderjen verbazend

Duitschland.Heteindcjferderbegrootingten groot, terwjl het er tevens niet ontbreekt
b

ehoeve der universiteltbedraagtin hetjaar aan lettergieterjen, notendrukkerjen, inrig-

ongeveer 170000 thaler. Aan de universiteit tingen t0tvervaardiging van hout-,koper-en
isvoortseene boekerjverbondenvan 200000 steengravures enz. 00k worden er gedurig
deelen en 2500 handschriften, eene verzame- groote boekverkoopingen gellouden.
ling van munten,een musêum voor zoölogie,
onderscheidenetakkenvanfabrioknjverhoi;
m ineralogie en pharmacognosie,eenezoötomi- beginnen er zich meer en meer te ontwikkesche verzameling, eene sterrewacht (in 1862 len, vooral in het kerven van tabak en het
nieuw gebouwd),cenephysisch-technologische maken van sigaren,in het vervaardigen van
verzameling, een botanische tuin,een acadé- wasdoek,naaimachines,piano's,brandkasten,
misch herbaritlm ,een hospitaal voor kliniek, natuurkundigeinstrumenten,fllneoliën,cheeen instittlut voor polykliniek,een instituut micaliën,lakken en vernissen,chocolade,linvooroogheelkunde,eeneschoolvoorlandbouw nen goederen, kleedingstukken,bier enz.-
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Men heeft er eene handelsregtbank en onderscheidene andere ligchamen van regtspleging
en bestuur en het ei
ndcjfer der stedeljke
begrooting is Omstreeks een millioen thaler.

zag hj zich gedTvongen aan den raadte vergunnen,de goederen van de kloosters,welke
door de monniken verlaten waren, aan te

koopen, en ollder zjn broeder Hendrik de
Bjna dehelftdaarvanmoetdoorhoofdeljken Fgo-e maakte de Hervorming zich in korten
omslag verltregen worden.T0t de inrigtingen tjd van Leipzig meester. Gedtlrende den

der stad behooren n0g eene waterleiding, Schmalkaldischen O0rlog moest de stad eene
eene gasfabriek en een paar restaurants?ter- belegering verduren van den keurvorstJoltann
wjldoorparticulieren zwem-en bad-inrigtin- I'riedria (1547),waarbj devoorstedengeheel

gen en gymnastiescholen zjn gebouwd.Het en alin asch werden gelegd.Daarom wjdde
verkeer in de stad wordt bevorderd door 0n- keurl-orst M aurits groote zorg aan Leipzig
geveer 400 huurrjtuigen,5 omnibusljnen en en vooral aan de universiteit.Gedurende den
een tramway.Van de talrjke uitspannings- Dertiqjarigen oorlog werd destadbj herhaplaatsen vermelden wj vooralhetnschtltzen- ling lnrenomen door vriend en vjand en
haus''met zjne zalen en tuinen,metzjne hierbj glnghaarwelvaartnagenoegtegronde.

In h'
et midden der lTdeeeuw begon de boekhandeler eene hooge vlugt te nemen,en de
komstvan vele Franscheuitgewekenen na de
opheëng van het Edict van Nantes gaf er
aanleiding t0thetstichteneenerGereformeerde
kerk.Koning Awuqustws1 verleendehaarvoorts
in den aanvang der 18de eeuw belangrjke
naar het nabjgelegene,hoogstbevalligeR0- voorregten.Noodlottig wasvoor Leipzig echsenthalin aanmerking.
ter de Zevenjarige 00rl0g; zj moestdaarin
Aangaande degeschiedenisvan Leipzigvin- grooteschattingen opbrengen,terwjldepachden wj het volgende vermeld:Men meent, ters der munter slecht geld in 0ml00p bragdatkoningHendrikIbjhetvereenigingspunt ten.Grootwas er voorts de ellende deringevan de Pleisze en de Parthe een burgtheeft zetenen gedurende den O0rl0g van Frankrjk
gebouwd,in wiensomtrek een dorpontstond, metRusland,daarzjin 1812 schieraanhouLip of Izipa genaamd, een woord hetwelk dend mctinkwartiering werden geplaagd.Den
in hetSlawisch l'
Lndebeteekent.Eerstin 1015 l
aatsten Maart 1813 werd zj dooreen korys
werd het versterkt en 00n0 eeuW later t0t Kozakken ingenomen, doch den zden Mel,
eene stad verheven,welkekeizer Hendrik 11 na denslag bj Li
itzen,bezettegeneraalLaw
ten geschenke gafaan den bisschop van Mer- H.
:JP. de stad en werd eerlang (4 Mei)geseburg.ondermarkgraafOttodeA'
i/àe(1156- volgd door hetkorpsvan denmaarschalk Ney.
1189),die aan de stad een paarjaarmarkten Grootwas de verslagenheid der burgers,toen
vergunde,ontwikkelde zich Leipzig meer en de Fransche bevelhebbex den zlsten Junj
meer,zoodat zj toen reeds 6000 inwoners Leipzig in staatvan beleg verklaarde,de uittelde. Destemeer had de stad te ljden ondex levering van alle wapens eischte en de oprigDietrich de .
fe#rf
x/lfe (1197- 1221), die in ting beval van eene burgergarde van 8000
1:16 een onvoordeelig verdrag methaarsloot, man, die eerstlater,onder llet Russisch ge-

concerten, illuminatiën en tooneelvoorstellingrn. 00k ontbreekt het er niet aan groote
hotels, die in de behoeften voorzien dertalrjkevreemdelingen die aanhoudend Leipzig
bezoeken, 0m er voedselte vinden voor den
geest en ontspanning voorhetligchaam.V00r
ditlaatste kom tinzonderheid eene wandeling

maar 2 Jaar later zich door list van haar zag, werd afgedankt. Den llden Julj vermeesterm aakteen er 3hechte sloten bouwde,
om de inw oners in toom te houden.Meer en
m eerê
'ontw ikkelde er zich de w elvaart, en
onder Dietria '
tltlzl Landsber.g (1263- 1283)

scheen Napoleon in de stad, deed de troepen
op de markt de revue passéren en hiefden

tegen den markgraafTan Brandenburg (1292)
en AdoV van NJ.
:.
:JI(1307).lnde14deeeuw
werd de stad grooter en magtiger en in de
15denam zg deelaan den wereldhandel.Een
gewigtip feit wasvoorhaardestichting der

October trok Angereau binnen hare muren,
en den 14den Napoleon met den koning van
Saksen, doch eerstgenoemde vestigde ztjn
hoofdkwartier te Reudnitz. Gedurende den
Volkerenslag - zie later - beleefden de

lm
dden Julj den staatvan beleg op.Nadatde

hertog van Tc#fw de stad verlaten had,ver-

bloeiden erhandelen njverheid.DeLeipziger scheen den 29sten September M armont, die
burgers gedroegen zich dapper in den strtjd haar met palissaden versterkte. Den llden

universlteit, welke niet weinig medewerkte
tpt haren bloei.In den Hussieten-oorlog nam

buryersvan Leipzig dagen van angsten ontzettlng, doch na 1815 kwamen zj spoedig
dehandelmeeren meerdewjk binnen hare t0t verademing en t0tnieuwekracht.De stad
beveiligende muren.In 1459 kwam er de werd verfraaid en het stedeljk beheernaar
derdeJaarmarktbj,terwjlzj na deverdee- deneischdestjdsingerigt.Dochreedsin1830
ling van Saksen in 1485 belangrjkevoerreg- ontstonden er echter volksbew egingen,welke
ten verwierf.HetLeipziger Colloquium ofhet zich eerlang over geheelSaksen verbreidden.
moadqeqrek,doorIuutlter,fck en Karlstadt Dientengevolge werd het oude stadsbestuur
te Lelpzlr gehouden,werkte veel medet0t ontslagen en door een nieuwen m agistraat
de verbrelding der Hervorming;toch waren vervangen.De Opstand van 30 Augustus1831
vele hoogleeraren der universlteit van deze rerdgewapenderhandgedempt.Nadeaansluiafkeerig.GeorgdeGebaardewasvan meeningj tlng van Saksen aan hetDuitsche Tolverbond
4athj methetzwaard een eindekOnmaken en na den aanleg van spoorwegen bereikte
aan de nieuwe leer,zoodat vele burgers ont- voorts de stad een ongekenden trap van welhoofd en andere verbannen werden.In 1537 vaart en bloei. In 1839 werd er hetderde
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eeuwfeest der aldaar ingevoerde Hervorming en wind deden den Koning besluiten om eene
en in 1840 hetvierdeeeuwfeestderboekdruk- bewegingnaardelinkerzjdetemaken,waarbj

kunstgevierd.Eenigemaatregelenopkerkeljk htjdoor dekavallerievan Pappenkeim aange-

gebied wekten erln 1845 hetmisnoegen des vallen werd. De Zweedsche ruiterj onder
volks,zoodateen oploop,in Augustusvandat Banlr snelde haar te gemoet, ondersteund
Jaar bj een bezoek van koning Jol
tann ont- door het vuur der daaraan toegevoegde musstu n, metkracht van wapensmoestworden ketier-pelotons.Pappenlteim w erd teruggew orgedempt.In 1847 vergaderden er de afgevaar- Pen en na een zevenmaalherhaalden aanval
digden derDuitsche Bondstatent0tvaststelling op de vlugt geslagen. Inm iddels had TI
l%
van eenalgemeenD uitsch wisselregt.Devolks- te vergeefs het centrum en den linkervleugel
beweging van 1848,inzonderheid uangevuurd derZweden aangetast.Nu ruktehj op tegen
doorRobert.
/!.
11-,openbaardezich desyeljks de Saksers en sloeg hen na een korten tegente Leipzig op eene krachtigewjze.Nleuwö stand op de vlugt. Hierdoor wa8 de linker
onlusten ontstonden er in Mei1849;bj de iank der Zweden van bedekking beroofd,

nachteljke pogingen, om barricaden op te doch Horn,diehierbevelvoerde,lietjlings

werpen, ontstond tusschen de burgerweer en een iank vormen en kreeg versterking,z00de opstandelingen eene bloedigebotsing,doch dathj bj denaanvalvan Til
% standhield.
de rust was weldra hersteld. De volgende De Keizerljke ruiterj werd ook hier M n

Jaren kenmerktenzich doorvrede,doorjubelfeesten en door een toen'
em enden bloei,totdat
destad in hetjaar1866doorPruissischetroepen bezeten vervolgenshevig doordechölera
geteisterdwerd.Dezevoorbjgaandestoornissen
werden echterdoorhoogstvoorspoedigeJaren
vervangen.
De omstreken van Leipzig zjn meermalen
het tooneelgeweest van belangrjke veldsla-

het wjken gebragt op hetzelfde oogenblik,
toen de laatste aanvalvan Pappenheim mislukte. De Koning liet nu de tronpen,die op
den regter vleugelbeschikbaar waren gewor-

den,eene bewegingnaarde linkerzjdemaken,verjoegdevjandeljkereserveenmaakte
zich Necstervan hetzwaargeschut?hetwelk
nu op het voetvolk van T%lly gerlgt werd.
Dit streed n0g eenigen tjd metgroote dapgen. Geen wonder: de stad is het vereeni- perheid, en de grjze veldheer kwam zelf
gingspuntvantalrjkehoofdwegenenkanaan daarbj in levensgevaar.Met4oudeW aalsche
aen leger grooten steun en vele hulpm iddelen reyimenten hi
eld hj totaan hetinvallen der
verschaFen.Daarenboven leveren erdeElster, dulsternis een bosch bj Lindenthalbezeten
de Pleisze en deParthesterkeverdediginslj- ondernam daarna met 600 man den aftogt.

nen,terwjldevlakke bodem de bewegingen Zjn verliesaandoodenengevangenenbedroeg
derverschillendewapensbegunstigtentalrjke 10000 man,en hj verloor daarenboven 100

dorpen er evenzoovele sterke punten aanbie- vaandels en al het geschuten verdere legerden.W j makenhiermelding van 3 veldsla- behoeften.Deze zegepraal Op den te voren
gen, bj Leipzig geleverd.De eerste twee steedszegevierenden Tilly bevestigdehetPr0vielen voor in den Dertiglarigen Oorlog,en testantismus in Noord-Duischland en opende
de derde is de Volkerenslag tegen Napoleon, den Koning den toegang t0thetland zjner
tegenstanders.Op het hoogste punt van het
nameljk:
Deslay ranK
LekzigofranWrJ&AIJ:I#(7Sep- slagvelq,nietver van Breitenfeld,isterher-

tember1631). onlng G'
usta@f Adol
fvanZweden had na den valvan Magdeburg een verschanstkamp btlW erben betrokken,hetwelk
hi
j verliet, toen Tilly, naar Saksen oprukkende, Leipzig veroverd had.Hj vereenigde
zich bg Diiben met de Saksers en trok Op
tegen Till
y,diehem in zjnepositietusschen
Seehausen en Breitenfeld afwachtte.PappenAd/
J- verkende m et 2000 ruiters de naderende

benden en begon een gevecht,waaruithj

zich enkel door nagezolldene versterkingen
k0n redden. D e Zweden trokken vervolgens
over de Loberbach en stelden zich tegenover

innering aan die belangrjkegebeurteniseen
gedenksteen geplaatst.

Detweede dltw ranWrdsfczz
lel#(Q November
1642). Nu bevond zich Saksen aan de zjde

des Keizers. Torstenson,de Zweedsche veldheer,trok dan o0k in het begin van October
1642 uitSilézië over Bautzen en Torgau naar
Leipzig,om deze stad te belegeren.Een K eizerljk leger onder aartshertog Leopold < iF
helm , met de Saksers vereenigd,rtlkte voorw aarts t0t ontzet en Op dezelfdeplaats,waar
11 Jaren te VOr0n Tilly geslagen w erd,nam
de slag een aanvang,doch de st
ellinrenwaren

de Keizerljkeh in slagorde. De krk'gsmagt Omgekeerd.De linkervleugel:erKelzerljken
van laatstgenoem den bestond uit 32000 man Nverd aangevallen en op de vlugt gejaagd,
met26 (0f36)stukkengeschut.Hetvoetvolk waarop Tor&.
tenson aan zjn anderen vleugelj
bevond zich in hetcentrum,deruiterj op de die in deengte wasgebragt,hulp zond onder
beide vleugels, eene reserve achterhet cen- pfalzgraaf Karel Gf
zydcl-/'
, later koning van
trum ,en eene batterj van 13 stukken op den Zweden.Deze bragt de Keizerljke troepen
regter vleugel, terwjl de ûverige kanonnen aan het wtjken; hunna ruiterj sloeg weldra
verdeeld waren en 5 regimenten Croaten de op devlugten alleen hetvoetvolkhieldstand,
voorhoede vormden.Tegen hendeeddeKoning doch 00k dit werd eindeljk na hardnekkigen
regts de Zweden en links de Saksers Oprukken, door eene tusschenruimte gescheiden.
Het vereenigde leger telde 37000 man met
800 stukken geschut.Kanonvuur opende op
den 7den September te 9 uur den slag. Stof

tegenstand npiek tegen piek'' door W rangel
overhoop geworpen.De slag had 3 uren geduurd,en de vertoorndeAartshertog deed van

hetregiment,hetwelk heteerst devluqtgenomen had, elken tienden man doodschleten.
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Volkerenslag fll,
l Leèzly (14 t0t20 of eene revue. Pring von zgtWocrzelbr.g,die het

16tot18 October1813).Tegen heteindevan opperbeveloverdekrtjgsmagtderVerbondene
September begonnen de Verbondene Mogend- Mogendheden voerde, bepaalde zjnc schikheden deplannen van hun najaarsveldtogtten kingen voor den 16den October. Het derde
uitvoer te brengen.De Silézisehe armee onder korps (Gyulayqmoest van Markranstëdt naar,
Blûaer verzekerde zich door hetgevechtvan Leipzig oprukken, zich met het korps van
W artenburg vandenovertogtoverdeElbe.Het Blûa er in verband zoeken te stellen en door
noorderleger onder Karel J'
OAJS, kroonprins zjn aanvaldien deroverigekolonnesgemak-

van Zweden,overschreeddesgeljjksdierivier, keljkermaken.Hettweedekorps(Meerveldtj
terwjl het groote leger onder Seltwarzenber.
g werd van Zwenkau ten aanval naar Conne-

uit Bohemen overhetErzgebergtetrok.Toen
Napoleon daarvan tjding ontving?deed hj 3
armeekorpsen methet4dekavallerlekorpsnaar
Chemnitz oprukken en belastte methetkommando daarover den Koning van Napels.Het

witz gekommandeerd,Om hierdevoornaamste

positie van den vjand in den rug tevallen,
terwjl zj door Wittyenstein met 3 korpsell
in het front werd aangetast.De reserves en
gardes werden voortsOp den regteroevervan

berigt van hetgevechtbj MTartenburgbragt de Pleisze gebragt.De krjgsmagt van het
Boheemsche leger bedroeg, bj afwezigheid

hem t0t het besluit, Om tegen de Sile'zische
armee te velde te trekken e11 deze Over de
Elbe terug te werpen.Toen hj eehter door
M urat in den nacht van den 5den op den
Gden October kennis verkreeg van de voorwaartsche beweging van het groote leger in

van ondersoheidene korpsen,Ongeveer 134000
man. Het Silézische leger, ongeveer 60000
mansterk,moestoverSchkeuditztegenLeipzig
Oprukken.H et noorderleger w erd voorts geschatop 50000 man;deze echterhaddenstand

hetErzgebergte,besloothj,Dresden tever- gehouden bj Halle,daar deKroonprinsvan
laten, zjne hoofdmagt tussehen Torgau en Zweden weinig gezind was om te strjden.
Leipzig tecoucentréren en naardezjdevan In het algemeen waren de maatregelen van
W ittenberg op te rukken. Dresden bleefinmiddelsbezetdoo1'tweekorpsenonderGowrionSlïzlf-Cyr.Voortsverlieten NapoleonendeK0ning van Saksen deze stad,en dezelaatstebegafzich naarLeipzig.HetSilézischelegerOntweek denslag;hettrokechternietoverdeElbe
terug maar overschreed de Saalebj Halle.

Dit deed o0k hetnoorderlegerbtjAlsleben.
Napoleon wasden loden bj Diiben aangekomen en scheen te willen oprukken naar Berljn. Doch de zekerheid,dathetSilézische

von ScFzîtltvzepler.g zôô genomen, dat aan de
Franschen daardoor de terugtogt afgesneden
werd.lntusschen washet verkeerd zulk eene
massa troepen op te hoopen Op het beperkte
terrein tusschen deElsteren dePleisze,waar

zj zich niet behoorljk ltonden ontwikkelen
en bewegen.Napoleon had de nadering van
zjn verwjderd korps bespoedigd en hoopte
Op eene zegepraal.Hj verkeerde echter in
hetonzekere Overzjnetegenstanders,inzonderheid overhet Silézische leger;anders z0u
hj zich nietz0o lang opgehonden hebben bj

leger niet over de Elbe,maar over de Saale
getrokken was,en de medpdeelingen van den Leipzig.
Koning van Napels,dathetBoheemBche leger
Den 16den Oetober.De wapenfeiten van de-

Leipzig bedreigde, bew ogen den Keizer,Om zen dag w aren:De slag van W achau,- het
den 13den Octoberde troepen te doen optrek- gevecht bj Connewitz, - het gevecht bj
ken naar laatstgenoemde stad.M nratwasin- Lindenauj- en de slag bt
J Möckern,welke

middelB na eenige schermutselingen, achtervolgd door het Boheemsche leger, naar de
omstreken van Leipzig teruggetrokken, om
deze stad te dekken. Voorts Ontving W ittgenstein bevelOm den 13den eene groote ver-

laatste afzonderljk door de Silézische armee

geleverd werd. Napoleon had ten zuiden van
Leipzig 3 armeekorpsen van Connewitz over
Markkleeberg en MTachau t0t aan Liebert-

wolkwitz Opgesteld,waarachterzich(leJonge

kenninq te ondernemen,maardevjand was en eene divisie der oude garde als reserve
een welnig teruggetrokken,zoodatm en hem

bevond. Het4dekavalleriekorps stond achter

eerst bj hetvallen van den avond bereikte. den regtervleugelbt
iDösen,de lstedivisie
Het was te laat voor een aanval,doch den deroudegardebjProbstheida,enachterdeze

volgenden ochtend werd deze in 2 kolonnes
ondernomen. Dit leidde t0t het Ontzettende

ruitergevecht bj Liebertwolkwitz, waarbj
talrjkeeskadronsin hetstrjdgewoeldooreen
werden gemengd en M uratbjnawerdgevpn-

de gardekavallerie en het 5de kavalleriekorps.
Hetlldearmeekorpsbereikte methet2dekavalleriekorps eerstte 11 ure Holzhausen.Het
lste kavalleriekorps w erd in drafnaar M eusdorf gezonden en bet 9de armeekorps achter
Zuckelhausen geplaatst.TennoordenvanLeip-

gen genomen. Eene laatste kolonnes-attaque
der Fransche kurassiers leed schipbreuk,en zigbevondzich het6dearmeekorps(M armont)
het ruitergevechtnam eeu einde.De Oosten- bj Breitenfeld! het 4de (Beetrand) bj Ent-

rtjksche infanterie bestormdeintusschen Lie- ritzich,2divislën van het3debjMöckern,en
bedwolkwitz en de strjd duurde ûnbeslist t0t deze troepen,Onderhetbevelvan Neyge-

voortt0taan de invallende duisternis.
plaatst,behoorde 00k het 3dekavallcriekorps.
De overige korpsen van het Boheem sche D e 3de divisie van het3dearmeekorps en ge-

leger waren inmiddels digter btlLeipzig ge- heel het 7de (Reinier) waren nog op marsch
kom en. Napoleon, die zich den 14den,gedurende lletgevecht,naarTzeipzig begeven had,
liet de troepen naar de voor hen bestem de
positiën oprukken en hield daaroverden 15den

van Delitzsch en Diiben.- Het Boheem sche leger streed) naar het plan van von
ScAznczrzepùdr.g op 3 versehillende plaatsen:op
den regter oever der Pleisze vocht W ittgen-
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steln onder Wrce de Tolly tegen de Fran- twee rjdende batterken begroetten hen met
sche hoofdmagt,

tusschen de Pleisze en

kartetsen,en onderscheidene regimenten ka-

de ElsteraveerveldttegenPoniatowskibjC0n- vallerie spoedden zich derwaarts.DeFransche
newitz, en tusschen de Elster en de Luppe

kavallerie werd teruggeworpen en in vollen

h wtay tegen lertrand,dieden eenigen weg ren tOtaanharebatterjenverdreven.Z00wa8

voor een aftogt moestdekken.Hetbeslissend
punt wasW achau.Vöôrden aanva'
lverdeelde

de hoofklaanval mislukt, en de reserves der
Verbondene Mogendheden - 20- t0t 30000
Witt
genstein zjne troepen in4 kolonneson- m an frissche troepen - betraden hetslagveld.
der Klena.,Gortsjakow,den prinsv@n W'
A- D e aanvallen der Franschen op Giildengossa
tembery en Kleist, en Pahlen bewaarde met en Seifertshain leden desgeljks schipbreuk.
3000 ruiters de gemeenschap tusschen de 2de Napoleon had zjne laatste krachten te veren 3de kolonne.Vroeg in den morgen rukten geefs ingespannen;hj k0nnietlangerrekede kolonnes 0p.Het4deFranschekorpssnelde nen op dezegepraal,waarvoorhj teLeipzig
aanstonds naar Lil?denau, om dit gew igtig reeds de klok had doeu luiden.Hettirailleurpunt te bezetten.Bj W achau Openden 48 en axtillerievuur Nverd t0t aan den avond
Russische kanonnen der 3de kolonne (prins voortgezet:doch de Colmberg,Mrachau,Lie-

van W*temberg)denstrjdenhetzwakbezette bertwoklwltzendedaarbtlgelklgeneheuvelreeks
dorp werd genomen.DeFranschendaarentegen bleven in handen der Franschen.Vruchteloos
plaatsten op eene heuvelreeks ten oosten van had Meerveldtzichbejverdbj Connewitzzich

W achau 100 stukken geschut,die eene Ontzettende verw oesting aanrigtten.Er ontstond
rondom W achau en bj een elzenbosch een
bloedig gevecht, hetwelk t0t 3 tlur duurde.
De Russische infanterie hield,in weerwilvan
hevige verliezen,de haaraangewezene standplaats, daar de reserve n0g nietgenoeg genaderd was. Tevens streed de 4de kolonne

meester te m aken van den overtogt over de

rivier;zelfwerd hj ergevangengenomen.Onafhankeljk van deze gevechten werd ten

noorden van Leipzig de slay rczlM öokern geleverd.Marmontmet het 6de armeekorps,op
de medewerking van het 3de rekenend,dat

cttllter uitbleef,had bj de nadering van het
Silêzischelegereeneverdedigendestellingaan-

(Kleist)om Markkleeberg,eneerstlaterkwam genomen,waarbj zjn linkervleugelop Möcde 2de kolonne (Gortqjakow) in hetgevecht kern en deElsterenzjnregteropdeRietzschbj Liebertwolkwitz,hetwelk doordelstek0- kebach bj Eutritzsch steunde. De slag belonne lKlena+ aangetast,maardool-de Fran- gOn Op den middag. Möckern was hier het
schen dapper verdedigd werd.Deslagwoedde bel
angrjkste junt,Omdat het den naasten
derhalve reeds Op verschillende punten,toen weg naar Lelpzig dekte. Daarom werd dit
Napoleon het slagveld bereikte, doch kort dorp terstond aangetasten bj afwisseling gedaarna verschenen ook de 3 Verbondene M0- nomen en verloren, waarop een moorddadig
narchen op den W achberg.Napoleon,bezorgd gevechtrondom iederhuisontstond.Hetkol'ps
voor zjn regter vleugel, zond meertroepen van York en de Russen trokken intusschen
derwaarts en bragt de garde digter bj de in het Open veld tegen de hoofdmagt van

hoofdmagt. Het gevecht bj Connewitz was den vjand Op en wonnen dooraanvallen met
onbeslist gebleven,Omdat hetterrein nietge- de bajonet meer en meer grond.Eindeljk
schiktwasvoorgeschut,en datbjLindenau werd Möckern voor goed veroverd. Op den
desgeljks. Nu begon Napoleon den aanval. anderenvleurelechterweifeldedeweeçschaal,
Het1agin zjnplan,meteenegeconcentreerde totdat een ultstekende aanvalderPrulBsische
massa troepen doorhetcentrum derVerbon- kavalleriedeFranschenaan hetwjkenbragt.
dene Mogendheden heen te breken en tevens Deze namen gedeelteljk de vlugtnaar Leipden regter vleugelte omsingelen.Onderbe- zig, doch hielden Gohlis en Eutritzsch bezet

vel van M urat liet htl800 ruiters en de ar- Het6dekorpssteldezich vervolgensbjSchö
tillerie-reserve Oprukken. Bj dit dreigend nefeld w eder in slagorde.

Den l7den Ootober.Deze dag ging over het
gevaar riepen de Verbondene M ogendheden
hare reserve te hulp.Intusscben had hetllde geheelrustig voorbtj.Napoleon had den geFranschekorpsden Colmberg bjLieberwolk- vangen genom en generaalM eerreldt naar den

witz veroverd en de eerstekolonne (Klenau) Keizervan Oostenrjk gezonden en hoopteop

aan het wjken gebragt.Ook de 2de kolonne het aanknoopen van Onderhandelingen.Daar
kon geen stand houden,en de kavallerievan deze echter uitbleven, gevoelde hj de noodPahlen evenmin.Op den linkervleugelechter zakeljkheid van een terugtogt.Gedurende de
behaalden de Verbondene M ogendheden door duisternis deed hj de troepen, welke zich
een schitterenden aanval der Oostenz
sksche ten zuiden van Leipzig bevonden,meer t0t
kurassiers eenig voordeelen zj handhaafden de stad naderen. De Verbondene Mogendheer zich in het bezit van een gedeelte van den w aren overeengekomen, de kom st van
Markkleeberg.Nu kwam de groote massaka- de nog verwachte afdeelingen van het B0vallerie onder M urat in beweging.Zj stuitte heemsche leger, van het Russische reservehet eerst op de gedunde bataljons van den leger en van hetnoorderleger afte wachten
prins van Frïirfezzl?/er.g;degrootebatterj werd en dan den slag te vernieuwen.Alleen bj
veroverd,de Russischegarde-kavallerieterug- het Silézische legerontstond n0g eengevecht,

geworpen,en devervolgerskwamen digtbj waarbj GohlisenEutritzsch genomen werden.
den heuvel, waar zich de 3 Monarchen be- Omstreeks dien tjd kwam het7deFransche
vonden.Intusschen snblde Orlow .pdzlL'p'
lt?met korps (de Saksers en eeneFransche divisie)
de garde-Kozakken de Franschen te gemoet; bj Leipzig aan en plaatste zich tusschen
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Schönefeld en Abtnaunéorfmethetfront.
naar gen 2 utlr verscheen eindeljk hetnoorderle-

de Parthe. O0k het noorderleger kwam ein- ger van de zjde van Taucha en vereenigde
'
deljk Opdagen en vattepostbj Breitenfbld. zich een uur later met de divisie Bubna voör
Te Leipzig waren geenerlei voorzorgen Paunsdorf dat storm enderhandveroverd werd.
genom en,noch t0teene krachtige verdediging Oj datt
jdstip voegde zich 00k de Saksische
van de stad,noch t0thetvolbrengen van een inïanterie en artillerie op verraderljke wjze
aftogt. Het Fransche leger had echter des bj de VerbondeneMogéndheden.Deleemte,
nachts en des ochtends zjnenieuwepositie daardoor ontstaan, werd echter spoedig door
ingenomen, zoodat de regter vleugel onder anderetroepen aangevuld.Probstheida,zoogeM urat zich van Connewitz t0t Dölitz aan wigtigvoordenvjand,werdnudoordePruir-

de Pleiszeuitstrekte,hetcentrum bj Probs- sen aangetastmeteenewoede,dieopvertwjfe-

theida een uitspringenden hoek vormde, en
de linker vleugelonder Ney tusschen Paunsdorf en Gohlis met het front naar het nool-den stond,in het Rosenthalsteunende op de
Pleisze.
Den 18den Ociober.Hetlegervanron Sclzpc'rgenber.g was t0t een nieuwen aanvalin 3 kclonnes verdeeld. Die van den regter vleugel
onder Bennigsen brak vroeg op, vond den
Colmberg verlaten en verdrcefde Franschen
uit de zwak bezette dorpen.Holzhausen w erd
echter na een dapperen tegenstand eerst des
namiddags te 2 uur stormenderhand ingenomen.Het lldeFransche korps in hetcentrum
liep gevaar van omsingeld te worden en trclt
achterwaarts naar Stötteritz;het 5de bewoog
zich in de rigting van Probstheida, om er
bet 2de te ondersteunen.De tw eede kolonne
der Verbondene Mogendheden onder larnlay
de Tolly, waarachter zich de Monarchen bevonden,bereikte het verlaten W achau,drong
de Fransche voorhoede naar Probstheida en

wachtte daarna onder wederzjdsch geschutvuur 0I!de komstderderde kolonne.Deze,
enkelu1tOostenrjkersbestaande onderbevel
van den prins van A '
:.:.::zl-A '
p-àfx1'#, zoude

volgens het oorspronkeljk plan enkelverdedigenderwjzc te werk gaan, doch rukte nu

m et den algemeenen stl'oom voorw aarts,zoodat de kring rondom Leipzig allengs napu-

wer werd.Zj had een hevigen strjd teverduren bj Dösen en Dölitz,waartoeo0k het

3dekorpsl% '
alaylopgeroepenwerd,hetwelktot
0q datoogenblik bj Lindenau gevochten had.

lingyeleek.PrinsAugMstmtzzlPrldssenplaatste
zelfzlchaanhethoofdderstormkolonnes,en0ok
deRussennamendeelaan hetgevecht.Napoleon

zond zjnegardesderwaartsen hieldzelfhet
opperbevel in handen. De strjd werd met
geestdrift voortgezet, doch de artillerie had
weldra gebrek aan munitie.Dölitz enLösznig
werden veroverd in weerwilvanPonéatowski's
hardnekkigen tegenstand. De aanvallen op
Probstheida moesteneindeljkgestaaktworden
0n alleen het kanonvutlr werd t0t aan het

invallen derduisternisvoortgezet.Bj hetSi
lézische legerhad Saeken n0g altjd vruchtel00sden strt;dvoortgezet. York ontving bevel

om naar Halle Op te rukken t0tvervolging
der Franschen, die zich reeds op den terugtogtbe&onden.Lanyeron had onafgebrokenom
hetbezit van Schönefeld gestreden,enntlont-

ving hj bevelOm datdorpt0telken prjste

Veroveren hetwelk met een verlies van 4000
man geschiedde.Het voorwaarts trekken van
het noorderlegervoltooide nu dekringvormige
insluiting der Franschen. Alleen langs den
zw ak bezetten weg naar W eiszenfels bleef
hun de gelegenheid openvoor den aeogt,dien
N apoleon reeds om 11 uur bevolen had.Na
hetinvallen derduisternis trokken allen weg,
behalve de troepen, die m et de verdediging
der voorsteden waren belast.Napoleon bragt
den nacht te Leipzig door.
Den 19den Oetober.De Verbondene Mogendheden hadden reeds vroeg beligt ontvangen
van het opbreken der Franschen en m aakten
aanstalten om de stad aan te tasten,alw aar

Hler verschenen de Franschen met verster- eene onbeschrjfeljke verwarring heerschte.
king, om een weg voor den aftogt te ope- Tusschen 8 en 11 uur werden de voorsteden

nen, en hierin werden zj - eene grove stormenderhand ingenomen, terwjl Napoleon
krjgskundige fout,waarschjnljk doorstaat- n0g in het laatste oogenblik met misleidende

kundige beweegredenen veroorzaakt - niet voorstellingen afscheid nam van den Koning
verhinderd. Ten noorden van Leipzig was van Saksen enzichmetmoeiteeenwegbaande
het Russische korps van Iangeron opgenlkt door het gewoelder soldaten.DeVerbondene
naar de Parthe.Ney had zjnetroepen eene M ogendheden drongen nu van alle kanten
nieuwe positie doen aannemen en Schönefald, door naar het m iddenste gedeelte der stad,
het steunpunt van den linker vleugel,sterk waarhetgevechtn0geenigentjd werdvoortbezet. Hier nu had het aansluiten der Sak- gezet.D e verdediging was echter ordeloosen

sers bj de Verbondene Mogendheden plaats,
eerst van de brigade ligte ruiterj en nagenoeg geljktjdig van de Wiirtembergsche kavallerie. H et noorderleger w as nu 00k over
de Parthegetrokken,terwjlLangeron Schö-

zondergevolg,en toen eindeljk 00k de ach-

terhoede wilde aftrekken,werd haar de weg
afgesneden doordien men te vroeg de brug
over de Elster liet springen.Velen verdronken,en onder deze bevond zich prinsPonianefeld aantastte. Het Russische korps van fpfndàia' de meesten sneuvelden Of werden
Saeken, t0t de Silézische armee behoolende, metLawri
ston, Reynier enz.gevangen qenoontving bevel om Pfafendorf in tenem en en m en.M acdonald ontsnapte door overde nvier
naar de Hallesche poort van Leipzig voortte te zwemmen. Omstreeks te 1 uur deden de
rukken, terwjl het Prllissische korps van Verbondene Monarchen hun intogtin Leipzig.
York volgde. O0k hier boden de Franschen D e K oning van Saltsen deed vruchteloozepoeen dapperen tegenstand. Des namiddagste- gingen om onderhandelingen aan te knoopen;
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hj werd a1sgevangene naar Berljn gebraqt. ven, groote touwslagerjen, zeilmakerjen,
De krjgsmagt,diein dezen reuzenslag ln ankersmederjen,glasblazerjen,zeepfabrieken,
suikerrafnaderjen,branderjenenbrouwerjen,
eenhalfmillioenstrjdersmet2000stukkenge- en omstreeks 45000 inwoners.Er wordteen
het vuur kwam , telde niet veelminder dan

uitgebreidehandelgedrevenmetdevoornaamste
koopsteden der w ereld, vooral ook met de
bjna 300000.MenschathetverliesderFran- Nederlandsche, en de stad onderboudt een
schen op 68000 man, waaronder zich 30000 regelmatigstoombootverkeermetStettin,llamgevangenen bevonden,en dat derVerbondene burg,Rotterdam ,Duinkerken enz.
sehut.Het leger van Napoleon bevatte 180000
soldaten,- datderVerbondene Mogendheden

Mogendheden Op 48000 man)nameltjkQ0000
Leitha (De),eenezjriviervandeDonau,
Rtlssen,14000 oostenrjkersen 14000 Pruis- op den regter oever va'n deze,ontspringt in
zen,zondernog 300 Zwedent6rekenen.Gren- Beneden-oostenrjk,11,
/4degeogr.mj1ten zuiseloos w as de ellende en de verwoesting in den van W ienerisch-Neustadt,uit de vereenide omstreken van Leipzig, en m en raam de ging van de Schwarzp,
u (uithetW ienerW ald
de schade,aldaar door de eigenaars geleden) komend) en van de Pitten (van de grenzen

op meer dan 3 millioen thaler.Leiyzig zelt' van Stiermarken afdalend),stroomtdan nabj

z0u niet ontsnapt zjn aan devernletiging, of op de H ongaarsche grenzen in noordoostez00 de Verbondene Mogendheden het plan, ljke rigting langsBriick,wendtzichvoorts
om den terugtogtvan Napoleon onmogeljk te zuidoostwaartsnaarHongarjeenstortnaeen

maken, ten uitvoer hadden gebragt.De ne- 100p van 17geogr.mjlbj Hongaarsch-Altenderlaag van Napoleon bj Leipziy werd een burg zich u1t in de Donau. Op den regter
belangrjk fbit in dewereldgeschledenis,be- oever heeft men hetLeitha-gebergte,een uit-

langrjk in zjne gevolgen,vooralvoorSaksen, maar allerbelangrjkst omdat daardoor
het Fransche Juk verbrjzeld werd.Onderscheidenegedenksteenen wjzendemerkwaar-

loojer der Alpen van Stiermarken,die,eindelpk verbroken door de Leitha!bj Hainburq t0t de Donau nadert en hler metde

Klelne Cavpathen de Donaupoortvormt.Dat
digste plekken aan van den Volkerenslag, gebergte isslechts5-t0t700Ned.elhoog,maar

bjv.dezuilvan gegoten jzeropdenMonar- met schilderachtigetopgen gekroond.Op den

chen-heuvel,de steen Op den W achberg, het linker oever van de Leltha breidt de oostengedenkteeken van den prinsvon Sc/zfzurzdpldr.g rjksche vlakte zic'
h uit; men heeft er ten
bj Meusdorf,deNapoleonsteen bj den Thon- zuidwesten van Neustadt, langs de Schwarzau, het Steinfeld. De Leitha geldt a1s de
berg rnz.
Lelsewitz (Johann Anthon),een Duitsch grensscheiding tussehen de beide hoofddeelen
treurspeldichter, geboren te Hannover den deroostenrjksch-llonqaarschemonarchie.nazden Mei1752, studeerde te Göttingen in de meljk tusschen deDt
lltscheeriandenenH0nregten en kwam er in aanraking m et den garje,diemetdennaam van Cis-Leitkaansa
aldaar bestaanden pDichterbund''. ln 1777 en rrczld--& ïfAx s,sc/z gebied worden bestem werd hj landsschrgverte Brunswjk,in 1790 peld.
Leitha-kalk is de naam van eene kalkhofraad,in 1801 geheim Justitieraad,in 1805
voorzittervan hetpobersanitëtscollegium''
,en achtige kustvorming lanqsdezoomen derzee,
overleed te Brunswjk den lodenSeptember w elke in het tertiaire tjdperk hetW eeneren

1806. Als ambtenaar maakte hj zich hoogst
verdiensteljk doerzjnebekwaamheidenregtschapenheid en als schrjver door het treurspel: mlulius von Tarent (1776)9'. Hj was
z0o weinig voldaan over ztln eigen werk,
dat hj het handschrift eener bjna voltooide
XGeschiedenis van den Dertiglarigen Oorlog''
vernirtigde.

Hongaarschebekken bedekte.Hj isderhalve
tevinden langsderandenderoosteljkeAlpen-

burgh en met deze stad door een spogrweg
ter lengte van 40 minuten gaansen door eene

waartoe hj langs het Leithagebergte wordt
opgedolyen.

uitloopers rondom W eenen. De Leitha-kalk
is een watlosser ofvaster kalksteen ofkalkglom eraat, vaak vervuld met steenkernen en

conchyliën en poreus doorzjnetalrjke h0lten.Hj bevat milliporen,sterkoralen,bryo-

zoën enz., en 00k we1 beenderen van het
Lelth , eene stad in het Schotsehe graaf- dinotherium en van andere zoogdieren. Men
schap M id-lzothian, is de haven van Edin- genruikt hem als uitm untenden bouw steen,

Leitlm or of Lahi Timor is de naam Van
onafgebrokene rj van huizen verbonden.Zj
ligt aan den mond der Leith-Nvater bj de een schiereiland in den M olukschen Archipel
Fodh-baai en w ordt doordierivierin2deelen en vormt met Hitoe,waarmedehetdoor eene
gesplitst-Hetoudstegedeeltebestaatuitnaauw e, landstrook, de Pas van Beguala genaamd,
morsige straten, doch het nieuwere behoeft verbonden is, het eiland Amboina.Het land
niet onder te doen voor de fraaiste wjken is er met kalk- en zandsteenheuvels bedektj
van Edinburgh. T0t de m erkw aardigste ge- en m en verdeelt dit schiereiland in strandbouwen behoûren er het stadhuis,de beurs, enbergdorpln.
de bank,hetgebouw vool*inkomende regten,
Leitm erltz?de hoofdstad vaneenevenzoo
het badhujs en een groot aantal kerken.Men genoemd arrondlssement en districtin hetko-

vindtereeneLatjnsche school,eeninstituut ningrjk Bohemen,is bevallig op eene hoogte

voor am bachtslieden en eene openbere biblio- gelegen aan den regter oeverder Elbe,welke
theek. De haven wordt er gevormd .door 2 hier haren togt begintdoor hetBoheemsche
hoofden van aanzienljkelengte.Voortsheeft Middengebergte.Deze rivieriseroverspannen
men er 3 natte dokken,3 scheepstim merwer- door eene brug ter lengte van 550 Ned.el.
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De stad is de zetel van onderscheidene ligchamen van bestuur en regtspleging,alsmede
van een bisschop,en bezitruim 10000 inwoners, eene prachtige hoofdkerk#in 1054 ge-

dereurop.Turkei(inPetermann'
spMittheilungen''11861)''en volbragt reizen in Afrika en

vruchtbaren bodem en bevallige landschappen

t'ende kaart vervaardigde, verzamelde een

Azië.Gehoor gevend aan een lang gekoester-

den wensch,spoeddehj zichin 1860 naarde
sticht,11 andere kerken,eenbisschoppeljk gewesten van de Boven-Njl, vertrok over
paleis,een stadhuismeteenbelangrt
jkarchief, Soeakin naar Chartoem, bezocht Kordofanj
alsmede een aantal scholen en kloosters.voer de witte Njl op t0tGondokoro en t0t
Het district Leitmeritz.draagt wegens zjn de Bahr-el-Ghasal, waarvan hj eene uitmungroot aantalberigten,inzonderheid van Euroden nyam van pparadjsvan Bohemen''
.
Leltrim ,hetnoordoosteljkste graafschap pêsche reizigers te Chartoem , en keerde in
derIerscheprovincieConnaught,qrenstinhet 1861 met een rjken oogst naar Frankrjk
westen aan Sligo enRoscommon,lnhetzuiden texlg.Dochreedshetvolgendejaaxvertrbkhj
en oosten aan de provinciën Leinster eu U l- weder alsFranschconsulnaarAbessinië,waar
ster,eninhetnoordenaandeDonegalbaai.Het hj,in den strjd van koning Tl
teodorusmet
telt op 28,
8 Eq geogr.mjlomstxeeks 100000
inwoners, van welke 9/
'
Iadet0t de R.Katholieko Kerk behooren. Het land is vooralin
hetnoorden bergachtig en heeftgoedeweiden,

de Europeanen gewikkeld, gedurende een
etm aal in ketens w erd gesloten en na eene
langdurige gevangenschap te Hafat in 1863
wegens een banvonnis hetlandverlaten moest.

terwjlmen in dedalen envlakteneenvrucht- Nadathj in 1864 Kassalaen de Bogoslanden
baren, met zorg bebouwden bodem aantreft. ten noorden vanAbesqinièbezochthad,keerde

Deze wordtrtjkeljk besproeid doordeShan- hj in datJaarnaar Parjs terug en schreef
n0n,die uithet meerClean ontstaat en door een:rvoyageauxdeuxNils(1865,metatlasl''.
het meer Allen vloeit,alsmededoordeBonnet Tegen het einde van 1865 maakte hj een
en de meren Melvin en Macnean.De belang- aanvang metzjnereist
loor Klein-Azië,Merjkste voortbrengselen zjn er aardappels, sopgtamië, de Perzische Golf en de landen
haver en vlas.Men heefter vooralveelrun- van deIndust0taanKasjmir,maarhjmoest
deren en er wordteene rroote hoeveelheid afzien van zjn voornemen om den togtvanbotergemaakt.Denjverheld bepaalterzich daar naar Bokhara voort te zetten.Daarentebj de vervaardiging van groflinnen en aar- gen deed hj nieuwenasporingen in Turkje,
dewerk. De hoofdplaats van het graafschap dieechterafgebrokcn w erden doorernstige0nis Carrick on Shannon,dat slechts 1500 in- gesteldheid.Hj Overleed in zjne geboorteW oners telt.
plaatsden lstenFebruarj 1871.
Lejean (Guillaume),een vermaard reizi- Lejeune (Pierre François), een verdienger, geboren omstreeks hetJaar 1825 te steljk beeldhouwer,geboren te Brussel den
Plouégat-Guérand in het departement Finis- loden Maart1721, oefendezich aanvankeljk
terre,ontving zjneopleiding aan een theolo- in zjne geboorteplaats en begaf'zich vervolgisch seminarium en plaatste op l7-jarigen gens naarRome,waarhj omstreeks12Jaar
leeftjd zjne: rorigines bretonnes'' in het vertoefde. Daarna vestigde hj zich te StuttnJournaldeMorlaix''.Voortswerdhjambte- gart, waar hj in 1753 eerste beeldhouwer
naar bj de prefectuur, eerstte Morlaix en van den hertog van W iirtemberg werd.Op
vervolgens te Parjs,waar hj met gerirge gevorderden ouderdom keerde hj naar Brusmiddelen zjne kenniszucht zochttebevredi- sel terug, en overleed aldu r in 1780. Te
gen en zjne geschiedkundige studiën voort- Rome vervaardigde hj het marmeren praalzette.Toen schreefhj:pllistoire politique et graf voor den kardinaal de la rrlzzlofxïlle,te
municipale de la ville et de la comm unauté Stuttgart, een marmeren standbeeld van den
de Morlaix (1847)''- en pLa Bretagne,s0n Hertog van W iirtem berg, - voorts de beelhistoire et ses historiens (1850)''. W eldra den van Héraclês (Hércules)en Pallas(Miechter schonk hj de voorkeur aan de aard- nerva),enz.
rjkskunde.Reedsin 1848hieldhjzichbezig
Lek (De),eeneNederlandscherivier,vormt
met het plan eener reis in de binnenlanden een tak van de Rjn.Zj scheidtzich van
van Australië en na 1856,toen hj lid gewor- laatstgenoemdebj W jkbjDuurstede.stroomt
den was van hetgeographisch genootschap te

westwaarts langs Culemborg, Vianen en

Parjs,plaatstehj in hetpBulletin''dierver- Schoonhqven,en valtbj KrimpenindeMaas.

eeniging, alsmede in de pMittheilungen''van
Lekaln (Henri Louis), een beroemd acPetermann onderscheidene opstellen van aard- teur,geboren teParjsden 14denApril1728,

rjkskundigen inhoud.Zjneloopbaan alsreizigerbetrad hj in 1857 opeengebied,waaraan hj 00k later zjne krachten wjdde,
nameljk Zuropeesch Turkje. De Fransche

wjdde zich eerstaanhetvaderljk goudsmidsbedrjf,maargenoottevensonderwjsaanhet
collège-Mazarin,waar hj bj de tooneelspelen,door de leerlingen Jaarljks opgevoerd,

regéring belastte hem met uitgebreide naspo- de betrekking van souë etlr vervulde. Toen
ringen op het schiereiland van den Balkan, voorts na den Vrede van 1748 de gezellig-

en hj doorkruiste 6 Jaar lang (1857,1858, heid te Parjs een nieuw leven ontving,ver1867- 1870) dat gebied, om zjne taak naar bond Lekain zich met eenige Jonge lieden t0t
eisch te vervullen. Hj verzamelde nameljk het stichten van een afzonderljken schotlwde bouw stof voor eetz grooten atlas van 49 burg.Hier zag Voltaire hem in 1750 en was
bladen, van welke hj 20 voltooid heeft. verruktover zjn spel.W elried hj hem eerst
Daarenboven schreefhj eene: pEthnographie af om tooneelspeler te w orden, m aar toen
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Lekain te kennen gaf,datzjn daartoe?0n0men besluit onwrikbaar was,nam de dlchter
hem in huis,deed hem op zjn eigen tooneel
rollen vervullen en zorgde voor zjneverdere
opleiding. Na verloop van een halfjaarontving hj verlof)om op hetThéâtre Français
0I!te treden.In weerwilvan de groote toe-
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die afgevaardigd werden naar grootvorst Con-

dft
-fï/zl,een dereersteleden vanhetUitvoerend Bewind en de plaatsvervanger van den
minister van Eeredienst in de Voorloopige
Regéring. ontevreden met de dictatuur van

Chlopieki,omdat hj de NationaleConventie

vervangen wildezien dooreenevolksregéring,

Julchingen, welke hj er Oogstte, k0n hj poogde hj metanderen dien didatorte doen
eerst na verloop van anderhalfjaar a1s lid vallen, en toen Chlopieki de dictatuur neder-

van hetpersoneelaldaar aangenomen worden. legde, werd Lelewel gekozen t0t 1id van het

Zjne tjdgenooten,die hem zagen optreden NationaalBestut
lr.Tevensbleefhj president
en niet, zooals Marmontel, vjandig tegen van devadorlandsch-democratischeclub,waarhem gestemd waren, roemen uit êe'n mond door hj zich het verwjt van dubbelzinnigzjnedi
ger
pondige sttldie, zi
jn J
-tlist oordeel 0n heid op den hals haalde.Toen de Polen begevoel.Trouwens t0taan het einde

van zjneloopbaanwasdebewonderingkrachtiger dan de njd. Inzonderheid was hj een
meester in '
t gebarenspel, terwjl zjne gepaste voordragt den toon aangaf waarnaar
de overige adeurs zich regelden. Hj schit-

zweken, trok Lelewel onder een vreem den
naam door Duitschland en België naarFrank-

rjk, waar hj eerst te Parjs en daarna op
Lagrange,hetbuitengoed van Lafmyette,zjn
verbljfhield,maarin Maart 1833 verbannen
werd.Nu ginghj naarBrussel,waarhjzjne

terde vooral in hettreurspel,genoot wegens dayenaan dewetenschapwjdde en den29st
en
zjn edel karakter de algemeeneachting,en Mel1861overleed.Hetaantalzjnergeschriften, die allen getuigenis geven van grondig
overleed den 8sten Februal'
j 1778.

Lekkage (onder)verstaatmen hetgeheel
ofgedeelteljk wegloopen van deninhoudvan
ingescheept vaatwerk.MenOnderscheidtp- pld
en bnitengewonelekkage.V00rdeeerste,diebj

onderzoek, is zeeryroot.Zj loopen meeren-

deels over de geschledenis der aardkunde in
de dagen der oudheid en der middeneeuwenj
over ponningkunde 0n inzonderheid 0V0r de
iedere,o0k de meest voorspoedige,reis voor- gdschiedenis van Polen. Wj noemen: vPykomt,is de schipper,noch deverzekeraaraan- théas de Marseille etla géorraphi
e de s0n

sprakeljk.Deextra-ofbuitengewone lekkage temps (1836)'' - pGêographle des Arabes
is hetgevolg van eenzeeëvenement.Deschip- (1851,2 dl
n)''
,- gGépgraphied1moyenâge
per is daarvoor niet,de verzekeraar daaren- (1852- 1857,4 dln lnetatlasl'',- nNumismategen wè1aansprakeljk,tenzj hj zjneaan. tiquedtlmoyenâge(1835)'',- pDzlejePolsky
sprakeljkheid voor het geheel ofvoor een (1829)7'
,eenegeschiedenisvan Polen,diebj

deel heeft tlitgesloten door eene clatlsule of herhaling gedrukt werd en gevolgd door:
een beding in hetverzekeringscontract,in de rpolska odradzajaca sie (1843)'1,een verhaal
polis vermeld, rri.;van lekkayeOfvan zooveel van den Poolschen opstand van 1830 en 1831.
procentlekkage.Vaten metvloeibare w aar ge- Hj gaf van dit boek eeneFranschebewervuld,die gedurende de reis geheel ofbjna king met een vervolgdeel,getiteld:rconsidégeheel ledig geloopen zjn,kunnen,volgens rations stlr l'état politique de l'anclenne P0-

onze wet,v00rde vracht,averj en onkosten logne et sur l'histoire de s0n peuple(1844,
doo1
. den ontvanger-geadresseerde, geconsig- 2 dlnl'' hetbestedatoverPolen geschreven
neerde,aan den sehipper worden geabandon- is.Voortsleverdehj eene:pGeschiedenisvan
Litthauen en Klein-Rusland t0t aan hunne
neerd.Zie Cherte
parts
j en Verzekering.
Lelew el (Joachim),een vaderlandlievend vereeniging met Polen (1839)''y DDeoorPoolsch geleerde, geboren te W arsehau den spronl
teljke wetgeving in Polen (1828)7',

zlsten Maart 1786,bezocht aldaar hetcollège
der Piaristen, vervolgens de universiteit te
W ilna, en werd toen leeraar in de geschiedenis aan hetlycéum te Krzemieniec in Volhynië. D e Russische veldtogt belem merde

Oirkonden over taal en wetgeving in Polen
en Masovië in de 13de, 14de en 15de eeuw

king aan de universiteit te 'W ilna en werd
in 1816 hoogleeraar in de geschiedenis aan
de hoogeschool te W arschau en custos der
nationale bibliotheek aldaar.Nietlang daarna

achtenswaardig man en een uitstekend geleerde.

(1824)'',- poud-poolschebibliographietl8z31826,2 dln)'',- pGeschiedenisvanPolenonder Stanislaus Augustus (1831)''
, - rLa Poeenigen tjd zjne letterkundige werkzaamhe- logne au moyen '
a-ge (1846- 1851?3 d1n)''
,
den, doch in 1814 ontving htj eene betrek- enz.Lelewelwas een opregt republlkein,een

Lelie (Adriaan de),een verdiensteljk Ne-

derlandsch schilder, geboren te Tilburg den

vertrok hj als hoogleeraar naar W ilna en 19den Mei1755,oefendezich aanvankeljk in
verwierf er de algemeene achting;doch daar het teekenen zonder leermeester? maar ging

ervermoedens opkwamen,dathjingeheime vervolgens naar Antwerpen, waar hj onder

zamenspanningen betrokken was,ontvinq hj de leiding van Peeters en vervolgensaan de
in 1824 zjn ontslag.Daaropt0tafgevaardlgde académie zjne studiën voortzette.Daarna be-

naar den Landdag te W arschau gekozen, zochthj Diisseldorfen copiëerdeereen aantoonde hj zich door woord en schrift een tal portretten van Rubens en ran Dyek,als-

jverig bevorderaar van dePoolsche omwen- mede eenige historiestukken.Toen hj zich
teling in 1830.Om zich heen verzameldehj vervolgens te Amsterdam vestigde,vondhj
een kring van Jongelingen, die den opstand spoedig gelegenheid t0t het schilderen van
deden uitbarsten. Lelewel was één van hen, portretten, groepen en genrestukken.Hj 1e-
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verde er onderscheidene doeken aan Brentano, rpccpi.
s) en I'
nnekia, - voorts de Hyaânen 00k door vreemdelingenyvooraldoor En- flec:met een bol-achtigen wortelstok en met
q.De T1gelschen, werd zjn werk zeer op prjsge- de geslachten Mnscarien HyaeLntltu'
steld. Meermalen viel hem voorts eene eer- lipaeeae verdeelt men naar gelang van hare
volle onderscheiding ten deel,en hj over- rondstandigeOfonderstandigemealdraden.0nleed op den 3osten November 1820.- 00k der de eersten hebben de Seilleae doorgaans

zjn zoon Jan (f 25 April1845)waseenver- altjd een bolvormigen wortelstok,met de
gesiac,hten Allium, Gagea, OrsïfAp.#llfxvl en
dienstrljk beoefenaarderschilderkunst.
Lelleachtigen (Liliaceën) is eene één- Reilla.Een vezelachtigenwortelstokvindtm en
zaadlobbige plantenfam ilie,w ier ledenbollen, voorts bj deAnthericeae,van welkewj Asknollen Of wortelstokken dragen.De stengel pltodelusen Anthericzwnoemen.Deeigenljke
is enkelvoudig of vertakt, bebladerd ofbla- T'alipeae m et bûvenstandige meeldraden bederloos,één- ofmeel
jarir ofocerbljvend.De vatten de geslachten Tnlipa, Erythroninm ,
eitillaria en Petilium. - De besbladeren zjn enkelvoudlq,gaaf,gesteeld of Lilium , I'
stengelomvattend.W aar zlch een bolofwor- dragenden zjn de Smilaeeaemetde geslachtelstok bevindt,zjn dewortelbladeren Opge- ten Conral
laria, H.
.
vcrtwf
u enz. Doolyaans
hoopt, de stengelbladeren ongesteeld,en alle worden 0ok de Melanthaeeae t0tde Lelleachbladeren gewoonljk vlak zelden rond. D e tigen gerekend.H iertoe behooren de bekende
bloemen staan alleen,in trossen,in hoofdjes geslachten Veratrum en Colehieum.De Lelieen veelalin trosvorm ige sehermen,- zelden achtigen ztjn over den geheelen aardbodem
in aren.Zjzjnregelmatig.Hetbloemdek is verspreid, doch men vindt de meeste soorten
vrj, dubbeldrieblauig!en deblaadjesstaan in de gematigde luchtstreek. Meer bepaald
afzonderljk of zjn m1n ofmeer zamenge- staan wj stilbj:
groeid.Er zjn00k z-maal3meeldraden,zlch
De lelie (Lilium .
r.
). Dit plantengeslacht
op het vruchtbeginsel verheFend of op de onderscheidt zich door 6 afvallende,aan de
bloemdekblaadjes ingeplant.Hetvruchtbegin- basis een weinig zaâmgegroeide bloemdskblaselis 3-hokkig en eitjeszjn in grooten ge- den. Deze zjn ofstaande of omgekruld en
tale voorhanden.De stjl is eindelings 4e- van eene honiggleufvoorzien.De meeldraden
plaatst en de stem pel min ofmeer 3-l0bb1g. zjn onder aan de bloem dekbladen vastgeMen splitst deze famille in 2 afdeelingen, hecht, - de stjlis rolrond en destempel
nameljk eene gaaddoos- en eenebesdrayende. 3-lobbig. De 3-kantige zaaddoos bevat platzaâmgedrukte,vliezig-gerande zaden.De b01len zjn schubbig,de stengelsmetvelebladeren bezet, en laatstgenoemden brengen in
hunne okselsbolletjesvoort.Van desoorten
,?/
noem en wi
'
j de Ivitte 4:!'
J:(Lilium candidum
h
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L.
,zie bjgaandefquur)meteen bladerrjken
stengel en sneeuwwltte,in trossen geplaatste

bloemen, en de gele Jd/id (L.btllbiferum
L., zie bjgaande figuur) met eene saFraangele of rûode kleur.Voorts heeft men n0g de

T'
arksehe I:JI (L.Martagon L.
j, wier b0l
bcdem vindtmen aan den stengelgewoonljk
goudgele schubben draagt. Op een schralen

slechts ééne bloem . Te voren w erd de lelie
o0k in de geneeskunde gebruikt,doch thans

is zj door vorm , kleur en geur enkeleen
sieraad onzer tuinen.- Omtrenthetlelielie
der dalen raadplege men hetartikelDalkr%dd.
Lely (Pietex),zie onder Inaes.
Lelyveld (Fransvan),van beroep koopman en lakenfabrikantte Leiden w as tevens

I

l

A

ï. l

1)e Avitte lelle.

een jverig beoefenaarvan deNederlandsche

taal-en letterkunde en behoorde tot demede-

oprigters der Leidsche Maatschapkj.Alssecretaris van deze bezorgde hj de ultgave van

het 4de, 5de en 6de deel harex werken en
voorzag deze van voorredenen.Voortsmaakte

hj zich bekend door eene nieuwe uitgave

van: pB. Huydecopers Proeve van taal- en
De eerste verdeelt men in heester-ofboom- dichtkunde (1782 en verv.)'',welke eerstna
achtige, overbljvende en éénlarige leliege- zjn overljden voltooid werd doorRinioopen.
w assen. Tot de eersten behoûren de A loinae Eindeljk heeft men van hem :mBerigten en
m et de geslachten A loe en Yncca,- t0tde prjsvragen over het storten van olie,traan,

tweeden (verdeeld in Hemerocallideae en Tu- teer en andere drjvende stofen in zeegelipaceae) de Hemerocalleae met een vezeligen varen (1775)''. Hj overleed in den bloeides
w ortelstok en m et de geslachten Pltornâum

levens den 8sten M aart 1785.Menvindtonder-

(Nieuw-zeelandsch vlas), Po%antkes,Heme- scheidene handschriften van ran Lelyreld op
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comique,vervolgens op hetthéâtre derPorte
St. Martin en toen op dat der Folies dra-

debibliptheek derLeidsche Maatschappj van
Nederlandsche Letterkunde.
Lelyvelt (Matthys Johannes), een Nederlandsch romanschrjver, geboren te Rottvdam den 9denJulj 1797,wasaldaareenigen
tjd als boekhandelaar gevestigd en werd
vervolgens deelgenoot in de Nederlandsche
huurwaarborgmaatschappj te Amsterdam.I'
Jj

matiques.Hierbragthj hetmélodrama:pR0-

bert Macaire'', door hem j Slipf Amand en
Antier vervaardigd, op het tooneel,en dat
stuk werd 72-maa1 achtereen gegeven.Later
was Lemastre verbonden aan de Variétés en
werd niet zonder reden de Fl'
ansche Grrsck
schreef onder verschillende verdichte namen, genoemd.ln alle rollen wisthj hetpubliek
en wél onder die Van A. J. TJ2 Loon, onwederstaanbaar mede te slepen.Hj overW . Frlytzcgrf, A.
Linde, Beryeyk nan leed te Parp
'
-s den 26sten Januarj 1876.A'
II:Jenvan>*
1Onk zjn znon
/
ClnarlesFrld4.
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Naarden in N0vember 1785?be-

paaldezich bjhet
onderwjs en be-

Hj bekleedde 0nderscheidene betrekkingen bj het
lager onderwjs,
totdathj in 1828

j yjj
rj,
lj

we schetsen uit
de regtszaal en
den kerker enz.

zes), geboren te

haalde in 1819
den eersten rang.
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Nieuwe tooneelen uit hetstraf-

W

benoemd werd t0t
leeraar in de wiskunde aan het
gymnasium teAmsterdam , alwaar

hj den l7den 0ctober 1832 overleed.Hj schreef:
XLevensbeschrjving van Maimonides (1815)'' -

Geschiàdenis der
sterrekunst
(1819)''- rAllereerste gronden over de voor- en nadeelen
van het geljktjdig ofachtereenvolpend on-

De gele lelie.

Rom antische verhalen uit
de vaderlandsche geschiedenis (1842)'' rSchetsen ui
t het menscheljk leven (1843)''
, derwjs (1821)5' - pprjsverhandellng over
eegdochter of de aanslagopAntwer- de adjediva en adverbia (1821)'9;- rL0frDe pl

(1842,Q dln)'',

pen (1843)'', - rNieuwe schetsen uit het
menscheljk leven (1844)'',- mDe brandstichter (1845):7,- en pHuichelarj en verraad of
de aanslay op Bergen-op-zoom (1852,2d1n)''.
Lem alre (Victor),een Belgisch tooneeldichter? geboren te Gentden gden Februarj

rddeop J.H.van Swinden (1821),- ncrj.
tisch-exegetisehe verhandeling over hetH00g-

lied (1825)'',- rRedevoering over(
le 40dsdienst(1825)'',- ,D6 geestderTalmudlsche
leer of toelichting van den roman Levien
Sara (1826)5'1- rHebreellwsche syraakkunst

1826, hield zich ecrst bezig m et het goud- (1827)''
,- y
,Hebreellwsch-Nederdultsch woorsmidsbedrjf, schreef toen V00r het tooneel, denboek (1831, met S.J.M ulderj'',- en
on bepaalde zich daarnabj hetgravéren Op )
?Handleiding t0thet teekenen van land-,zeemetaalen edelgesteenten.Men heeftvan hem : en hemelkaarten (1826)'
'.
De hertogin (
le 1: Vanbalière, drama in 5
Lem berg, in het Poolsch Lwow en in

bedrjven,naarhetFransch (1844)'',- pLatude,drama in 5bedrjven en een voorspel,
naarhetFransch (1844)'', en rKeizerKarelbj Kwaêbette,oorspronkeljk bljspelmet
zang in êén bedrjf (1847)9: - Zie voorts
onderA
Kaire(Ze).
Lem aître (Frédéric), een verdiensteljk
Fransch auteur en tooneelschrjver,geboren
te Havre in Julj 1798,tradheteerstop te

het Latjn Le6polis, de hoèfdstad van het
Oostenrjkschekoningrjk Galicië,ligtaan da

beek Peltew ,in eennaauw ,d00:heuvels0msloten dal, en telt met de voorsteden om streeks 90000 inwoners,waaronderzich30000
Israëiieten bevinden. De straten der stad en
vooral die de< vooxsteden zjn in hetalgemeen fraai gebouwd. Men heeft er 31 R.en

Gr.Katholieke kerken,12 kloosters (waar-

Parjs in het Odéon,daarna in hetAmbigu- onder G vo0r nonnen),6 kapellen,eene ProIX.
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testantsche kerk, een Israëlietischen tempel beweging van 1848 werd zj gebombardeerd,
en 6 bedehuizen.T0tde merkwaardigste ge- waardoorvooralhetuniversiteitsgebouw groote
bouwen behooren er de R. Katholieke hoofd- schade leed.
kerk in spitsboogstjl,de Dominicaner kerk, Lem ercier (Louis Jean Nepomucène),
naar het modélder St.Pieterskerk te Rome een Fransts
h dichter en tooneelschrjver,gegebouwd,methetmarmeren gedenkteekenvan boren te Parjs den zlstenApril1771,trad
gravin D'anin .ftv/lpfzlq
sla, door Tkorwaldsen op ls-jarigen leeftjd reedsopmethettreurvervaardigd,en onderscheideneanderekerken, spel pMél
éagre'', dat çroote verwachtingen

hetfraaje stadhuismeteen hoogen toren,de deed ontstaan.Meer bkvalvond echter zjn:
Bchouwbnrg, het paleis van den aartsbisschop, hethôtelderinvalieden,in 1863 vûltonid, het algemeen ziekenhuis en de beide
spoorw egstations. D eze stad is de zetelvan
den stadhouder, van den Galicischen Landdag, van het hooggeregtshof,van een militair kommando,van 3 aartsbisschoppen,van

nLévite d'Ephraïm'' een stuk, dat in 1795
Nverd opgevoerd. Na hetdndigen zjnerstudl
*e
**n bepaalde hi
.j z
ich bj hetbeoefenen der

een super-intendenten van een opyerrabbtjn.
Men heeftervoortseeneuniversitelt(in1784
gesticht en in 1817vernieuwd)met35 hoogleeraren en ongeveer 800 studenten.Daarbj
behoorteeneboekerjvannagenoeg50000 dee-

In devolgende:rophis(1798)'',- plsuleet

deelen, 1625 handschriflti,10677 penningen
en m unten, en 6000 steendrukken, - alsmede een Rutheensch muséum en de biblio.
theek van graafDziednszycki.
Ten gevolge van hare ligging tusschen de
Zwarte Zee en de Oostzee bloeide er in de
middeneeuwen de handel, doch deze is na

van 1804 t0t 1828 in handen der regering
bleefj - nL'
ostracisme ou la comédie Vrecque (1808)M?- en rchrist.Col
omb (1809):1.
O0k noemen wj hetbljspel: Le corrupteur
(1822)''1- detragicomedie:XDame Censure
Ou la corruptrice (1826)'' - bet drama:rRichard III etJeanne Shore (1824)''- en de

letteren. Onder zjne treurspelen wordt de
hoogste l0f toegekend aan: pAgamemnon

(1796)//;hj had zich in ditstuk onderworpen aan de wetten derklassieke dramaturgie.

orovère (1803)'', rBaudouin empereur
(1808)'')- nLadémeneedeCharlesVI(1814)'',
XFredegondeetBrnnehaut1816),,- yrjjam
lemagne (1718)'', - rolovis (1820)', -

1en en 368handschriften benevens anderewe- 5Louis IX en Egypte (1821)''
, - en rtzes
tenschappeljkeverzamelingen,een botanische martyrsdeSouli(1825)''veroorloofdehjzich
tuin enz.é0k heeftmen er2seminaria,eene afwjkingen van die regels en vond om die
technische académie met vele hulpmiddelen, reden geene toejuiching.Zjnemeestberoemde
3 gymnasia, eene reaalschool,eene handels- historische comedie isrpinto (1808)''
,welke
school enz.Eindelj'
k vermelden wj hetNa- eerstin 1834 k0n worden opgevoerdenyroot
tionaal Instituut, aldaar gegrondvest door opzien baarde.Voortsvermelden wj:rRlchegxaafOssolinskimeteeneboekerjvan100000 lieu on lajournée desdupes'',een stuk!dat

den valvan Polen tegeljk metdenjverheid melodrama'sgluesdeux fllesspectres(1827)''
verdwenen. Toch begon hj na den aanleg
en pLes serfs polonais (1830)''.Groot is
der spoorwegen te herleven, terwtjl hetfa- wjdershet aantalvan zjne epische en didacbriekw ezen er zich langzam erhand uitbreidt. tische dichtwerken,zooals:,panhypocrisiade
M en heeft er inrigtingen, waar papier,m a- (1819- 1822,in 20 zangenl'',- ptz'Atlantichines, Btrjkhoutles, stearinekaarsen, naph- ade ou la théogonir Newtonienne (1812,in 6
tha,arak en rosoglio vervaardigdw orden,als- zangenl'',- ptzes'
a
-gesfrançaises(1803,in15
mede 4 brouwerjen, 2 stoommolens en 2 zangenl'' - en rlues chants héroïques des
stoombroodbakkerjen.Voorts bestaan er om- montagnards et matelots grecs, traduits en
streeks300 handelsirma's,waaronder zich 12 vers français (1824- 1825,2 dln)''.Eindeljk
boek-en steendrukkerjen,4 boekwinkels en schreef hj nog:pAlminty ou lemariagesa9 w inkels van oude boeken bevinden. T0t crilège, (1833)''
,- en mcours analytique de
gerief van den handel bestaan er banken, littôrature générale (1817,4 dln)''.Hj was
erediet-inrigtingen enz. Lemberg is het ver- 'lid van het Instituut, en overleed teParjs
eenigingspunt van den Karl-luudwig's en van den Tden Junj 1840.
den Czernowitzer spoorweg. T0tde uitspanLemierre(AntoineMarin)ofLemore,een
ningsplaatsen behoorterdenabjgelegenSand- Fransch tooneeldichter,werdgeborenteParjs
berg;00k iserin lateren tjdeenecitadélge- den lzden Januarj 14
M:3. Hj genoot eene
bûuwd. - De stad werd in 1259 door Lew zorgvuldige opvoeding en wekte, na het
ofLeoDtzzl/lozt
l
ïcz,qrinsvanHalicz,gesticht, voleindigen zjner studiën, de belangstelen zj ontwikkeldezlch spoedig,toen Halicz, ling van den pachter-generaalDupin,die hem
de voormalige hoofdstad des lands,doorde met den titel van secretarisaan zjne dienst
Tartaren wasterwoest.In1348werd zjdoor verbond.Hj dong meermalennaarden prjs
Casim'/ de Groote veroverd, en hj verhief bj de Académie en zag 6dichtstukken behaar t0t hoofdstad van de Poolsche provincie kroond.Ztlneerstetreurspel:cllypermnestre''
Rus.Zj verdedigde zich moedig tegen vjan- werd in 1758 opgevoerd en,ln weerwilvan
deldke aanvallen der Tartaren (15Q5), der de scherpe eritiek van Xre'ron,,m et grooten
Russen en Kozakken (1556),tegen Rakoczy bjvalontvangen.Alinder goedbevielen zjne
(1557),tegen de Turken (1672),alsmedete- volgende treurspelen. Van deze noemen wj:
gen de Zweden onderKarelXII (1704).Bj nLa veuve da Malabar (1770)'',- rBarnede verdeeling van Polen in 1772kwam zj velt(1784)'',- en pGuillaumeTe1l'.O0kleveronder oostenrjksch gezag,en bj devolks- de hj onderscheidene andere dichtstukken,
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zooals:5Lapeinture(1769)''1- sLesfastes
ou lesusagesde l'année (1779)''j- en ,Piè-
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Lemny,zieEendenkeoos.

Lem m us. Onder dezen naam vermelden

c
qs fugitives (1782)'. Hj werd lid derAca- WjJ*.
de'mie en overleed in armoede te St. GerLemnins (Levinus), een Nederlandsch gemain-en-Laye den 4den Jnlj 1793. Zjne ne08- en kruidkundige.Hj werdgeboren te
pOeuvres'' werden in 1810 door Pevrin in 3 Zierikzee den zosten Mei 1505,genoot aldaar
deelen in hetlicht gezonden.
en te Gent eenig onder#ijsenstudeerde te
Lem m a of kul
psfelliny noemtmen in de
redeneerkunde eene stelling,die alsbewezen
ofonbetwistbaar wordtaangenom en,ten einde t0tbewjsgrond eener te betoogen onderBtelling te dienen.Stellingenjin de wiskunde
bewezen dienen als lem mata in de w erk-

tuiqkunde, en in de analïtische wiskunde
bezlgtmenalslemmata stelllngenuitdealgebra.Een lemma onderscheidtzlch derhalvevan
eene hypothese,daardezelaatsteonbewezenis.

Lem m ege (Johan van) ofLemi
goleefde

in het laatstder 15deeeuw ,was een burger
van Groningen, en schreef eene kroniek ,
welke door Mattkaeus is Opgenomen 1
-n de.
Analecta veteris ao mediiaevi''.DieKroniek
begint met 1100, toen Groningen ommuurd
werd,en looptt0t1436,- hjbeslaatslechts

19bladzjden en schjnteen uittrekselte we-

zen uiteen grooterwerk,O0k ishetbekend,
dat de archlvarisvan DJSin hetbezitwas

Leuven ilz de geneeskunde en in de godgeleerdheid. Na sjyj: promotie in de genees-

kunde (1527) keerde hj naarzjneqeboorteplaatsterug,waarhj zieh een veertlgtalJaren met het beste gevolg aan de practjk
wjdde,dochnahetoverljdenzjnerets
htgennote
trad hj in den geesteljken stand,werd kanunnik te Zierikzee en stierfaldur den lsten
Julj 1568. Van zjne geschriften vermelden
wj: pDe astrologia liberunusetc.(1554 en
later)'',- vDeterminovitae liber(1553)''jmioblectamento
sDe honesto corporis et ani
(1638)''. - rDe occultis naturae miraculi:
(1559)''
, - rDe habitu etconstitutioneetc.
(1561)'', - nsimilitudinum ac parabolarum
quae in Biblllsex herbisatyuearboribuBdesumuntur diludda explicatlo etc.(1569 en
laterl'',- enpDeZelandissuiseommentrinluB
(1611)''.- Zjn zoon W ilielmu ,geboren te
Zierikzee omstreekshetjaar1530,wer; ljf-

van een handschrift,getiteld:rlohannes van artB van & ik XIV, koning van Zweden,
Lemego, burgemeester van Groningen,Chro- bleefdezen 0ok in de gevangenisgetrouw en

nyckevaq Groeninge enz.'',op179bladzjden. overleed,evenalszjn vader,in 1568.00khj
Lem m lng (Myodes).De poolstreken wor- heefteenige Latjnschegeschriften nagelaten.
den bewoond,doorkorte,dikkemuizen,die
Simon Z- pïsf,
s,eigenljk Lemeken,een beeen dikken k0p, korte ooren, een korten kend hekelschrjver.Hj werd geboren tusstaart on korte popten bezitten gangen gra- schen 1510 en 1520 teMargadantin GruuwVen onder de aarde en onder de sneeuw en bunderland, bezocht in 1533 de universiteit
dooreen eigenaardig maakseldertanden zich te Ingolstadt,en vertrok vanhier naar W itvan

onze muizen nnderscheiden.Zj voeden

enberg,waarhj vooralmetKelanchtkonbgzieh met knoppen, bessen,wortels en sten- t
vriend werd. Schranderj maar tevens vung
Z0
0r
gels;zjzjn
van geest, erbjterig en even
gerde hj velen,
z00 moedig als
zoodat men un
dehamsterywaarzjn wensch,0M:
mede zjinkleur
te W ittenberg
van haar sterk
eenhoogleeraarsovereenkomen ,

*'

1en geen voorraad,zaaar zoeken gedurende
den ge
heelen
Nvinter debenoo-
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ambt te verkrj-

gen, allerleibezwaren in den
weg legde.Vnpr-

algafhj groote

ergernis 40nr de
uitgave eener
digdespjs.Op harebeurtstrektdepoolmuis verzamelingvanpuntdichten(1538),waarinhj
oflemm ing ter prooiaan alderoofdieren van nietalleen vele W ittenbergers in een bespotDelemming.

hetvastGand,aan hermeljnen,marders,we- teljk daglichtstelde,maar o0k hulde bragt

zels,vossen,roofvogels,honden enz.Delem- aan den aartsbisschop-cardinaalAl
sreoât,den
mingvermenigvuldigtzich echter inyunstige tegenstander van Iuutlter,den beschermer der
Jaren verbazend sterk,zoodatdeze dleren in wetenschap.Hierovergebelgd,washetLutl-e
talrjke troepen voorwaarts trekken.Inzon- nietgenoeg den0gvoorhandenexemplarenweg
derheid over de Noorweegsche lemming (M. te halen en den drukkerte strafen,maarhj

Lemmus),diezelfsnûgaandekustderW itle bewerkteook,datdeschrjvervan deuniverZee gevonden wordt,hebben oudeschrjver: siteitwerdgerelegeerd.Dezewasinmiddelsnaar
allerleifabelsvermeld,bjv.datzjintroepen Baselvertrokken.Naauweljkshadhjhetdocuuitdeluchtkwamenvallen,en datdietroepen, mentder relegatie gelezen eneen enandervan
steeds ixl regte li
jn voorwaarts rukkende, Lutlter'sheftige strafpredikatie tegen hem verzich door heuvels heen e0n Weg baanden. nomen,toen hj zjne puntdichten,meteen
In Siberië en in de poolstreek van Amerika tweede boek vermeerderd, nogmu ls uitgaf
leefteen dergeljke lemming (M.hudschelus), (1538).In ditlaatste veroorloofde hj zich de
die des winters witwordt.
grofsteuitvallen tegen Imtker enzjneoverige
51*

'
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LEMNIUS- LEMOT.

tegen:tanders, terwjl hj ssaaadredenen saet
onkiesheden afwisselde. Camerc ius schreef
daartegen zjne ernstige en deftige:pElegiae
hodoiporikae'', maar gaf hierdoor aanleiding
t0teene pApologia''van Lemnins:waarin hj
zjne eerste yuntdichten yerdedlgde en op
nieuw çeweldlg uitvoer tegen Ltdher.Deze
nApologla'' behoort tot de merkwaardigste
letterkundige zeldzaamheden,maar nog zeldzamer is de door Lemniu onder den naam
Ivucins zNdcw .
gJnvenalis uitgegevene:pMona-

chopornomachia'',waarin hj,zooalshjreeds

lang qedreigd had; rde gruwelen van het
wellustlge W ittenberg eensaan den dag z0u

Jean zefzdf: Lemoine,gebgren te ParjB
in 1704,overleden den 25stenMei1778.Hj
was een der beste Fransche beeldhguwers
uit de voorgaande eeuw ,paar onderscheidde
zich meer door vuur en leven,dan doorge-

pastheid en zuiverheid van vormen.Hj genoot de bjzondere gunst van Lodetvl
jk XV
en hj heef
t dezen Vorstmeermalen te voet
en te paard afgebeeld.T0tzjnebeste voortbrengselen behooren degedenkteekenstereere
van Mignard,Crlbillon en I'
le-y teParjs.
Lemontey (PierreEdouard),eenFranBch
regtsgeleerde, geschiedschrjver en dichter,
geboren te Lyon den 14den Jannarj 1762,

brengen''
, indien men hem nietin zjne eer droey bj de zamenroeping derGenerale Sàherstelde.Dit vuilaardig geschrift,aanImther
opgedragen, is eene soort van comedie van
de gemeenste soort, waarin Ten'lts,Imtlterj
Spalatin'as, hunne vrouwen met hare min-

ten ln 1789 door een klein geschrifter niet

weinig t0e bj,dataan deProtestanten het
burgerregt weder werd toegekend.Alsafgevaardigde van het Rhône-departementvoegde

naars,benevenseenigebjpersonen deontuch- hj zich in de Nationale Vergadering bj de
tigste gesprekken voeren.Niettemin zag Lem- constitutioneel-monarchale partj en zochtde

ni'
us in 1540 zich gejlaatsta1sl
eeraaraanhet overdrevene eischen der volksmennerszooveel
gymnasium te Chur ln Graauwbunderland,en mogeljk te matigen.Ook gelukte hethem,
hj overleed aldaarden Q4stenNovember1550. een groot aantalafweziyegeleerden,kunsteVan ljne overige werken vermelden wj: naars en reizigers,op w1e men de emigratieAmûrum libriIV (1542)''- jneenever- wet wilde tnepassen,van hetverderfte red-

hling der sodyssee (1549,2 dln)'.
den. Bj de beraadslagingen over LodewUk
Lem nès.thans D mno, o0k we1eensSta- XVI gafhj getuigenisvaneenmenschlievend

Ii-dl: genaamd, het grootste eiland in het en moedig karakter.Gedurende de heerschapnoorden van de Aegaesche Zee,tusschen den pj vanhetSchrikbewindvertoefdehijinZwit-

Athos en de kustvan Trojegelegen,isvan serland, en eerst na den va1 dexbergpaxtj
vtylcanischen oorsprong,zooals bljkt uitde keerde hj naarFrankrjk terug.Laterleefde
d
a'âr aanwezi
ge zegelaarde (terra sigillata), hj ambteloosen volbragteenereisnaarItahet meerschulm ,de warme bronnen enz.De lië.Nadathj zich wederteParjsgevestigd
thansrustende vuurspuwende berg Mosychlos had, belastte de regéring hem en 2 andere
werd door de ouden aangemerkt alsdewoon- geleerden in 1804 met de censuur der t00-

plaats van Hepltaestns(Vulcanus),aan wien
in het algemeen het geheele eiland gewjd
was. D it laatste, van het westen naar het
oosten 4 geogr.mjllang en half zoo breed,
is bergaehtig en nietzeerboomrjk,maarvoor
den graan-en wjnbouw uitstekend geschikt.

neelstukken,waardoor hj zich vele onaangenaamheden berokkende. Na de Restauratie werd hj directeur-generaalvan den boekhandel en in 1819 lid van de Académie.Hj
overleed te Parjs den g6sten Junj 1826.Van
zjne opera's werd:ppalma ou le voyage en
De oudste bewoners waren beruchte zeeroo- Grèce'' sterk toegeluicht. Voorts schreefhj
vers. Door M iltlades werd het eiland aan den roman: pLa famille du Jurajou ironsAthene onderworpen en met Atheensche ko- nous à Paris (1804)'1
,- alsmede hetuitmunlonisten bevolkt. Er waren in ouden tjd 2 tend:. nEssai stlr l'établissement monarchique
steden nameljk Hephaestia op de oostkusten de Louis XIV (1818)'',gevolgd doordeniet
Myrina op de westkust.Op deplek vanlaatst- mindèrvoortreleljke:pHistoiredelarégence
genoemde bevindt zich thans de nieuwe stad etdela minorité deLouisXV (1832,2d1n)'',
Limno,de zetelvan een Griekschen aartsbis- welke hj op aandrang van Napoleon,diehet
schop, met een kasteel en 1000 inwoners. geheim staatsarchief voor hem toegankeljk
Het geheele eiland teli er omstreeks 24000, stelde, op het papierbragt,terwjlzj eerst
bjna allen Grieken. Alleen in de hoofdstad na deJulj-omwenteling in het licht k0n verw onen eenige honderden Turken.
schgnen.Dltlaatstewerk isnietopgenomen
Lem oine of Lemoyne is de geslachtsnaam in zjne poeuvres(1829,5 dln)''.
van tw ee Fransche kunstenaars,te weten:
Lem ot (François Frédéric),een verdienI'
ranLoLs.
rezzloîxd,geboren teParjsin1688. steljk Fransch beeldhonwer,geborenteLyon
In 1718 werd hj lid derAcadémie,ging in in 1773, oefende zich eerstonder de leiding
1724 naar Italië en zag zich in1736benoem d van Dqionr te Parjsj verwierfden grooten
t0t eerste schilder des Konings.In een aan- prjs door een basrelièf, osalomo's eerste
va1 van zwaarmoedigheid maaktehjden 4den regt''voorstellende,en vertrok toen meteene
Junj 1737 een eindeaan zjnleven.Hjwordt toelagevan Lodewi
jk XVInaarRome.GedllEenoemd a1seen derlaatsteschildersuitden rende de Omwenteling moesthj dienenonder
tjd van Lodewi;k XIT''
,dienietgeheelen al Pieheyr. en verkeerde geruimen tjd in Italië
wegzonk in den poeldergemaaktheid.Zjn en Frankrjk in benarde omstandigheden,totprachtigst voortbrengsel is het plâfond van dat hj in 1795 belastwerdmetde vervaarde groote zaal te Versailles, eenr voorstel- diging van een reusachtig standbeeld van het
ling derapotheose van Hlraclls(He
'rcules). Fransche volk.Daarna beitelde hj voorver-

LEMOT- LENCLOS.
schillende vergaderzalen de standbeelden van
Numa T- ydJïl#,Cleero,.
& pi#l:,Brutusen
Im- gus,- voorts'voor Napoleon I demar:aeren stzndbeelden van eene Bacchante,van
Ian W> f,den wagen en de zinnebeeldenvan
zegepraal en vrede van den triomfboog van
het Carousseljhet groote basrelièf voor de
colonnade van het Louvre, het standbeeld
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eerstgenoemde plaats eene geogr.mjl? bj
laatstgenoemde 2 geogr.mjlbj eenedlepte
van 20 Ned. el.Verder benedenwaartsis de

breedte geringer,nameljk bj Boeloen slechts
lidegeogr.mjl,dochaanharen mond ll/sde
geogr.mjlbj eene diepte van slechts5 t0t

8 Ned.e1.Haarbovenloop bevriestin octoberj
haar benedenloop,ten noorden van Jakoetskj

van Mnratenz.Na deRestauratieleverdehj reeds in September. Bj Katsjoega is zj in
hetruiterstandbeeld van Hendrik IV voord:n het midden van Aprilreedsbevrjd van js,
Pont Neuf,en dat van Lodewnk XVIvoor en aan haren mond eersttegen heteindevan
de Place Bellecourte Lyon.Hj werd1idvan Junj ofhetmiddenvanJulj,-.somtjds00k
hct Instituuten hoogleeraaraan deAcadémie in hetgeheelniet.Men vindter in zee vele

vanBeeldendeKunstenteParjs,onderscheidde jsbergenjdieerop hetstrandzittenenonbezich door een zuiveren smaak,eenesierljke wejeljk bljven.Gedurende het krujen der
g
roepéring en eene zorgvuldigeuitvoering,en rivler Ofbj hoog waterhebben erd'eoevers
overleed ln 1827.
veel te ljden.De snelvlietendebovenloop is

Lem ures (Maniae,Larvae) noemden de hier en daar doorsteile ofschilderachtige rotOuden zielen van afgestorvenen:voo1
.alz00- sen ingeslotan,terwjl verder naar beneden
danige, die de menschen plaagden of bena- heuvelreeksen,rotsblokken,weidenensteppen
deelden.Zj verschenen desnachts,weshalve elkander afwisselen. T0t aan den mond der
men hen nachlgeesten ofzwarte.çdddfezlheette. Aldan is het landschap op de beide oevers
Om hen uit hunne woningen te verbannen, zeer merkwaardig; daarna worden de oevers
werden den 9denj llden en 13den Mei des vlak en beneden Shigansk stroomt de rivier
nachts feesten gevierd, lem-ia,leml
tealia of door de nooit-ontdooide Toendra. Aan hare
rem- ia genaamd. De vader des gezins begaf zoomen vindtm en vele tanden van den voom
zich dan om middernacht barrevoetsnaareene wereldljken olifant.Zj bevatveelvisch,een
bron, reinigde zjne handen, keerde terug, hoofdvoedselvoor de oeverbewoners de Boenam zwarte boonen in den mond en wierp raeten en Jakoeten.De Lena heeftongeveer
deze, zonder om te zien,t0t negenmaal t0e 500 zjrivieren, van welke de Kirenga, de
over het hoofd, telkens met de woorden: W itim,de Olekma,de Aldan en de W il
jei
DHaec eg0 mitto4hisfabismemeosqueredimo devoornaamste zjn.
(Ditzend ik u;metdezeboonen koop ik mj
en de mjnen 10s)''.Daarop reinigdehj nogmaals zjne handen, sloeg op een koperen
bekken en sprak negenmaal op smeekenden
toon:rManes exite paterni(Gaatuit,zielen
dervoorvaderenl%'.Nuk0nhjzichomkeeren,
en daarmede was de plegtigheidafgeloopen.OmtrentLemures(Spookdieren)raadplegemen
het artikelAap.
Lena (De), de oosteljkste der 3 groot'
e
stroomen van Siberië,in hetgouvernementIrkoetsk en het gebied van Jakoetskvoortkron-

kelend over een afstand van 300 geogr.mjl,
heeft eene stroomontwikkeling van 600 geogr.
mjlen een stroomgebied van 37100 D geogr.
mjl.Zj ontspringt ongeveer 40 geogr.mjl

Lenaerts (Hendrik), een verdiensteljk

Vlaamsch letterkundige,geborenteAntwerpen
den zosten November 1842,studeerde aan het
athenaeum aldaar en werd in 1860leeraaraan
de school voor middelbaaronderwjsteAntWerpen. Van 1861 t0t 1863 woonde hj de
lessen bi
j in de welsprekendheid, gegeven
door Jan rc> leers,en behoorde weldra t0t

de beste redenaars der stad.Zjn zwak ligchaamsgestel was echter niet bestand tegen
de inspanning,die ervan gevergd werd,zoodat hj in 1869 zjn ontslag vroeg en den
14den November 1870 overleed. Hj leverde
bjdragen in de rvlaamsche School'' en in
andere tjdschriften,schreefstaatkundigeopstellen ih dag-en weekbladen,en gafvoorts

ten noordoosten van Jakoetsk en op 4 geogr. in hetlicht: pEdelm oedige w raak'',eene n0-

mj1 van den noordwesteljken oevervan het velle,- ovrnuwenlist'', een roman,in 1865
Bakalmeer,uit den gletseher Beresowya-Gori eerst opgenomen in een dagblad te Antwervan het Baikal- of W ercholenisch gebergte- pen,- en rDe Grondwet(1869)''
.
Eerststroomtzjzuidwestwaarts,verdernoord. Lenauqzie Niembselt.tl01 Streltlenaq-'
waarts over W ercholensk naar Oest-lloetsk,
Lenelos (Anne),gewoonljkNinondeJ'f0zwaar zi
J* bevaarbaar &vordt, dan noordoost- 010.
%geheeten,eenealgemeenbekendeFransche
waarts over Kirensk,W itemsk en Oleminsk vrouw ,geborenteParjsden 15den Mei1616

totaan Jakoetsk (620N.B.
),- wjders in uit een adelljk geslacht,verloorxeedsvrûeg
talrjke kronkelingen noordFaarts langsOest- hare ouders en was op ls-jarigen ouderdom
W ilnisk, Shigansk (66046' N.B.), Siktach meesteresvan hare daden.Zj hadzelvevoor

(
700N.B.)gn Boeloen,en stort met19ar- hard opvoeding gezorgd vooraldoorhetlezen
men zich u1t in de llszee met eene delta, der geschriften van Montaigne, bepat veel
die zich t0t 78ON.B. uitstrekt en ten zuid- smaak en geestigheid, danste sierljk en onwesten van de eilandengroep Nieuw-siberiö derscheidde zich doorhaar 4ezang en klavi
er-

gelegen is.Bj Jakoetsk bereiktde Lenade spel,zoodatzj weldra omrlngd wasdooreen
vlakte en heeft een tragen 100p en eene ge- drom van aanbidders. Intusschen nam Ninon

deelteljk zeerondiepebedding.W egenshare hetbesluitom geeneandereboejentedragen
talrjke eilanden,vool'
altusschen Jakoetsk en dan die van schrander overleg.Zj kooseen
Shigansk, is deze rivier zeer breed,- W minnaar volgenshaar smaak en liethem va-
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ren,wanneerhj haarnietlangerbeviel.Men

Lengerke. Onder dezen naam vermel4en

vermeldt, dat de cardinaalde AycF
zeliel eerst wj:
haar gunst genoot;op hem volgden Coligny.,
Aleœamder rpp, Lengerke, een uitstekend
Fillrcellz,de markieB de &SJ/.gIJ,deConde', schrjverophetgebiedvan den landbouw.Hj
de hertog de ZeocAe/àlccllf,drmaarschalk w erd geboren den 3osten M aart 1802, z0u

d'Albret,,de mprschalk dbEstrles,d'Elat, dienst nemen bj de marine,doch ondernam
Gov ville, Zz
ccAa'tre en, toen zj reeds een een togtnaar Noord-Amerika en W est-lndië,
gevcrderden lerfljd had bereikt2de abbés welkehem afkeerigmaaktevan zjnebestemGldoyn en Chatea%n-f Daar ztl van hare ming.Daarnalegdehj in Silézië zich eeniqe
mi
nnaars geene jeschenken aannam en hun Jaren t0eop den landbouw ,diende 2Jarenm
alleen om zinnelpke beweegredenen hun af- Holstein a1sbestuurdereenerboerderj,dee;
Bcheid gaf, bleven alle voormalige gunstelin- eenereis door Duitschland,vertoefde eenigen
gen t0t haren vriendenkring behooren.V00r tjd in dewoning van zjn leeraarKarsten te
'toverige gedroeg zj zich metwaardighei; Rostock?en werd toen eigenaarvan hetlanden welwillendheid.Om zonderzorgen te klm- goed Wlesch bt
jWismar,hetwelk hj eerlang
nen leven,kocht zj voûr haar geheele ver- ln een uitmuntenden toestand bragt.om zich
mogen eene Jaarljksche ljfrente van 8-t0t uitgebreider werkkring te bezorgen, pachtte
10000 livres.Bj voortduring bleefharew0- hj voorts goederen in Holstein,en vestigde
ning hetvereenigingspuntvan arvazienljkeen zich na aooop derhuurjarenin Liibeck.Hj
Klentvolle persnnen,terwjlJongelieden zich leverde eene: yReise durch Deutschland in
derwMrts begaven als naar eene leerschool besonderer Bçzlehung au? Ackerbau und Inva
n smaak en goeden omganj.Geleerden en dustrie(1839)'',- pLandwidhschaftlicheStadichters kwamen haar dikwpls raadplegen: tistik der deutschen Bundesstaaten (1840,Q
Scarron kwam haarzjneromansvoorlezen, l
d1n)',- rLandwirthsthaftlichesCnnversationb
Daint-Erremont zjne gedichten,Molorezjne exlkon (1835-1838,4 dln,en 1d1n suppleAljspelen,Fontenelle zjne zamenspraken en ment(1842)''
,- pDarstellung dermecklenb.
Laroehefoueanlt zjne wjgeerige bespiegelin- Pferdezucht (1840)'', en sAnleitung zuP
gen. Toen Christina,konlngin van Zweden, praktischen W iesenbau (1844, 2de drukl'',
na hetnederleggen harerkroonParjsbezocht, zoodathj in 1841alshoogleeraarin delandwildezj Blechts2bezoekenafeggen,nameljk bûuwwetenschap en tevens als oeconpmieraa;
bj Ninon en bj deAcadémie.HoewelNinon naar Brunswjk geroepen werd,vanwaarhj'
bekend was weqens hare wispelturigheid en reeds ill 1842 a1ssecretaris-yeneraalv00rzaongodsdienstigheld,dongen achtbare vrouwen ken van landbouw in Pruisslsehe staatsdienst
naar haren omgang en naarharevriendschap. overging en naar Berljn vertrok.In diebeZj had het leven geschonken aan 2 zonen; trekking redigeerde hj de: pAnnalen der
de één Laboissièregenaamd,overleed in 1732 Landwirthschaft in den königl.preusz.Staat

a1s ambtenaarbj de marine te Toulon,en (d1 1- 4,1844- 1852)''.Voorts schreef hj:
men verhaalt,dat deander,zonder Ninon als rDi
elsndlicheArbeiterfrage(1849)',- pverzjne moeder te kennen op haar verliefd,bj handlungen'' van het in 1850 te Berlgn gehçt vernemen der waarheid zich doorstak. houden conyrèsenstichttein1852een:rLa,
ndN'
%non overleed den 17den October 1706.Aan wirthschaftllche Jahresschrift''1 alsmede met
den Jeugdigen Voltake had zj 2000 livres M entzeleen:pLandwirthschaftlichenKalender''.
-gelegateerd tot aankoop van boeken. M en Men heeft eindeljk van hem :pDerMaïsbau
meent,dat zj deschrjfsterisvan:pLa c0- (zde dxuk 1851)''
,- npreuszensKardenbau
(1852)'', - en rDie Heckenzucht (3dedruk,
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briemen. in de werken van Saint-Evremont 1860)'*.Hj overleed teBerljn den 23stenDeopgenomen.

Lende (De)oflendesteeeknoemtmen den

cember 1853.

Cösar ron Lenperke,een verdiensteljk uit-

achtersten buikrand en wel de benedenwaart- legkundige en dlchter.Hj werd geboren te
sche voortzetting van den rl
14 terlengtevan Hamburg den 3osten Maart 1803,bezoehthet

de5lendewervels.Zjbestaatu1tgrootemassa's Johannaeum aldaar en wjdde zich eerstte
spieren,zooals de ruggespier, de vierhoekige

Breslau en toen te Halle aan de studie der

lendespier en de musculpspsoas.Vôör delen- godgeleerdheid en der Oostersehe talen. In
denen liggen debeidenieren en hetklimmend 1829 vestigde hj zich te Königsberg,waar
en dalend gedeelte van den endeldarm.Aan hj in 1831 t0tbuitengewoon en in 1835t0t

weerszjden loopen naar delendenen 2slag- gewoon hoogleeraar in de theologie benoemd
aderen,die van de buikaorta afkomen.Daar- werd.Zjnelessen,die zich hoofdzakeljk bj
mede kom en evenzoovele aderen overeen,die het Oude Testament bepaalden, werden druk
zich in de onderste holle ader uitstorten.De bezocht,maar wekten 00k doorzjn vrj en
zenuwen der lendenen ontspringen uitdeach- wetenschappeljk onderzoek meermalen de erterste takken der lendezenuwen.
gernisderkerkeljkepartj.om zich aan hare
Leng (Gadus Mûlua L.) isdenaam van aanvallen te onttrekken, verwierf Lengerke
een zeeviseh,die sterk met kabeljaauw over- in 1843 door zjne benoeming tothoogleeraar
eenkomt,eene Ned.el lang wordten menig- in deOosterschetalen zjneverplaatsingnaar
vuldiygevangen wordtindeNoordzee,inzon- de philosophische faculteit.Hj had evenwel
ëerheld op de kustvan Noorwegen,terwjl oneenigheid met de l'egéring, nam in 1851
men dien docr kem te droogen in stokvisch ztn ontsla ,.en overlegd ts Elb
ng.den 3d,
en
,i
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schriften en kleine werken over Syrische let- verduisteringen der manen van Jupiter, -

terkunde,schreefhj commentarenop pDaniël door signalen, - door sterbedekkingen,(1835)''en ,De Psalmen (1846,2 d1n)'',als- en vooral door den telegraaf,- voorts n0g

mede het geschied- en oudheidkundig boek: door meting van maanshoogten en maanscul-

XKenâan (1843)''.W jdersheeftmenvanhem:
DBilderundSpriiche(1844)'',- rluieder(1840)':,
chte (zde druk 1838)'',- zyW eltgepGedi
heimenisse (1851)'',- en rLebensbllderbuch
(1852)''.
Lenglet du Fresnoys (Nicolas), een
Fransch schrjverjgeboren te Parjsden 5den

minatiën, en door maansafstanden (nameljk
van vastesterren).Hetberekenen derlengte

Op zee is voor den schepeling van het hoogste belang,en daarvoor bestaan verschillende

formules,terwjlhj tevensmethetbehande-

1en derw aarnem ingswerktuigen,metde correctie der waarnemingen en m et hetgebruik
October 1674, studeerde aldaar en baarde der tafels bekend m oet w ezen.- De astroreeds vroeg opzien doorzjne geschriften.In z3o-lc/l: lenyte van een hemelligchaam is ge-

1705 werd hj eerstesecretarisvan denkeur- 1jk aan den boog derediptica,begrepen tusdie te Rjsselzjn verbljfhield.W eldra ech- chaam en hetvoorjaarsnachteveningspunt.Van
ter nam hj zjn ontslag om zich onverdeeld dit laatste afrekentm ensteedsoostwaarts.aan zjne studie te kunnen wjden,en later T0tbepaling van lengtetafelsheeftmensedert
konden zelfs 4e schitterendste aanbiedingen langte ParjshetBureau deslongitudes,terhem niet bewegen, om zich van iemand af- wjleenedergeljkeinrigting0okteGreenwich
hankeljk te maken.Bj herhaling werd hj niet ontbreekt.
wegens zjne geschriften in de Bastille opge- Lenige (Cynthia),eene Friesche dichtesloten.Bj het lezen van een boek in slaap xes, geboren te Makkum den 6den Novemker
geraakt, viel hj van zjn stoelin hetvuur, 1755, overleed aldaar den 3den October 1780.
en overleed den 16denJanuarj1755.Vanzjne Hare rMengeldichten''zjn in 1782 doorJ.&
talrjke werken vermelden wj zjneuitmun- Jonyk, J. Jordens en J. A . Wlckdr in het
tende:rllistoiredeJeanned'Arc(1753- 1754, lichtgegeven.
2 dln)'',- rllistoire de la philosophieher- Lenne (De), een riviertje in Westfalen,
métique (1742, 3 d1n)'',- rMéthode pollt
- Ontspringt op denK ahlenastenbergtennoorden
étudierla géographie(1716,10dln;4dedruk van Berleborg,vloeit eerst zuid-,dan noord1768)' - nMéthode pour étudier l'histoire westwaarts door een bevallig dal,verlaatb0(1713,1Q dlnq1772,15dln)'',- rTablettes ven Altena hetgebergte en stort na een l00p
chronologiquesdel'
histoire universelle(1744; van 171/: geogr.mj1bj Hohensyborg bene2de druk 1778)''
,- en rGéographiedesen- den W esterhofen zich uitin deRhur.Inhare
fants(1736)''.
nabjheid heeft men het Lennegeberyte, dat

vorst van Keulen,JosepltOJ:z/
zez
l:ronBaiern, schen den breedtecirkel van dat hemelligz

Lengte. De ligging eener plaats op aarde

wordt bepaald doo1-hare geographisehe breedte

zich in den Hommertterhoogte van650Ned.

elL
verheft.

(afstand van den evenaar) en doorharegeoenne(PeterJosephl,eenuitgtekendaan/rtœF
zïdcF
zd lengte, nameljk haren afstand vpn legger van tuinen en parken,geboren teBonn
ot
een aangenom en meridiaan. Beide afstanden den 29s
tenSeptember1789,bezochthetgqmworden in graden uitgedrukt. M en telt van nasium zjner geboortestad, maar bemoelde
den eersten meridiaan af Oostw aartsen w est- zich,als zoon van 'sKeurvorsten Hoftuinier,

waartst0t1800(ooster-en westerlengte).Sederteeneverordening,in 1630 doorLodelmjk
XTTJ, koning van Frankrjk uitgevaardigd,
is de meridiaan van Ferro,een der Canarische eilanden, door vele aardrjkskundigen

veel metde kruidkunde.In 1811 begaf hj
zich voor zjne verdere vorming naar Parjs

aan van Parjs bevindt,- 'tgean nietv0lkomen juistis.Desterrekundigen in Frankrjk beschouwen als eerste meridiaan dien
van de sterrewacht teParjs,en diein En-

van Keizerljktuin-ingenieur,denlastom een

dien van de sterrewacht te Greenwich. -

nen, om de toenm aals vernielde vestingwer-

en volbragt in 1812 eene reis door Duitschland en Zw itserland om de fraaiste parken
dier landen te leeren kennen. Te W eenen

als de eerste beschouwd,en men neemtaan, wjdde hj zich mettjveraan dekruidkunde
dat deze zich op 20O W .L .van den m eridi- en ontving erin 1814,tegeljk metden titel
plan te ontw erpen t0t vergrooting en ver-

fraajing van den tuin van Laxenburg, w elk plan vervolgens uitgevoerd werd. In
geland, gevolgd door de meeste zeelieden, 1815te Bonn teruggekeerd,ontwierphjplanW anneer de lengte van 2 plaatsen Jt
list één ken te Coblenz in een aanleg teherscheppen,
graad verschilt,is het op de oosteljkste 4 en in het voorjaar van 1816 werd hj naar
minuten vroeger middag dan op de andere.
Immers wanneer men 360 - hetaantalgraden - deelt in het aantalm inuten van een
etm aal,is de uitkom st = 4.Alzoo geefteen
lengteverschil van 15O een verschilvan één

Potsdam geroepen, om er een aanleg voor
den prins von H ardenbery in orde te brengen.
D ie aanleg viel zoozeer in den smaak van
den Koning,dat hem hetaanleggen van parken enz.te Potsdam? te Sanssoucienz.0p-

turrin tjd.Men heeftdusslechtseennaauw- gedragen werd.In dlen tjd zorgde hj 0A
keurig loopendtlurwerk (chronometer)eneene voor den aanleg van Charlottenhof en van de
waarneming van de hoogte van een hemel- Russische kolonie.Laterregeldehj den aanlicht noodig, om de lengte aan boord te be- 1eg op den Babelsberg en veranderdehjte
rekenen. Voorts bepaalt men de lengte aan Berljn deDiergaardeineenVolkspark.Voorts
flwélale Mjflihq Il
vgnflvlzx
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schen tuin enz. In vele groote steden van

derljk bewind verloor hti in 1787, na de
komstderPruissen,zjnebetrekking en bleef
ambteloos t0t 1795,toen hj t0t1id van het
Comité van MTaakzaamheid gekozen werd.
Kort daarna vertrok hj als provisioneelrepresentant des volks naar 'sGravenhage,en
nadat hj 00k t0t lid van decommissiet0t
de zaken der Oost-Tndische Compagnie was
Jokannes .
DJI6JI van Lennep ! een verdien- benoemd, zag hj zieh teruggeroepen naar
steljk Nederlandsch letterkundlge.Hj werd Amsterdam , Om aldaar zitting te nemen in
geboren te Leeuwarden in November 1724, het comité van Justitie.W eldra was hj er
Duitschland heeft hj voorts de aanlegkunst
op geniale wjze in toepassing gebragt.Hj
overleed te Potsdam '
den 23stenJanuarj1866,
en zjn borstbeeld isgeplaatstin dentuinvan
Sanssouci.
Lennep (Yan). onder dezen D8am V0rmelden wj:

sttldeerde te Franeker en te Leiden,enwerd voorzitter,en schoonslechtst0ttweedeplaatsill 1752 hoogleeraar te Groningen en in 1767 vervangervan den representantgekozen,moest

te Franeker.Hierwerd hj weldraongesteld hj zich wedernaar'sGravenhagebegevenen
en overleed in Februarj 1771 teAken,wer- zieh aldaar vestigen.Onderscheidene commisNçaarts hj
had.
zic
Hj
h t0
st
chr
hee
rf
st
:elzjnergezondheid siën werden hem toevertrouwdeninDecember
begeven
5ColuthiraptusHe- 1795werdhj00kt0tvoorzitterderRepresentanlenae, graece et latine Cum notis variorum ten benoemd.Toen echter in Januarj 1798
(1747)'',- soratio delinguarum analogia ex de Nationale Vergadering in eene Constianalogicis mentis actionibusprobata (1752)''
? tuérende herschapen werd#nam van Z:zll@
io de altitudine didionis sacrae Novl zjn ontslag,doch weldra moesthj weder
porat
Testamenti etc.(1763)'',--pphalaridisEpis- als lid van de Tweede Kamerzitting nem en,
tolae (1777)''1 - en pEtymologicum linguae waar men hem t0t voorzitter benoemde.In
graecaeetc.(1790).,.
1801 werd hj lid van h6t W etgevendLigGerrit van Lennep, desgeljks een Neder- chaam ,maarlegde2Jaarlaterzjn mandaat
landsch letterkundige. Hj werd geboren te neder, Om te Amsterdam de betrekking van

Almelo in 1774, bezoe,
ht het athenaeum te lid van den gemeenteraad en van wethouder
Amsterdam en de académie te Leiden en pro- te aanvaarden.In 1808 washj1id derVroedmoveerde alhier t0t doctor in de regten op schap te Amsterdam,doch nadeinljvingvan
een:pspecimen Juridicum inaugurale sistens 0ns Vaderland in Frankrjk hield hj zich
fragmentum-scaevola'
e inlege70dig.deprocu- zooveel mogeljk van alle staatkundige beratoribus et defensoribus'',vestigde zich als moejingen.verwjderd.Niettemin aanvaardde
advocaat te Amsterdam , maar werd in 1806 bj i
n 1811,op uitdrukkeljk verlanyen van
bibliothecaris van koningLodewqk te '
sGra- den prins van T/t
zfytzlce, debetrekklng van
venhage. Na de inljving van 0ns land in lid van den an'ondissementsraad.Voortswas

Frankrjk verkreeghj debetrekkingvan regter van instructie in zjne geboorteplaats,
welke hj eerlang verwisselde met dle van
inspecteurvan de drukkerj en den boekhandel in het arrondissem ent Groningen.Na de
omwenteling van 1813 was hj een der re-

hj 1id van het Syndicaat,curator van het
athenaeum en vandeLatjnscheschool,com-

m issarisvan de kweekschoolvoorde zeevaart
en lid van een grootaantalletterkunûlge ge-

nootschappen.Hj beoefende met goed gevolg
de dichtkunsten eene bloemlezing zjner Ne-

dacteurs van de pGazette générale des Pays- derlandsche verzen is in hetlichtverschenen.
Bas'' en na de opheëng van dit blad gaf Daarenboven washj een jveri
y vooxstander
hj een:rRecueil desséancesde la Seconde Van de studie dernatuurljkehlstoriein haChambre des Etats-Généraux'' in het licht. ren geheelen omvang.Hj wordtgeprezen a1s
In 1829 zag hj zich voortsbelastmeteene een man van een vast karakter,die eene 0nherziening derNederlandsche wetboeken.Hj gemeene w elwillendheid paarde aan een inoverleed den 19den September 1833. Reeds drukwekkend voorkomen. Hj overleed den
vroeg had hj een bundel:nleugdigegedich- lsten Februari 1813.
David J'
lcps ran, Lennep, een uitstekend
tenl'' in het licht gegeven.O0k heeft men
van hem eene: rGrammaire Hollandaise'' die Nederlandschletterkundigeeneen zoon vanden

in 1818 herdrukt werd. Voorts leverde hj voorgaande.Hj werdgeboren teAmsterdam
onderscheidene bjdragen in de:mBiographie den 15denJulj 1774,onderscheiddezichreeds
deB contem porains''1 - en eene: overzame- vroeg door een uitstekenden aanleg:bezocht
ling van wetten op den boekhandel en de in 1785 de Latjnsche schooljwaarhj zich
boekdrukkerj.''
onder de leiding Van Ricltelts van Ommeren
Cornelis'
pc.
zlLennep,eenNederlandschstaats- voorspoedig ontwikkelde?verliethaar in 1790

man.Hj werd geboren teHaarlem den 22sten meteeneLatjnscheoratleindichtmaat,werd
Februarj 1751,betoondereedsvroegeen uit- als student ingeschreven aan het athenaetlm
muntenden aanleg en genooteene beschaafde inzjnereboorteplaat
s,woondedelessenbjvan
lnzzlt
fes,Wyttenbaa en Cras,verdedigde
opvoediny.Na hetvoleindigen zjnerstudiën 'van S'
rerdhj m 1772teLeidenbevorderdt0tdoctor Onder laatsgenoemde eene pDissertatio de 10c0
lndebeideregtenopeene:rDissertatioexhibens Ciceronis qui estde fnibus bonorum'', en
t
!uaestionesguasdam detributis''.Daarnaves- begaf zich in 1793 naar Leiden,waar hj
tlgde hj zlch te Amsterdam , en werd in zjne studiën onder van der Keessel,Smallen1776 commissaris van de Desolate Boedelka- H r.g en P estel voorzette. Hier droeg hj Op
mer en in 1785 baluw en schoutvan Die- vergaderingenvandeLeidscheafdeelingderHolmermeer. Als tegenstander van het stadhou- landsche Maatschappj van fraajeKunsten en
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W etenschappen,waarvan hj lid was gewor- brieven'' - het dichtstuk :sDanae'',- een
den,de lierdichten v0or:pAan de Polen''en Latjnschengelukwensch sadGuilielmum FrenW arschau ontzet'',en beoefende bj voort- dericum'',toen deze Vorsteenezittingvanhet
during de Latjnsche poëzj.Onder anderen Tnstituutbjwoonde,en na den slag van W ahuldigde hj de nagedachtenis van Pieter terlooden schoonenlierzang:pNeerlandsRjk
F'
ïe- lls:in een Latjnschen klaagzang,ter- hersteld en gehandhaafd''.Hj zag zich verwjlhj zich 00k door de Fransche Musebe- sierd met de orde van den Nederlandschen
gunstigd zag. Na het verdedigen van acht: Leeuw en als het ware tentoppuntvan v00rrcitationesjuris''werd hj bevorderd t0t spoed,toen hj door het verlieszjnerechtpExe
doctor in de beide regten, waarna hj te genootegetroFenwerd (1816).Hjzetteechter
'
sGravenhage den eed aoegde als advocaat weldrazjnewerkzaamhedenvoortenhieldin

voo1' het H0f van Holland en zich in 1796 Felix eene voorlezing: pover de maatregelen
als pleitbezorgerte Amsterdam vestigde.W e1- der Ouden omtrent de armoede,en de opmerdra belp'
stte men hem met zeerverschillende king die dezelve verdienen in onzen tjd''.

werkzaamheden, bjv.met het secretariaat O0k sprak hj eeneLatjnschegedachtenisrede

van den Levantschsn handelen methetvem uit op Jeronimo de WodcA, gedrukt onder den
zamelen van een bundel lterkgezangen voor titel;rMemoria HieronymideBosch,Instituti
de W aalsche gemeente, waarvan hj diaken àzegiiquondam sodi''1- enschreefeene:,C0mwas. Ook vergathj qeenszinsde Latjnsche mentatio de Judaeorum origine damascena

poëzj,en zjne:pRustlcatioManpadica''werd (1820)''
.Eene benoeming t0t hoogleeraar te
metgrooten bjvalontvangen.Tevensstichtte Leiden weeshj van de hand,doch werd lid
hj met eenige vrienden het tjdschrift de van deMaatschappj van Beeldende Kunsten,
XArke Noachs/', datgrooten opgang maakte, eerelid der Maatschappf van Nederlandsche
en later,toen van Lennep erzich aan onttrokken had, onder den titel: psem , Cham en
Japhet''werd voortgezet.Toen voortsW yttenJccA naar Leiden vertrok, werd van N zîp@

Taal- en Letterkunde te Gent, lid van het
collegie Zeemanshoop te Amsterdam , enz.
fnmiddels zette hj zjneletterkundige werk-

zaamheden voorten leverde eene fraajy vert0t zjn opvolger benoemd en aanvaardde in taling in Nederlandscheverzenvan de:n-Eeya
1799 het hoogleeraarsambt met eene:,oratio zfz) fpTtal' van Heslodm ;zj werd in 1824
de praeclaris vitae praesidiis contra adversam gedrukten i
n 1834 nozmaalsuitgegeven.
fortunam , quibus veterum auctorum scripta
Reedsvoordathj in 1825,0y ultnoodiging
redundant''.Nu verdeeldehj zjntjdtusschen van zjn vriend Falok,cenerelsuaar Enge-

zjne ambtsbetrekking, zjne letterkundige land volbragthad,werkte hj metjverMp

studiën, den omgang met geleerde vrienden, eene uitgave van Heslodlo, leverde onderhet huisgezin en de vermaken van het bui- scheidene pcommentationes''indewerkenvan
tenleven,vooraljagten visscherj.Hjschreef: het Instituut, bewerkte een gedeelte der
rVerdediging van Hannibal'',- pverhandeling Griekscheanthologie,door deWozc:begonnen,
over de echtscheiding bj de Romeinen,be- voltooide de uitgave van: pTerentianus
schouwd als hoofdbron van hetbederfhunner Maurus (1824)'
'van vq,
n Santen,en hadhj
zeden''1- en den uitstekenden lierzang:pDe eeneredevoering gebouden:pover dewjsbeherder op het slagveld van Cannae'',en zag geerte der Grieken a1seenevoorbereiding voor

zich benoemd t0t 1id der Maatschappj
van W etenschappen te Haarlem (1802),t0t
lid der Maatschappj van NederlandscheLetterkunde te Leiden (1804),totlidderTweede
Klassevan het Instituutvan W etenschappen,
en metBilderdj;k en Siegenbeek totonderwjzer van koning Lodewnk.Hj leverde voorts
eene voortreFeljke uitgave derrlleroides''van
OvLdéus,
de nExercitationes Amstelaedamenses(1810,ope'énhoofdstuknal''- eneene
verhandeling,getiteld:pBeschrjving der 0nderscheidene tjdperken,doorwelkedeletteren
bj een volk haren gewonen en na.
tuurljken
loop volbrengen en nasporing der algem eene
en hoofd-oorzaken van derzelver bloeien ver-

het Christendom (1825)' alsookinFelixeene:
XHulde aan de nagedachtenis van J. H.van

Swinden(1824)''gebragt.Laterbewerktehjde

lettersA ,O ,R vanhet:nuitlegkundig W oor-

denboek op Hooft (1825)*',en leverde in 1826
zjnmeesterljk gedicht:rllollandsDuinzang''j
alsmede eene verhandeling: poverhetbelang-

rjke van Hollands grond en oudheden voor
gevoelen verbeelding''
.In 1839hiel; hj in
Felix eeneljkredeop JoltannesTidfervan&

Capelle en bezorqde eene uitgave van diens

nagelatene geschnften, en sprak: pover het

aanWezen en nut eener Zoogenvmde OPPq-

sitie,o0k in vakken buiten hetstaatkundiqe''.
De Belgische omwenteling gafhem Mnleidlng

val''.Bj de omwenteling van 1813 koosmen t0tzy e:rBedenkingenoverhetgeenmenthang
hem t0t 1id van het provisioneelbestuur en gewoonljk geestdriftnoemt(1830)M,- en t0t

belastte men hem met het toezigt op den het: gcarmen lyricum ad Juvenes e militia
schouwburg. O0lt droeg men aan hem , van reduces(1831)''.W ederem plaatste hj LatjnSîiz
welczltf en Krayenhof de oryanisatie op sche verhandelingen in de werken van het
der volksmagt,m etde waardigheld van luite- Instituut en vierde in 1832 hettweede eeuw-

nant-kolonel.In 1814 werd hj 1id dercom- feest van het Athenaeum met eene fruj!
missie t0t regeling van hethoogeronderwjs rede,getiteld:yMemorabilia illustris Athenael
encommissarisvandekweekschoolvoordezee- Amstelodamensls(1832)'/.Toen hjvoortst0t
vaart.In die dagen schreef hj eene:pBe- 1id van Gedeputeerde Staten van N00rd-H0lschouFing en verdediging van het karakter land benoemd was, k0n hj een groot deel
van Cfcero,voornameljknaaraanleidingzjner derwerkzaamhedenvanzjn ambtoverdragen
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aan den hoogleeraar Bosselta.Hj verkreeg
daardoor meer tjd om aan de uitgave van
Heslodnste werken,terwjlhj voorlezingen
hield:rover de Slaven,W ilten en W arners,
vroegerebewonersdezerlanden(1839)'7,- en
rover de oude gesteldheid en taaldezer landen,toegelicht uit de charters (1843)''.Het
burgemeesterschap van Amsterdam , hem in
1841 aangeboden,weeshj van dehand.In
1843 verscheen der'
rheoypnia''van H'
eslodns
met uitvoerige aanteekenlngen,5Jaren later
gevolgd door de:n''
Eky(
% zf
zl '
z)p,
Tçll'' 0y
dezelfde wjze bewerkt.In 1849 vlerde hp
meteeneroratio''zjn vjftigjarigprûfessoraat
en zag zich bj diegelegenheid bevorderd t0t
kommandeurderorde van denNedexlandschen
Leeuw. Had hj reeds op jeugdigen leeftjd
zjne pcarmina Juvenilia (1791)''in hetlic.
ùt
gezonden,in 1850gafhj eentweeden bundel
Latjnsche verzen uit,hieldeene nverhande-

gentoon.Vooralvondenzjne:pNederlandsche
legenden''grooten bjval.Van dezeis:pHet
Huis ter Leede''een eenigzinswoestenspookachtig verhaalq daarop volgt: rAdegild'',de
zegepraal van het Christendom in Friesland

behelzende,rjk aanschilderachtigetafereelen,
aan strjd-, vorsten- en priesterzangen, dan placobaen Bertha''metbekoorljke t00neelen,- daarnapDestrjdmetVlaanderen'',
e
eneverheerljkingvan Wittek)
tspHaemdede'',
en eindeljk,16jaren later,pEduardvan
Gelre'' metfraajeschilderingen en tragische
m omenten.Het schjnt datop zjne vorming
als roxaanschrjver eene Zwitsersche gouvernante, jufvrouw Waeyeli, door hem a1s de
Xschraniere en beminneljke jufvrouw Sfcl./'
fJcAdr''meermalen voorgesteld, grooten invloed heeft gehad.Voortskooshj inzonderheid Walter Scpff t0t modél en besteedde

zjnekrachtaan echtNederlandsche,geschied-

ling over het voorheen bestaan hebbende kundigeromans,die(
borhelderheidvanstjl,
W est-FrieseheW oud (1852)'',entradin Mei onverwachte wendingen en snedige invallen
1852 a1s spreker op terviering van het hon- weldra een wjden kring van lezersvonden.

d
erdjarigbestaanderHollandscheMaatschajpll Het eerst trad hj op met rDe pleerzoon
van W etenschappen.In den loop van datJaar

(1829)''uit de dagen van prins Maur%ts en
dstfzik,gevolgd doox:Deroosvan
werd hj ongesteld en overleed den llden Frederik S'
Februarj 1853.Na zjn doodwerd hetlaatste Dekama'' een tafereel uit het tjdvak van
gedeelte van zjn rHesiodus'' doorHnlleman graaf W illem IT. In ponze voorouders''leter perse gelegd.
verde hj voorts in eene reeksvan verhalen
Jaeob rlx Lennep,een voortxeFeljk Neder- eene aanschouweljke geschiedenis van 0ns
landsch dichter en romanschrjver.Deze,ge- Vaderland, van de komstder Batavieren en
boren te Amsterdam den 24sten Maart 1802, Friezen af4daarin wordtde lokale kleur der
was een zoon van den voorgaande en ontving verschillende tjden op eene geniale wjze
in den kringvan voortreFeljkemannen,die teruggegeven.In rElisabeth Musch''geefthj
het huis zjner ouders bezochtea,eene uit- een tafereel uit de dagen van Jan de Y iff
muntende opleiding. Reed: als 4larig kind en Willem JTT, - in den uitmuntanden r0k0n hj lezen en schrjven;metgrootgemak man: rFerdinand Huyck'' eene opwekkende
leer4e hj de nieuwetalen,1asde beste Ne- voorstelling van den deftigen burgerstand in
derlandsche, Fransche en Engelsche dichters de18deeeuw ,- enin mKlaasleZevenster''eene
en dw eepte bereids alsknaap m et dem eester- schets der zeden in onze hedendaagschemaat-

stukken van Skakmere.Op l3.
jarigen leeftjd schappj. Sommige van deze romans zjn in
bezocht hj de Latjnsche school en vertrok het Hoogdtlitsch en Fransch vertaald. Daarver
vol
waa
r gens
hj naar de universiteit te Leidenj enboven schreef hj een aantal dramatische

den titelverwierfvan dodor in de w erken,vele uitvoerigedichtstukken,zoow el

regten op eene: rDissertatiojuridica ad Valentiniani constitqtionem de m endicantibus
validis (19 Junj 1824)''. In 1827 verschenen
zjne:pAcademische Idyllen'',nadathj reeds
velegedichten in almanakken en tjdschriften

oorspronkeljke als vertaaldej een grootgedeelte van den inhoud van het door hem
geredigeerdejaarboekje:rHolland'',- hetvoortreleljke boek:pDe voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan mjne kingeplaatsthad,welke later onderdentitelvan: deren verteld (1845 en later, 4 dln)'', en
rMengelpoëzj'' verzameld zjn. Hj onder- leverde eene voortrefeljke uitgave derwerscheiddezich daarbj trouwensnietaltjd door ken van Vondel,met levensschets,verklarinhoogevlugtofdoorOorspronkeltjkheid.Immers gen en aanteekeningen, in 12 deelen.
zelfverklaardehj:pIkhebzöövroegzôöveel Omtrentzjnemaatschappeljkeenpolitieke
werken van anderen gekend,dat ik nietdurf loopbaan vermelden wj het vplgende: Hj
beslissen ofikwelooitietsoorspronkeljksge- werd in 1829benoemdt0trjksadvocaatenbeleverd heb,en ofzelfshetgeen ika1szoodanig kleeddediebetrekking t0taan zjnoverljden.
beschouwde,nietmaareenarbeidvanherinne- Van 1853 t0t1856washj lidvandeTweede
ring zj geweest''.Inderdaad,zjne gedichten Kamer der Staten-Generaal,waar de vermenen romans doen getlurig denken aan derge- ging van zjn humormetzjneconservatieve
ljkevoortbrengselen vanW alterSco/f,Byron, beyriypen trouwensmeermalen eenegrootehiM oore, Lamartine, Fïcfer Cigo, Heine eliz. larltelt verwekte. In het dageljksch leven
Maarontegenzeggeljk ishet, datdewerken onderscheidde hj zich door opgeruimdheidj
van nan Zezlpe.p eene hooge verdienste bezit- openhartigheid en welwillendheid.In de vrjten in hunne frischheid, in keurigheid van metselaars-orde bekleeddehj een hoogenrang.
stjl,in losheid van zamenspraak en - wat Ook was hj lid van de AcadémievanW etende edicht betroft - in eene ongemeene >
schpypen, van de Kqpinkljke Maatsrhappj
iBa> #1
lefllëqf/f- vdlalv' élqm

'lltilaw- i- e-- -- uw
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Maatschappj van Nederlandsche Letterkunde, vroeger en latertjd (1856)'',- ,Destichtipg
van betUtrechtsch Genootschap,curator van van Batavia (tooneelspel, 1850)7',- pNeerhet gymnasium ,honorair lid va
'n de Holland- lands Roem.Het tjdvak van Frederik Henlandsohe Maatschappj van W etenschappen te drikin levensbeschrjvingen (1858- 1861)'',Haarlem en van de HollandscheMaatschappj DDe vrouwe van W aardenburg (tooneelspel,
van Fraaje Kunsten en W etensehappen,lid, 1859)''
, - rEen Amsterdamsche jongen of
eerelid ofcorrespondérend 1id van onderschei- het buskrui
tverraad in 1622 (tooneelspel,
dene buitenlandsche genootschàppen, ridder 1859)/', - ,De zeekaritein ofhetgeboorteder Leopoldsorde, en kommandeur van de recht (treurspel, 1859)'',- pHetleven van
orde van de Eikenkroon en van die van den mr.C.en mr.D.J.vanLennepenz.(1861Nederlandschen Leeuw.
1862, 3 d1n)'',- pLastigelieden (bltjspel,
Met groote opgewektheid,schoonongesteld, 1864)''
, - rGeschiedenis van Noord-Nedernam nan Lennep deelaan de plegtigheid der land, door den schrjver herzien (1865, 4
onthulling van hét standbeeld van Tondelte dln)''
,- nDevermakeljkespraakkunst(1865)''
,
Amsterdam in 1867. Den volgenden zomer - mDe geschiedenisdesvaderlandsvoorlagere
bragt hj doorte Oosterbeek,en overleed a1- scholen (1865)''
,
pons rjk in vroegere
daar den 25sten Augustus 1868.
tjdperken (1866)'',- rDevermakeljkeLaDe titels der werken van l
un Lenne
p vor- tjnsche spraakkunst(1866)',- rEen dichter
men eenelange reeks.A1zjnegeschritten in aan debank van leening (bljspel,1867)'',proza zjn ultgegeven in 1856-1865 in 19 en pDe Podagra en hetmanifestvan Burgerdeelen,en zjne dichterljkein 1859- 1867 in plicht (1858)M.Met J.fer Goww gafhj uit:
12 deelen.Zj zjn echterop nieuw gedrukt: XDe uithangteekens in verband metgeschiede eerste in 1868- 1869 in 4 deelen en de denis en volksleven beschouwd (1867)',' en
Het boek der opschriften (1858- 1869)1
laatste in Q deelen.De voornaamste daarvan
,hebben wtjreedsgenoemd.Daarenboven ver- en met W.A'
t?
/#
'# .
'rMerkwaardigekasteelen
melden wj n0g: pMarino Faliérp,dogevan in Nederland (3 seriee
-n,e1kvan2dln,1852Venetiën (treurspel,1822)/',- p'
Fiésco ofde 1859),'.
Ja
n
Xe
l
#
r
s
k
v
'
a
n
& ps@ ,een halfbroeder
samenzwering te Genua (treurspel,1825)''
,DDe Abydeensche verloofde (1826)'',- rDe van den voorgaande.HjwerdgeborenteAmgenade (1827)'',
- pDe staatsman bjtoeval sterdam den 12den October 1825, bekleedde
(bljspel,1838)'',- pHetdorp aan degren- onderscheidene eervolle betrekkingen te Zeist
zen (b1j'spel,1830)'',- nlletbeleg van C0- en is aldaarbj voortduringgevestigd.Hj is
rinthe (1831):'
, - glletdorp over de gren- de stichter van pDe navorscher'' en rezen (bljspel,1831)'',- nEenAmsterdamsche digeerde dat tjdsehrift van 1853 t0t 1855.
winteravond in 1632(183:
2)'',- nGedenkboek Voortsschreefhj:plan DavidsBoekekraam
van het zoo.
larig bestaan van dedoorluchtige lsteAfd.:Hetboek voorden zeeman(1860school te Amsterdam (1832)''
, - pproeven 1862)'',- rlallDavidszeemagazjn.Bjblad
uit de werken van Burns (1833)'' - pHaar- tot het boek voor den zeeman (1861)'',lems verlossing,zangspel(1833)''- rsafo, EersteNederlandschescheeqvaartnaarOostzangspel (1835)'',- msoliman de tweede of Indië (1861)'',- pEen dozjn verhalen plus
de drie Sultanes,zangspel(1838):'
,- placo- één (1861)'', - nDe gevaarljkeschipbreuk
baas weeklacht op het Ht
lis te Teylingen van '
t jagt Terschelling (1862)'', - rW at
(1839)''1 - pNootenkraker en Muizekonsng nieuws om te lezen (1862)'', - en pOpde
(1840)''- pDeBergwerkers,zangspel(1841)'', Zee (1865,4 dln)'',- voortseen aantalbjtsching derGrondwet draqen in tjdschrif
pproeve eener verdui
ten en Jaarboekles, en
van hetKoningrjk derNederlanden (1844)'', eenlge gedichten,hoofdzakeljk t0thetHuis
Ruwa
arde
s
Ge
e
*
r
t
r
ui
d
a,
Hi
s
t
or
i
s
che
voor
- p
van Orgq/egeriqt.
stelling (1846)''
, - rRembrandt van Rjn, Lenolr (Marle Alexandre),eenverdtenstehistorischeschetsmetzang (1848)':,- rDetweo ljk Fransch oudheidkundige,geboren te Paadmiralen (1849)'' - pW iewasdeverdrukte? rjs den 26sten December 1761,studeerde M n
(bl/spel, 1849)'', - rEen droom van Cali- het collège Mazarin,daarna aan de académie
fornie (kluchtspel, 1849)'',- pDe valvan van schoonekunsten te Parjsen wjdde zich
Jeruzalem (treurspel, 1852,met de.
P'
d
4JI)'',- vervolgens, onder de leiding van Doyentaan
Eene schaking in de 17deeeuw (1850)'',- de schilderkunst.Gedurende de Omwenteling
rDe betooverde viool en het bloemenoproer deed hj aan den mai
re .
Bail% hetvoorstel
enz. (1851)'',- ,R0me0 en Julia (treurspel, om de bedreiqde kunstschatten in een groot
1852)'',- rHerinneringenuitdenworstelstrjd nationaal museum bjeen tebrengen.Daartoe
metSpanje(1853)'';- pTafereelen uitdege- reisde hj door geheel Frankrjk en stichtte
schiedenis des vaderlands,t0t nutvan groot de vermaarde verzameling van kunstvoorwerenklein,vermakeljkvoorgesteld(3ai.,1854)'', pen in de Rue des Petits Augustins.Toen
die hem een pstrafdicht''van dr. W .Aàcàdr na ie Restauratie van 1816 ditmuséum 1door
op denhalshaalden, pothello,deMoorvan Lenoir beschreven onder den titel: pMusé!

Venetië (treurspel? 1854)''ô- pFiloktetesop
he
t eiland Lemnos (1855),,- psegescuedenis des Vaderlands in schetsen en afbeeldingen (1856)'' - pzeemans woordenboek
(1
8j6
6)
)#
''
- ##
pe
ç
4ee
ma
iq/l
traat
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, e mq
Aedçrxl
'
tnnhf
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heqiM
p

desmonumentsfrançais(1800-1822,8dln)''
,
te niet ginr,doordien de stukken naarde
voormalige elgenaarsterugkeerden ,zag LenoLr
zich benoemd t0t opzigter derkunstschatten
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Van hem :pNouvelle explication deshiéroglp

liehtstralen te doen zamenloopen of te ver
spreiden. Zj kan begrenbd worden doorgedeelten van bolle of hglle vlakken nfdoor
een plat vlak en een gedeelte van een b01of
h0l oppervlak. De middelpunten der grensFransche kaartlegster, geboren te Alençon vlakken liggen methet middelpuntvan den
den 27sten Mei 1772,werd aldaar opgevoed omtrek der lens in dezelfde regte 1jn (de
ill het klooster der Benedidjner nonnen, optischeas).Men onderscbeidt6 Bûorten van
hield zich vooralbezig met hetaanleerenvan lenzen, welke in ;g.1 zjn voorgesteld,natalen en schoone kunsten en oefende zich meljk dubbelbolle (biconvexe, a), p/tbolle

PhesdesEglptiell8 (1809-1810,3 dln)'',
XLa Vraie Solenco d0Sartistes(1823)'1)- en
XobservationBSlrlapeinttlreSllrVerre(1824):3.
Lenormand (MarieAnne),eenevermaarde

reedsvroeç in de voorzeggingskunst.In1794 (plan-convexe,b4,ltolbolle(concaaf-convexe,c,
stichtte zj een bureau van voorspelling,dat met groderen kromtestraal der holle zjde),
door vele aynzienl#ke personen,zelfs door dubbelkolle(biconcave,d),platkolle(plan-conkeizerin Jo8JFAI: en doorAjeœanderT,czaar cave, e4 en ball
tolle (convex-concave,j',met
aller Russen,bezocht werd. Hare voorspel- grooteren kromtestraal der bolle ztjde).De
linqen bragten haarmeermalen in de gevan- eerste 3 zjn rergamelingslenzen en delaatste
genls.In 1809werd zjuitFrankrjk verban- 3nerstroo6nyslenzen.
nen, en na hare aankomstteBrusselwreekte

Alle lichtstralen,die van één punt uitgu n

zj zich door het geschrift:psouvenirsprophétiques d'une Sibylle etc.(1814)'', waarin
zj den val van Napoleon voorspelde.O0k
hare:Mémoires historlques etsecre
'tesdel'impératrice Josêphine (1820, 2Ge druk 1828)''
baarden veel opzien.Zj overleed te Parjs
den Cssten Junj 1843,ongeveereen millioen
francs achterlatende - de vruchtvan mislei-

ding en bjgeloof.
Lenorm ant (Charles),een verdiensteljk
Fransch oudheidkundiget geboren den lsten
Junj 1802, werd conservator in de groote
bibliotheek te Parjs, in 1848hoogleeraarin

de Egyptische oudheidkunde aan het Collège
de Françe,en overleed den 22sten November

1859.Totzjnebelangrjkstewerkenbehooren:
tisten contemporains (1833, 2 dln)''
,
sDes ar
rrésor de numismatique etdç glyptique
s'
(1836-1850)'', - rlntroduction a
' l'
histoire
orientale (1838)''
, - rMusée des antiquités
égyptiennes(184Q)''
, rElitedesmonuments
eeramograyhiques (1844- 1857. 3 d1n)M,en pouestlonshistoriques(1845,2 d1n)''.
Le W ôtre (Andree) was een uitstekend
Franschaanleggervantuinen,diemetongemeen
talentden smaak van zjntjdwisttevoldoen.
Zjne belangrjkstescheppingen zjn n0g aanwezig, nameljk de tuinen en parken der

Fig.1.

en door een klein gedeelte van het bolle oppervlàk eener lens gebroken worden,verzam elen zich na de breking weder in één punt.
Men zie slechts 0p ;g.2.Hierzj OO'eene
lens,M hetmiddelpunt van ééne der oppervlakken,M dat van hetandere en A'PP'B'
Tuilerieën, te VersailleB, St.Cloud en Fon- de lichtstraal,welke dooxde lens gut.Stelt
Kinebleau. In 1665 benoemde de Académie m en den straal van het eerste grensvlak = rj
hem tot lid, en 10Jaarlaternam Lodewj;k tlien van het tweede = r', den afstand van

XIV hem op in den adelstand.Op zjnereis het puntA'10t aan de lens = a,dien yan
uaar Italië had

hj eenlangdurig
gehoor bj Innocepfiv: XI, en
werdz00geroerd
over de stree-
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de plaats B'C ,
waar het beel;
gevorm; wordt,

= J,en eindelijk den afstand
WO' w> r dit

beeld z0u gelende wjze,
J
wM ropdatKerkvorm; zjn, indiennadeeerste
hnof; van zjn
Knninq spr:k,
Fig.Q.
brekiny demidwaaruitde lxens bestaat$ zlch onbedathj den Heiligen Vaderom den halsviel. denstof,
% '
Ilnraers hj had 00k de gewoonteom Lode- paal
d ultstlekte,= ftdanheeftmen$dedikte
f
mj
,k XIV teomhelzen, wanneer deze Vorst der lens CC'= 0 stellende,voor heteerste
na eenige afw ezigheid te Versailles terug- oppervlak (zie Straalbrekingj:
keerde.Hj overleed teParjsin 1700.
).'= .
(
...(I)j
Lens (Eene) is een doorzigtigligchaam ,
m - 1)c- r
hetwelk de eigenschap bezit, om de daarop
vallen4e en Qoor datligehaam heendringende waarin

de straalbrekingscoëficient VQ0r-
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stelt.- De lichtstralen,die op hettweede Daar het brandptlnt de vereeniginq van alle
eppervlak vallen,loopen zamen naar.
# ,wor- cvenwjdig opvallende lichtstralen ls, wordt
den bj den overganq van 4lasin luchtnog- de brandpunts-afstand (F)verkregen door in
maals gebroken en rlgten zlch naar het punt (A) c = oneindig te stellen,waardoormen
B '.Dit wordtgevonden door in bovenstaande verkrjgt:
formule(I)a = f,,e = - r, en m = -1 te
J#
A

Btellen,waardoormen verkrjgt:
f= ( y'e,
' -p (11).
m - 1)f + m
Men kan die beide formules onder de v01gende gedM nten brengen:
1 m- 1 1 1
1

1

fN=

X

x

%'

F

>'

Fig.6.

m

.-- - ,en-= (m - 1)-'+ y
-,.
m r ma f
r
11= @ - 1)(1
1 -.-rr',.(B).
+1
;p)0fF=De waarde van -1 in de tweede formule stel- #
r
- - 1. r + r
,
J
Hieruitbljkt, datbj verzamellenzenF altjd
lende,vindt men:

positiefis,zoodat zich hetbeeld vormtaande

Fig.3.

1

1

1

J
= Lm - 1)(+ o)r :.

1

- ...

a

lenszjde,tegenovergesteld aan die,vanwaar

(A).

destralenkomen,endatdebrandpunts-afstand,

bj geljke kromming deroppervlakkenjver-

De straal A'C glat ongebroken door de mindert,naarmate hetstraalbrekendvermogen
lens,en het punt B') waar de 2-maa1gebro- der stofvermeerdert,- en voortsdatlenzen

ken straal APP'.
B.
' hez ontmoet, is het van dezelfde glassoortbj ongeljkekromming
kandpunt van alle uit A komende stralen. der grensvlakken evenwel denzelfden brandDMr deformule(A)vooraldiestralengeldt, punts-afstand kunnenhebben;immersa1srverheeft men het bewjs,dat in W'een beeld andert,dankanr'zoodanigewaardeverkrjgen,

U
-

Fig.4.

ontsfM t.Voor alle oppervlakken wordtrof
W ofworden beide negatief,terwjlvoorevenwjdige ofzamenloopendelichtstralenageljk
oneindig of negatief wordt.Ligt hetpuntA '
(;g.3)niet in de optische as derlens,dan

datF dezelfdewaardebehoudt.Bj demeeste
jpn.pn ;.. = p, euw ordtdus2,= f* .
A=*'
*-M'u œ*
>' '
g(m - 1)
Bj glasism = 1,5en dus F = r,Zoodatde

Fig.5.

zullen deinvallende lichtstralen zich vereeni- brandpunts-afstandgeljk isaan den straalder
gen op de1jn die uitH naarhet middelpunt oppervlakken.MrordtF negatief,dan bestMt
4er lens getrokken wordt - op de b!
7-J.
9. er geen eigenljk brandpunt.Dit heeftplaat:
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a1s' en rlbeide negatief zjn (bj biconcave
lenzen), of als één van beide negatief en
tevens kleiner dan deandere straalis(planc0nVeX0 en C0nVeX-C0n0aV0 lenzen).
Bj de positieve lens verwjdert zich het

o:agekeerde en eene negatieve lens regtop-

staandebeelden vormt.Bj grootelenzenver-

eenigen zich nietalle lichtstralen,dievan één
punt van het voorwerp komen,in ôén punt;
maar de lichtstralen, die langsden rand der

beeld naarmate het voorwerp nadert. Komt

lensga3n,hebben een digterbj delensqehet op brandpunts-afstand,dan verdwjnthet legen vereenigingspunt.De afstand dier belde
beeld, en komt het n0g nader,dan ontstaat vereenigingspunten is de spkaeroehe càdrrlfl.
een beeld vöör de lens en dus aan dezelfde Lenzen,bjwel
keditgebrekzooveelmogeljk
zjde,vanwaarde stralen er opvallen (;g.4). verholpen ls,noemt men aplo atisehe.
Eene toepassing van de beeldvorming door
Bj negatieve lenzen vormt zich het beeld
alleen dan achter de lens,wanneer de opval- de lensisdecamera'
nsdclrl (ziealdaar).Einlende stralen zamenloopen en hun vereeni- deljk gewagen wj n0gvan depol
yyonale1:4,
:
gingspunt nietverder dan het brandpuntvan van I'resnel,die veelalopvuurtorensgeplaatst
de lensverwjderd is(;g.5).Ditallesbljkt wordt.Zulks eene lens bestaatuiteenbolvoruitdeformuleA.Brengtmen daarindewaarde mig segmenta(fg.7),hetwelk doorverschillende ringen b,c,d,eenf omgeven is,wier
overvan F ,dan verkrjgtmen:
1
aF
doorsnede in de fguur is voorgesteld. De
J1- =T1- 0
f
J=
.
.
.
(
C)
.
kromming der ringen is zôö berekend, dat
a
.- F
H0e kleiner hierin a wordt,zooveel te meer hetbrandpuntvan elk hunnermethetbrand?unt van hetsegment overeenkomt,zoodat,
goeitJ;isa= F,dan wordtj'oneindig,en l
i
sa< F,dan wordtJ negatief,- datwil ndien zich in f eene lamp bevindt, alhet
zeggen,degebrokene lichtskalen gaan na de van deze uitstralend lichtbjna alseen even-

breking voort,alsofzj van een v6ôr delens wjdige stralenbundel naar buiten geworpen
wordt.Zulk een lichti:op een aanmerkeljgelegen punt kwamen.
ken afstand zigtbaar.
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JohannesLens,geboren bj Ath in Henegouwen.Hj studeerdeteLeuven,werdin1559
meesterin devrjekunsten,.voortskanunnik
in de hoofdkerk te Doornik,hoogleeraar te
Leuven,in 1570 dodorin de godgeleerdheid,

en overleed in 1593.Hj schreef:,De una
Christiin terra Ecclesia libriVI (1577)''
,rDe unica religione conservanda (1579)''1XDe verbo Dei n0n script?o (1591)'' - De

libertate christiana (1590)', -

Tum
l
pDehfdel
purgatorio libri 11'', - pDe limbo patrum

NN

liber I (1583)'',- rDe ;de, spe etcharitate
contra hereticos (1599)''
, - porationes II.

Pig.7.

Contra pseudo-patriotas,hocestRomanaeEcDe grootte van het beeld en die van het I
clesiae desertores qui se solos Patriae ama-

vpofwerp zjn evenredig aan hunne afstanden
1ot de lens.Om hetbeeld te ontwerpen,rigt
men uithetpuntA'(fg.6),wparhetbeeld
van A valt, eene loodljn W'C' op, terwjl

tores esse falsoJactitant.11Contra Genethliacorum suyerstitionem (1579)''y - pDe sui
ac reipubllcae christianac contra impium invasorem defensione (1582)''enz.
m en door de uiteinden 2 en C van hetvoorAndrlas Corlelid ns, een verdiensteljk
werp regte ljnen door hetmiddelpunt trekt. Zuid-Nederlandsch seLe
hilder.Hj werd geboren
Deze ljnen zullen bj-assen zjn,waarop in te Antw erpen den3ls,
tenM aart1739en oefende
genoemde lpodljn de beelden W*en &'der zich reeds vroeg onder deleiding van Eyekens
punten 2 en C vallen.Daaruit volgt:
n vervolgens onder die van Besnl
tey.Reeds
2/C :2 C = A'C'td@'of.
BC= X en2/0'= Fz e
o
p
l
6
j
a
r
i
g
e
n
l
e
e
f
t
jd
b
e
h
a
a
l
d
e
hj
d
e
n eersten
stellende:
prjs aan de Koninkljke académie te AntA: H = f,aofA= H T
#
0)
- =e
rpen en 9 Jaren later reisde hj metzjn
..( , we
a
l- .F
broeder JacobusJpde.pA'
l
I:,desgeljkseenschilwaaruit men aieidt, dat bj eene positieve der, naar Italië, waa
rtoe prins Kar6l ell
lens het beeld grooter dan het voorwerp za1 Lorraine Vm i
n
s
t
a
a
t
hadgesteld.Toenhj
zjn als.
F > a- fofa< 2F,- en kleiner in het laatst van 1768 over Frankrjk naar

alsa> 2F,- nameljk:alshetvoorwerpdigter
bj delens isdan de dubbele en verder er
van verwjderd dan deenkele brandpunts-afstand, wordt het beeld grooter, en btj een
grooteren afstand is het beeld altjd kleiner.
Voor eene negatieve lensis h= H

F en
a+ F

zjne geboorteplaats was teruggekeerd,werd
hj er onderwjzer aan de teeken-académie.
Metgoed gevolg wenddehj in1773pogingen
aan om het gilderegt, waaraan de schilders
onderworpen w aren,te vernietigen,m aar gaf
geen gehoor aan de voorBtellen van keizer
Joseplt, die hem naar W eenen zocht te l0k-

het beeld altjd kleiner, zoolang a positief ken.In 1781vestigdehj zich teBrusselen
trad aldaarin hethuweljk.Hj vervaardigde
bljft.
Voortsbljkteruit,Vteenepositieve lens een grootaantalkabinetstukles,dieinEuropa
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en vooralin Engeland verspreid zjn.T0tde
beste voortbrengselen van zjn penseel be-

met critischeaanteekMe
X
a'
ki
desge
enid
ne
ge
n'via
nn hMl
etr
llcht
geven, waarop hj

bevinden zich stukken van zjnehand in de
kerken te Lier,te Gent en te Rjssel,alsmede in hetmusétlm teAntwerpen.00kschreef
hj:rDu b0n goûtoudela.beautédelapeinture (1811)'',- en sEssai sur 1es habillements et les ouvrages de plusieurs peuplesde
l'antiquité (1780).''Hj wasridderderordevan
den NederlandschenLeeuw ,1idvanhetKoninkljk Nederlandsch Instituuten lidvan hetK0ninkljk Genootschap voor Schoone Kunsten
te Gent,- en overleed den 3ostenMaart1822.
Lenström (Kar1 Julius), een Zweedsch
schrjver,geboren den TienMei1811teGeie,
studeerde sddert 1830 in de godgeleerdheid te
Upsala, waarhj in 1836leeraarwerd in de
geschiedeniyenletterkunde.Nadathjervoorts
geruimentjdhethoogleeraarsambtindeaesthetica vervuld had, volbragt hj in 1840 eene

hj t0tden hoogleerarten Wrilk eene:pEpistola critica in Euripidis Alcestin (1821)''
.
T0ttweemaalt0e ontving hj degoudeneere-

hj zich het eerstbekend in 1835doorzjne
scherpeboekbeoordeelingen in het:rTjdschrift
der vereeniging van Zweedsche letterkundigen . Even Onverbloemd sprak hj zjne gevoelens uitin zjn blad:pE0s(1831- 1840)/'

derlandsch Indiè''en yNjhoF'sBjdragen''en

hcgren die, welke thans de gezelschapszaal later de pAlcestis'' en de sAndromache''
op het kasteel te Laeken versieren. Voorts van denzelfden dichter deedvolgen.00krigtte

penning van het Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en W etenschappen, eenmaal
voor critische opmerkingen op .
Thlrl
pLk.
nen
andermaalvoor aanteekeningen op Hersdotus.

In 1839 verschenen zjneyobservationescriticae in Aristophanis comiclfabulas'',en kort
vôôr zjn dood hieldhj zich bezig mrteene
nieuwe uitgavederpoden''vanRoratk%s.Hj
overleed den zden Junj 1843.
Lambertws.
l'
#'
.œrdLenting,eenverdiensteljk
Nederlandsch schrjver.Hj werd geboren te
Batavia den 13denJunj 1822j studeerde en
pronaoveerde in de regten 0n vestigde zich
vervolgens als pleitbezorger te Zutfen. Dââr

werd hj achtervolgensplaatsvervangend kan-

reis door Denemarken en Duitschland, ont- tonregter,regt
er-plaatsvervanyer,regterin de
ving de priesterwjding, en werd in 1843 arrondissementsregtbank en ln 1868 1id van
lectorindewjsbegeerteaanhetgymnasium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hj
z
jnegeboorteplaats.Sedert1845lshjyeplaatst schreef onderscheidene opstellen over vaderalsgodsdienstleeraarteW ester-Löfstaln W est- derlandsche geschiedenis en Indische politiek
manland.op hetgebiedderletterkundemaakte in den r'
rjdspiepel'',hetprjdschriftvoorNevoorts een: nHandboek voor de geschiede-

nis des vaderlands (1864)'',- pschets van

hetNederlandsche staatsbestuur(1866-1867,

2 stukkenl'' nogmaals uitgegeven onder den
titel: rschets van het Nederlandsche sfnxtshandboek (1836)7en eene rGeschiedenisvan bestuur en dat der Overzeesche bezittingen
en leverde eene Proeve van een aesthetisch
'

de theorie derkunst(1839,2 dln)'',alsmede (1870)''.O0k bewerkte hj heteerstedeelder

een aantal kleineregesehriften.Voortsschreef 5Histoire des Provinces Unies''van Wieq--

hj werken: pover de dialecten (1841)'',een pHandboek dergeschiedenisvan dePoëzj
(1840, 2 d1n)'', - eene pGeschiedenis der
Zweedschedichtkunst(1839- 1840,2dln)'',eene ,Geschiedenis van Zweedsche kunst en
letterkunde(1841)', eenepBloemlezingvan

Zweedschegedichten(1840- 1841,3dlnl''enz.
A1s dichter gaf hj, rsigurd och Brynhilda
(1836, in 24 zangenl/', - het tooneelspel
',enz., terwjl hj daarenboven
pNero (1838)'

onderscheidene godgeleerde werken ter perse
legde.

fort,uitgegeven door hetHistorisch Genootschap te Utrecht en behoortsedert 1869 t0t
de redactie van hetpTjdschriftvoorNederlandsch Indië/'.
Lentner (Joseph Friedrich) een Duitsch
novellenschrjver, geboren te Alûnchen den
18den December 1810,bezochthetgymnasium

in zjne geboorteplaats,legde zich t0e op den
boekhandel en was alsleerling werkzaam te
Innsbrick en teW eenen.Totdenvaderljken

boekw inkel te Minchen teruggekecrd, redigeerde hj m et Trantmann de: pMiinchener
Lenting.Onderdezen naam vermeldenwj: Lesefriichte'' en gaf zjn:priroler Bauern-

Johannes.
& lf'
)zw,een verdiensteljk Neder- spiegel(1841)''en de:pchronik von Frauenlandsch letterkundige. Hj werd geboren te Chiemsee''inhetlicht.NuwjddehjzichonverArnhem in 1790,studeerdeteHarderwjk en deeld aan de beoefening derletterkundejveste Utrechtin de letteren,en werd achtervol- tigdezich in1842tePru genin1843om redenen
gens rectorteCulemborgh en te Zutphen en van yezondheid te Meran in Tyrol?vanwaar

ln 1840 hoogleeraarte Groningen,alwaarhj hjrelzen deeddoornoordeljk ItalièenBejereeds vroeger eershalve den rang van doctor renjwaar hj oude volksliederen en sagen,
in de letteren had verkregen.Hieraanvaardde benevens berigten om trentvolksvooroordeelen
hj zjne betrekking met eene: poratio de en volksgebruiken verzamelde. Hj overleed
utilitate ac necessitate interioris veterum lin- te Meran den 23sten April 1852. Van zjne
guarum cognitionis iis que in Academia doc- werken vermelden wj n0g den geschiedkuytrinaehonorespetiturisunt''.Steedslegdehj digenroman,rRitterundBauer(1843,3dlnl''j
DNovellenbuch (1848)'')- pGeschichten
groote geestdrit
'
t aan den dagvoordeOude,
lnzonderheid voor de Grieksche schrjvers, ausden Bergen (1851)'',- en pDerPlattebézoodat hj in 1830 te Parjstemidden van ner und seine Kinder (1855)'',na zjn d004
de woelingen der omwenteling rustig voort- door Staub uitgegeven.
ging methetvergeljken van Griekschehand- Lento, een Italiaansche in de muziek

schriften.In 1819 reedshad hj hettreurspel: gebruikeljketermjbeteekentlan-qzaam,traag,

8'16

LENTO- LENZ.

g-akkeïl
jk.De voordragtvan hetstuk moet zond hier in 1769 het vers:oDie Landplaplaats hebben zooals omschreven is onder gen''in hetlicht.In 1771 bezochthjStraatsburg als gouverneur van twee edellieden uit
Larzo,Largketto.
Lentulus is de naam van eene patrici- Koerland en kwam er in vriendschappeljke
sche familie uithet geslacht der Corneliusen. betrekki
ny met Götke, Dalzmann en andere
Men vindtdien heteerstvermeld bj de be- letterkundlgen. Na het vertrek van Göthe
legering van het Capitool door de Galliërs deed hj moei
te om dooreenehartstoyteljke
(390 vöör Chr.
).Tqen waB er een senator hulde zjn vriend uithethartvan I'
r%ederike
T4K.
'%.
% Cprsell,s L'
entullbs, die het voorstel (29
-ïp1z) te Sesenheim te verdringen.In 1774
deed,om zich doorden vjandheenteslaanj legde hj: rluustspiele nach dem Plautus
terwjl anderen den vrede wilden koopen. flir's DeutscheTheater''
,benevensde bljspe,

Uit de latere dagen der Republiek gewaagt
m 0n van Pèlius O0rxeIil# Lent%lwn
4ie in 75 vöôr Chr.praetor en in 71 consul
wa
zedBe,ljrkaaar in 70 Maet63 anderen Yfegons0nlevensgedrag door de censoren uit
4en senaat verwjderd werd.Bezield metde
bjgeloovige hooy,dathj na cinna en Sulla
de derde z0u zpn uit de Qornelinssen,aan
wie de heerschappj 0V0r Rome moest ten
deelvallen,verbnnd hj zich in 63 met Catilina en stond, toen deze de stad verlaten
had, aan het hoofd der zaâmgezworenen.

Doo1* zjne besluiteloosheid werd het plan,
om Rome in brand te steken en alle tegenstanders te vermoorden, uitgesteld, en daar

NP
** onvoorzigtig genoeg was, zich met dç
gezanten der Allobrogen in te laten,had C'
%eero grond om hem ter verantwoording te

len: rDer Hofmeister''en oDerneueMenoza''
ter perse. Van Maart t0t November 1776

toefdehj te W eimarywaarmen wegenszjne
kluchtige uitvallen aanvankeljk zeer op zjn

gezelschap reBteld was.Na zjn teruqkeerin
den Elzaslelddehj aldaaren in Zwltserland

een zwervend leven, en vervielin 1777 t0t

eenekrankzinnnigheid,welke gedurendezjn
verbljfbj k
%el
tlosser,den zwagervan Göthe,
teEmmendingen en bj den prediker Oberlin
te W aldbach aanmerkeljk toenam.In 1779
haalde zjn broederhem terugnaarzjnegeboortestreek, doch weldra vertrok hj naar
Riga, vervolgens naar Petersburg en eindeljk naar Moskf)u, waar hj den 24stenMei
1792 in de grootste armoede overleed.Zjne
gezamenljke werken zjn in 1828 in 3deelen
door Tieek uitgegeven.
Harald Otmar N szjeen verdiensteljk na-

roepen.Nadathj het praetors-ambt,hdwelk
hj datJaarvoordetweedenmaalbekleedde, tuurkundige.Hj werd geboren teSchneyfenha4 nedergelegd,werd htJin de gevangenis thal in 1799,bezocht aldaar het opvoedlngs-

400r beulshanden omgebragt. - Vports ver- gesti
cht van zjn qrootvader Salzmann en het
gymnasium te W elmar, studeerde te Göttinme
l
d
e
n
wj
:
Pu
b
l
i
w
n
C
p
r
l
e
l
i
l
:
Ll
nt
w
l
u
@i
z
l
fe , belast met de bewaking van den voor- gen in de letteren en natuurkunde, vergaande,nadat deze zjne medepligtigheid aan trok in 1820 naarBerljn en werd achtervolde zamenzwering beleden had.Htjwastoen gens leeraar te Thorn! Mariënwerder en
aedilis curulis, werd in 60 vôör Chr.prae- Schnepfenthal,alwaar hj den 13denJanuarj

tor,en jverde in 57 als consulvoordeterug- 1870 overleed. Van zjne geschriften vermelroeping van Ctcero.In 49 voegdehj zich a1s den w$j: pNatargeschichte der Sëugethiere
optimaat bj Pompqi'
as,wien hj vroegervj- (1831)'',- rDie niitzlichen und schadlichen
andig w as, vlugtte voor Caesar uitA sculum Schwâmme (183142dedruk 1840)''
y- rschlanen begafzich,nadatdeze hem enDomitiwg0n- genkunde (1832)''
, - eene uitstekende:pGegehinderd uitCorfnium hadlaten vertrekken,
naarPompqlà.%,doch Overleed nietlang nadat
deze verm oord w as.- I-mci'
Hs Cprldlifz,gLênflll.v Cr'
as trad in 61 vôör Chr.op a1s beschuldiger van Clodi%s, en verzette zich in
49 met Cl./ld Maro6
llus tegen Caesar,z00dat de vredesvoorwaarden van dezen niet

meinni
itzliche Naturgeschichte (1834- 1839,

Aierden aangenomen.Vervolgens nam hj de
wtjk naar Pompqins,dien hj na denslagbj
Pharsalus naar Egypte volgde, waar de
rudBheerenvanPompqinshem terdoodlieten

studeerde er eerstin degodgeleerdheid,daarna in de natuurkunde, vergezelde Otto von
fpfzdùl: in 1823- 1826 Op eene reis Om de

brengen.- In de kerkgeschiedeniswordteen
Publiws ZJSJVII.
9vermeld,een voorganger van
Pilatus, a1s opsteller van een briefaan den

4 dln; 3de druk 1851- 1855, 5 dln)'',Technologie fiir die Schule (1850)'',- en
rZoologie derGriechen undRömer(1856)''
.

Heinria FddtfricA Emil Lenz,een verdien-

steljk natuurkundige. Hj werd geboren te
Dorpat den 12den (z4sten) Februarj 1804,

wereld en werd in 1828 tût aplund en in

1834 tot 1id benoemd van de Académie van
W etenschappen te Petereburg. Daarenboven
bekleedde hj de betrekking van hoogleeraar
Senaatte Rome,waarineenepersoonsbeschrg- aan de universiteit en w erd leerm eester der
ving van Jez'as voorkomt.Die briefevenwel toenmalige Grootvorsten en Grootvorstinnen.

i: bljkbaar onecht. Men vindt dien in het Hj heeftzichbekendgemaaktdooreen qroot
eerste deel der nCenturatiores Afagdeburgen- aantal verhandelingentdie in de ,
,Alél1Aolres''
en pBulletins''van de Académie tePetersburg
de npatrum orthodoxographa'' van Grinaelts. zjn opgenomen. alsmede door een:,HandLenz. Onder dezen naam vermelden wj: boek der natuurkunde'' w aarvan in 1864 te
Jacob A icAcFl Reinl
told Lenz,een Dt
litsch Petexsburg eene 6de uitgave vexseheen.Hj

BeB!!, in de mApocrypha''van Neander,en in

en
dichter en een vriend van Gô'
tAe.Hj werd werd er eindeljk rector der tmiversiteit'
geboren te Seszwegen in Lj:and den lzden geheimraad en overleed op eene entspannings'
Januarj 1750,Btudeerde te Königsberg en reisteRome den lodenFebruarj 1865.
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Robert Zdpzy een jverig beoefenaar der Z@P@n brieven,leerredenen 0n decretalen beOostersche letterkunde en een broeder van waard gebleven.- LeoX (1513-1521),zie
den voorgaande.Hj werd geboren te Dorpat onder. - Leo XI (1625).Hj rastevoren
den 23sten Januarj (4den Februarj) 1808, Alessandro Of/grllp dei *:4f1c1, aartsbisstudeerde aldaar in de godgeleerdheidenlegde schop 0n cardinaal V3n Florence,0n 0V0rvervolgens te Berljn zich t0e op hetSans- leed na eene regéring van 27 dagen. kriet. W eldra leverde hj eeneuitgavgvan LeoXII (1823- 1829).Deze,te voren Annihet drama: nUrvasi (1833):'van Kal%dasa, bale della Gdzwl en geboren te Genua (v0l-

gevolgd door een rApparatuscriticus (1834)''. gens anderen te Genga) in 1760,waseerst
T0t verzameling van bouwstoâ'en vool. dat werkzaam als nuntius van Piu.% FJZ In die
werk had hj verscheidenemaanden teLon- betrekking toefdehj te Augsburgen teKeuden vertoefd.Vervolgensbegafhj zich naar len.In 1807 belastte Pius Fff hem meteene
Petersburg en werd adjunct der Académiet zending naar Napoleon en in 1814 naar Lo-

maar overleed reeds den 3osten Junj 1834.
Leo.Onderdezen naam vermelden wj:

A?
,
p# XVII1.In 1816 werd hj cardinaalen
in 1823 zag hj zich gekozen t0tPaus.Hj

Twaalf Pausen der R. Katholieke Kerk, was een vriend der w etenschappen,m aar 0nderscheidde zich tevens dooreeneverregaande
Leo 11 onverdraagzaamheid.Bjzjneoptredingsprak
(
682-683).Deze verbeterde hetGregoriaan- hj hetanathema uitover devrjmetselarj en
schekerkgezangenbekrachtigdehetanathema, de bjbelgenootschappen, hergaf aan de Je-

nameljk:
Leo I (440- 461), zie onder.

over zjn voorganger,den monotheleetHono- zuïeten hun collegium (1824), kondigdeeen
gil,
ç uitgesproken. Leo III (795-816). jubeljaar af(1825)en verordende daarbj het
Deze, door eene partj te Rome bedreigd, gebed Om uitroejing der ketters, verwierp
nam de wjk naar Kard de Groot
e,die in het aanzoek der Siléziërs om opheëng van
800 e0n0 Synode belegde in de Pieterskerk
te Rome,ten eindede overtredingen teonderzoeken,waarvan Leo betichtwerd.DeSynode
verklaarde echter, dat het hoofd der Kerk
verheven was boven ieder vonnis, en Leo

het coelibaat, verkeerde met de Hoven van

oostenrjk en Frankrjk Op een gespannen

voet, en besloot t0t de beati:catie van den
m inoriet Jl
tlianlts, die volgens de sage gebraden vogels heef
t laten wegvlieqen.D00r

zuiverde zich vrjwillig dooreen eed,waar- zjn gestreng bestt
lur maakte hj zlch bj de
na Kamel hem in zjneregten herstelde.Uit cardinalen en bj het volk z00 gehaat,dat
dankbaarheid en vooralook omdat Kamelde niemand zjnoverljden'betreurde.- W j herschenking van Pepj;n bekrachtigde en ver- halen de vermelding van:
meerderde, kroonde Leohem t0tKeizer(25
LeoI ot
'de Grppfe.Hj werd volgenssom-

December 8001
e paus heeft onderschei- migen te Rome,volgens anderen in Toscane
,. Dez
denebrieven achtergelaten.- LeoIV (847- geboren en was de Opvolger van k%otus 111.

855).Hj waseen derPatlsen,bj wierverkiezing debevestiging des Keizersingeroepen
werd,omdatRomeJuistin diedagenbedreigd
werd door de Saracenen.Deze Pausbeloofde
aan keizer Lotltariu trouw en qehoorzaamheid.Niettemin washj eerzuchtlgvan aard.
O0k van hem heeft men brieven, alsmede
2enige leerredenen.- Leo V.Deze,gekozen
ln 907, regeerde slechts 40 dagen.Hj werd
doox zjn opvolger verdreven. - Leo Y1
(928-929) en Leo V1I(936-939).Beiden
leefden in een onrustigen tjd. - Leo V1II
(963- 965). Deze werd door keizer Otto in
plaats van Joltannes X II t0t paus benoemd
en kende aan den Keizer en diens opvolgers
dool. eene m erkwaardige oirkonde het regt
toe,om den Paus aan te stellen en bisschop-

Hj wasde eerstebisschop teRome,die het
denkbeeld van het primaat van den Paus te

Romeduideljk uitsprak en hettevens,onder
begunstiging der omstandigheden,t0twerkeljkheid zochttebrengen.Gedurendeden langen strjd overdenaturen in Cltristwspoogde
hj doorsluwheidengematigdheidheerschappj
te voeren over de strjdende partjen.Op het
Concilie te Chalcedon (452) bekleedden zjne
legaten den voorzittersstoel, en zjn:pBrief

aan Flavianusjbisschop van Constantinopel''
werd er aangenûm en als grondslag der Ker-

keljke geloofsleer.Door zjn invloed kwam

keizer Valentinianlts III t0t het besluit om
eene w et uit te vaardigen, trouwens alleen
in het W esten van kraeht,die den Heiligen
Stoel verhief t0t de hoogste wetgevende en

pen te benoemen.Hj k0n echter alleen door regterljke magt in de geheele Kerk (445).
de hulp van keizer Otto op den Heiligen Het gelukte kem ,in dien woeligen tjd de
Stoelzjngezaghandhaven.- LeoIX (1049- Afrikaansche Kerk te onderwerpen aan de
1054)jtevorenBrl
gno,aartsbisschopvanToul geesteljke souvereiniteitvan Rome en de I1en een bloedverwant van keizer Koenraad 11 lyrische Kerk in toom te houden.Toen in
en Hendrik 111.Hj werd doorden invloed 451 Attila Romebedreigde,koosValentinianus
van laatstgenoemde te W orms gekezen en
aanvaardde, op raad van H ildebrand, den

III hem t0t gezant, om met Attila onderhandelingen aan te knoopen over den vrede,

strjdtegen de simonieen tegen hethuweljk en hj bragtdezen t0tstand.Toen echterin
der geesteljken op de synoden te Rome, 455 de W andaalGenserik RomeOverrompelde
Rheims, Mainz,Vercelli,Sipontum en Man- en aan de plunderzucht zjner soldaten ter
tua, waar hj met het voorzitterschap was prooi gaf, k0n Leo 1 slechts verwerven,dat
bekleed.In den 00r10g tegen de Noormannen er geen moord Of brandstiehting plaatshad
leed hj de nederlaaq, werd gevangen ge- en dat de voornaamste 3 kerken verschoond
nomen, en overleed ln 1054. O0k van hem bleven. Hj overleed in 461. Zjne werken
lX.
52
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(1755-1757,3 dln) bestaan uit96 leerredenen,51 brieven en eenige verhandelingen.
Leo x
'
r'
, eigenljk Giovanni 4,1 M edol,
tw eede zoon van den beroem den Lorenzo en
geboren teFlorencein 1475.Hj verkreegop
zjn zevende 1
i
'aar de tonsuur, oefende zich
onder de leidlng van Cltaleôndylas en Polifïczll.
s in de geschriften der oude wjsgee-

selden hertoglj'
an Tlrslpafenbeleende zjn
neef Lorenzo met dathertogdom.Metweerzin
zag hj, datdeOorlogvoerendemogendheden
in datjaarvrede sloten.Deverdreven hertog
van Tfrùl o had zich intusschen w eder meestergemaaktvanzjnebezittingen,maarLeoX
noodzaakte hem ,om daarvan afstand te doen.
Voorts deed hj den cardinaalPetrweci,ver-

in hetHeilig Collegie.Daar hj zich verzet
had tegen de keus van Aleœander Ff t0t
paus, verwisselde hj Rome met Florence,
totdat de verdrjving van zjn geslacht uit

vrjgeleide worgen;anderen,wierschuld niet

ren, zag zich reeds in 1488 tot cardinaal dacht van eene zamenzw ering tegen het1ebenoemd, doch nam eerst in 1492 zitting ven des Pausen,in weerwilvanhetverleende

deze stad hem noodzaakte naar Bologna de

eens bewezen was, werden gefolterd, van
hunne waardigheden beroofd en gebannen.

Zjne liefde t0tprachten weeldewerkte0ngunstig op zjne geldmiddelen,en Om zich

wjk tenemen.In 1499bezochthj Venetië, de noodige sommen) vooral t0t voltoojinj
Duitschland en Frankrjk en vergunde zich der St.Pieterskerk, te verschafen, deed hp
na zjn terugkeerte Romehetgenotvaneen overalaiaatbrieven verkoopen.Deze maatreuitgezochten gezelschapskring en vooralvan

ge1gafaanleidingt0tdeHervorminginDuitsch-

de muziek en van.de beoefening derfraaje land en Zwitserland.Aanvankeljl
t scheen de
letteren.Eerst in 1505begon hj zich te be- Paus zich Om het verzetvan Lutlter niette
*j zich niet langer 0nmoejen met de openbare aangelegenheden. bekreunen en toen hi
Paus Julius 11 benoem de hem t0t stadhouder verschilligkonbetoonen,ging hjslechtslang.

van Perugia en plaatste hem in 1511 Onder zamerhand t0t doortastende middelen over,
den titel van legaat van Bologna aau het zoodat deze de gewenschte werking niethad-

hoofd van hetPauseljk leger ln de Heilige den.Terwjl er eene hevige beroering in de
Ligue tegen Frankrjk.In den slag van Ra- Kerk was onstaan,poogde hj,doch vruchvenna (1512) door de Franschen gevangen teloos,alle ChristeljkeVorstente vereenigen
genomen, keerde hj na het herkrjgen der t0t een kruistogt tegen den Turkschen keivrjheid naar Bologna terug, om erzich als zer Selim ,die zich had meester gemaaktvan
legaatmethetbestuurte belasten.Metkracht Egypte.Na den d00d van Lorenzo,die enkel

washj werkzaam t0therstellingvan hetge- eene dochter had achtergelaten, vereenigde
zag der Medici,totdatde dood van Julilts11 hj Urbino metden Kerkeljken Staat,terwjl
hem naarRomeriep,alwaarbj in 1513als cardinaal Ginlio &iM edieizich belastte met
Leo X denpauseljken zetelbeklom.Terstond de heerschapyj te Florence.Maakte0ok de
benoemde hj 2 uitstekendemannen van zjn Hervorming ln Duitschland groote vorderintjd,Bemboenk
%adoletto,tOtzjnegeheimschrj- gen,Italië genooteene aangenam e rust,z00Vers. Voorts bewerkte hj eene betere ver- dat de Paus ongestoord voor pe uitbreiding
standhouding met Frankrjk en wisthet bj van kunst en wetenschap en voor de grootLodewj)k XII z0o ver te brengen,dat deze heid van zjn Huiskon zorgen.Daarbj verzjnegoedkeuringschonkaanhetLateraansch loorhj zjn plan,om demagtvanFrankrjk
concille. W jders zorgde hj met belangstel- in ltalië te vernietigen,geenszinsuit het00g.
ling vobr dqn bloei van letterkunde en we- Hiertoe sloot hj in 1521 een verdrag met
tenschap.HjhersteldedeuniversiteitteRome, de Kroon van Duitschland, om het gezag
begiftigde haar met goederen en voorregten, derfamilie Sjbrzate Milaan teherstellen,en
benoemde er de voortrefeljkste mannen t0t nam een leger van Zwitsers in dienst. D e
hoogleeraren, stichtte onder de leiding van 00r10g nam een aanvang;Parm a en Piacenza
Lâscaris eene vereeniging t0t het uitgeven werden veroverd en in den Kerkeljken Staat
van Grieksche werken,en noodigde alle be- ingeljfd.De bondgenooten trokken,zonder
zitters van oude handsc,
hriften uit,om ze be- wederstand te ontmoeten, in Milaan en naschikbaar te stellen. Om een verbond van men het gebied van den hertog van Fdrrr c

Frankrjk metSpanjeen Oostenrjk te beletten,begunstigdehj eene verzoening derK0ningen van Engeland en Frankrjk en scheen
zelfs de planmen van Lodewnk XIImetbe-

trekking t0t Milun te bevorderen.Niettemin

dreigde een nieuwe oorlog met Frankrjk

in bezit? tegen wien,wegens zjn bondqe-

nootschap met Frankrjk,Lec den banbllksem derKerk geslingerd had.Te midden der
feesteljkheden,wegensdeherhaaldeoverwin-'
ning verordend,verraste hem de d00d opden
lsten December 15Q1. Leo X was een wél

uit te barsten, toen na den dood van Lode- onderwezen en fJn beschaafd kerkvorst,die
0ïjk X1I dekroon ten deelvielaanFeansI m eer geestdriftgevoeldevoorkunstenw eten-

(1515); doch Leo B100t met den Jeugdigen schap dan voordegodsdienst,zoodathj bj
Koning weldra te Viterbo vrede en haalde de eerste opkomst der Hervorming deze als
hem kort daarna over,op eene zamenkomst jdelmonnikengeschreeuw bespotte.Intusschen
te Bologna, t0t opheë ng der Pragm atieke werktehj metjvervoordeheerschappj der
Sandie en t0thetsluiten van eenconeordaat, R. Katholieke Kerk, daar zj hem rjkdom
wmqdoor de vruchten van het concilie te en invloed bezorgde)zonderzich om delkerkConstanz en te Baselvoor Frankrjk verlo- leer veelte bekreunen.A1s een telg van den
ren gingen.Om de magt van zjn Huis te stam derMedid washjweelderig,ligtzinnig
vermeerderen,zette hj ondereen voorwend- enverkwistenden kendenaauweljkseenan-
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der levensdoel,dan het verkrjgen dern00dige sommen v00rzjn schitterend Hof'
.
Eenige keoers van het Byzantqnselte r#
(ziealdaar).

Leojeen Egmonder monnik,die onder den
abtJokannesnan A'
ïI!:.p- (1360- 1381)leefde.
Twee eeuwen te voren had Dirk '
tlczlLeiden
voor de doorluchtige graven,die aldaar waren ter aarde besteld,korte grafschriften vervaardigd en deze boven hunne rustplaatsen
gesteld en metglasbedekt.Diegrafschritten,

breGeuliqenaamd,waren door den tand des
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pauseljk jaargeldbj afwisseling teRûme en
te Bologna,leerde Italiaansch en Latjn en
gafonderwjsin hetArabisch.Zjnmerkwaardigst geschrift is eene in 1526 vervaardigde
beschrjving van Afrika,welkehem dennaam
van Afrieanusbezorgde.Zjisnaarhethandschrift des vervaardigers in de: plhcolta
(1588)''van Ramusiogedrukt.
Leonardo Leo, een uitstekend Italiaansch
componisten metzjn voorgangerAlezzandro
Sccrlcf/ïen zjnetjdgenootenD.ranteenIko
degrondleggerderNapolitaanscheschool.Hj

tjds vernletigd, en op last van genoemden werd geboren in 1694teSanVitodegliSchiavi
abtvervaardigde Leobreedvoerigergrafschriften in proza en verzen.De hoogleeraar M atthaeus ontdekte de oudere en nieuwe
schriften achter een handschriftvan Jan van
Zei/zlen gafzehiermedeillhetlicht(1692).
De rbreviculi'' van Dlrk TGn Leiden beslaan

alechts 2 bladzjden en loopen t0t 1151,en
die van Leo gaan van Dlrk I t0t Dlrk VI1,
diein 1203overleed.Zjzjnnietonbelangrjk.
Mbrandus Leo, geboren te Leeuwarden,
monnik in de abdj te Lidlt
lm en in 1557
priester te Berlicum. MTegens de Onlusten in
Friesland begaf hj zich naar Groningen en
overleed aldaar in 1588.Hj wasvan jongs
af zeer bevriend met Sufrid'
l
ts Te/ri, met
wien hj teLeeuwarden onderdeleidingvan
Cornelius Ool/erfff.
v had gestudeerd,terwjl
hj op diens raad eene kaartvan Friesland
vervaardigde,eerst doorJaeobas .
llclld?Cfrlz?.sï.î
en in 1579 Op nieuw door Hogenberg uitgege-

ven.Voortsheeftmen van hem 2Latjllsche

kronieken, beide in de rAnaleda''van M at-

fAcdv.
: opgenomen) nameljk: rvitae .et res
gestae Abbatum in Lidlum'' eene beknopte
beschrjving bevattend van het klooster te

in de Italiaansche provincie Lecce,studeerde
aan het conservatorium della Pietà deiTurchini te Napels en onder de leiding van Pifosï te Rûme,en verkreeg debetrekking van
tweede maëstro aan gemeld conservatAium.

Later kwam hj in dergeljke betrekking aan
het conservatorium de Santo Onnfrio,en hier
warenberoemdeltaliaanschecomponisten,bjv,
Jomelli en Pieeini,zjneleerlingen.In 1716
werd hj Organistin de Koninkljkekapél.
en
een Jaar later kapélmeester in de kexk van
Santa Maria della Solitaria.Hj overleed in
1746.Zjnetalrjke opera's- een 40stukszjn in verqetelheid geraakt,maar zjnekerkeljke muzlek wordt ook nu n0g hoog gewaardeerd.
Heinçielt-lkpjeenDuitschgeschiedschrgver,
geboren te Rudolstadt den 19den Maart1799.
Hj bezochtaldaarhetgymnasium enstudeerde
vervolgens te Breslau in de geneesltunde.op
eene reis werd hj te Berljn bekend en bevriend met Ludwig J'
JF
zP,waarna hj zich
zochttebekwamenvoorhetonderwjzers-ambt.
Hj zette zjne studiën teJenavoorten nam
jverig deelaan de zaken van de pBurschenschaft (studentenvereenigingl'' en van het
DTurnwesen (de gymnastiekl''.In 1819ging
hjnaarGöttingen en hield zich vooralbezig

Lidlum , van de levens der abten en van de
lotgevallen dier stichting,- enrvitae et res
gestae Abbatum HortiDivae Virginisseu Mariëngaerd apud Frisios'',aanvangende methet met het bestudéren van de bronnen voor de
bouwen van het klooster in 1163 en eindi- geschiedenis der middeneeuwen.In 1820 ver-

Fendemetdeverkiezingvandenlaatstenabt trok hj naar Erlangen,alwaar hj zjne verln 1569.
handeling: rueber die Verfassung der 10mLeo H-/kïccpl.
ç,een Arabisch aardrjkskun- bardischen Stëdte (1820)''schreef, er zich
dige.Hj werd tegen het einde der 15deeeuw daarna vestigend alsprivaatdocent.Omstreeks

waarschjnljlt te Granada geboren,was af- dien tjd brak hj nietalleen alle betrekkinkomstig van een edelen Moorschen stam ,en

gen metde yBurschenschaft''af,maar begon

heette eigenljk Alhasan Ibn Mol
tammedAloczzcx.NadenvalderMoorscheheerschappj
ill Spanjevertrok hj metzjne bloedverwanten naar Afrika en ontving te Fez eere w etenschappeljke opleiding. Als lG-jarig Jongeling vergezelde hj zjn 0om op eenegezantschapsxeis naar Timboektoe, en later trok
hj,hetzj uitvermaak,hetzja1sgezantjd00r
bjkans geheelNoord-Afrikaen hetzuidwesteljk gedeelte van Azië.Toen hj in 1517
met een schip van Egypte naar Fez w ilde
terugkeeren,werd hj bp
''heteilandDslerba

0ok reeds zjne stem te verheFen tegen de
volksmenners.In 1822 begaf hj zich naar
Berljn en werd er een oplettend leerling van
H eyel,en deed in 1823,ondersteund door de
prinses von zscFzfzlcrzl?zr.t/-Afxtftylsfc#d,eene reis

naarItalië.Nazjnterugkeervestigdehjzich
te Berljn en gaferzjne:rEntwickelungder
Verfassung der lombardischen St:dte(1824)''
in het licht.Nadat hj in 1825 een beroep
naar Dorpatvan dehand gewezen had,werd

hj t0t buitengewoon hoogleeraar benoemdj
eu hj bekleedde daarenboven het ambtvam
door de Christenen gevangen genomen en collaborator aan de Koninkljke bibliotheek.
wegens zjne geleerdheid naar paus Leo X In het laatst Van 1827 echter legde hj die
rc
ekki
ngms
gebragt,die hem vriendeljk bejegende.Daar bet
njngi
naar
Jer
na.
D00x
tuss
henko
ne
tdv
ea
rnez
eng
vriend
enve
wier
fhj
de Arabier zich bereid verklaarde Om het

Christendom te Omhelzen,werd de Pauszjn in 1828 debetrekking vanbuitengewoonhoogdoopvader en schonk hem ,volgensgewoonte. leeraar in de geschledenis te Halle en werd
zjn eigen naam. Nu woonde Leo.met een er Q Jaren later tot gewoon hoogleeraarbet
W7
n8K1*
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noemd.Toen hj zich n0gte Berljn bevond,
had hj reeds zjne:pVorlesungen iiber die
Geschichtedesjiidischen Staats(182$)''in het
lichtgegeven, doeh spra'k daarover later een
afkeurend oordeel uit.Duideljk Openbaarde
hj zjnestaatkundigeen kerkeljkegevoelens

A rydoe van goud en ivoor, alsmede een
Apollo.

alters(1830)''.Mindersterk traden zj in het
licht in zjne:pGeschichte der ital.Staaten
(1829-1830,5dlnl''enin zjne:rzwölfBiicher niederlâ
'nd.Geschiehten (1832- 1835,2
dln)''.InmiddelswasLeoinhetstrjdperk ge-

;16 D geoyr.mjlomstreeks880000inwoners.

Leon , een Spaansch koninyrjk in het

noordwesteljk gedeeltevan Spanle,grenstin

hetnoordenaan Asturië,inhetnostenaan OudCastilië,inhetzuidenaaùEstremaduraen inhet
in hetsllandbuch der Geschichte des Mittel- westen aan Portugal en Galiciët en telt op
Het land ls bergachtig en niet zeer vruchtbaar, hoewel het door de Douro wordt be-

sproeid.De grootste rjkdom bestaat er in
kudden merino-schapen, voorts in gewone

treden tegen den geestonzereeuw metzjne: schapen, geiten, runderen en paarden. De
DStudien und Skizzenzur Naturgeschichte des bewgners Leoneses genaamd, zjn, wat de

Staats (1833)''en met talrjke okstellen in geringere standen betreft, in het algem een
tjdschriften.De onverdraagzaamheld,daarin onbesehaafd en 1ui, maar tevens eerljk,

vrjmoedig,waarheidlievend,welwillend,gastvrj en dapper.Zj dragen erroem op,oude
Câzlfezldl tezjn?vrj van Moorsch bloed,en
zj hebben veleelgenaardigezeden en gebrui(1838)''- rDie Hegelingen (1838q2dedxuk ken.In ouden tjdwashetlandbjafwisseling
1839)'' - en rsignatura temporis (1849):'. onderworpen aan de Romeinen, Gothen en
Zjn: pLehrbuch der llniversalgeschichte Saracenen,totdat de Spanjaarden dezelaat(1835--1844! 6 dln;
3dedruk 1849--1853)'' sten verdreven en hier een zelfstandigkoning'
en zjn:pLeltfaden f
iirden Unterrichtin der rjk stichtten,dat,in 1065metdekroonvan
Universalgeschichte(1838- 1840,4 dlnl''dra- Castilië vereenigd,na den dood van Al
fongen den stempelvqn zjnereadionairegevoe- dfz.s V1II weder daarvan gescheiden,doch in
lensj waaraan hj zich met de grootste 1218 op nieuw daarmede zamengesmoltenj
hardnekkigheid vastklemt.Verdiensteljk zjn sedert dezen tjd in de lotgevallen van het
echterzjne nasporingen op het gebied der geheele rjk deelde (zie Spanje).Ditkoningoud-Germaansche en der Celtische taalkunde. rjk bestaatuitde3provinciën Leon,Zamora
aan den dag gelegd,bleek evenzeerin zjne
strjdschriften,van welke wj noemen:rllerr
Dr.Diesterweg und die Deutschen Universitëten (1836)'',- psendschreiben an Görres

Daartoe behooren:)!Alts:ehs.und angels:chs. en Salamanca.- Van deze heeftdeprorineie

Sprachproben (1838)1',- pBeowulf(1839)''1de
tl
tr
gg
ai
ve
der
:o
ps
Re
t
u4
d2
i-nes(1841)''
,- ,'
Die
Mal
bi
e
sche
Gl
sec'
(i
1t8
1845,2 a;.),!,en rFerienschriften (1847- 1852,2d1n)''.Oûk
leverdehj:nvorlesungen iiberdieGeschichte
des deutschen Volks und Reichs (1854 enz.
)''.
In 1863 is hj voor levenslang totlid van het
H uis der Heeren in Pruissen benoemd.

Leobschùtz, eene arrondissementshoofdstad in hetdistrictOppeln derPruissischeprovincie Silézië en dehoofdplaatsvanhetPruissische gedeelte Van de aan den prins T0n
N ecAfdl.
sfe'
ll toebehoorende vorstendomm en
Troppau en J:gerndorf,ligtaan de Zinna en
Mn den spoorweg, bezit 3 R. Katholieke
kerken en ééne Evangelische, en telt omstreeks 10000 inwoners,die zich vooral met
den handel in garens,voorts methet weven
van linnen en laken en methet vervaardigen
van kousen bezig houden. 00k heeft men
er onderscheidene anderefabrieken en drukke
Naan- en vleeschmarkten.
Leochares, een bronsgietez'en beeldhouwer der Nieuw-Attische school,door Praœ'
%feld gesticht, leefde tusschen de 104de en

Leon Op 290E)geogr.mjl35000inwoners.DeltoqfdstadZepzl,de Legio septima gemina
der Romeinen,waaraan het koningrjk zjn

naam ontleende, is gelegen aan de Bernesga
en de Torio, telt 10000 zielen, is de zetel
van een bisschop en van eenehoogere school,
en bezitm et de prachtigehoofdkerk 14kerken
en 4 kloosters, benevens 4 hospitalen 0n on-

derscheidene paleizen vanaanzienljkegeslachten.Van de kloostersis datvan den heiligen

Isidro vermaard,omdat er geruimen tjd de
Koningen des lands werden begraven. D eze
stad is het middelpunt van den Spaanschen

linnenhandel;zj wasvroeger00k destapel-

plaats van den Spaanschen w olhandel, en
men heeft er eene druk bexochte paardenm arkt.- Leon werd reeds in 722 door d0n

Pelayo, de stichter van hetrjk en van de
Spaansche monarehie, aan de Arabieren ontrukt, die het in 996 n0g eenmaalgedurende

kort% tjd bemagtigd hebben.

Leon is 00k de naam van eene stad in den

Staat Nicaragua in Midden-America. Zj ligt
in eene schoone, vruchtbare vlakte tusschen

het Managua-meer en de Stille Zee.Zj was
llldeOlympiade.Menvindtzjn rGanymedes, voorheen de bloejende en prachtige hoofddoor een adelaar gedragen'' zeer geprezen; stad deslands metomstreeks60000 lnwoners,
Plinins onder anderen zegt er van,datmen maar werd gedurende den burgeroorlog groo-

uit de omzigtigheid,waarmee de vogelztjn tendeels verwoest, zoodat zj thans met de
last torscht,zien kan,dathj weetwien hj nabjgelegene oude lndiaansche stad Subtiaba'
draagt.M en houdt het standbeeld in het Muséum Pio-clementinum vooreenecopie.Voorts
vermeldt m en dat Leoekaresm etanderen gewerkt heeft aan het praalgrafvan M agtsolus.

en hare voorsteden nietm eer dan 20000inwonersbezit.D ehoofdkerk behoorttot deprach-

tigste gebouwen van Spaansch Amerika,doch
de universiteit,in 1806 gesticht,isxeedslang
O0k vervaardigde hj de standbeelden van verdwenen. De bevolking bestaat uit IndiaJmynta ,TAilizzl:,Aleœ-der,O%mposen nen en Basterd-lndianen en uit een duizendtal
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Blanken.Vooralin 1825 heeft deze stad veel
geleden.
Eindeljk vermelden wtl1.R1@ de Leon,een
eiland in den Atlantischen Oceaan aan de
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te Vinci bj Fl
orenee,paarde reedsin zjne
Jeugd een sterk en welgebouwd ligchaam aan
een talentvollen geest. Hj verhief het perspedief t0t eene wetenschap,was een uitste-

zuidwestkustvan Spanje.Hetis3geogr.mjl kend vesting- en waterbouwkundige, vond

lang en dool-eene smalle straatvandenvasten
walgescheiden.
Leonard is de pseudoniem van Hermann

oorlogswerktuigen en muziekinstrtlmenten uit,
w ist deze m et sm aak te bespelen,en schit-

Npz
lczr#Berckenltqf Deze,geboren den28sten
April1850,is rjkstelegraphisttePurmerend
en schreefeen grootaantalstukjesvoorhet
tooneel, nameljk: rDe nieuwe landheer
(1863)'')- pEen ongeluksvogel (1869)'',XEene vergissing (1869):') - rEen huis te
koop (1870)'',- pDe koning derbedienden
(1870)''1- pDeadvocaatderarmen(1870):')De schoolmeester-schoonzoon (1871)':, XDriepuntdichten (1871)''
,- rDetweed00ven (1872)'' - pDe twee schoolmeesters
(1872)'' - rlle,e
rschzucht (1872)'' - Dr.
Treuwald (1872),,- rDriehoeden('
1872);,DEen beroemd man (1873)'',- rverkiezing
en huweljksnegotie (1873)'',- ,
?De geheimz
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(1873)', - pDe wjnproet:(1873t
),,,- noe
g
estolen r0k (1873)''- >Ja ot'neen(1873)''
rNi
mrod ofde assessor-jager (1874)//nDepurgemeesterspruik (1874)'/,- pDehoed
van den horlogiemaker(1874)''- rtzevend
verbrand(1874)''- rEenlastigenaam (1874)''
t en blaauw (1874)/'1- nEen
pR00d,wi
vreeseljke moordgeschiedenis (1874)'',- en
XMjn onbekrndeweldoener(1874)''*
Leonardl (Thomas) of Leenaerts, een
Zuid-Nederlandseh godqel
eerde, geboren te

gelukkig beoefenaar der natuur-en oudheidkunde, en bereikte op het gebied der beel-

terde als improvisator.Voorts was hj een
dendekunsteeneverwonderljkehoogte.Zjn

leermeester Andmea del Fdrrocclïp,een voor-

treFeljk schilderenbeeldhouwer,overtrofhj
weldra, en deze kwam in verzoeking het
penseel weg te werpen,toen hj den engel
aanschouwde?waarmedezjn stuk:pDedoop
van Christus'' door Leonamdo was versierd.
In zjnejeugd helde hj overt0thetzonderlinge en fantastische,zoodateenvreemdmonsterdier en een Medusahoofd t0tzjneeerste
stukken behooren. Het eerstyemelde kwam
voor 300 ducaten in het bezlt van Imdorico
Sforza,die in 1482 den schilderaanzjn Hof
te M ilaan plaatste,0n welin deeersteplaats
als m usicus en improvisator. W eldra echter
wasLeonardo er hetmiddelpuntvan alle be-

weging op hetgebied derkunst:hj stichtte
er eene acadêmie,verzanaelde er de schilders
om zich heen,schreefvoor zjne leerlingen
een: p'rrattato della pittllra'',en w erkte bovenal door zjn voorbeeld.Hj vervaardigde
hetreusachtig modêlvan een ruiterstandbeeld
van FraneeseokFprzc,hetwelk doorzjnetjdgenooten uitbundig geroemd, maar niet t0t
0nsgekomenis.W ereldberoemdisvoortszjn:

Maastricht omtrenthetJaar 1600?trad aldaar Avondmaal''in hetrefectorium der Dominiill 1616 in de orde der Dom inicanen en stu- canen van Sta Maria delle Gratie,waarmede
j in 1495 een aanvang maakte.W é1moet
deerde in zjn kloosterin dewjsbegeerte,- hi
voorts aan het St.Thomascollèyete Douay m 0n het betreuren, dat dit prachtig fresco
in de godgeleerdheid. Op zzcjarlgen leeftjd veel geleden heeft, doch de schoonheid van
gafhj reedsonderwjsin dephilosophie,en compositieygroepéring en uitvoering kanmen
m 1627 zond men hem naarzjn kloosterte er n0g genoeg in opm erken.De verschillende

Leuven,waarhj eersthetopzigthad op de karakters der Apostelen zjn daarin op eene
studie, vervolgens Onderregent en eindeljk treffende wjzeaangeduid,en in hun midden

regent werd. Die betrekking bekleedde hj bevindt zich de verhevene iguur des Heitw eemaal te Douay en driemaalte Leuven, lands, als eene zon tusschen de sterren.M en

en hj verwierf inmiddels den rang van d0e- heeftvan ditstuk fraajegravuresvan Rafaël

t0r in de godgeleerdheid.Reedsin 1636 was

Abrp/zezzen van F. Wàyner.Ook bestaan n0g

hj prior in hetkloosterte Brussel,en later
vervulde hj er n0g eenmaal en te Leuven
tw eemaal dat am bt. In 1668 t0tprovinciaal
benoemd,overleed hj Op den lsten September
van datJaar.Men heeftvan hem :>R.P.F.
Marci de 1os Huntos,Quaestionesad universam dialedicam (1622)'' - rThesaurus gratiarum SS.Rosariietc.(1640 en laterl'',ook

de cartons der afzonderljke koppen, geljk
die door Leonardo ontworpen zjn,- die van
Christ'
us in het Brera te M ilaan,tien koppen

van Agostelen in het muséum te W eimar,
andere ln Engeland.O0k heeftBossivan Mi-

laan methulp dierkoppen hetgeheelinzjne
oorspronkeljke grootte teruggegeven,en dit
stuk is thans te Petersburg.Omstreeks denin het Fransch vcrtaald,- pchristus cruci- zelfden tjd schilderdehj o0k eenigeportretixus, sive de perpetua cruce Jesu Christi ten, zooals: rLa belle ferronnière'', - de
(1648 en 1649)''- rAngelicidoctorisD,Tho- DMadonna'' van den hertog ran Ziffl,- de
mae Aquinatis sententia de prima hominis 11Vierge au bas-relief''1 en de rvierge aux
institutione etc. (1661)'',- rconfutatio cu- rochers''. Toen de Franschen in 1499 een

Jusdam libellihaeretici etc. (1662)''.0ok in einde maakten aan de heerschappj van zjn
hetVlaamsch overgezet,- en runicaeChristi begunstiger,keerde Leonardoterug naarFlosjonsae,id estCatholicae sub RomanoPon- rence.Hier ontwierp hj hetcarton van ,de
tlfice Ecclesiae integritas et sanctitas denuo Heilig Anna'', thans te Londen,hetwelk de
grootste bewondering wekte,maar de uitvoeasserta (1664)''.
Leonardo da V inci,de meestbegaafde ring bleefachter.Plannen t0t aanleg van kaItaliaansche scbilder der 15deeeuw ,geboren nalen vorderden zjn tjd.en kracht,wanta1s
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ingenieur-generaal van Cesare Tpro/l en op waken.In 1890 trad hj in Hes8en ln staats-

last van dezen moest hj een grootgedeelte dienst, en werd er wegens zjne bekwaamvan Italië bezoeken.Na zjn terugkeer droeg heid spoedig bevorderd.Toen hetvorstendom
men hem de versiering op van een dermuren
in de groote zaalder raadsvergaderingen,en

Hanau in 1810aanhetgroot-hertogdom Frank-

bleefachter,het carton isverlorengegaan,en
alleen eene groep rtliters daarvan, volgens
eene teekening van Rnbens en eene gravure
van Edelinek, is bewaard gebleven. T0t de
kunstgewrochten van Leonamdo uit dien tjd
behoort eene: nAanbidding der Koningen''
en het prachtige portretvan Moza .
zïà'
tz,ge-

raaltt met hd Fransch bestuur.In 1812 echter benoîmde de Gl'
oot-Hel*tog hem t0t geheimraad en bela8tte hem met het beheer

fort werd afgestaan, was hj kamerraad in
bj deze gelegenheid vervaardigdehj,in eer- Keur-Hessen. De groothertog Dalbery bevollen wedstrjd metMieheleAngelo,eencar- noemde hem t0t inspecteur-generaal der d0ton,datdeoverwinning derFlorentjnen 0n- meinen, doch reeds na verloop van eçnige
der hun aanvoerder Nieeolo Tïccisïzlc voor- maanden moest hj die betrekking nen
erlegstelde 0n t0t zjne voortrefeljkste stukken gen,omdat hj bj devereFeni
nq der zaken
behoorde; doch 00k de uitvoering hiervan betrekkeljk Hanau in oneenigheld was ge-

wopnljk W oconda genaamd.Toen LeoX in
1513 denPauseljkenStoelbesteeg,begafLeonardo zich naarRome.Dâârliethj hetpem
seel rusten, dewjl MéelteleAngeloaanstonds
derwaarts wasgesneld,om erzjn gezag als
schilder te handhaven.Te Milaan wasintus-

schen de heerschappj deslandsten deelge-

vallen aan Ikans T,enmetdezenvertrok Leonardo als hofsehilder naar Frankrjlc,waar
hj zich teAmboise vestigde.Heteenigestuk
evenwel, dat hj V00r laatstgenoemden Vorst

geschilderdheeft,waseene rlueda''.Hj overleed den zden Mei1519ophetkasteelteCloux.
Leonardo bezat tegenover zjne productieve
krachten zjneidealen eenegrootematevan
onjeduld,endezebelette hem,rustig te arbelden.Toch mogen zjne stukken Onvergeljkeljk worden geheeten.Degrondslagzjner
scheppingen was eene onverpoosde W aarneming Van den mensch,zoowelvan zjneern-

stige als van zjne bespotteljke zjde;doch

der Octrooi-domeinen.Daar bj deherstelling
van Ketlr-llessen geen geschikt ambt voor
hem scheen Open te bljven,aanvaarddehj
een beroep naar de Académie van W etenschappen te Miinchen.Hier wjdde hj zich
onverdeeld aan de mineralogie en geognosie,
terWjlhj reedsdoorverschillendebelangrjke
Werken een grooten naam Ve1
'Worven had.In
1818 zag hj zich benoemd t0thoogleeraarin
die vakken te Heidelberg,en hierbleefhj
t0taan zjn dood Opden 23stenJanuarj1862.
Van zgne geschriften vermelden wj:r0e0l0gie oder Naturgeschichte der Erde (183s1845,4 d1n)'',- rluehrbuch derGeognosie
und Geologie (zde druk,1849)',- pGrtlndziige'de
r Qeognosieund Geologie(3dedruk
1839)',- ;yGrundziige der A
'Iineralogie (2d1
druk,1860)'
?- pNaturgeschichtedesSteinreichs (1854)'',- pDie quarzfiihrenden Porpbyre(1851)''
,- enhetpTaschenbuchfiirdie
gesammte Mineralogie(1807-1829)''?- terwjlhj met Bronn een nlahrbuch fl
irMineralogie,Geognosie,Geologie und Petrefaktenkunde (1830-1858)'' in het licht zond.v rpzl Leonkardj desgeljks
Zjn zoon, Gusta'
een verdiensteljk geoloog, geboren te Miin-

deze neiging t0trealism us w erd in toom gehouden door
diep en eeniqzins dweep- chen den 22sten November1816enhoogleeraar
ziek gevoel,doordeverhevenheldzjnervoor- aan de tlniversiteit te Heidelberg, schreef:
stellingen en door zjn streven nzar it
leale rHandwörterbuch der topogr. Mineralogie

schoonheid. 00k zi
l-ne geschriften ztin van (1846)/',- pGeognostischeSkizzedesGroszhcog belang.In zgn:rTrattato della pittura'' herzogthums Baden (1853- 1854,3 a:.)'',bespreekt hj uitvoerig de leer van licht en Die Mineralien Badens nach ihrem Vorkomschaduw ,van de terugkaatsing en vooralvan men (1855,2dedrukl''- en rGrundziigeder

het ljn- en luchtperspectief,terwtjlhjJan- Geognosie und Geologie (zde druk 1863)''.
dere gewigtige zaken zeer vlugtig behan- Leonhardi(Herman Karl)vrjheervonlj
delt. Voorts ls van hem in druk een: pFrag- een Duitsch wjsgeeren jverig volgeling van
mentd'
un traité surlesmouvementsdllcorps Kraltse, werd geboren te Frankfort,aan de
humain'',en men vindthandschriften vanhem Main den lzden Maart1809,bezocht hetlyin de bibliotheken te Milaan en te Parjs. céum te Hannover en studeerde vervolgens te

Eene verzameling van zjne teekeningen en
studiën isuitgegeven door Caylws(1730),en
een ptzeonardo da Vinci-album''door W aagen
(1865). T0tzjne oudste navolgersbehooren
Lorenzo(K Credien Péevtfi Cosimo,t0tzjne

leerlingen te Milaan Bernardo .
r'
lfïggi,M areo
d'O.ç.
/pxe,G.A..
fpprtx
-#@p,I'
raneescoa
vdlzî
en Cesare da ,9.
:/4
). 00k vormde zieh Gan-

Ap
ïpIkrrarionderzjn invloed.
' z
Leonhard (Karl Câsarvon),een uitstekend Duitsch aard- en delfstofkundige,geboren den lzdenSeptember 1779 teRumpenheim

bj Hanau,studeerde te Marburg en teGötneiging t0ttle delfstofkunde bj hem deedonttingen, waar de omgang m et Blumenbaa de

Göttingen, waarhj in aanraking kwam met
den diepzinnigen denker Karl OFlrfq
sfïcglFréeddck Krause. Hj werd bj het hooren der
lessen van dezen zoozeer metgeestdriftvervuld,dathj hetbesluitnam ,om zjnleven
te w'
l
jden aan detlitbreiding derdenkbeelden
van dien wjsgeer.Hj steldezichmctzooveel
jvervoorzjn leermeesterin debres,dathj
van de tlniversiteit werd weggezonden. Nu
begaf hj zich naar Afinchen,Tiaar hjden
Omganr genootvan Sehelllng en Oken en de
voorlezlngen van Baader bezocht.Dûch 0ok
hier kwam hj in botsing met de regéring en
schoon hj na talrjke verhooren Van alle
schuld gezuiver; werd,weigerde zjn vadev
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Le6nidas,koning van Sparta,beklom na
hem de middelen te verschaâbn t0t voortzetting van zl-nestudiën weshalvehj een half den dood van zjn vaderAnaœândridesin het
Jaarin degrootste bekrompenheid doorbragt. jaar 491 vôör Chr.den troon en verkreegj
W é1 werd hem een btlitengewoon professo- toen Xerœes,koning van Perzië,Griekenland

raat aaugeboden, doch omdat er geenJaargeld aan verbonden was,moesthj hetvan
de hand wjzen.lnmiddels beleefde hj een
gelukkigen tjd,daar0ok KransenaarMiinchen was getrokken, en toen deze in 1832
overleed,viel diens wetenschappeljke nala-

met eene ontzettende krjgsmagt bedreigdej

voortreâbljke: nLebenslehreund Philosophie
der Geschichte (1843)''in hetlichtverschjnen.Hj trad in hethuweljk meteenedochter van Krauseen vestigdezichteH eidelberg,
waar hj verlofverkreeg Om voorlezingen te
houden.Voortsschreefhj:rueberdenDetltsch-

rautt0tde Grioken metdeneisch,datljde

het opperbevel over 300 Syartanen en 6000

man hulptroepen, die hj ln 480 vöör Chr.
naar Thermopylae bragt en zulk eene voordeelige positie in deze bergengten deed inne-

men,datdePerzen hem dxrhetverleideljk

tenschap aan Leonhardi ten deel.Daaruitdeed aanbod derheerschappj overgeheelGriekenhj de: pReligionsphilosophie(1834-1843)'', land zochten om te koapen.Toen dit vruchde pErkenntniszlehre (1836)'' en de teloos bleek te Yf0Z0n,zond Xerœen een he-

wapens zouden nederleggen,waarop L6t
-Z#,
)
J#

ten antwoord gaf:pHj kome ze halen!''T0t
driemaalt0e poogden de Penen door debœgpassen te dringen,en even z0o vaak werden

zj afgeslagen.Ntlbral een Grieksche verra-

katholicismus'' en bemoeide zich,in vlreeni- der, Ephialtesgenaamd,eene keurbende vau
ging met I'rdbel, vooral metzaken v% 0n- 10000 Perzen langs een geheimen weg over
derwjs. In 1849 werd hj buitengewoon en hetgebergte.Die keurbende vlelonverwachts
in 1866 gewoon hoogleeraar te '
Praag,doch de Spartanen in den rug,doch deze 300 dapzjn strjd tegen het Ultramontanismus was peren met 700 Thespiërs en 400 Thebanen
oorzaak datzi
jne lessen schraalwerden be- verweerden zich totdathetslagveldmethunne

zocht.Daarom hield hj openbarevoorlezin- ljken wasbedekt.
Leoninische verzen,naar den middengen, welke grooter bjval vonden. In 1864
schreefhj: rDie österreichischen Armleuch- eeuwschen dichter Leo alzoogenoemd,zjn
tergewëchse v0m morphogenetischen Stand- hexâmeters en pentâmeters,die in hetmidden

puncte''
,en op zjnaandringenwerdenin1868 en aan heteinderjmen.
en 1869 merkwaardige congressen van be-

Leoninus. onder dezen nasm vermelden

oefenaars der wjsbegeerte gehouden,terwjl wtj:
as .
rdozàizl'
M:ofleN ozl,een uitstekend
hj het merkwaardig tjdschrift: ,Die neue Elbert'
Zeit''in losseaieveringenuitgaf.Hjoverleed Nederlandsch staatsman en regtsgeleerde.Hj
den zlsten Augustus 1875.
werd geboren te Zalt-Bommel in 1520,ontLeonhardt (GerhardAdf.Wilhelm),een ving onderwjs van M aeropedisste Utrecht,
as te Embden,en stuPruissisch staatsmantgeboren den GdenJunj daarna van Bredenbaehi'
1815 te Neuhaus aan de Oste in het voo1heen Hannoversch hertogdom Brem en, studeerde te Göttingen,te Berljn en vervolgens
Nvederora te Gb'ttingen, en trad daarna in

deerde vervolgens te Leuven in de regten,

alwaar hj in 1547 den rang van licentiaat
verwierf.Nu begafhj zich naarUtrecht,om
de Fransehe taalaan te leeren,en w erd ver-

Hannoversche staatsdienst.Voortswashjvan volgens te Leuven als hoogleeraar eerst de

1841 t0t 1848 te Hannover werkzaam aisad- Opvolger van Volmagws .& cltvfA' en in 1560

vocaat en schreefeenige belangrjke werken, van Gabriè'
lxîfdtzef
u.Zjnroem klom redtlrig
zoûals: rueber die Rechtsverhëltnisse des hooger, en hj werd door de hertogln va;
n
Grundeigenthums'' en een pcommeniar zum P arma, door Granrelle, door den prins van
hannov.Strafgësetzbuch''.In hetvooljaarvan Oranl
'e en vele andereaanzienljkepersonen
1848 zag hj zich benoemd tot referendarisin geraadpleegd. W eldra was hj lid van den
het departement van Justitie, in 1852 tot Raad van Stateen hj diendeden Koning met
Oberlustizrath'',in 1862t0tsecretaris-gene- jver en trouw.Namensdezen washj in 1574
raal en in 1865 minister van Justitie.In die gemagtigde tot de vredesonderhandelingen te
betrekking bleefhj werkzaam t0taan dein- Breda, en in 1575 zond de A6gfxd.ç:zà.: hem
l,om aan den prins'
van Orte/e
ljving van het koningrjk Hannover in de naar Hollant
Pruissische monarchie, en nam jverig deel en de Staten voorslagen van vrede te doen.
aan de nieuweregterljke organisatie.Na de Ook werd hj in 1577 namens de algemeene
stichting van den Noord-Duitschen Bond werd

StatenafgevaardigdnaarHolland,om 0?eene

hj in 1866vice-presidentvan hetHoogeH0f eenparig: regeling der munt aan te drlngen.
van Appél te Celle,en in 1863 eerste presi- In deze en andere zakzn gafhjovervloedige
dent van het Hooge H0fvan Appélte Ber- bljken van bekwaamheid en eerljkheid.In
ljn.N0g in hetzelfde jaar zag hj zich be- 1581 werd hj t0t kanselier van Gelderland
lastmet de portefeuille van Justitiein Pruis-

benoemd en had sedertdien tjd een qrooten

sen,nadat hj reeds te voren t0tmlfronsyn- invloed op de behandeling der gewlgtigBte
dicus'' en t0t lid van het Huis der Heeren staatszaken.Zjne nagelatene brieven geven
benoemd was.Bj voortduring (1876)ishj in getuigenisvan zjnezorg,zjnesohranderheid
dezebetrekking werkzaam ,en mensteltzjne en zjn moed.Door de Staten werd hj in

bekwaamheid alsjregtsgeleerde op hoogen 1584 wegensGelderland metanderenafgevaarprjs,vooralna deOntwerpen,diehjin1871 digd om deheerschaqpj OverdeNederlanden
en 1872 aan den Xjksdagheeftvoorgelegd. aan Frankrjk's Kenmg aan te bieien.Fuen
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Jaarlatervev elkomdghj,in naam derSta- XMet M am onl in de Kerk en met Leopaedl
ten,den graafvan Ze%
'
eester,en w0n zoozeer ten strjd!''Daarop volgden zjnefraajeverhetvertrouwen van dezen,dathjt0tlidvan zen aan Angelo *Jiter gelçgenheid van het
den Raad van State werd benoemd,hoewel oqsporen der boeken van C'
Ieero:rDeRepuhj metdeleerstellingen van den Engelschen bllca''.Tegen heteinde van 1822bezochthj
graafnietovereenstemde.Hjwascommissaris Rome en wjddezichaldaaraan destudieder
van Leoester bj de twisten van Utrecht,- letteren. Het voorstel van den Pruissischen
vertrok in 1594 aan hethoofdeenercommissie
naar Groningen om den twist tusschen de
stad en de Ommelanden bj teleggen,en ging
in 1596 als gezant naar Engeland. Volgens

sommigen overleed hj teArnhem in 1601,volgensanderen in 1598.Hj schreef:pcenturia consiliorum (1584)'',- roratio habita

in conventu Ordinum Generalium (1579)'',-

DEmendationum sive observationum libriVII

(1610)'',--!Processuscrinlinalisetc.(1604)''
,
-

ones ad
rpraeledl

titulum codicisde Jure

emphyteutico (1608)'',*- scommentariusad
titulum de usufructu(1600)ii,- eenigehandschriften en eenaantalin'sRjksarchiefaan-

wezige brieven.

Leontice L.isde naam van een planten-

geslachtuit de fàmilie derPapaveraceën.Het
onderscheidt zich door een 6-bladigen kelk,
door 6 aan debasisgeschubde,eironde,spitse
bloembladen, en door eene opgeblazene, 4-

t0tG-zadigezaaddoos.Iletomvatoverbljvende,
onbehaarde kruiden,dieindegem atigdelucht-

gezantNiebwhr,om voor hem eenprofessoraat

te stichtenteBerljn,leedschipbreuk opzjne
zwakke gezondheid en op zjne gehechtheid
aan zjn vaderland.Zjne ongesteldheid nam
z00 sterk toe,dat hj naar Recanati moest
teruqkeeren en voor'shandsalleletterkundige
studlën laten varen.Nu vergenoegdehj zich
met wjsgeerige besyiegelingen! en daar hj
tevens in oneeniqheld leefdemetzjn vader,
die de staatkundlge gevoelens van zjn zoon
afkeurde,verviel hj t0teen bitterpessimismus, verergerd door zjne smart over den
ellendiyen toestandvan Italië.Diegemoedsgesteldheld bljkt ten duideljkste ultzjnegedichten!waarin hj gedurig spreekt van de
nietigheld van al het ondermaansche. Een
waasvan schoonheid adeltechterzjnetroostelooze voorstellingen en boeit zelfs dengene,
die van de gevoelens des dichters afwjkt.
lntusschen klom zjn roem.In 1825 bezocht
hj het noorden van Italië en toefde eerst
geruisaen tjd te Alilaan en vervolgensteFl0-

streek groejen en waarvan sommige in de rence. llaarna verscheen de.eerste bundel

geneeskundegebezigdworden,zooalsL.O&y- zjner pcanzone(1826)'
' Tiaaroq eeneverza-

soyonnm .r., terwjlL.-Ldpzdf6weftdl'
l
z- L.een
ling opstellenvangemengden Inhoudonder
zeepgevenden wortelheeft,die in hetOosten me
den tltelvan:roperettemorali(1827)''volgde.
t0thetwasschen van fjne stoFen dient.
Daar hj van zjne pen moestleven,gafhj

Leôntodon ,zie Paardebloem.
Leonurus L.is denaam van eenplantengeslachtuitde familiederLabiatae.Hetonderscheidt zich door een klokvormigen,s-nervi-

eene bloemlezing uit de ltaliaansche dicht-en
prozawerken,alsmede de lierdichten van P6frczrcl met een uitmuntenden commentaar in

hetlicht,en daarna leverdehj eene keurlegen,kantigen,s-tandigenkelk metongeljke, zing uit zjne: pcanti (1831):'. Schier van
doornige tanden, door eene z-lippige bloem - alle hulpmiddelen beroofd, ging hj in 1833,
'
kroon met eene platte of gewelfde, ruige op uitnoodiging van zjn vriend A.AJZJTi,
boven- en 3-lobbige onderlip,door Onder de naar Napels.Onder bjstand van dezen bebovenlip bj elkandergeplaatstemeeldraden, zorgde hj hier eene verzameling van zjne
en door platte, 3-hoekige noten. Hetom vat geschriften, waarvan slechts het eerste deel
overbljvende Européscheekn Aziatischekrui- gedrukt werd,daarhj reedsden 14denJunj

den, van Tielke sosaraige t0tde geneeskrach- 1837 overleed.
tige gewassen behooren. In 0ns Vaderland
Leopold.Onderdezennaam vermeldenwj:
vindt m en L.Ctzzri ccc L.m et 2-t0t 3-maal
Leopold Z,keizer van Duitschland (1658handvormig gespleten bladeren en roode, met 1705). Hj was de tweede zoon van keilange, stjve, witte haren bezette bloemen. zer Ferdinand III en van M aria Anna van
Zj groeit op ruwe, steenachtige plaatsen, Spanje,werd geboren den 9den Junj 1640,
voorallangs wegen.Dit kruid werd voorheen werd in 1655 koning van Hongarje,in 1658
tegen hartklopping en maagziekten voorge- koning van Bohemen en den 18denJulj van
gchreven.
laatstgenoemdJaar,inweerwilvan alletegenLeopardi (Giacomo,graaf) een verdien- stribbelingen van Lodemnk XIF,keizervan
steljk Italiaansch dichter en letterkundige, Duitschland.Oorspronkeljk voordeKerk be-

geboren teRecanatiden 29stenJunj 1798 uit stemd,vond hj behagen in geesteljke oefeeen 0ud, maar onbemiddeld geslacht,moest ningen, alsmede in talen en wetenschappen,

van zjne kindsheid af worstelen tegen een
zwak enziekeljk ligchaam ,maarwjddezich
metgrooten jveraan destudiederclassische
letteren.Hjbragthethierin zoover,datreeds
zjne eerste geschriften de aandachttrokken
Van D uitsche geleerden. Zjne voorstell
ingen

eeneneiging,diedoorzjnheerschzuchtigen0pperhofmeester,prinsPortia,zooveelmogeljk
bevorderd werd. W as hj 00k vredelievend
van aard,toch vormde zjne langdurigeregéring eene reeks van woelingen,oorlogen en

worstelingen. Reeds dadeljk haalde zich het

uit de oude geschiedenis dienden hem t0t Keizerljk Kabinet,door zich op eene onvertroost in den toenm aligen toestand van Italië, standige wjze in de verwikkelingen van Sieenzjn liedaan zjnvaderland (1818)maakte benbiirgen tem engen,een oorlogm etdePorte
eendiepenindruk,zoodatdeltalianenuitriepen: op den hals. De Turken deden in 1662 een
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invalin Hongarje,veroverden Groszwardein denburg ondernomen,om de Nederlandersbj

en Neuhëusel en trokken plunderend voort te staan, die door Frankrjk en Engeland
t0t aan Moravië en Silézië.Leopold verwierf werden aangevallen, werd aanvankeljk door
eindeljk opdenRjksdagteRegensburg(1663), Lobkowitz, h0e groote verwoestingen op de

waarhj zelfverscheen,vandeDuitschevor- beide oevers van de Rjn 00k aanrigtende,
sten to6zegging van hulp.Zelfs Frankrjk en zeer weinig gedaan.Eindeljk sloeg M ontecnZweden zonden troepent en de Italiaansohe czllïin 1675 deFransehen bj Saszbach,trok
Staten en dePausgeldeljkebjdragen,zoodat Over de Rjn en deed een invalin Frankhet M onteeueuli gelukte, den lsten Augustus

rjk.Doch de Vrede van Njmegen(1678)ver1664 in den slagbj St.GotthardaandeRaab oorzaakte gan den toegevenden Leopold een
eene overwinning op de Turl
ten te behalen. aanmerkeljk verlies van grondgebied, daar
In plaats van gebruik te maken van deze Fxeiburg in de Breisgo'len Lotharingen aan
zegepraal,veroorloofde de Keizer in een voor Frankrjk werden afgestaan.Hiermedeniette
den tjd van 20jaren gesloten wapenstilstand, vreden,hield Lodemljk XIV nietalleen vele
datAnqp,degunstellng van dePorte,vorst steden bezet, welke hj ontruimen moest,
van Slebenbiirgen z0u bljven en datGrosz- maar sti3htte o0k eene soortvan regtbank,
wardein en Neuhëusel eene Turksche bezet- volgens wier uitspraak hj onderscheidene
ting zouden behouden. Op nieuw barstte de plaatsen,ja, geheele Duitsche Vorstendomoorlog uit,toen Leopold zjne toevlugtnam men aan zjn rjk toevoegde.Het Duitsche
tot maatregelen van geweld,om zjneheer- rjk,dat zich magt6loos gevoelde,en Leoschnppj in Hongarje uittebreiden.W élwer- ppJ#,die dehanden volhad metde Turken,
den er geheime onderhandelingen van eenige waren zeer te vreden,toen Lodewnk XIV
.

Magnaten met de Turken ontdekt en in 1671

met behoud der geroofde landen vrede wilde

doordegravenNadasdy:Zriny,Frczwècz
sien sluiten. Doch reeds in 1688 vernieuwde Lo-

Tdtenbaeltmetden dood geboet,maarde he- dewIjk XIV den strjd,veroverdedePfalzen
vigestrjd tusschen de Protestantsche Honga- rukte voorwaarts t0t aan Zwaben.Toen ver-

renen deDuitsch-R.Katholiekeaanhangersvan eeni
gden zieh eindeljk, op aansporiny van
het Huis van Oontenrqk deed in 1682 Onder Willem '
tl
t- Oranje,de KeizerjhetDultsche
o
nt
s
t
aan.
D00
r
Tökel
y een yeweldig oproer
Rjk,Holland en vervolgens 00k Spanjeen
de opstandellngen te hulp geroepen en door 8avoye t0t den Coalitie-oorlog (1688- 1697),

Lodewl
jkXIV aangespoord,rukten deTurken diemetdenvredevanRjswtjkeindigde.- In
in 1683 met een leger van 200000 m an,aan- 1701 ondernam voortsLeopolddenSpaanschen
gevoerd door den grootvizier KaraM oestapha, Successie-oorlog, om aan zjn tw eeden zoon
door Hongarje heen vöör de poorten van Kareldekroon van Spanjetebezorgen,welke
W eenen, welke stad zj van den 14den Julj Lodewj;k XIV voorztjn kleinzoon Phil%pns
t0taan den lzden Septemberbelegerden.Ter- kwz
lAnjo'
u,beyeerde.VerbondenmetEngeland,
TrjlgraafStarkemberg saetdebezetting en de Holland, Prulssen en het Duitsche Rtjk,
burgers haar,in spjtvan hongeren ziekte, streed hj aanvankeljk gelukkig!daarEugedapper verdedigde, naderde een rjksleger, zlïf
:.
çbj Carpi en Chiarldeoverwinning beaangevoerd door de lleurvorsten van Saksen haalde; doch weldra werd de Roomsehe K0en Bejeren,benevenseen Poolsch korpsvan ning Josepltteruggeworpen naarde Rjn,ter26000 man onder bevel van Johan fpôyeyàï 7jl de markgraaf ran .
#cAl in meer dan
t0tontzetjen deze troepen bjgestaandoorde een gevecht het onderspit moest delven,en
h
e
t
ve
r
l
i
e
s
v
a
n
Ty
r
o
l
ac
h
tervolgd werd door
KeizerljkemetKarel,hertogvanZpflcrïp-gdzl,
aan het hoofd, behaalden den 12den Septem - de nederlaag bj Hochstiidt.Tegeljkertjd waber aan den voet van den Kalenberq nabj ren de Hongaren Onder Rakoczq en Caroliop
W eenen zulk eene beslissende overw lnning nieuw opgestaanen bedreigdendeOostenrjkop de Turken, dat deze eerlang Hongarje sche grenzen. Intusschen w asde oorlogskans
moesten ontruimen. O0k in de volgende Oor- voor Leopold door de overw inningen van
logen was de Keizer m eestal gelukkig, en M arlborongh en L'
ugeniln'bj Donauwörth en

toen hertog Kamel de Turken bj Neuhà'usel Hochstëdt (1704)aanmerkeljk verbeterd,toen
en na de inneming van Ofen bjMohacz(1687) hj den 5den Mei 1705 te W eenen overleed.
nogmaals geslagen, en prins h'ngeniu.geinde- De Jezuïeten verloren in hunnen kweekeling,
1jk den slag bj Zenta aan deTheisz(11Sep- die godsdienstige dweeperj met verregaande
tember 1697)gewonnen had,volgdeden29sten onverdraagzaamheid verbond, een belangrjJanuarj 1699 deVredevan Carlovicz,waar- ken steun.

bj Slavonië Siebenbirgen en hetoverig ge- Leopold 11,keizervan Duitschland(1790deelte van Hongarje aan hetgezag desKei. 1792), een der uitstekendste vorsten van het
zers onderworpen werden.InmiddelslegdeOok Huis Oostenri
jk.Hj werd geboren den 5den
Hongarje zelf,dooreenereeksvan bloedige Mei1747en aanvaardde na dendoodvanzjn
maatregelen - vooraldoor deberuchte slagt- vader, keizer Frann T,hetbewind over het
bank te Eperiës - uitgeput,in 1687 op den groot-hertogdom Toscane,dat hj gedurende
Rjksdag te Presburg hethoofdin denschoot, 25Jaren metzorg en metwjsheidbestuurde.
zoodat zjne kroon erfeljk werd in hetHuis Hj deed er nuttige inrigtingen verrjzen,
Oostenrl
jk. Minder gelukkig streed Leopold zochtden landbouw op te beuren,bevorderde
tegen Lodewj;k XIF.Gedurende den eersten handel en njverheid,verbeterde de wegen,
00rl0g2in 1672 door Leopold en hetDuitsche schafte in 1787 de inquisitie af,bouwde verRjk ln gemeenschap met Spanje en Bran- beterhuizen en had doûr de invoering van
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een uitmuntend wetboek vanstrafregteenwel- waarna hj zich wjddeaan debelangen van

dadigen invloed op dezedeljkheid zjner0n- zjn Huis,aan kunsten enwetenschappen.In
derbgorigen.Reedsvöörzjn broederJosepn, 1812 bezochthj W eenen en qeed vervolgens

maarmetmeer omzigtigheid dan deze,bragt eene reis door Italië cn Zwitserland. Toen
hj erhervormingen in hetkerkbestuur.0ok echter in 1813 de staatvan zaken in Duitschhad hj metzjn minister Gianlnahetontwerp land veranderde, begaf hj zich in Februarj
Van e
en vertegenwoordigenden rerdringsvorm naar Polen t0t keizer Aleœandr en bleefbj
in gereedheid gebragt, dien hj ln Toscane het RtlBsische leger t0taan de inneming van
wilde invoeren. Intusschen riep de dood van Parjs.Gedurende den veldtogtonderscheidde
keizer Josepk 11 hena t0t het beheerder00s- jjP** zich aan het hoof
d van een regimentktl-

tenrjksche landen in een tjd van woeling en rassiersdoorpersoonljkedapperheld.Hj ver-

veraikkeling.Door een verstandigen midden- gezelde in 1814 de monarchen naar Engeland
weg te kiezen tusschen toegevendheid en ge- en begafzichin Februarj 1815naarhetConstrengheid, wist hj eerlang de orde in het grès te W eenen. Toen Napoleon van Elba
binnenland te herstellen. De oproerige Zuid- terugkwam ,spoedde hj zich naarhetRjnNederlanders,die zich nietvrjwilligaanzjne legerytoefde na de tweede inneming van Pavoorschriften wilden onderwerpen, werden l-jseenigen tjd in diestad en vertrok vervoldoor een leger,dat den 3den December 1791 gens naar Berljn. Hier ontving hj eene
Brussel innam , tût gehool'
zaamheid gebragt. uitnoodiging Om zich naar Engeland te begeNiettemin handhaafde Leopold hunne aloude ven. De Britsche erfgename van den troon,
?
x,
sft
x(geboren den 7denJanuarj
voorregten en gedoog
de de herstelling van Ckarlotta Hsw'
kerkeljkeinrigtlngen1die doorJosepltffwa- 1796),wenschte hem t0techtgenooten reeds
ren afgeschaft.D00reenedergeljkegematig- den 16den Maart1816 verkondigde eene boodheid en vastheid demptehj 001:deoproerige schap van den Prins-Regent aan het Hooger-

beweging in Hongarje.Met Pruissen, dat
Oostenrjk in die dagen bedreigde,sloothj
den z7sten Julj 1790 de conventievan Reichenbach, - voorts een wapenstilstand m et
Turl
kje,gevolgd door den Vrede van Szistowa (4 Augustus 1791),waarbj Oostenrjk
alle veroverde landen aan Turkjeteruggaf.
Na hetherstelvan den vredewjdde Leopold
zjne zorg aan het binnenland doo1
*verbete-

en Lager-lluis hetaanstaande huweljk van
zjne dochter met prins Leopold.Deze werd

nu door eene parlements-acte van 27 Maart

1816genaturaliseerd,ontvingeenJaargeldvan

50000 pond sterling,zagzichinrang geplaatst
boven alle Britsche hertogen en ambtenaren,

en werd veldmaarschalk en eindeljk 1id van
den geheimen raad.Het huweljk hadplaats

den 2dan Mei 1816,doch de dood derVorstin
ring derregtspleging,der openbare veiligheid i
n hetkraambed (5November1817)verjdelde
en der scholeù. De Fransche Omwenteling de hoopvolle uitzigten der Britten. Leopold
vervulde hem echter metschrikjen om het bragtvervolgensdentjdd00rmetreizen,met
doordringen der Fransche denkbeelden in00s- een afgezonderd leven te Londen of op het

tenrjk teverhoeden,schiep hj eenegeheime buitenverbljfClaremont.Bj herhalinghadden

policie en beperkte de vrpheid derdrukpers. de Grieken hem reeds uitgenondigd, om er
DevorderingenderFranscheRevolutieendeel- zich aan hethoofd van hun land te plaatsen,

neming in het 1otvan Lodelcl
jk XVI gaven
aanleidingt0tzjnezamenkomstmetdenKoning
van Prt
lissen te Pillnitz (27Augustus(1791),
waar de beide M onarchen het besluit nam en, Onl taetall
e kracht voor de bevrjding
Van den Koning van Frankri
jk werkzaam te
W eZ0n. Nadat hj voorts den 7den Februarj

en den 3den Februaxj 1830 werd hem die

waardigheid door debeschermvorstenvanGrie-

kenland opgedragen.Nam hj o0k hetaanbod
eerst voorwaardeljk aan, hj wees het den

lldeb Mei van de hand, omdat de Grieken
niet te vreden waren met de schikkingen,
doordeBescherm endeM ogendhedenvastgesteld.
1792 t0t dat ooymerk een of- en defensief Daarna koos hetNationaalCongrèsvan België
verbond metPrulssen gesloten had,overleed hem den 4denJunj 1831t0tKoningjen htj
aanvaardde er de kl'oon eerstvoorwaardeljk,
hj op den lstenMaartdaaraanvolgende.
Leopold I (Georg Christiaan Friedrich)) daarna onvoorwaardeljk bezwoer deconstikonlng der Belgen.Hj wasdeJongstezoon tutic en werd den zlstenJulj 1831te Brusvan hertog I'
rann '
plzz Saksen-Onàsfr# en een sel plegtig a1s Koning van België gekroond
broedervan hertog ErnstJ,aanschouwdehet (zieBel
giè).Tevensdeed hj afstand,zoolang
levenslicht op den 16den December 1790 en hj aldaar Koning z0u wezen,van hethem
ontving eene zorgvuldige opvoeding. Nadat door Engeland toegekende jaargeld onder
door hethuweljk van zjne zusterJulianemet voorbehoud, dat de Britsche regéring zich
grootvorstConstantl
jn hetHuisDaknen-cobwry z0u belasten met de uitbetaling derpensioemet Rusland verbonden was,ontving dePrins nen, door zjnegemalin gelegateerd,en met
eene aanstelling a1B generaâl in, Russische het onderholld van het kasteel en hetpark
dienst, en toen zjn broeder Evnstin 1808 van Claremont. In Augustus 1832 trad L6o-

een togtnaarRuslandondernam,belasttehj pold wederom in het huweljk met prinses
zich gedurende diens afw ezigheid metde re- Logdse (geboren den 3den April 1812),eene
géringsaangelegenheden en vergezelde vervol- dochter van Lodewl
jk .PMIY.
:, koning van
gens keizer Aleœander naar het Congrès te Frankrjk. Voorts bewees de Koning door
Erfurt.Intusschen bragtendebedreigingenvan daden, dat hj het vertrouwen waardig was,
Napoleon hem t0thetbesluit,0P in 1810zjn door het Belgische volk in hem gesteld.Hj
post in het Ruggisch leger neer te leggen, handhaafde er met beleid en kracht de begin-

LEOPOLD.

821

selen der grondwet, bewaarde eene goede den constitutionélen troon van d6zen V0T0everstandhouding methetbuitenland en poogde pen,gafhj,bj hetaoeggen vén den eed op
destofeljke enzedeljkeontwikkeling bj de de grondwet (17 December),in eene geestBelgen te bevorderen. Met waardigheid en driftwekkellde toespraak gett
ligenig,dat hj
bezadigheid boodhjaan deharcheljkste0m- zich doordrongen gevoelde van de begin8elen,
standigheden het hoofd, bjv.ln 1838,toen die zooveelvoprspoed hebben gebragtaan de
cr sprake was van de uitvoering der24 arti- regéring van zjnedelenvoorganger.Deciviele

kelen,envûoralin 1848,toenh'
dverklaarde,
dat hj beroid washetgezag neêrte leggen,
bjaldien hetvolk meende,dathjeenebelemmering w as voor de w elvaartdes lands,en
eindeljk in de geschillen,die na den zden
December 1851 met Frankrjk Ontstonden.
HOe hj degeestdernatiewistte vatten en
te besturen, bleek vooral in 1857 bj de0nltlsten, door de invoering der weldadigheidswet ontstaan.Daarentegen betoondehj eene
onwrikbare standvastigheid in hetvolbrengen
van '
tgeen hj nuttig en noodigrekendevoor
zjn land,bjv.deversterkingvanAntwerpen.
Zjne uitstekende talenten als regentgingen

ljst des Konings werd toen vastgesteld op

perdebeminneljkheid in den omgang.Inh0e
hooge mate hj de liefde van zjn volk verworven had,bleek bjhetoverljden vanzjne
gemalin (11october,1851)envooraldoorde
schitterende feesten,terqelegenheid van zjn
25Jarig koningschap gevlerd.Hj stierfden
loden December 1865, diep betreurd door
alle weldenkenfle Belgen! Ja, door geheel

ligeclericaleminderheid,terwjlhjtevensde
Kamers ontbond.Een overjldestap van het
ministérie, nameli
jk de keus van een door
zjnedeelnemingaan deqnanciéleknoejerjen

3300000 francs.
Het is vervolgensgebleken,dat de Koning

zjn eed weet tehouden en de belangen deB
landsernstig terharteneemt.DitiBduideljk
aan den dag gekomen bj het conqict met
Frankrjk over hetafstaan van spoorwegen,
bj het erkennen van het koningrjk Italië!
en bj t
len hagcheltjken toestalldvan België
gedurende den Fransch-Duitschen 00r10g

(1870- 1871). Toen voorts de verkiezingen
vanJunj 1870een knak gavenaandeliberale

meerderheid,welkesedertl3jarenheerschaypj

voertle,aarzelde de Koning geen oogenbllk ,
vergezeld van eene door edelen ernst getem- het roer in handen te geven aan de voorma-

Europa,hetwelk hem huldlgdealseen edelen
Vorst en den schranderen stiehter van het
Belgische Vorstenhuis.
Leopold II, koning der Belgen2 zoon en
opvolger van den voorgaanqe.Hj werd geboren te Brtlsselden gden April1835 en ont-

van Langrand-bumonceau gecompromitteerden
Oud-ministert0tgouverneurvanLimbllrg?had

hetzedeljk gevoeldernatiegekwetstengaf
(November 1871) niet alleen aanleiding t0t

stormachtige woordenwisseling in de Kamer,
maar O0k t0tdemonstratiën tegen de Ultramontaanschepartj in de straten van Brussel.
Met groote bezadigdheid echter wist de K0ning die woeling t0tstilstand te brengen zonder de waardigheid der Kroon ofhet parle-

ving zjuo npleiding eerst onder hettoezigt mcntairestelseltekrenken.Hjgafvoldoening
van den majoorHallard en vervolgensonder aan de openbare meening doorde ministerste

dat van de generaals de Lannoy en baron Ontslaan en uitdezelfdemeerderheid een ander
Trït
çt
vd.In 1840 Ontvilg hiJden titelvanher- kabinette doen vormen.De Koning genietde
t0g ran WrJ?/
JPJ,die 00k later steedsaanden l
gemeeneachtinrderbuitenlandscheMogend.
Belgischen Kroonprins zalworden toegekend. a
heden en weetzlch bj voorkomendegelegen-

Zesjaren later kwam hj a1ssous-lieutenant heden,bjv.bj deOntvangstvan scherpschutvan het grenadierregiment bj hetleger en tersof van leden van een letterkundigcongrès
deorliep de verschillende rangen,totdathijin zeer aangenaam te m aken.O0k vergaderden
1865 dien van luitenant-generaal verkreeg. op zjne uitnoodiging in September 1876,
Niet lang vöör zjne meerderlarigheid,9April onder zjn voorzitterschap, in het paleis te
1853,bj welke gelegenheid hj alssenaatslid Brusseleen aantalbuitenlandscheenBelgische
beëedigd werd, begaf zich de Jeugdige Prins aardrjkskundigen om middelen teberamen tot
metzjn vadernaarWeenen,Om aldaarzjne opheëng van den slavenhandelin Afrika en
huweljksverbindtenis vast te stellen metde tot stichting van stations aldaar ten behoeve
aartshertoginM arieHenriette(geborenin 1835), derreizigexs.VooralinEngelandbezithjeen
eene dochter van den overleden aartshertog ongemeene populariteit.Een zware slag trof
Joseph, kaladjn van Hongarje,en van prin- hem op den 22stenJanuarj 1869,toen zjn
ses M ar%a DprpfFldtx va'n W ûrtemberg. Het eenige zoon.Leopold, hertog van Wre lpfen
huweljk werd gesloten teBrnsselden Qzsten graaf van ,
se
dz
kdgpf4fm:p (geboren in 1859)hem
Augnstus 1853.De Prins nam na dien tjd door den dood werd ontnomen.
met belangstelling deel aan de beraadslaginLeopold (Kar1Friedrich), groothedog van
gen van den Senaat,onderscheidde zich door Baden (1830-1852). Hj Tverd geboren te
zjntalenta1sredenaarenbepaaldezichgaarne Karlsruhe den 29sten Augustug 1790 en Nvas
b/ de ontwikkeling der Belgischehandelsbe- de oudste zoon van gropt-hertog KarlFrïetrekkingen on bi
j debevordering derkunst. t
fricA uit zjn tweedehuweljk metKavolinej
Bjkans iederJaar ondernam hj eenegroote vrjvrouwe Gqer -z'Geyersbwrg,laterrjksgr
avin von WbcAserp.Leopold voerde te voren
reis door Europa en het oosten,om zjne
land-en volkerenkennis uitte breiden.Daar- den titelvan graafnon Aoc
'lkro:,ontvingeene
entegen onthield hj zich a1sKroonprinsvan goede opvoeding,en studeerde te Heidelbergy
allebemoejingen metdebinnenlandschestaat- waar hj zich met jver toelegde op degekunde. Door het overljden zjns vaderst0t schiedenis. In 1819 trad hj in hethuweljk
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met SopMa Wilhelmina(geborenQ1Mei1801), cane? onder den invloed van sûldaten en
eene dochtef van G'
zstaaf 24/4)
1/'1V,
Jknning Jezuïeten, eene verregaande reactie gelden,
vanZweden.GroothertogLodewî
jk,ztlnoudere die, in weerwil van de goede gezindheden
halfbroeder, hield hem verwjderd van alle des Groothertogsj zelfs de weldadige instel-

regéringszaken, zoodat Leopold zjne dagen lingen van vroegeren tjd vernietirde.Bj de
doorbragt in den huiseljken kring,totdathjy crisis van 1859 poogden zoowelPlémont als

na den dood van eerstgenoemde,den groot- de Toscaansche patriotten den Groothertog
hertogeljken troon beklom (1830).Nu kwam gunstig te stemmelàvoor deItaliaansche zaak
er nieuw leven in den Staat,dewjlmannen of althans hem te bewegen t0t afstand ten
als Böekh,t lrrïsfdr en lçebenius er het roer in behoevevan zjn oudsten zoon.DochLeopold,
handen namen.In weerwilvandereactionaire vertrouwende op de magt van Oostenrjk,
staatkunde van denBondsdagmogtBadenzich weesalle aanbiedingen van dehand en verliet

in belangrjke hervormingen verbljden.Leo- den 27sten Aprilvan datjaarmetzjn gezin
de hoofdstad en het lanh,om veiligheld en
bjstand te zoeken in Oostenrjk.Zjn latere

pold was onderde DuitscheVorstendeeerste,
die reeds vöôr 1848 d00< eene reeks van verstandige vergunningen de kalmte onder het
volk zochtte bewaren.W élwerd Badendoor
denomwentelingsgeestvan1848heviggeschokt,
maar de oorzaak daarvan ligt niet zoozeer in
de ontevredenheid der ingezetenen a1s in het

afstand bragt echter geene verandering in den
l00p der gebeurtenissen, die Toscane aan

zjn Huis ontnamen. Hj vestigde zich ver-

volgens op het kasteel Brandeis in Bohemen,

en overleed den 29sten Junj 1872.
Leopold Itprins Anhalt-Dessa'
a en alsvelddoordrjven van eenige volksmenners. De
Groothertog gaf00k toen doorslaande bljken heer bekend onder den naam van den 0'?x&l
van welwillendheid en onbaatzuehtigheid.Na Dessauer.Hj werd geborendenBdenJunj1676
het soldatenopropl' te Rastadt en de woelin- en doorzjneopvoedingtegen vermoejenissen
gen van 13 Mei1849 verliethj echterKarls- gehard. Reeds vroeg onderscheidde hj zich

ruhe en begafzich eerst naar Ehrenbreitstein door geweldige hartstogten,heerschzuchtigen
en vervolgens naar Mainz, totdat de Bonds- hoogmoed, ongem eene volharding en neiging
ot den soldatenstand.In 1688 benoemde keitroepen de beweging in zjn landtotstilstand t'
hadden gebragt (Junjj). 00k in die dagen zer Leopold I hem t0t aanvûerder van een

bleef hj geacht en bemind, en toen hj in regiment ruiters, en toen hj in 1693 onder
AugustusnaarKarlsruheterugkeerde,bejverde voogdjsehap zjnermoederOpvolgerzjnsvamen zich om den Vorst de ondervondene derwerd,verkooshj in diensttetredenvan
krenking te doen vergeten. Deze hield zich

den K eurvorst van Brandenburg,diehem het

getrouw binnen deqrenzen dergrondweten regimentzjns vadersschonk.Eene hartstogzocht geene wraak ln reactie.Hj overlded teljkegenegenheidjegensdedochtervan den
den 24sten April1852.
apotheker FJ:: bewoog echterzjnemoederj
Leopold 11 (Johann Joseph Franz Ferdi- om hem Opreistezenden.HjbezoehtDuitschnand Ka1.
l),groothertog van Toscane(1824- landenItalië,vierdedenteugelaanzjnezucht

1859), aartshertog van Oostenrjk en tweede
zoon van groothertog Ikrdinand 111.Hjwerd
geboren den 3den October 1797, keerde in
1815 met zjn vader terug naar 1!
Alorence,en
trad in 1817 in het huweljk met prinses
JO Anna,eene dochtexvan prins M aœimi-VC
liaan mt
z'
zSaksen,waarnahtJden 17den Junj
1824 het bewind aanvaardde.De deugdeljke
regéringsbeginselen van zjn grootvader Leopold I (alsDuitsch keizer LeopoldI1)hadden
aan Toscane een ongemeenen bloeibezorgd,
en 00k hetbestuur van Leopold 11 was vöör
1848 veel vrjzinniger dan eenig ander in
Italië.Ditwerdevenwelanders toenzicheene
nationale beweging na 1847 ixlgeheelItalië
deed gevoelen.W êlgafde Groothertoggehoor
aan de eischen des tjds,deed afstand van
den titel van aartshertog en streed in 1848

tot woeste vermaken en keerde in 1695 naar
Dessau terug.De 00rl0g, welke in de Nederlanden doorPruissen.alsbondgenootvanOos-

tenrtjk,tegenLodewtjkXIFrgevoerdwerd,riep
hem aan hethoofdvanzjnregiment.Alskolonelnam hj deelaan deveroveringvanNamen,
werd benoemd t0t generaal-majoor en aanvaardde eindeljk, toen hj meerderjarig geworden was, het bestuur zjner landen. In
spjt van allen tegenstand huwde htj met
Anna -&J,
:: Föse, die later m et hare twee

zonen in den Rjksvorstenstand opgenomen
werd,en genootmethaarbjvoortduringeen
gelukkig huweljksleven.Alsregenthield hj

zich bezig met verbetering van hetbestuur,

en verhooging der welvaart. Hj hield een
naauwkeurig toezigt, deed nieuwe dorpen en

vestingwerken verrjzen,zorgdevoordenaantegen Oostenrjk,maar hj was nietgezind leg van djken bj deElbeenverbeterdede
om zich van ganscherharte aan de Italiaan- regtspleging.Daarentegen legdehj0ok weder
sche beweging aan tesluiten,zoodathj den eene verregaande heerschzucht en hardvochQlsten Febxuarj 1849,zonder daartoedoorhet tigheid aan den dag.Hj wasvan meening,
volk gedwongen tewezen,dewjknam naar dat hj alleen bezittermoestwezen van alle
Napels.Toen deinwonersvan Florencehem in riddermatige goederen,in zjn vorstendom gedatzelfde jaar terugriepen onder voorwaarde legen, zoodat htj de adelljke eigenaarsdoor
van een constitutionélen regéringsvorm , gaf allerlei middelen noodzaakte,hem die goedehj hiertoezjnetoestemming,maarvertraagde ren tegen een beyaalden prjsaftestaan.Ook
zjne knmst t0tin Julj,zoodataan deO0s- konden de Israelieten alleen door betaling
tenrjkers gelegenheid werd gegeven,om het van veel geld verlof erlangen om in Dessau
land te bezetten.Toen deed zich 00k in Tos- te wonen.Voo1'
al droeg hj zorg voorzjne
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soldaten.Zjn regimentte Halberstadt,onop- einde nam.Kortte voren waszjnegemalin,
m 9 kinderen geschonken had,overhoudeljk geoefend,muntte uitdoorgestrenge dleiedenhe
. Diep ter neergedrukt door dat verlies
krjgstucht,stipte ordeen grootevaardigheld.

In Januarj 1701 ondersteundehj oostenrjk
aan de Beneden-Rjn aan het hoofd van 12
bataljons Pruissisch voetvolk. Hier onderscheidde hj zich onder generaalvan Heyden

keerdehj naarDessau terug,hieldzichenkel

b
eziy met de belangen van zjn land en met
het Jagtvermaak, en overlbed den 7den April

1747.
in 1702 voor Keizersweert, Venlo, StephaLeopold (Friedrieh),hertog van zl/èclf)genusweert en Roermond, en redde in 1703 boren te Dessau den lstenOcteber1794.Hj
onder het Opperbevel van den Keizerljken was een kleinzoon van Franz Weo.pplf,fFrie:J., ontving
veldmaarschald va,
n SJJ/Z''
I
fZZI in den ylag bj tfdc/z, hertog ran ZI#JJJ-.De#.

Hochstëdt door zjn meesterljken terugtogt eene zorgvuldige opvoeding en nam metzjn
het leger van eene volslagene vernietiging. broeder Geors deel aan den strjd derVerln het volgende jaar t0tgeneraalderinfan- bondene M ogendheden tegen Frankrjk. Te
terie benoemd,leverde hj aanprinsE'
tt
yeni'
us Parjs waarhj dooreeneernstijeongesteld12000 man Pruissen,gafin den tweeden slag

heid was aangetast, ontving hp het berigt

bj Hochstëdt (1704) den doorslag t0t eene van hetoverljden van zjn vader,en op het
volkomeneoverwinninqenveroverdeop eiyen Congrès te W eenen trad hj op a1svertegengezag doo1* een bloedlgen aanval de vestlng

woordiger van zjn grootvader.Toen laatstLandau.In 1706 nam hj met8000 man deel genoemde in 1817 Overleed, werd Leopold
aan de veldtogt van E'
tt
yenil
t8 in Italië,trok

hertog van Anhalt-Dessau en trad het v0l-

zegevierend Over de oglio,streed dapperbj
Cassano, droeg dool- zjn heldenmoed niet
weinig bj t0t het winnen van den slag bj
Turjn en t0thetinnemenvan dezestad,en
was jverig werkzaam bj hetveroveren van
Novara, Milaan en Pizzighetone. Bj zjn
terugkeer te Berljn had hj aanvankeljk

gende jaar in hethuweljk metprinsesFriederike, eene dochter van pri
nsLodewnkvan
Pruissen.Op zjn grondgebiedverbeterde hj
het Onderwjs en de regtspleging en bevorderde kunst en wetenschap,vooralde schilder- en toonkunst. Na vele binnenlandsche

woelingen kwam in zjn land in october

groote m oeite den Koning,die vertoornd was 1848 eene grondwet tot stand,die echter in
overhet groote verliesvantroepen,t0tvriend- 1851 weder opgeheven en eerstin 1859 door

schappeljke gezindheden te stemmen. Toen een verteyenwoordigend stelsel vervangen
hem ditgelukt was,snelde hj op nieuw naar werd.Inm lddels kwam Leopold in het bezit
ltalië, nam deelaan den inval
'van E'
uyeni'
as van Anhalt-lföthen (1847)envanAnhalt-Bernin Provence, hielp rl'oulon berennen en ver- burg (1863),waarnahj den titelvan hertog
overde Susa,dochkeerdeweldranaarDuitsch- ran Anhaltaannam.ln 1866schaardehj zich
land terug.wrevelig overdelaauwheid,waar- aan dezjdevan Pruissen en voegde zich bj
mede de hertog klan zgtzrpg/eden 00rl0gvoerde. den Noord-Duitschen Bond.Nadathj in 1867
In 1709nam hj a1svrjwilliger deelaanden het halve eeuwfeest zjner regéring gevierd
veldtogt van den Kroonprins in de Nederlan- had, zag hj zjne laatste levensjaren dool
*
den, maar verkreeg weldra?op aanbeveling velerleionaangenaamheden verbitterd,enovervan E'auqenius, het opperbevelover de Pruis- leed te Dessau den 22sten M ei 1871.
sische troepen in Engelsche en Hollandsche
Leopold (Paul Friedrich Emil), prins van
dienst,waarmede hj Douay en Aireverover- Lippe.Deze,de zoon van prins Paul2I:a'x de
o
Leopold en geboren te Detmold den lsten
de, terwjl hj in 1711 met Marlborougltop-

trok tegen Yillars.Hierop werd hj inDecem- Septembar 1821, Ontving eene zorgvuldige
ber 1712 veldmaarschalk en pGeheim Kriegs- opvoeding en trad in Prulssische krjgsdienst,
rath''.Inmiddels had W ilhelm I den troonbe- alwaar hj Opklom t0t den rang van maloor.
klomm en en deze stelde een grootvertrouwen Den lsten Januarj 1851 aanvaardde hj het
in de krjgskundige talenten van Leopold, bewind en trad een Jaar later in hethuweljk
zoodat hj hem het opperbevelverleende Over m et E loabeth,, eene dochter van prins Albert
25000 m an Pruissen en 8000 man Saksers, von xs'cAz
dglcezsfzr-t
/-l'
ll#of.
sfl#f.Onder zjn beheer
toen KarelXfT,koning van Zweden,in1715 werden de vrjzinnige instellingen, doorzjn

wegens Pomm eren den oorlogverklaarde.Leo- vader verleend, door de maatregelen der mipold veroverde eerst Riigen en daarna Stral- nistep HannibalFidc/
zer en ron OAJ-J afgesond en bereidde hierdoor den weg t0t het schaft.
sluiten van een voor Pruissen voordeeligen
Leopold (Maximiliaan Julius), prins ran
vrede. Niet z00 groote gunst genoothj bj .frffzzdfznqjk, Jongste zoon van hertog Karel.
Frederik 11, en toch won ook deze gaarne Hj werd geboren te W olfenbiittelden loden
zjn raad in en belastte hem gedurende den October 1752, genoot eene uitmuntende 0peersten veldtogt in Silêziö met het dekken voeding onder het bestuur van den laterenabt
van Brandenburg tegen Hannover en in 1742 Jemsalem en studeerde te Straatsburg. Door

met het opperbevel in Silêzië. Tn Januarj
1745 sloeg Leopold de Oostenrjkersbj Neustadt in Silézië,daarna bj Jëgerndorfen behaalde met 34000 man de overwinning bj
Kesselsdorf op de Oostenrjkers en Saksers,

Lessing vergezeld volbragthj voorts een togt
door Italië.Als neef van I'
rederik de Groofe

werd hj in 1776 bevelhebbervan een regiment infànterie te Frankfort aan de oder,
waarhjnahetbjwonen van denBejerschen
waarna Dresden in handen derPruissen viel Successie-oorlogzich vestigde.D00t
'zjnewelen de strjd metdenVredevan Dresden een willendheid e*n zjne belangstelling in het
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volksgeluk verwierfhj weldra dealgemeene
achting. Ztjn edel en prikkelbaar karakter
deed hem intusschen vaak de vormen verwaarloozen, waardoor hj zich we1eensge-

zeressen te Arnhem.Behalve eenb gllarzrels''
en eenige opstellen in pDe Gids''onder den

pseudoniem Leo, leverde hj eene zeexverrjkte en keurige bewerking van Kellnerbs
strenge berispingen van Frederik de Groote DAphorismen''onder den titel:nopvpeding in
op den hals haalde.Vooralaan hem en aan school en huis'' - een boek,datbj herhazjn regiment had men in 1780 hetbehoud ling is uitgegeven.
der djken te danken, waardoordevoorste- LubbertusLeopold,eenbroedervandenvoorden Van overstrooming verschoond bleven. gaande en geboren te Groningen den 12den
Een dergeljkenjverlegdehjaan dendag bj September 1839.Hj ontving desgeljkszjne
brand, en hj stichtte te Frankfort eene vorming aan de Departementale kweekschgol
school voor de kinderen van zjn regiment. aldaar,gafeveneenspractisch onderwjsaan
Hj werd, volgens veler verzekering, het versöhillende gemeenteljke inrigtingen,deed
cler van zjnezuchtom bj hetkrujen van onderscheidene examens v001* het lager en
de Oder menschenlevens te redden.Althans uitgebreid lager Onderwjs,doch werktelater
toen hj zich in eenebootopderivierwaagde, vooralop het gebied van Nederlandsche taalverdronk htjopden 25stenApvil1785.
en let
terkunde.Alsvruchtzjnerstudiën gaf
Leopold. onder dezen naam vermelden hj met tweezjnerambtgonooten eene inleiding in het licht tûtde rNederlandsehe letwj n0g:
Karl Gx,dfl./'af Leo
pold,eenZweedschdich- terkunde'',nameljk eenebloemlezingmetbioter.Hj werd geboren te Stokholm den zden graphische, critische en taalkundiqe Opmer-

Ap
ril 1756tontvinr zjne opleiding teNorr- kingen, - vonrts een etelaesthetlsche leesköping en Söderköplng en studeerdeteUpsala. boeken voor de lagere school,die algemeen

In 1681 aanvaarddehj voortsdebetrekking ingevoerd en sedert 1866 gemiddeld tienmaal
van opzienerderLidénseheboekerjteUpsala. herdxuktzjn.A1sschrjverenredadeurwerkte
Toen kort daarna koning Gustaaj'III zjn hj aan het eenigetjdschriftvoor Opvoeding
drama pHelmfeld''in eene opera wilde veran- en onderwjsin Nederland,aan den pscho0l-

derd zien,volbragtLeopolddietaak naar'sV0r- bode'' en plaatste daarin Opstellen over taalBten genoegen en kwam daardoor methem in studieenz.Sedertomstreeks10Jarenbekleedt

unraking.Hj werd lid derZweedscheAca- hj de betrekking van leeraaraan de Rjksdémie, in 1787 bibliothecaris te Drottning- kweekschoolvoorOnderwjzerste Groningen.
holm , in 1789 secretaris des Konings enz.
Johan Albert Leopold, een neef der beide
Na het vermoorden van Gustaaf IIIwegens voorgaanden.Deze,geboren te Groningen den
Jacobjnsche gevoelens terverantwoordingge- zosten Mei 1846,ontving zjneOpleiding aan
roepen, nam hj t0t aan zjnevrjspraak de de normaalschool van R . Wplzzlczlte Beerta
wjk naar Linköping,en dejeugdige koning en aandeRt
jkskweekschoolvanonderwjzers
Gustaaj IV benoemdehem t0tkanselarjraad. te Groningen, verwierf onderscheidene acten
Na de revolutie van 1809 werd hj in den voor lager en middelbaar onderwjs,was als
adelstand opgenom en en in 1818 tot staats- onderw jzer werkzaam t'
e Steenwjk,lateraan
secretaris aangesteld.A1die onderseheidingen de hoogere burgerschool te Amersfoort en is

bragten hem eehter geen troostin huiseljke thans leeraar aan de Rgkskweekschool van
rampen.Zjne ec,
htgenoote vervielt0tzwaar- Onderwjzers te Groningen. Met zjn neef L.
moedigheid en onverschilligheidso0k hj werd Leopold bewerkte hg eene uitgebreide verzadaardoor aangetast, verloor in 1822 hetge- m eling van aesthetische proeven in proza en

zigten nahetoverljden zjnervrouw volgde
hj haarweldra op den 9denNovember 1829.
Zjnetreurspelen:rodin (1860)''en pvirginia
(1799)''wordenzeergeroemd,eneeneverzameling zjnergeschriften isdoorhem zelvenuitgegeven (1814, 2 dln) en nazjn doodaangevuld (1831- 1833,3dln).

poëzj van devoornaamsteNederduitschedialecten onder den titel: pvan de W eichselt0t

de Schelde''.Voortsleverdehj verschillende
opstellen van opvoedkundigen aard in de

1Schoclbode'',waarvan hjmederedadeuris,
KEducation''in hetlichtverschjnen,welker
en deed in 1875 eene vertaling van Spencer's

Voorts een drietalmannen,diezichophetge- tweede druk in 1876 met een critisch opstel

bied van onderwjsen opvoeding,van Neder- van zjne hand Averd vermeerderd.
landsche taal en letterkunde zeer verdiensteLeopolds-orde (De) kan eene Oosten1jk hebben gemaakt,nameljk:
rïjbc/z:ofeene Belgischezjn.Deeerste,voor
M artinus .
& 0,t)1#, geboren te Groningen burgerljkeen m ilitaireverdiensten,isingesteld
4en 19den Odober 1827.Hj ontving hoofd- door keizerFrans1,tex gedachtenisvanzjn
zakeljk zjneopleidingaandeDepartementale vaderLeopoïd fJ,op den 8stenJanuarj 1808
kweekschool onder directie van B.Wrloçd-g en verdeeld in 3 klassen, nameljk die der
aldaar, WaS, na 'tverwexven van verschil- grootkruisen, kommandeurs en ridders. Het

lende acten van bevoegdheid bj hetlager en achthoekige, roid-geëmailleerde kruis draagt
meeruitgebreid lageronderwjs)aan verschil- aan de voorzjde op betmiddenschild deletlende inrigtingen practisch werkzaam , werd ters F.1.A.(Franciscus Imperator Austriae),
later achtervolgens benoemd t0t leeraar aan

omgeven door de woorden: rlntegritati et

de Rjkskweekschool van onderwjzers te merito''. Op de keerzjde ziet men in een

'B Bosch, t0t diredeur der h.burgerschool eikenkrans desqreuk van Leo
pold.ropesrete Goes, en bevindtzieh thans als directeur gum corda subdltorlzm''. Boven het geheel is
e
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De Belgische
aan hethoofd 4erkweekschoolvanonderwj-
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Leopoldsorde,desgeljks voor bnrgerljke en
militaire verdiensten bestemd,is doorkoning
LeopoldI op den llden Julj 1832 gestichten
verdeeldin 4 klassen,nameljk diederg1
'ootkruisen., kommandeurs, oëcieren e1 ridders.
Het deviœ is: L'union faitla force'' en de
versiering een w 1t geëmailleerd kruism eteen
kransvan eiken-enlallrierbladeren,eenzwart,
rond m iddenschild,door een rooden kring0m-
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Bchen keizer anvëlaan de Venetianen afgestaan, die ze oodanig versterkten,datin
1477 nietminder'dan 30000 Turken haar gedurende 4 maanden vruchteloos belegerden,

waarnaeerstBajazet11 haarin 1499meteen

leger van 150000 m an t0t de overgavekon
dwingen.De stad is vermaard donr de groote
overwinning ter zeejaldaar den 7den Oetober
1571 door de Italiaansch-spaansche vloot

geven, van voren metLL.en RR.(Leopold onder d0n Jan -zlOostenrqk op de Turken
Rex) en aan de keerzjde methetBelgische behaald. De Turksche vloot bestond uit Q50
wapen en het devïes als randschl'ift,tel
-wjl galejen en 70 fregatten en brigantjnen,-

zich boven hetkruiBde koningskroon bevindt. en de Italiaansch-spaansche vloot tlit 213 ga-

Zj wordtaan een donkerrood lintgedragen. lejen) 23 transportschepen en 6 galeassen.
Lepanto, de hoofdstad eener evenzoo ge- Hiermede vereenigden zich eene Yenetiaannoemde eparchie in de Grieksche provincie sche hulpvlooten eenige Pauseljkegalejen.
Aetolië-Acarnanië,' door de Nieuw-Grieken De Turken verloren bpna 150 schepen,van
Epado en doordeTurkenAinabaelttigenaamd, welke 130 in zegepraalnaar Messina gebragt
ligtaan de Golfvan Lepantoofvan Corinthe, en de overige vernield werden. Meer dan
eene geogr. mj1 ten noordoosten van deze 15000 Turken waren in den slag omgekomen,
Btad, aan den ingang t0t de golfvan Patras, en 5000 Christenslavenherkregendevrjheidq
door de sterkten CasteliRoemelias en Castell doch 00k de overwinnaars hadden een verMoreas (den Antirrhion en Rhion derouden) lies van 5000 man.
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t
b or de Atheners aan de Locriërs ontrukt en de naakte huid aan de keelen den oogkring.
met Messeniërsen Helotenbevolkt,aanwiede Bj oude vogelsisde iris bloedrood.De lepeSpartanen vrjen aftogthadden toegezegd.In laar komt o0k in 0ns Vaderland voor in de

den Peloponnesischen Oorlog waszj een sta- Zuid-lloll
andscheplassen en in sommiqestretion voor de vlootder Atheners en meerma- ken van Noord-Holland en Zeeland.Hp trekt
len hettooneelvan den strjd.Laterbehoorde in September naar het noorden van Afrika
zj aan deAchaeërs,en daarna aan de Aeto. en keert in Aprilterug.Hj voedt zich met
liërs, die er in 217 vôôr Chr.vrede sloten vissehen en allerlei zoetwaterdieren,nestelt
met Pl
tilèpus tl
cgz Maxl
edonéë.In demidden- laag op boûmen, leeft op knotwilgen, klep-

eeuwen werd deze sKd doorden Byzantjn- pert a1s een oojevaaren schreeuwta1s een
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reiger.Het wjfle legt va# 2 t0t 4 witte,
bruingestippelde ejeren,wélke in 3 weken
w orden nitgebroed.- ln imeri
ka leefteene
andere soortP.A'
c.
,
/J metrozenroode vederen en karmjnroode slagpennen.In Japan
heeftm en n0g 2 andere soorten.
Lepelblad (Cochlearia L.) is de naam
van een plantengeBlacht) dat t0t de familie
der Kruisbloemigen en tot de afdeeling der
Siliculosae latiseptae behoort.Hetonderscheidt

zieh door bjna ronde ofelliptische,bolleof
een weinig afgeplatte haauwtjes, door een
stjl,die na hetopenspringen dervruchtop
het tusschenschotbljft staan,en doorhelmdraden zonder aanhangsel.TOt de inlandsche
soorten behoort hetgewone lepelblad (C.Oëdnalis L.
) met eironde ot
'eenigzinshartvormigewortelbladeren,bjnabolvormigehaauwtlesen vrj harde kleppen.Hetwordtom zjne
anti-scorbuti3che eigenschappen in de geneeskunde gebruikt. W j geven hierbj eeneafbeelding van dit gewas, nameljk in a een
afgesneden stengel op ljsde der natuurljke

gaf zjn naam aan eene straat.- Zjn J0ngere broeder Felo,qeboren den lzdenJulj
1769, was bj het ultbarsten der Revolutie
adjudant van den prins de .
lle et
,cen een
jverig tegenstander der beweging. Na den
dood zjns broedersYierd hjechtereenjverig
Jacobjn en was zelfs in 1796 gewikkeld in
dezamenzweringvan Babeuf,dochwerdvrjgesproken.Na den aanslagvanden3denNivose
(24 December1800)tegen denEerstenConsul
nam men hem in hechtenis,waarna hj t0t
1805 naar Italië verbannen werd.Gedurende
de H onderd Dagen zonden de kiezers van
Dieppe hem naar de Kamer van Afgevaardig-

den,waarhj Napoleon den redder desvaderlandsnoemde.Later moesthj dewjknemen
naar het buitenland.Hj is de uitgever der
5oeuvres''van zjn broeder,welke in 1821
te Brussel in hetlichtverschenen.Htjoverleed in 1837.
Lepidium L.ofAw :isde naam van een
plantengeslacht uit defamiliederKruisbloemigen en uit de afdeeling der Lepidineën.Het

grootte, - in b eene bloem op 3-voudige ondexscheidtzich d00z-eenlangwep ig-eivoxmig
grootte, - in e dezeltde zonderkelk enzon-. ofcirkelvormig haauwtje,doorée
'nzadigehokder bloem bladen,- indeenevruchtop4-v0u- jes, door gekielde Of gevleugelde kleppen,
dige grootte,- in eeen zaadje8.maalver- door helmdraden zonder aanhangsel en door

groot, en in f dit laatste in doorsnede.-

Voorts heeftmen in 0ns Vaderlandn0gandere
soorten van lepelblad,zooals C.zrzzlprtzcl L .
of mierik met zeer groote, langgesteelde,
langwerpige,gekartelde wortelbladercn, vin-

geljke bloembladen. Tot de Vaderlandsche
soorten behooren:nteenkers (Tu.ruderaleL.
4

metslechts 2 meeldraden, meestalin het4eheelgeene bloembladen,enkelof dtlbbelvln-

spletigeonderstebladeren,ljnvormigebovenste
spletige middenbladeren, lancet-ljnvormige bladeren, een stengel met uitgesgreidetakbovenbladeren,bolvormige haauwtjes en 0n- ken, en uitstaande, cirkel-eivormlge, kale,
generfde kleppen, - C. Danica Z., met nietgevleugelde haauwtjes,voorts,waarzj
spiesvormig, 3-kante, s-tandige bladeren eh

nietontbreken,metwittebloembladen,- bltter-

langwerpige haauwtjes, op de duinen groei- kersofsterkers,(L.sativum L.tmetenkelofdukJende,- en C.Hzwlictz L.$meteironde of be1 vinspletige,gesteelde onderste stengelblalangwerpige,in den bladsteela:oopendew or- deren,ljnvormige,zittendebovenstebladeren,

telbladeren en langwerpige,afgeplatte,w eeke, en Opstaande,rond-eivormige,stompe,gevleubolvormige haauwtles,desgeljks aan de kust gelde,berjpte haauwtles,- enpeperkers(L.

groejende.

latifolium L.4metbjna ronde,ongevleugelde,

Lepeletier (Louis Michel), graaf de iets uitgerande? zachtharige haauwtles, een
St.Fargeau,advocaat-generaalen voorzitter zeer korten stdl, eivormige, stompe, langvau het Parlem ent te Parjs, geboren den gesteelde, gezaagde Onderste bladeren,lang-

29sten Mei1760,werddoordenadelteParjs werpig-lancetvormige m iddelste bladeren en
naar de vergadering derGenerale-staten afge- sm alle, gaafrandige bovenste bladeren,eene

vaardigd, alwaar hj metkrachtde Omwen- overbljvende plant metonderaardsche uitlooers.Zj groeitaan dezeekustop deduinen,
telinr begunstigde.Op layt der vergadering p
ontwlerp hj het algemeen gedeelte van een en men gebruikte voorheen haar blad enwornieuw wetboek van strafregt,waarindedood- tels in plaats van peper.
strafenkelwerd toegepast0y deboofdleiders Lepidine is de naam van eene stikstofvan staatkundigepartjen.Dltbelangrjk stuk houdende scheikundige verbinding van basikwam 22 en 23 Mei 1791 in behandeling, schen aard.Zj bevindt zich in datgedeelte
doch vond toen een sterken tegenstand.In der bases van steenkolenteer of beenderenhet procès des Koningsstemdehjvöörden olie,hetwelk bj destillatieeerstbj 2700C.
dood zonder appèl.Deze daad was voorhem overgaat.Zj geljktveel0q leucoli
ne,vormt
noodlottig in de gevolgen. Een soldaat der met salpeterzuur een kristalllsérend,nietvloeigarde, Pamis genaamd, vroeg hem in een baarwordendenbj 1000C.smeltendzout,met
koëjhuis naar zjn naam en naar de door zoutzuur chloorwaterstofzout,en kristalliseert
hem uitgebragte stem en stiet hem daarna, in kleurlooze naalden.O0k onderdedestillatiepp den 20stenJantlarj 1793,den sabelin het producten van chinchoninevindtm en lepidine,
ligchaam .De m oordenaar nam de vlugt en is welke zich echter van die uitsteenkolenteer
nergens opgespoord. De Nationale Conventie daarin onderscheidt,dat hare zouten veelge-

besloot, dat zjn 1jk in het Panthéon zou makkeljker kristalliséren. De lepidine uit
worden bjgezet en verklaarde zjne eenige steenkolenteerkooktvoortsbj 255*C.endie
dochter t0t pleegkind desvolks.Zjnebegra- uitcinqhoninebj 2660C.
fenis had plM ts met grooten luister en men
Lepldodenamon of Bckubboom isdenM m
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van een belangrjk uitgestorven plantenge- ter dood gebragt, was de vader nietmedeslacht uit de familie der Lycopodiaceën.Men pligtig.
herkentzjnegaFelig vertakte,vaak reusach- Lepoitevin (Eugène Modeste Edmond)j
tiqestammen aan despiraalvormig geplaatste, een verdiensteljk Fransch schilder,geboren
rultvormige litteekens der bladstelen.De bla- teParjsin 1808,iseen leerling van Hersent
deren zelve zjn ljn-oflancetvormig,en de en van de Académie van Schoone Kunsten
eindstandige bloemen vormen eene aar.Men aldaar,die hem in 1829 den tweeden grooten

vindt dit geslachtbepaaldeljk inde steenko- Romeinschen prjs verleende.Hj behoortt0t
de beste landschap-en zeeschildersdernieuwe
lenvor:ing.
Lepldoptera ofSel
tnbrlewgeligen,zieVlin- Fransche school.Fraaiiszjne:rschipbreuk
#e #.

van hetFransche linieschip le Vengeur'',dat

Lépidus is de naam van eeneRomeinsche in 1836de tentoonstelling teBerljnversierde.
familie uit het oud en patricisch geslacht der In 1839 werd hj aldaar 1id der Académiej

Aemiliërs. Van de leden noemen wj:Mar- nadat hj reedsvroegermethetlidmaatschap
c$I
.
:Aemiliws.
5@i#v.
:,diein 78 vôôrChr.als van die te Antwerpen was vereerd. Op de
consul het gezag van 8wlla poogde omver te tentoonstelling teParjsvan 1840 leverdehj:
werpen.Hj ruktemeteen legernaarRome, 5De W atergeuzen,den uitslag vaneenzeeslag
maar werd doorzjn ambtgenoot O#f'
MI'
.#ge- der Nederlandsche tegen de Spaansche vloot
slagen! waarna hj in 77 de wjk nam naar afwachtende'', en gllet winterkwartier van
Sardinlë en aldaar overleed.- Zjnevenzoo eene Nederlandsche scheepsbemanning op de
genoemdezoon,detriumvirLlpidns,verklaarde kustvan Siberië'
'.Daarenboven schilderdehj
zich als praetor in hetjaar49 vôôr Caesar onderscheidene schoone landschappen uit H0len deed hem,terwjllaatstgenoemde zich te land,Vlaanderen en deRjnstreken.
Massilia (Marseille)ophield,dooreenevolks- Lepontinische Alpen, zie Alpen.
vergadering te Rome t0t dictator benoemen.
Lepry,zieMelaatsel
theéd.
Caesar verleende hem in 48 een gedeelte van
Lepslus. Onder dezen naam vermelden
Spanjealswingewest,enbenoemdehem daarna wi.j:
t0tmagisteraequitum enin46t0tzjnambtge- Karl Pder .&,.9il:, e0n Duitsch oudheidnoot, t0t consul. In 44 viel hem Narbonen- kundige.Hj werd geboren te Natlmburg aan
sisch Gallië en wederom een deelvan Spanje de Saale den zden Junj 1775,studeerdete
a1swingewestten deel.Terwjldeorganisatie Leipzig en Jena in de regten en zag zich in
van zjn legerhem te Rometerughield,werd zjne geboortestad weldra gevestigd a1s advoCaesar vermoord,en Antônius bekleedde hem caat en kort daarnaalslid van hetstedeljk
met de waardigheid van pontifex maximus, bestuur, in welke betrekking hj werkzaam
om gebruik te kunnen maken van datleger. was t0t 1812.Metgroote beradenheid bevorIn 43 vôôr Chr.ondersteunde Lep'
ldgu uitGal- derde hj de belangen zjnermedeburgers,en
lië den doorden Senaateen vjand desRjks toen Naumburg in handenderPruissenkwam,
verklaarden Antôniw'
n;ja,toen dezena zjne Qrerd Lepsiu ln 1816 directeurvan hetinquin
e
d
e
r
l
a
a
g
n
a
a
r
G
a
l
l
i
b'trok,aarzeldeLkidws sltoriaat en in 1817 landraad.Nadathj in
niet,zich openljk met hem te vereenlgen. 1841 met den titelvan geheim regéringsraad
Toen Odanianus zich metAntôniws verbond, zjn Ontslag verzochten bekomenfad,woonde
Nverd Llpidus in het Driemanschap opgeno. hj er ambtel00sen overleed den 23sten April
m en , al vervulde deze daarin 00k,wegens 1853. Hj behoorde t0tde grondi
gstebeoefezjne geringe bekw aamheid, eene onderge- naars der geschiedenis van Saksen en Thiischikte rol. Bj deverdeel
iny derwingewes- ringen.Van zjne talrjke geschriften noemen
ten na den slag bj Philippl werd hj d00r wj: wueber das Altherthum und die Stifter
Octarianus en Antôniws,die hem in 42 terbe- des Doms zu Naumburg (1822)'',- ruebçr
veiliging van Italië achtergelaten hadden, die SchlosserRudelsburg und Saaleck(1824)'',
niet eens geraadpleegd; doch in 40 ontving - rG.eschichte des Moritzklosters zu Naumhj Afrika en behield dit gewest t0tin 36, burg (183é)'',- pGeschichtederBischöfedes
toen hj1daarde oorlogtegen k
bkœtusPompe- Hochstifts Naumburg v0r der Reformation
9..,% op nieuw uitbarstte,op lastvan Odaria- (1846)'
', - pueber die Stadtkirche und
.1.
: zicll naar Sicilië beraf, maar hier, in Schloszkapelle zu Freiburg an der Unstrut
plaats van zich met Oetavtanus te vereenigen, (1839)'7en -- rtTeberden D0m zuNaumburg
8 legioenen van Pompejus,welkein Messana und andere mittelalterliche Bauwerke dieser
lagen,bj zjne krjgsmagt voegde en in het Stadt (1811)''. 00k stichtte hj in 1820 de
vertrouwen op dit legerzjneaanspraken op Thiiringsch-saksische Vereeniging voor Oud:

Sicilië tegenover die van Oetavianusgewapen- heidkunde .
AJ4'J AïcAJ.r# Lepsins een uitstekend taalderhand wilde doen gelden. Toen echter de
strjd een aanvang z0u nemen,moesthj,d00r kundige en kenner der Egyptische oudheden.
zjne krjgsknechten verlaten,zich overgeven Ileze 0en ZO0n Van d0n Voorgalnde 0ngebo-

aan Odanonws,diehem zjne bezittingen en ren teNaumburg den 23stenDecember1810,
o0k het ambt van pontifex liet behouden, studeerde te Lel
pzij en te Göttingen in de
maar hem tevens t0t aan zjn d00d (13 vôôr letteren en Gjddezlch voortsteBerljnonder
Chr.)met degrootste verachting behandelde. de leiding van Bopp aan vergeljkende taalAan de zamenzwering, doo1'zjn evenzoo studie.Nadathj in 1833 op eenedissertatie:
genoem den zoon na den slagbjActium tegen rDe tabulis Eugubinis''den dodorsrang verhetleven van Octavian%nberaamdendeswege worven had,begafhj zichnaarParjs,alwaar
IX.
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hj, op aanbeveling van Aleœamder'
pps Hw - terkreis(1851)'',- puebereinige Ergebnisse
àpl#f, door de Fransche geleerden metvoor- der ëgïpt.Denkmël
erfiir dieKenntniszder
komendheidontvangenwerd.Dâârschreefhj: Ptolemaergeschichte(1853)''
,- ruebereinige
Beriihrungspunkte derëgypt.!griech.und röm.
(
X1P8a
3l
4
:)
o'y,ra
p
h
i
e
a
l
s
Mi
t
t
e
l
d
e
<
S
p
r
a
c
h
f
b
r
s
c
h
u
n
g
w aaraan hetFransche Instituutden Chronologi
e (1859)''
,- rDle altëgypt.Elle
prjs-Volney toekende. Zjne verhandeling: und ihreEintheilung (1865)'',enz.DaarenboXUeber die Anordntlng undVerwantsehaftder ven hield hj zich aanhoudend bezig metversemit.,altind., altpers., alt:gypt. und alt:- geljkende taalstudie, zooals bljkt uitzjne
thiop.Alphabete''zond hj in 1835 uitParjs verhandelingen :pueber chines.,und tibetan.
naar de Académie te Berljn,en dezenam Latltverhëltnisse undiiberdie UrschriftJener
z
e 0? in hare werken.Die verhandeling is Sprachen (1861)'',- pueberdiearab.Spxacheen Jaar later met eene derde: pueber den laute (1861)''
,- rueberdatLautsystem der
Ursprung t
lnd dieVerwantsehaftderZahlwör- pers.Keilschrift(1863)'': en pueber das
ter''afzonderljk in hetlichtverschenen.In- urspriingliche Zend-Alphabeth (1863)''.Inzonmiddels was Lepsius naar Italië vertrokken, derheid heefthj zich bejverd om algemeene
waar hj eerst te Turjh en te Pisaen ver- teekens vast te stellen voor klanken van tavolgensgeruimen tjdteRomevertoefde.Hier len, die t0t nu t0e nietgeschreven worden.
knoopte hj betrekkingen aan metBwnsen en In zjn:pstandardalphabetf0rredudng unmet het Archaeologisch Instituuten bepaalde written languagesand foreign graphie systems
zich hoofdzakeljk bj deEgyptischeoudheden. to a uniform orthography in European letters
GrootOpzien baardezjne:pluettre à,Mr.Ro- (1863)'' zjn de klanken van 120 verschilsellini sur l'alphabet hiéroylyphique(1837)''
, lende talen door dat alphabeth aangeduid.In
alsmedemenig andergesehrlftoverEgyptische hetvoorjaarvan1866ondernam hjeenetweede
kunst en geplaatst in de werken van hetAr- reisnaarEgypte,hoofdzakeljk methetdoel
chaeologisch Instituut.Voortsverschenenzjn: om aldaar de delta van de Njlte onderzoeDAuswahlderwichtigstenUrkundendes:gypt. ken. Bj deze gelegenheid vond hj in de
Alterthums(1842,in 23platenl''enhet:prod- bouwvallen van Gan (Tanis)een merkwaar-

tenbuch der Aegypter nach dem hiéroglyphi- dig opschrift in 2 talen, een besluitin hiëschen PapïrusinTurin(1842,in 79platenl''. roglyphische en Grieksche letterteekens,0pZjn verbljfinItaliëmaaktehjvoortsdienst- gemaakt door teCanopus vergaderdepriesters
baar aan nasporingen Omtrent de Etrtlrische ter eere van Ptolemaews III .FffJr.ç6f...
Leptosperm um Forst. is de naam van
en Oscischetalen,en deoverbljfselenvandeze
nam hj op in zjne: nlnscriptionesUmbricae een plantengeslachtuitde familie der MyrtaetOscae(1841)''.Voortsleverdehjverhandelin- ceën. Het onderscheidt zich door een kelk
gen:pueberdietyrrhenischenPelasgerin Etru- met 5 driehoekige rand-insnjdingen,door5
rien(1842)'',- enrueberdieVerbreitung des genagelde bloembladen, door20 t0t 30 meel-

ital.Miinzsystems v0n Etrurien at
ls(1842)''. draden,die korter zjn dan debloemkroonBelast met het bestuur eener wetenschappe- bladen, en door eene 4-t0t s-hokkige zaadljke expeditie naar Egypte,vertrok htjin den doos met eene m enigte kleine zaden. H et
zomer van 1842 naar Londen en bleefaldaar omvat een aantalfraaje,altjdgroene,rjzige
tot in het midden van September.Te Alexan- heesters,die in Nieuw-Holland tehuisbehoodrië werd hj door Mehemed HR metdemeeste ren, m et afw isselende, kleine bladeren en
onderscheiding bejegend. O0k volbragt hj witte bloemen.Van de soorten vermeldenwj
voorspoedig zjne taak,keerde in 1846 terug inzonderheid L. dco.ptvi'lfzzl I'orst. metspeceen zag zich w eldrabenoemd totgew oonhoog- rjachtige bladeren,Deze werden reeds(
l00r
leeraar te Berljn en in 1850 t0t lid van de Cook als thee gebezigd, weshalve men aan

Académie van W etenschappen aldaar.Inmid- die plant 0ok den naam geeft van Nieuwdels verscheen zjn beroemd prachtwerk: Zeelandsche theeheester.
XDenkmiiler aus Aegypten und Aethiopien
Leptostachya Nees is de naam van een
(1849- 1859,in 900 platenl''.T0tdemerk- plantengeslacht uit de familie der Acanthawaardigste uitkomsten der expeditie behoort ceën. Het Onderscheidt zich door een s-deevooral het naauwkeurig onderzoek naar het ligen kelk,dooreenekeelvorm igebloemkroon
aloude rjk der Egyptenaren vô6r deninval met eene korte buis, m et eene breede,gederHerdersvolken (4000tot2000 vôörChr.), welfde boven-, en bolle,B-spletige onderlip,
alsmede de eerste grondige en wetenschappe- 3 meeldraden en eene zam engedrukte, van
ljke nasporing van hetverwjderd Ethiopië, boven 4-zadige zaaddoos.Van desoortennoe-

van den tweeden watervalvan de Njl t0t men wj L.peetoralisNeesmetlancetvormige
aan de Blaauwe rivier en t0t in Sennaar. bladeren, aarvormige bloemen en een zeer

Daarenboven vermeldenwjzjneopmerkingen specerjachtigen geur.Op deAntillenbereidt

omtrent den bouw der pyramiden en omtrent men daaruit eene oplossende stroop en men
den doolhof het OPSP0ren Van Vroegere be- legt er de gekneusde bladeren op wonden en
langrjkewaterhoogtenvan deNj1,eennieuw gezw ellen.

Lerchenfeld (Maximilian,vrjheervon),
een Bejersch staatsman,geborenteMiinchen
(1849)'',- een rAegypt.Konigsbuch (1858, in 1779,studeerde te Ingolstadt,gingin1806
Q d1n)''
,- en rBriefenausAegypten,Aethi- alBBejersch gezantnaarhetW iirtembergsche
npien und der Halbinsel des Sinai (1852)''j H0fy maar zeide in 1808 de diplom atische
gevoelen omtrent den berg Sina'
f enz. Hj

schreef nu eene: pchronologie der Aegypter

-

alsmede: pueber den ersten ëgypt.Göt- loopbaan vaarwelen werd achtervolgenscom-
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missaris-generulteAnsbach,Niirnbers,Inns- Roda en Balbastro.De universiteit aldaarin

briick en W irzburg.Aan de vaststelllng der 1300 gesticht,islateropgeheven.Buiten hare
grondwet in Bejeren nam llj van 1815 t0t muren wordtde stad door 3 forten zeergoed
1818 levendig deel en toonde zich een voor- verdedigd. DO0r de Franschen Nverd Zl9in
stander van vrjzi
nniqebeginselen.Van 1817 1642 ingenom en, in 1646 en 1647 daarentet0t aan de troonsbekllmming van Lodewi;kin gen vruchteloos belegerd.
1825 stond hj aan hethoofd van hetdeparLerius (Theodoor Frans van),een Beltement van Financiën en verkreeg daarna de gisch beoefenaar derkunstgeschiedenis,werd
betrekking vangezantbjdenDuitschenBond. geboren te Antwerpen den 3lsten Maart1819,
Geschillen onder het ministérie W allerstein studeerde in deregten,vestigde zich inzjne
belastten hem in 1833 nogmaals met de por- geboorteplaats a1s advocaat en schreef, betefeuille van Financiën, doch hj vertrok in halve een aantalwerken in de Franschetaal:
1835 a1s gezant naar W eenen en overleed te 5Onze Lieve Vrouwe Kerk van Antwerpen
Haynersreuth bj Bamberg den l7denoctober vôôr den tweeden inval der Franschen in

1843.- Zjn oudste zoon,Gustav,vrjheer 1794 (1853)'',- nAbraham Janssens)Marten
von Zerckl/àld,geboren den 3ostenMei1806, Pepjn en de schrjversderlevçnsvan Nederstudeerde in deregten,wasvelejarenwerk- landsche kunstschilders (1855)'',- rKronjk
zaam als kantonregter in de Pfalz en als 1id van de Sodaliteit der Getrouwden teAntwervan het H0f van Appél in Opper-Franken, penj1585--1593(1862)'',- rDe liggeren en
maarverlietnahetoverljden z'
ljnsvadersde andere historische archieven derAntwerpsche
staatsdiensten vestigde zich op h0triddergoed St. Lucas-gilde (met T#.Rombouts,1864-

Haynersreuth.Tn Maart1848 verkreeg hj de 1875)'
/ - en verder pluevensvan een aanportefeuille van Financiën,welke hj eerlang ta1Zuid-Nederlandsche schilders''in hetpAlmet die van Binnenlandsche Zaken'verwis- gemeinrsK iinstler-Lexikon''.
Lerlns (Les)ofdeLeriniseheeilanden ligselde; doch 00k deze legde hj reeds den
14denDecembervanlaatstgenoemdjaarneder, gen in de Middellandsche Zee tegenoverCanterwjl hj bedankte V00r alle pensioen en nes en behooren t0t het Fransche departevoor de hem aangebodene betrekking van ment Var.De grootste zjn:SteMarguerite
staatsraad.Daarhjzich doorregtschapenheid (Lerone), dat 3/4de uur gaans lang en 600
eneenegematigdevrjzinnigheidonderscheidde, Ned.el van den vasten wa1 verwjderd isj
baarde zjne aftreding groot opzien.Als lid met e0n fort) voorheen de gevangenis Van
van de KamervanAfkevaardigden inBejeren den Man methetjzerenmasker,- enSt.H0was htj met graaf Hegnenberg eenemidden- norat (Lerina) met een wachttoren en eene
partj,die evenwelin 1859,bj den valvan telegraaf, doch sleehts 1000 schreden lang.
hetministérie-T/br#fe4,allen invloed verloor. Beide zjn)doorriffen en kllpen omgeven,
Intusschen behield hj groot gezag in fnan- gevaarljk #oor de scheepvaart.De overige
ciéle zaken,en overleed te Berchtesgadenden eilanden rjp slechtsklippen.
loden October 1866.
Lerm lnler (Jean Louis Eugène), een
Lerida, eene vesting en tevens de hoofd- Franschschrjver,geboren teParjsden29sten
stad van eene evenzoo genoemde provincie

Maart 1803, studeerde aldaar en te Straats-

in hetkoningrjk Spanje,opdenregteroever burr, voorts te Heidelberg en te Berljn,
der Segre en aan den spoorweg in een be- vestlgde zich in 1827 a1s advocaat in tjne
vallig oord gelegen, heeft een ouderwetsch geboortestad en schreefin versehillendetjdvoorkomen en is onregelmatig gebouw d aan schriften. Voortsleverde hj eene:rlntroducde helling van eene rots,op w iert0p de ci- tion générale à l'histoire du droit (1829)'',
tadél zich verheft.Zj is de zetelvan het wasachtervolgenseen aanhanger van het St.
provinciaalbestuur en van een bisschop.M en
vindt er eene hoofdkerk, 7 andere kerken,
een seminarium , een instituut, een lycéum ,
onderscheidene andere scholen en 20000 inwoners, die zich bezig houden methetvervaardigen van glas,leer,papier,w ollenenka-

Simoninmus, Fouriérismus en Neochristianism us, verkreeg in 1831 een hoogleeraarsambt

aan het Collège de Franceen schreefzjne:
XPhilosophie du droit (1831,2 d1n;3de druk
1853)'.Plotseljk liep hj van dedoctrinairen
t0t hunne tegenstanders over en geeselde

toenen stolenentevenseenigenhandeldrjven. eerstgenoem den in de rRevue des deux M on-

Lerida is het oude Ilerda aan de Sicoris, des'' in den rNatiûnal'' en in pLe Monde''.

eenesterkeenrjkestad,wierlaatstevorsten In zjne:pluettres philosophiques :
kun Berli-

M andonilu en IndlbLlis,in 206 vôör Chr.dool' nois (1833)'
'onderwierp hj alle wjsgeeriqe
t
gc@io overwonnen werden.Caesar veroverde rigtingen in Frankrjk aan eenescherpecrldestad en sloeg erin 49vöörChr.Afraniws tiek , en schreef voorts: yDe l'iniuence de
en Pdrvàs, legaten van Pompqjus.Tjdens la philosophie du Xvlllieme siècle sur la

de heerschappj derW est-Gothen werd aldaar législation etla socialité (1833)''
.Zjne beide
in 524 na Chr.een coneilie gehouden.In 713 werken:pAu de là,du Rhin (1835!2 d1n)''
werd de stad door de Arabieren ingenomen, en pEtude d'
histoire etde philosophle (1836,
en in 1117 werd er de almoravide Abdallak 2 dlnl''bevatten opstellen van verschillenden
van Cordova door de Christenen overwonnen, aard overletterkunde,staatkunde,godsdienstq
waarna deze de stad innamen.NadatRalmond volkshuishoudkunde enz.In 1839 haalde M ol6
*
rcs Aragon in 1149 de stad veroverd had, hem over om de betrekking van rekwestverhiefhj h=rt0tkoninkljkeresidentieen meester bj den staatsraad te aanvaarden,
plaatste er den zetel van den bisschop van waarna hj zich in de armen wierp van het
53*
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behoud.In 1849 zag hj zich genoodzaakt? aan Jola'as beveljeennaburiq bosch inbrand
het hoogleeraarsasabt neder te leggen. Hj te steken. Daarna streek hj metbrandende

schreef n0g: rHistoire des législateurset des stukken houtoverdewonden derafgehouwen
constitutions de la Grèce antique (1852,2 koppen,zoodater geene nieuwekondengroeidln)'', en overleed den 25sten Augustus 1857. Jen.Op die wjze hieuw Hêraells hetondier
Lerm ontow (Michaël Jurjewitsj), een alle koppen af,ook denonsterfeljkenk0p,en
Russisch dichter en een navolgervan Poesj- begroef dezen onder een rotsblok. Eindeljk
à'
il,is de telg vo een aanzienljken Etam , dooptehj zjnepjlen in hetbloed derslang.
werd geboren den 15den Odober 1814, stuLero,weleerLerosgeheeten,iseeneiland

deerde te Moskou en werd oëcier bj de in de Aejaesche Zee digt bt
j de kustvan
garde. W egens een gediehtop den dood van Klein-Aziè, in de Golf van Mendelia. Het
Poenjkin werd hj naar den Caucasusgezon- behoort t0t hetTurkscheejaleetDsjesairen
den en sneuvelde hier in een tweegevechtop telt op 1,16 E) geogr.mjl omstreeks 3000
den 27sten Julj 1841.In kraclltige dichtvor- inwoners. Het is bergachtig en bezit eenige
men heefthj vooraldenatuurtooneelen van vruchtbaredalen.Deevenzoogenoemdehoofdden Caucasus geschilderd. Tot zjne beste stad is de zetelvan een bisschop;men vindt
voortbrengselen behooren:pluiedvandenczaar ereen kasteel en eene havenjen eene bevolIwan W assiljewitsj''- rDedemon''- pls- kin'g van 1500 inwonexs.
maïl-Bey'' - en de proza-roman:rDe held
Leroux (Pierre), een Fransch wjsgeer
van onzen tjd''.Eenekleineverzamelilgvan en staathuishoudkundige,geboren te Parjs
zjne gedichten verscheen te Petersburg in in 1798,was eerst letterzetter en corredor
1840,- en een derde druk van zjnegeza- en daarna verantwoordeljk uitgevervan het
liberale weekblad: pLe Gl0be'',hetwelk 0nmenldkewerken in 1852.
Lernutius (Janus) ofJan .
rezlpslf),een derzjn beheerin 1836 hetorgaan werd van
Zuid-Nederlandsch letterkundige, geboren te het St.Simonismus.Toch scheidde hj zich

Brugge den 13den November 1545,studeerde af van deze socialistische sede, toen père
eerst te Gent en teAntwerpen en daarna n0g Enfanti
n het vraagstuk van de emancipatie
7 jaren te Leuven in deletteren en bezocht dervxouw aan deordebragt.Nadathjeenivervolgene met Jnstws .fzlz.
sïv.sen Vietor Gi- gen tjd met Carnot de: rRevue encyclopénelinu de voornaamste hoogescholen van dique''geredigeerd had,stichtte hj in 1838
FrankrjktItalië en Duitschland.Hj toefde met Reynaud de: pEncyclopédie nouvelle''?
te Parjs,Padua en Rome en bestudeerde een werk van groden omvang,waarvoorhj
negen Jaren lang de oudheden en zeldzaam - vele en belangrjke bjdragen leverde. Zjn
heden der steden,waarhj zich ophield.lrei- voornaamste werk is echter:pDe l'humanité,
zer Rlgdolplt11 verhiefin 1581 hetaen zjne de s0n pri
ncipe et de s0n avenir (1839,Q
nakom elingen in den adelstand,en hjover- d1n4 Qde druk 1845)''. Het hoofddenkbeeld
leed in zjne geboorteplaats den 29sten Sep- van dat boek is de aanwjzing van den getember 1619. Hj schreef:pBasia,Ocelliet stadigen vooruitgang der menschheid en der
alia poemata (1579):' en:pcommentarius natuur door verschillende vormen heen tot
de natura etcultu Caroli Flandriae comitis hooyerevol
komenbeid.ln 1833hield hj zich
nec n0n de caede ipsiusetvindida in percus- bezlg met de toegepaste wjsbegeerte, met
Bordh saox secuta (1621)''.Zjne rocell'
l''zjn hetsocialismus.In 1845belasttehj zich met

nagevolgd doorDaniëlJdzlcàfl
p in:rRozeljns het bestuur eenerboekdrukkerj te Boussae,
oogies''
. - Zjn zoon Jacobus, geboren in Bchreef onderscheidene kleine w erken en
1577 en overleden in 1623,beoefende desge- Btichtte de:pRevuesociale'',waarin hj zjne
ljksdeLatjnschepoëzj.Van hem heeftmen: denkbeelden mededeelde. In 1848 door het

XPreces metricae a Salomone Macrino,Petro departement Seine naar de Constituérende en
Aurato,Petro Bacherio, Victore Giselino et toen naar de W etgevende Vergadering gezonaliis poëtis,exercitiis Christianae pictatisap- den, stemde hj steeds met de Bergpartj en
zocht er vruchteloos ingang te verschaFen
tatae (1616)''.

Lerna (De slang ofhydravan),een telg aan zjnesocialehersensehimmen.Hjzweefde

van Typhon en Eehidna,woonde in hetmoe- daarbj te zeer in hgogeregewesten,om inrasLerna in den Peloponnésusen verwoestte vloed te verkrjgen bj hetvolk,en men bede omliggende landen.Zj had volgensDio- greep niet, waarom bj den staatsstreek van
4*1: 100, volgens Mm6nides 50 en volgens 2 December 1851 zjn naam 0I!deljstdçr
anderen 9 of 7 koppen, van welke de mid- ballingen wasgeplaatst.Hj vestlgdezichmet

denste onsterfeljk was;volgensdesage bezat zj vleugels. Toen Hlraells (Hércules)
van A rysthenes den last ontvangen had,om
haarte dooden,verbond hj zich metJolagœ,
dreef haar metpjlen uit haren schuilhoek,
greep haar metde handen aan en sloeg haar
die koppen af. Tot zjne verbazing echter
zag hj, dat ieder afgeslagen kOp door 2
nieuwe vervangen werd. Daarenboven zond
Here(Juno)aan deslançeenemonsterachtige

zjn gezin teJersey,waar hjonderden zonderlingen titel: rLa grève de Samarez''eene

Boort van tjdschriftuitgaf.Nade algemeene
amnestievan 1860keerdehj nietnaarFrankrjk terug,maar toefde vervolgensveelalte
Lausanne,waarhj voorlezingen hield,totdathj zich na deamnestievan 15 Augustus
1869 weder naar zjn vaderland begaf.Hj
overleed in April 1871 te Parjs te midden
vaL
n deberoerinyen derCommune.
kreeft te hulp, die R e'raelh in de voeten
esage (A1a1n Renl),een Fransch dichbeet. De held doodde ditdier en gaf dnnrop terj geboren te Sarzeau op het schiereilan;
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Rhuys (departement Morbihan)den 8sten Mei
1668, verloor reeds vroeg zjne ouders en
vervolgensdoornalatigheidvan zjn00m eene
aanzienljke erfenis.Hj ontving zjne oplei-
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van Klein-Azië ten zuiden van Troasgelegen,

telt op 12 D geogr.mjl omstreeks 50000

inwoners,meestalGrieken.W egensde hoofdstad Mitilini noemen de Turken hetMidiillii.
Het is met onderseheidene bergketensbedekt,

ding van 4e Jezuïeten en deze plaatsten hem
vervolgens op éên hunner uithûven in Bre- van welke de Lepetymnus (thans Gelia) in

tagne.In 1692vertrok hj naarParjsom er
in de wjsbegeerte en de regten testudéren.
Zjn gunstig voorkomen en degaven vanzjn
geest begunstigden zjn voornemen.Htjver-

het noorden en de Olympus (thans Hagios
Ilias) de voornaamste zjn.Tusschen die ketens bevinden zich vruchtbare vlakten met

kosteljk geboomte,graanvelden en wjngaar-

kreeg toegang t0t voornamegezelschappen en den. Tarwe, oljvenolie, wjn en zuideljke
verwierf de toegenegenheid eener dame uit vruchten,alsmede marmer,zjn erdevoor-

den aanzienljken stand,diehem t0techtge- naamste voortbrengselen.Twee baajen drinnoot begeerde. Intusschen werd deze betrek- gen er diep in het binnenland en geljken
king afgebroken, en hj trad in 1695 in het weqens hare enge monden veel op binnenhuweljk metdedochtervan een burgervan zeeen,nameljk dievan Calloniinhetzuiden
Parjs.Eerst deed hj zich inschrjven op de en die van Jera in het zuidoosten. - Het
ljst der Parlements-advocaten,doch wegens geheelegrondgebied van heteilandwasweleer
zjneneiging t0tdeletterkundeliethjweldra onder 5 steden verdeeld,nameljk Mytilenej
de regtsgeleerdheid varen. D00r zjne pen Methymna, Antissa,Eresus en Pyrrha.Eene
voorzag hj in zjn onderhoud,daarhijgee- zesde, Arisba genaamd, was reeds vroeg

nerleitoelage genootvan het Hof.Toch m ogt verdwenen, 4gaarna haar gebied door de in-

hj zich verbljden in de vriendschap vanden woners van Methymna werd in bezityenoabbé de .fp.pzlzl:,die hem Spaansch leerde en men.Het staatkundiq gewigtvan hetel
land
hem een inkomen bezorgde van 600 livres. dagteekent van den tpd,toen hetdoorGriekDaarhj voordçopvoeringzjnertooneelstuk- sche landverhuizers van den Aeolischen stam
ken op hetThéatre Français gedurig zwarig- is veroverd. Dit geschiedde volgens de sage
heden ontmoette,schreefhjmeestalvoorde onder het opperbevelvan Plnthilu ,een 0n-

kleinere schouwburgen. Zjn:pcrispin rival wettigen zoon van Orestes.Zjnenakomelinde s0n maître''vond grooten bjval,alsmede gen, de Pentltiliden, hadden er vervolgens
zjn:crurcaret(1709)'' waarin defnanciers eeuwen lang het gezag in handen,eerst als
van dle dagen over den hekel werden ge- koningen van hetgeheele eiland en later als
haald.Men bood hem 100000franc'
s,zoo hj vorsten van Mytilene.Op den valdezer K0de opvoering w ilde staken,doch in w eerwil ningen volgden langdurige en hevige buxgervan zjne armoede, bragt Lesage ztin stuk oorlogen tusschen den adelen hetvolk,terten tooneele. N0g grooteren roem behaalde wjl ergedurig waren,diealstyrannen zich
hj door zjneuitmuntendecomischeromans; m eester maakten van het bewind, zooals
zooals:mLe diable boiteux (1707 en laterl' M elanckrns en Yyssilus, m aar o0k w eldra

en vooral: rGilblas de Santillane (1715,2 vermoord werden, totdat na het verdrjven
dln,en laterl''.Hetdenkbeeld vooreerstge- van dehoofdleidersderadelljkepartj(waarnoemd werk verschafte hem de Spaansche t0e de di
chter Aleae%s behoorde) Plttaeun.
roman van Velez de G'?zd'dlcrl, getiteld: rE1 één derZeven W jzen,doorhetvolkaanhet
diabolo cojuelo''j- het is echter geene na- hoofd van den Staatwerdgeplaatst(590vôör
)en doorzachtmoedigheidJegensdeovervolging van dezen. Zjne latere keschriften Chr.
bevatten vaudevilles, koddige opera's,inter- wonnenen en door voortreFeljke wetten de
mezzi, divextissementen, kluchten enz. en
bevinden zich in het: r'
rhéâtre de la foire''
en in de:ppetite bibliothèque des théâtres''.
Voorts heeft men van hem : rlues aventures

de Guzman d'Alfaraehe (1732, 2 dln)'',çn
DLe bachelier de Salamanque (1738,2 dln)''.
Op gevorderden leeftjd veroorzaakte hethem
veel hartzeer, dat twee zjner zonen tegen
zjn wil hetberoep van tooneelsgelerkozen;
toch schonk hj beiden vergiFenls!getroFen

orde en veiligheid herstelde. T0t regéringsvorm koosm en er eenegematigdearistocratie.
Evenals de overige eilanden aan de kustvan
Klein-Azië en evenals laatstgenoemd vast
land werd ook Lesbosaan de Perzen onder-

worpen, totdat het, na den slag bj Mycale
(479) bevrjd van de vreemde heerschappj,
zich voegde bj het Atheensche Bondgenootschap.W egensde woelingen deroligarchische

partj,die hetgeheele eilandafhankeljkwilde

door de talenten van den oudste,d1e als too- maken van Mytilene,werden alle steden van
neelspeler den naam droeg van Montmlnil. het eiland,metuitzondering van M ethym naj
Gedurende zjne laatste levenslaren had de in 428 afvallig van Athene, doch reeds in
zon een merkwaardigen invloed op zjn lig- 427 door den Atheenschen veldheer Paehes
chaam.W anneerzj oprees,gevoeldehj zich weder t0t onderwerping gebragt en gezeer wé11 maar wanneerzj begon te dalent streng gestraft. Zelfs besloten de Atkeners

vervielhjt0teentoestandvanmatheid,welke
t0t aan den volgenden dag duurde.Hj overleed den 17den November 1747, en zjne
XOeuvrescomplètes''zjnin 1828 teParjsin
12 deelen uitgegeven.

aanvankeljk op voorstel van Cleon de ge-

heele weerbare manschap te doen dooden en
de overige inwoners als slaven teverkoopen,

doch dit afschuweljk besluit werd daags

daarna vernietigd, zoodat men zich verge-

Lesbos, een van de fraaiste en welva- noegde met de toepassing derdoodstrafop de

rendste derGriekscheeilanden,nabjdekust voornaamste voorstanders van den afval -
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raeer dan duizend - j terwjl het geheele
Frondgebied, met uitzondering van dat der
lnw oners van Methymna, in 3000 stukken
gesplitsten aan Atheensche burgerstoegekend
Averd. De voormalige bezitters konden hun
vroeger eigendom pachten voor 2 mina'
s

kroond,werd geborenteAmsterdam omstreeks

het Jaar 1649, zette na den d00d haars
vaders(1677)den boekhandelvoortenmaakte

zich weldra bekend alseene uitstekende dichteres,zoodathaar zelfs denaam van pNederlandsche Sappho'' werd toegekend.Beoordee-

(omstreeks 100 gulden van onze munt)ieder laarsvan lateren tjdroemenhaarvloejenden
stuk,en hetbestuur verkreeg een democrati- en beschaafden dichttrant, doch zjn tevens

schen vorm. Tegen het einde van den Pelo- van meening, dat aan hare verzen het vuur
ponnesischen O0r10g kwam heteiland onder ontbreekt, dat den waren dichter kenmerkt.

de heerschappj der Spartanen,die er eene Zj overleed den 8sten Junj 1711.Van hare
oligarchieinvoerden,doch omstreekshetJaar werken noemen wj: pGenserik, treurspql
390 werd hetdoûr de Atheners onder Conon naarhetFranschvan mad.Deshoulières(1685)-)
en Tlteasybnl
ys heroverd. In 3;8 werd het - rHerodes en Marianne,treurspelnaar het
lid van hetZeeverbond onder de leiding van Fransch vanTristanl'Hermite(1685en1753)9',
Athene,terwjlna deontbinding daarvan in - pW enceslaus,koning van Polen,treurspel
denBondgenootenoorlogdeOligarchischepartj naar het Fransch van deRotrou (1686)'' weder de overhand verkreeg,zoodatin som- Ilercules en Ilianira, treurspel naar het
mige steden tyrannen opstonden, die echter Fransch van Tuil
lerie (1688 en 1744)'',door He-qeloehws, de vlootvoogd van Aleœan- DNicomede!, treurspel naar hetFransch van

der de Grpofd,verdreven werden.In del!00r- P.Corneille (1692)'',- rGeta ofdebroeder-

l0g der Romeinen tegen koning M itl
trldates moord van Antoninus(vervolgd door Harerkoosheteiland de zjdevan laatstgenoemde, kamp, 1113)'' - en pKassandra, treurspel
Assezan'
'.Alhare
en de inwoners van Mytilene maakten zich naar het Fransch van P.d'
schuldig aan eene gruweljke vervolging der dichtwerken zjn uitgegeven in 1731 in 3
aan de oostkust gevestigde Romeinen, wes- deelen onder den titelvan: pMengel-en t00halve de stad na de zegepraalder Romeinen neelpoëzj'
'.
aan verw oesting en de ingezetenen aan slaLeschenault de la Tour (LouisThéo-

vernj wqrden prjs gegeven.W eldra echter
deed Tlteor
z/
zczld:,degunstelingvanPompqins,
haar herstellen en hj verhief haar t0teene
vrje stad.Het laatstkomt het eilandvoor

t
lore),een natuurkenneren reiziger,geboren

te Chalons sur Seine den 13den November
1773, vertrok in 1800 metkapitein Baudin,
bleef w egens ongesteldheid op Timor achter

als zelfstandige Staatin hetmidden der 14de en keerde eenige Jaren laterterug.In 1814
eeuw , toen het zich boog onder het gezag begafhj zich naar Calcutta en Ceylon en in
van hertogen uithetGenueesch yeslachtder 1820 naar Cayenne?Nederlandsch Guyana en
Gt
zffelozzi. In 1462 moest het zlch bukken Brazilië. Nadat hj een afstand van 30000

onder de heerschappj der Turken(waaraan geogr.mplhad afqereisd,begon hjnaarrust
het 00k thans n0g onderworpen 1s. In de teverlangen,vestlgdezich teParjsen overGrieksche beschavingsgeschiedenis vervult leed aldaar den 14den Maart 1826.Van z/ne
Lesbos eene belangrjke r01alsvoornaamste geschriften vermelden wj:qvoyage aux terzetel derlyrische dichtkunsten van de hier- res Australes''
1 - pMémolres du Muséum
mede op het naauwst verbondene muziek. d'histoire naturelle'',- pNotice surl'épizoptie
Tot zjne vermaardste dichtersbehooren nr- quia regné en 1812 sur 1estroupeaux à laine

pander,d/cce'
l.
s, Sappho (eene dichteres)en (1813)'', - en pNotice sur le cannellierde
Arlon.0ok aanschouwden degeschiedschrjver l'
île de Ceylan (1821)''.De kaneelboom van
Hellaniensen dewjsgeer Tlteophrant'
asaldaar Ceilon is doorhem naar het eiland Bourbon
het levenslicht.
overgebragt.
Tuesbroussart (Philippe), een Belgisch
Lescot (Pierre),een verdiensteljk bouwletterkundige,geborenteGentden24stenMaart kundige der 16de eeuw (vermoedeljk van
1781, bekleedde het ambtvan algemeen be- 1510 t0t1578),daarenboven abtvan Clugny
stuurder van openbaar onderwjs,werdver- en kanunnik der hoofdkerk van Parjs, is

volgenshoogleeraarindeFranscheletterkunde vermaard alsde bouwmeester van hetLouvre.
teLuik,en overleed te Brusselden4deuMaart 00k deed hj een paleisvoorFran.
nIin de

1855.Hjschreefonderscheideneverdiensteljke Champs Elysées verrjzen en ontwierp het
werken in gebondenenongebonden stjl,z00- plan voor de Fontaine des Innocents,waara1s:rFanny Seymoer(1807)''
1- gluesBelyes V00r Jean Goujon de relièfs vervaardigde.
(een bekroondgedicht,1810),- rIuesrmler Met dezen beeldhouwer, die 00k aan het
Belge (zangspel1816)'',- pPoésies(1827)'',- Louvre wrrkte,washj zeerbevriend.
en rEvrard t'Sercloes (1837)''. Tjdens de Lesghlërs,doordeGeorgiërs,Armeniërs

vereeniging van Holland en Belqië was hj en Osseten Leki geheeten, ls de naam van

medewerker aan niet-regéringsgezlnde dagbla- een Caucasisch volk ,dat, in vele stammen
den;voortsvindtmenvelebjdragenvanzjne verdeeld, het grootste gedeelte van het landhand in onderscheideneBelgischetjdschriften, schap Daghestan bewoont. Men houdt hen
alsmede in de pBulletins''der Belgische Aca- voor de oorspronkeljkebewonersvanhunne
onvruchtbare bergstreek, w aar steile rotsgeiémie.
Lescaille (Katherjne),eenedochtervan vaarten afwisselen met diepe kloven. In de
Jacob Zedcille,boekhandelaar te AmBterdam dagen der oudheid waren zj reeds bekend
en donr keizer Leopold 11 a1s dichter ge- onderdennaam van Leckae.Daarzj dikwjls
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blootgesteld waren M n de ellenden van den

tometer, van een toestel om hetsoortdjk
oorlog,hebben zj zich vereenigd in groote gewigtvan poedervormige stoFen te bepalen,
dorpen (aoelen),die vaak duizendeinwoners en van eene methode om water onder de
tellen. Die dorpen zjn doorgaans gebouwd klok der luchtpomp te doen bevriezen.Van
op schier ontoeqankeljkeplaatsen,zoodatzj zjne geschriften vermelden wj: pElements
tevens t0t vestlngen kunnen dienen.De Les- ofgeometry (1811)'',- rAccountofexperighiërsvorm en een krachtig,oorlogzuchtig en

ments and instruments depending on the re-

dappervolk,hetwelk meermalen hetjuk der lation ofairtoheatand moisture(1817)''2vreemdeheerschappj afschudde.Steedsechter en pDiscourse on the history ofmathematlcal

bleefhetongeschiktom den onderlingenvrede and physi
cal science(opgenomen in de rEnen de eensgezindheid te bewaren.In onzen cyclopediabritannica''l''.

tjd slaagde k
îiamyl (zie aldaar) er in,alle

Ckarles .
St
II:rJ Im liet een verdiensteljk
1794.Als kind qing hj naarAmerika,doch
keerde weldra ln zjne geboortestad terug,
waar hjgrooten Opgang maaktealsportrel
en genreschilder.Veelalontleende hj de stof
voor zjne stukken aan Sltakspere,en deze

Lesghische stammen der bergstreek van Da- Engelsch schilder, geboren te Londen in

ghestan te vereenigen en hierop zjne magt
te vestigen.Sedert zjn valhebbendeRt
ls-

sen,die zich reeds te voren in sommige deelen des lands genesteld hadden,alle Lesghische stammen aan hun gezag onderworpen
en geheelDaghestan onder de hoede van een onderscheiden zich door eene eigenaardige0pkrjgsbestuur gesteld. Men schat het aantal vatting en eene geestige penseelsbehandeling.

Lesghiërs og 400000.HetChristendom iser In zjn eoloriet washj een gelukkig navolmeermalen lngevoerd, doch er zjn slechts ger van Paolo Veronese.O0k heeft hj de

weinige sporen van overgebleven. De heer- romansvan W alter Scpffmetplaten versierd
schende godsdienst is er het Moeridismus of en een handboek voorjeugdigeschildersgede Islam in den door Si
geschreven leverd.
'.'amylvoor

vorm.DeLesghiërszjngedeelteljk aan vor- Lespinasse (Ad0lf Frederik Henride),
sten onderworpen en hebben zichgedeelteljk een verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,
vereenigd t0t vrje gemeenten.Detalen der geboren te Delftden 14denMei1819,bezocht
onderscheidene Lesghische stammen, schoon de Latjnsche schoolte Hasselt en werd in
uitdezelfdebron gevloeid,wjkenaanmerke- 1836aandehoogeschoolteUtrechtingeschreven alsstudentln degeneeskunde.Nadathj
ljk van elkander af.
Lesina, in hetSlawisch F> ,is denaam

in 1812 den dodoxsgraad verkregen had,ves-

van een Oostenrjksch eiland in deAdriati- tigde hj zich eerst te Voorst, daarna te
sche Zee, aan de kust van Dalm atië,tusschen de eilanden Brazza en Curzola en het
schiereiland Sabioncello, en van dit laatste
door het Narentakanaal gescheiden. Het

Vaassen en vervolgens te Hasselt, vanwaar

hj in 1870 naarNoord-Amerikavertrok.Hier
is hj te Orange-city in den StaatIowa als
geneesheer werkzaam en heeft er tevens de

ondslagen gelegd eenergeneeskundigeschool
heeft eene uitgebreidheid van ongeveer 51/c gr
D geogr. mjl, bezit eene langwerpige ge- voor Nederlandsche Amerikanen. Reeds als

daanteen bestaateigenljkuiteenebergketen student schreef hj het drama: XJacoba of
van kalksteen, die zich in den Monte San vorstin en Vr0t
1W (1840)'' dat 0P den Am-

Nicolô t0t eene hoogte van 600 Ned.elver- sterdam schen schouw burg werd opgevoerd.
heft.De kust is er steil,en hetklimaatzeer Voorts vermelden wj van hem : rMjn neef

zaeht. Er groejen uitmuntende zuideljke
vruchten,St.Jansbrood,dadels,v/gen,oljven en druiven.Dekustwjn (vino dispiaggia) wordt er zeer geroemd, en de aloé
bereikt er eene aanzienljke hoogte.De bevolking telt er 13000 zielen.Het m eest-bevolkte vlek draagt er den naam van Citta

Vecchia; het is vermoedeljk op de plaats
van het oude Pharos gebouw d,en men vindt
er gedurig Grieksche oudheden.

Leslie.Onder dezen naam vermelden wg:
Sir Joltn Z-JI,een verdiensteljk Engelsch

natuurkundige)geboren in April1766teLargo

in Schotland.Hj studeerde te St.Andrews
en Edinburgh,vestigdezich teLonden,maar

aanvaardde weldra als onderwjzereene reis
door een gedeelte van Noord-Amerika en
Europa. In 1804 zag hj zich benoemd t0t
leeraar in de wiskunde te Edinburgh en aanvaardde er in 1819 een professoraat in de

natuurkunde. Hj overleed op zjn lanàgoed

Coates in hetgraafschap Fife den loden No-

Zacbarias (1843)'', - pAcadémisch Legaat
(1843)''
,- pW aaktProtestanten(1844)'',rDe woorden des Zieners (1844):
',- rAnitta
d'U110a (een drama,1846)''
,- pDeArts,in
tafereelen (1840)'', - p'
Eene kamer in het
huisvan Jan Salie,bljspel(1853)'5,- rphysiologie van den student(1851)''
,- r'
Humor
en ernst (1846)'',- .De dansmeesterHoogheid (bljspell'',- ollierna beter(bljspell'',
DDe proef (bltlspell'',- rMozaïekwerk
enz.(1869):'
,- rBeschrjvingvanIowa(1875)'',
XDe Nederlandsche kolonie enz.(1875)'',
tsenj-zakbûek (1848)''
, - rKort bepAr
grip derverloskunde(1849)''1- enpAarden
oorsprong der Christeljke godsdienst (onder
den pseldoniem Titl
gs, 1863)''.Sommigeder
vermelde werken zjn geschreven onderden
pseudoniem Jovi,
gWrp-zzlizlck.Eindeljkleverde
hj dichterljke bjdragen in den Muzenalmanak,alsmedeopstellen in hetJaarboekjevoor
VrjmetselaarseninhetMaçonniekeweekblad.
Lesseps.onderdezennaam vermeldenwj:

Jean .ft
z
wflf: Bartkllemy, baron de .5:.
:door de uitvinding van den dilerentiaal-ther- se
ps,een Fransch reizigeren staatsman.Hj
mometer, van een hygrometer,van een pho- werd geboren te Cet
te den 27sten Januarj

vember 1832.Hj maaktezich vooralbekend
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1766)vergezelde Lapêronne op zjn to# om van de Tietenschap, van den handelen van
de wereld t0t aan Kamtslatka,keerdeover de drukpers. Gedurende de uitvoering Van
ePn gropt
land naar Frankrjk terug, wasvoortscon- dit reuzenAverk heeft

sul te Petersburg t0t 1812, van 1815 t0t aantal brochures, nota's, documenten, rap1823 gevolmagtigde te Lissabon,en overleed porten en redevoeringen in hetlicht gegevenj
te Parjs den 6den Mei1834.Hj schreefhet en hjhieldteParjsover den staatderwerkmerkwaardige boek: pobservations sur la zaasaheden te Suëz openljkevoorlezingen.In

Sibérie etle Kamtschatka (1790,2 dln)''.

Ferdinand deZ::.
:@,
:,een broederszooavan

1866Tiashj reedsbenoezad t0tkozazaandeur
van hetLegioen van Eeren bj de opening

den voorgaande en vermaard door zjn plan zag hj zich bevorderd t0tçrootkruis.Deze
tot doorgraving der landengte van Suëz.Hj onvermoeide waterbouwkundlge houdt zich
werd geboren te Versailles den 19den Novem- t
hansbezig meteen ontrerp t0tdoorgraving
ber 1805, betrad de diplomatieke loopbaan, vandelandengtevanDarkë(ziealdaar).- Zjn
was achtervolgens consul te Caïro, Rotte- oudste broeder, graaf Thlodore de Ze.s.sdz:,
dam, Malaga en Barcelona,en deed bj het betraddesgeljksdediplomatiekeloopbaan en
bombardement van deze stad in November werd in 1861 senatorj - en zjn Jongste
1842 alles om hetonheilvoor Franschen en broeder, Jnles de Ze.
:q
:e.pq
:,wasgeruimen tjd
Spanlaarden te verzachten.Hj werd door diplomatiek agentvan den Bey van Tunis te
vreemde mogendheden meteerbewgzen over- Parjs,maar aanvaardde later eeneaanzienladen, en de Fransche regêring bevorderde ljke betrekking bj hetbestuurvan hetkahem t0tconsul-generaal.Na de Februarj-om- naalvan Suëz.
wenteling (1848) naar Frankrjk teruggeroe- Lessing.Onderdezennaam vermeldenwj:
hj zich weldrabenoemd t0tgezant Gotthold Fylecï- Lessing, de hervormer
peenMédr
t
,zaqld.
In 1849 vertrok hj voorts met der Duitsche letterkunde,geboren te Kamenz
e0n buitengewonen last naar Rome, om be- in de Saksische Opper-Lausitz den 22sten
paalde overeenknmsten t0t stand te brengen, Januarj 1729.In 1741bezochthj eeneschool
doch daarhj overde personen en zaken der te Meiszen,waar hj gedurende 5Jaren een
Romeinsche Republiek gtm stiger oordeelde! grootenjveraan den dag legde.Vooralhield
dan de FranscheRegéring verlangde,vielhj hj zich bezig met de oude talen en met de
in ongenade. In 1854 werd de .
& y.
sv.
sdoor wiskunde. In 1746 begaf hj zich naar de
Raid-pasja, onderkoning van Egypte, der- hoogeschool te Leipzigjmaar in plaats van,
waarts genoodigd, en hj vormdealdaarhet volgensdenwensch zjnerouders,in detheplan t0t hetgraven van hetkanaalvan Suëz. ologie te studéren, wjdde hj zich aan de
Hj gafdaaromtrentophelderingen in zjnge- beoefening van de letteren en van onderscheischrift: rpercement de l'isthmede Suez,ex- dene anderewetenschappen.Doorli
gchumsposé et documents oëciels (1856;2dedruk oefeningen zocht hj voortszjnesylerkracht
1858)'' en wjdde zich onverdeeld aan dat tevermeerderen en knoopte betrekklngen aan
plan.De uitvoering werd geruimen tjdbe- met tûûneelspelers,inznnderhei; metde vermoejeljkt door den najver van Engeland, maardeschouwburgdirectrieeNeèer,diezjn:
doch hetgelukte hem ,in onderscheidene an- rJungen Gelehrten''ten tooneelebragt.Voorts
dere landen sym pathie te wekken voor die genoot hj de vriendschap van C.F.W eisze
grootscheonderneming.Hj wisteen kapitaal en schreefin dientjdonderscheidenedrama's
van 200 millioen francs bjeen te brengen, en Anacreontische liederen. Na een kortverzoodat hd grootsche werk in 1859 kon aan- toef'teW ittenberg volgdehj tegenheteinde
vangen. Groote bez#raren pndervond hj in van 1748 zjn vriend Cl
trotlob *:
yI1.
:naar
1863 bj hetoverljden van Saïd-pafa,daar Berljn.Hiergafhj zjne:rBeitrâgezurHiazjn opvolger Ismaïl-paqia de heerendiensten torie und Aufhame desTheaters''in hetlicht,
afschafte, w aardoor de .& .
î.
:6'
,.
9 20000 fellah's
verloor.Tevensmaakte men teConstantinopel
bedenkingen tegen den afstand van grondcn,
in de acte van concessie gestipuleerd.A1die
hinderpalen evenwelwerden,vooraldportusBchenkomst van Nt
v oleon J'
A , uit den weg
geruimd.De werkzu mheden werden geregeld
voortgezet en in Augustus 1865 opende men
reeds een eerste kanaal, waarlangs kleine
vaartuigen uitde MiddellandscheZeedeRoode
Zee konden bereiken. Om in hetgemis van
werklieden te voorzien,bezigde men allerlei
werktuigen en in Augustus 1869 deed men
de wateren derbeide Zeeën inde Bittermeren

-

alsmede eenige gedichten onder den titel:
DK leinigkeiten'', schreef er in de dagbladen
en leverde vertalingen.In hetbegin van 1752

ging hj naarW ittenberg,waarhj den rang
van m agister ve- ierf, maar keerde weldra

naar Berljn terug,alwaarhjFr.Nieolaien
M oses *d9z#:!#,:p1l leerdekennen.Ingestrenge
afzondering tePotsdam voltpoidehjhettreurspel: yMiss Sara Sampson'',dat in het6de
deelzjnerwerken (1755)en o0k afzonderljk
verscheen;hierdoorvoerde hj hetburgerljke

drama in en baande tevens voor de Duitsche
tooneeldichterseen nieuwenweg.In1756ging
hi
.jna
arLeiyziy.Zjnplan,om meteenkoopzamenvloejen.De plegtige opening van het man uit Lelpzlg eene verre reis te ondernekanaal had plaats op den 16den November men, bleef w egens den oorlog onuitgevoerd,

1869.Eene loterjleening, een Jaar te voren zoodat hj hetnietverder bragtdan t0tHolter vpltoojing van het werk uitgeschreven, land; 00k moest hj door een onaangenaam
was in weinige dagen volteekend.Genoemde procès zjn medgezelnoodzaken,om de aanopening geschiedde in tegenwoordigheid van gegane verpligtingen Jegens hem te vervullen.
gekroonde hoofden, van vertegenwoordigers Van Leipzig vertrok hj in 1758 wedernaar
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Berljn?waar hj metzjnevrienden een critisch tjdschriftstichtteonderdentitel:nBriefe
die neuesteLiteraturbetrefend(1859)''.Daarenboven dichtte hj er zjne: pFabeln'' en
begon er de eerst in 1772 als:rEmilia Galotti''voltooide:nVirginia''
.Nadathjin 1760
1id was geworden van de Académie van W etenschappen te Berljn,ging hj alssecretaris
van generaal Tanenzien,gouverneur van Silézië,naarBreslau.Hj bleefin diebetrekking
t0t 1765 en schreefinmiddels hetvoortreFeljkedrama:rMinnaVOnBarnhelm'',hetwelk
door Götke hoog geprezen werd.Dathj te
m idden van het aangenaam verkeer te Breslau jverig werkzaam was, bleek in 1766
door de verrassende verschjning van zjn:
Laokoon,oder iiberdieGrenzen derMalerei
und Poesie'' - eenvandekosteljkstevoortbrengselen der Duitsche letterkunde. Voorts
leverde hj eenigeverhandelingen,waaronder
eene: sW ie die Alten den Tod gebildet
(1769)''.Nadathj 2jaren teBerljn vertoefd
had,vertrok hj naarHamburg,om nieuwen
bloeite geven aan den nationalenschouwburg
aldaar.Intusschen verjdelde deonbekwaam.
heid derondernemerszjnegootscheplannen,
terwjl men hieraan zjne ultstekende:pDramaturgie (1768) 1769,Q dlnl''verschuldigd
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van godgeleerde harrewarrerj, zjne opgeruimdheid en gezelligheid aanmerkeljk.ln
den aanvang van 1781 leed hj m'
m hevige
aanvallen van asthma:en hj bezweek aan
die kwaal op den 15den Februarj van dat
Jaar.In 1796deden zjne vrienden terzjner
eer op hetplein vöôr de bibliotheek te W 0lfenbiitteleen eenvoudig gedenkteeken verrjzen,en in 1853 werd een prachtig standbeeld
van Lessinyt door Rietsol-l vervaardigd, te

Brunswjk onthuld.Zjne gezamenljke werken zjn bj herhaling uitgegeven,zooalsin
1771- 1794 in 30 deelen? - in 1828- 1838
in 32 deelen, - door Lkkmann in 18381840 in 13deelen,- dooruKaltzal:nin 18531857 in 12 deelen,- in 1841 in 10 deelen,

en in 1859 en 1864 (doch nietallesbevattenûe)in 2deelen.
onschatbaar zjn de verdiensten van & #sing JegensdeDuitscheletterkunde,- inzonderheid door zjne4 voortreFeljke- boven

-

vermelde - drama's, welke door vorm en
inhoud een diepen indruk maakten,- voorts

door zjn ,La0k00n'',- en eindeljk door
zjne pDramaturgie''.Hj verbond een zuiver
schoonheidsgevoel met eene scherpe critiek,
eene warevrjzinnigheid meteeneonver-

bloemde opregtheid, - eene ongemeene helis. Het plan, om met Bode een boekhandel derheid van voorstelling met een onberispevoor geleerden te stichten,mislukte.Daarnu ljken stjl,zoodathetlezen en herlezen van

zjn toestandteHamburghem weinigbehaagde, zjne geschriften 00k n0g in onze dagen de
vatte hj het voornemen op,om naarItali:' meeste aanbeveling verdient.
Karl FrïetfdcFz Lessin.q, een verdiensteljk
te trekken, zich aldaar te vestigen en over
zaken van kunst en oudheid Latjnsche 0p- Duitsch schilder.Hjwerd geboren den 15den
stellen te leverçn.Hj zag erechtervan af, Februarj 1808teW artenberg in Silézië.Zjn
toen prinsFerdinand f
llzlBrunswj;k hem met vader, een neef van Gotthold F.pArcï-, behet bestuur belastte der boekerj te W olfen- kleeddedebetrekking van kanselierenschonk
biittel.Hierontdektehjweldrahethandschrift aan zjn zoon eene zorqvuldige opvoeding.
van Br enyk iw.s flJl Tours over de leer des
avondmaals, en zond in 1774 en 1778 de
XW olfenbiittelsche fragmenteeinesUngenannten'' in het licht, znûals later bleek, door

Laatstgenoemde legde zlch vooral t0e op
plantenkunde en bezochteersthetgymnasium
te Breslau en daarna de académie van bouw-

kunst te Berljn.Hier oefende hj zich met
Reimarws geschreven.Hierdoorbetrad hj het jverin hetteekenen,en eenereisnaarRtigen
gebied der godgeleerde twisten en werd de deed delustbjhem ontwaken om landsehapCondleggereenervrjetheologisehewetenschap. schilder te worden. Hoewel zjn vader dit
Zdn voornaamste tegenstander,deorthodoxe afkeurde,wjddehj zich metvolhardingM n
predikant Johann Aeîc/zïor Goeze te Hamburg de schilderkunst en zjn eerstc stuk - een
gafaanleiding t0tde uitgave van zjngeestig kerkhof - baarde zo0 groot,opzien,dathet
geschrift: oAntigoeze'
', terwjl ht
j zjne ge- Kunstgenootschap daarvoor het dubbele van
loofsbeljdenis wereldkundig maakte in het den gevraagden prjsbetaalde.llierdoor Averd
drama: pNathan der W eise (1779)''
. 0ok zjn vaderD nstigergestemd,enhjzelfvolgde
schreefhè
d:rErnst und Falk,Gesprëche iber Ra adow naar Diisseldorf. H ier besteeddehj
die Freimaurerei(1778)''.zj
'n laatsfe werk zjn ttld aan hethistorieschilderen en leverde
was:rDie Erziehung desM enschengeslechts onderscheidene voortrefeijke doeken,vooral
(1780)'', hetwelk de kiem bevatte voor de bjballadenvanDuitschedichters,enontwierp:
werken van Herder en anderen overde wjs- XDe zamenkomst van Hussieten'', en NAldz
begeerte der geschiedenis.Vnle,
hteloospoogde op het Concilie te Constanz''.Daarna moest

m 0n hem naar Manheim te troonen, waar

keurvorst Karl Tkeodor in 1776 eene Académ ie van W etenschappen en een nationalen
schouwburr stichtte. Lessin.q deed in 1777
eene reis derwaarts, maar hierbj bleefhet.
O0k de Académie van W etenschappen,door
Josepk 11 ontworpen,boezemde hem groote

hj de verpligtingen van dekrjgsdienstv01brengen en schilderdevoortseenaantaljrachtige landschappenj welke van eene dlchter-

1
jke opvatting dernatuuryetuigen.DerHugsitenpredigt'', thans voltoold, bezorgde Les:l :, reeds in 1832 lid der Académie te Ber. .

ljn geworden, in 1837 te Parjs de groote
belangstelling in, zoodat hj naar W eenen gouden medaille.Het andere stnk:pllusz op
reisde en vanhier zich met prins Leopold rcl

het concilie te Constanz''wordt beschouwd

Brvnnwj;k naar Italië begaf.In zjnelaatste a1s een deredelste meesterstukken van Duitlevenslaren verminderden,vooraltengevolge sche kunst. Een ander voortreleljk dcek:
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XHusz h
@ weg naarden brandstapel''1v01tooide p in 1850, - en n0g een ander:
XHet verbranden derPauseljkebuldooxLuZ 0Vî
? in 1853.In 1858 benoemde de Hertog
van Baden hem t0tdirecteur van hetmuséum

teKarlsruhe.Aldaarvervaardigdehj in 1864

de portretten van onderscheidene merkwaar-

dige personen, en in 1866 Bchilderde hj de
ie tusschen
rDisputat

Luther en Eck te Leip-

zig''. Htjonderscheidtzich zooweldoor eene
krachtige opvatting en voorstelling van zjn
onderwerp a1s door eene keurige penseelsbehandeling.

Lessius (Leonardus)j een verdiensteljk

Zuid-Nederlandsch godgeleerde, geboren te

Brechtbj Antwerpen den lstenOdober1554,
studeerde te Leuven en voegde zich bj de
ordederJezuïeten.Gedurende7jaren onderwees hj de wjsbegeerte teDouay en gedurende 15 de godgeleerdheid te Leuven,terwjlhj 00k zeerbedreven wasinderegtsge-

leerd
kunde, de geneeskunde en
.
de
ghe
esi
cd
hl
?eddee
niwi
s. sHj
overleed in 1623.Van

en (
l00rzjne vrjmoedigheid bezorqdehilzieh

vele vjanden, die bj de Keizerln, allerlei
besehuldigingen tegen hem inbragten. Dientengevolge werd hj in 1748in hechtenisgenomen en naar de vesting te Petersburg gebragt. om er zjn vonnis te ontvangen.Hj
onderging aanvankeljk deze ramp metzjne
gewone Opgeruimdheid. maar toen men hem
metdepjnbank bedreigde,bekendehjschuld.
Hj werd dan o0k in 1753 van alzjneeerambten en bezittingen beroofd en naar Oep
litslverbannen,waarhj 3Jarensleeten vervolgens naar Oestjoeg-W elikii,waar hj 6
jaren onder toezigt doorbragt.Zjne delt
de
vrouw,M aro dsfrprl,geboren vrjvrouw non
M enyden, deelde zjn 10t met voorbeeldige
zelfverloochening. Toen Pder 1II aan de regéring kwam , werd hj teruggeroepen en in
zi
jne waardigheid hersteld.00k Cathaeina11
handhaafdehem in hetbezitzjnerinkomsten,
hoewelzj hem verwjderdhieldvanallestaatszaken.Hj overleedden 23stenJunj 1767.
Lesturgeon (Alexander Lodewjk), een
verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,ge-

zjne geschriften vermelden wj:rDe justitia
etjurelibriIV ete.'',- rDeperfedionibus, boren te Venlo den 16den Octpber 1815,stumnribusque divinis etc. (1620)'', - pDe p0- deerde te Groningen in de theologie en werd

testate summipontifcis'',- .De sum mo bono in 1843 m edikantte Oosterhesselen,in 1854
et aeterna beatitudine hominis libxiIV etc. te Vledder en in 1864 teZweeloû.Htjschreef:
(1613)'',- pDepxovidentiaNuminisetanimi DAan den Koning,24 Augustus1838 (1838)''
,

immortalitate etc.(1617)'',- pDe ;de capes- - rMelanchol/.Eengedicht(1838)'',- pFeestsenda consultatio (1610)'' - rDebono statu groet terhuldlging aan Neêrlandstweeden K0borum , qui vovent et colunt castitatem in ning (1840)'',- pDrenthe in vluchtige 0m-

seculo (1615)'' - De antichriBto elusque trekken geschetst (1842, 2 dln)'', - rEen
praecursoribus (1611),- pllygiasticon slve Drentsch gemeente-assessormetzjn tweenede tuenda valetudineetc.(1613)''
,- en rDe ven op reis naar Amsterdam (1843,2 d1n)'',
quinquagintanominibusDeiopusculum (1640)''. - plezusgeboorte.Een Kerstgedicht(1843)'',
L'Estocq (Johan llermann), een gunste-

pver
strooilingen.Poëzy

(1844)'')- PDe

ling van keizerin Eloabetk van Rusland: naam van Jezus Christus in beeldwerk ,met
w exd geboren te Celle in Hanover den 29sten verklarende tekst in poëzy (1848)'', pGe-

April 1692.Hj was de zoon van een Fransch
uitgewekeneen ontving van zgn vaderonderwjs in de heelkunde.In 1713 begat'hj zich
naar Petersburg,waarhj in diensttradvan
czaax Peter, het vertrouwen van dezen verw ierf, m aar w egens ligtzinnige handelingen
naarK asan verbannen w erd.Na den doodvan
P eter riep Catharina 1 hem terugenbenoemde
hem tot heelmeester aan het Hof van hare
dochter Elizabetlt.M etonw rikbare trouw aan

zjne gebiedster gehecht,bood hj haarreeds
in 1730,na hetoverljden van Peter11,zjne
diensten aan,zo0 zj zieh van dentroonwilde
meestermaken,maar zjnevermeteleplannen
werden toenmaals afgekeurd.Toen zich eehter
11 jaarlater,terwjlAnna hetrjkvoorharen
onmondigen zoon Iwan bestuurde, eene dergeljke gelegenheid aanbood,vond zjn voorstel ingang. Met groote behendigheid leidde
hj den aanslag, en tnen Elizabetl
tden 5den
December 1741 den troon beklommen ha;,
benoemde zj hem t0tgeheimraad)eersteljfarts en bestuurdervan alle geneeskundige inxigtingen. D e Koning van Polen nam hem op

in den ravenstand en zond hem zjne beeldtenisj om deze alseene orde te dragen.Intus-

schen moesthj op last der Keizerin zich met
aangelegenhedenbemnejen,diebuitendegrenzen lagen van zjne bekwM mheid.Hierdoor

dichten (1854)''

Koevorden'sverlossinyin

1672 (1864):,, - nBloemlezing uit degedlch-

ten van Johannes Vollenhoven, met eene

levensschets van den dichter (1866)''
,-

r1567- 1867. M enso Alting, de eerste her-

vormingsprediker in Drenthe, na 300 Jaren
herdacht (1867)'1,- mMeindertvan derThjnen. Dramatische schets (1871)'', - mFeestrede te Koevorden uitgesproken bj 't Qde
eeuwfeest van 't ontzet dezer stad in 1672

(1872)'',- en pLevensberichtvan dr.R.Bennink Janssonius (1873)''.Vogrts leverde hj
bjdragen in jaarboekjesen tjdschriftenenbehoorde t0t de medewerkersaan:pW e1enwee,

zangen der liefde (1838)''
,- pRietscheutgalmen (1838)''1- en pluiefen leed,zangender
liefde (1853),
Lesueur. onder dezen naam vermelden
Wj:
Eltstacl
te Zzed-vr, een beroemd FranBch
schilder,geborenteParjsin1617.Hjontving
onderwjBin deteekenkunstvan ztlnvaderen
bezochtvervolgens de schoolvan Simon Fovef.
W eldra leverde hj fraaje doeken in Italiaanschen sttjl,maar zljn roem klom vooral door
zjne 22 tafereelen uit het leven van den heiligen Brnno, de stiehter van de orde der
Karthuisers.O0k schilderdehj voor hetgild
der goudsmeden te ParjsrDeprediking van
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den apostelPanluste Ephese'',ten geschenke
gegeven aan de kerk van Notre Dame,voorts eene M agdalena, een &. Lanrenfil.
v, 2 gebeurtenissen uit hetleven van den

jverigste en meest ontwikkelde aanhangea
der Hervorming, schreefonderscheidene Latjnsche gedichten en redevoeringen en over-

heiligen Martin%s!enz.Van zjnelaterestukken vermelden wil:pTafereelen uithetlevep
van Amor'',alsmede pDe Muzen metApollo'.
Hj bragtde kunstt0teene hoogemata van

JCJ'
JLeszezynski,een kleinzoon van den v00r-

leed te W lodawa in 1636.- Een andereRagaande,wasgroot-schatmeesteren generaalvan
Groot-polen,schreefhet gedichtrchocim''en

overleedin1703.Zjnzoonstaninlau.
%(ziealdaar)

vplkomenheid en overleed in 1655.
werd koning van Polen en wasdelaatstemanJean Frcpçoi.
vLesue- ,een nazaat Van den neljketelg van zjn geslacht.M aria,dedochvoorgaande en een verdiensteljk componist. ter van laatstgenoemde, geboren den 23sten

Hj werd geboren den 15denJanl
zarj 1763te Junj 1703,werddegemalinvanLodewj;kXL
Drucat-plessielbjAbbeville,ontvingheteerste verwierfaan het Fransche Hofdoorharen0nonderrigt in de m uziek als koorknaap in de berispeljken wandel de algemeene achting,
kerken te Abbeville en te Amiens en werd en overleedden Q4sten Junj 1768.
reeds vroeg (1779)directeurvanhetkoorin
Leszmann (Daniël),een Duitsch romande hoofdkerk te Séez en vervolgensindekerk schrjveren novellist,geboren te Soldininde
der St. Innocents te Parjs.Hiergenoothj Neumark den 18den Januarj 1794, bezocht
tevens het onderwjsvan den abbe'Roze.In hetgymnasium te Berljn en studeerdealdaar
1781 werd hj geylaatst in dehoofdkerk te in de geneeskunde.In 1813 trad hj alsvrjDjon,- voorts ln die teMans,- en in williger in Pruissischedienstywerd bj Liit1:83 in die te Tours. Doch reeds in 1784 zen gewond en ontving in 1815 eene betrek-

keerde hj terug naar Parjs, om erin het
concert spiritueleenigezjnercompositiën op
te voeren.W eldra washj erkapélmeesterin
de kerk desInnocents en in 1786 in die van
Nâtre Dame.In dezebetrekkingverbeterdehj
dekerkeljkemuziek en wistvooraldoorzjne
eigenestukken hetpubliekteboejen.Anderen
noemden deze te opera-acbtig, en deswege
ondervond hj onaangenaamheden van den
aartsbisschop en van hetkapittel,zoodathj
in 1188 zjne betrekking nederlegdeen zich
op het land vestigde ten huize vanzjn vriend
Bocltard de Champagny.Na het overljden van
dezen begaf hj zich in 1792 wedernaar
ill 1793 OP het Théâtre FeyParjs1@WMr
@
deau Zpno Opera: DLa caverne''met grooten
bjval ontvangen werd. Hierop volgden in

king bj develdlazareths.Zoodoendevertoefde
hj geruimen tjd teParjs.NahetBluitenvan
den vrede zettehj zjnestudiën voortteBerljn,maarvertrok in 1819naarWeenen,waar
hj huisonderwjzer werd bjgraaf ObDonnell,
met wien hi
j vervolgens op reis ginginaar
Italië en Hongarje.In dien tjd hieldh'
p'zich

dezelnrigtingenbewerktemetMehnl,Langll,
Gp.
s,
sdc en Catel de: rprincipesélémentalres
de musiyue'' en de rsolféges'' ten behoeve
dier muzlekschool.In 1802 verloor hj diebetrekking en leefde eeniyen tjdin bekrompen

hangen in de nabjheid van W ittenberg.Alle

vooralbezig methetbeoefenen dergeschiede-

nis.Nadathj in 1824naarBerljnwasteruggekeerd. trad hj als dichter en schrjverop.
Hj leverde:pvenusAmathusia (1824)''
,- en

DGedichte (1830)'', doch zjne: rNovellen
(1828-1829)',- rLuise v0n Halling,Briefe
ausSiidspaniën (1827,2 dln)'',- sBiographische Gemëlde (1829-1830, Q dln)'', - en
1
,svanderbuch einesSchwermiithigen (18311832)''vonden veelmeerbjval.Op den lsten

1794
:,ï?PauletVirginie',en in 1796:pTélé- September1831aanvaardde hj in opgert
limde
ma
que
. Inmi
ddels was hetConservatoirege- stemming eene voetreisnaar Leipzig,dochop
stichtl Iesuenr werd een derinspecteursvan den 8sten van die maand vond men hem opge-

nasporingen hebben t0tnietsandersgeleiddan
tot een raadselachtigvermoedenvanzelfmoord.

Uit zjne nalatenschap verscheen n0g:rDie

Heidenmiihlr (1833,2 d1n)''.

omstandigheden,totdatln 1804 Napoleon hem
Lethargle is een ziekeljke,op den slaap
tot zjn kapélmeesterbenoemde.Nu bragthtl geljkende toestand,waaruitmen den kranke
met goed gevolg zjne opera: slzes Bardes'' nietvolkomen kan doen ontwaken,zoodathj,
ten tooneele,en componeerde eene m is,een wakker geschud, aanstonds weder t0t dien

te-Deum enz.Mindergoedslaagdezjneopera: toestand vervalt.Zj vertoont zich vooralna
XLa mortd'Adam''. Na de Restauratie werd sterke uitputting,bj herzenziekten,bj verhj onder-intendantencompositeurderKonink- giftigingen, bj zware koortsen,vooralbj
ljke kapél, nadat hjreedsin 1813 hetlid- typhus,en behoortt0tdeongunstigeverschjnmaatsc,
hap der Académie verkregen had,en selen.
in 1817verwierfhj eenehoogleeraarsbetrek- Lethe isindeGriekschefabelleerdestroom
king aan het Conservatoire.Hj overleed den dervergetelheid,in deonderwereldvloejende.
8sten october 1836,nadathj velehistorische Daaruitdronkendeschimmen derafgestorvenen
en technische artikelen geleverd had in het vöôrdat zj zich naar de Elyzeesche Velden
W oordenboek van Schoone Kunsten,door de begaven,om elke herinneringaandoorgestaan

FranscheAcadéyie uitgegeven.
Leszczynskl is de naam van een Poolsch
adelljk geslacht uitBoheme,hetwelk Onderscheidene verdiensteljke mannen heeftopgeleverd.RafaëlZe.
:zczt
gz
ly/
ridoorreisdeeengroot

leedteyernietigen.
Lethlère (GuillaumeGuillon),eenFransch

historieschilder, geboren te St.Anne in Guadeloupe in 1760,werd een leerling van Doyen

vertrokin1786metdengrootenprjsnaarRome
Brutus,zjnezonen terdood veroordeelend''

g
edeelte van Polen,zag zich door Sighmund en behaaldenietweinig roem metzjn stnk:
1I1 met eerambten beglttigd,behoorde t0tde
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than: in ket Luxembcurg. Durop volgde:
1,Philoctetes op Lemnos' en eene:pslapende
Venus''. In 1811 benoemde Napoleon I hem
t0t directeur van de Fransche Acadêmie te

Rome;in 1815 werd hj 1id van hetInstituut en in 1820 professoraan deKoninkljke
School van Schoone Kunsten en ridder van

hetLegioen van Eer.Hj overleedteParjsin
1831.

Leti (Georgius),een geleerd schrjverder

l7de eeua , werd geboren te Milaan uiteen

aanzienljk geslachtden29stenMei1630.Daar
men bem totdedienstderR.KatholiekeKerk

wilde overhalen,bragtzjn afkeervan elken
dwanghem aan de zjdevan haretegenstanders. Zjn o0m ,bisschop van Aquapendente,
belastte hem aanvankeljk met het bestuur
over zjne goederen,doch zond hem vervolgens weg,hem toevoegende:pDe Hemel beware u,datgj nieteenmaaleengrootketter
wordtl''Vruchtelooswenddenaanzienljkemannen pogingenaan om den afgedwaalde ophun
eigen weg tebrengen.Hjbegafzicheerstnaar
Genève,toefdevervolgensteLausannebjden
geneesheer Jea,n zlftlise Gnlrin en huwde,
nadathj t0tdeProtestantscheKerkwasovergegaan,xaet eene dochter van dezen.ln 1660
keeyde hj naarGenève terug,woonde er20
Jaren en verwierferhetburgerregt.Hj ver-

zjnvaderenaanvaarddehetaanbodvanMentelle om dezen bj zjnegeographischewerkzaamheden behulpzaam te wezen.Nadat hj
jaren lang metjverbj dezen waswerkzaam
geweest, ondernam hj in 1810- 1812 eene
reis doûr ItaliëjZwitserland en de Nederlanden, en werd nazjn terugkeerprofegsorin
de geschi
ed-en oudheidkundeaan hetCollège
deFrance.directeurvandeKoninkljkebibllotheek, in 1840 bewaarder der archieven van
Frankrjk envervolgensbelastmethetbestuur
van het Collège de France.In diebetrekking
vatte hj zjne voûrmalige studiën wederop
en vespreiddehelder lichtoveronderscheidene
onderwerpen der oudheidkunde.Hj overleed
tePart
jsden 13den December1818.T0tzjne
belangrjkste geschriften behonren:pRecherchespour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et Romains

(1823)''
,- gRecueildesinscriptionsgrecques

etlatinesdel'
Egypte(1842- 1848,dl1 en 2
met atlasl''
,- en rDiplomes etchartresde
l'
époque Mérovingienne sur papyrus et sur

velin (1844)5
'. Voortsschreefhj:rEssaicritiquesurlatopographiedeSyracuse(1813)''
,nRecherchesgéographiquesetcritiquessurle
llvre de mensura orbls terrae composé par

Dicuil(1814)''j- pobservationscritiquesetarchéologiques sur l'objet des représentations

lietdfestad in1679,entoefdeachtervplgensin zodiacales qui nous restent de l'antiquitô
histoireduChrisFrankrijk en Engeland,waar Karel11 hem (1824)''- pMatériauxpourl'

t0t geschiedschrjver benoemde en hem 1000
kroonen schonk.ZjnegeschiedenisvanEngeland viel echter niet in den smaak van het
Hof. zoodathj bevel ontving om het rjk
teverlaten.In 1682kwam htlteAmsterdam ,
shiedschrjver
alwaarhj desgeljkst0tstads-gesl
benoemd werd en nagenoeg 20 Jaren woonde.
Hg overleed aldaar den 9den Junp 1701.Hj
was onvermoeid in het schrjven en heeft
om streekseen honderdtalboekdeelen geleverd,
die evenwelgeenegroote waarde hebben.W j
verm elden van hem :rDialoghihistorici,overô
compendio historico dell' Italia e dello stato
presente de' Principi e Republiche Italiane

(1665)'' - rDialoqhiPolitici etc.(1666,2
d1n)'',- pI1nepotlsmo diRoma etc.(1667)
2 dln)'',- pvita di Sisto V,pontifee Romano (1686,2 dln)''
,- rlu'ltalia regnante
etc.(1675,4 dln)',- rltinerariodella corte

tianisme (1833)''
,enz.

Lette (W ilhelm Adolf), een Pruissisch

staatsambtenaar en verdiensteljk landbouwkundige,geboren den loden Mei1799 te K ienitz in het arrondissement Soldin in de Neu-

mark, studeerde te Heidelberg, Berljn en

Gëttingen in de regten en legde zich tevens

toe op de staatswetenschap endewjsbegeerte.
Nahetfeestop den W artburg werd o0k Lette
t0t gevangenisstrafveroordeeld.In 1821 trad

hj in staatsdiensten zag zich in 1835 bevorderd tot roberlandesgerichtsrath''te Posen,
voorts in 1840 tot poberregierungsrath''te
Frankfort,en in 1843 t0tpGeheim Oberregie-

mlngsrath''en adviseur bj het ministérie van
Binnenlandsche Zaken te Berljn. Te voren
en ook nu was hj hoofdzakeljk belastmet
deregeling van landbouw-aangelegenheden.In

1845werdhjvoorzittervanhetpasgestichte
di Roma etc.(1675,3dln)'',- rLiSegreti collegievoorzaken vanlandbouw ,terwjlhj

di stato de' Principi del Europa rivelatida tevensde oprigting bevorderdevan onderscheivarii confessnri politici (1676, 3 dlnl'
,'
7 - dene belangrjke genootschagpen.Voortswas
ivellû politicû etc.(1678, 4 dln),- hj in 1848 de stichter en leldereenereonstipI1 l

vita del cattolico xe Filipyo 11etc.(1679,
Q dln)'' - preatxo Britannlco,overô istoria
d
la grande Britannia (2 d1n 4to)''- Ritreal
ttihistorid etc.(1688 en 1689,2dln),?,reatroBelgico(1690,2 d1n)'',- enpLettere
r'
p

tutionélepartjteBerljn.T0tlid derDuitsche
NationaleVergadering gekozen,behoordehj
aldaart0t deCasino-partj.In 1851werd hj
lid van de Tweede Kam er in Pruissen en zag
zich vervolgens gedurig herkozen.Dââr was

sopra difexente materie etc.(1700, 2dln)''. hj inzonderheid werkzaam om de wetgeving
Leto ,zie Latona.

m et betrekking t0t den landbouw te verbe-

Letronne (Jean Antoine),eenverdienste- teren. In 1854 zag hj zich benoemd t0t li4
ljk Fransch ûudheidkundige,geborenteParjs van den staatsraad. In 1865 qtichttehtjhet
denzsstenJanuarj 1787.bezochtaanvankeljk Lette-qenootschap terbevorderlng dernjverhet atelier van Danid, doch vervolgens,daar heid bljhetvrotlweljk geslacht,en hj overhj meer neiging gevoelde t0tbeoefening der leed te Berljn den 3den December 1868.Van
wetenschappen,depolytechnischeschool.Hj zjne geschriften noemen wj: pBeleuchtung
moeBtdezeverlaten wegen:hetoverljdenvan derpreusz.EherechtBreform (1842)'',- pDie
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klank uit, welke door eene bepaalde bewe-

Preuszensöstl.undmittlernProvincen(1848)'', ging der monddeelen gevormd wordt,en het

e Gezetzgebung iiber Benutzung der lezen bestaat daarin!datmen de door letters
sDi
PrivatoiissezurBewësserung derGrundstu
-eken uitgedrukteklankenln zjneverbeeldinghoprt.
(1850),'
,- rDieLandesculturgesetzgebungdes Elke gesprokene taal kan derhalve haar let-

preusz.Staats(metRönne,(1853- 1854,3dln)'', terschrifthebben,zoodra deteekenszjnvasten onderscheideneartikelen in hetrstaats- gesteld,diehareklanken aanwjzen.- Omlexikon''van Rotteek en W eleker.
trentden oorspropgvandethansgebruikeljke
Letten,zie Iâtauen.
letterteekens verkeert m en in het onzekere.
Lettenkolen (De)behooren t0thettrias- De Grieken melden, dat Cadmwshet alphagesteente, hetwelk in Noord-Duitschland en beth of letterstelseluit Egypte naarGriekenelders den muschelkalk bedekt.Degele zand- landheeftovergebragt.BljkbaarishetGrieksteen van deze vorming isin zjne onderste sche alphabeth van Oosterschen oorsprong en

lagen bruinachtig rood,daarboven geel,;Jn- op zjne beurt de moedervan alleEuropésche
korrelig eneenvoortreffeljkebouwsteen.N0g letterstelsels.
belangrjker is deze vorming wegens haren
Lettgrzetten,zie Boekdrskkunst.
grooten rjkdom van planten,t0tdeeqlliseta- Lettl is de naam van een eiland in den

Molukschen Archipel en behoort totde Zuidwester-eilanden en t0t de residentie Banda.
HetligtOP 8016'Z.B.en heeftbjeenelengte
van 4 eene breedte van 2% geogr.mjl.T0t
0y aanmerkeljken afstand van de kust ia dit
welt0taluinkokerjgebezigd,terwjlzjsteeds elland omringd dûor klippen en riFenjdiebj
een zYvaren en zeer vruchtbaren bouwgrond laag water droog vallen. Het eiland zelf is
leveren.
hoog enbergachtig,dochheefteenvlak strand,
ceën, calam iten, varen, cycadeën en naaldboomen behoorende. o0k vindt men daarin
overbljfselen van Labyrinthodonten. Boven
de lettenkolen liggen zwarte, koolvormige
schilferletten. De lettenkolen heeft men 0ok

Lettergieten (Het)iseenehoogstbelang- terwjl zich aan deoost-en westzjdeankerrjke kunst. die slechtsweinig later dan de plaatsen bevinden. D e bevolking, om streeks
boekdrukkunstuitgevonden werd.Eerstwordt 12000 zielen tellende, w oontin dorpen langs
de letterin staalgesneden,waarnamendezen het ytrand.De grond iservruchtbaarenlevert

stempelinkoperslaatenalzoodematrjsvormt, rjst,maïsen uitmuntende boomvruchten.De
waarin alspatrjshet vloeibaar metaal,een ingezetenen staan op een zeerlagen trap van
mengselvan lood en gezuiverd spiesglans,ge- beschavingenzjnmeerendeelsHeldenen.V00rgoten wordt.De letters worden erdaarna met heen waren er zendelingen werkzaam ,maar
een haakleuitgeligt,geschaafd,geslepenenz.j de zendelingspostis er in 1841 opgeheven.
zoodatiedere letterwel15-maa1doordehanden
Lettres de cachetnoemdemendeschrif-

moet gaan vöördat zj geheel gereed is.De teljke bevelen t0tgevangenneming,dievöôr
voornaamste lettergieterj in 0nsVaderland is deOrooteOmwentelingdoordeKoninqenvan
die der frma Enschedê te Haqrlem , alwaar Frankrjk werden afgegeven.DeKonlnkljke
men talrjke soorten van Latjnsche:Gothi- brieven (lettreg royiles)ywelke overallerlei
sche, Hebreeuwsche, Arabische,Syrlsche en
andere letters aantreft.

zaken werden uitgevaardigdj verdeelde men

in open srïeth
ezl(lettrespatentes)en vrze.
qelh
Letterkunde (De) Omvat in den uitge- lrlwel (lettres de cachet). Eerstgenoemden

breidsten zin allegeschrevenevoortbrengselen, werden steedn op parkementgeschreven,door
waardoor de ontw ikkeling van den m ensche- den K oning onderteekend,door een minister

ljken geest zich openbaart.Hetspreektvan gecontrasigneerd,niet zam engevouwen, maar
zelf!dat dit uitgestrekt gebied in talrjke af- slechtsaan den rand omgebogen,en methet
deellngen is gesplitst. Trouwens ieder volk groote staatszegel voorzlen. Alle verordeninen iedermerkwaardigetjd heeft zjneeigen- gen, genadebrieven, privilegiën enz.,van de
aardige letterkunde.M en kan hetzelfde zeggen staatskanselarj afkomstig en doorhetParlevan iedere w etenschap.Denationaleletterkwnde m ent geregistreerd, hadden dezen vorm.De
om vatde geschrevene voortbrengselen van een lettres de clcAef of lettres clode.
x daarentegen
bepaald volk in zjne eiqenetaal,en welde Nverden in naam of op last des Konings op
zoodanige, w aardoor zlch het eigenaardig papiergeschreven en methetkleinKoninkljk
volkskarakterhetduideljkstvertoont.Daartoe zegelgesloten zoodatmen ze m oest openbrebehoorenindeeersteplaatszjnegedichten,- ken om den inhoud tekennen.Zulkebrieven,
voorts zjne romans en novellen, zjne ge- die we1doorden ministermede-onderteekend,
schiedkundige,wetenschappeljkeen wjsgee- maar voor 't overige aan geenerlei contrâle
rige werken.Het beste tafereelvan deVader- onderworpen waren, bezigde men in grooten
landsche letterkunde is geleverd door dr. getale, vooral sedert de regéring van Lode-

Jonckblod (ziealdaar).

Yfà XIT.HetH0fgafdaardoorzjnebeschik-

de afbeelding der opvolgende klanken,welke
een w oord vormen.Hetonderscheidtzich van

derregtspleging en derpersoonljkebelangen.

Letterkundig eigendom ,zie Nadruk. kingen te kennenaan ambtenarenenzedelkke
Letterschrift (Het) is in hetalgemeen ligchamen en trad daardoorzelfs op hetgebied

het hiëroyl
yphensehrift,omdat dit laatsteafbeeldingen geeft van zaken of voorwerpen,
terwjlhetletterschriftenkelphonetisch(klankenunduidend)is.E1k letlrteekendrukteen

W ie zich de ongenade op den hals had gehaald,w erd door zulk een briefuitde hoofdstad of uithetland verbannen ofzondervorm
van procès in de Bastille ofeeneanderesfmntsgevangenig geworpen, waar zulk een onge-
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lukkige wel eens levenslang bleef,somtjds
nmdat men hetz0o verkoos,somtjd:omdat
men hem vergat.De luitenant-qeneraalvan
polidewasgewoonljk inhetbezltvanlettres
de cachet in blanco,zoodathj erden naam
kon invullen van ieder,dien hj in hechtenis
wilde nemen.Dikwjlswaszulk eeneinhechtenisneming eene genade desKonings,dieden
gevangene daardoor aan den arm der justitie
onttrok.Een besluit der Nationale Vergadering van23Junj 1789maakteaandatschandeljk onregteen einde.
Leu (August Wilhelm),een verdiensteljk
Duitsch landschapschilder der Diisseldorfsche
gchool, geboren te Miinster in MTestfalen in

middelen van bestaan,- voortsheeftmen er

loojerjen, katoenweverjen en landbouw,
terwjl ereen Griekscheaartsbisschop gevestigd is. Den 29sten Januarj 1825 werd zj
bjna gpheel verwoest door eene aardbeving.
In het algemeen wordt heteiland dikwjls

door aardbevingen geteisterd en ten qevolqe
van deze is o0k het nabjgelegen ellandle
Lasderdale's llook verrezen.
L:ucaemie ofwltbloed%lteid (van k'
qklubç

en :
zJp,:
z) is de naam eener ongesteldheid van
hetbloed,waarbjdewittebloedligchaampjes
aanmerkeljk vermeerderdenderoodedaarentegen vernainderd worden.Zulk een toestand

kan,bjv.d90rbloedverlies,van voorbjgaan1819,bragtzjnejeugdigejaren doorteTil- den aard wezen.Een eigenaardig verschjnsiten vertrok in 1840 naarDi
isseldorf, waar se1 dier ziekte is een opzetten van de milt
hj zich onder de leiding van Seltirmer t0t ofvan de klieren zoodat men eene lienale en

landschapschilderontwikkelde.Opgewektdoor eene lympltatisehe leueaemie onderseheidt.W ie
Ael-nbaa 's natuurtafereelen uit Noorwegen daaraan ljden,zjn bleek van gelaat,vermaen gesteund doorjveriyestudiën in hetEifel- geren, hebben eene belemmerde ademhaling,

gebergte, begaf hj zlch naar Noorwegen, gevoelen pjn in demiltofin de klierenjen
w aar de sombere granietgevaarten methunne hebben dikwjls last van neus- Ofdarmbloew ouden en w atervallen,de forden en dem et dingen.Indien deze laatste uitbljven,kan de
rendieren gestoFeerde hoogvlakten in hem een ljder jaren lang het leven voortslepen, totdichterljken vertolker vonden.In 1847v01- dathj eindeljk dooruitputting bezwjkt.
bragthj nogmaals eene reisnaarhetSkan- Leucanthem um Adans.is de naam van
dinavische Schiereiland.Later deed hj ver- een plantengeslacht uit de familie der Zaâmschillende togten door Bejeren,oostenrjk, gesteldbloemigen. Het onderscheidt zich door
Zwitserland en Ralië en leverde een aantal gestraalde bloemhoofdjûBmeteen dakpanvorprachtige berghfereelen.Hj paarteenecor- migen, breed-klokvnrmigen kelkjeen naakrecte teekening aan een levendig colorieten

ten, platten of bollen vruchtbodem en onge-

beklçedt de betrekking van professor aan de vleugelde, gestreepte zaden, m eestal zonder
academi
' e te Diisseldorf.
haarkroon. Van de 22 soorten, te voren t0t
Leucadia of Leueas is een eiland in de hetgeslacht Clvrysantltemwm (ziealdaar)gereIonische Zee, aan de kust V3n Acarnanië,
ten noorden Van Cephalonia. Het zuideljk
tliteinde van dit eilandsthansKaa? Ducato,
'iaarop in de nabMheid der voormallge hoofdBtad Leucas w eleer 0en tempel van Apollo
Btond, werd door de Ouden de Zelcctfïyclz

kend en meerendeels in Europa voorkomend,
behooren onderscheidene t0t de sierplanten,
zooals L.czlficl- Dee.uitde kouderegewesten van Noord-Am erika,m et een lagen,éénbloemigen stengel,roodachtig-w ittestraalbloe-

men en eene gele schjf,- L.JfrlflvzDec.,
rotsgenoemd,van welke menJaarljksonder m et prachtige witte bloemen en op de A lpen
godsdienstige plegtigheden een misdadiger in groejend,- L.llfi/blïl- Dec.,in dePyrezee w ierp, om de zonden des volks te ver- neën te vinden, met een kantigen,éénbloezoenen. De veroordeelde kwam daarbj niet migen stengel en witte straalbloem en, enz.
om het leven,maar een ruim kleed,voorze- Zj verduren bj onBden winterin deopene
ker alsvalscherm dienende1droeg henà zacht lueht.

Leuchtenberg , een hertogdom in de
naar beneden, alwaarhj in eenebootwerd
npgenomen.Hj moestechterdaarna vooral- Bejersche Bovenpfalz en met het stadje
tjdhetland verlaten.00k deberoemdedich- Pfreimd a1s hoofdstad, telt op 4 D geogr.
teres SJF/AO wierp zich vandaarin den vloed. mjl omstreeks 7000 inwoners,en wasv00rTegenw oordig draagt dateiland den naam heen een vorsteljk landgraafschapmetzitting
van Lefkadka of Santa Xclrt
z, behoortt0t en stem in den Rjksdag.Hetontleentzjn
de Ionische eilanden en telt op ruim 5 E5
gogr. mjl w!t meer dan Q0000 inwoners.
De hoofdstad ls Amaœiehi ofA makoeki,aan
de noordkust van heteiland gelegen en van
den vasten wa1 gescheiden door een smalen
ondiep kanaal,volgens de overlevering door
de aloude inwoners van Corinthe gegraven.

naam aan het oude bergslot Leuchtenberg,
de zetel der landgraven van dien naam ,
welke in 1646 met Ada,m A t=iwzïl1cl in de

manneljke 1jn zjn uitgestorven.Hertog dIbeeeh't, gemaal der zuster van den laatsten
Landgraaf, w erd er in 1647 mede beleend,

maarhj stond hetafaan zjn broeder,keurHet fort Santa Maura, niet ver verwtjierd vorst M aœimiliaan '
pJ1 Bei
jcen,diehettoevan de stad, is met deze doo1'een viadud kende aan zjn tweeden zoon M aœlmiliaa,
n
verbonden,een werk der Venetianenyop 366 TAiJ@FX:.Na het kinderloosoverljden van
bogen ruBtende, in regte ljn door de baai dezen werd de vorst ran Wl-ùdr.ç er m ede
loopende en te voren als waterleiding die- beleend,doch in 1714 vervielhet weder aan
nende.In de stad zjn ongeveer6000 inwo- Keur-Bejeren.Na den dood van den laatsten
ners, 15 kerken, een klooster en 2 havens. Keurvorstin 1777 ontstondereen Btrjd,daar
De handelen scheepvaartzjn erbelangrjke keizerJozefhetlandgraafschap a1s een open-
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elfstofuitdeordederwatervrje kiezelzure
gevallen leen beschouwde en Bejeren het d
ln bezit bleefhouden.De koning van Beje- verbindingen en kristalliseert in hetregelma-

ren, Maœimiliaan J/zt/'
, stond het in 1817 tig stelsel,in den vorm van den leucitoëder,
met een gedeelte van het vorstendom Eich- bestaandeuit24geljkevlakken,alletrapezia.
stMt - tezamen 101/c D geogr.mjl- af Deze kristallen zjn vaak bolvormig,onvolaan zjn schoonzoon E'
sgènede.
&t
-AJZ'Z
IJï.
S, komen spljtbaar en schelpachtig op de breuk.
de voormaligen onderkoning van Italië, die Hunne hardheid komtmet die van veldspaat
nu den titel aannam van hertog van ZefxcFz- overeen,en hup soorteljk gewigtis= Q,5
tenber.g en prins ran zscFzdfl#f, terwjl hj t0t3,4.Dezedelfstofisaschgraauw totgrjsdaarvooraan de kroon van Bejeren de5mil- achtig wit,00k weleens geelachtig en roodlioen francsafstond,hem doorhetkoningrjk achtig witmeteen witten streek,glasglanzig,
der Beide Siciliën alsschadevergoeding toege- halfdoorzigtigt0tdoorschjnend Mn dekanten.
kend.Hj ontving alshertoq metzjneopvol- Hetbestaatuit560/0kiezelaarde,230/0aluingershetpraedicaatvan konlnkljkehoogheid, aardeen 210/0kali.Alleen ishetonsmeltbaar,
en de overige familieleden verkregen dentitel maar metphosphorzout smelthett0teen glas,
van prinsen en prinsessen methetpraedicaat waarin de kiezelaarde onopgelostbljft.Men
van doorluchtigheid. H et Huis Leuelttenberg vindt het bj Napels,in de omstreken van
volqt in rang op de leden der Koninkljke Rome en 00k elders in Italië, alsmede in
famllie in Bejeren en heefteraanspraak op Duitschllnd.
Leuclne is de naam van eenegtikstofhouden troon,wanneerhetHuisvan Bejeren in
dende scheikundige verbinding!w elkezoowel
de manneljke ljn uitgestorven is.
Omtrent E'
agènede & trz
?
4Alrzli.
:,hertog ran in hetgazondalsin hetziek dlerljkligchaam
ZelcFzfezlkr-t
/,l'aadplegem enhetartikelE'
ttgène. gevonden wordt. Bj den mensch treft men
Hj heeft bj zjne gemalin Amalie H.
l.
gldfd haar aan in het alvleeschsap, in de m ilt,
(geboren 21 Junj 1788 en overleden 13 Mei in de dunne darmen, in de lever en o0k
1851),eene dochter van MaœimiliaanJoz,/; we1 in urine en etter.Voor 'toverige vindt
koning van Bejeren,4 dochtersen 4zonen men deleudnevooralbj schaaldi
eren,sljnnagelaten.De dochterszjn:Joslpl
tine,gebo- nen en insecten.Zj ontstaatbjdeontbindlng
ren in 1807, in 1823 gehuwd met Osoar, van stikstofrjke dierljke zelfstandigheden,
koning van Zweden,en sedert1859 weduwe, zooalsoude kaasenz.Men verkrjgt ze door
E'
aglnie, geboren in 1808, gemalin van zuren ofalkaliën opdierljkeweefselstedoen
prins I'rederik 'pJl Hohenzollern-kecltinyen en werken,waarbj tevensgewoonljk ljmsuiker
overleden in 1847,- Amalie,geborenin 1812, ontstaat.Zjvormtwitte?dunne,vetachtigM nin 1829 gehuwd metPedroItkeizervanBra- voelende plaatjes,dienletgemakkeljk oplnszilië en sedert 1834 weduw e)- en Theode- sen in water,mindergemakkeljkinwarmen
Il#e, geboren in 1814,in 1841 gehuwd met alkohol,moejeljker in kouden alkohol, en
graaf Willem 'tlczl Wûrtembery en gestorvenin in het geheelnieti
n aether.Bj eeneomziy1857.- De oudste zoon, KarlH'XSCCZ.
:JEngen tige verwarming smelt zj niet, maar subllN apoleon, hertog ran .& fzcl,fdz3?or.g,doorzjn meert onveranderd.Verhitmenhaarsnelboven
huweljk met koningin donna M aro konink- 1000C.,dan smeltzjen ontbindtzichink0o11jk prins van Portugal, werd geboren te zuur en amylamine.Behandeltmen haar met
Milaan den 9den December 1810,bezochtde salpeterig zuur,dan ontstaatonderontwikkeuniversiteitteMiinchen,vergezeldezjnezus- ling van stikstofhetleweineznwrjhetwelk uit
ter naar Brazilië? en was gedurende de om - aether in kleurlooze, bj 73O C. smeltende
w enteling in Belglë aldaarcandidaatvoorden naalden kristalliseert in water,alkohol en

troon.Hj huwde te Lissabon den 25stenJa- aethergemakkeljk oplosbaarisen metbases
nuarj 1835 en overleed reedsden28stenMaart kristalllseerbare zouten levert. H et ontstu t
daaraanvolgende.- Zjn broeder,Maœ F,'
lwdzl 00k,w anneer men natrium in foeseloliewerpt
Joseph F'
l.ppldozz, geboren te M iinchen den en tevenseen stroom van koolzuur doordeze
zden October 1817,volgde hem op alshertog vloeistofleidt.
van .ii- cl,felsdr-t
?.Hj ontving eenezorgvuldige Leucippus, de stichter deratomistische
opvoeding en trad in 1839 in het huweljk school in het oude Griekenland en de voorm et grootvorstin M amia Nïcok-/ef
zwl, oudste ganger van Dem6eritns,volgens somm igen te
dochter van Nioolaas, keizer van Rusland. Abdera, volgens anderen te Elea of te M iVoortsverkreeg hj hetpraedicaatvan keizer- lete geboren,leefde in 510 vöör Chr.Parmê-

ljke hoogheid, doch overleed te Petersburg sitîe.
s van Elea wordt voorzjn leermeester
den zosten October (1 November) 1852.Zjn gehouden,- altbanszjnwjsgeerigstelselis

oudste zoon,hertog Nieolaasavczpldlitzzstpfzlïf.p' voortgesproten nit de Eleatische leer.D eze
van .& lcl./ez/ùdr.ç,prins Romanowski,geboren nameljk loochende de werkaljkheidderbeden 23sten Ju1j (4 Augustus)1843,isthans weging,deledigeruimteen in hetalgemeen
het hoofd van het stamhuis.De goederen van deveelvoudigheld derdingen,daarzjalwat
ditgeslacht in den Kerkeljken Staatzjn in bestaat voor één,dat ééne voor onverander1845 voor 20 millioen tkancs door de Pause- 1jk en derhalve alle verandering a1s schjn
ljke regéring overgenomen;- dehertogver- beschouwde. Daarentegen stelde Leueippws

kreeg daarentegen deheerljkheid Tambow in 2 beginselenop d0n voorgrond,nameljk het
Rusland,en bekleedt den rang van generaal- volle en hetledige.Hetvolle bestu tin eene
tallooze hoeveelheid van z00 kleine ligchnxmmajooriy hetRussische leger.
Leuclet,0ok ampkigène genaamd,iseene ples, dat men ze nietmet de zintuigen kan
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secten(1858),endelevendbarendevliegenlarven
(1865).Vooral00k heeftht;zlch bekend gemaakt door zjne geschriften over de ingewandswormen, bjv. door: runtersuchungen
schap isdevorm ofgedaante,enuitdeveelvul- i
iberTrichina spiralis(1861;2dedruk1866)'',
waarnemen.Zj zjn iederop zich zelfondeelbaar, okveranderljk en ondoordringbaar,alzoo betrekkeljk enkelvoudige oorspronkeljke stoFen.Hare gemeenschappeljke eigen-

digheid der vormen ontstaathetverschillend en pDie Blasenbandwiirmer und ihre Entvoorkomen der daardoorgewrochteligchamen. wickelung (1856)''.Voorts is men aan hem
Daardoor en door eene verschillende ligging de kennis verschuldigd van de ontwikkelingsen rangschikkinr zjn zj vanelkanderonder- geschiedenis en gedaanteverandering van de
scheiden. Die elndelooze veelvuldigheid der Pentastomen, Echinorynchen en Nematoden.
nndeelbare stofen leidde hem t0t de onder- Hoogst belangrjk is 00k zjn boek: XDie
Btelling van iets dat ze gcheidde, nameljk Parasiten des Menschen und die von denselhet ledige, waarin zich de atomen bew egen. ben herriihrenden Krankheiten (1863- 1866,
Die leer is verderontwikkeld doorDemçkritus dl 1 en 2)''.Eindeljk vermelden wj n0g:
Studien iiber die Morphologie und Verwant(ziealdaar).
Leucitophier ofleueomelan is eene delf- schaftsverhëltnisse der wirbellosen Thiere
stof, die t0t de silicaatgesteenten behoort. (1848)'' - het artikel: ?Zeuqung'
' in het
Het bestaat uit eene h'
Jnkorrelige, grjze XHandwörterbuch der Physlologle,,van Wagof roodachtiy grjze massa, waarl
n porier- ners - het onderzoek over de: XFortpqanachtige lellclet- en 00k @@groene ot* zwarte zungund EntwickelungderPupiparen(1859)'',
augietkristallen gelegen ZI
J11.Dikwjls vindt - en eene rvergleichende AnatomieundPhymen voortsdaarin magneetjzersteenennephe- siologie (met Berymann,1842):'.Sedert1848
lien, enkel 00k zwarte glimmerj labrador, redigeert hj deJaarljksche:pBerichten ibeapatiet en meliliet. Het heeft een gehalte die wissenschaftlicheLeistungen in derNaturr
van kiezelaarde van 47 t0t 54Q/o, van geschichte der niedern Thiere''.

aluinaarde van 16t0t230/0,- van jzeroxyduleen van jzeroxyduloxoydevan 5t0t170/9,
van kalk van12t0t7/0,- vanmagnesla
van 11
/: t0t 60/0,- van kali van 0,5t0t
9O/O, en van natron van 2t0t9O/O.Men

Leucocoryne Dndl.is denaam van een

plantengeslachtuitde familiederAsphodeleën
Het onderscheidtzichdooreeneschotelvûl'mige
bloemkroon met een G-deeligen rand,6 meel-

draden, waarvan 3 vruchtbaar zjn,en een

vindt hetin vulcanischestreken in hetzuiden enkelvoudigen stamper.Het omvat overbljvan Italië.
vende,fru je bolgewassen uitChili.Van de
Leuckart (Kar1Georg Friedrich Rudolf), soorten noemen wj L.otsorlfc Lindl.met
een uitstekend Duitsch natuurkundige,gebo- ljnvormige, blaauwachtig-groene bladeren,
ren te Helmstedt den 7den October 1823,stu- w elke 3 Ned. palm lang en even z00 lang
deerde te Göttingen in de natuur-en genees- als de 3- t0t 4-bloemige stengels zjn,en
kunde en beoefende met vljt dedierkunde met welriekende, witte bloemen met eene
onder de leiding van W agner,die hem reeds donkergroene bloemkroonbuis en lancetvorin zjn studietjd de voltoojing opdroeg van mige slippen.

zjn: rLehrbuch der Zootomie (1843-1847,
Q d1n)''.Na zjnepromotie in 1845 verkreeg
hj eenebetrekking aan hetphysiologischinstituut.Tegen heteindevan 1847e stigdehj
er zich als privaat-docent en iu 1850 werd
hjbuitengewoon!in1855gewoonhoogleeraarte
Gieszen.Hjheettzichvooralbepaaldbjde0ngewerveldedieren en zichinzonderheidgewjd
aan een onderzoek van den ligchaamsbouw

Leucojum L.is de naam van een plan-

tengeslacht uit de familie der Amaryllideën.
H et ondersc,
heidtzich dooreenG-deelig,klok-

vormig bloemdek met nagenoeg geljke,aan

den t0p wat dikkere slippenjdoor 6 korte,

d
raadvormigemeeldradenmetoverlangsoyenspringende helmknoppeneneenknodsvonmgen
stam per m et eenvoudigen stempel.Hetomvat

overbljvende bolgewassen, die meestal in
van deze.Hj schreef:rBeitrëgen zur Kennt- Europa groejen, met naaktebloemstelen en
niszwirbelloserThiere (metI'
rey,1848)'',- eene of meer uit eene scheede oprjzende
Ueber den Pol/morphismusder Individuen bloemen.De meestbekende soortisL.klerwoder die Erschelnungen der Arbeitstheilung L. met een langwerpig ronden b0l, stom pe
in der Natur (1851)''
,- en pzoologiscben bladeren en witte, neerhangende bloemen.
Untersuchungen (1853)''.Voorts gaf hj de Voorts vermelden wj:L.llfxzzlxg!eL.,desuitkomsten in hetlichtvan zjnebelangrjke geljks met hangende witte bloemen,- en
naBporingen omtrent de micropyle der insec- de inheemsche L.Jedfie- L.

tenejeren (1855),de parthenoge'nesisderin-

